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FURAJE INSILOZATE
Acțiunea de a insiloza cit mai 

multe furaje a găsit un larg ecou 
fn rîndul tineretului din sectorul 
socialist al agriculturii din raionul 
Galați, unde pină acum s-au în- 
pilozat circa 10.000 tone furaje. 

• Una dintre organizațiile de bază 
U.T.M. care a obținut rezultate 
frumoase in acțiunea de a însilo
za cit mai multe furaje este cea 
din G.A.C. „11 iunie 1948”, din 
comuna Pechea. In vederea des
fășurării în condiții cit mai bune 
a campaniei de insilozări, orga
nizația de bază U.T.M. (secretar, 
inginer agronom Țăranu Mircea) 
a ținut o ședință în care s-a ară
tat marea importanță a insilozării 
furajelor și măsurilor care tre
buie luate în acest sens. Tinerii 
au luat hotărirea ca lucrările de 
isilozare să fie luate sub patro

najul lor.
Pină acum în această gospodă

rie s-au insilozat 1850,5 tone de 
furaje ca : porumb masă verde, 
fin de pădure, secară, lucernă, o- 
văz și iarbă de Sudan.

Datorită muncit duse de către 
organizația U.T.M., îndrumată de 
către organizația de partid, entu
ziasmului cu care tinerii au pornit 
la acțiunea de însilozare, o canti
tate de 400,5 tone furaje a fost 
însilozată prin muncă voluntară. 
Numărul tinerilor care s-au evi
dențiat la acțiunea de insilozare 
este foarte mare, totuși nu se poa
te trece cu vederea peste aportul 
deosebit adus de utemiștii Crișan 
Alecu, Apostol P. Ion, Radu Pe- 
trea, Hie I. Costică, care se situea
ză in fruntea întrecerii pornite in 
cadrul organizației U.T.M. de a 
însiloza cit mai multe furaje intr-un 
timp cit mai scurt.

Organizația de bază U.T.M. și-a 
luat angajamentul ca din cele 
2950 tone furaje care se vor insi
loza in toamnă, cantitatea 
tone să fie însilozată prin 
voluntară.

Și organizația de bază 
din G.A.C. „23 August", comuna 
23 August a luat măsuri concrete 
pentru a mobiliza tineretul la a- 
ceastă acțiune. G.A.C. „23 Au
gust" avea anul trecut doar 6 cai 
și 2 oi. In urma Consfătuirii de la 
Constanța, gospodăria a luat ho
tărirea de a mări numărul de ani
male. Pină acum gospodăria a 
cumpărat 19 vaci de lapte, 11 ju- 
ninci, 70 de porci, dintre care 25 
scroafe de prăsită și 250 oi.

In vederea asigurării furajelor

necesare întreținerii animalelor pe 
timpul iernii, gospodăria a început 
valorificarea unor insemnate can
tități de fin de baltă prin insiloza- 
re. Pină la ora actuală s-au însi- 
lozat 140 de tone lin de baltă de 
pe suprafața de 12 ha. Acum se 
lucrează la amenajarea altui siloz, 
în care va fi insilozat porumbul 
de pe 10 ha, și restul de fin de 
baltă.

La acțiunea de însilozare, 80 la 
sută din cei care au lucrat, au 
fost tineri. S-au evidențiat in spe
cial utemiștii Pândele S. Neculai, 
Polodeanu A. Vasile, Jiglău V. 
Ion, Pândele Aurel, Cristea Gheor- 
ghe și alții.

Un sprijin efectiv a primit 
G.A.C. din partea utemistei Gră
madă Felicia, care, în calitate de 
inginer agronom, ia parte activă 
la munca de însilozare, dind în
drumări tehnice folositoare.

Tinerii din raionul Galați sînt 
conștienți că prin munca depusă 
de ei pentru a se însiloza cit mai 
multe furaje, participă activ la în
deplinirea uneia din sarcinile im
portante care stă în fața econo
miei noastre — dezvoltarea secto
rului zootehnic.
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S-a înnoptat de mult. Luna 
încă n-a răsărit și e o întune
cime de nu-ți vezi mina. Oa
menii s-au culcat sau stau 
pe prispe ta un tain de vorbă. 
La sediul colectivei, într-o ca
meră mai e încă lumină. Vreo 
patru-cinci oameni stau aple
cați la o masă peste niște hir
ta, luminați de flacăra pîlpîi- 
toare a unei gazornițe. Se face 
un raport, după cît se vede 
treaba, pe care președintele 
trebuie să-l prezinte mîine la 
raion, la Caracal. Lîngă el stau, 
în dreapta și în stingă, ingine
rul Zaharia Ilie, un om în vâr
stă, cu părul aproape alb, dar 
care a absolvit agronomia de 
abia câțiva ani, secretarul or
ganizației U.T.M., și, in același 
timp, contabilul gospodăriei 
Fugaciu Constantin, și alți ciți- 
va colectiviști din consiliul de 
conducere. Fugaciu, un bă'at 
înăltuț, cu o față gravă și ma
tură, deși n-a împlinit încă 18 
ani, are dinainte un teanc de 
registre din care extrage cifrele 
de care are nevoie. Fiecare filă 
și cifră ii sînt cunoscute și le 
răsfoiește cu repeziciune. Fon
dul de bază? Imediat. 1.385.090, 
plus veniturile de pină acum, 
adică 450.000. O să se treacă 
în ctirînd de două m'lioane.- 
Dacă nu era secetă anul ăsta... 
Dar și-așa tot au crescut veni
turile. Tot s-au obținut 185.000 
kg. grîu, adică 1200 kg. la 
hectar, iar de .pe un lot de 53 
hectare porumb se vor obține 
peste 2000 kg. la hectar. Re
colta gospodăriei e cu mult su
perioară celei a țăranilor cu 
gospodării individuale și chiar 
a întovărășiților.

Președintele scrie asta în ra
port. Scrie și de ce a obținut 
gospodăria o recoltă mai ma e 
în aceste cond ții foarte grele, 
cum au încins ei în parte se
ceta.

— Scrie — îi sugerează pre
ședintelui, Costică, secretarul or- 
gM'zației de bază U.T.M., 
care se pricepe mai bine la al
cătuirea frazelor, că am învins 
prin știință și tehnică. Am avut 
arături adinei de toamnă, am 
semănat din vreme, am prășit 
de 5 ori porumbul. Și-ai putea 
să scrii acolo, tovarășe preșe
dinte, că noi tinerii am răs
puns de lotul ăla de porumb, 
care-i bun, că noi l-am lucrat.

experiența înaintată în acțiunea 
de economisire a metalului
Acțiunea patriotică pornită de 

utemiștii și tinerii de la 
Combinatul metalurgic Re

șița de a economisi cu grijă me
talul a fost îmbrățișată de mii și 
mii de tineri muncitori din în
treaga țară. Ei știu că cerințele 
de metal ale economiei noastre 
naționale au crescut și cresc în- 
tr-un ritm impetuos. Mai mult 
metal este necesar pentru dezvol
tarea continuă a ramurilor in
dustriei noastre grele. Mai mult 
metal este necesar la construcția 
noilor utilaje pentru lărgirea pro
ducției industriei ușoare și ali
mentare, pentru dezvoltarea tran
sporturilor. Mai mult metal este 
necesar pentru mecanizarea cres- 
cîndă a agriculturii, legată strlns 
de transformarea ei socialistă și 
de sporire a cantității de produse 
agricole marfă. Realizînd econo-
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Cum se ocupă organi
zațiile U.T.M. de la 

uzinele „Ernsf Thallmann 
„Steagul

„Strungul"
Stalin de 

tinerilor la 
economisire

Roșu" și 
din Orașul 
antrenarea 
acțiunea de 
a metalului

mii de metal, oamenii muncii ob
țin fără cheltuială însemnate can
tități de materie primă care con
tribuie direct Ia reducerea pre
țului de ccet al produselor. Iată 
de ce lupta pentru economisirea

O metalur- 
Boleslaw 

tinerii

A Ș TE
— Bine, bine, spuse preșe

dintele. Pe urmă trebuie să ară
tăm că valoarea zilei-muncă 
se ridică la vreo 20 de lei, chiar 
și în anul ăsta de secetă. Și 
pe urmă să facem un capitol 
cu nivelul de trai al colectivi
știlor. Să arătăm că cei mai 
mul fi mai au încă cereale ră
mase de acum un an, că au 
vaci cu lapte, oi, stupi, că și-au 
făcut case noi. Oare cam elfi 
și-au făcut case noi ?

