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Activistul utemist poate desfășura o activitate creatoare de 
educare și mobilizare a tineretului la lupta întregului popor 
condus de partid, pentru construirea socialismului, numai păs- 
trînd o legătură strînsă cu masele de utemiști și tineri.

Această cerință esențială a muncii de activist este cu atît 
mai valabilă pentru instructorul comitetului raional. In îndepli
nirea sarcinii sale — îndrumarea și sprijinirea organizațiilor 
de bază U.T.M. spre a se ocupa temeinic de educația comu
nistă a tineretului, de mobilizarea tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid — instructorul trebuie să cunoască 
amănunțit situația activității fiecărei organizații, preocupările 
și nevoile tineretului, pentru a ști in orice moment in ce di
recție să orienteze munca organizațiilor, a utemiștilor.

Legătura vie, permanentă cu utemiștii, îl ajută pe instructor 
să cunoască prolund, să sintetizeze și să răspindească expe
riența înaintată, să informeze operativ comitetul raional asupra 
situației reale a activității fiecărei organizații de bază.

Nicolae Munteanu, instructorul 
Comitetului raional U.T.M. „Gri- 
vița Roșie" își luă rămas bun de 
la secretarul organizației de bază 
de Ia stația București-Mărfuri și 
o porni peste linii. Sări sprinten 
din calea unor vagoane care ma
nevrau pe o linie și răspunse din 
mers la salutul 
frînarului. Se 
opri și schim
bă cîteva cu
vinte cu un 
acar care-și fă
cea meseria, a- 
poi se îndreptă 
spre primul can

ton. Ii făcea 
plăcere să se o- 
prească aici; to
tul strălucea de 
curățenie, cîteva 
flori înveseleau peisajul, iar can
tonierul era un utemist destoinic 
cu care avea 
vorbi.

— De cînd vă aștept! Aveți 
timp ? Da ? Atunci stați aici și 
ascultați-mă. Am vorbit și cu 16- 
niță, și el e de aceeași părere, noi 
putem să ne luăm răspunderea... 
Luat prin surprindere, Munteanu 
nu înțelese de la început nici ce

gâzi șt pe trenuri, dar pe linii, 
cine mai pomenise brigadă ?“ Și 
comitetul U.T.M. invitase băieții 
să-și folosească entuziasmul mai 
bine în alte direcții. La conducerea 
stației ideea a trezit oarecare in
teres, dar... nici aici nu lipseau 
îndoielile. Munteanu însă a căpă
tat convingerea că o brigadă a 
cantonierilor va fi un pas cîștigat 
în lupta pentru buna deservire și 
securitate a liniilor, pentru eco
nomii, pentru întărirea disciplinei 

muncă. Și după ce s-a convins 
dreptatea băieților, nu i-a mai

M. VIDRAȘCU

grup de membri 

ai brigăzii

® i aplică metode de muncă
Pe capacul strungului, cu col

țurile filelor murdare și mototolite, 
o broșură: „Institutul de documen
tare tehnică".

Stăpînul ei, strungarul Ion 
Gheorghe, pare jenat de propria-i 
îndrăzneală — broșura cuprinde 
referatele unor cercetători ingineri.

— Da, mai citim și noi despre 
metode, unghiuri...

Apoi fixează un cuțit cu multe 
muchii și pornește mașina. Cuți
tul acela încovoiat și 
mai multe fețe, devine 
discuție,

— Un cuțit pentru 
operații. Economisim 
dure și timp.

— „Economisim" ?
— Da, adică noi, din brigadă. 

Sîntem 15.
Și încet, încet deapănă povestea 

brigăzii. Șef: Ilie Dincă.. Vechi
mea ei: peste puține zile, un an 
— prilej de aniversare. Cel mai 
tînăr strungar: 18 ani; cel mai 
în vîrstă: 27. Aniversarea va fi 
chiar cu prilejul întrecerii în cin- 

,stea lui 23 August. Sînt în între
cere cu cei din partida lui Ilie Va- 
sile..,

— Șl o vom cîștiga. Partida lui

Ilie Vasile cu care sîntem în în
trecere are strungari buni, dar 
noi... Și Ion Peagu face un pro
nostic optimist pentru brigada lui.

Peagu e un băiat simpatic. Și 
cînd vorbește despre brigadă, ma
șini și laminate o face cu pasiunea 
cu care-ți vorbește un horticultor 
despre flori

— Dar cum o să cîștigați între
cerea ? Ce fel de...

— Metode ? Una singură: spi
ritul colectiv al brigăzii îmbinat 
cu simțul tehnic.

Colo un grup de tineri gălăgioși 
grupează piesele mici și mari în 
spații trasate cu var — lucru care 
în termeni tehnici se cheamă or
ganizarea rațională a spațiului.

Vezi apoi cum la preluarea 
schimbului, celălalt strungar (și 
scena este repetată la toate strun
gurile brigăzii) nu pierde timpul 
cu pregătirea sculelor, trecînd să 
folosească cuțitele rămase fixate 
în mașină de la primul schimb.

— Bine dar cuțitele sînt în păs
trare individuală.

— Ei și, cîștigul de timp 
colectiv.

Mai departe...
Vn tînăr stă aplecat asupra 

versalului; peste umărul său 
vește un altul. Pe masa mașinii o 
schiță cu creion negru, făcută pe 
hîrtie de dictando (semn că n-a tre
cut încă pe la niciun birou tehnic).

— Ajutor între noi — conchide 
la această imagine Peagu. Cuțitul 
fasonat de care vorbea Gheorghe 
îl au acum toți băieții.

Tehnicianul Vasile Cirubescu, 
scoate un șuhler, ia o cotă, bate 
darabana în dulapul de scule, apoi 
calculează rezultatele de pînă 
acum : 1.000 kg. metal economisit, 
niciun rebut... și confirmă două 
zile de muncă economisită, ceea ce 
afectează pozitiv productivitatea 
muncii.

La sfîrșitul vizitei o nouă privire 
pe capacul strungului. Broșura: 
„Institutul de documentare tehni
că" nu mai este acolo. O frunză* 
rește un strungar de alături.

(Continuare în pag. IlI^a)voia cantonierul, nici cu ce era de 
acord loniță, și nici despre ce 
răspundere era vorba. Abia trep
tat se lămuri: cei cinci cantonieri 
tineri de la această stație voiau 
să creeze o brigadă utemistă. El, 
instructorul nu putea să hotărască 
nimic: condiția principală pentru 

crearea unei 
brigăzi era ca 
locul de muncă 
să reclame a- 
ceastă necesita
te. Dar asta se 
putea stabili 
ușor într-o dis
cuție cu șeful 
stației, cu ingi
nerul. Ia comi
tetul de partid.
Problema era 
alta : de ce nu 

băieții comitetului 
pe

Insemnări despre 
activitatea unul 

instructor 
al Comitetului 

raional U. T. M. 
„Grivița Roșie

însilozate pînă
din raionul

tone furaje
acum de tinerii

întotdeauna ce

se adresaseră
U.T.M. ? De ceri așteptaseră 
el ? Hotărî să nu lase întrebările 
fără răspuns și o porni înapoi 
spre stație.

Comitetul U.T.M. nu luase în 
serios propunerea tinerilor. „Ce le 
trebuie brigadă ? N-au și așa des
tulă bătaie de cap? Brigada se 
creează în uzină, unde oamenii 
muncesc la un loc; s-au creat bri-

de la îmbrățișarea apelor

Campania însilozării furajelor 
ocupă în ultimele zile primul 
loc în preocupările tinerilor co
lectiviști și a tinerilor din gos
podăriile agricole de stat ale ra
ionului „Filimon Sîrbu“, regiunea 
Galați. Acesta este unul din 
punctele angajamentelor luate de 
tineri în urma Consfătuirii de la 
Constanța.

Vom reconstitui aici cîteva 
crîmpeie din munca tinerilor la 
însilozări.

Filimon Sîrbu
văruit. Conducerea gospodăriei 
i-a felicitat pentru fapta aceasta.

★

Din carnetul instructorului te
ritorial U.T.M.: „Tinerii colecti
viști din Vișani s-au angajat să 
însilozeze 200 tone furaje din cele 
500 pe care le are de însilozat 
gospodăria. Ei au început lucrul

M. CARANFIL

TELEGRAMĂ
Către

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI
COMUNIST FRANCEZ

PARIS

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, adine 
mișcat de trista veste a încetării din viață a tovarășului Frederic 
Joliot-Curie, eminent savant și neobosit luptător pe tărîm social, 
pentru nobila cauză a păcii și a prieteniei dintre popoare, exprimă 
Comitetului Central al Partidului Comunist Francez sincere con
doleanțe pentru greaua pierdere suferită de partid și de clasa 
muncitoare franceză, precum și de mișcarea pentru pace din în
treaga lume.

Oamenii muncii din țara noastră vor păstra tovarășului Frederic 
Joliot-Curie, fruntaș de seamă al mișcării mondiale pentru pace, 
o vie și neștearsă amintire.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMfN

★

Condoleanțe pentru pierderea su
ferită prin încetarea din viață a 
lui Fr. Joliot Curie au exprimat 
acad. Mihail Sadoveanu, preșe
dintele Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din R. P. Ro-

★

mînă în telegrama trimisă Con
siliului Mondial al Păcii și Prezi
diul Academiei R. P. Romîne în 
telegrama trimisă către „Institut 
de France".

In locul acesta se îmbrățișează 
două ape: Bistrița și Dorna. 
Amîndouă străbat văi și păduri 
nesfîrșite, sate răzlețe și lunci 
fremătătoare de arini...

Lor două le dau în seamă pă
durile de brad și de molid care, 
acoperind mii de hectare de sin
gurătate, ocrotesc pașii gra- 
țioși ai ciutelor, măreția cerbilor 
și zborul ca un foșnet de mătase 
al fazanului, tributul mirosind a 
rășină și înălțimi — lemnul, să-l 
coboare la vale pînă în locul 
îmbrățișării...

Locul se vestește de departe : 
un coș negru și subțire, cu o pă
lăriuță japoneză în vîrf, își lun
gește gîtul peste peisajul verde, 
proaspăt, ca să întîmpine plutele 
și să le salute cu cîte o volută 
albastră de fum... In jurul lui se 
rânduiesc: o hală uriașă cu aco
periș în arcadă, hala gaterelor, 
o alta care adăpostește fabrica de 
lăzi, niște ateliere albe cu fere
stre largi, un decovil și niște de
pozite imense pe care sînt pre
sărate troliuri, elevatoare, ca
bluri, stîlpi electrici, stive de bu
șteni și stive de cherestea. Peste 
Bistrița, un orășel de vile, un 
club, un cinematograf, o uzină 
electrică, clădite în lungul ma
lului mărginit de arini și sălcii 
bogate.

de Dragoș Vicol zile a cărat rumeguș cu

Toate acestea alcătuiesc com
binatul forestier modem din Va
tra Domei.

...Cunosc locul acesta al îm
brățișării apelor de demult, dina
intea ultimului război. Acolo 
unde se ridică astăzi combinatul, 
era o fabrică veche, dărăpănată, 
cu două gatere cîrpite ; un de
pozit glodos se întindea din 
preajma fabricii pînă-n malurile 
apelor ; pe depozit, cărăușii ră
gușiți tîrau buștenii aduși de ape, 
la gater, cu boii. Peste tot o 
muncă grea, istovitoare, crân
cenă...

Dincolo de apa Bistriței, acolo 
unde s-a clădit un adevărat oră
șel de vile pentru lucrătorii com
binatului, era un pustiu de iar
bă și ciulini, de piatră și scorburi 
de răchită.

*
Acum șapte ani călătoream 

«pre Vatra Domei cu un om care 
«e întorcea din armată. înainte 
de război, omul fusese lucrător 
la fabrica de la îmbrățișarea a- 
pelor. Avea doar treispreze ani 
cînd a început a mușca din pli
nea amară de slugă la patroni.

Ani de 
spatele.

Dar
I-au dat foc patronii să-și poată 
încasa asigurarea... Flăcăiașul 
de-atunci a trebuit să pornească 
în lume, să-și caute alt rost... A 
muncit pe unde a putut... Pe ur
mă și-a făcut armata... Acum se 
întorcea la Vatra Dornei fiindcă 
aflase că pe ruinele fostei fabrici 
s-a clădit o fabrică nouă. O fa
brică pe care n-o știa și nici nu 
și-o putea închipui, dar care-1 
atrăgea, îl chema înapoi pe me
leagurile unde își începuse cînd- 
va meseria...

Călătoream amîndoi într-un 
vagon de clasa III-a, într-o zi 
de sfîrșit 'de iulie cînd fînețele 
cosite îmbată văzduhul...

Tovarășul meu de drum mă 
întreba, stăpînit de o emoție 
prea timpurie :

— Ce s-o fi schimbat acolo?... 
Vasile Tihuțan o mai fi cărău
șind cu boii?... Mi-a fost drag de 
fata lui cea mică, Ileana...

îmi dădeam seama că întrebă
rile nu mi le pune mie, ci sieși, 
și nu ca să-și răspundă, ci poa
te numai ca să-și potolească e- 
moția... Nu m-am putut stăpîni 
să nu-1 întreb ce l-a făcut să se 
întoarcă în locurile acelea: fa
brica, amintirea celei dintîi dra
goste, dorul ?...

într-o zi fabrica a ars.

★

La G.A.C. „Horia, Cloșca șl 
Crișan" din comuna Filimon 
Sirbu tinerii hotărîseră ca ziua 
muncii voluntare la însilozări să 
fie duminică. Aveau de însilozat 
voluntar 50 de tone.

