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Lingă războaiele oprite, un grup 
de fete. Una din țesătoare, centrul 
atenției celorlalte, stă cu cap al 
plecat. Ii e rușine. Din pricina ei 
la un război a sărit in timpul 
mersului o piesă. Defecțiunea a 
fost remediată dar s-a pierdut 
timp.

Chiriachita Modrișan, responsa
bila brigăzii — 
căci grupul țe
sătoarelor amin
tit mai sus, for
mează o briga
dă — conchide 
cu exigență in 
încheierea con
sfătuirii de pro
ducție ;
— Dacă vreți ca 

sporirea randa
mentului, creșterea productivității 
să nu rămînă la noi, vorbe goale, 
trebuie să ne străduim să reducem 
toți timpii morți și atunci vom fi 
pu adevărat bune țesătoare.

...Aceasta s-a intîmplat mai de 
mult. Și de-atunci, cel puțin în 
brigadă nu se vorbește fără rost 
de randament și productivitate. Fi
șele de lucru grăiesc în cifre : în 
cinstea apropiatei sărbători a eli
berării patriei angajamentele sînt 
depășite.

Exigența Chiriachiței s-a trans
mis și celorlalte. Fiecare țesătoare 
își supraveghează cu strășnicie 
aparatul veghetor de urzeală.

— Dacă aparatul funcționează 
prost războiul nu se oprește la 
ruperea unui fir și pînza este 
țesută in continuare cu defect. 
Apoi, sîntem nevoite să desfacem 
toată porțiunea cu defect, deci să 
pierdem mult timp.

— De aici puțin, de dincolo pu
țin, timpul pierdut sau cîștigat 
se adună.

Și dorind să afli la ce se referă 
acel „dincolo", ai in față „fotogra
fia" unei zile de muncă a brigă
zii. Afli cu acest prilej un „se
cret" al creșterii productivității.

Dacă un strungar realizează mai 
multe piese utilizînd o metodă de 
tăiere rapidă, o țesătoare îngroașe 
valul de pînză eliminînd cît mai 
mulți timpi neproductivi.

Deci: dimineața fetele din briga
da vin la mașină cu șorțurile pline 
de țevi — aprovizionarea cu ma
teriale. Lucrul începe și un zgo
mot uniform stăpînește sala. Fe
tele se înțeleg însă prin semne. 
Spun „se înțeleg" fiindcă au ne
voie de o anumită legătură între 
ele. Dacă s-a încurcat cuiva ur
zeala, tovarășele din jur vin și-i 
aiută. Le vezi apoi cum suprave
ghează nu numai mașinile proprii 
ci și pe celelalte. Cînd Segarcea 
Elena e ocupată cu așezarea unui 
fir rupt la un război, Mitrache 
Vasilica îi pune suveicile la cele
lalte războaie.

Și așa mai departe...
La fiecare operație se âștigă un 

minut, două, iar dacă mai socotești 
și măsurile „profilactice’ (cînd 
războiul are un zgomot ciudat este 
chemat de urgență lăcătușul, care 
la rîndu-i evită o viitoare defec
țiune) ies minute, zeci de minute, 
metri de pînză. Ar trebui scris și 
despre curățirea mașinilor de sca
mă, despre calitatea apretului, 
despre... dar cele de pînă acum 
ți-au format deja o anumită impre
sie. Ea este întărită de cele 14 
procente peste plan realizate de 
brigadă în prima jumătate a lunii 
august în întrecerea închinată 
marii sărbători.

La aceste 14 procente fetele 
’din brigada Chiriachiței vor adău
ga zilele acestea altele noi alcă
tuind darul lor pentru măreața 
sărbătoare.

La însilozarea furajelor în GAS
* 1.000 de vagoane vor fi însllozafe prin muncă voluntară * Peste
10.000 lei economisiți pentru G.A.S. Fetești * Aproape 150 vagoane 

furaje însilozate pînă acum

Pe coasta dintre platoul Bără
ganului și lunca Dunării, în 
spatele gospodăriei de stat 

Fetești, la saivane, în zorii zilei 
de 12 august paznicul gospodăriei 
s-a pomenit cu cîteva zeci de fete 
și băieți.

— Or fi venit în execursie 
și-a zis bătrînul.

intr-adevăr, tinerii aceștia 
erau de prin partea locului 
după atenția cu care-1 ascultau

nu
Și 

- petînărul inginer agronom Ion Că
lin, care le explica ceva, se părea 
că-i interesează foarte mult istori
cul gospodăriei. Dar „excursio
niștii", după ce au ascultat expli
cațiile inginerului, au ținut o scur
tă consfătuire, s-au împărțit pe 
brigăzi și echipe, unii au luat în 
primire tocătorile de nutreț, alții 
s-au urcat în remorcile trase de 
tractoare și au început să lucreze.

— Va-să-zică au venit să ne a- 
jute să însilozăm porumbul — a 
spus bătrînul paznic. Să-i vedem 
la lucru.

De la început a rămas surprins 
de vrednicia tinerilor, îndeosebi a 
fetelor, și a spus apoi cu voce 
tare, că să-l audă și alți oameni 
din jurul lui, muncitori din gos
podărie :

— Așa-î la început. Pe urmă se 
mai domolesc ei. Asta-i treabă 
grea.

Dar tinerii voluntari nu s-au 
domolit nici în prima zi, nici în a 
doua și nici în cele următoare. Și 
atunci, pînă și cei mai sceptici au 
fost nevoiți să recunoască:

— Tinerii ăștia n-au venit aici 
să se joace. Muncesc cu atîta tra

gere de inimă, de parc-ar munci 
pentru ei, acasă...

Voluntarii, care se bucură acum 
de prețuirea tuturor muncitorilor 
din Gospodăria de Stat Fetești, re
giunea Constanța, sînt colectiviști 
din comunele vecine și muncitori 
din întreprinderile raionului Fe
tești. Tineri colectiviști din aceste 
sate au terminat treburile din 
perioada actuală în gospodăriile 
lor colective șl s-au înscris cu en
tuziasm în rîndul voluntarilor, 
pentru a da ajutor gospodăriilor 
de stat.

Pentru anul acesta, tinerii din 
raionul Fetești s-au angajat să în- 
silozeze prin muncă voluntară, la 
gospodăriile de stat, 1000 vagoane 
de porumb furajer. Comitetul ra
ional U.T.M., care prevăzuse în 
planul de muncă această acțiune 
patriotică, a luat legătura din timp 
cu conducătorii gospodăriilor de 
stat și a stabilit cu aceștia nece
sarul de brațe de muncă pentru 
însilozări. Apoi au fost organizate 
tabere permanente de 10-15 zile 
de tineri voluntari în patru mari 
gospodării de stat: Fetești, Jegă- 
lia, Bordușani și Luciu-Giurgeni. 
La G.A.S. Jegălia au venit tineri 
colectiviști din comunele Perișoru,

N. SIMIONESCU

Din lupta 
pentru 

zdrobirea

Lucrările consfătuirii 
pe țară 

a specialiștilor 
In cultura griului
Marți dimineața au început la 

Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din Capitală lucrările 
consfătuirii pe țară a speciali
știlor în cultura griului, organi
zată de Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii.

în prima zt a consfătuirii au 
fost analizate rezultatele încer
cării soiurilor de cereale de 
toamnă la Institutul de cercetări 
pentru cultura porumbului, pe 
terenurile experimentale ale Co
misiei de stat pentru încercarea 
soiurilor, precum și comportarea 
în producție a soiurilor de ce
reale de toamnă autohtone și din 
import în gospodăriile agricole 
de stat.

Lucrările consfătuirii continuă.
(Agerpres)

TAȘI (prin telefon 
de la corespondentul 
nostru).

Marile succese pe 
care le obțin în toate 
sectoarele unitățile 
socialiste de la sate, 
conving din zi in zi 
tot mai mulți țărani 
muncitori cu gospo
dării individuale că 
drumul socializării 
agriculturii este dru
mul lor adevărat.

Acum cîteva zile, 
în regiunea Iași au 
luat ființă patru noi 
gospodării agricole 
colective. Două din- 

•' tre acestea se află

Stadionul Tineretului. în după-amiaza aceasta, 
la orele cînd arșița s-a domolit, o animație 
neobișnuită a pus stăpînire pe aleile, tribu

nele și terenurile de joc ale stadionului. O mulțime 
de treninguri colorate, cu inscripții pe ele, învie tra
diționala priveliște din zilele marilor competiții. Se 
discută, se fac pronosticuri, se exprimă păreri. Toa
te discuțiile gravitează în jurul unui singur subiect: 
finalele Spartachiadei de vară a tineretului, popu
lara întrecere sportivă ce recoltează în fiecare an 
un impresionant succes, marea sărbătoare a sportu
lui de masă.

Intîlnim proaspete cunoștințe și eroi mai vechi ai 
reportajelor noastre sportive. Sînt aci tineri veniți 
din toate regiunile tării, cei mai buni din sutele de 
mii de băieți și fete ce s-au întrecut în fazele pre
liminare ale Spartachiadei. Elementele biografice, în 
mod firesc, le sînt diferite. Comună le este însă do
rința să se afirme în întrecerea sportivă tot așa cum 
s-au afirmat în muncă și învățătură. In preajma 
lor observăm sportivi fruntași. Unii antrenori, alții 
simpli spectatori.

Coloana participanților la Spartachiadă pătrunde 
pe pista de zgură. Tinerețe, forță, sănătate. Privești 
cu mîndrie pe tinerii sportivi ce trec prin fața tri
bunei aplaudați de un număr mare de spectatori. O 
simfonie de culori ce îneîntă ochiul. Gîndurile te 
poartă către locurile de unde au venit tinerii ace-

Trăsăturile morale comuniste
ale utemistului se călesc
in procesul muncii

Ceea ce caracterizează activita
tea organizației U.T.M. de la uzi
nele „Clement Gottwald" din Ca
pitală, este seriozitatea și răspun
derea politică cu care se ocupă de 
creșterea unei generații de tineri 
muncitori cu o înaltă conștiință 
socialistă, capabilă de a face față 
cu cinste sarcinilor partidului 
nostru.

Și aici, ca în multe alte între
prinderi din patria noastră, majo
ritatea muncitorilor din uzină o 
formează tineretul. Din rîndurile 
lor în primul rind, organizația de 
partid crește candidați și apoi 
membri de partid, pe tinerii cei 
mai buni, care s-au dovedit prin 
munca lor practică de zi cu zi 
luptători activi pentru cauza so
cialismului, muncitori care se 
află în fruntea întrecerii socia-

liste, care iau atitudine fermă 
față de lipsuri, care mobi Mi
zează pe cei din jur la cre
șterea productivității muncii, re
ducerea prețului de cost, imbu-

Din experiența organizației 
U.T.M. de la uzinele „Clement 
Gottwald" privind munca de 
creștere și educare a celor mai 
buni utemiști pentru a intra tn 
rîndurile candidaților de par

tid.

nătățirea calității produselor. Or
ganizația U.T.M., condusă de or
ganizația de partid, se străduiește 
să-și îndeplinească cu cinste ma
rea răspundere politică ce o are

de a crește și pregăti pe cei mai 
buni tineri utemiști pentru a me
rita încrederea de a fi primiți în 
rîndurile candidaților de partid.

Educarea tineretului în spiritul 
învățăturii marxist-leniniste a 
stat întotdeauna în atenția orga
nizației U.T.M. In anul care a 
trecut marea majoritate a tinerilor 
— și in primul rind utemiștii — 
au fost încadrați în învățămîntul 
politic de partid și U.T.M. Confe
rințe speciale, care lămureau pe 
înțelesul tinerilor politica partidu
lui nostru, informările politice or
ganizate periodic, au constituit 
mijloace de educație politică a 
utemiștilor. Popularizarea în rîn- 
dul tineretului a tradițiilor de

” '*• PETRU ISPAS
(Continuare în pag. IH-a)

știa. Răsfoiești 
fugarele însem
nări din carnet. 
Gheorghe Bălici 
este șamotor în 
cetatea siderur
gică de la Hu
nedoara ; Ecate- 
rina Gîlea lu
crează ca tehni
ciană la fabri
ca de rulmenți 
din Birlad; Ghe
orghe 
Traian 
Ioan 
viei sînt țărani 
din comuna Do
bra, raionul Ilia. 
Fiecare din ei 
are pasiunea lui 
sportivă — oi
nă, ciclismul, a- 
tletismul... Nici 
unul nu uită 
însă că au pă
șit pe terenurile 
de sport în anii 
puterii populare 
datorită minu
natelor condiții pe care partidul 
le-a creat tineretului nostru.