— Păi cite 4—5 în fiecare 
an. Sînt vreo treizeci în total. 
Mai ales cei tineri, cum se în
soară, după un an-doi de mun
că în gospodărie își fac casă 
nouă. Exemple cite vrei : Ion 
și Constantin Tătăiugă, Ion Gh. 
Fugaciu, Slanciu Gheorghe 
alții.

Președintele scrie totul.
— Așa, mai departe ce 

mai scrim ?
— Bre, ar fi bine să spunem 

acolo la cereale că pe lotul no
stru experimental de grîu al ti
neretului au ieșit 1900 kg. la 
hectar. Asta e un exemplu 
Lun.

— Da, să-l trecem.
—■ C.t mă ? O mie nouă 

sute ?
Toți au sărit în sus. Cine pu

sese întrebarea asta strigînd 
așa de tare ? S-au uitat spre 
ușă. In prag ședea un tînăr de 
vreo 24 de ani, ars de soare, 
cu pălăria în mină. Era un 
băiat din Drăghiceni de la ei, 
Ciocan Ion, îl cunoșteau.

— Cit zișeși, mă Costică, 
1900 ? întrebă încă odată Cio
can, făcînd un pas înăuntru.

— Păi tu nu l-ai văzut ? îl 
întrebă secretarul organizației 
U.T.M.

— L-am văzul, mă, și mi-am 
făcut și cruce că la noi n-a 
ieșit decît opt sute. Da parcă 
tot nu credeam că-i așa. Acum 
eu, fiindcă ascultai ce spuseră.i 
dumneavoastră acolo în raportu 
ăla, iertați-mă că mă bag așa, 
vorba aia, nepoftit, dar să știți 
că eu cunosc situația colecti
viștilor, m-am interesat. Să știți 
că sînt mai mult de treizeci de
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metalului a devenit o preocupare 
de seamă a colectivelor din nu
meroase întreprinderi.

Directivele Congresului al 
II-lea al P.M.R. au subliniat ca 
o îndatorire de bază a muncito
rilor din întreprinderile industria
le, gospodărirea cît mai econo
micoasă a metalului.

In întrecerea socialistă închina
tă celei de a 14-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, multe 
organizații U.T.M. au acumulat o 
bogată experiență în acțiunea de 
economisire a metalelor, expe
riență care merită să fie cunos
cută și să fie generalizată. In a- 
cest scop, ziarul nostru va pu
blica în coloanele sale un ciclu 
de articole despre experiența u- 
nor organizații U.T.M., brigăzi și 
posturi utemiste de control, pen
tru generalizarea celor mai 
eîicace metode de economisire a 
metalelor.

In rîndurile de față, prezen
tăm cititorilor cîteva aspecte din 
activitatea organizațiilor U.T.M. 
de la uzinele „Ernst Thăllmann", 
„Steagul Roșu" și „Strungul" 
din Orașul Stalin pentru antrena
rea tineretului în acțiunea patrio
tică de economisire a metalelor.

Pe primul plan: munca 
politică de masă

Cu siguranță despre constructo
rii primelor tractoare romînești se 
vor mai spune de acum înainte 
încă multe cuvinte de laudă. A- 
-seasta pentru că fiecare zi,..fiecare 
săptămînă,, aduce noi și noi do
vezi despre hărnicia lor în muncă, 
[n primele două trimestre ale anu
lui acesta de pildă, agricultura ță
rii noastre a primit pe lîngă 200 
de tractoare realizate de muncito
rii uzinei peste plan, și un 
tip de tractor. La obținerea 
stor succese, tineretul uzinei 
dus o contribuție de mare 
Incadrîndu-se activ în bătălia , 
tru economisirea metalului, tinerii 
constructori de tractoare s-au an-

P. PALIU 
I. ANDREI

Sute de mu de oameni ai 
muncii au manifestat cu entu
ziasm cu prilejul zilei de 23 
August.

In fotografia de sus puteți 
vedea un aspect al demonstra
ției din Capitală. Pe fețele ti
nerelor in frumosul port ro- 
minesc se citește bucuria vie
ții noi pe care o trăiesc.

A doua fotografie redă un 
aspect de la demonstrația ce 
a avut loc la Orașul Stalin.

Se pot vedea tineri briga
dieri de pe șantierul Magistra
lei de Est care defilează, pur- 
tînd drapelul de la Agnita 
Botorca și Drapelul roșu 
C.C. al U.T.M.Cursa păcii și prieteniei „Dunăre ■ Marea Neagră14 a sosit pe teritoriul R.P.R.

GIURGIU 25 (De la trimisul 
special Agerpres).

Cursa păcii și prieteniei „Du
năre — Marea Neagră", organi
zată din inițiativa comitetelor 
pentru apărarea păcii din Au
stria, Bulgaria și Ungaria, a so
sit duminică seara pe teritoriul 
Republicii Populare Romîne.

La sosirea în portul Giurgiu, 
oaspeții din Cursa păcii și priete
niei au fost întîmpinați de mem
bri 
tru 
nă, 
lor 
de numeroși 
din Giurgiu și din împrejurimi.

Urînd solilor păcii și prieteniei 
din Cursa ■„Dunăre—Marea Nea
gră" bun sosit pe teritoriul Repu
blicii 
stea 
tului 
păcii

ai Comitetului național pen- 
apărarea păcii din R.P. Romi- 
reprezentanți ai organizații- 
de masă din orașul Giurgiu, 

oameni ai muncii

Primi rea
de către tovarășul Chivu Stoica

a brigăzii „celor nouă lan
*

din R. P. Chineză

PTAT
case noi cit ați scris acolo. Sînt 
patruzeci. Și, după cite am fă
cut eu o socoteală, mai mult 
de 80 la sută dintre colectiviști 
au vaci cu lapte și oi. Așa că e

ION BA1EȘU

La întreprin
derea 
gică 
Bierut'
muncitori duc o 
bătălie susținu

tă pentru micșorarea procen
tului de rebuturi și îmbunătă
țirea calității produselor.

In fotografie puteți vedea 
un grup de tineri urmărind cu 
atenție explicațiile tovarășului 
inginer Emanoil Panucev, res
ponsabilul cabinetului tehnic, 
cu privire 
înlăturare

Za posibilitățile de 
a defectelor de tur-.

i

5

(Continuare in pag. Ill-a) nare.
Foto: N. STELORIAN

I

w

Recolta de por umb a colectiviștilor din G.A.C.

O „Socialismul", satul Calica, raionul Tulcea se pre
vede de a fi de peste 2500 kg. la ha. In fotogra
fie: Ing. agronom-șef al raionului, Remus Nicolae, 

președintele G.A. C. Popa Sevastian împreună cu 
doi colectiviști, controlind sta diul de vegetație al porumbului 
gospodăriei

nou 
ace- 
a a- 
preț. 
pen-

Populare Romîrie, tov. Cri-' 
Pantazi, secretar al Comite- 
național pentru apărarea 
din Republica Populară Ro- 

mînă, a subliniat că această im
portantă manifestare internațio
nală va contribui la o mai bună 
cunoaștere și la întărirea priete
niei între țări.

Oaspeții au fost salutați apoi 
de Isabelle Blume, vicepreședinte 
al Consiliului 'Mondial al Păcii, 
și Shigeo Sato, secretar al Con
siliului Mondial al Păcii, care ne 
vizitează țara la invitația Comi
tetului național pentru apărarea 
păcii din R.P. Romînă.