Duminică dimineața s-au st.rîns 
în curtea gospodăriei. Era cu ei 
și tînărul inginer al gospodăriei 
Nicu Batogu, secretarul organiza
ției de bază U.T.M., venise și pre
ședintele gospodăriei. Tinerii s-au 
împărțit pe grupe, la fiecare o- 
perație. Unii la tăiatul porumbu
lui de pe cîmp, alții la căratul 
lui în gospodărie, o parte la to. 
cat și altă parte la bătătorit. E- 
rau în total 31 de tineri colecti
viști. Ei au început imediat lu
crul și după 8 ore cele 50 de to
ne au fost însilozate.

La sfîrșit au făcut o socoteală: 
munca lor voluntară a însemnat 
900 de lei economisiți — bani 
care au intrat în fondul de bază 
al gospodăriei.

V. CONSTANTINESCU

Leca și Gheorghe Bă-

ati reușit să faceți

O RAMURĂ NOUĂ A INDUSTRIEI ROMÎNEȘT1 —
PRODUCȚIA DE UTILAJ PETROLIFER

G.A.C. „A cincea aniversare 
comuna Batogu. Ținerii colec
tiviști își propuseseră să însilo- 
zeze voluntar 100 de tone. Zilele 
acestea însă comitetul raional 
U.T.M. a fost înștiințat că la Ba
togu tinerii au însilozat 130 de 
tone de furaje. Secretarul Cristea 
Bănică a comunicat și fruntașii: 
Gheorghe 
nică.

— Cum 
asta ?

A venit
— Asta 

miștilor. Nu numai că au însilo- 
zat în plus 30 de tone dar au 
săpat și gropile. Le-au ars, le-au

un răspuns simplu : 
a fost hotărîrea ute-

Printre ramurile industriale noi create în țara noastră în anii regimului democrat-popular prin grija partidului și guvernului, se 
numără și cea de utilaj petrolifer. Astăzi, producția noastră de utilaj petrolifer nu numai că acoperă necesitățile interne mereu c.res- 
cînde, dar și cererile de export. Instalații de foraj fabricate la uzinele „1 Mai* din Ploești forează astăzi în aproape toate țările de 
democrație populară, în India și în alte țări, apreciate ca fiind de cea mai bună calitate.

In fotografie, vă prezentăm cîteva din produsele uzinei de utilaj petrolifer „1 Mai" din Ploești.

'Ați trecut de
sigur de multe 
ori într-una din 
serile de vară ț /jy "Upt
sub podul de y y f
oale ferată de pe 
șoseaua Bucu- *■
rești — Băneasa.
Puțini dintre voi știu însă că în august 
1944 meleagurile acestea au fost martore, 
ale unora din primele lupte ce s-au dat 
împotriva hitleriștilor, în partea de nord a 
Capitalei.

In năpraznica ură ce o nutreau față de 
poporul care îndrăznise să se ridice împo
triva lor, cotropitorii hitleriști, beneficiind 
de faptul că di
spuneau de ae
roporturile Bă
neasa și Otopeni 
au început încă 
din dimineața
zilei de 24 august un mîrșav atac aerian 
asupra populației hucureștene. Aviația ger
mană nu cruța nimic. Trăgea din plin asu
pra populației civile, își arunca încărcă
turile asupra vechilor instituții culturale ale 
Capitalei. In același timp cu o parte din 
trupele dispuse la nordul Capitalei hitleri- 
știi încercau să pătrundă în oraș.

In timp ce o parte din formațiunile pa
triotice de luptă și unitățile armate romîne 
luptau cu deosebit curaj și abnegație pentru 
dezarmarea trupelor hitleriste din Bucu-Foto: N. STELORIAN

La aprovizionarea Capitalei cu produse legumicole, gospodăriile 
agricoli de stat din apropierea Bucureștiului contribuie din plin 

In fotografie: Brigada l-a de la G.A.S.-Popești Leordeni, 
condusă de Niculcea Sara recoltează zilnic 3000—5000 kg. ardei.

rești, pentru capturarea obiectivelor fasciste 
din interiorul Capitalei, alte formațiuni și 
unități opreau trupele hitleriste care încer
cau să pătrundă în Capitală dinspre nord 
și sud.

Am vrea de asemenea să mai subliniem 
faptul că eroicilor luptători din formațiu-

I

să cadă în spa- 
tele rezistențelor 
germane din ra
ionul Pipera, pă
durea Băneasa, 
Otopeni, iar altă 
grupare concen
trată la înălți

mea căii ferate București-Constanța a pri
mit misiunea să atace trupele germane 
de la sud spre nord.

Și astăzi vizitînd locurile de pe șoseaua 
București-Ploești întîlnești rămășițele am
plasamentelor trupelor germane care nepu- 
putînd pătrunde în Capitală, sperînd în 
sosirea de noi forțe cu care să poată re

începe atacurile 
asupra Bucu
reștiului, și-au or
ganizat trupele 
în pădurile și 
satele de la nord, 

la podul Băneasa 
lupte din cursul 

la 25—28 august 1944,

(III)

La nordul Capitalei
nile patriotice de luptă și ostașilor li s-au 
mai alăturat, în zilele insurecției, un mare 
număr de prizonieri de război sovietici 
care eliberați din lagărul din apropierea 
Capitalei au reușit să se înarmeze cu ar
mament capturat din mîinile fasciștilor. 
După distrugerea obiectivelor militare ger
mane din interiorul Capitalei pornind spre 
lichidarea puternicelor forțe hitleriste de la 
nord. Comandamentul militar al Capitalei 
a organizat două grupări de forțe dintre 
care una în raionul Chitila-Mogoșoaia, 
care printr-o serie de acțiuni, trebuia

Odată cu atacul de 
încep 
zilelor
care aveau să ducă la totala zdrobire a 
hitleriștilor din jurul Capitalei, Trupele 
germane ocupaseră o poziție cu limitele 
dinainte pe locul punctelor ce domină lacu-

înverșunatele 
de

I. SAVA



S L I
Lui 28 August — slavă de-a pururi! 
Lumina lui ne cânte în ferestre!
Și ca un cântec urcă sus, pe crestei 
Aripa lui de purpură și-azururi!

MIHAIL COSMA

1

EliberareaCONSTANTIN BARASCH1

FĂ

I

TINERII POEȚI Cărfi noi

cîntă 2 3 AUGUST
Slove de foc

Po tancul greu, oprit în drum de flori. 
Po tancul ce trecuse — atunci Șiretul, 
Am început — la cîțiva anișori — 
Să-ți descifrez, Vasili, alfabetul...

Și-au tras uscat în ropot de rafale. 
Bufniră sec și branduri și tanchete, 
Către mănunchiul viu ca de petale, 
Către bransarda — acelei simple fete !

I. L. CARAGIALE : Momente și 
schițe — 2 volume, Colecția 
„Biblioteca pentru toți", vol. I 
306 pag.; vol. II 300 pag. — 
7 lei, E.S.P.L.A. ;

AL. ANDRIȚOIU : Porțile de aur 
— versuri, 144 pag. — 6 lei, 
Ed. tineretului;

VALERIU RIPEANU: George 
Mihail-Zamfirescu — schiță 
monografică, 216 pag. — 3,50 
lei, E.S.P.L.A.;

I

Apoi te-ai dus, Vasili, tu, cu-ai tăi. 
Berlinul morții
Și-am urmărit — pe dealuri, peste văi, 
Acele slove ce ardeau ca focul.

șiaștepta sorocul.

Ardeau atunci așa cum ard și azi
Și-n pieptul țării-mi cîntă — ca vioara... 
Le-am regăsit, in Deltă, la Bicaz.
In Bărăgan, în munți, la Hunedoara...

Le-am 
Le-am 
Le-am 
Le-am

regăsit 
regăsit 
regăsit 
regăsit

în inimă și-n vis, 
luptînd cu noi — alături, 
pe-al țării cimp deschis, 
arzând peste omături.

GH. SCRIPCĂ

Bransarda
Avea de braț legată o bransardă, 
Mătasea ei ca focul! Sta de pază.
La Otopeni din zori era de gardă. 
Bransarda ei — părea pe străzi — o rază.

O binoclau din gropi, cu automate, 
Cu iriși vineți fiarele chincite...
Bransarda ei — sub plase, camuflate, 
Le-njunghia pupilele-otrăvite.

...N-a mai găsit-o nimeni peste-o clipă!
Ci doar un braț, cu pumnul cum e piatra !.. 
Și-i flutura bransarda — o aripă !
...Și-a fluturat departe, pînă-n Tatra 1

Lumina
Era pustie strada. Ruine. Scrum. Tăcere! 
Trei nopți bătură tunuri. Și zorile țișniră! 
Se stinse huruitul. Tăcură mitraliere.
Și îmi vibra-n fereastră lumina ca o liră.

Slăvită fie clipa, de-a pururi legendară,
Cînd răscolise strada un glas de ține, subțire : 
„Scînteia"! Luați „Scînteia!". Și țara inundară 
Luminile-aurorii — imens sobor de lire 1

Toader al Măriei
Odihnește-acum adine în glie. 
Obelisc de piatră i-au cioplit. 
Peste veacuri sufletu-î 
Printre noi, pe cîmpul

rămîne, 
înflorit.

baladă,

Voievodul 
— Come- 
prolog, în

A. N. OSTROVSKI: 
(Visul de pe Volga) 
die în 5 acte, cu . 
versuri. In romînește de Ra
du Bo.ureanu, 244 pag. — 7 lei, 
Ed. Cartea rusă ;

FRAȚII GR1MM: Povești alese. 
Ifi romînește de Dan Faur, 414 
pag. — 12,50 lei broșat; 19,50 
lei cartonat, Ed. tineretului;

AL. GHEORGHIU POGONEȘTI: 
— Spune moșulică, spune... — 
basme, 148 pag. — 5,25 lei,- Ed. 
tineretului ;

CORNELIU LEU: Nopți Dobro
gene — povești, 72 pag. — 
2,50 lei, Ed. tineretului;

RUTH LISSAI: Să ne facem sin
guri jucăriile 14 pag. — 2,50 
lei, Ed. tineretului;

AL MITRU:
— povești 
broșat; 11 
neretului ;

GELLU NAUM: Cel mai mare 
Gulliver, 52 pag. — 8 lei, Ed. 
tineretului.

Palatul de argint
88 pag. — 7 lei 

lei cartonat, Ed. ti-

Ctitorind spre slova lui
Satu-i drag pe-o piatră — atit a pus : 
„Toader al Măriei c-o grenadă
Șapte hitleri — singur — i-a răpus !“

MIHAIL COSMA

Combinatul
de la îmbrățișarea apelor

(Urmare din pag. l-a)

— Vreau să lucrez intr-o fa
brică nouă... mi-a răspuns el.

— Bine, dar sînt atîtea fabrici 
noi, peste tot...

— Da, dar eu sînt forestier... 
Și nu mă pot apuca de altceva...

Cînd am intrat în incinta com
binatului, tovarășul meu de drum 
s-a uitat la halele uriașe, la ga
tere, la mașinile de forță, înmăr
murit... Am înțeles că la așa 
ceva nu se așteptase... Combina
tul vuia egal, monoton. Vuiau 
gaterele rapide, circularele, trans
portoarele, fierăstraiele electrice. 
Oameni de toate vârstele, băr
bați și femei, mișunau pretutin
deni, la gatere, la trofiuri, la 
elevatoare, la fierăstraiele cobză, 
coordonînd și strunind cu miș
cări calme, sigure, acel complex 
de mecanisme care isca acea rit
mică trepidație a combinatului. 
Tovarășul meu de drum s-a a- 
propiat de oamenii aceștia cu 
pași nesiguri, înceți... O adîncă 
îngrijorare i-a umbrit chipul. In
tr-un tîrziu s-a întors spre mine 
și-a murmurat :

— Meseria mea a murit... Era 
bătrână și istovitoare și-a murit... 
Altceva are căutare acum...

A dat din cap 
început a se uita 
Mi-am dat seama 
ceva deosebit.

—• Va trebui să 
de la capăt... 
tehnica vorbește... Trebuie să 
deprind tehnica... Ziceau că-n 
cotlonul acesta tehnica o să 
ajungă mai greu... Da’de unde!... 
Uite-o!... O împinge partidul 
peste tot!... Pînă-n creerii mun
ților !... a reflectat el și și-a dat 
pălăria pe ceafă cu un gest 
scurt, repezit.

Apoi îmi întinse mina și pomi 
gTăbit 
tiv.

cu troliul din apă, îl plimbă cu 
transportorul, îi fac „baie" și pe 
urmă îl suie la gater !...

— Ai văzut cu ochii dumi- 
tale ?...

— N-am văzut încă... Deo
camdată totul e numai pe hîr- 
tie...

filozofic și a 
iar la mașini. 
că-1 frământă

_ învăț meseria 
De-aici încolo, 
... Trebuie 
.. Ziceau

spre biroul administra-

întîlnit peste ctteva zile 
grup de tineri veseli și

L-am 
într-un 
guralivi. Mi-a dat binețe și mi-a 
mărturisit :

— Am început „școala"... Fac 
parte din brigada tineretului... 
Numai că flăcăii ăștia, deși-s mai 
tineri( mi-s profesori...

Și după o pauză:
— Am aflat că Vasile Tihuțan 

cară buștenii cu tractorul fores
tier... Lucrează la exploatări, în 
pădure... A schimbat și el boii 
cu tehnica...