Defilează finaliștii. Primii au 
fost băcăoanii. Gazdele — cei 
din orașul București — încheie 
coloana. Publicul este la fel de 
darnic în aplauze cu toți, fn tri
bună ca și printre ziariști, arbitri 
și antrenori continuă să se discute

Mircea, 
Iacob, 

Nedelco-

Salutul 
| rostit de tov. Petre Gheorghe 
j secretar al C. C. al U. T. M. 8 
h Tovarăși și tovarășe,
;; Dați-tni voie ca în numele Comitetului Central j 
;; al U.T.M., în numele Comisiei Centrale de or- j 
8 ganizare a Spartachiadei tineretului să vă trans- i 
8 mit un cald salut și urări de bun venit in Ca- ‘ 
8 pitala țării noastre. «
ii Cunoaștem cu toții succesele importante obți- « 
ii nute prin grija și sub conducerea Partidului Mun- » 
ll citoresc Romin în dezvoltarea mișcării sportive ij 
ll din țara noastră. Datorită grijii regimului de 
ll democrație populară, tineretului nostru i s-au 
ll creat condiții minunate pentru practicarea activi- j 
ll tații sportive. ;;
8 Hotărirea C.C. al P.M.R. și a Consiliului de ;; 
« Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de $ 
« cultură fizică și sport, reflectă grija partidului J 

nostru pentru dezvoltarea culturii fizice și spor- $ 
“ tului. Muncind pentru înfăptuirea sarcinilor sta- J 
! bilite de hotărirea Partidului și Guvernului, or- g 
S ganizațiiîe U.T.M. și colectivele sportive ale j 
? U.C.F.S. au obținut succese însemnate în mobi- j 
;! lizarea maselor de oameni ai muncii la practi- 8 
«'carea organizată a culturii fizice și sportului. ll 
ll Cea de a ll!-a ediție a Spartachiadei de vară 8 
8 a tineretului, cele peste 2.000.000 participări ale ll 
8 tineretului în cadrul Întrecerilor Spartachiadei, ll 
ll constituie o confirmare a acestor succese. 8
ll Dragi sportivi, ne aflăm în preajma marii săr- 8 
ll bători naționale a poporului nostru muncitor — 8 
8 ziua de 23 August, zi întîmpinată cu mari rea- 8 
8 lizări în toate domeniile de activitate de oamenii 8 
8 muncii din țara noastră. Fiecare, prin muncă și 8 
ll învățătură, ați obținut realizări cu care vă puteți >'< 
8 mîndri. Acum vă dorim să intîmpinați această < 
“ măreață sărbătoare și prin rezultate remarcabile “ 
8 în cadrul finalelor Spartachiadei.
« Fiți dîrji în întreceri, luptați cu elan, dați do- ‘f 
“ vadă de înaltă ținută sportivă : să arătați că j 
j sînteți demni reprezentanți ai sutelor de mii de S 
“ participanți la această competiție tradițională de ;; 

masă. ' »
> Trăiască 23 August — marea sărbătoare a po- « 

« porului nostru — ziua eliberării patriei noastre 
>> de sub jugul fascist 1 j
» Trăiască Partidul

iubit al tineretului
j mînă.l 
j Trăiască scumpa 
/l Populară Romină I

Muncitoresc Romîn părintele 
din Republica Populară Ro

noastră patrie — Republica

despre întrecerile sportive de pînă 
acum și despre cele ce vor urma. 
Cine vor fi campioni, care regiu- 

va fi fruntașă ? întrebarea ni 
pare prematură. Există un sin-

ne 
se

(Continuare in pag. 11 l-a)

V. CONSTANTINESCU

Patru noi gospodării agricole colective

EUGENIU OBREA

acestor 
agricole 
In satul

pe cuprinsul raionu
lui Iași, în satele 
Lungani și Țigănuș, 
una în raionul Vas
lui — la Pușcași, iar 
alta în raionul Bîr- 
lad — la Fîntînele.

Utemiștii și tinerii 
au adus prin munca 
politică de convinge
re în rindul 
nerilor țărani 
mare contribuție 
crearea 
unități 
cialiste. 
gănuș, de exemplu, 
alături de comuniștii 
din sat, utemiștii și 
tinerii au depus o

ti- 
o 

la 
noi 
so- 
Ti-

susținută muncă de g 
popularizare a suc- = 
ceselor gospodăriilor = 
colective din satele = 
învecinate — Solo- 
neț, Bălteni, Potin- 
geni — care au ob
ținut o recoltă la 
produsele cerealiere 
cu 500—800 kg. la 
hectar mai mult de- 
cit gospodăriile in
dividuale. Ca urma
re a acestei munci 
politice de convinge
re, tinăra gospodărie 
din Țigănuș are de 
la inaugurare 60 de 
familii, cu 127 ha. 
teren arabil.

Hunedoara, cetatea siderurgiei romînești ! In anii regimului demo- 
=| crat popular, Hunedoara, devenită astăzi un puternic centru indu
și striat al țării noastre, a luat o uriașă dezvoltare. Prin grija partidu- 
= lui și guvernului pentru dezvoltarea continuă a industriei noastre 
|| siderurgice, aici au fost construite două dintre cele mai mari și mai 
s moderne furnale din țară. Un singur furnal doar, cel de 700 m.c., dă 
g astăzi o producție de fontă cu 50 la sută mai mare decit producția 
ș pe întreg anul 1938 a tuturor furnalelor din Romînia. S-a construit 
ă fi s-a dat în folosință de asemenea uzina cocso-chimică, oțelăria elec- 
H trică, marele bluming — care dublează producția de laminate a țării. 
§ Se lucrează fi la oțelăria modernă a cărei capacitate va fi egală cu 
== aceea a tuturor oțelăriilor care existau în țara noastră în anul 1955. 
ș Sînt numeroase date care vorbesc despre grija partidului și guver- 
== nului nostru pentru dezvoltarea industriei noastre siderurgice, lată 
s de pildă producția de fontă, care in 1938 era de 132.681 de tone, a 
j ajuns la sfirșitul anului trecut la 686.107 tone. Producția de oțel, 
= care in 1938 era de 283.982 de tone, anul trecut a ajuns la 864.389 
H tone. Producția de laminate a ajuns în anul trecut la 663.102 tone. 
= Pe această bază, o creștere însemnată ă înregistrat-o producția de 
g fontă fi oțel pe cap de locuitor. La fontă, de la 8,5 kg. în 1938 s-a 
g ajuns la 38,5 kg. m 1957, iar la oțel de la 18,2 kg. în 1938 la 48,5 
S kg în 1957.
= In fotografie : Cocseria Combinatului siderurgic Hunedoara. 
| Foto: D. F. DUMITRU
£..4tillllllllllll!lll!IIIIIMlllllllllllll!llllllllllllllllN



NECULAI TÂUTU

Eu le-am scris 
pe patul armei

Carte nu știam atuncea, 
Dar voiam să număr bine 
Cîți am să ucid. Dușmanii 
îi semnai la Gron — ca taica 
Pe răboj... Cu cîte-o linie 
li treceam pe patul armei!
Tata își crestase — acasă, 
Cu custura-n lemn, pe ușă 
Pe fasciști ce de pe masă 
Ne-au luat turta de cenușă 
Iar din pat ultima țoală: 
Și ne-am prins la socoteală! 
Drept, pe patul armei mele. 
Erau linii mult mai multe. 
Dar bătrînul cu migală 
Număra pe îndelete 
Și mi-a zis : „Bine, băiete, 
Am ieșit la socoteală 1"
...Azi scriu vers, tot ostășește, 
Scapără ca din amnare,
Tot ce-i vechi vreau să doboare! 
Iar cînd vreunul flecărește 
Și prin colțuri mă „regretă" 
Că-i prea mult jar în cîntare 
Prea adîncă-nverșunare, 
Prea vrea muntele să-l sfarme 
Ii răspund: „Doar nu cu cretă 
Ci c-un vîrf de baionetă 
Le-am săpat pe patul armei!..." 
Eu am scris pe-un pat de armă 
Ieri pe front, azi în cazarmă. 
Dar de-or cuteza dușmanii 
Mai am loc pe patul armei!.

de-or cuteza dușmanii
•1...

Din volumul „Inscripții1

cotropitori
EROISMUL PANDURILOR

...Infrîngînd rezistența înverșu
nată a inamicului și respingîndu-i 
contraatacurile, unitățile Diviziei 
de voluntari „Tudor Vladimire- 
seu" și ale Diviziei I munte au 
eliberat la 8 septembrie orașul 
Sf. Gheorghe.

Pandurii Diviziei „Tudor Vla
dimirescu", care au* așteptat cu 
nerăbdare intrarea în luptă îm
potriva hitleriștilor cotropitori, au 
săvîrșit în luptele de la Sf. 
Gheorghe numeroase fapte de e- 
roism. Sfidînd gloanțele și moar
tea, ei au dat lovituri puternice 
hitleriștilor.

La luptele pentru eliberarea sa
tului Ilieni, înaintarea pandurilor 
fusese oprită la un moment dat 
de forțe superioare inamice spri
jinite de artilerie și tancuri. Bra
vii ostași antitanchiștj au reușit, 
printr-un foc puternic, executai 
cu tunurile de 45 mm. să dis
trugă două tancuri, iar pe 
alte două să le silească să 
se retragă. Alte trei tancuri hitle
riste au reușit însă să pătrundă 
în dispozitivul vitejilor panduri. 
Atunci, cu ultimele grenade care
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Contribuția armatei romîne la înfrîngerea invadatorilor hitleriști

1

Una din cele mai mărețe pagini din istoria marilor tradiții de 
luptă pentru libertate și progres ale poporului nostru o constituie 
contribuția adusă Ia înfrîngerea hitlerismului de armata romînă 
care, alăturîndu-se cu hotărîre glorioasei armate sovietice, a aju
tat la eliberarea întregului teritoriu al țării noastre precum și La 
eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei de sub jugul hitlerist.

Ascultînd chemarea partidului, poporul muncitor și armata în 
întregimea ei s-au ridicat la luptă împotriva cotropitorilor hitle
riști alăturîndu-se cu însuflețire coaliției antihitleriste.

De la 23 August 1944 și pînă la 12 mai 1945, timp de 260 de 
zile, trupele romîne au luat parte la 16 mari bătălii, la 367 lupte, 
au pătruns în dispozitivul inamic pe o adîncime de peste 1000

km., au străbătut în condiții grele de iarnă 12 masivi muntoși, 
au forțat 12 cursuri importante de apă, eliberînd 3881 localități 
dintre care 53 orașe și producînd inamicului pierderi grele ce se 
ridică la 120.214 oameni.

în luptele împotriva hitleriștilor, ostașii romîni s-au acoperit 
de glarie nepieritoare, contribuind la salvarea civilizației de bar
baria fascistă.

Despre diferite momente ale drumului glorios de luptă al ar
matei romîne în războiul antihitlerist, despre recunoștința ce o 
poartă popoarele ungar și cehoslovac ostașilor romini care au 
contribuit la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei vorbesc arti
colele de mai jos.

tr-un atac comun, trupele so
vietice și cele romîne au reușit 
să-l respingă. Treizeci și cinci 
de ostași romîni au căzut eroic 
în aceste lupte, printre care 
plutonierul Victor Ștefan din 
regimentul 94 infanterie. In 
urma grelelor lupte locuitorii 
unguri au ajutat la pansarea 
răniților romîni. Jojjârt Lajos și 
Sâfrăny Căbor au dus in spi
nare pe un ofițer romîn grav 
rănit la postul de prim ajutor 
situat la 1,5 kilometri distanță.

■ Deși nu-și înțelegeau graiul, în

aminte cu mândrie și recuno
ștință de eroul Eftimie Croi
toru.

Debrețin

Izgonind
P e

din fără
luptă sublocote- 
a reușit să in-

îi rămăseseră în 
nentul Turturică 
cendieze și să arunce în aer unul 
din tancurile fasciste.

Odată cu distrugerea tancului 
a căzut însă eroic și sublocote
nentul Turturică.

îmbărbătați de eroismul co
mandantului lor, pandurii de sub 
comanda sublocotenentului Turtu
rică au incendiat și celelalte două 
tancuri care 
tarea.
SOVIETICII 
TIMIȘOARA

...La 11
motorizate și 
au trecut frontiera 
Oravița îndreptîndu-se spre nord, 
ajungînd în aceeași zi cu uni
tățile lor de tancuri la margi
nea de sud a Timișoarei.

Executîndt numeroase atacuri 
cu forțe mult superioare, inami
cul a reușit să cucerească o se
rie de localități din împrejurimile 
Timișoarei ca Sînandrei, Săcălaz, 
Șag, Chișoda și Chioroc.

In timpul luptelor de la Timi
șoara au sosit și au intrat în 
luptă alături de trupele romîne,

le stînjeneau înain-

NE-AU AJUTAT — 
A FOST SALVATA 
septembrie, unități 
de tancuri hitleriste 

în raionul

întîi un 
antitanc 
infanterie sovietice, apoi Divizia 
110 infanterie sovietică.

Prin sosirea trupelor sovietice 
în Timișoara, apărarea acestui 
important centru industrial și nod 
de comunicații din Banat a fost 
considerabil întărită, pericolul de 
a fi ocupat de hitleriști fiind 
evitat.

înfrățiți în luptă, ostașii ro
mîni și sovietici au fost animați 
de unul și același gînd : Timișoa
ra trebuie salvată de furia besti
ilor hitleriste! Și Timișoara a 
fost salvată.

GLORIOSUL DETAȘAMENT 
PAULIȘ

...La două zile după începerea 
luptelor de la Timișoara la 13 
septembrie 1944, hitleriștii au tre
cut la ofensivă și la nord de 
Mureș.

Pentru a stăvili pătrunderea 
inamicului în defileul Mureșului 
a fost constituit Detașamentul 
Păuliș compus din primele unități 
sovietice sosite în defileu (un ba
talion de infanterie 
ment

regiment de artilerie 
și două batalioane de

și un regi- 
artilerie antitanc),

Trecerea rîului Grasna din Ardeal ul de nord de trupele romîne — septembrie 1944

REVEDERE

...Un sat din raionul Nova Bania.
— Vedeți, aici a fost... In casa aceasta. 

Aici am avut comandamentul. Imposibil să 
confund.

O bătrînica ce ieșise în pridvor, de mira
tă ce era, nu putea scoate un cuvînt.. In fața 
casei ei discuta un grup de străini, militari 
și civili. Unul dintre ei, într-o uniformă mi
litară asemănătoare cu cea cehoslovacă, pe 
umăr cu epoleți de aur pe care străluceau 
două stele mari, arăta spre casa bătrînei 
spunînd ceva foarte înflăcărat. Un altul s-a 
apropiat de ea și se străduia să-i amintească 
ceva ce se petrecuse în urmă cu 13 ani...

I-a poftit în casă.
— Iată masa, uite soba, lîngă care era te

lefonul meu de campanie... spuse ofițerul.
— Telefonul de lîngă sobă, da...
Bătrîna își amintește acum întocmai, aievea 

zilele acelea cînd în urmă cu 13 ani obuzele 
explodau în satul ei, cînd bătaia tunurilor 
și rafalele mitralierelor te asurzeau, acele 
zile de încleștare cînd a văzut pentru ultima 
oară uniformele cenușii atît de odioase ale

Ziua de 23 August 
tuie o săhătoareZiua de 23 August consti
tuie o săbătoare și pen
tru poporul ungar. După 

23 August 1944 și respectiv 
4 Aprilie 1945, popoarele noa
stre au scuturat în sfârșit jugul 
asupritorilor și au putut așeza 
bazele colaborării

In preajma lui 
marea sărbătoare a 
romîn, în amintirea 
meni din R. P. Ungară au 
prins din nou viață zilele de 
sfârșit de vară ale anului 1944, 
cînd au început să sosească 
știri încurajatoare din Romînia: 
poporul romîn și armata sa au 
ridicat armele împotriva trupe-

lor frățești.
23 August, 

poporului 
multor oa-

subofițeri infanterie 
și Școala de ofițeri 
din Arad.
o săptămînă de zile 

"inite de 
: repetate

In urmărirea fiarei fasciste
PE PĂMÎNT UNGAR

Zor hitleriste și alături de glo
rioasa Armată Sovietică au por
nit în urmărirea fiarei fasciste, 
la eliberarea Ungariei,

Un an întreg n-ar fi de ajuns 
pentru a vizita, măcar pentru 
câteva ore, fiecare din acele 
1.237 localități printre care 14

Corespondentă 
specială 

din Budapesta
------•------

au

Școala de 
din Radna 
de rezervă

Timp de 
țrupele hitleriste, spriji 
tancuri și aviație, au dat 
atacuri pentru a nimici Detașa
mentul Păuliș care-i bara înain
tarea pe valea Mureșului.