Președintele Consiliului 
niștri, tovarășul Chivu Stoica, a 
primit luni la amiază la Consi
liul de Miniștrij pe tinerele din 
vestita brigadă a „celor nouă lan* 
din R. P. Chineză, care fac o vi
zită în țara noastră.

La primire a fost de față am
basadorul R. P. Chineze la Bucu
rești, Ke Bo-nian, împreună cu 
soția.

In timpul convorbirii prietenești 
care a avut loc, tinerele din bri
gada „celor nouă lan* au povestit 
despre munca lor pe șantierul ma
relui lac de acumulare și al ba
rajului Ming Tombs. Împărtășind

de Mi-

ce li s-a 
realizările

Stoica a

ofe- 
po-<

urat

impresiile lor din timpul vizitei pe 
care au făcut-o în țară, tinerele 
brigadiere au mulțumit călduros 
pentru posibilitatea 
rit de a cunoaște 
porului romin.

Tovarășul Chivu
noi succese tinerelor din brigada 
„celor nouă lan* și întregului po
por chinez, în munca de construire 
a socialismului.

Tinerele brigadiere au oferit în 
dar tovarășului Chivu Stoica un 
album cu fotografii și un film cu 
aspecte din munca de construire a 
barajului Ming Tombs.

(Agerpres)

Să creștem utemiști

membri ai partidului!
„Cea mai mare onoare pentru 

membrii U.T.M. este primirea lor 
în rîndurile partidului. Prin în
treaga lor activitate în producție, 
la învățătură și în munca politică, 
utemiștii se pregătesc pentru a fi 
demni să devină membri ai Par
tidului Muncitoresc Romîn". Așa 
vorbește Statutul U.T.M. despre 
modui cum trebuie să se pregătea
scă utemistul pentru a fi demn de 
cinstea și încrederea de a fi pri
mit în rîndurile partidului, despre 
marea încredere și răspundere în
credințată organizației noastre — 
de a fi rezerva de cadre a parti
dului.

Comitetele și birourile organiza
țiilor de bază U.T.M. au obli
gația să organizeze astfel munca 
de educație comunistă a utemiști- 
lor incit prin întreaga activitate a 
organizației să facă o temeinică 
pregătire politică și ideologică a 
utemiștilor, din rîndurile cărora 
cei mai buni vor fi primiți în rîn
durile partidului nostru, lată de 
ce noi, cei din conducerile organi
zațiilor de bază U.T.M. trebuie să 
înțelegem nu numai cinstea și 
onoarea pe care o avem de a ne 
ocupa de creșterea și pregătirea 
politică a viitorilor candidați de 
partid, dar și marea răspundere 
politică ce ne revine.

A pregăti pe viitorii candidați de 
partid, a-i educa pe utemiști în 
așa fel încît să pierite cinstea de 
a intra in partid, în detașamentul 
de avangardă al clasei muncitoa
re, nu este un lucru ușor. Trebuie 
muncit temeinic, cu fiecare ute- 
mist în parte pentru educarea lui 
in spirit comunist, pentru crește
rea conștiinței sale politice.

Despre ceea ce am făcut noi, 
cei din Comitetul U.T.M. al Combi
natului poligrafic „Casa Scînteii"

în această direcție, ar fi multe 
de spus bune și unele mai pu
țin bune. Imi propun să arăt însă 
citeva lucruri esențiale, după păre
rea mea, care ne-au ajutat să ob
ținem unele realizări în munca de 
creștere și educație politică a ce
lor mai buni utemiști, spre a fi 
demni să fie primiți în rîndurile 
candidați'or de partid.

Din noiembrie 1957 și pină a- 
cum, din rîndurile organizației 
noastre — 67 dintre cei mai buni 
utemiști au fost primiți in rîndu-

ție politică desfășurată în scopul 
creșterii celor mai buni utemiști 
spre a deveni candidați de partid, 
stabilindu-se concret măsurile ne
cesare pentru intensificarea mun
cii de educație politică a utemiști- 
Icr și tineretului.

Cum s-a desfășurat munca în 
organizațiile de secții ? La aceasta 
se poate răspunde foarte simplu: 
prin continua întărire a vieții de 
U1T.M. Viața de organizație, mun
ca politică pe care zi de zi trebuie 
s-d desfășurăm pentru educația

Din experiența organizației U.T.M. c’e la Com
binatul poligrafic „Casa Scînteii" cu privire la 
pregătirea celor mai buni utemiști pentru a fi 

primiți candidați de partid

rile candidați'or de partid. Marea 
lor majoritate sînt tineri munci
tori. '

Trebuie spus de Ia început că 
sarcina educării și creșterii ute- 
miștilor pentru a intra in rîndurile 
candidaților de partid, a fost pen
tru comitetul nostru și pentru bi
rourile organizațiilor de bază 
U.T.M. din secțiile combinatului, 
o preocupare permanentă. In pla
nurile de muncă ale comitetului și 
ale tuturor organizațiilor de sec
ții, această sarcină stă la loc de 
frunte. Toți cei 15 membri ai co
mitetului care la rîndul lor sînt 
repartizați fiecare să ajute în mod 
concret activitatea unei organizații 
de secție U.T.M. au fost instruiți 
pentru a se ocupa îndeaproape de 
pregătirea și educarea politică a 
celor mai buni utemiști. Co
mitetul U.T.M. a analizat împreu
nă cu toți secretarii organizațiilor 
de bază U.T.M., munca de educa-

comunistă a tineretului a stat și 
la. baza muncii de pregătire a ce
lor mai buni utemiști spre a me
rita cinstea să fie primiți in par
tid.

Trebuie să arătăm că munca de 
educare a tineretului in spiritul 
dragostei și devotamentului pentru 
partid, noi am dus-o cu toți ute
miștii. Munca noastră de educație 
politică s-a desfășurat cu toți ute
miștii. împreună au mers la vizi
tarea muzeelor „Doftana" și „Lenin- 
Stalin", impreună au participat la 
numeroase conferințe privind tre
cutul de luptă al partidului sau al 
U.T.C.-ului. In adunările generale 
ale organizațiilor de secții U.T.M. 
au avut loc discuții despre cele 
văzute la Doftana. La secția zeță
rie a fost invitat la o adunare ge
nerală secretarul organizației de 
partid care a vorbit utemiștilor 
despre lupta partidului în ilegali
tate, în sdtțiile ofset, plane, zin-

cografie, mecanică, s-au ținut, de 
asemenea, adunări cu tema : „Cin
stea de a deveni membru de par
tid — cea mai fierbinte năzqință 
a titemistului".

S-au organizat totodată o serie 
de acțiuni la care au participat 
toți utemiștii. Așa au fost de pildă, 
conferințele ținute de secretarul 
comitetului de partid, de tovarășul 
director al combinatului, de unii 
tovarăși redactori ai ziarului 
„Scinteia" care au vorbit tineretu
lui despre înaltele trăsături morale 
ale comuniștilor.

La învățămintul de partid din 
anul trecut au urmat cursurile 53 
de utemiști, care au studiat Sta
tutul P.M.R.’și Istoria P.M.P. Ma
rea majoritate insă au urihat 
cursurile învățăinintului politii de 
organizație. învățămintul politic a 
constituit un factor important in 
educarea comunistă a tineretului 
in spiritul cunoașterii luptei șt ac
tivității partidului nostru. Propa
gandiștii, in dezbaterea probleme
lor cu privire la politica partidu
lui le-au vorbit cursanților în mod 
deosebit despre marea cinste și în
credere pentru un utemist, de a 
devenit candidat și apoi' membru 
de partid. Am considerat insă că 
datoria noastră e să ne ocupăm 
în primul rînd, cu toată atenția 
și răspunderea, de educarea, de 
creșterea politică a celor mai 
buni dintre, utemiști, care prin în-

IUSTIN BADEA 
secretarul Comitetului organi

zației U-T.M. de la C.P.C.S.
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O minunată
GLORIFICARE
a dîrzeniei 
comuniste
Filmul realizat de scenaristul 

Evghenii Gabrilovici și re
gizorul Iulii Raizman se in

titulează „Comunistul", ca un 
omagiu adus noului erou al artei, 
tulburătorul cuceritor al vieții noi, 
care schimbă din temelie au numai 
locurile și oamenii pe unde acti
vează, ci și caracterul operei de 
artă în care pătrunde cu forță re
voluționară, cerînd dreptul la via
ță artistică, la o oglindire fidelă 
și măiastră. „Comunistul" este nu 
numai un film ci și o lecție de 
artă, o lecție despre felul cum tre
buie reflectată în artă figura epo
cală a militantului comunist, o 
lecție despre arta revoluționară 
care trebuie să aibă o formidabilă 
forță educativă și mobilizatoare, 
care refuză să se garnisească cu 
floricele și melodramatism.