Și rise cu poftă. Apoi mă în
trebă :

— Ai auzit vreodată că lem
nului trebuie să-i faci „baie" 
înainte de-al băga la gater ?... 
Inginerii ăștia prea se întrec 
uneori cu deșteptăciunea !...

Drept să spun, am socotit Că 
mai degrabă se întrece el cu glu
ma... De unde o mai fi scos ba
liverna cu „baia" lemnului ?... 
Am zîmbit cu îngăduință, dar 
omul o ținea morțiș t

— Așa e cum îți spun ! II scot

Un dar
prețios

★
...Mi-a fost dat la o bună bu

cată de vreme, după aceea, să 
văd cu ochii mei „baia"... Un 
bazin larg, săpat drept la picioa
rele halei gaterelor. Pînă la el, și 
din el, se resfirau niște transpor
toare. Lemnul era adus de pe 
depozitul de sortare și cufundat 
în bazin să se curețe de praf, 
de noroi, de pietriș. Apoi urcă în 
sus, la gatere, să se desfoaie în 
scânduri...

Omul meu avusese dreptate. 
Inginerii se întrecuseră cu deș
teptăciunea. Numai că acum și 
omul meu se întrecea cu hărni
cia. II vedeam stând pe marginea 
bazinului, împingînd cu o 
buștenii „îmbăiați" spre 
portoarele gaterelor.

— Hei, tovarășe 1 l-am
eu. Dece 
asta prin cap inginerilor ?...

Omul s-a apropiat de mine și 
mi-a răspuns cu adîncă seriozi
tate :

— Umed, bușteanul opune re
zistență mai mică pânzelor de 
gater. De asta... Și mai este ce
va : se înlătură pericolul de a 
distruge pânzele cu rămășițe de 
pietriș...

Apoi ridică din sprâncene în 
,Bagă la cap, frate, 

vadă

tovarășe! l-am 
le-o fi trăsnit

cange 
trans-

strigat 
treaba

semn că : „1 
ce-ți spun 1“ și plecă să-și 
de treaba lui...

Mi-am reîntâlnit vechiul 
răș de drum, nu de mult, 
celași peisagiu trepidant al 
binatului.
preocupat 
care cer 
rență.

M-a întâmpinat cu bucurie 
reținută.

— Mă tem că nu mă mai cu
noști 1...

Și a rîs deschis, din plin, și 
eu mi-am dat seama că de fapt 
nu m-am întîlnit cu vechiul meu 
tovarăș de drum, ci cu im alt 
om. M-a purtat prin hala gate
relor explicându-mi o mulțime 
de mecanisme. M-a dus în sala 
mașinilor de forță. M-a plimbat 
prin curtea combinatului vorbind 
despre o mulțime de lucruri cu 
un firesc și cu o pricepere care 
m-au uimit.

— Cu ce te ocupi acum ? l-am 
întrebat.

— Sînt maistru de gatere și 
șef cu protecția muncii, mi-a 
răspuns el.

Și pentrucă mă uitam la el ca 
la ceva de pe altă lume, a adău
gat :

— Și inovator...
...Lui Iosif Moldoveanu, fostul 

meu tovarăș de drum, combina
tul i-a schimbat destinul... Com-

tova- 
în a- 
com- 

Avea aerul unui om 
de probleme subtile 
seriozitate și perseve-

binatul l-a crescut, aș putea 
spune, l-a calificat, i-a format 
o concepție înaintată despre 
muncă și rosturile omului, l-a 
transformat... M-am gîndit la ti
nerii cu mustața abia mijind, 
veniți de la Borșa ori de la Bo
toșani, din Neagra Șarului sau 
de pe Valea Moldovei... Combi
natul îi educă, dezvoltă în ei pri
ceperea 
serie, îi 
cetățeni 
frunte... 
ția muncitori 
trecut își istoveau puterile și 
sănătatea în fabrica aceea veche, 
rudimentară, pentru o plată de 
batjocură din zori pînă-n noap
te... Poate că numai ei își dau 
seama ce însemnează să mun
cești într-un combinat în care 
efortul fizic e redus la mini
mum, în care omul se bucură 
de prețuire și învață să mun
cească altfel și să trăiască altfel 
de cum a trăit...

Și m-am gîndit la milioanele 
de oameni de pe cuprinsul patriei 
cărora regimul nostru democrat- 
popular Ie-a pus la îndemînă a- 
tîtea zeci și sute de asemenea 
școli ale vieții...

numele 
ai no- 
Drago- 
Tiberiu 
Horea, 
saluta-

>■<

tehnică, îi învață o me- 
face oameni de nădejde, 
vrednici și muncitori de 
Și m-am gîndit la atî- 

cărunți, care în

Ziarul „Steagul Roșu" din Pe
troșani a oferit duminica trecută 
cititorilor săi plăcuta surpriză de 
a întîlni în paginile sale 
unor binecunoscuți poeți 
ștri, printre care Mihu 
mir, Camil Baltazar, 
Utan, Ștefan Iureș, Ion 
O lapidară notiță lămurea
rul eveniment. Poeții citați mai 
sus la care se mai adaugă Ni- 
colae Stoian și Mihai Negulescu 
au alcătuit special pentru ziarul 
minerilor din Valea Jiului o pa
gină de poezie inedită cu prilejul 
„Zilei Minerului".

Remarcăm în această pagină 
entuziastul salut adresat mineri
lor de Mihu 
lirice" ale 
august 1929 
Utan, ca și
Iureș, intitulate „Contraste".

Asemenea inițiative care do
vedesc dragostea scriitorilor no
ștri față de oamenii muncii nu 
pot decît să ne bucure și să ne 
sporească încrederea în atașa
mentul poeziei față de actualita
tea zilelor noastre.

Dragomir, „evocările 
evenimentelor din 6 
semnate de Tiberiu 

poeziile lui Ștefan
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Un rol însemnat in acțiunea de 

educare a tineretului nostru îl are 
colecția „Oameni de seamă" a Edi
turii Tineretului care a cunoscut 
unele succese, cucerind atenția 
uuui însemnat număr de cititori. 
Este fără îndoială pozitiv faptul 
că prih intermediul unor volume 
ale acestei colecții, numeroși ti
neri au reușit să-și lărgească ori
zontul cunoștințelor, au aflat 
cruri noi și au călătorit prin 
nuturi necunoscute lor.

Din paginile admirabile 
maestrului Mihail Sadoveanu tine
rii au îndrăgit chipul glorios al 
lui Ștefan cel Mare .prețuind și 
înflăcărîndu-se de pilda eroismu
lui și a dragostei de țară care l-au 
caracterizat pe marele domnitor. 
Ștefan Zweig și-a purtat cititorii 
alături de neobositul navigator 
Magellan, I. Novikov a descris 
viața și opera lui Pușkin — soa
rele poeziei ruse. V. Uspenski a 
făcut o succintă dar foarte pre
țioasă incursiune în viața și opera 
lui M. 1. Glinka — creatorul mu
zicii naționale ruse; George Maco- 
vescu realizează o interesantă lu
crare monografică: Gheorghe La- 
zăr; Romain Rolland autorul neui
tatelor „Jean Cristophe" și „Inimă 
vrăjită" ne a evocat viața străluci
tului reprezentant al geniului mu
zical — Ludwig van Beethoven.

Nu e cazul să facem o analiză 
amănunțită a acestor lucrări care 
și-au câștigat burta apreciere a lec
torilor. Trebuie remarcat însă fap
tul că mulți autori au știut să 
evite romanțarea de dragul ro- 
inanțării, ieftina literaturizare, 
izbutind să reliefeze structura su
fletească a eroilor precum și sen. 
sul acțiunilor lor în raport cu 
epoca socială, cu dezideratele re
voluționare ale maselor. în viziu
nea lui V. Uspenski întreaga via 
ță a marelui Glinka, de pildă, se 
desfășoară pe fundalul unor eve
nimente deosebit de semnificative 
pentru societatea rusă din prima 
jumătate a secolului XIX. Cum 
era și natural, V. Uspenski a ți

Iu
ți"

ale

nut seama de această coordonată 
fundamentală și a realizat o lu
crare care oferă cititorilor o bo
gată imagine nu numai a genialu
lui compozitor dar și a dezvoltării 
mișcării artistice din 
vremi.

Din păcate, unii 
și-au făcut întotdeauna datoria, 
neglijînd scopul educativ al ace
stei colecții, publicînd lucrări pă. 
trunse de influența ideologiei bur
gheze.

Au apărut astfel în colecția 
„Oameni de seamă", alături de 
interpretări materialiste, unele ma
nifestări ale idealismului, interpre
tări false, străine de adevăr. O ur
mare a lipsei de grijă pentru pu. 
ritatea ideologică a colecției „Oa
meni de seamă" este și publicarea 
monografiei „loan Creangă", des
pre care s-a mai discutat. Ce anu
me a determinat tipărirea ei, e 
de neînțeles. Autorul a fost puțin 
ajutat ca să folosească bogata do- 
cumenație istorică și literară, și 
de loc în privința orientării poli
tice a lucrării. Ce află tinerii ci
titori din paginile lui Pompiliu 
Laraioan ! ticluind teza parveni
tismului din istoriografia literară 
burgheză, autorul dezbate pe pa
gini întregi aceste false și răuvoi
toare probleme, denaturind viața 
și opera marelui scriitor Ion 
Creangă. Chiar dorința de a în
văța a viitorului scriitor este ex
plicată prin prisma „dorinței de 
a parveni".

Confuze și adesea eronate sînt 
și interpretările lui Pompiliu Ca- 
raioan asupra scrierilor lui Crean 
gă (cap. XII). După Pompiliu 
Caraioan în universul operei lui 
Creangă „foarte omogen ca orin- 
duire socială"... „dumnezeu, sfinți, 
draci, oameni, animale, plante, lu
cruri, vrăjitori 
într-o
„totul este cristalizat în forme ne
schimbate, in structuri fixe și ne
mișcate, stabilite odată pentru tot
deauna de la începutul lumii".

Rusia acelei

redactori nu

trăiesc laolaltă“, 
perfectă rînduială îneît

în realitate însă, trebuie să faci 
un adevărat efort de ignorare rău
voitoare a autenticelor accente 
sociale existente în opera lui 
Creangă, pentru a face asemenea 
afirmații. Ne oprim cu exemplele 
aici.

Sus-amintita încercare de a „va
lorifica" opera marelui Creangă 
(la care editura a subscris prin 
publicarea ei) a fost văduvită toc
mai de ce este mai important în- 
tr-o asemenea încercare: firul roșu 
conducător al gîndirii marxist-le- 
niniste, singura ideologie care 
posibilitatea interpretării juste 
moștenirii literare.

Și în alte lucrări publicate

dă
a

în

RiTnnrinnroTnnnrinnnnnnnnnnmHnnnnnnnnnr^  ̂
ța sbuciumată, aventuroasă a scrii
torului decît studiul științific al 
operei. Iulia Soare cultivă, după 
pilda unor istoriografi literari 
reacționari, imaginea unui Stendhal 
refulat, bizar, preocupat de capri
ciile propriei subiectivități. Exa
gerat de mult spațiu acordă scrii
toarea presupusei înclinații a lui 
Stendhal spre însingurare, negli
jînd să releve adevărata însemnă
tate a republicanismului său și 
dragostei sale de libertate.

în lucrarea sa, Iulia Soare nu 
izbutește să desprindă sensurile 
unei creații realiste ce reprezintă 
o valoare de necontestat a litera
turii franceze și universale. Ea se 
pierde, furată de lectura memorii
lor, în plasa unei relatări neesen
țiale pentru creația realistă a 
scriitorului, referitoare la amoru
rile și ciudățeniile marelui scrii
tor. în aceste condiții universul so
cial al epocii lui Stendhal este pa
lid prezentat, iar neaderența scrii
torului la mercantilismul sîngeros 
și iezuit al burgheziei și aristocra-

istoriei, maselor
— și în primul
— într-o formă 
dureros însă că 
grăbit să pună 
între noțiunea de accesibil și a- 
ceea de superficialitate. Supărător 
este și faptul că lipsa de idei se 
încearcă a fi suplinită cu un noian 
de fapte mărunte, nesemnificative 
pentru înțelegerea rolului persona
lității prezentate. Această îngră
mădire de mărunțișuri atrage după 
sine o romanțare ieftină a vieții 
personalității respective. Este ade
vărat că există unele aspecte ale 
vieții marilor personalități care se 
cer narate. Dar a absolutiza ro
manțarea în dauna conținutului de 
idei, în dauna unei analize temei
nice a operei și activității celui 
prezentat, nu este altceva decît o 
dovadă de superficialitate care are 
drept rezultat o prezentare falsă 
și în același timp o inducere în 
eroare a cititorului.

Nimeni nu pretinde 
savante, dar oricărei i 
de acest gen i se cere expunerea

ll

largi de cititori 
rind tineretului 

accesibilă. Este 
unii autori s-au 
semnul egalității

studii
monografii

Colecția
SÂ CORESPUNDĂ

„Oameni de seamă

CERIIMTELO» ACTUALE
colecția „Oameni de seamă' 
teriul ideologic 
plan secundar, 
complect. F- 
face parte cartea Iuliei Soare des
pre Stendhal. Autoarea este bine 
informată, se vede că are cunoștin
țe despre subiectul pe care il trac
tează. Evocă întîmplări istorice 
despre localități, face referiri geo
grafice, schițează portrete și pre
sară anecdote. Totul e spus fru
mos. Așa dar, o carte ce se vrea

i“ cri- 
rămas pe una

sau a fost ignorat 
Din această categorie

mos. Așa dar, o carte ce se 
atractivă. Dar scrierea Iuliei Soare 
nu izbutește să reconstituie chipul 
complex al marelui scriitor. Tribu
tară practicelor unor cercetători 
burghezi față de opera lui Sten
dhal, Iulia Soare a considerat mult 
mai pitorească, mai ispititoare via-

ției este trecut cu vederea. Și mai 
ciudat apare faptul că tipuri ca 
Julien Sorel, Fabrice del Dongo, 
Lucien Leuwen etc., prin care ope
rele lui Stendhal s-au impus inte
resului și prețuirii unanime, sînt 
caracterizate de Iulia Soare în 
fugă, superficial.