In aceste lupte, care prezentau 
o deosebită importanță s-au dis
tins prin acte de eroism alături 
de unitățile sovietice, elevii Șco
lii de ofițeri de rezervă de la 
Arad și ai Școlii de subofițeri de 
la Radna.

Intrați în luptă direct de pe 
băncile școlii, cu instrucția neter
minată, elevii acestor 
și-au precupețit sîngele 
pentru apărarea patriei.

Sacrificiile făcute de 
sovietice și romîne ale 
mentului Păuliș n-au fost zadar
nice, înaintarea hitleriștilor 
valea Mureșului fiind oprită.

LA ORADEA

școli nu 
și viața

unitățile 
Dețașa-

pe

Di-...In ziua de 21 septembrie 
munte a executat recu- 
pentru organizarea ata- 

ș—Oradea.
și ofițerii Diviziei 3

vizia 3 
noașteri 
cului pe direcția Beiu:
Soldații 
munte prin comandantul lor au 
cerut comandamentului sovietic 
ca vînătorii de munte să atace 
în primul eșalon, pentru a avea 
posibilitate să-și elibereze garni
zoana lor din timp de pace, ora
șul Beiuș.

Satisfăcîndu-Ii-se dorința, vînă
torii de munte au pornit la atac. 
Infrîngînd în nestăvilitul lor elan 
rezistența îndîrjită a odioșilor co
tropitori, hitleriști, ei au reușit să 
ia cu asalt orașul Beiuș în ziua de 
22 septembrie, după care au conti
nuat ofensiva spre Oradea.

Pentru eliberarea orașului Ora
dea, Corpul 33 sovietic care avea 
în subordine Divizia 337 sovietică 
și Divizia 3 munte urma să mai 
primească și Divizia de voluntari 
„Tudor Vladimirescu".

Noua misiune a găsit Divizia 
de voluntari „Tudor Vladimirescu" 
angajată în luptele de la Tg. Mu
reș.

Pentru a sosi la vest de Munții 
Apuseni în timpul fixat, pandurii 
Diviziei de voluntari „Tudor Vla
dimirescu" au traversat masivul 
Bihorului cu înălțimi între 1400 și 
1800 metri pe poteci înguste și 
prăpăstioase, dînd dovadă de c 
tenacitate rar întîlnită. Invingînd 
oboseala marșurilor executate pe 
drumuri aproape inaccesibile, tru
pele diviziei au intrat în primul 
eșalon al Corpului 33 sovietic la 
25 septembrie și au început lup
tele din zona Oradea alături de 
Divizia 3 munte și Divizia 337 so
vietică.

întărite cu unitațr de t'ăncuri so
vietice trupele Diviziei de volun
tari „Tudor Vladimirescu" și Di
viziei 3 munte printr-o rezistență 
dîrză, au respins toate atacurile 
hitleriștilor de la Oradea. Orașul 
Oradea a fost eliberat la 12 oc
tombrie. Din frăția de arme ro- 
mîno-sovietică, din viața ostași
lor rbmîni și sovietici se născuse 
astfel libertatea a încă unui oraș 
al patriei noastre.

OFENSIVA GENERALA IN 
PODIȘUL TRANSILVANIEI
...In dimineața zilei de 9 octom

brie, după o puternică pregătire 
de artilerie și aviație, pe o vreme 
cețoasă, după o ploaie rece, tru
pele Armatei 27 sovietice, ale Ar
matei 7 de gardă sovietică și ale 
Armatei 4 romîne au dezlănțuit 
ofensiva generală în podișul Tran
silvaniei.

Puternica apărare a hitle
riștilor de pe Mureș și Arieș a 
fost zdruncinată și începînd din 
ziua de 10 octombrie trupele romî
ne și sovietice au trecut la o ur
mărire impetuoasă a inamicului pe 
tot frontul, 
economic și 
niei, a fost 
octombrie.

Inamicul 
o ultimă rezistență pe 
Transilvaniei, la sud de orașele 
Cărei și Satu Mare. Potopul de 
ură și moarte i-a măturat însă și 
de pe ultimul petec de pămînt 
romînesc pe care-1 pîngăriseră.

Cornel ION LEONIDA

orașe la a căror eliberare 
contribuit trupele romîne.

N-am putut vizita cu auto
mobilul decît un număr mic de 
localități pentru a strînge me
sajele, amintirile care sînt tot 
atîtea mărturii ale faptului că 
poporul, tinerii din R. P. Un
gară n-au uitat de eroii romîni 
care și-au jertfit viața pentru 
eliberarea lor Mormintele lor 
le vom împodobi cu cele mai 
frumoase flori din grădinile 
noastre.

acele zile s-a înfiripat o priete
nie strinsă între eliberatori și cei 
eliberați, iar oamenii mai vîrst- 
nici, care au trăit zilele marii 
bătălii, au învățat și pe cei ti
neri ca să cultive, să păstreze 
ca lumina ochilor prietenia în
tre popoarele noastre.

Automobilul nostru se în
dreaptă acum spre unul dintre 
orașele cele mai mari ale Un
gariei răsăritene — Debrețin — 
unde aproape fiecare stradă 
este legată de cite o amintire 
lăsată de armata romînă elibe
ratoare. Alături de marile uni
tăți sovietice, de Divizia 3 
Munte Romînă, o contribuție 
deosebită la eliberarea Debre
ținului a adus-o Divizia „Tu
dor Vladimirescu". Pentru con
tribuția sa la eliberarea orașu
lui, această divizie a primit din 
partea Comandamentului Su
prem Sovietic numele de „De
brețin". In țara noastră lupta 
eroică a ostașilor romîni pentru 
eliberarea poporului nostru de 
sub jugul fascist e imortalizată 
în monumente, picturi, poezii.

Salgotarjan, Turkeve, 
Budapesta...

Tiszalok

Tiszakecske

In Piața Eroilor un monu
ment de marmură unde eroii 
căzuți pentru eliberarea satului 
dorm somnul de veci. In par
cul frumos, împodobit cu o 
fîntînă arteziană, pionierii în
grijesc de mormintele presă
rate cu flori. In zilele acelea ei 
încă nu se născuseră dar cu
nosc desfășurarea luptelor, 
a bătăliei eroice împotriva 
hitleriștilor la fel ca și cei 
mai în vârstă. Sâfrăny Gâ- 
bor, Jojjârt Lajos și mulți 
alții le-au povestit despre 
această bătălie și ne pove
stesc acum și nouă... Aici, in 
preajma comunei au aruncat 
pionerii romîni un pod de pon
toane peste Tisa și au trecut 
curajoși rîul. Peste scurt timp 
tancurile fasciștilor germani au 
pornit la contraatac, dar prin-

Cei din Tiszaldk, veniți din 
toate colțurile țării la șantierul 
nodului hidraulic, cunosc din 
povestirile localnicilor, iar ele
vii din relatările învățătorilor 
desfășurarea luptelor din 1945. 
Compania a 18-a de pioneri ro
mîni a construit pe pontoane 
podul de la Tiszaldk care a 
contribuit în mare măsură la 
înfăptuirea străpungerii frontu
lui inamic și la asigurarea apro
vizionării trupelor sovietice. Se 
înțelege că hitleriștii au încer
cat în fel și chip să distrugă 
podul. La 17 noiembrie hitle- 
riștii au aruncat o mină 
plutitoare în Tisa, iar apa 
a dus-o cu repeziciune în di
recția podului peste care tre
ceau camioane încărcate cu 
soldați, camioane cu muniții și 
altele. La paza podului se afla 
soldatul Eftimie Croitoru Ne 
mai avînd timpul necesar pen
tru a pescui mina, Eftimie 
Croitoru, conștient de faptul că 
distrugerea podului ar fi în
semnat o piedică in calea des
fășurării ofensivei trupelor ro
mîne și sovietice, neprecupe- 
țindu-și viața a lovit cu o can
ge în mină pierind eroic în 
focul exploziei. Podul a fost 
salvat. Trecerea peste rîu a 
continuat fără întrerupere. Oa
menii din Tiszaldk își aduc

Mai putem vizita orașul Sal- 
gotarjân, centrul bazinului car
bonifer din nordul țării, elibe
rat de asemenea de ostașii ro
mîni. Minerii își aduc aminte 
cu drag de ziua de 26 decem
brie, ziua eliberării orașului, 
cînd în iureșul bucuriei, mine
rii unguri și ostașii romîni au 
jucat împreună sîrba in piața 
din centrul orașului. Sau să vi
zităm orașul Turkeve, unde lo
calnicii nu vor uita niciodată 
că ostașii romîni au ajutat să 
înceapă cursurile la școli, trans- 
portînd combustibil, reparînd 
localurile etc. Și la fel vom fi 
primiți în sute și sute de alte 
localități. Și capitala țării, Bu
dapesta, își amintește cu recu
noștință de vitejia soldaților 
romîni oare au cucerit de la 
ocupanții hitleriști obiective de 
o însemnătate covârșitoare, ca 
poșta centrală și gara de est.

★
De ziua marii sărbători a 

Romîniei, trimitem salutul no
stru fierbinte poporului frate 
romîn care alături de noi luptă 
pentru înfăptuirea țelurilor 
noastre comune în marea fa
milie a țărilor socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

La strângerea legăturilor fră
țești între popoarele ungar și 
romîn ne îndeamnă și eroii ro
mîni căzuți pe pămîntul pa
triei noastre, care ne-au lăsat 
drept moștenire să cultivăm și 
să întărim mereu prietenia în
tre popoarele noastre,

SEBEȘ TIBOR 
ziarist
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Clujul, centru politic, 
cultural al Transilva- 
eliberat în ziua de 11

a încercat să închege 
teritoriul
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EPISOADE EROICE
în Cehoslovacia

Corespondentă specială din Praga
ocupanților hitleriști. In urmărirea lor au 
venit niște ostași. Aceștia vorbeau o limbă 
pe care bătrîna n-o înțelegea deloc, dar care 
era plăcută căci avea în ea ceva melodios și 
prietenesc... Nu erau nici cehi, nici slovaci, 
nici ruși; erau totuși „de-ai noștri". Oamenii 
din sat ziceau că-s romîni și că luptă împo
triva fasciștilor, ca și sovieticii, cehoslovacii, 
polonezii sau bulgarii. Casa bătrînei deve
nise pentru cîteva zile comandament. Lîngă 
sobă era telefonul de campanie și la telefon 
vorbea un ofițer. Ostașii spuneau că este că
pitan.

Sigur

mai multe fire argintii în păr și mai mult 
„aur" pe epoleți. Se uită atent la unul din
tre ofițeri. Translatorul ghicindu-i parcă gîn- 
durile o lămuri :

— Știi, babușca, căpitanul de atunci este 
astăzi general...

Adresîndu-i-se, bătrînica grăi:
— Cum de nu, v-am recunoscut imediat. 

Cei care au luptat pentru 
nu pot fi uitați 1

El NU POT FI
Ei n-au fost uitați nici la

du-i pe fasciști într-un cerc. 
Pentru această operațiune însă 
a fost nevoie de marșuri obosi
toare pe culmile munților dim
prejur și de lupte înverșunate. 
Au căzut mulți atunci. I-am în- 
mormîntat ca pe fiii noștri... în
tregul oraș nevătămat i-a salu
tat pe ostașii romîni care urmă
reau în continuare pe inamic. La 
Nova Bania memoria ostașilor 
romîni căzuți pentru eliberarea 
noastră este păstrată cu dra
goste și recunoștință.
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eliberarea noastră

că da, el este, numai că acum are

Pimitind (Ori Zvolen

UITAȚI
____________,, __ Nova Bania, nici 

la Klenivec, Lucenec, Bsenico, nici la Banskn 
Bystrica, nici în atîtea alte orașe, comune 
și localități din Slovacia sau Moravia elibe
rate de armatele romîne.

Orașul nostru, Nova Bania, este așezat in 
apropierea rîului Gron — zise președintele 
sfatului popular Carol Frolovici. Gronul 
este un rîu destul de lat; în primăvara anu
lui 1945 apele erau mari. Fasciștii profitau 
de acest „baraj" natural în spatele cărui;> 
sperau 
lor au 
Bania 
Ostașii 
eroism 
înroșiseră de sîngele tovarășilor lor căzuți 
eroic. Vorbind de acest moment aș 
vrea să relatez un fapt pentru care îi sti
măm și-i admirăm și mai mult pe cei care 
au contribuit la eliberarea noastră. Unitățile 
romîne ar fi putut elibera orașul nostru după 
traversarea Gronului în urma unui atac fron
tal. După părerea mea cred că procedînd 
astfel ar fi fost mai ușor pentru ei, mai 
avantajos. Ce s-ar fi întîmplat însă atunci ? 
Nova Bania ar fi fost complect distrusă, 
căci în retragere hitleriștii ar fi aruncat totul 
în aer, case, păduri, cale ferată. Și în acest 
caz s-a văzut ce înseamnă adevărata prie
tenie. Luîndu-i pe hitleriști prin surprindere 
ostașii romîni au încercuit orașul închizîn-

să se mențină pe poziții. Planurile 
fost însă repede date peste cap. Nova 
a fost eliberată de armatele romîne. 
romîni au arătat multă vitejie și 
în trecerea rîului ale cărui ape se
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Ostașii romîni în acțiunea de nimicire a trup elor hitleriste pe una din străzile Budapestei

BANSKA BYSTRICA
Banska Bystrica este numit orașul răs

coalei naționale slovace. In august ’44 el a 
devenit centrul răscoalei poporului slovac 
împotriva fasciștilor, centrul revoluționar al 
unei regiuni întinse, deasupra căreia a în
ceput să fluture din nou drapelul cehoslovac. 
Această regiune a atras și concentrat asu
pra ei multe divizii hitleriste — tocmai în

orașului Banska Bystrica. Frontul se apro
pia. Sarcina de a elibera acest oraș, impor
tant nod de cale ferată, centru industrial și 
cultural, a. revenit mai multor mari unități 
sovietice și romîne. Fasciștii luptau pentru
fiecare palmă de pămînt, pentru fiecare sat. 
Cacin, Cerin, Doina Micina, Horna Micina, 

j cucerită de 
sovietice care luptau

localitate după localitate era 
unitățile romîne și 
în această regiune.