„ Comunistul" este un film- 
exemplu despre puterea artei co
muniste, un film-exemplu despre 
ceea ce înseamnă — la un erou 
nou, nemaiîntîlnit încă în istorie 
— o artă nouă, revoluționară.

Ceea ce impresionează și ui
mește în acest film de la început 
este extraordinara vitalitate, forța 
eroului principal: Vasilii Gubanov. 
Se spune îndeobște despre comu
niști că sînt oameni făuriți din- 
tr-un aluat deosebit. Cine vede 
filmul înțelege în adevăratul sens 
această expresie: nu e vorba, de
sigur, de un aluat în sens biolo
gic, e vorba, dacă ne putem ex
prima astfel, de un aluat sufletesc 
deosebit, de anumite calități 
morale care, în ultimă in
stanță, se răsfrîng și asupra tru
pului, dîndu-i o putere și o rezi
stență, neobișnuite. Secretul tăriei 
sufletești deosebite a comuniștilor 
constă în încrederea nemărginită 
în cauza partidului, în devotamen
tul uriaș față de popor, în senti
mentul precis al responsabilității i 
și necesității istorice a actelor în
făptuite. Vasilii Gubanov nu este 
un bărbat frumos, nu este neobiș
nuit dezvoltat trupește, șchioapătă 
chiar puțin de pe urma unei răni ' 
căpătate pe front. Și toiuși Vasilii 
Gubanov apare în film ca un uriaș 
capabil să răstoarne munții. Acea- ■ 
stă forță i-o dă tocmai ideea că , 
este ostaș al partidului, angajat , 
într-o luptă măreață, pe viață și i 
pe moarte, din care nu se poate , 
da înapoi, ci se poate merge nu- , 
mai înainte.

Acest Vasilii Gubanov (Evghe- ! 
nii Urbanski) care nu e frumos i 
ca bărbat, capătă totuși în ar.u- : 
mite clipe o frumusețe aparte, o 
frumusețe superioară oricărui Ado- ; 
nis prin faptul că pe chipul lui se i 
oglindește deodată pecetea unei I 
hotărîri formidabile, a unei dîrze- j 
nii de neclintit. Cînd apar aseme- : 
nea semne pe fața lui, dușmanii ; 
se dau înapoi, prietenii își string i 
umerii lîngă ai lui, bătălia a în
ceput, și ea nu poate avea decît i 
un singur rezultat: victoria co- i 
munistă. Tînărul și talentatul ac- i 
tor Urbanski căruia i-a fost în- i 
credințat rolul principal, a găsit 
cîteva modalități foarte fericite de ■ 
a exprima frămîntările sufletești 
ale eroului său. Una din aceste : 
modalități constă în jocul buzelor. ' 
Este poate o mizare îndrăzneață i 
pe un anume tic nervos dar o 
mizare care a dat rezultate foarte : 
bune. Cînd Gubanov-Urbanski își 
strînge deodată cu încăpățînare 
buzele, spectatorul nu mai are 
niqi o îndoială că eroul filmului ■ 
a luat o hotărîre pe care o va duce : 
la capăt, orice se va întîmplă. i 
Gubanov de pildă este numit șef : 
al magaziei de materiale la con- 1 
strucția centralei electrice, și își 
ia în primire postul. Confundîn- , 
du-1 cu un chiabur care fura și i

O scenă din film

Mai multă grijă pentru
conținutul educativ al activității
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din unele cămine culturale

sabota — fostul conducător al ma
gaziei, — un lucrător bătrîn, re
voltat pe bună dreptate, îl scuipă 
în față pe noul magaziner. Cu 
o excepțională putere de înfrînare, 
Gubanov, care își cunoaște tempe
ramentul vulcanic, nu se lasă pur
tat de mînia lui, se stăpînește, in
tră repede în magazie și închide 
ușa în urma lui. In semiîntuneric 
îi ghicești totuși pe față urmele 
puternicei frămîntări din sufletul 
lui. Să răspundă sau nu nedrep
tății și rușinei ce i s-a făcut ? Și, 
deodată, urmează rezoluția, strîn- 
ge buzele și înțelegi că a hotărît 
să nu răspundă provocării, a în
țeles că oamenii l-au nedreptățit 
fără să-și dea seama, dintr-o por
nire firească, a înțeles că datoria 
lui de comunist este să ajute ma
sele cînd greșesc iar nu să se ia 
la harță cu ele. Liniștit ca și cum 
nimic nu s-ar fi întîmplat, Guba
nov deschide ușa magaziei, întrea
bă „cine-i la rînd ?“ și începe să 
elibereze materiale de construcție.

Sau altă scenă edificatoare. Va- 
silii se întoarce de la Moscova 
și vine la gazda sa. Acesta însă, 
șovăelnicul țăran Feodor plecase,

Cronica 
filmului

lăsîndu-și acasă nevasta, pe Aniu- 
ta(Sofia Pavlova). Gubanov sim
țea în sufletul său începutul unei 
dragoste curate pentru Aniutâ, dar 
se stăpînea. Voia chiar să se mute 
de acolo ca să n-o stingherească 
pe femeie. Tocmai atunci intră în 
casă Stepan — un alt fost chiriaș 
a lui Feodor și, cu o obrăznicie 
fără seamăn, cu o intonație sca
broasă a vocii, îi cere lui Vasilii 
să plece ca să rămîie el cu Aniuta 
iar apoi propune să se tragă la 
sorți pentru a se alege care va 
deveni amantul femeii în lipsa 
bărbatului. O cută se adîncește în 
fruntea lui Gubanov, buzele i se 
string amenințător. El nu va în
gădui asemenea batjocorire a fe
meii pe care o iubește, a princi
piilor moralei căreia îi este devo
tat. Cu pumnul său oțelit de ostaș 
și muncitor îi aplică lui Stepan o 
corecție pe care acesta n-o va uita 
cît va trăi.

Filmul „Comunistul" are din 
punct de vedere al construcției o 
asemănare cu o operă muzicală 
monumentală, închinată unui erou 
legendar. La început are un fel 
de introducere în acțiune, o uver
tură care se sfîrșește odată cu so
sirea lui Vasilii la Zagora — sa
tul unde se construiește centrala— 
și încartiruirea în casa lui Feodor. 
Vasilii se întinde pe dușumea în
velit în mantaua lui soldățească și 
se pregătește să doarmă, obosit 
de drum. Introducerea, uvertura 
s-a terminat, urmează acum un fel 
de intermezzo, o clipă de destin
dere înainte de începerea acțiunii 
propriu zise. Și deodată un în
ceput de melodie sparge liniștea : 
cineva bate la geamul casei lui

Feodor și întreabă dacă acolo sînt 
comuniști. Mirată, Aniuta spune 
că nu. In aceiași secundă se aude: 
„Stai “1 și Vasilii, ostașul necu
noscut se ridică de jos și spune 
către cel de dincolo de fereastră, 
începîndu-și „aria" prin care se 
recomandă: „Eu sînt comunist". 
Această „arie" a lui Vasilii destra
mă deodată muzica în tonuri șter
se a intermezzo-ului, creînd o nouă 
situație, o înfruntare tumultuoasă 
de voci : fiecare din cei din casă 
trebuie să ia o atitudine față de 
calitatea lui Vasilii de luptător co
munist. Și de aici pornesc firele 
„muzicii" operei-film. Fiecare per
sonaj aflat în casa lui Feodor se 
va defini, își va „cînta partitura" 
în funcție de poziția luată față de 
Vasilii. Aniuta îl va îndrăgi și va 
porni alături de el spre o viață 
nouă. Feodor va suferi pierderea 
Aniutei dar nu-l va urî pe asprul 
Gubanov știind că acesta e un om 
devotat poporului, care se sacrifică 
pentru popor. Denis va lupta ală
turi de Gubanov iar chiaburul 
Rosstriga și Stepan îl vor dușmăni 
cu înverșunare și-l vor omorî mi
șelește.