Dedicîndu-se mărunțișurilor, Iu
lia Soare a lipsit prezentarea sa 
asupra lui Stendhal de un conți
nut bogat de idei; neglijînd ținuta 
ideologică, autoarea a plătit un 
serios tribut obiectivismului bur
ghez iar Stendhal și opera sa 
ne-au fost prezentați incomplect 
și mai ales deformat.

Colecția „Oameni de seamă" are 
drept scop prezentarea vieții, ope
rei, activității marilor figuri ale

clară a rolului istoric al personali
tății prezentate. Biografia și ope
ra celui cercetat se cer expuse 
(reconstitutite) atrăgător, dar tre
buie luate în discuție, comentate, 
apreciate și interpretate și roade
le activității acestuia în legătură 
cu momentul istoric, în raport cu 
aspirațiile și lupta maselor popu
lare și cu ideile vremii. Realiza
rea unei asemenea sarcini impune 
evident o călăuză fermă și clară. 
Această călăuză nu poate fi alta 
decît concepția despre natură și 
societate a clasei muncitoare : ma
terialismul dialectic și istoric.

Legat de orientarea colecției 
vrem să mai semnalăm unele de
ficiențe care, înlăturate, în viitor, 
ar face să crească rolul, aportul

acestei colecții în educația comu
nistă a tineretului din patria noa
stră.

Valoarea unei asemenea colecții 
constă in primul rind în faptul 
că făcând cunoscută maselor largi 
de tineri biografia, opera și acti
vitatea unor figuri luminoase ale 
istoriei reușește să aducă un a- 
port prețios la educarea comu
nistă a tineretului. Un element de 
bază și care nu poate lipsi din 
educația tineretului, este educația 
lui în 'spiritul patriotismului so
cialist și al internaționalismului 
proletar. Educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de patria 
noastră socialistă, în spiritul dra
gostei pentru înflorirea patriei și 
a dorinței de a participa cit mai 
activ la întărirea și dezvoltarea 
patriei noastre, în spiritul iubirii 
față de adevăratele valori ale 
trecutului, față de tradițiile revo
luționare ale poporului nostrii 
este o sarcină care trebuie să stea 
la loc de frunte în planul de ac
tivitate al colecției „Oameni de 
seamă". Pînă acum nu s-a prea 
văzut acest lucru.

Poporul nostru își are din vechi 
timpuri eroii săi iubiți, începînd 
cu eroii răscoalelor țărănești și 
culminînd cu lupta comuniștilor 
pentru doborirea jugului capita
list și construirea socialismului în 
țara noastră.

Lipsesc din cadrul colecției mo
nografii despre Nicolae Bălcescu, 
Gh. Doja, Horia, Cloșca și Crișan, 
Tudor Vladimirescu, Ana Ipătescu, 
Magheru etc.

Oare viața și activitatea unor fii 
devotați ai clasei muncitoare din 
țara noastră, tineri și vîrstnici, nu 
oferă 
a 
0e _ 
cesar educației tineretului ? Pu
blicarea în cadrul colecției „Oa
meni de seamă" a unor monografii 
despre aceste figuri luminoase ale 
istoriei poporului nostru ar însem
na cu siguranță un succes pe li
nia scopului programatic al colec
ției.

Se fac simțite, prin lipsă din 
colecție, și monografiile asupra 
marilor valori ale artei, literaturii, 
științei și tehnicii din țara noa
stră. Cum e posibil să cultivi la 
tineri mindria pentru 
glorioase ale poporului 
dacă din colecție 
asupra lui Eminescu, Coșbuc, Ca- 
ragiale, Grigorescu, Enescu, Aman,

suficient material pentru 
ilustra cu cinste în colec- 

acest capitol absolut ne-

tradițiile 
nostru 

lipsesc lucrări

Traian Vuia , Aurel Vlaicu, Dr. 
Marinescu, Victor Babeș etc. ? 
Despre înaintașii științei și cultu
rii romînești s-a mai scris, dar a-i 
cuprinde în mod sistematic în a- 
ceasta colecție reprezintă o reali
zare spre care trebuie să aspire 
Editura Tineretului.

Cultivarea în rîndul tineretului 
nostru a internaționalismului pro
letar, a dragostei pentru Uniunea 
Sovietică, pentru lupta întregului 
proletariat, nu s-a făcut încă sim
țită suficient în cadrul colecției. 
Colecția „Oameni de seamă" ar 
trebui să-și facă o datorie de onoa
re din a prezenta tinerilor din 
patria noastră figuri de eroi ai 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, ai Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei, figuri luminoase 
ale marelui popor sovietic, precum 
și biografiile unor fii devotați ai 
mișcării muncitorești internațio
nale : Gheorghe Dimitrov, Iulius 
Fucik ș.a., lucrări care vor fi mult 
apreciate de către tineretul nostru. 
Lipsesc din colecție figuri proemi
nente ale luptei de eliberare a 
marelui popor chinez precum și a 
tuturor țărilor socialiste, cunoaș
tem prea puțin cu ajutorul colec
ției cultura acestor popoare su
rori precum și pe înaintașii ei.

Colecția „Oameni de seamă" ne 
este datoare cu măcar cîteva lu
crări asupra unor figuri ale lup
tei de eliberare a popoarelor de 
sub jugul colonialist, precum și 
cu oameni de seamă ai culturii și 
științei acestor popoare. Colecția 
trebuie de asemenea sistematic 
îmbogățită prin prezentarea vieții 
și activității marilor creatori ai 
științei, artei și literaturii univer
sale (civilizația antică, titanii re
nașterii, epoca modernă etc.). în 
ultima vreme se vede o tendință 
de îmbunătățire în activitatea co
lecției prin apariția monografiilor 
despre Petre Poni și Taras Sev- 
cenko.

Grija pentru puritatea ideolo
gică marxist-leninistă a lucrărilor 
ce vor apare, preocuparea pentru 
a publica lucrări cu un conținut 
cît mai bogat de idei, îmbinată cu 
orientarea colecției spre necesită 
țile cele mai stringente ale educa 
ției tineretului nostru va apropia 
mult de tot colecția „Oameni de 
seamă" de cititorii săi.

MIRCEA ANDREI

O interesantă 
expoziție s nană

Expoziția sirvană de pictură, 
folclor și artizanat nu este o sim
plă expoziție de artă ci mult mai 
mult : ea ne dă în bună măsură il
posibilitatea cunoașterii autentice 
a unei țări cu vechi tradiții cui- ( 
turale și cu însemnate realizări v- 
prezente. Aproape fiecare expo
nat vorbește convingător despre 
viața și munca pașnică a oame
nilor muncii din' regiunea siriană 
a Republicii Arabe Unite, despre 
visurile și năzuințele lor. într-un 
anumit fel, vizitatorul expoziției 
face, ca să spunem astfel, o călă
torie orizontală și verticală în a- 
ceastă țară a Orientului Mijlociu, 
Căci dacă obiectele de artă popu
lară și artizanat oglindesc speci
ficul diferitelor regiuni ale țării, 
fotografiile, de pildă, te poartă 
prin timp, de la ruinele și obiec
tele de artă antice — mărturii ale 
unui trecut glorios, la realizările 
zilelor noastre.

Lucrările de artizanat și artă 
populară expuse sînt de o frumu
sețe și o finețe nebănuită, con
stituind o adevărată incîntare a 
vizitatorului, dovezi ale talentului 
și hărniciei poporului sirian. Te 
cuceresc de-a dreptul splendidele r* 
mobile în stil oriental cu incru- 
stații de os și sidef, vestitele arme 
damaschine, țesăturile, admirabi
lele brocarturi de damasc, grele 
de firele de aur și argint care le 
străbat înfrățindu-se cu mătasea, 
splendide sînt de asemenea obiec
tele de uz casnic, de pielărie, bi
juteriile de argint filigramat, in
strumentele muzicale, cărțile de 
preț etc.

Bine reprezentată în expoziție, 
pictura vădește efortul încununat 
adesea de succes al multor artiști 
de a se apropia de viața poporului, 
reflectând-o în ce are ea mai sem
nificativ. Așa sînt de pildă tabloul 
„Deșteptarea arabilor" de Farid 
Kardous precum și impresionanta 
compoziție despre suferințele unor 
refugiați de Michel Kurche, portre
tul unei femei druze de Nassir 
Chaura. Expoziția ilustrează din 
plin dezvoltarea culturii naționale 
a unui popor care, alături de ce
lelalte popoare arabe, luptă pen
tru pace, libertate și independen
ță, împotriva imperialismului în
robitor.

1



Utemiști, tineri din agricultură!
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Intensificați ritmul arăturilor de vară!
Ziarele fi informează zilnic pe 

cititori despre recoltele bogate ob
ținute de unitățile agricole socia- 
iiste de stat și cooperatiste, re
colte mai mari cu sute de kilogra
me la hectar față de cele obți
nute de țăranii muncitori cu gos
podării individuale. De acest fapt 
se conving la fața locului cei ce 
n-au pășit încă pe drumul agricul
turii socialiste, văzînd recoltele 
colectiviștilor și întovărășiților. 
Diferențele acestea de producție 
sînt vizibile însă nu numai de la 
un sector la altul, de la o unitate

1 alta, ci chiar în cadrul acele
iași gospodării.

Ați văzut, desigur, pe cîtnp, pe 
aceeași tarla mare, că griul din- 
tr-un lan este mai bun decît al
tul de pe un lan vecin. Acum, a- 
cest lucru se poate constata ușor 
Ia porumb.

Cui se datoresc aceste diferențe 
între culturi, între producții ? De 
bună seamă că un rol deosebit îl 
joacă aici faptul dacă terenul a 
fost îngrășat sau nu, dacă a fost 
lucrat cu mijloace mecanizate, sau 
după practici înapoiate. UNUL 
DIN PRINCIPALII FACTORI 
DE OARE DEPIND RECOLTELE 
ÎL CONSTITUIE INSĂ TIMPUL 
ÎN CARE SINT EXECUTATE 
INSĂMINȚAR1LE, ACEASTA LU- 
GRARE FIIND LA RÎNDUL EI 

■N FUNCȚIE DE TIMPUL IN 
CARB SÎNT EXECUTATE ARA
TURILE.

De aceea, acum cînd în marea 
majoritate a țării păioasele au fost 
recoltate și treierate, atenția tutu
ror celor ce muncesc pe ogoare:

mecanizatori din S.M.T. și G.A.S., 
colectiviști, întovărășiți și țărani 
muncitori cu gospodării individua
le, trebuie să se îndrepte către 
urgentarea arăturilor de vară.

Din ultimele date primite de la 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii rezultă că pină la 12 august 
în întreaga țară se executaseră a- 
rături în proporție de numai 40 
la sută din totalul suprafețelor de 
pe care se recoltaseră păioasele. 
Ținînd seamă de faptul că în re
giunile cu pronunțat caracter a- 
gricol păioasele au fost recoltate 
cu mult timp în urmă și se pu
teau deci începe arăturile imediat, 
rezultatele obținute pînă acum nu 
sînt satisfăcătoare. Mai avansate 
cu aceste lucrări sînt regiunile: 
Oradea (58,2 la sută), Hunedoara 
(52 la sută), Timișoara (50,5 la 
sută) și Galați (49,6 la sută). In
tr-un ritm cu totul nesatisfăcător 
se execută însă arăturile în regiu
nile Iași (13,5 la sută) și Craiova 
(15,7 la sută).

Un rol deosebit de important II 
au în aceste munci tinerii, deoa
rece marea majoritate a mecani
zatorilor din G.A.S. și S.M.T. și 
a conductorilor de atelaje din 
G.A.C. sînt tineri. De aceea, or
ganizațiile U.T.M. din agricultură, 
sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, sînt datoare să desfășoare 
acum o largă muncă de mobiliza
re a acestor tineri pentru ca să-și 
aducă contribuția lor la urgenta
rea arăturilor. In fiecare zi, cu 
fiecare agregat, cu fiecare atelaj, 
să se realizeze cel puțin o normă.

Organizațiile U.T.M. din G.A.S. și 
S.M.T. trebuie să ceară conduce
rilor acestor unități să asigure 
schimbul doi la cît mai multe trac
toare și, în același timp, prin 
grupele U.T.M. din brigăzi, să se 
organizeze întrecerea între tracto
riști pentru folosirea întregii ca
pacități de lucru a tractoarelor, în 
scopul realizării unui volum cît 
mai mare de lucrări în aceeași u- 
nitate de timp. Același lucru este 
bine să-l facă și organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C. cu con
ductorii de atelaje.

UTEMIȘTI, TINERI MECANI
ZATORI, COLECTIVIȘTI, ÎNTO
VĂRĂȘIȚI Și TINERI CU GOS
PODĂRII INDIVIDUALE 1 UR
GENTAȚI EXECUTAREA ARĂTU
RILOR DE VARĂ, PUNIND AST
FEL O TEMELIE SOLIDĂ RE
COLTELOR ANULUI VIITOR 1
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In cinstea zilei de 23 August, 
colectivul muncitorilor uzinei 
„Tudor Vladimirescu" din Bucu
rești și-a luat angajamentul să 
dea patriei mai multe tipuri de 
autobuse și mașini, printre care 
și elegantul „T. V. 2“ — auto
bus de mare capacitate.