£
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Pe această 
file unde au

hartă tipărită 
căzut ostașii

în R. Cehoslovacă sînt indicate localită- 
romîni pentru eliberarea Cehoslovaciei.

care Hitler avea nevoie de elemomentul în
mai mult decît oricînd pentru a rezista ofen
sivei armatelor sovietice. Numărul mare al 
armatelor fasciste, la care se adăugase tră
darea burgheziei au fost cauza pentru care 
răscoala națională slovacă a fost înăbușită. 
Unitățile de partizani s-au retras atunci în 
munți și Orașul a căzut din nou în mîna 
hitleriștilor. In primăvara anului 1945 tunu
rile au început să bubuie din nou în jurul

Locuitorii acestor sa
te nu vor uita nicio
dată eroismul ostașilor 
și ofițerilor romîni și 
sovietici eliberatori.

La 25 martie unită
țile sovietice și romîne 
au trecut Gronul înain- 
tînd spre Banska Bys
trica. Moscova a salu
tat atunci cu 24 salve 
de artilerie trupele 
frontului II ucrainean 
în cadrul căruia au 
acționat și au fost evi
dențiate și unitățile ar
matei a IV-a romîne.

GLORIE VEȘNICA

Pe colina de lingă 
orașul slovac Zvolen,

regiunea Banska Bystrica, strălucesc pietre 
albe de mormînt. Sînt mormintele ostașilor
și ofițerilor romini care au căzut pentru eli
berarea Slovaciei. 700 de nume sînt săpate 
în piatră pentru ca cei care au supraviețuit 
cotropirii hitleriste și generațiile viitoare să 
nu uite care a fost prețul eliberării lor. 
10.700 de fii ai poporului romîn și-au jertfit 
viața în lupta contra cotropitorilor, pe pămîn- 
tul slovac. Poporul ceh și slovac nu a uitat

jertfele ostașilor romîni. Cimitirul central 
militar romîn din Zvolen în mijlocul căruia 
se înalță sarcofagul simbolic în travertină 
albă, ornamentat cu coroană de lauri va 
aminti pe veci de sîngele slovac, sovietic și 
romîn care a fost vărsat în comun. Soldații 
romîni căzuți în Moravia sînt înmormîntați 
în cel de-al doilea mare cimitir din Ceho
slovacia, la Brno. _In afară de acestea în 
toată Cehoslovacia mai sînt și alte multe 
monumente închinate eroilor romîni: la 
Stara Tura, Javorina, Banovce, Jihlava și 
altele. In zilele cînd s-a sărbătorit aici cea 
de a cincia aniversare a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
între R. Cehoslovacă și R.P.R. a fost inau
gurat într-un cadru solemn cimitirul de la 
Zvolen. La ceremonia de inaugurare a ci
mitirului militar central romîn din Zvolen 
a participat și o delegație din R.P.R. Cu a- 
cest prilej s-a manifestat din nou dragostea 
și recunoștința Cehoslovaciei pentru eei care 
au contribuit la eliberarea ei.

Mii de ostași romîni și-au jertfit viața 
pe teritoriul Cehoslovaciei, pentru ca această 
țară să poată trăi în pace și fericire. Po
porul cehoslovac ntî-i va uita niciodată ; cu
vintele săpate pe monumentul din cimitirul 
Zvolen în limba maternă a celor cărora le 
este închinat vor fi mereu vii în inima po
porului cehoslovac : „Glorie veșnică eroilor 
romîni căzuți în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist".

DANA RITTICHOVA



ÎNSEMNĂRI DE SPECTATOR

„Marea cotitură*'
In marea luptă a popoarelor 

pentru o viață mai bună, cinema
tografia în general, cinematogra
fia documentară în special, are o 
mare însemnătate. Operatorul ci’ 
nemat o grafic minat de idei înain
tate, care se află în primele rîn- 
duri ale acestei lupte ca dublu 
combatant : participant direct și 
înregistrator al mărețelor eveni
mente — (nu puțini au fost acei 
operatori care au căzut pe cîmpul 
de onoare în toiul încleștării, pen
tru ca idealurile generoase, pro
gresiste să triumfe) — are un 
mare rol în edificarea maselor 
populare asupra adevăratelor sem
nificații ale faptelor. Nu mai pu
țin însemnată este și misiunea re
gizorului, de a face filme înche
gate din notațiile pe peliculă ale 
operatorului. După cum spunea un 
teoretician progresist al filmului : 
„Orice jurnal de actualități se 
compune din fotografiile unor fap
te și evenimente reale, a căror or
dine clară și inteligibilă vrea să 
facă vizibil un anumit sens al rea
lității reprezentate și o anumită 
învățătură".

Meritul regizorului S. Gurov și 
al scenaristului I. Karavkin con
stă tocmai în faptul că, folosind 
material, documente și jurnale ci
nematografice ale epocii, păstrate 
în Arhiva de Stat a U.R.S.S., au 
creat monumentalul film „Marea 
cotitură" care face vizibil sensul 
evenimentelor istorice, succesul bi
ruitor al socialismului în Uniunea 
Sovietică, premisă pentru izbîndi- 
rea lui în tot mai multe țări. Me
ritul lor e cu atît mai mare cu 
cit filmele utilizate nu erau toate 
făurite de oameni bine orientați; 
unele erau mici încercări ale unor 
amatori etc. Indiferent însă de in
tențiile celor care au luat imagi
nile, realitatea oglindită pe pe
liculă avea o anumită tendință 
fundamentală, și această tendință 
fundamentală, creatorii filmului 
au știut, prin arta lor, să o facă 
să vorbească deschis maselor. „Ma
rea cotitură" vorbește popoarelor 
despre cel mai însemnat eveni
ment al istoriei omenirii — Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie care a desființat pentru 
prima oară exploatarea omului de 
către om și a deschis drumul pen
tru făurirea visului de aur al ge
nerațiilor — comunismul, și des
pre făuritorii ei. Pe baza unei 
juste orientări ideologice, a cu
noașterii amănunțite a faptelor, a 
posedării desăvîrșite a tehnicii 
montajului, creatorii au făcut un 
film care pledează, acuză și slă
vește; acuză burghezia și moșie- 
rimea care exploatau poporul, în
chină un imn de slavă Partidului 
Comunist făurit de Lenin, care a

ridicat pe cei ce muncesc la lup. 
tă pentru o viață nouă și i-a dus 
la victorie.

Fiecare cadru, fiecare secvență 
din film, în afară de extraordina
ra valoare de document autentic, 
are o mare valoare de evidențiere 
a direcțiilor de dezvoltare a isto
riei tocmai pe baza încadrării, 
prin montaj, intr-un dispozitiv 
cinematografic elocvent, care su
gerează de minune însăși evoluția 
dialectică a istoriei. Iată o 
scenă de la curtea țarului : lume 
îmbrăcată pompos, generali siguri 
pe ei ; iată o scenă de la un bal 
pe puntea unul vas de război : 
ofițeri și domnișoare elegante 
care dansează un cadril vesel. S-ar 
părea că toate lucrurile merg bine 
în acea țară pravoslavnică. S-ar 
părea insă (cel puțin așa ar fi 
vrut să demonstreze cei care zîm- 
beau obiectivului) dar nu e o rea
litate, fiindcă obiectivul prinde 
după aceea fețe care nu zîmbesc. 
Alături de un moșier gras care ia 
ceaiul la o măsuță în grădină cu 
soția lui, apar niște femei cu șa
lele frînte de munca istovitoare a 
cîmpului, apare străvechiul plug de 
lemn cu care țăranul de-abia zgi- 
rid pămîntul, nereușind a-și ago
nisi hrană pentru el și familia 
lui. lată mai tîrziu o paradă a 
trupelor credincioase guvernului 
provizoriu demonstrînd „hotărîrea" 
de a lupta mai departe în răz
boiul imperialist și iată imediat a- 
devăratul dușman al guvernului 
provizoriu, pe care acesta voia 
să-l nimicească cu ajutorul conti
nuării războiului — poporul mun
citor ; aparatul cinematografic în
registrează 
zdrobitoare 
moșierimii, 
lor pașnici 
războiului 
care luptau pentru răsturnarea gu
vernului provizoriu și instaurarea 
puterii sovietice : muncitori cu 
palmele bătătorite de trudă, țărani 
în haine de ostași, marinari revo
luționari și iată — dincolo de ba
ricada Palatului de iarnă pe ulti
mii apărători ai acestui guvern 
trădător : iuncherii crescuți în ură 
față de popor, spilcuiți și cu mo
noclu, domnișoare de pension ari
stocratic care cuprinse de „elan" 
patriotard s-au tuns și au îmbrăcat 
peste coapsele prea pline unifor
ma țaristă. Dar valul popular a 
măturat scursoarea reacționară 
care-i stătea în cale și, sub con
ducerea partidului, a făurit o lume 
nouă. Aceasta este acea „anumi
tă învățătură" de mare preț pe 
care ne-o oferă monumentalul film 
„Marea cotitură".

B. DUMITRESCU

ca o probă juridică 
împotriva burghezo- 

uciderea manifestanți- 
care cereau încetarea 
imperialist, lată pe cei

(Urmare din noe. l-a)

însiiozarea
în G. A. S.

Ștefan cel Mare, Cegani, Ogoarele, 
la Bordușani au făcut tabără co
lectiviștii din Progresul, 
și Bei lie.

Le Fetești au venit să 
scă volutar tinerii despre 
vrednicie am amintit. Ei 
lectiviști din comunele Vlădeni și 
Bordușani și muncitori de la De
poul C.F.R. Fetești, de la topitoria 
de in și din cooperația meșteșu
gărească. încă din primele ore de 
lucru, a pornit o întrecere dîrză 
între cele două brigăzi — una al
cătuită din colectiviștii din Vlădeni, 
al căror neobosit mobilizator este 
Ion Savu. secretarul organizației 
de bază U.T.M. — și alta de 
cei de la Bordușani și tinerii mun
citori din Fetești. Deocamdată în 
frunte sînt tinerii colectiviști din 
Vlădeni și, din rîndul acestora, fe
tele. întrecerea continuă și ute- 
miștii și tinerii de aci sînt hotă- 
rîți să cinstească ziua de 23 Au
gust prin realizări deosebite. Pînă 
acum ei au însilozat aproape 50 
de vagoane de porumb, adică ju
mătate din cît se angajaseră. Pînă

Făcăeni

muncea- 
a căror 
sînt co-

la sfîrșitul lucrărilor, prin munca 
lor voluntară vor aduce gospodăriei 
o economie de peste 10.000 lei.

In cele patru gospodării de stat 
voluntarii au Tnsilozat în primele 
zile de muncă peste 140 vagoane 
de porumb furajer.

Acțiunea aceasta a utemiștilor 
și tinerilor din raionul Fetești are 
o semnificație deosebită. In primul 
rînd, entuziasmul cu care au por
nit tinerii munca voluntară pentru 
sprijinirea gospodăriilor de stat la 
însiiozarea furajelor dovedește 
creșterea conștiinței lor socialiste, 
dovedește încăodată dorința lor de 
a traduce în viață hotărîrile par
tidului în legătură cu dezvoltarea 
agriculturii.

în al doilea rînd, ea are o 
mare importanță economică prin 
faptul că, fiind inițiată la vreme 
și bine organizată, a adus un aju
tor deosebit gospodăriilor de stat 
la efectuarea unor lucrări care 
necesitau multe brațe de muncă.

Utemiștii și tinerii din Fetești 
au dat astfel dovadă de adevărat 
patriotism, răspunzînd cu entu
ziasm chemării organizațiilor de 
bază U.T.M.

tentiune,
Părinți

Valorificați-vă manualele școlare 
folosite in anul de invătămînt 
1957—1958 (ediția 1957), prin 
următoarele librării din Capitală :

și elevi!
în regiunea București la:

— ANTICARIATUL Nr. 9, Str.
Polizu Nr. 2;

— LIBRĂRIA CENTRALA, Bd.
Republicii Nr. 5 ;

— LIBRĂRIA NOASTRĂ Nr. 1,
Calea Victoriei Nr. 41—43,

— LIBRĂRIA NOASTRĂ Nr. 7,
Calea Grivitei Nr. 364;
- LIBRĂRIA NOASTRĂ Nr. 21,

Calea Ferentari Nr. 72 ;
- LIBRĂRIA NOASTRĂ Nr. 27,

Bd. Păcii Nr. 127:
- LIBRĂRIA NOASTRĂ Nr. 46,

Șoseaua Mihai Bravu Nr. 212 ;
- ANTICARIATUL Nr. 4, Str.

Biserica Enei Nr, 16.
zilnic între orele 8—14, iar marți 

și vineri și între orele 18—20.

LIBRĂRIA 
LIBRĂRIA 
LIBRĂRIA 
LIBRĂRIA

LIBRĂRIA 
LIBRĂRIA 
LIBRĂRIA 
LIBRĂRIA

NOASTRĂ, Giurgiu 
NOASTRĂ, Călărași 
NOASTRĂ, Roșiori 

NOASTRĂ,
Turnu Măgurele 

NOASTRĂ, Alexandria 
NOASTRĂ, Slobozia 
NOASTRĂ, Zimnicea 
NOASTRĂ, Urziceni

General

R.P.R.,

In ziua de 19 august 1958 la 
București, Al, Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe și 
A. A. Epișev, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
in R.P. Romlnă au procedat la 
schimbul instrumentelor de ratifi
care ale Tratatului dintre Repu
blica Populară Romină și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
cu privire la acordarea asistenței 
juridice in cauzele civile, familiale 
și penale, semnat la Moscova la 
3 aprilie 1958.