Un rol important în cadrul fil- 
mului-operă îl au de asemenea 
cele cîteva interludii muzicale, mo
mente de mare încordare sufletea
scă cînd acțiunea devine deosebit 
de densă și cînd dialogul sau 
„ariile" sînt înlocuite de o muzică 
puternică, de ansamblu, o adevă
rată simfonie. Cînd spunem inter
ludiu muzical nu folosim o simplă 
figură de stil; la modul cel mai 
propriu muzica orchestrală supli
nește aici ariile adică dialogul iar 
ideea de bază reiese din îmbina
rea jocului artiștilor cu această 
muzică. Fiecare asemenea moment 
nu face decît să glorifice mai mult 
figura comunistului, conducător 
de mase (în scena muncii volun
tare), a comunistului — om care 
trăiește intens o dramă sufletească 
(întîlnirea în pădure cu Aniuta), 
a comunistului care înfrînge toate 
greutățile, îndeplinind sarcinile 
trasate de partid, (Vasilii tăind 
îndrăcit lemne, dînd exemplu fe
roviarilor care se demobilizaseră), 
a comunistului necruțător în luptă 
(cu mii de puteri nebănuite dărî- 
mă Vasilii în ultima sa clipă pe 
dușmanii tăbărîți asupra lui iar 
ticălosul de Stepan, deși înarmat 
în fața unui muribund lipsit de 
ajutor fuge urlînd de groază cu 
pistolul în mînă, în fața dîrzeniei 
și neînduplecării lui Gubanov). 
Pentru a duce mai departe com
parația cu opera trebuie să amin
tim de episodul întîlhirii lui Vasilii 
cu Lenin, care e un fel de duet, 
în care un simplu membru de par
tid arată cum știe să privească 
problemele construcției comuniste 
ca un adevărat om de stat iar un 
mare om de stat comunist se do
vedește a fi în primul rînd un 
mare om, plin de dragoste și în
țelegere față de popor.

„Comunistul" reprezintă fără 
îndoială o excepțională realizare a 
cinematografiei sovietice.

B. DUMITRESCU
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linerii participă 
acțiunea patriotică 
de înfrumusețare 
orașelor și satelor
Răspunzînd chemărilor sfatu

rilor populare și organizației 
U.T.M., tineretul patriei noa
stre și-a intensificat eforturile 
desfășurînd o largă acțiune de 
muncă voluntară în acțiunile 
patriotice organizate pentru în
frumusețarea orașelor și sate
lor. In această direcție iată nu
mai citeva din nenumăratele 
vești sosite la redacție:

• Tinerii din raionul Medgi
dia, alături de ceilalți cetățeni 
au adus o contribuție însemna
tă la săparea celor peste 73.300 
m.I. șanțuri, la plantarea a 
peste 14.000 pomi pe marginea 
șoselelor, la pietruirea aproape 
a 85 km. șosea și construirea a 
peste 1000 de podețe.

• Regiunea Autonomă Ma
ghiara : Acțiunile patriotice ale 
tineretului de înfrumusețare a 
orașelor și satelor patriei, au 
căpătat amploare din ce în ce 
mai mare. Astfel, tinerii din 
întreaga regiune:

• Au curățat, îngrijit și ame
najat prin muncă voluntară 21 
parcuri în orașe și sate.

• 25 de poduri au fost re
parate prin contribuția directă 
a tineretului.

• Peste 9300 metri drumuri 
și șosele au fost reparate și 
amenajate de către tineret.

• Tot în ultimul timp au fost 
amenajate 24 terenuri sportive.

• Peste 900 tineri din raio
nul Miercurea Ciuc, au*curățat 
aproape 400 ha. pășune.

S-au dus vremurile din trecutul 
odios cînd cultura era mijlocul de 
desfătare a claselor avute. Astăzi, 
prin grija permanentă a statului 
nostru democrat-popular, cultura 
a devenit un bun al maselor popu
lare.

Pentru a cunoaște mai bine ac
tivitatea acestor importante foca
re de cultură am vizitat cîteva 
cămine culturale din împrejurimi
le Bucureștiului.

★
Se înserase de-a binelea, cînd 

am sosit la căminul cultural „Va- 
sia Vasilescu" din raionul „1 Mai", 
împrejur nicio mișcare. Credeam 
Că în cămin nu este nimeni. 
Ne-am înșelat, lntrînd înăuntru la 
o masă ara găsit cîțiva tovarăși 
membri ai comitetului de sprijin, 
în frunte cu directorul Iorga Tu
dor, discutînd unele probleme le
gate de activitatea căminului.

— Educația'comunistă a tine-: 
rilor constituie una din probleme
le cele mai importante ale activi
tății căminelor culturale. Din pă
cate, această problemă înainte era 
neglijată în căminul nostru. Tră- 
gînd învățăminte din această se
rioasă lipsă, a început tovarășul 
director al căminului cultural, 
munca noastră a avut drept scop 
principal ridicarea nivelului poli
tic și ideologic al tinerilor. S-au 
ținut conferințe despre învățătura 
marxist-leninistă, conferințe des
pre activitatea partidului nostru 
drag, despre lupta acestuia pen
tru fericirea poporului.

Tinerii ca și vîrstnicii, au aflat 
despre faptele eroice ale comuni
știlor și ale uteciștilor care și-au 
jertfit viața pentru cauza oameni
lor muncii. Informările politice 
despre situația internațională, se 
țin cu regularitate.

In colaborare cu Uniunea Scrii
torilor, S.R.S.C. și studioul de 
diafilme „Ion Creangă" s-au orga
nizat conferințe cu teme ca „Iu- 
bește-ți patria, cunoaște-o". S-a 
arătat influența folclorului asupra 
literaturii noastre contemporane. 
S-a vorbit despre literatura clasi
că rusă și sovietică. Tinerii au a- 
flat despre viața și opera lui 
Maiakovski, poetul revoluției, a 
lui Maxim Gorki, creatorul realis
mului socialist. O participare de
stul de numeroasă au cunoscut-o 
și simpozioanele despre Mihail 
Eminescu, G. Coșbuc, V. Alec- 
sandri. La cămin au venit profe
sori și specialiști în probleme pe
dagogice. Au fost abordate teme

ca : „Ce este prietenia", „Ce este 
dragostea",' s-a vorbit despre ac
tivitatea lui Makarenko, ilustrul 
pedagog sovietic. In colaborare cu 
procuratura, s-a ținut un ciclu de 
conferințe despre respectarea regu
lilor de conduită ale vieții socia
liste, despre esența de clasă a hu
liganismului..

In cadrul celor două lectorate
— unul pentru tineri, celălalt pen
tru vîrstnici — au fost combătute 
superstițiile prin • conferințe ca a- 
celea care explicau ce sîițt visuri
le, tunetul, trăsnetul și alte feno
mene naturale. S-a organizat în 
colaborare cu secțiunea sanitară, 
un ciclu de conferințe medicale, în 
care s-a explicat oamenilor nece
sitatea respectării regulilor de 
igienă.