In clișeu, utemiștii Constan
tin Teodorescu și Ion Crăciun, 
fruntași în producție, efectuea
ză ultimele operații la motorul 
unui nou autobus „T. V. 2".

<*l

Utemistul Constantin Zamfir de la întreprinderea pentru pre
lucrarea marmurei și a pietrei, unitatea l-a București s-a întors 
de curînd de pe șantierul „Parcul prieteniei* din Bulgaria unde a 
fost brigadier. In fabrică dă dovadă de aceeași hărnicie în muncă 
ca și pe șantier. Dorința lui este de a intîmpina 23 August — marea 
sărbătoare națională a poporului nostru cu noi și Însemnate reali
zări în producție.

Iată-1 în fotografie lucrînd pentru a-și îndeplini Înainte de ter
men angajamentele luate.L—----------------------------------

(Urmare din pag. l-a)

fost greu să ajute comitetul 
U.T.M. să-și repare greșala. Pen
tru că în practica muncii sale, el 
ajută comitetele organizațiilor de 
bază să țină seamă de părerile, 
de propunerile tinerilor, să sti
muleze inițiativele.

...Brigada trăiește de două luni. 
La cantonul nr. 2 unde muncește 
responsabilul brigăzii, tov. Nico
lae Ioniță, se află steagul de frun
taș în întrecerea socialistă acordat 
colectivului. Brigada a realizat e- 
conomii în valoare de 1700 lei; 
în schimbul în care muncește nu 
s-a mai semnalat nici un caz de 
întîrziere a trenurilor, de indisci
plină.

Și acum poposește instructorul 
pe la cantoane; îi face plăcere 
să-i asculte pe băieți cum se cio- 
răvăiesc: „Mi-ai dat o comandă 
greșită de ce nu ești atent? Ai 
lipsit cîteva minute și era să în- 
tîrziem trimiterea la timp a vagoa
nelor..." Dar asemenea mustrări 
nu au loc prea des. In timpul lor 
liber băieții amenajează prin mun
că voluntară cabinele, le pregătesc 
pentru iarnă, economisind în fe
lul acesta multe mii de lei. Bri
gada cantonierilor s-a înscris pe 
răbojul realizărilor; acum se in
teresează de ea și direcțiunea și 
comitetul sindical, iar frînarii le 
tot dau tîrcoale; vor și ei să cre
eze o brigadă de tineret.

...Tovarășul Munteanu mărturi
sește că are o adevărată slăbiciu
ne pentru întreprinderea de Tele
comunicații Giulești. Trebuie spus 
că întreprinderea aceasta este o 
creație a regimului nostru demo
crat-! 
dri < 
și se străduiesc ca ele să fie de 
o calitate mai bună decît a acelora 
care se importau altădată.

Instructorul este socotit unul 
..de-ai casei". Se interesează de 
procesul de muncă, asistă la cercu
rile politice, merge împreună 
utemiștii în excursie și tot 
preună au efectuat multe ore 
muncă voluntară pe șantierul Ga-

^popular. Utemiștii sînt mîn- 
de produsele pe care le dau

cu 
îm-
de

sei de cultură a tineretului din 
raion. Organizația de bază U.T.M. 
are o activitate multilaterală; co
lectivul de utemiști este închegat 
și răspunde prompt la îndeplinirea 
sarcinilor. Dar oare a fost din 
totdeauna așa ?

Anul trecut s-au creat aci două 
cercuri politice. Totul a decurs 
conform indicațiilor date: și alege
rea propagandiștilor și recrutarea 
cursanților. Cercurile funcționau la 
datele filate, propagandiștii ve
neau la seminariile de instruire. 
Instructorul a asistat la cîteva lec
ții și seminarii. Dar de fiecare 
dată pleca cu sentimentul că ceva 
parcă nu era, totuși, în ordine; 
prea multă monotonie, parcă n-ar 
fi fost tineri. A stat de vor
bă cu unii dintre ei și și-a 
dat seama că nu tinerii erau 
de vină. Propagandiștii —- băieți 
buni, dar lipsiți de experiență — 
citeau lecțiile din broșură, nu se 
pricepeau să organizeze seminari
ile. Atunci a hotărît să nu mai 
lipsească cîtva timp de la cercuri. 
I-a ajutat în cîteva rînduri să-și 
pregătească lecțiile, au condus 
împreună cîteva seminarii. Treptat 
cursanții s-au mai „încălzit". Au 
început să răspundă chiar și ne
întrebați, să pună ei întrebări 
asupra unor chestiuni pe cafe nu 
le cunoșteau, să se contrazică a- 
tunci cînd unul dintre ei dădea 
un răspuns greșit.

Instructorul putea fi liniștit. 
Cercurile politice intraseră pe un 
făgaș bun. Dar tinerii se obișnui
seră cu el. Ii prindeau de multe 
ori ceasurile tîrzii din noapte dis- 
cutînd despre muncă, despre viață. 
Se găseau printre tineri îndrăgos
tiți ai fotbalului, amatori de tea
tru, iubitori de muzică, turiști pa
sionați. Se puteau organiza acti
vități pe placul lor, care să-i ajute 
să se instruiască, să se dezvolte 
multilateral. Tovarășul Munteanu 
a considerat de datoria sa să a- 
jute comitetul U.T.M. să se ocu
pe nu numai de activitatea în 
producție a utemiștilor, ci și de 
timpul lor liber, de viața lor 
după cele opt ore de mun-

că. Acum în organizația de 
bază activează o echipă arti
stică cu renume, secretarul organi
zației de bază cu încă cîțiva tineri 
au creat o orchestră de mandoli
ne, iar echipa de fotbal s-a întors 
de multe ori victorioasă.

...Munteanu și-a început viața de 
muncitor la Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie". Aci a învățat meseria, 
aci a auzit pentru prima oară de 
tradițiile de luptă ale clasei mun
citoare și a fost primit în rîndurile 
organizației revoluționare a tinere
tului. In această organizație și-a 
început ucenicia de activist poli
tic. Sînt lucruri care nu se pot 
uita. Și recunoștința nu se poate 
dovedi altfel decît ajutînd organi
zația să transforme pe fiecare ute- 
mist într-un om politic activ, con
știent de misiunea sa în societatea 
nouă, socialistă, pe care o con
struim. Dar și tinerii îi poartă 
recunoștință pentru ajutorul ce-1 
primesc, se simt legați de dînsul. 
Ei îl ivită la dînșii nu numai 
cînd au de rezolvat probleme 
importante, de muncă. Mai de 
mult ei au plănuit să 
o plimbare pe Dunăre. După 
toate lucrurile au fost puse 
punct Munteanu a primit un tele
fon: te invităm împreună cu soția 
la excursia noastră.

Tot împreună cu foștii lui co
legi de muncă a petrecut multe 
nopți albe aplecat asupra manua
lelor și caietelor, pregătindu-se 
pentru examenele de absolvire a 
clasei a IX-a.

(Urmare din pag. l-a)

la
30
tași: Nicolae Martinescu, Florea 
Puia. Tnsilozările continuă. Tre
buie însă grăbite lucrările".

însilozări: 2 gropi într-o 
tone furaje însilozate.

zi 
Fruri-

*

Și

facă 
ce 
la

★

Aspecte asemănătoare se gă
sesc în toate gospodăriile colec
tive și de stat din raionul Fi- 
limon Sîrbu. La stațiunea expe
rimentală zootehnică Rușețu, tine
rii au însilozat deja jumătate din 
cele 300 tone pe care s-au anga
jat să le însilozeze voluntar, la 
G.A.C. Perișoru, tinerii colecti
viști au început însilozarea po
rumbului după ce însilozaseră o 
mare cantitate de secară, lucerna 
și iarbă.

Peste tot, în raionul „Filimon 
Sîrbu“ tinerii sînt conștienți că 
e o datorie a lor politică să 
contribuie cu toate forțele la dez
voltarea sectarului 
sigurînd animalelor 
bază furajeră.

Pînă acum două
nelor de furaje însilozate de ti
nerii 
tone.

Și 
care

zootehnic, a- 
o consistentă

zile cifra to-

La nordul Capitalei
(Urmare din pag. l-a)

rile din jurul Bucureștiului. Aviația ger
mană dorind să rupă legăturile Capitalei 
cu restul țării reușește să distrugă podul 
de cale ferată. Fasciștii debarcați din 30 
de camioane se amplasează puternic la 
teren.

Trupele noastre luptă însă cu deosebită 
îndîrjire. Tunurile antitanc deschid fo- 

1 cui și reușesc să scoată din luptă toate 
. tunurile inamice. Schimbul de foc conti

nuă cu intensitate sporită. Hitleriștii nu 
I pot rezista tot mai puternicelor atacuri ale 
! soldaților noștri ce luptau din răsputeri 
. pentru dezrobirea Capitalei iubite. Hitle

riștii se retrag spre pădurea Băneasa, unde 
comandamentul german reușise să-și con
centreze trupele.

■
PĂDUREA BĂNEASA

i reprezintă locul unde s-au dat oele mai 
; grele lupte pentru eliberarea Bucureștiu

lui. După pierderea satului Băneasa și a ae- 
| raportului, trupele germane se retrag spre 
i pădure unde tși organizează o puternică 

apărare circulară. Pe liziera pădurii se 
. mai văd și astăzi amplasamentele armelor 

automate nemțești.
Mergînd pe șoseaua de la marginea pă-

\ durii dobîndim cu ajutorul ofițerului care 
' ■ ne însoțește, imaginea întregului cîmp de 

luptă. In zare se profilează monumentala
I construcție a Casei Scînteii — la dreapta 
1 cartierele mărginașe ale Bucureștiului.

Colțul din dreapta pădurii avea o impor-
I tontă deosebită în planurile comandamen- 
ț tulul german. Fasciștii sperau că vor pu- 
I tea tine pădurea pînă în momentul în care 
i vor dobîndi ajutoare masive din afară. Lu- 
îcrările genistice efectuate în întreaga pă- 
' dure, dovedesc dorința germanilor de a 
ț face din locurile acestea un puternic cen- 
| tru de rezistență. Toate încercările lor s-au 

. J dovedit însă curind zadarnice. Sprijinite de 
| artilerie trupele noastre încep un atac ma- 

■ siv la orele 9 în ziua de 26 august. Focul 
e puternic de ambele părți ale frontului.

| Formațiunile patriotice de luptă, unități 
j ale armatei romîne atacă cu impetuozitate.

Nimic nu poate fringe elanul patrioților 
romîni. In ciuda îndirjitei rezistențe ger
mane, în ciuda victimelor din rindurile 
luptătorilor romîni provocate printre altele 
și de bombele ultimului val al aviației ame
ricane care venind să susțină atacul trupe
lor romîne nu au atins țintele necesare, deși 
printr-o convenție, anterior au fost bine 
marcate liniile noastre, soldații noștri obțin 
totuși victorie după victorie.

Nemaiputînd rezista germanii se retrag 
în interiorul pădurii. Hitleriștii nu mai a- 
veau astfel nici un avantaj strategic. In 
mijlocul pădurii disperatele lor atacuri erau 
ineficiente.

Rămășițele trupelor germane se retrag. 
Străvechea pădure de la marginea Bucu
reștiului era martora faptului că nimic nu 
poate rezista armatei poporului ce a por
nit pe drumul eliberării sale.

La cîțiva zeci de metri spre interiorul 
pădurii găsim două morminte. O laconică 
inscripție vorbește trecătorului despre ser
gentul Simion Vasile și soldatul Ion Burcea 
din Regimentul 3 artilerie antiaeriană ce 
au căzut eroic înfruntîndu-i cu dîrzenie 
pe cotropitorii fasciști.

★
Iată-ne acum la ultimul popas. Mașina 

aleargă pe drumul ce duce spre Ploești. 
Pentru specialiștii în istoria artei militare 
ce sînt alături de noi, pentru comandanții 
unor subunități ce au luptat în urmă cu 14 
ani pe aceste meleaguri, fiecare casă, fie
care copac chiar, trezește amintiri...

Am trecut de satul Otopeni. Ne oprim 
și urcăm pe panta unei căi ferate. Unul 
din ofițeri povestește cîteva emoționante 
clipe ale unor grele acțiuni de luptă. Lo
calitățile din jur și aeroportul Otopenilor 
se aflau în mîinile fasciștilor ce țineau din 
răsputeri să mai fie încă cîteva zile stăpî- 
nitorii unuia din aeroporturile de pe care 
plecau avioanele ce bombardau Capitala.