La efectuarea schimbului instru
mentelor de ratificare au partici
pat din partea romină : Rudolf 
Rosman, adjunct al ministrului Ju
stiției, Gheorghe Mănescu, locțiitor 
al Procurorului general al 
Ovidiu Marinescu, director general 
adjunct al Secretariatului 
al Consiliului de Miniștri, I. Rab, 
șef de secție în Ministerul Aface
rilor Externe, I. Moruzi, directorul 
Protocolului Ministerului Afaceri
lor Externe și alți funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, iar din partea Ambasadei 
Sovietice V. F. Nikolaev, A. F. Ka
banov, consilieri, A. S. Kriucikov, 
prim-secretar și A. P. Ivanov, al 
doilea secretar. l-a pus flori la pălărie și acum... la horă

consacrate zilei de 23 August
Marți în numeroase întreprin

deri și instituții din Capitală și 
provincie au avut loc adunări fe
stive consacrate celei de-a 14-a 
aniversări a eliberării patriei noa
stre de sub jugul fascist.

La adunarea festivă a metalur- 
giștilor de la uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu" din Capitală tov. Con
stantin Dinu, prim-secretar al Co
mitetului raional de partid „Nico
lae Bălcescu" a vorbit despre im
portanța zilei de 23 August.

Tov. Gheorghe Ionescu, directo- 
trul general al uzinelor a prezen
tat apoi realizările obținute de co
lectivul întreprinderii în întrecerea 
socialistă desfășurată în întîmpi- 
narea celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării patriei.

La adunarea festivă care a avut 
loc la Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“ din Capitală au 
participat sute de muncitori, ingi
neri și tehnicieni. Cu acest prilej 
tov. Nicolae Tăbîrcă, membru în 
biroul Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., a vorbit despre 
semnificația zilei naționale a po
porului nostru și a felicitat colec
tivul de muncă al acestei mari în
treprinderi construite în anii de de
mocrație populară pentru succesele 
cu care cinstește ziua 
gust.

. La uzina de utilaj 
„1 Mai“ din Ploești a 
prilejul adunării festive
zilei de 23 August, tov. Ion Bobo- 
cea, membru al biroului Comitetu
lui regional de partid Ploești. Ex-

de 23 Au-

petrolifer 
vorbit cu 
consacrate

oa-punînd realizările obținute de 
menii muncii din țara noastră în 
anii puterii populare, vorbitorul a 
subliniat că uzina „1 Mai" este un 
exemplu grăitor al dezvoltării ca
pacității economice a patriei. In 
ultimii 10 ani, volumul producției 
acestei uzine a crescut

La Constanța au avut 
nări festive consacrate 
23 August în peste 20
prinderi și instituții, printre care 
întreprinderea piscicolă, „Energo- 
combinat" și uzina „Ovidiu 2“.

Adunări asemănătoare au mai 
avut loc în numeroase instituții, 
fabrici și uzine din Craiova, Tg. 
Jiu, Tr. Severin, Caracal, Corabia, 
în schelele petrolifere ale Olteniei 
etc.

loc adu- 
zilei de 

de între-

FINALELE

(Ager preș)

Marți dimineață a sosit în țara 
noastră o delegație a oamenilor 
muncii din orașul Ordjonikidze 
care va face un schimb de expe
riență cu oamenii muncii din ora
șul Baia Mare și va participa, în 
acest oraș, la manifestările prile
juite de aniversarea a 14 ani de 
la eliberarea țării noastre. Dele
gația este condusă de Djerieva 
Lidia Gheorghievna, 
Comitetului regional 
din Severo-Osetinsk.

★
La invitația C.C. al Sindicatu

lui muncitorilor din agricultură și 
silvicultură, marți a sosit în Ca
pitală o delegație reprezentînd a- 
gricultorii din Cipru pentru a ne 
vizita țara și pentru a participa 
la manifestările prilejuite de ani
versarea eliberării patriei. Din de
legație fac parte Chambis Michae- 
lides și Achilleas Panayi Achilleos.

secretară a 
al P.C.U.S.

Ziua de ieri ne-a oferit prilejul 
de a viziona multe întreceri spor
tive dîrze, în cadrul finalelor 
Spartachiadei.

Printre cei care au beneficiat 
de cea mai ,,activă" galerie 
se afla echipa de handbal băieți 
din Lovrin, regiunea Timișoara. Nu 
este mai puțin adevărat că prima 
evoluție a echipei din Lovrin s-ia 
dovedit în măsură să satisfacă 
pretenții din cele mai exigente.

Facem aceasta apreciere nu nu
mai datorită scorului cu care a- 
ceastă echipă a întrecut formația 
din Miercurea Ciuc, (22—12) ci și 
prin jocul prestat, de un bun ni
vel tehnic.

Un alt punct de atracție al în
trecerilor sportive de ieri diminea
ță l-au constituit întrecerile la 
trîntă.

Prima victorie din cadrul între
cerilor de trîntă a repurtat-o tînă
rul elev din Capitală Andrei O- 
prișanu, care participînd pentru a 
doua oară la Spartachiadă se do- 
vedește a fi un element talentat.

Am mai reținut de asemenea prin
tre alții pe „veteranul" Spartachia
dei învățătorul Emil Culda din re
giunea Cluj care a obținut ieri o 
primă victorie cu prilejul celei de 
a treia participări la Spartachia
dă, dovedind că are intenția șl de 
data aceasta să repete performan
țele din ultimele două ediții cînd 
și-a adjudecat titlul de campion.

Anticipările însă sînt excluse. 
La trîntă participă zeci de concu- 
renți iar finala abia a început.

★
întrecerile de după amiază la 

care a ținut să asiste un număr 
mare de spectatori, ne-au oferit 
și surpriza zilei. Jucătorii de oină 
din regiunea Bacău au învins la 
un scor neașteptat

formație consacrată — reprezen
tativa regiunii Ploești.

Dacă această întîlnire a plăcut 
mult, jocul dintre formațiile re
giunii București și Hunedoara a 
deziluzionat profund. Hunedore- 
nii au imprimat, ca urmare a sla
bei pregătiri avute, o factură sla
bă jocului.

Cele două meciuri de volei, dar 
mai cu seamă întrecerea femini
nă a pasionat pînă în ultima cli
pă a partidelor. Pe terenul nr. 1 
s-au aliniat formațiile masculine 
„Progresul “-București — „Loco
motiva" Tg. Mureș. Scorul final 
2—0 în favoarea bucureștenilor 
vine să încununeze eforturile se
rioase în pregătire și să ne anun
țe o afirmare promițătoare a u- 
nei echipe tinere, sîrguincioase. 
Cît privește echipa feminină 
„Știința" Focșani cîștigătoarea 
meciului cu „Progresul“-Ploești 
se cuvine să-i adresăm cele mai 
sincere felicitări. După o luptă 
acerbă de-a dreptul (în primele 
două seturi situația fiind egală : 
(1—1) calitățile moral-volitive ai 
avut rolul hotărîtor în cucerirea 
victoriei. Scor final: 2—1 în fa
voarea tinerelor eleve din Foc
șani.

întrecerile primei zile au dove
dit că datorită minunatelor con
diții pe care le are astăzi la dis
poziție tineretul în practicarea 
disciplinelor sportive preferate, a 
crescut nivelul tehnic al partici- 
panților la această entuziastă în
trecere de masă.

O fază din întîlnirea feminină 
de handbal I. T. București—Mă- 

cin (Galați)

Deschiderea finalelor 
Spartachiadei de vară 

a tineretului
(Urmare din pag. l-a) 

răspuns : vor învinge cei mai

de sever o
E. PITULESCU 
V. RANGA

învingători ai întrecerilor din prima zi

Zilele culturii romînești
artei plastice și a cărții, vor 
filme artistice și documentare

Cu prilejul marii sărbători a 
eliberării patriei noastre, în R.S.S. 
Moldovenească vor avea loc între 
23 august și 7 septembrie Zilele 
culturii romînești.

La această manifestare artistică 
închinată prieteniei romîno-sovie- 
tice va participa o delegație de 
oameni de artă și cultură din țara 
noastră.

In cadrul Zilelor culturii romî
nești din R. S. S. Moldovenească, 
Ansamblul M.F.A. din țara noa
stră va prezenta un bogat program 
de cîntece și dansuri populare ro
mînești, se vor organiza două ex
poziții ce vor oglindi succesele ob
ținute de țara noastră în dome-

niul 
rula 
romînești.

Zilele culturii romînești vor 
avea loc și în R. S. S. Ucrainea
nă între 25 septembrie și 3 oc
tombrie.

La festivitățile ce vor avea loc 
în R. S. S. Ucraineană participă 
o delegație de oameni de artă și 
cultură, Ansamblul M.F.A., diri
jori, soliști instrumentali și vo
cali. Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" va prezenta un bogat re
pertoriu cuprinzînd piese din dra
maturgia rusă, sovietică și romî- 
nă.

(Agerpres)

TRÎNTĂ : Cat. 55 
ghe Alecu (Pitești), 
(București), C. Cobzaru (Craiova), 
cat. 61 kg. A. Tauscher (Suceava), 
M. Zichișeanu (București), Tibe- 
riu Șerban (Baia M'are), N. Todea 
(Cluj) ; cat, 68 kg. Pantilimon 
Gheorghe (Timișoara), Pop Flo
rian (Baia Mare), Tuican Ion 
(București), Popescu Eugen (Con
stanța), Dîrzu Dumitru (Lași), Ci- 
fan Ion (Craiova), Kezeg Fran- 
cisc (Hunedoara), Hanțău Ion 
(Orașul Stalin); cat. 76 kg. Stroie 
Petre (Ploești), Arhip Nicolae 
(Iași), Șerbănescu Mihai (Orașul

kg. Gheor- 
I. Păun

Stalin), Thun Ludovic (Baia Ma
re), Coșereanu Dumitru (Baia 
Mare), Capră Ion (Constanța), 
Toth Petre (Craiova), Mathias 
Belu (R.A.M.).

HANDBAL FEMININ : Stăruin
ța Sighet.

HANDBAL MASCULIN : Victo
ria Lovrin (Timișoara).

VOLEI BĂRBAȚI : Progresul 
București.

VOLEI FEMEI .-
șani (Galați).

Celelalte rezultate 
de întreceri le vom 
ziarul nostru de mîine.

Știința Foc-

din prima zi 
publica

gur 
buni.

S-a terminat defilarea. Finali- 
știi s-au aliniat cu fața spre tri
bună. Se dă raportul. De micro
fon se apropie apoi tovarășul Pe
tre Gheorghe, secretar al C.C. al 
U.T.M., președintele Comisiei 
Centrale de organizare a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului, care 
rostește cuvîntul de deschidere. 
Urale puternice sparg văzduhul în 
cinstea partidului iubit, a patriei 
noastre dragi. Citeai pe fețele ti
nerilor aceștia, îmbrăcați în costu
me sportive, întreaga lor dragoste 
față de partid, recunoștința fier
binte pentru tinerețea plină de 
bucurii pe care o trăiesc.

Tovarășul Petre Gheorghe de
clară deschise întrecerile finale 
ale Spartachiadei Pe pavilion, doi 
tineri — o muncitoare din Pe- 
trești și un profesor din Rădăuți 
— înalță drapelul patriei iubite. 
Din nou aplauze și urale.

Au început finalele Spartachia
dei, puternică demonstrație a 
succeselor mișcării noastre spor
tive de masă. Și acum încotro ? 
Consultăm programul. Amatorii 
de sport pot viziona întîlniri in
teresante pe toate terenurile sta
dionului. Abundența întîlnirilor te 
descumpănește o clipă, dar prefe
rințele îți determină în cele diș 
urmă alegerea...

Trăsăturile morale comuniste
ale utemistului se călesc
în procesul muncii

(Urmare din pag. l-a)

luptă a partidului, întîlniri orga
nizate între membrii de partid și 
tineri, care le-au vorbit tinerilor 
despre partid, despre lupta sa, 
despre ceea ce cere partidul de la 
membrii săi, au educat pe tineri 
în spiritul dragostei față de partid, 
le-a dezvoltat și mai mult hotă- 
rîrea de a lupta pentru a-și for
ma asemenea calități politice și 
morale care să-i facă demni de 
a fi primiți în rindurile partidu
lui.

Ințelegind această dorință fier
binte a utemiștilor, de a intra în 
rindurile comuniștilor, organiza
ția U.T.M., sub conducerea și în
drumarea organizației de partid, 
a canalizat munca de educație 
politică a tineretului pe linia mo
bilizării tinerilor pentru a dovedi 
prin munca practică, concretă de 
fiecare zi că și-au însușit acea 
prevedere din Statutul partidului 
care cere membrilor săi „să fie 
fruntași în muncă, să-și ridice 
necontenit calificarea profesională 
și, prin propriul exemplu, să mo-

și anticariatele 
pentru 
— VII
anul de ?i

Librăriile 
cumpără cărți școlare 
clasele IV — V — VI 
— VIII — IX și X din 
învățămînt 1957—1958

bilizeze pe cei fără de partid 
lupta pentru mărirea continuă 
productivității muncii și întărirea 
disciplinei în muncă, să păzească 
și să întărească prin toate mijloa
cele proprietatea socialistă, baza 
sfîntă și de neatins a regimului 
democrat-popular".

Indicația leninistă cu privire la 
educarea tineretului în primul rînd 
în procesul muncii, constituie prin
cipiul fundamental al activității 
de fiecare zi a organizației 
U.T.M. de la uzinele „Clement 
Gottwald".

Prin acțiunile întreprinse, or
ganizația U.T.M. a militat în pri
mul rînd pentru educarea fiecărui 
utemist în spiritul creșterii răs
punderii politice față de treburile 
uzinei, de soarta planului de pro
ducție, a cărui îndeplinire este o 
cauză a tuturor muncitorilor. In 
această direcție un rol deosebit de 
important l-au avut formele tine
rești de organizare a tineretului 
în producție.