O situație asemănătoare am gă-
IlilIllllllllIflIllllllllilIlllllllllllllllllllllllIRIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllIIIII

lipsuri care în parte au început să 
fie lichidate. ■

In primul rînd este vorba de, 
unele deficiențe în educarea co
munistă ă tinerilor. Multe cămine 
printre care „Nicolae Mohănescu", 
„Ștefan Plavăț" etc. nu dau a- 
tenția cuvenită conferințelor pe 
teme ale învățăturii marxist-leni- 
niste. Este, o lipsă gravă care tre
buie curmătă. Apoi problema cul
tivării patriotismului socialist tre
buie tratată prin conferințe, sim
pozioane, expoziții care să fie or
ganizate mult mai des.

In majoritatea căminelor cultu
rale am înregistrat în perioada de 
vară o delăsare în munca de an
trenare a cît mai mulți tineri în 
activitatea căminului cultural. Se 
justifica că în perioada de vară 
tinerii nu vin la cămin pentru că

ace»
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R alef anchetă
prin căminele culturale „Vasia Vasilescu", 

„Nicolae Mohănescu", ,,23 August" și 
„Ștefan Plavăf' din București 
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sit și la căminul cultural „Nicolae 
Mohănescu" din Băneasa. Aici au 
avut loc întîlniri cu studenți străini 
din U.R.S.S., Iran, R. D. Germa
nă, care studiază în țara noastră. 
Brigada artistică și-a axat pro
gramul sau pe probleme care fră- 
mîntau satul, ca creșterea produc
ției agricole, întărirea întovărășirii 
agricole etc. Au fost criticați unii 
membri ai întovărășirii agricole 
„Ilie Pintilie" din comună care nu 
participau la munca în comun. In 
urma acestor critici lucrurile s-au 
îndreptat.

O asemenea activitate eficace 
am întîlnit și la căminele cultura
le „23 August" din cartierul An- 
dronache sau la căminul cultural 
„Ștefan Plavăț" din comuna Oto- 
penii de Sus, unde activitatea că
minului a avut în vedere educa
ția comunistă a tinerilor, lupta 
împotriva misticismului, sprijini
rea muncilor agricole.

La toate aceste realizări a con
tribuit și sprijinul pe care cămi
nele culturale l-au avut din par
tea organizațiilor U.T.M.

Mai sînt însă și unele lipsuri în 
activitatea căminelor culturale,

sînt ocupați cu muncile agricole. 
Dar oare munca culturală vara 
trebuie să stagneze ? Nicidecum. 
Cauza lipsurilor trebuie căutată în 
faptul că n-au fost găsite formele 
cele mai atractive de atragere a 
tinerilor la activitatea căminului 
cultural. Astfel, nu s-au organizat 
destule conferințe cu caracter edu
cativ, recenzii de cărți ideologice 
și literare, reuniuni tovărășești, 
simpozioane, concursuri sportive. 
Jocurile de șah stau în majorita
tea căminelor nefolosite. Activita
tea are caracter unilateral; se 
pune mai mult accentul pe repe
tiții ale echipelor de teatru.

In unele cămine culturale, cum

este cazul căminului cultural „23 
August", brigăzile de agitație au 
fost desființate. Or, brigăzile 
stea au un rol politic foarte 
portant.

Cu toate că în activitatea
căminele culturale au primit un- 
sprijin serios din partea S.R.S.C^ 
aceasta nu întotdeauna s-a achi* 
tat de sarcini. Au fost cazuri cînd 
sute de oameni așteptau în par
cul „1 Mai" pentru ca pînă la 
urmă conferențiarul să nu vină.

Slab este și controlul efectuat 
de secțiunile culturale ale sfaturi», 
lor populare raionale asupra acti
vității căminelor culturale. Tov,: 
Rapaport de la sfatul popular 
„1 Mai" nu a mai controlat cănii* 
nul cultural „23 August" de mult 
timp. O singură dată, își amintesc, 
oamenii de aici, pe la începutul 
anului, a venit la cămin întîmplă-, 
tor... începuse să plouă.

Nici comitetele raionale..U.T.M. 
nu dau sprijin pe măsura necesi* 
tăților muncii din căminele cultu
rale. Activiștii U.T.M. au datoria 
să sprijine educarea comunistă a 
tinerilor prin intermediul acestor 
lăcașuri de cultură.

Pentru ca căminele să-și desfă-,: 
șoare activitatea în bune condi-; 
ții și să-și îndeplinească sarci
na de a contribui la educarea co
munistă a maselor, este nevoie de 
contribuția tuturor celor ce poartă 
răspunderea activității culturale de 
masă — secțiunile culturale ale 
sfaturilor populare raionale, comi
tetele raionale U.T.M., S.R.S.C.

DUMITRU DUȚĂ

tind rolul reacționar jucat de 
Titu Maiorescu in literatura ro- 
mină, tolerează menținerea ace
stei statui la un loc pe care 
nu-l merită.

irmnnnnmvii

Dar complicii?

Recent, colectivul de muncă de ta uzinele „Tudor Vladimirescu * din Capitală a terminat prototi
pul noului autobus urban „T.V.-2",

In fotografie puteți vedea eleganța construcției noului autobus romînesc.

(Urmare din pag. l-a)

gajat să facă anul acesta econo
mii de metal în valoare de peste 
800.000 lei, iar din piese recondi
ționate să construiască prin mun
că voluntară 5 tractoare. Cum se 
asigure îndeplinirea acestor obiec
tive ?

Căile de economisire a metalu
lui și de antrenare a tineretului 
în această acțiune sînt multiple. 
In primul rînd însă, comitetul 
U.T.M., al uzinei a hotărît să des
fășoare o largă muncă politică în 
rîndurile tinerilor, considerînd pe 
bună dreptate că aceasta are un 
rol hotărîtor în obținerea unor în
semnate succese, lată de ce comi
tetul U.T.M. s-a străduit să facă 
cunoscut fiecărui tînăr muncitor ce 
însemnătate politico-economică are 
lupta pentru economisirea metalu
lui. In acest sens, pe lingă 
o vie agitație politică de masă 
desfășurată prin lozinci, pa
nouri, ziarul de uzină, stația de 
radio-amplificare, agitatori, un rol 
deosebit de important l-au avut a- 
dunările utemiste la care ingineri, 
tehnicieni, maiștri au fost solici
tați să Ie explice tinerilor căile 
concrete de economisire a meta
lului. La turnătorie, de exemplu, 
inginerul Tiberiu Vădănici a ținut 
în fața tinerilor referatul intitulat 
„Procese tehnologice în turnăto
rie". La secția șasiu, maistrul D. 
Diaconescu a vorbit tinerilor cum 
contribuie aplicarea metodelor îna
intate la creșterea productivității 
muncii și economisirea metalului. 
In urma acestei adunărț, peste 40 
tineri de la secția șasiu aplică 
astăzi metoda de tăiere intensivă 
a metalelor.

Totodată, comitetul U.T.M. s-a 
convins că oricîtă agitație va face 
în jurul problemei economiilor de 
metal, fără sa creeze o opinie de 
masă împotriva indisciplinei, îm-

Să generalizăm experiența înaintată
in acțiunea de economisire a metalului
potriva chiulangiilor, a celor care 
nu îngrijesc mașinile și sculele, care 
nu gospodăresc cu grijă meta
lul, nu se vor putea obține rezul
tatele scontate. De aceea, comi
tetul U.T.M. a hotărît, într-una din 
ședințele sale, ca posturile utemi
ste de control să aibă în centrul 
preocupărilor lor economisirea 
metalului, iar în întrecerea dintre 
brigăzile tineretului, lupta pentru 
realizarea a cît mai multe econo
mii să constituie un obiectiv de ba
ză. Aplicarea în viață a acestor mă
suri a avut urmări dintre cele mai 
bune. Brigada de tineret de la a- 
telierul electric condusă de N. Gli- 
gor a lansat chiar și o chemare 
către toate brigăzile de tineret 
pentru ca fiecare brigadă să ob
țină lunar economii în valoare de 
15.000 lei. Toate brigăzile de ti
neret din uzină au răspuns cu în
suflețire acestui apel. In lu
na iulie, de pildă, cea mai bună 
brigadă de tineret din uzmă s-a 
dovedit a fi cea din secție forjă, 
condusă de tînărul comunist Ma
rin Tamburu care și-a depășit sar
cinile de plan, a realizat produse 
de calitate superioară și a econo
misit peste 2000 kg. oțel aliat.