Un ’ '
ment 
piere 
atace 
teren

detașament mecanizat al unui regi- 
ce avea sediul de instrucție *n anro- 

de Tîrgoviște primește ordinul să 
trupele fasciste ce șe întăriseră la 
pe aceste locuri. In ura ce o purtau

cotropitorilor fasciști, soldațU noștri sînt 
gata să-și dea și viața pentru dt mai grab
nica lichidare a rezistențelor germane din 
jurul Capitalei. Vn grup de soldați în 
frunte cu sergentul major Pană pornește 
ou un tanc să facă o sondă în aeroport. 
Nemții dau drumul tunurilor, armelor au
tomate. Tancul e cuprins în flăcări, dar 
curajoșii ostași reușesc să se salveze. în
cepe un foc puternic de ambele părți. In 
zorii zilei de 27 august trupele noastre în
cearcă o nouă pătrundere. Aruncătoarele 
sînt îndreptate spre rezistențele mai puter
nice ale fasciștilor. In ciuda gloanțelor, 
obuzelor ce explodau la tot pasul, trupele 
noastre pornesc la asalt. După 8 ore de 
lupte îndîrjite aeroportul Otopeni este cu
cerit... Fasciștii se predau peste tot sol- 
daților noștri. Nordul Capitalei este cu
rățit. In seara zilei de 28 august s-au ter
minat luptele pentru lichidarea rezistențe
lor hitleriste din afara Capitalei, Așa cum 
consemnează jurnalul de operații al Co
mandamentului militar al Capitalei, făcîn- 
du-se bilanțul luptelor din interiorul și din 
jurul Bucureștiului se constată că trupele 
romîne au repurtat o importantă victorie 
în care trupele hitleriste au pierdut numai 
ca prizonieri 5.457 oameni, dintre care 358 
ofițeri și 1.089 subofițeri.

Prin eroicele lupte din interiorul și din 
afara Bucureștiului formațiunile patriotice 
de luptă și unitățile armatei romîne au în
deplinit cu succes una din principalele sar
cini puse în fața lor în timpul insurecției 
armate: păstrarea ou orice preț a Capita
lei pînă la sosirea eliberatoarelor armate 
sovietice. Alături de glorioasele armate e- 
liberatoare ale Uniunii Sovietice, armata 
noastră va pomi acum la noi lupte pentru 
eliberarea întregului teritoriu al țării..,

★
Astăzi la a 14-a aniversare a gloriosului 

august, 
cinstește din tot sufletul pe toți acei 
care în august 1944 în diferite locuri 
de luptă ale Capitalei s-au ridicat la în
demnul partidului cu arma în mină împo
triva cotropitorilor fasciști.

Cîteva frînturi din activitatea 
unui instructor al comitetului ra
ional U.T.M. nu pot să spună to
tul.

Poate că și la el — la începutul 
activității sale — mersul său pe 
teren, în organizațiile de bază, 
se oprea la comitetul U.T.M. Dar 
acest stadiu a fost de mult depă
șit. El s-a convins că utemiștii 
trebuie cunoscuți și la muncă și 
în adunarea generală și pe tere
nul de sport și atunci cînd se 
distrează. Și de fiecare dată el 
se întoarce la comitetul raional 
cu noi învățăminte, trase din le
gătura sa vie, permanentă cu 
utemiștii și tineretul. Pentru 
tovarășul Munteanu legătura cu 
masele de tineri este partea cea 
mai importantă din munca sa, 
aceea care-1 ajută să nu greșeas
că în activitatea de fiecare zi.

din raion ajunsese la 5.016.

cifra aceasta crește în fie- 
zi.

Documentele
Congresului Mondial 

de la 
Stockholm în discuta 

maselor largi de oameni 
ai muncii din tara noastră

poporul nostru, tineretul nostru

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către noul 

ambasador al Republicii 
Democrate Germane 

la București
La 15 august a.c., președintele 

Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare Romi
ne, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii De
mocrate Germane la București, 
Wilhelm Bick, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare.

La solemnitate au participat 
Filip Geltz, membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, A- 
lexandru Lăzăreanu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Traian Micu, șef de secție în Mi
nisterul Afacerilor Externe, Ion 
Moruzi, directorul Protocolului 
din Ministerul Afacerilor Exter
ne și A. Carsian, director la Pre
zidiul Marii Adunări Naționale.

Ambasadorul Republicii De
mocrate Germane a fost însoțit 
de Ewald Moldt, prim-secretar 
al Ambasadei R.D. Germane, 
Hans Liebesch, consilier comer
cial, Herbert Bahr, al doilea se
cretar, Otto Vieweg, al treilea 
secretar, Herbert Plaschke, al 
treilea secretar, Walter Laloucek, 
al treilea secretar și Alfred Me
yer, atașat de presă.

In cuvintarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul R.D. Germa
ne, W. Bick, a transmis preșe
dintelui Prezidiului Marii Adu
nări Naționale și Guvernului 
R.P. Romîne și poporului romîn 
cordiale salutări din partea pre
ședintelui și Guvernului Republi
cii Democrate Germane. „Repu
blica Democrată Germană și Re
publica Populară Romînă — a 
declarat tovarășul W. Bick — 
sînt strîns legate prin noua lor 
orînduire socială, prin interesul 
lor comun în construirea socia
lismului și în menținerea păcii, 
ca și prin apartenența lor la ma
rea familie a popoarelor socia
liste. Ele se străduiesc neîncetat 
să întărească mai departe unita
tea de nezdruncinat a lagărului

socialist, în frunte cu Uniunea 
Sovietică".

„Populația Republicii Democrate 
Germane — a declarat ambasado
rul Republicii Democrate Germane 
— urmărește cu mare bucurie și 
cu sinceră simpatie succesele po
porului romîn în construirea so
cialismului, în măreața transfor
mare a Romîniei într-un stat mo
dern industrial-agrar. Oamenii 
muncii din Republica Democrată 
Germană apreciază colaborarea 
frățească cu oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă și a- 
iutorul și sprijinul reciproc ca o 
contribuție prețioasă la asigurarea 
păcii și construirea cu succes a so
cialismului în țările noastre".

In răspunsul său, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, I. Gh. Maurer, a mulțumit 
pentru saluturile cordiale care i-au 
fost transmise și, la rîndul său, a 
adresat Președintelui Wilhelm 
Pieck sincere urări de sănătate și 
viață îndelungată. De asemenea 
l-a rugat pe ambasadorul Repu
blicii Democrate Germane să tran
smită Guvernului și populației R.D. 
Germane cele mai bune urări de 
succes în opera de construire a 
socialismului.

Tovarășul 1. Gh. Maurer a ară
tat că poporul romîn se bucură 
sincer de succesele obținute de 
R.D. Germană în întărirea orîndui- 
rii democrat-populare, în dezvolta
rea economiei sale naționale și 
urmărește cu multă simpatie ela
nul cu care oamenii muncii din 
Republica Democrată Germană au 
pornit la îndeplinirea hotărîrilor 
celui de-al V-lea Congres al 
P.S.U.G.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
I. Gh. Maurer s-a întreținut în 
mod cordial cu ambasadorul Re
publicii Democrate Germane, to
varășul Wilhelm Bick.

Vizita tovarășului

V. P. Mjavanadze în țara noastră
In drum spre patrie, tovarășul 

Mjavanadze Vasili Pavlovici, mem
bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și prim-secretar al C.C. 
ai P.C. din R.S.S. Gruzină, care 
și-a petrecut concediul de odihnă 
în R. P. Bulgaria, face o vizită în 
țara noastră.

Tovarășul V. P. Mjavanadze, 
împreună cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R. și cu tovarășul Al. 
Moghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R. au vizi
tat uzinele „1 Mai" din Ploești, 
blocul de ulei de la Rafinăria Te- 
leajen, institutul de cercetări agro- cercetări pentru cultura porumbu- 
nomice al Academiei R.P. Romîne, lui de la Fundulea.

Stațiunea Experimentală Valea 
Călugărească.

De asemenea, tovarășul V. P. 
Mjavanadze, împreună cu tovară
șul N. Ceausescu, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.M.R., au vizitat fabrica de 
confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“, uzinele „Tudor Vladimirescu", 
construcțiile de locuințe din cartie
rul Floreasca, Stadionul „23 Au
gust", Muzeul de Artă al R.P.R. 
și Palatul Pionierilor.

Tovarășul V. P. Mjavanadze îm
preună cu tovarășul Al. Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. au vizitat Institutul de

Cocktailul oferit de ambasadorul
R. P. 0. Coreene la București cu ocazia 

sărbătorii naționale a poporului 
coreean

La 15 august, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate 
Coreene la București Kim Ben 
Dik, a oferit un cocktail la re
staurantul „Pescăruș" cu ocazia 
sărbătorii naționale a poporului 
coreean — cea de-a 13-a aniver
sare a eliberării Coreei de către 
glorioasa armată sovietică.

La cocktail au luat parte tova
rășii Chivu Stoica, Alexandru

Documentele Congresului mon
dial pentru dezarmare și colabo
rare internațională de la Stock
holm sînt puse în discuția maselor 
largi de oameni ai muncii din 
țara noastră.

In Capitală au avut loc peste 
200 de adunări publice, sfaturi ale 
păcii și simpozioane consacrate 
popularizării documentelor întîl- 
nirii reprezentanților luptătorilor| Moghioroș, general colonel Leon- 
pentru pace. tin Sălăjan, Maurer,

r
I.F.E.T. - Toplița — Brigadierul Takacs Petre împreună ou echipa sa de țapinari care lucrează în 
această exploatare realizează zilnic în medie 90 metri cubi bușteni în loc de 80 metri cubi cu 

ett sînt planificați. In fotografie: aspect de la locul exploatării.

• Vladimir Gheorghiu, lanoș Faze- 
I kaș, Atanase Joja, P. Costache, 
; Gh. Diaconescu, A. Vijoli, Alexa 
t Augustin, V Dumitrescu, Al. Lă

zăreanu, Ana Toma, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai or
ganizațiilor obștești, oameni de 
artă și cultură, oameni ai mun
cii, reprezentanți ai presei romi, 
ne și străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați Iș Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Ambasadorul R.P.D. Coreene 
Kim Ben Dik și tovarășul Chivu 
Stoica au toastat pentru glorioa
sa armată sovietică, eliberatoa- 
rea poporului coreean, pentru 
prietenia veșnică dintre popoare
le romîn și coreean strîns unite 
in lupta pentru pace și socia
lism.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

★

Cu prilejul aniversării a 13 ani 
de la eliberarea Coreei de sub ju
gul imperialismului japonez 
către armata sovietică — sărbă
toarea națională a R. P. D. Co
reene — vineri dimineața amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. D. Coreene la Bucu
rești, Kim Ben Dik, și membrii 
ambasadei au depus o coroană de 
flori la Monumentul Eroilor So
vietici din Piața Victoriei.

La solemnitate au fost de față 
tovarășii: I. Moruzi, directorul 
Protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe, Mihai Munteanu, 
șef de secție ad-interim în Mini-1 
sterul Afacerilor Externe, colone
lul Anton Filip, din partea garni
zoanei orașului București și alții.

Au fost de față ambasadorul 
Uniunii Sovietice la Buburești, 
A. A. Epișev și membri ai amba
sadei.

®ei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria 
ostașilor sovietici căzuți pentru e- 
liberarea €oreei.

(Agerpres)'
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In întîmpinarea Festivalului
Lucrările sesiunii speciale extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.

Ședința din după amiaza zilei de 14 august
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: La ședința din 
după-amiaza zilei de 14 august 
propunerea sovietică care prevede 
retragerea neîntîrziată a trupelor 
americane și engleze din Liban și 
Iordania a fost sprijinită cu ho- 
tărîre de către ministrul Afacerilor 
Externe al R. Cehoslovace, V. Da
vid. El și-a exprimat speranța că 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. va găsi o soluție 
care să asigure pacea și securi
tatea în Orientul Apropiat și Mij
lociu. Oricum ar încerca S.U.A. 
și Marea Britanie să-și justifice 
intervenția armată în treburile in
terne ale țărilor arabe, a spus V. 
David, întreaga lume știe că ade
văratul motiv al actualei interven
ții armate americano-britanice în 
Liban și Iordania este încercarea 
de a consolida și restabili pozi
țiile lor în Orientul Apropiat și 
Mijlociu și de a crea un cap de 
pod strategic împotriva U.R.S.S. și 
a celorlalte țări socialiste.

In încheiere V. David a decla
rat că delegația cehoslovacă spri
jină întrutotul propunerea Uniunii 
Sovietice și cere retragerea ime
diată a trupelor americane si bri
tanice din Liban și Iordania. De
legația cehoslovacă va depune 
toate eforturile pentru adnotarea 
unor măsuri eficiente în vederea 
restabilirii păcii și securității în 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

F. Aiken, ministrul Afacerilor 
Externe al Irlandei, a subliniat că 
situația în Orientul Mijlociu im
plică o primejdie serioasă pentru 
pacea în întreaga lume, 'lotuși, 
după părerea lui, retragerea tru
pelor S.U.A. și Angliei din Liban 
și Iordania nu ar înlătura această 
primejdie pentru pace.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Irlandei a exprimat părerea că 
pentru menținerea păcii în Orien
tul Apropiat și Mijlociu este ne
cesar un acord atotcuprinzător a- 
supra celor mai importante pro
bleme care provoacă încordarea 
între țările acestei regiuni și în
tre marile' puteri:

, El a chemat adunarea să recu
noască dreptul tuturor statelor O- 
rientului Apropiat și Mijlociu de 
a hotărî ele însele dacă să conti
nue existența separată sau să se 
grupeze în federații fără nici un 
fel de amestec din afară. Aiken a 
propus adunării să declare neu
tră regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu, cu garanțiile cores
punzătoare din partea O.N.U. și 
recunoașterea acestei neutralități

Stațiunea „Nisipul de aur" 
din apropierea orașului Varna, 
(R. P. Bulgaria) este cea mai 
căutată stațiune de pe malul 
Mării Negre. In ultimii doi ani 
s-au construit aci 17 hoteluri

Joliot Curie - erou al științei și păcii
Declarația P. C. Francez

PARIS 15 (Agerpres). — Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Francez a dat publicității ur
mătoarea declarație :

„Comitetul Central al Partidului 
Comunist Francez anunță cu mih- 
nire poporului francez, precum și 
popoarelor din toate țările luinn 
moartea tovarășului Frederic Joliot 
Curie.