In cele 15 brigăzi utemiste de vine față de bunul' mers al trebu- 
producție, în cele trei secții ale 
tineretului și 5 posturi utemiste 
de control, sînt cuprinși un nu
măr de peste 200 utemiști. Munca 
desfășurată de ei în producție are 
o greutate mare în îndeplinirea 
planului. Consfătuirile ținute de 
brigăzile utemiste, de secțiile ti
neretului, de posturile utemiste de 
control, au constituit și constituie 
un permanent și important mijloc 
de creștere a răspunderii perso
nale a fiecărui utemist față de ----  ----  ----- -----
îndeplinirea sarcinilor de produc- jul. Tot în această organizație de 
ție, a intransigenței lor revolu- *' ~ J
ționare față de unele lipsuri și 
abateri de la disciplina în muncă 
ce se mai manifestă la unii tineri, 
a preocupării mai atente, cu mai 
mult spirit de răspundere față de 
treburile uzinei, 
cut ca. alături 
printre fruntașii 
sim nenumărați 
fan Stere, Gheorghe 
neanu, Mihai Victor, Ion 
rescu, Florica Stănescu și 
mulți alții. Brigada care a pri
mit de curînd drapelul de fruntașă

la
a

Aceasta a fă- 
de comuniști, 
uzinei 
tineri

să gă- 
ca Ște- 
Mărăci-

Teodo- 
încă

pe uzină este brigada de tineret 
condusă de tînărul comunist Con
stantin Vărzaru. De asemenea, în 
numeroase secții din uzină, gă
sești întotdeauna printre brigăzile 
fruntașe și brigăzi ale tineretu
lui.

Trebuie spus că în munca de 
creștere a răspunderii politice a 
utemiștilor față de problemele de 
producție ale uzinei, a creșterii și 
dezvoltării conștiinței lor socia
liste un rol deosebit de important 
l-au avut adunările generale 
U.T.M. Și atumci cînd ele au dis
cutat atitudinea față de muncă, 
de problemele generale ale uzi
nei a unor utemiști și atunci 
cînd au dezbătut problemele cu 
caracter mai general cum sînt 
disciplina, contribuția tineretului 
la creșterea productivității mun
cii, realizarea de economii, păstra
rea și îngrijirea avutului obștesc 
etc., ele au avut un rol deosebit 
în creșterea Ia utemiști a conștiin
ței, a răspunderii politice ce le re-

Z Pe saltelele întrecerilor de trîntă îșî dispută acum întîietatea tinerii Dumitru Dîrzu (Iași) și Pușan 
8 C-tin (Cluj). Victoria a revenit reprezentantului regiunii Iași Foto: D. F. DUMITRU

dat seama că pentru realizarea 
unui astfel de obiectiv, ca crește
rea permanentă a simțului de 
răspundere al tinerilor, a exigen
ței politice față de propria lor 
activitate nu numai în ceea ce 
privește îndeplinirea sau depăși
rea sarcinilor de plan, ci și a 
preocupării generale față de tre
burile uzinei, mai este nevoie 

dezvoltarea dragostei 
uzină, a mindriei că 
in această întreprin- 
aceea popularizarea în 

a istoricului

rilor uzinei, i-a ajutat să înțelea
gă cu și mai multă claritate ro
lul pe care ei îl au în îndeplini
rea sarcinilor de plan.

La secția strungărie, spre exem
plu, punînd în discuția adună
rii generale U.T.M. importanța 
păstrării și îngrijirii avutului ob
ștesc, organizația U.T.M. a invi
tat și un inginer care a vorbit pe 
larg utemiștilor despre modul cum 
pot și trebuie să fie îngrijite scu
lele, cum trebuie lucrat cu utila-

secție s-a organizat și o demon
strație practică asupra modului 
cum trebuie curățată mașina. Toa
te aceste acțiuni au făcut ca gri
ja tineretului față de mașini, de 
scule să crească, ele fiind păstra

te acum cu mai multă atenție.
Metodele folosite de organizația 

U.T.M. în educarea tineretului în 
spiritul creșterii conștiinței lui 
socialiste nu se pot rezuma nu
mai la cele arătate mai sus. Ele 
sînt mult mai complexe, mult mai 
variate. îndrumată de organizația 
de partid, organizația U.T.M. și-a

și de 
față de 
lucrează 
dere. 
rîndul 
uzinei prin adunări, stația de ra- 
dio-amplificare etc., a jucat un 
rol important în această direcție. 
Același rol politic educativ deose
bit l-au avut și concursurile gen 
„Drumeții veseli" organizate pe 
temele: „Să cunoaștem produsele 
uzinei", „Să cunoaștem meseria 
de strungar" etc.

Toate aceste acțiuni și încă 
multe altele pentru relatarea că
rora ar mai trebui destule pagini, 
au făcut ca aportul tineretului în 
îndeplinirea planului de producție 
al întreprinderii să fie mult mai 
mare, conștiința răspunderii per
sonale a utemiștilor față de tre
burile uzinei să crească din ce în 
ce mai mult. Aceasta a făcut ca 
preocuparea tineretului pentru 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, întă
rirea disciplinei, realizarea de eco
nomii, să devină și mai mare.

Un număr de 23 de tineri au 
făcut aproape 100 de propuneri 
de raționalizări și inovații dintre 
care au și fost aplicate peste 70 
aducînd in felul acesta importante 
economii întreprinderii. Numai ute- 
mistul Nicolae Crețu, care este 
astăzi candidat de partid, a făcut 
din 1956 pînă în prezent propuneri 
de 16 inovații și raționalizări, 
multe dintre ele fiind acum apli
cate. De asemenea, nume ca ale 
tinerilor Gheorghe Dușmanu res
ponsabil de brigadă de tineret 
fruntașă, Chenel Joje, Gh. Stoian, 
Florea Enache Ion Bălan, Gh. 
Diac etc toți fruntași în produc
ție, sînt astăzi cunoscute în întrea
ga uzină.

De
tineretului

Din rîndul acestor fruntași, care 
și-au dovedit atașamentul față 
de partid, față de cauza construirii 
socialismului prin munca prac
tică de fiecare zi, prin atitudinea 
care au avut-o față de toate tre
burile uzinei, a recomandat or
ganizația U.T.M. organizației 
de partid aproape 150 de utemiști 
care sînt astăzi candidați, iar unii 
membri de partid.

Numai în organizația de secție 
U.T.M. nr. 4 — prototipuri și uti
laje — au fost recomandați parti
dului 18 utemiști dintre care 3 
sînt acum membri de partid. In 
momentul de față încă 5 dintre 
tinerii fruntași în producție ai 
acestei organizații de secție se pre
gătesc pentru adunarea generală 
de partid în care se va discuta 
cererea lor pentru a fi primiți în 
rîndul candidaților de partid.

Trebuie spus însă că pentru a 
deveni candidat de partid, pentru 
a intra în rindurile comuniștilor, 
nu este suficient faptul că ute
mistul respectiv și-a îndeplinit 
și depășit cu regularitate norma. 
Bineînțeles că aceasta este o con
diție foarte importantă. Dar utemi
stul trebuie să dea dovadă de înal
tă conștiință socialistă față de toa
te treburile uzinei. Lui nu tre
buie să-i fie indiferent faptul că în 
jurul său se face risipă, nu se în
grijește bunul obștesc, că mai 
sînt unii tineri indisciplinați. El 
trebuie să dea dovadă de comba
tivitate in asemenea cazuri, să ia 
poziție fermă împotriva tuturor 
lipsurilor. Utemistul Andrei 
Păun a 
recomandarea 
candidat de 
ma vedere ar 
i se impute 
varăș disciplinat care-și îndepli
nește cu 
atît. In 
ca Leen 
Vasile 
vedit indisciplină 
ție. atitudine nejustă 
muncitorii vîrstnici.

Utemistul
cerut organizației 

pentru a deveni 
partid. La 

fi fost greu 
ceva. Este un

pri-
să
to-

regularitate planul. Dar 
secția lui au fost tineri 
Andrei Tolea 

Pîslaru care 
în

Traian și 
au do- 
produc- 
față de 

El nu a

luat o poziție fermă împotriva lor, 
nu i-a ajutat să se îndrepte. Or, 
organizația noastră nu poate re
comanda partidului un om lipsit 
de combativitate, indiferent față 
de lipsurile existente in jurul său. 

Concomitent cu munca de mo
bilizarea tineretului la îndepli
nirea sarcinilor de plan, or
ganizația U. T. M. a dat o 
mare atenție pregătirii politice, 
ideologice a utemiștilor, ridicării 
combativității lor revoluționare, 
creșterii conștiinței lor socia
liste. Prin mijloace cît mai 
variate ea a dus o mun
că susținută pentru educarea ti
neretului în spiritul devotamentu
lui fără margini față de cauza 
partidului, a creșterii conștiinței 
lui socialiste, a făcut cunoscut in 
rindul tineretului marile cerințe 
ridicate de partid în fața membri
lor săi, i-a ajutat pe utemiști să 
lupte pentru a-și forma acele cali
tăți politice și morale de luptători 
neobosiți pentru cauza socialismu
lui, pe care partidul le pretipde 
membrilor săi.

Lucrurile bune realizate de or
ganizația U.T.M. pînă acum, tre
buie spus de Ia bun început că se 
datoresc în primul rînd conducerii 
de către partid, sprijinului și în
drumării deosebite primite din 
partea organizațiilor de partid. 
Numai datorită acestui fapt or
ganizația U.T.M. s-a putut orienla 
just în munca de pregătire a ute
miștilor pentru înalta cinste de a 
intra în rîndul comuniștilor, dez- 
voltînd la ei răspunderea față de 
îndeplinirea sarcinilor partidului 
nostru, față de îndeplinirea sarci
nilor economice, de producție, ale 
întreprinderii

Marea majoritate a utemiștilor 
din uzină sînt conștienți în mo
mentul de față că pentru a in
tra in rîndul candidaților și apoi 
a membrilor de partid, este ne
voie înainte de toate de a te do
vedi un luptător activ, combativ, 
de frunte pentru socialism, de a 
te situa în 
fruntașii în 
a sarcinilor

permanență printre 
îndeplinirea zilnică 

de producție.



*

Pentru asigurarea păcii șt securității în Orientul Mijlociu

forfclc armate ale $. I. A. $1 Angliei
trebuie să fie retrase din Liban și Iordania

Cuvîntarea ministrului Afacerilor Externe 
al Irakului ascultată cu viu interes la O.N.U.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ședința din 
după-amiaza zilei de 18 august a 
sesiunii extraordinare speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. a fost 
ascultată cu mare atentie cuvîn- 
tarea lui ABDEL DJABBAR DJU- 
MARD, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Irak.

Adunarea Generală, a spus el, 
discută situația periculoasă care 
amenință pacea, creată în Orien
tul Mijlociu. Delegația Irakului 
este ferm convinsă de faptul că la 
crearea situației periculoase din 
această regiune a globului pămîn- 
țcsc au contribuit două cauze.

Prima cauză este politica unor 
puteri cu tradiții colonialiste bine 
cunoscute. Această politică are ca 
scop de a constrînge statele mici 
iubitoare de pace din Orientul A- 
propiat, să ducă împotriva dorin
ței lor ■ o politică externă incom
patibilă cu interesele lor națio
nale. In urma necontenitelor pre
siuni din partea acestor mari pu
teri, într-o serie de țări ale Orien
tului arab puterea a trecut în mii- 
mle unor guverne formate de aco- 
liții unor mari puteri. Asemenea 
guverne impuse de către puterile 
străine s-au rupt complect de po
poarele țărilor lor ceea ce trebuie 
să ducă în mod inevitabil la o 
revoluție populară dreaptă așa 
cum a fost in Irak.

A doua cauză evidentă care a 
provocat agravarea situației din 
Orientul Apropiat, a continuat 
Abdel Djabbar Djumard a fost de
barcarea trupelor americane în 
Liban și-a celor engleze in Iorda
nia. Guvernul Republicii Irak con
sideră că debarcarea trupelor 
străine în aceste țări amenință nu 
numai securitatea Irakului ci și în 
egală măsură pacea in întreaga 
lume. Orice argument s-ar aduce 
in justificarea acestei intervenții, 
a subliniat el, delegația irakului o 
consideră nejustificată și primej
dioasă. Nici un „argument" adus 
in justificarea acestei intervenții 
nu poate convinge pe nimeni din 
cei care dispun de informații obiec
tive despre situația din această 
regiune. De aceea debarcarea tru
pelor americane și engleze in Li
ban și Iordania provoacă îngrijo
rarea și neliniștea noastră cea mai 
autentică.

Prezența trupelor americane și 
engleze în Liban și Iordania, a 
subliniat reprezentantul Irakului, 
va împiedica fără îndoială reali
zarea țelurilor constructive și paș
nice cu a căror căutare se ocupă 
în prezent Adunarea Generală. De 
aceea delegația Irakului consideră 
ca o datorie a ei să declare cu 
toată tăria că FORȚELE ARMA
TE ALE S.U.A. Șl ANGLIEI TRE
BUIE SA FIE RETRASE DIN LI
BAN ȘI IORDANIA PENTRU CA 
IN ACEASTA REGIUNE SA FIE 
RESTABILITA VIATA POLITICA 
NORMALA.

Retragerea trupelor anglo-ame- 
ricane din Iordania și Liban a 
declarat în încheiere reprezentan
tul Irakului va micșora primejdia 
unui război mondial care amenință 
omenirea datorită situației nesta
bile din Orientul Mijlociu provo
cată de acțiunile S.U.A. și An
gliei.

BEHAR STHYLLA, ministrul 
Afacerilor Externe al Albaniei a 
amintit delegaților că a trecut 
mai mult de o lună de cînd 
forțele armate americane și engle
ze au invadat teritoriul Libanului 
și Iordaniei punînd lumea în pra
gul unui al treilea război mondial 
și că pînă în prezent O.N.U. nu 
a luat măsuri pentru lichidarea 
urmărilor agresiunii. Numai dato
rită acțiunilor hotărîte ale Uniu
nii Sovietice și celorlalte țări iubi
toare de pace precum și a opiniei 
publice mondiale, a spus el, inter-, 
venționiștii n-au reușit să provoa
ce incendiul unui război mondial 
și să ocupe alte țări din Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Albania, a declarat el, — țară 
iubitoare de pace situată în apro
pierea statelor Orientului Apropiat 
— își exprimă profunda neliniște în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat și condamnă pe agresori.

Referindu-se la proiectul de re
zoluție al Canadei, Norvegiei și 
altor cinci delegații prezentat în 
cursul ședinței, Behar Sthylla a 
arătat că toți coautorii acestui 
proiect de rezoluție sînt legați de 
S.U.A. prin blocul Atlanticului de 
Nord sau se află sub dependența 
economică a acestora. Acest pro
iect de rezoluție, a spus delegatul 
Albaniei, nu poate contribui la so
luționarea problemei în discuție 
întrucît el nu pomenește nimic de. 
retragerea trupelor agresorilor și 
de aceea este inacceptabil pentru 
Albania. Delegatul Albaniei a spri
jinit proiectul de rezoluție sovietic.