Acestea sînt numai cîteva din 
rezultatele obținute în acțiunea pa
triotică de economisire a metalului 
de către utemiștii și tinerii de la 
uzinele de tractoare „Ernst Thăl- 
lmann", .

La jumăfafea drumului...
Și tinerii constructori de auto

camioane de la uzinele „Steagul 
Roșu" au acordat o atenție deose
bită acțiunii de economisire a 
metalului. Organizațiile de secție 
U.T.M. au explicat tinerilor în 
adunări generale deschise precum 
și în consfătuiri de producție, ro
lul deosebit de important pe care 
îl are acțiunea de economisire a 
metalului la reducerea prețului de 
cost al autocamionului. Utemiștii 
și tinerii au hotărît să participe 
cu însuflețire la acțiunea patrioti
că de economisire a metalului. Ei 
s-au angajat ca pînă la sfîrșitul 
anului 1958 să economisească pe
ste 400 tone metal. Asta înseamnă 
cîteva zeci de autocamioane con
struite peste plan numai din me
tal economisit.

Pentru traducerea în viață a a- 
cestui angajament, organizațiile de 
secție U.T.M. din uzină, au acor
dat printre altele o mare atenție 
ridicării c-alificării tineretului. Așa 
de exemplu, în cadrul brigăziide exemplu, în cadrul brigăzii 
•omplexe de economii s-au ținut 
din inițiativa organizației U.T.M. 
— cursuri de desen, de tehnologia 
metalelor etc. la care au partici
pat cu deosebit interes peste 30 
de tineri. Insușindu-și diferite cu
noștințe tehnice, tinerii au putut 
să cunoască mai bine procesele de 
producție, să vină cu propuneri și 
inițiative concrete privind econo-

misirea metalelor. Din păcate în
să, pentru continuarea și extinderea 
acestei acțiuni, comitetul U.T.M. 
n-a făcut mai nimic.

Asigurarea unei evidențe clare 
și stimularea interesului tinerilor 
pentru economisirea a cît mai mult 
metal, a constituit de asemenea o 
preocupare a comitetului U.T.M. 
de la uzinele „Steagul Roșu". In 
unele secții din uzină s-au intro
dus de pildă carnete de conturi 
personale de economii. începutul 
în această acțiune a fost bun. Din 
păcate însă, comitetul U.T.M. nu a 
dus pînă la capăt această impor
tantă acțiune. Din cele 1000 de 
carnete existente, au fost distri
buite tinerilor numai 300. Sînt 
secții de bază, cum ar fi turnăto
ria de oțel și diferențial-șasiu, 
unde nu se ține nici un fel de e- 
vidență a economiilor realizate de 
tineri.

In lupta pentru realizarea sarci
nilor propuse, și posturile utemiste 
de control au adus o contribuție 
importantă. Pentru a stimula ac
tivitatea posturilor utemiste de 
control, comitetul U.T.M. a orga
nizat o expoziție pe uzină a celor 
mai bune gazete ale posturilor u- 
temiste. Cu acest prilej s-a dove
dit că activitatea postului utemist 
de control de la secția presă și 
capotaj poate constitui un exem
plu demn de urmat pentru toate 
celelalte. Măsura de a organiza a- 
ceastă expoziție a fost bine veni
tă. Rău a fost însă faptul că după

aceea comitetul U.T.M. n-a mai 
făcut nimic pentru extinderea ex
perienței pozitive a celor mai bune 
posturi utemiste de control. Or, 
din această pricină sînt posturi 
utemiste de control ca de pildă 
cel din secția „970'' 
au 
lupta pentru economii.

Faptele de mai sus, dovedesc că, 
la uzinele „Steagul Roșu" preocu
parea pentru antrenarea tinerilor 
în lupta de economisire a metalu
lui, a fost lăsată la mijlocul dru
mului.

1“ care nu
o activitate susținută în

întrecere însuflețită
Ca urmare a muncii politice de

sfășurată de comitetul U.T.M., în
trecerea socialistă între tinerii 
muncitori de la uzina „Strungul" 
a devenit deosebit de însuflețită. 
In focul acestei întreceri, tinerii 
descoperă căi nebănuite pentru 
creșterea productivității muncii și 
reducerea prețului de cost, pen
tru economisirea unor importante 
cantități de metal. Pînă nu de 
mult de exemplu, maselotele nepu- 
tînd fi topite în cuptoarele Siemens 
Martin ale uzinei, erau vîndute ca 
fier vechi. Recent, utemiștii P. 
Dobre și I. Neagu s-au apucat să 
taie maselotele cu aparatul de su
dat în bucăți mai mici care pot 
fi introduse în cuptor. In felul a- 
cesta, ei recuperează zeci de tone 
de oțel atît de necesar uzinei.

Tot în această uzină, organiza
ția U.T.M. de Ja scția sculărie a 
pornit o importantă acțiune pentru 
economisirea pastilelor dure. In
tr-o adunare U.T.M. consacrată, 
special acestei acțiuni, toți utemi
știi și tinerii strungari din secție 
s-au angajat să reducă consumul 
specific de folosire a pastilelor du
re cu 50 la sută.

★

Experiența dobîndită de aceste 
organizații U.T.M. din Orașul Sta
lin în acțiunea de economisire a 
metalelor este într-adevăr valoroa
să. Dar după cum dovedesc fap
tele nu s-a făcut încă totul pentru 
generalizarea ei, nu toate acțiunile 
bune au fost duse pînă la capăt, 
nu peste tot organizațiile U.T.M. 
stimulează interesul tinerilor mun
citori de a descoperi rezervele in
terne existente în fiecare întreprin
dere în vederea economisirii unor 
mari cantități de metal. De aceea 
este necesar ca, folosind experien
ța pozitivă de pînă acum, orga
nele și organizațiile U.T.M. din 
Orașul Stalin să intensifice la ma
ximum munca politică de 
pentru a explica fiecărui 
muncitor că luptînd pentru 
misirea metalelor, luptă 
dezvoltarea economică a 
noastre și în același timp, pentru 
ridicarea propriului său nivel de 
trai, să organizeze adunări gene
rale U.T.M. deschise, în care să 
organizeze schimburi de experien
ță între fruntași, între brigăzi și 
posturi utemiste de control, să fie 
popularizați fruntașii și metodele 
prin care aceștia reușesc să eco
nomisească metalul.

Iată numai cîteva din mijloa
cele prin care organizațiile U.T.M. 
din Orașul Stalin pot și trebuie să 
antreneze masa largă a tineretului 
muncitor în bătălia pentru a eco
nomisi și gospodări cu grijă fie
care gram de metal.

Nu se știe cine și cînd le-a 
adus. Fapt este că in magazia 
cinematografului din orașul 
Călimănești, operatorul șef Mi
hai Gogoașă a dat peste două 
motoare electrice pentru apa
ratele de proiecție. Spirit prac
tic Gogoașă s-a informat repe
de : motoarele aveau uzură 70 
la sută, și zăceau în magazie de 
ani de zile. în mintea operato
rului „transferul" a fost la iu
țeală executat. Grijuliu de 
soarta celor două motoare o- 
ropsite, le-a declarat pe loc 
„proprietate personală". Ope
rativ, operatorul s-a gîndit să 
le plaseze. Dar cui ? în cele 
din urmă tîrgul a fost încheiat 
cu Constantin Sasu, fotograf .- 
„N-ai bani destui — i-a spus 
Gogoașă — nu-i nimic ! Ți le 
dau pe ce ai I"

Așa se face că pentru unul 
din motoare Gogoașă a primit 
un... dine lup, 150 de lei și... 
o serie de fotografii in care., 
se imortalizase noul proprietar 
<al cîinelui in diferite poziții.