Marele om de știință, laureat al 
Premiului Nobel, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Francez a încetat din viață 
joi 14 august în vîrstă de 58 de 
ani.

Partidul Comunist Francez cin
stește pe Joliot Curie ca pe unul 
din oamenii de știință care au a- 
dus oqjenirea in pragul secolului 
energiei atomice.

El îl cinstește pe Joliot Curie ca 
cetățean, luptător, umanist, cre
dincios tradițiilor lui Romain Rol
land și Paul Langevin a căror 
conștiință a datoriei sociale era 
tot atît de înaltă ca și nivelul lor 
științific.

Prin descoperirea radioactivității 
artificiale, Joliot Curie a dovedit 
posibilitatea eliberării energiei a- 
toniice ; cînd insă explozia atomi
că, legată de îngrozitoarea trage
die de la Hiroșima, a provocat o 
mare îngrijorare în inimile ma
melor, el a știut să-și pună cuno

de către marile puteri. Statelor 
membre ale O.N.U., a spus el în 
continuare, trebuie să li se re
comande să înceteze livrarea de 
arme în regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu. Reprezentantul 
Irlandei a sprijinit ideea creării 
de către statele Orientului Mij
lociu a unei organizații speciale 
pentru dezvoltarea economică a 
acestei regiuni. Wolker, reprezen
tantul Australiei, care are deobi- 
cei la O.N.U. rolul de avocat prin
cipal al puterilor colonialiste, a cău
tat să justifice agresiunea S.U.A. 
și Angliei în Liban și Iordania re- 
ferindu-se la așa-zisele „încercări 
de amestec" în treburile acestor 
state din partea „unuia din mem
brii Ligii Arabe". El a declarat 
că guvernul Australiei aprobă în
trutotul acțiunile S.U.A. și Angliei 
și „le felicită" pentru această ac
țiune rapidă. Fără pic de jenă 
Wolker a calificat drept „act cu
rajos" intervenția armată a două 
mari puteri în treburile interne ale 
unor țări mici ale Orientului Arab. 
El s-a solidarizat întrutotul cu po
ziția S.U.A. și Angliei.

La ședință a mai luat cuvîntul 
de asemenea delegatul Iordaniei, 
Rifai. Se știe că reprezentantul 
permanent al acestei țări la O.N.U., 
Tukan, și-a dat demisia în ajunul 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale, declarînd că nu este de 
acord cu politica regelui Hussein. 
De aceea a fost adus de urgență 
din Londra la New York ambasa
dorul Iordaniei în Anglia, Rifai, 
care a rostit un discurs calomnios 
la adresa Republicii Arabe Unite. 
El s-a solidarizat pe deplin cu de
legatul Angliei pronunțîridu-se îm
potriva retragerii trupelor engle
ze din Iordania și prin aceasta a 
arătat cui și în ce scop i-a fost 
necesară declarația lui calomni- 
oa.să.

Reprezentantul Republicii Arabe 
Unite, Lutfi, dînd un scurt răs
puns delegatului Iordaniei a de
mascat născocirile lui calomnioa
se. Toate acuzațiile împotriva Re
publicii Arabe Unite, a spus el, 
i-au fost necesare lui Rifai pentru 
a justifica într-un fel oarecare o- 
cuparea Iordaniei de către trupele 
engleze. Nimeni nu amenință Ior
dania, a spus în continuare repre
zentantul R.A.U. In această țară 
s-a creat o situație precară pen
tru că guvernul ei nu se bucură 
de sprijinul ți încrederea poporu
lui.

și 520 de „bungalouri" cu un 
număr total de 2800 de paturi. 
Zilnic se află în această sta
țiune peste douăzeci de mii de 
vizitatori din R. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, R. P. Polonă,

ștințele în slujba vieții, iar nu a 
morții.

împreună cu soția sa — Irene 
Joliot Curie — el a fost prototi
pul savantului din epoca noastră, 
profund conștient de datoria sa 
iață de societate.

Cind Franța a fost predată duș
manului și ocupată, el a știut să 
salveze de cotropitori stocurile 
franceze de apă grea, care are 
posibilități potențiale aducătoare 
de moarte. El și-a transformat cu
noștințele intr-o armă a mișcării 
de rezistență. în centrul Parisului 
ocupat el a condus Frontul Națio
nal.

După eliberarea Franței el a 
creat pentru țara sa în decembrie 
1948 prima pilă atomică la Cha- 
tillon și a elaborat planul con
struirii de centrale atomo-electrice 
pentru a pune temelia energetică 
a independenței Franței.

Cînd Franța a inceput să ur
meze cu docilitate politica coaliției 
atiavtice, Jt-liot Curie a refuzat 
„să-și desfășoare lucrările în sco
puri de distrugere". La indicațiile 
primite din străinătate în aprilie 
1948 guvernul l-a înlăturat din 
postul său (de comisar suprem 
pentru problemele energiei ato
mice). Oamenii muncii i-au acor
dat o inaltă prețuire, iar intelec
tualii din lumea întreagă au

Reprezentantul R.A.U. a cerut 
din nou retragerea invidiată a tru
pelor engleze din Iordania decla
rînd că atît timp cît va continua 
ocuparea Iordaniei de către tru
pele engleze țara lui nu se va 
considera în securitate. Staționa
rea trupelor engleze în Iordania

Ședința din dimineața zilei de 15 august
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Ședința din dimineața zilei de 15 
august a sesiunii extraordinare 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. s-a deschis la ora 10,45 
(ora New York).

Primul a luat cuvîntul Zorlu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Turciei, care în cea mai mare 
parte a discursului său a încer
cat să dovedească că Turcia ar 
fi împotriva oricărui amestec în 
treburile interne ale țărilor arabe 
„surori". Totodată el a salutat 
debarcarea trupelor americane în 
Liban și a trupelor engleze în 
Iordania. Zorlu a încercat să 
justifice complicitatea Turciei la 
acțiunile agresive ale S.U.A., 
complicitate care a constat în pu
nerea la dispoziție a teritoriului 
turc ca bază pentru trecerea 
trupelor americane în Liban.

Zorlu a afirmat că Adunarea 
Generală nu trebuie să se ocupe 
de problema retragerii trupelor 
americane și engleze din Liban 
și Iordania, ci de „problemele" 
generale care stau în fața Orien
tului Mijlociu și, în deosebi, de 
așa-zisa . „agresiune indirectă". 
Reprezentantul Turciei a spriji
nit întrutotul poziția S.U.A.

A luat apoi cuvîntul Ahmed 
Șukeir, șeful delegației Arabiei 
Saudite, ministru de stat al Ara
biei Saudite pentru problemele 
O.N.U., care a declarat că dele
gația sa va sprijini orice rezolu
ție care cere retragerea imediată 
a trupelor străine nu numai din 
Liban și Iordania, ci și din orice 
colț al pămîntului arab.

După aceasta a luat cuvîntul 
Fujiyama, ministrul Afacerilor

Republica Irak a hotar ît sa facă schimb 
de misiuni diplomatice cu R. P. R.

BAGDAD 15 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat, la 17 
iulie guvernul R. P. Române a re
cunoscut oficial Republica Irak. 
Un purtător de cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al Repu
blicii Irak a declarat la 14 august

R. P. Ungară, U.R.S.S., R. F. 
Germană, Franța și din alte 
țări.

In fotografie: Hotelul „Si
rena" din stațiunea „Nisipul de 
aur".

văzut în el un exemplu și un con
ducător.

Cind cauza păcii a fost in peri
col, Joliot Curie a devenit condu
cătorul mișcării mondiale a parti
zanilor păcii. Folosind întreagă 
sa inteligență de cercetător, în
treaga sa voință de om de acțiu
ne, el a demascat cauzele care 
duc la izbucnirea războaielor și a 
organizat forțele iubitoare de pace.

Joliot Curie și-a consacrat via
ța științei și păcii. Lui ii plăcea 
să vorbească despre „marea bucu
rie de a trăi pe care știința o va 
aduce întregii omeniri in condiții 
de pace". Acest înalt ideal carac
terizează întreaga sa viață.

Telegrama C.C. al P.C.U.S.
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice a trimis Parti
dului Comunist Francez o telegra
mă în care prezintă condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață 
a lui Frederic Joliot Curie, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Francez.

In telegramă se spune: „întrea
ga viață a lui Frederic Joliot Curie 
a fost plină de activitate clocoti
toare și multilaterală, ea repre
zintă un strălucit model de curaj 

amenință nu numai Republica A- 
rabă Unită, ci și pacea în întrea
ga lume, a subliniat Lutfi.

Ședința din după-amiaza zilei 
de 14 august a sesiunii speciale 
extraordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. a luat sfîrșit cu decla
rația reprezentantului R.A.U.

Externe al Japoniei, El a recu
noscut că avîntul mișcării națio
nale în Orientul Apropiat și Mij
lociu este o etapă inevitabilă în 
evoluția dezvoltării istorice. Vor
bind despre necesitatea respec
tării aspirațiilor naționale ale ță
rilor Orientului Arab, Fujiyama 
a declarat că Japonia continuă 
să fie de părere că concentrarea 
continuă de trupe americane în 
Liban și de trupe engleze în Ior
dania poate avea urmări nedo
rite. Cu toate acestea ministrul 
japonez al Afacerilor Externe a 
considerat necesar să facă rezer
va că, după părerea guvernului 
său, pentru retragerea „rapidă" 
a trupelor S.U.A. și Angliei din 
Liban și Iordania ar trebui create 
în prealabil „condițiile necesare".

Discursul rostit de Fujiyama în- 
cadrul ședinței din 15 august a 
arătat că în această problemă 
Japonia continuă să se situeze pe 
vechea sa poziție.

Pe de o parte ea caută să se 
erijeze în una din principalele 
țări ale grupului asiatic, recu- 
noscînd în vorbe necesitatea re
tragerii trupelor americane și 
engleze din Liban și Iordania. 
Pe de altă parte, Japonia nu 
vrea să pricinuiască neplăceri 
Statelor Unite și de aceea de fapt 
se pronunță în sprijinul unor 
propuneri care nu contribuie la 
retragerea imediată a trupelor 
americane și engleze de pe teri
toriile acestor țări arabe.

Ședința de dimineață a Adună
rii Generale s-a încheiat la ora 
12,45 (ora New York) după cu- 
vîntarea rostită de reprezentan
tul Iranului.

că Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Irak a hotărit să stabilească 
relații diplomatice și să facă 
schimb de misiuni diplomatice cu 
R. P. Română. De asemenea Repu
blica Irak a hotărit să stabilească 
relații diplomatice cu R. P. Chi
neză, R. P. Poiană, R. Ceho
slovacă. R. P. Ungară, R. P. Bul
garia, R. P. Albania și alte țări.

Concentrări de trupe 
americane în Turcia
ISTANBUL 15 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Ziarul „Diinya" anunță că la 

14 august a sosit pe aerodromul 
lndjirlik de lingă Adana (sudul 
Turciei) o unitate de infanterie 
americană formată din 600 oa
meni.

Vizita ziariștilor romîni în Irak
BAGDAD 15 Corespondentul 

Agerpres transmite: In cursul vi
zitei lor în Irak, între 8 și 15 au
gust, ziariștii romîni D. Popescu 
și Al. Gheorghiu, care fac o călă
torie prin Orientul Mijlociu, au 
fost primiți de primul ministru 
Abdel Kerim Kassem și de nu
meroși membri ai guvernului ira
kian. Ei au avut astfel întrevederi 
și convorbiri cu ministrul Agricul
turii, Rașid El Hadj Mahmud, cu 
ministrul Dezvoltării Țării, Rakabi, 
cu ministrul Orientării, Samșal, cu 
președintele înaltului Tribunal 
Militar Special, colonelul Fadhil

Tocmai de aceea el și-a dat sea
ma că misiunea istorică a clasei 
muncitoare și a partidului ei, care 
se călăuzește după socialismul 
științific, constă în traducerea în 
fapt a realizărilor științei și asigu
rarea viitorului omenirii; el a in
trat în Partidul Comunist și a de
venit membru al Comitetului Cen
tral al acestuia.

Partidul Comunist Francez îm
părtășește durerea copiilor și mem
brilor familiei sale și le exprimă 
profunde condoleanțe.

îndurerat, el își pleacă steagu
rile în fața lui Joliot Curie, pio- 
ner al fizicii moderne, patriot 
dîrz, erou al științei și păcii".

și energie inepuizabilă a unui co
munist — luptător pentru cauza 
oamenilor muncii din Franța, a 
unui remarcabil savant care și-a 
consacrat uriașele sale cunoștințe 
și talentul binelui omenirii, cauzei 
păcii fi prieteniei între popoare".

Poporul sovietic va păstra în 
veci amintirea figurii luminoase a 
lui Frederic Joliot Curie — prie
ten credincios al Uniunii Sovietice, 
care a luptat cu energie inepuiza
bilă pentru întărirea păcii între 
popoarele Franței fi Uniunii So
vietice.

Cinci deputați iordanieni cer retragerea 
imediată a trupelor străine din tară

AMMAN 15 (Agerpres). — musulmană" au înaintat un 
Corespondentul din Amman al memoriu guvernului in care cer 
agenției Reuter transmite că cinci retragerea imediată a trupelor 
deputați în parlamentul iorda- străine din Iordania, 
nian din partea partidului „Frăția

Capitala Iordaniei are aspectul 
unui oraș fortificat

AMMAN 15 (Agerpres). •— In 
cursul ultimelor 24 de ore situa
ția din Iordania s-a agravat. Po
trivit relatărilor agențiilor occi
dentale de presă, în după-amiaza 
zilei de 14 august cîteva sute de 
soldați iordanieni au fost aduși la 
Amman și au luat poziție în fața 
clădirilor publice și pe străzile 
principale. Camioane încărcate cu 
soldați înarmați circulă fără în
trerupere pe străzi. După cum 
transmite corespondentul din 
Amman al agenției France Presse, 
capitala Iordaniei „are aspectul 
unui oraș fortificat". Pe de altă 
parte, un batalion blindat a fost 
adus pentru paza palatului regal.