Cererea privind retragerea cit 
mai grabnică a trupelor amerU 
cane și engleze din Liban și Ior
dania a fost sprijinită de aseme
nea de delegații 
ganistanului.

Reprezentantul 
TROAMIDJOJO, 
ultimii cîțiva ani 
s-au petrecut evenimente impor
tante care constituie o parte a pro
cesului îndreptat spre „cristaliza
rea" adevăratei conștiințe arabe. 
Este absolut limpede, a spus el, 
că toate încercările de a reprima 
sau a intirzia renașterea mișcării 
naționale a popoarelor asiatice și 
africane au eșuat.

Condamnînd amestecul în trebu
rile țărilor Orientului Arab, dele
gatul Indoneziei a declarat că po
poarele din această regiune vor re
zolva ele însele greutățile care le 
stau în față. Pentru aceasta este 
necesar numai ca ele să fie lăsate 
în pace.

Referindu-se la „programul" for-

Indoneziei și Af-.

Indoneziei, SAS- 
a arătat că în 
în Orientul Arab

mulat în discursul președintelui 
S.U.A., Eisenhower, la sesiunea 
Adunării Generale, Sastroamidjojo 
a spus că ÎNAINTE DE A VORBI 
DE AJUTOARAREA ECONOMI
CA A POPOARELOR ORIENTU
LUI ARAB TREBUIE REZOL
VATA PROBLEMA PRINCIPALA 
Șl PRIMORDIALA A RETRAGE
RII TRUPELOR STRĂINE DIN 
LIBAN ȘI IORDANIA. Imediat ce 
trupele vor fi retrase, a spus el, 
se va putea examina pe larg la 
viitoarea sesiune a Adunării Gene
rale problema dezvoltării econo
mice a țărilor Orientului Apropiat 
și Mijlociu. Reprezentantul Indo
neziei a subliniat că staționarea 
mas departe a trupelor americane 
și engleze pe teritoriul celor două 
țări arabe creează primejdia per
manentă a unui conflict armat. 
El și-a exprimat speranța că Adu
narea Generală va adopta o hotă- 
rire în legătură cu retragerea ime
diată a trupelor americane și en
gleze din Liban și Iordania.

Dacă Adunarea nu va a- 
dopta această hotărîre, a su

bliniat Sastroamidjojo, acea
sta va echivala cu aprobarea 
practicii prin care guvernele 
care nu se bucură de sprijinul 
popoarelor lor cer ajutor 
străin pentru propria lor sal
vare, pentru reprimarea forțe
lor care tind spre schimbările 
sociale, politice și economice. 

Delegatul Afganistanului PEJ- 
VAK și-a exprimat îngrijorarea în 
legătură cu situația care s-a creat 
în Orientul Apropiat și Mijlociu. 
El a cerut Adunării Generale să 
ia măsuri ferme și grabnice pen
tru lichidarea primejdiei care s-a 
ivit în această regiune în urma 
staționării trupelor americane și 
engleze în Liban și Iordania. Pej- 
vak a subliniat că sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale tre
buie să recomande retragerea cit 
mai grabnică a trupelor străine din 
Liban și Iordania. In această or
dine de idei el a arătat că proiec
tul de rezoluție al Uniunii Sovie
tice „trebuie să fie examinat cu 
toată minuțiozitatea".

Delegatul Afganistanului a che
mat pe reprezentanții țărilor mici 
la sesiunea Adunării Generale să 
„reflecteze asupra răspunderii lor" 
pentru menținerea păcii și secu
rității în întreaga lume. El a ară
tat că ORICE REZOLUȚIE A- 
DOPTATA DE ADUNAREA GE
NERALA VA FI INUTILA DACA 
EA NU VA FI ACCEPTABILA 
PENTRU ȚĂRILE ARABE.

In ședință au luat cuvîntul de 
asemenea reprezentanții Spaniei și 
Italiei care s-a străduit să justifice 
agresiunea S.U.A. și Angliei în 
Liban și Iordania.

Lin nou proiect de rezoluție ticluit 
de S.U.A. și Anglia

El Iasă la aprecierea agresorilor rezolvarea problemei 
retragerii trupelor din Liban și Iordania

Ședința din 19 august a sesiunii speciale 
extraordinare a Adunării Generale a O.N.U

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
TASS transmite: La începutul șe
dinței din dimineața zilei de 19 au
gust a sesiuni.i speciale extraordi
nare a Adunării Generale a O.N.U. 
CH. MALIK, ministrul Afacerilor 
Externe al Libanului, a rostit o 
amplă cuvîntare. Se știe că după 
alegerile prezidențiale din țara sa 
el reprezintă numai pe Șamun și 
punctul de vedere 
americane.

Malik a declarat 
noscător Statelor 
ocupația militară a 
a repetat mereu că cineva ame
nință independența politică și in
tegritatea Libanului, fără a cita 
însă fapte care să confirme aceste 
afirmații.

Reprezentantul Pakistanului, ALl 
, HAN, care a luat apoi cuvîntul, a 
apărat acțiunile agresive ale

al delegației

că este recu- 
Unite pentru 
țării sale. El

S.U.A. și Angliei, precum și com
plicitatea turcă în ce privește in
tervenția anglo • americană în 
Orientul Apropiat.

Șeful delegației Poloniei, A. RA- 
PĂCKI, ministrul Afacerilor Ex
terne al Poloniei, s-a pronunțat 
împotriva proiectului de rezoluție 
al Norvegiei și ăl altor cîtorva de
legații, care, după cum a spus el, 
deschide poarta aprobării acțiuni
lor agresive și nu dă garanții pen
tru retragerea rapidă a trupelor 
S.U.A. și Angliei din Liban și Ior
dania.

In încheierea ședinței de dimi
neață a luat cuvîntul K. Popovici, 
delegatul Iugoslaviei, care a spri
jinit cererea cu privire la retrage
rea neîntîrziată a trupelor ameri
cane din Liban și a celor engleze 
— din Iordania.

Sorbona a 
oficială a fu- 
ale lui Frede-

PARIS 19 (Agerpres). — La 
19 august poporul francez a con
dus pe ultimul drum pe Frederic 
Joliot Curie, eminent savant și 
activist pe tărîm obștesc din 
Franța, președintele Consiliului 
Mondial al Păcii, membru al C.C. 
al Partidului Comunist Francez, 
laureat al Premiului Internațio
nal Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare".

La Universitatea 
avut loc ceremonia 
neraliilor naționale 
ric Joliot Curie.

Intre monumentele lui Victor 
Hugo și al lui Louis Pasteur s-a 
ridicat catafalcul acoperit cu dra
pelul național al Franței. Lingă 
catafalc se aflau coroanele de 
flori depuse la sicriul Iui Joliot 
Curie în zilele în care poporul 
și-a luat rămas bun de la el. In 
dreapta catafalcului, într-o alinie
re perfectă, se aflau subunități 
ale gărzii republicane în unifor
mă de paradă.

Pe băncile înbrăcate în negru 
au luat loc Le Troquer, președin
tele Adunării Naționale a Fran
ței, membri ai guvernului, Helene 
Langevin și Pierre Joliot Curie, 
copiii lui Frederic Joliot Curie, o 
delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez 
și conducători ai Confederației 
Generale a Muncii.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Delegațiile Canadei, Columbiei, 
Danemarcei, Liberiei, Norvegiei, 
statului Panama și Paraguayului 
au difuzat un proiect de rezolu
ție care de fapt a fost pregătit 
de delegațiile S.U.A. și Angliei 
împreună cu delegația norvegia
nă. Din motive tactice, S.U.A. și 
Anglia au hotărît însă să nu 
apară ca coautoare oficiale.

In acest proiect nu numai că 
nu se cere retragerea trupelor a- 
mericane și engleze din Liban și 
Iordania, dar nici nu se amin
tește despre aceste trupe. Pro
iectul face doar o referire la de
clarațiile S.U.A. și Angliei al 
căror text a fost difuzat odată 
cu proiectul de rezoluție. In a- 
cestea se repetă declarațiile an
terioare ale S.U.A. și Angliei eă 
își vor retrage trupele din Liban 
și Iordania „imediat ce guvernul 
constituit în mod legal va4 cere 
aceasta... sau cînd, ca urmare a 
acțiunilor viitoare ale O.N.U. 
sau din alte cauze, prezența lor 
nu va mai fi necesară".

Referindu-se Ia aceste declara
ții, proiectul de rezoluție recu
noaște de fapt agresorilor drep
tul de a condiționa retragerea 
trupelor și aprobă staționarea a- 
cestor trupe pe teritoriul Libanu
lui șl Iordaniei atîta timp cit 
S.U.A. și Anglia nu vor fi de pă
rere că condițiile lor au fost în-

alte cuvinte, PRO-
REZOLUȚIE LASĂ

deplinite. Cu 
IECTUL DE 
LA APRECIEREA AGRESORI
LOR REZOLVAREA PROBLE
MEI RETRAGERII TRUPELOR.

Proiectul de rezoluție conține 
un punct care cere statelor mem
bre ale O.N.U. să se abțină de 
la acte care amenință 
dența sau integritatea 
stat, sau care ar putea 
un război civil.

In contextul general 
luției acest punct este o repetare 
a acuzațiilor nefondate aduse Re
publicii Arabe Unite și e justi
ficare indirectă a acțiunilor 
S.U.A. și Angliei.

Proiectul de rezoluție cere se
cretarului general al O.N.U. să 
ia măsurile practice pe care, în 
urma consultărilor cu guvernele 
„interesate" le va găsi necesare 
pentru Liban și Iordania. Din 
punctul următor al proiectului 
reiese că drept una din „măsu
rile necesare" este considerată 
crearea unor forțe polițienești ale 
O.N.U., care sînt denumite ca
muflat „forțe de rezervă ale 
O.N.U. pentru menținerea păcii". 
Unul din puncte cere secretaru
lui general al O.N.U. să conti- 
nuie studierea problemei dezvol
tării economice a țărilor arabe.

Toate eforturile delegației ame
ricane au fost îndreptate în ul
timele zile spre mobilizarea unor

indepen- 
oricărui 
provoca

al rezo-

„coautori" și spre asigurarea 
sprijinului acestui proiect de re
zoluție. In acest scop a și fost 
răspîndit zvonul că India ar 
sprijini acest proiect și că el 
este acceptabil și pentru R.A.U. 
Dar, reprezentanții Indiei și Re
publicii Arabe Unite au dezmin
țit aceste zvonuri.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press arată că proiectul 
de rezoluție norvegian
OBȚINUT SPRIJINUL PRINCI
PALELOR ............... ...............
AFRICA".

Absența 
tragerea trupelor 
teritoriul Libanului 
este principala cauză 
gerii proiectului de rezoluție de 
către reprezentanții acestor țărL

Este interesant de remarcat că 
printre țările care au făcut difi
cultăți autorilor proiectului de 
rezoluție se numără țările Ame- 
ricii Latine care s-au opus ini
țial oricărei justificări indirecte 
a intervenției armate străine.

Reprezentanții acestor țări _ au 
considerat, după cum arată a- 
genția France Presse, inaccepta
bilă menționarea în textul pro
iectului de rezoluție a scrisorilor 
adresate președintelui Adunării 
Generale de către S.U.A. și Ma
rea Britanic pentru a justifica in
tervenția lor în Orientul Mijlociu.

STATE

oricărei

„NU A

ASIADIN

referiri la 
străine de

și Iordaniei 
a respin Astăzi, poporul frate ungar sărbătorește Ziua Constituției. In 

cinstea acestei sărbători oamenii muncii maghiari din fabrici, 
uzine, șantiere de construcții și de pe ogoare, au luat parte cu 
însuflețire la întreceri socialiste, manifestînduși atașamentul 
față de regimul democrat-popu Iar, față de Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar. Astfel, la uzi na din Borsadnadasd, muncitqrii 
au lucrat în schimburi la care au participat 100 de brigăzi. Con
structorii din Szalgotarjan și-au îndeplinit înainta de termen an
gajamentele luate pentru 20 august și au dat în exploatare 600 
de apartamente.

Strîns unit în jurul P.M.S.U. și al guvernului, poporul maghia* 
este ferm hotărît să-și apere drepturile consfințite în Constitu
ția țării sale, să-și îndeplineas că totodată îndatoririle față da 
patrie, pe care o dorește tot mai puternică și înfloritoare.

Uzinele metalurgice dunărene au început producerea de gaz pen- 
tru uz casnic. In fotografie : turnul mare de fier al uzinei de 

benzol.

JJ Arabii nu vor accepta rezoluția norvegiana
CAIRO 19 (Agerpres). — în

cercările puterilor occidentale de 
a abate atenția Adunării Generale 
a O.N.U. de la rezolvarea proble
mei fundamentale de care depin
de asigurarea păcii și securității 
în Orientul Mijlociu — problema 
retragerii trupelor americane și 
engleze din Liban și Iordania —■ 
întîmpină cea mai hotărîtă ripos
tă din partea opiniei pubb'ce și 
presei din R.A.U.

Ziarele care apar la Cairo res
ping în unanimitate așa-numitele 
propuneri de compromis făcute de 
delegațiile unor state occidentale 
în cadrul Adunării Generale a 
O.N.U. Ziarele subliniază că po-

poarele arabe cer evacuarea ne
condiționată a trupelor agresive 
ale S.U.A. și Angliei.

Intr-un articol intitulat: „Nu 
vom accepta rezoluția norvegiană", 
„Aș-Șaab“ scrie că țările occiden
tale recurg la manevre de tot felul 
pentru a împiedica adoptarea de 
către Adunarea Generală a unei 
rezoluții cu privire la retragerea 
imediată a trupelor anglo-amcri- 
cane.

Subliniind că prezența trupelor 
anglo-americane în Liban și Ior
dania duce la intensificarea conti
nuă a încordării, ziarul scrie: 
„Insistăm ca trupele anglo-ameri
cane să fie retrase imediat din a-

Colonialiștii britanici din Ci pru in dorința de a-și consolida 
dominația asupra poporului cipriot, au Înființat noi lagăre de 
concentrare.

In fotografie : un grup de patrioți greci din Cipru îmbarcați 
intr-un camion pentru a fi duși într-un lagăr de concentrare.

Funeraliile lui F. Joliot Curie
La funeralii a luat parte și o 

delegație rominâ formată din 
acad, llie Murgulescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., acad. 
Horia Hulubei, directorul Institu
tului de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romine, vicepreședinte 
al Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R. P. Romînă, 
și Paul Drăghicescu, candidat în 
științe tehnice, secretar al Comi
tetului pentru energia nucleară 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Romine. Au luat parte 
de asemenea membri ai Legației 
R. P. Romine, în frunte cu Mir
cea Bălănescu, ministrul R. P. 
Romîne la Paris.

La ora 11,30 (ora Parisului) în 
sunetele unei melodii funebre 
ostașii subunităților gărzii repu
blicane au scos din clădirea Sor- 
bonei sicriul cu corpul neînsufle
țit al lui Frederic Joliot Curie și 
l-au depus pe catafalc.

In cadrul ceremoniei au rostit 
discursuri Francis Perrin, înalt 
comisar al Franței pentru proble
mele energiei atomice, și Jean 
Berthoin, ministrul Educației Na
ționale.

Perrin a vorbit despre strălu
cita viață și creație a defunctului. 
Moartea prematură a lui Frederic 
Joliot Curie constituie o mare 
pierdere pentru știința franceză 
și pentru întreaga 
spus el. In numele 
nizațiilor științifice 
Perrin a prezentat 
copiilor eminentului

Berthoin, ministrul 
Naționale, a subliniat în discursul 
său marile merite ale lui Frederic 
Joliot Curie în dezvoltarea știin
ței franceze.

După terminarea ceremoniei o- 
ficiale cortegiul de doliu s-a în
dreptat spre suburbia pariziană 
Sceaux.

In piața din fața intrării cen
trale a cimitirului orășenesc din 
suburbia pariziană Sceaux a avut 
loc mitingul de doliu organizat 
de Partidul Comunist Francez în 
memoria lui 
rie. Zeci de 
Parisului au 
tru a aduce 
nentului savant și 
tărîm obștesc.

Sicriul cu trupul

omenire, a 
tuturor orga- 
din Franța 
condoleanțe 

savant.
Educației

Frederic Joliot Cu- 
mii de locuitori ai 
venit la miting pen
ultimul omagiu emi- 

luptător pe

neînsuflețit

al lui Frederic Joliot Curie a fost 
așezat pe un postament înalt în 
centrul pieții și a fost acoperit 
cu drapelul tricolor și cu un dra
pel roșu. Lingă sicriul lui Joliot 
Curie se afla garda de onoare 
formată din oameni ai muncii cu 
steaguri indoliate.

In tribuna înălțată in piață au 
luat loc rudele lui Frederic Joliot 
Curie, conducători ai Partidului 
Comunist Francez, in frunte cu 
Maurice Thorez, membrii ai Birou
lui Consiliului Mondial al Păcii, 
delegații străine.

La miting a luat cuvîntul prof. 
Bernal, vicepreședinte al Biroului 
Consiliului Mondial al Păcii. El 
l-a caracterizat pe Frederic Joliot 
Curie drept unul dintre 
mari savanți, luptător 
pentru pace.

După savantul englez a
vîntul Roger Garaudy, membru al 
C.C. al Partidului Comunist Fran
cez, vicepreședinte al Adunării Na
ționale Franceze.

cei mai 
neobosit

luai ctl-

Adresîndu-se copiilor lui Frede
ric Joliot Curie, Roger Garaudy 
a spus : Durerea dv. este durerea 
întregului nostru partid, durerea 
întregului nostru popor, durerea 
Franței. Viața părintelui dv. este 
pentru noi un exemplu de dragoste 
nemărginită pentru știință, pentru 
popor, pentru Franța și pentru 
pace.

La miting a rostit o emoționantă 
cuvîntare Pierre Biquar, secretar 
al Federației Mondiale a oameni
lor de știință, prieten al lui Frede
ric Joliot Curie și coleg de muncă. 
El a vorbit despre dragostea fier
binte a lui Joliot Curie pentru om, 
pentru viață și pentru știință. Bi
quar a subliniat că Joliot Curie a 
fost un înflăcărat luptător comu
nist. In încheiere Pierre Biquar a 
spus: Pentru a păstra credința 
memoriei tale îți vom continua 
lupta.

Participanții la miting au tre
cut apoi într-o liniște profundă 
prin fața sicriului lui Frederic 
Joliot Curie, luîndu-și ultimul ră
mas bun de la inflăcăratul patriot, 
luptătorul hotărît pentru pace in 
întreaga lume.

Rămășițele pămîntești ale lui 
Jo'.iot Curie au fost depuse lingă 
mormîntul soției sale — Irene 
Joliot Curie.
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ceasta regiune. Tocmai de aceea 
refuzăm să acceptăm rezoluția 
norvegiană, la fel cum am respins 
planul lui Eisenhower".

„Journal d’Egypte" arată că 
puterile occidentale tind să impu
nă popoarelor arabe „tutela într-o 
formă camuflată". Condamnînd 
proiectul de rezoluție norvegian, 
ziarul scrie: „Arabii nu vor accep
ta rezoluția norvegiană deoarece 
în aceasta nu se vorbește despre 
o dată precisă a retragerii trupe
lor anglo-americane".

Halied Mohi Ed-Din, redactor 
responsabil al ziarului „Al-Massa" 
scrie : „Intre cererea de a se re
trage imediat trupele străine și 
pre unerile de a se lua măsuri a- 
vînd drept scop retragerea acestor 
trupe este o diferență uriașă. A- 
plicarea acestor măsuri poate să 
dureze luni de zile, eventual chiar 
ani, fără a mai vorbi de faptul că 
caracterul acestor măsuri nu este 
precizat. Statele arabe nu vor ca 
O.N.U. să fie folosită ca un para
van pentru camuflarea amestecu
lui imperialist în treburile lor in
terne. Ele se pronunță de aseme
nea împotriva înlocuirii trupelor 
străine prin forțe polițienești inter
naționale ascunse sub steagul 
O.N.U.".

„Al Gumhuria" subliniază că 
„toate statele membre ale O.N.U., 
care sînt sincer interesate în men
ținerea păcii generale, au datoria 
de a lupta pentru retragerea neîn
tîrziată a trupelor străine din a- 
ceastă regiune. Ele nu trebuie să 
permită statelor imperialiste să re
curgă la noi manevre pentru a se 
eschiva de răspundere sau pentru 
a attiîna retragerea trupelor străi
ne care constituie singurul mijloc 
de asigurare a păcii și securității 
în Orientul Mijlociu". I

PEKIN 19 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjibao" publică o corespon
dență despre mișcarea pentru crea
rea experimentală de comune 
populare în provincia Henan. In 
corespondență se arată că în a- 
prilie a.c. în județele Suipin 
Piniui din provincia Henan 
desfășurat mișcarea pentru întări
rea cooperativelor agricole. In fie
care din aceste județe s-a consti
tuit cîte o mare cooperativă 
care fac parte 6.000—7.000 
gospodării țărănești.

Ziarul arată in continuare 
prin caracterul ei comuna popu-

?> 
s-a

din 
de

că

lară este nu numai o mare coo
perativă agricolă, ci și o unitate 
socială care unește muncitori, ță
rani, lucrători din comerț, lucră
tori ai muncii intelectuale și sol
dați.

Comunele populare, scrie „Jen- 
minjibao" pot contribui într-un 
mod mai eficient la avîntul rapid 
al producției industriale și agrico
le, ceea ce permite să se accele
reze ritmul mecanizării și electri
ficării agriculturii. Ziarul sublinia, 
ză că înființarea comunelor popu
lare înseamnă că cooperativizarea 
agriculturii Chinei a făcut încă un 
pas important înainte.

Prezenfe romînești
peste

GALĂ DE FILME ROMÎNEȘTI 
LA VIENA

VIENA 19 (Agerpres). — 
Cu prilejul celei de-a 14-a ani
versări a eliberării Romîniei, 
Asociația de Prietenie Austria- 
Romînia a organizat duminică, 
17 august, la cinematograful 
Kunstlerhaus din Viena o gală 
de filme romînești. Au fost pre
zentate filmele : „Pe răspunde
rea mea" și „N. Grigorescu".

INAUGURAREA UNEI 
EXPOZIȚII DE PICTURĂ 
ROMINEASCĂ IN INDIA
NEW DELHI 19 (Agerpres). 

Recent a fost inaugurată la 
New Delhi sub auspiciile Aso
ciației Artiștilor Plastici „Delhi 
Silpi Chakra", expoziția de a- 
cuarelă și grafică a artiștilor 
plastici romini. Cu aceasta oca- — 
zie, pictorul indian B. Sanyal, 
care ne-a vizitat țara, a vorbit , 

* despre arta plastică din R.P.R. ;
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Un nou discurs fariseic și calomnios 
Dullesa lui

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 august 
secretarul de stat al S.U.A., Dul
les, a rostit un discurs la confe
rința națională a Organizației 
„Veteranii războaielor din străină
tate" din New York. în acest dis
curs, intitulat în mod fățarnic 
„bazele păcii", Dulles s-a străduit 
îndeosebi să justifice intervenția 
americano-engleză în Orientul A- 
propiat. Totodată el nu s-a dat în 
lături de la calomnii grosolane 
împotriva Uniunii Sovietice ți de 
la denaturarea directă a faptelor.

LENINGRAD. — La 18 august 
din Gdynia au sosit la Leningrad 
cu motonava sovietică " ' "
cei 506 participant la 
Păcii" prin țările din 
Mării Baltice. Aceștia sînt parti- 
zani ai păcii din Suedia, Finlan- 
da. Polonia, Republica Democrată 
Germană, Republica Federală Ger
mană și Uniunea Sovietică. „Cursa 
Păcii" a fost organizată din ini
țiativa partizanilor păcii din Sue
dia și se desfășoa'ă sub lozinca • 
„Să facem din Marea Baltică o 
mare a păcii și prieteniei/''.

OTTAWA. — Agenția United 
Press International relatează că 
in Canada numărul șomerilor a 
atins în Iulie a.c. cifra de 284.000. 
adică cu 123.000 mal mult decît 
în 1957. La aceasta se mai adaugă 
19.000 de șomerj parțiali.

„Gruzia" 
„Cursa 

regiunea
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O EXPOZIȚIE A CĂRȚII 
PENTRU COPII DIN R.PJl. 

LA BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 19 (Ager- » 
pres). — La 17 august s-a ' 
deschis în sala „Casa de Cor- J 
duba" din orașul Buenos Aires < 
o expoziție a cărții pentru copii J 
și de fotografii artistice din - 
R.P.R. »

Cu această ocazie a fost * 
prezentat și un mare număr de £ 
obiecte de artă populară romî- f 
nească. Beatrice Gran Ruiz, J 
profesor universitar, a vorbit J 
despre importanța acestei expo- * 
ziții scoțînd în evidență grija J 
cu care sînt înconjurați copiii J 
în R.P.R. și eforturile depuse * 
de regimul democrat-popular j 
pentru educarea lor. a

5 O aefiune • S U A.
ț de subminare a păcii 

în Asia de Sud-Est

Ridicînd din nou problema fai
moasei „agresiuni indirecte" în 0- 
rientul Apropiat, Dulles a afirmat 
că tocmai aceasta trebuie să fie 
principala problemă pentru Orga
nizația Națiunilor Unite. Dulles a 
elogiat propunerile făcute de pre
ședintele Eisenhower în cuvînta- 
rea rostită la sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a 
O.N.U., susținînd că aceste propu
neri ar asigura pacea tuturor păr
ților interesate.

PEKIN 19 (Agerpres). — Chi
na Nouă transmite : Coresponden
tul din Singapore al agenției Reu
ter anunță că în ultimele zece zile 
la Singapore au sosit întăriri ame
ricane, printre care șase vase de 
război și aproximativ 2.000 de sol
dați și ofițeri din infanteria ma
rină, făcînd parte din divizia a 
treia a infanteriei marine america
ne staționate pe insula Okinava.

Din declarațiile cercurilor ofi
ciale din Washington rezultă că 
baza militară pe care S.U.A. o 
crează la Singapore este o verigă 
a lanțului de baze militare pe care 
S.U.A. intenționează să le creeze 
în zona dintre Orientul Mijlociu 
și Oceanul Indian.

FORMAM i
agenției 
sute de

CALCUTTA. - Potrivit 
France Presse, peste trei 
sate din India au fost inundate în 
urma revărsării rîului Kasi. Mai 
multe sute de case au fost luate 
de ape. Pe de altă parte, nordul 
Bengalului este în întregime Izo
lat de restul Indiei, datorită fap
tului că a fost oprită circulația pe 
podul de peste rîul Kankahal. In 
Bihar două mii de sate și o su
prafață de peste trei mii de kilo
metri pătrați sînt amenințate cu 
inundarea. Recolta de orez este 
compromisă și în mai multe sate 
se și semnalează apariția epide
miilor de febră titoidă și de ho
leră.

MOSCOVA — Uniunea Soviet!, 
că a acordat Islandei un credit în 
valoare de 50 milioane coroane Is. 
landeze pentru finanțarea cumpă
rării de vase pescărești din Repu. 
blica Democrată Germană

TEHERAN. — Potrivit relatări
lor presei, în ultimele patru zile 
au fost înregistrate o serie de cu
tremure de pămint in regiunile 
Kermansat ș< Hamadan. în vestul 
Iranului. Agențiile de presă occi
dentale relatează — citind știrile 
apărute In ziarele iraniene — că 
numărul marților se ridică numai 
in regiunea localităților Kașan șl 
Nehazen la peste 200. Mai multe 
sate au fost complet dist'use. Mii 
de oameni au rămas fără locuin
ță. Pe o întinsă regiune comuni
cațiile au fost complect întrerupte.

MELBOURNE. — Agenția Reuter 
relatează că la 17 august sute de 
mii de acri de pămînt din Austra. 
lia de sud-est au fost inundate. 
Situația este extrem de gravă. în
deosebi în statul Victoria. unde 
drumurile sînt acoperite de apă, 
iar șoseaua națională Melbourne- 
Sidney a fost blocată.