La Amman s-a aflat că a fost 
descoperită o nouă acțiune care 
urmărea răsturnarea regelui Hu
ssein. Agenția United Press Inter
national relevă „din surse bine 
informate" că a fost arestat un 
ofițer superior și alți 15 au primit 
domiciliu forțat, iar France Presse 
relatează că la Amman „domnește

„Binefacerile" ocupației americane în Liban
BEIRUT 15 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, de 48 de . ore capitala 
Libanului duce o lipsă aproape 
totală de apă. Conductele de la 
nord de stația de pompare au 
fost sparte și cu toate eforturile 
lucrătorilor ajutați de armată nu

Adunări festive la Budapesta 
închinate zilei de 25 August

BUDAPESTA 15. — Corespon
dentul Agerpres transmite : — In 
preajma celei de-a 14-a aniversări 
a eliberării României în mai multe 
întreprinderi mari din Budapesta 
au avut loc adunări festive consa
crate acestui eveniment.

La combinatul metalurgic din 
Csepel, în prezența unei nume
roase asistențe, Horgos Gyula, di
rector general adjunct al combina
tului, a scos în evidență marile și 
importantele realizări ale poporu
lui romîn în anii de după elibe
rare, precum și legăturile de prie

Reduceri de prețuri în R.P.D. Coreeană
PHENIAN 15 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 15 august, în 
ziua celei de-a 13-a aniversări a 
eliberării poporului coreean de 
către armata sovietică de sub do
minația colonială a imperialismu
lui japonez, a fost dată publicită
ții hotărirea Cabinetului de Mi
niștri al Republicii Populare De
mocrate Coreene cu privire la re
ducerea cu începere de la 14 au

Mehdavi, cu directorul radioului 
și orientării Selim Bahri, cu preșe
dintele Camerei da Comerț, Mo
hammed Jaffer Șabibi, și cu alte 
persoane oficiale, cu numeroși 
fruntași politici, printre care lide
rul democrat Kamil Ciadarci, pre
cum și cu numeroși profesori, zia
riști, oameni de știință, studenți. 
ofițeri și soldați.

In întrevederile pe care le-au 
avut cu ziariștii romîni, miniștrii 
și fruntașii politici irakieni au 
făcut declarații în care au subli
niat dorința guvernului republican 
al Irakului de a colabora cu Re
publica Populară Romînă și de a 
stabili schimburi economice și cul
turale cu Romînia. Ministrul Dez
voltării Țării, Rakabi, a subliniat 
astfel că este convins de faptul 
că „Romînia este una din țările 
în care Irakul găsește un prieten 
și de la care așteptăm ajutor în 
toate domeniile vieții". Moham
med Jaffer Șabibi, președintele 
Camerei de Comerț, a declarat: 
„Irakul dorește colaborarea cu 
toate țările și va colabora firește 
într-o măsură cît mai largă și cu 
Romînia, căci Irakul este astăzi o 
țară pe deplin independentă. Sub 
regimul trecut, a spv.s eL Irakul 
nu a putut stabili relații economi
ce cu Romînia, astfel că oamenii 
de afaceri irakieni cunosc foarte 
puțin mărfurile romînești.

CAIRO. La 14 august la Cairo a 
fost semnat un acord între R.P.R. 
și R.A.U în domeniul colaborării 
în sectorul aviației civile. Acordul 
pregătește tratativele în vederea 
inaugurării legăturilor aeriene în
tre capitalele celor două țări. So
cietățile de transporturi aeriene din 
R.P.R. și R.A.U. vor începe con- 
vorbirile asupra problemelor teh
nice.

MOSCOVA. Plnă la 16 august 
ora 6 dimineața, cel de-al treilea 
satelit artificial sovietic a încon
jurat pâmintul de 1266 de ori. Ra
cheta purtătoare se află ’nainlea 
satelitului cu 17 rotații. In ziua 
de 18 august, ora 22,27 (ora Mos
covei), satelitul va trece deasupra 
Bucureștiului In direcția nord-vest. 

o atmosferă de tensiune și nelini
ște care poate să explodeze în 
orice moment cu violență".

După cum transmite agenția 
Associated Press, în cursul zilei 
de joi regele Hussein a inspectat o 
unitate militară iordaniană stațio
nată pe aeroportul de lîngă 
Amman. Regele a străbătut stră
zile capitalei într-o mașină blin
dată cu toate ferestrele închise, în 
timp ce trupe puternic înarmate, 
iordaniene și britanice, staționau 
de o parte și de alta a trotuare
lor. Agenția Associated Press re
latează că Hussein a inspectat tru
pele fiind înconjurat de 60 de po
lițiști și oameni din escortă. Po
trivit agenției, în tot timpul in
specției regele ținea mîna pe re
volver. Această inspecție a fost 
ținută în secret și atît presa cît 
și radio-ul, cenzurate de guvern, 
nu au avut voie să difuzeze știrea 
decît după ce Hussein s-a înapo
iat viu la palatul său din Amman.

a putut fi încă restabilită ali
mentarea normală cu apă potabi
lă a orașului.

Potrivit agenției France Pres
se, la Beirut se spune că con
ductele au fost distruse de ca
mioanele grele ale armatei ame. 
ricane care circulă deasupra lor.

tenie frățească care leagă popoa
rele ungar și romîn.

A fost prezentat documentarul 
românesc despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale unga
re în Republica Populară Româ
nă, precum și filmul „Ciocârlia".

Asemenea adunări festive au 
mai avut loc la uzina de autobuse 
Ikarus și la uzinele de gaze. Alte 
adunări urmate de prezentări de 
filme românești vor avea loc în 
cursul săptămânii viitoare ți înalte 
mari întreprinderi din Budapesta.

gust a prețurilor de stat cu amă
nuntul ale mărfurilor de larg con
sum. La 70 de sortimente de măr
furi alimentare și industriale au 
fost reduse prețurile în medie cu 
20,9 la sută. Printre altele au fost 
reduse prețurile la zahăr, sare, 
unele produse textile și tricotaje, 
confecții, galanterie, încălțăminte, 
săpun și alte mărfuri.

Sperăm că de acum încolo relațiile 
economice dintre țările noastre 
vor fi mai active, că vom vedea 
mărfuri romînești pe piețele ira
kiene și fără îndoială oamenii de 
afaceri din Irak vor stabili relații 
cu Romînia. Sînt foarte optimist 
în ce privește legăturile viitoare 
dintre țările noastre". Și ministrul 
Agriculturii, Rașid El Hadj Mah
mud, s-a declarat în favoarea 
schimbului de experiențe și de in
formații cu Romînia. „Sîntem 
gata să colaborăm și cu Rominia, 
a spus el. Firește că relațiile noas
tre vor fi mai bune cu țările care 
nu ne pun condiții politice și noi 
sîntem gata să colaborăm cu orice 
țară care este dispusă să ne ajute 
și considerăm Romînia ca fiind 
una din aceste țări".

Una dintre personalitățile poli
tica cele mai de seamă, Kamil 
Ciadarci, a declarat de asemenea 
că sprijină întrutotul declarația 
primului ministru Kassem în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre Republica Irak și Republica 
Populară Romînă. El a arătat că 
nădăjduiește că legăturile Irakului 
cu țările lagărului socialist se vor 
dezvolta pe baza unei prietenii cît 
mai strînse și a unei colaborări 
multilaterale. „Cu cît se vor în
tări aceste legături, a declarat el, 
cu atît mai strînsă va fi și priete
nia noastră".

7^
MOSCOVA. La Moscova s-a co

municat oficial că Consiliul de 
Miniștri al R.S.F.S.R. l-a numit 
pe N. A Bulganin președinte al 
Consiliului economiei' naționale 
din Stavropol. Bulganin și-a luat 
postul în primire. Prezidiul Sovie. 
tului Suprem al U.R.S.S. l-a eli
berat pe N. A. Bulganin din func
ția de președinte a| conducerii 
Băncii de stat a U.R.S.S. Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. l-a 
numit pe A. K. Korovușkm în 
funcția de președinte al condu
cerii Băncii de stat a U.R.S.S.

MOSCOVA. La 15 august a so
sit la Moscova eminentul cintăreț 
negru și activist pe tărlrn obștesc 
Paul Robeson.

Un grup de participant! la ultima ședință a Comisiei per
manente a C.I.P. a Festivalului, care a avut loc Ia Viena.

★ In peste 60 de țări au in
ceput pregătirile pentru cel de 
al VU-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pen
tru Pace și Prietenie ce va a- 
vea loc la Viena între 26 iu
lie și 4 august 1959. In majo
ritatea acestor țări s-au format 
comitete naționale de coordo
nare a preparativelor in vede
rea Festivalului.

★ Mai mult de 400 organi
zații naționale și internaționale 
de tineret, studențești, politice, 
culturale, sportive etc. sprijină 
cel de al VII-lea Festival. Mul
te din aceste organizații vor 
participa pentru prima dată la 
un Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților.

ir Comisia permanentă a 
Comitetului Internațional de 
Pregătire a Festivalului (C.I.P.) 
a dat publicității principalele 
manifestări din programul Fes
tivalului și a hotărit să fixeze 
numărul participanților la 
15.000—17.000.

•k Consiliul tineretului afri-

Alte noutăți

Tabăra de pionieri de la Roztokyi, de lîngă Praga. ;
In fotografie; ora de muzică. -

din Cairo a avut loc un miting î 
de protest împotriva agresiunii | 
anglo-americane în Orientul i 
Arab. împreună cu studenții | 
egipteni, la miting au pârtiei- ț 
pat studenți din alte țări arabe, I 
care învață la Universitatea.| 
din Cairo. P

• Organizațiile studențești 
din Calcutta au comemorat re
cent „Ziua Hiroșiinei" în semn 
de protest împotriva continuă
rii experiențelor cu arma ato
mică și cu hidrogen de cătri 
Statele Unite și Angiia. La mii 
tingul care a avut loc cu acest 
prilej a fost adoptată o rezo
luție îu care se adresează un 
apel țărilor care dețin arma 
termonucleară să urineze exem
plul Uniunii Sovietice și să 
pună capăt experiențelor cu 
această armă. Rezoluția cere 
retragerea imediată a trupelor 
americane și engleze din Liban 
și Iordania.

5 • In Republica Democrată
B Germană au început pregătirile 
g pentru deschiderea noului an 
H școlar. Pentru elevii din cla- 
S sele VI1-XII ale școlilor medii va 
S fi obligatorie practica săptămî- 
B nală în producție. în afară de 
fi aceasta vor fi organizate 
g cursuri practice cu durată de 
B două săptămîni in unitățile in- 
fi dustrief și agriculturii sociali- 
S ste. Inițiativa școlilor din Mag- 
B deburg, de a asigura săptămî- 
2 nai o zi de practică pentru ele- 
r vii claselor VII—XII, a fost insu- 
fi sită în toată țara. In aceste zile 
g de practică elevii și elevele vor 
B vizita fabrici pentru a-și însuși 
g cunoștințele tehnologice și or- 
§ ganizatorice. Combinatul de 
0 construcții de mașini grele 
w „Ernst Thălmann" va asigura 
g condiții de pratică pentru 1.000 
0 de elevi
g • La 11 august la faculta- 
B tea de medicină a Universității

La Șanhai s-a deschis o Expoziție economică a R.P.R.
ȘANHAI 15 (Agerpres). — 

China Nouă transmite: La 14 
august, Marta Abraham, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț 
a R.P.R., conducătoarea delega
ției romîne care a sosit la Șan- 
hai cu prilejul inaugurării Ex
poziției economice a R.P.R., a 
organizat o conferință de presă.

Marta Abraham a declarat că 
expoziția va da posibilitate po

can a declarat că susține or
ganizarea Festivalului. Mai 
mult de 30 de organizații prin
tre care: „Tineretul din Con
go". „Tineretul senegalez". 
Uniunea națională a studenți
lor din Sudan, „Tineretul ca- 
merunez", Uniunea studenților 
din Togo etc., participă prin 
diferite acțiuni la pregătiri.

■fr Raoul Morales, deputat 
radical din Chili, a informat 
Comitetul Internațional de Pre
gătire de la Vierta că 40 de 
deputați din țara sa susțin Fes
tivalul. In această țară s-a for
mat un comitet de pregătire cu 
participarea reprezentanților 
organizațiilor tineretului radi
cal, socialist, comunist etc.

* Consiliul suprem petitru 
tineret și sport din Republica 
Arabă Unită a confirmat că ti
neretul din Egipt și Siria se 
pregătește în vederea Festiva
lului de la Viena. La sfirșitul 
lunii februarie 1959 se va des
fășura un Festival național al 
tineretului din R.A.U, 

1
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porului chinez să cunoască mai 
bine realitățile romînești; va con
tribui la strîngerea legăturilor co
merciale dintre R.P.R. și China, 
la stimularea dezvoltării econo
mice a celor două țări și la în
tărirea prieteniei între ele.

Expoziția economică a R.P.R., 
care s-a deschis la 15 august în 
Casa prieteniei chino-sovietice, 
va dura o lună.
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