A mai fost doar... o mică 
„dificultate" : scoaterea moto- 

° rului și transportarea lui la fo
tograful Sasu Constantin. Ioan

> Luțoiu, ajutor de operator
> consimțit să-i dea 
’ ajutor, făcîndu-se, 
, știință, complicele
> hai Gogoașă.
’ Cu al doilea motor, lucrurile 
, au mers mai greu. A fost pro-
> pus la unul, la altul, și pină la 
’ urmă negăsindu-se amatori ca 
, să il plătească Gogoașă l-a 
i dat... cadou contabilului uzinei 
' electrice loan Botez, chipurile 
, la... bobinat.
• Dar lucrurile s-au aflat. In 

prezent motoarele și-au reluat 
locurile în magazie. Pentru fe
lul cum a... operat, operatorul 
șef Mihai Gogoașă își va primi 
cuvenita pedeapsă. Ne întrebăm 
însă de ce Luțoiu loan, com
plice la furt, a fost scos „bas
ma curată" ? De ce nu i se a- 
plică și complicelui ceea ce 
merită ? Este cazul ca și celui 
ce a tăinuit furtul să i se dea 
pedeapsa pe care o merită și 
care să-i fie de învățătură, lui 

fac
avu-
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cu bună 
hoțului Mi-

și tuturor celor care se 
complicii jefuitorilor din 
tul obștesc.

masă, 
tînăr 

econo- 
pentru 
patriei

O neglijentă 
supărătoare

din

E noapte. Una din străzile 
centrale ale orașului Ploești 
răsună de sunetele stridente 
ale saxofonului, de răpăitul ja
zului iar cînd și clnd de ur
letele orchestrei: „Hei, baba 
riba!“.

Intr-un salon mare o ceată 
de tineri se zbat, se răsucesc în 
toate părțile, contOrsionîndu-și 
membrele, se strîmbă unii la 
alții. Cică dansează.

Un trecător, dulgher de me
serie, se oprește, privește curios 
prin fereastra largă, apoi ci
tește cu voce tare firma de pe 
frontispiciul casei: „Clubul 
Constructorul". T 
clipe bătrînul dulgher 
mă :

— Nu se poate, au 
firma, numai a constructori nu 
arată apucații ăștia 1

Regretăm că nu a fost auzit 
și de directorul clubului. Ar fi 
înțeles însfîrșit că organizarea 
unor astfel de seri de dans nu 
cadrează cu un dub muncito
resc.
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După cîteva o 
’ ’ ’ • excla- -x

greșit

Știri „sportive" |
MARȘ: In fiecare zi pe 

străzile orașului Oradea măr- o 
șăluiește cite un reprezentant al ° 
întreprinderii „1 Mai". Traseul o 
obligatoriu: Oficiul poștal nr. e> 
1 — Oficiul poștal nr. 3. Nu- ® 
mele concurenților ? Nu con- o 
tează! Sînt tineri muncitori ° 
care, datorită proastei organi- ® 
zări a difuzării presei, sînt ne- o 
voiți să piardă zilnic timp pre- a 
țios alergînd de la un oficiu “ 
poștal la altul pentru a ridica o 
ziarele contractate prin abona- 3 
mente. țx

Invităm pe responsabilul 3 
Oficiului orășenesc de difuzarea « 
presei Oradea să participe mă- °j 
car intr-o singură zi la aceste 3 

măsurile cores- oț

° Elevii unei școli medii 
o provincie veniți in excursie în 
° Capitală, se plimbau pe aleile 
° Cișmigiului. S-au oprit în ron- 
o doul scriitorilor clasici, Emi- 
° nescu, Caragiale, Odobescu... 
o Deodată un tînăr întreabă pe 
o profesor :
o — Nu înțeleg ce caută aici 
o bustul lui Titu Mawrescu i
° întrebare fireasca ceapar^pe 
o buzele multor cetățeni. Excep- 
° ție fac doar tovarășii din sec- 
° țiunea învățământ și cultură a 
o Sfatului popular al raionului 
° „Gh. Gheorghiu-Dej" care, ui- 
StWLWLSULWUULiLWLWUU

„curse" și să ia 
punzătoare.

ALPINISM: 
comuna Deleni, 
zeci de oameni 
nici se antrenează asiduu pen
tru a deveni cățărători. Cum, 
la Deleni nu sînt munți inal- 
ți ? Vă înșelați. La marginea 
satului Bulhoaia, pe drumul ce ’ 
duce la Vaslui există o rîpă ? 
plină de apă, adâncă de peste 
7 metri. Cîndva aici a fost un 
pod. Fiindcă podul s-a dărî- 
mat, cetățenii sînt nevoiți să 
facă zilnic ascensiuni. Ce păre
re are sfatul popular comunal?

D. PAUL și I. ISAIIA 
după scrisorile trimise de 
corespondenții voluntari RA
DU CONSTANTIN, activist 
U.T.M.; A. DUȘAN - func
ționar ; S. GĂINĂ — elev ; 
R. CONSTANTINESCU — 
strungar; V. VASILIU — 

funcționar.

In prezent in 
raionul Vaslui 
tineri și virst-
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Să creștem utemiști
DEMNI DE A DEVENI
membri ai partidului!

(Urmare din pag. l-a)

treaga lor muncă și comportare 
au dovedit că merită cinstea de 
a fi primiți în rîndul candidați
lor de partid.

Utemiștilor celor mai buni, bi
rourile organizațiilor de bază 
U.T.M. le-au încredințat sarcini de 
răspundere pentru a putea verifica 
prin muncă concretă atașamentul 
lor față de partid, calitățile lor po
litico-morale. Așa de pildă, ute- 
mistul Marin Zamfir de la zețărie 
a primit sarcina de a se ocupa de 
postul utemist de control. Secre
tarul organizației de bază U.T.M. 
tovarășul Paraschiv Langosi s-a 
ocupat personal de Marin Zam
fir. Tovarășul Langosi care e și 
membru de partid, a discutat dese
ori cu el, i-a dat să citească Sta
tutul și alte documente de partid^ 
iar atunci cînd s-a convins că el 
este pregătit politicește biroul 
U.T.M. — la cererea sa — La 
propus biroului Comitetului raio
nal U.T.M. „I. V. Stalin" spre a-i 
da recomandarea de a intra în 
rîndurile candidaților de partid.

La secția plane, secretar Ion 
Simion, sau la secția broșat a că
rei secretar a organizației de 
U.TJW. e tovarășa Elena Doro- 
banțu, s-a dus de asemenea, o 
muncă susținută cu cei mai buni 
utemiști pentru a-i ajuta să se 
pregătească politicește spre a me
rita să fie primiți în partid. Vio
rel Cristescu, Elena Teglaș, Sofia 
Bușe, fac astăzi cinste organiza
ției U.TJW. care i-a crescut, fiind 
considerați unii dintre cei mai ac
tivi candidați din cadrul organiza
ției de partid respective.

Numeroși utemiști dintre cei 
mai buni, au fost recomandați 
organizației de partid pentru a 
face parte din grupul de agitatori.

Ei s-au achitat 
cinste de sarcinile

Teodora Diaconu, Elena Drob 
și alți agitatori utemiști care s-au 
evidențiat în muncă au fost pri
miți în rîndurile candidaților de 
partid.

Organizațiile U.T.M. au dove
dit și dovedesc multă exigență 
ori de cîte ori trebuie să discute 
dacă un utemist merită să fie pro
pus biroului raional U.T.M. spre 
a-1 recomanda să fie primit în 
rîndul candidaților de partid. La 
secția broșat de pildă, utemistele 
Adela Marcu și Aurica Cristea 
care nu s-au dovedit suficient de 
pregătite politicește, nu au fost 
propuse raionului U.T.M.

Trebuie să arătăm însă că au 
existat și o serie de deficiențe în partid a analizat modul cum 
munca noastră. Timp de cîteva 
luni, birourile organizațiilor de 
bază U.T.M. de la zincografie și 
legătorie nu s-au ocupat sistema
tic de educația politică a celor 
mai buni tineri și au propus bi
roului comitetului raional U.T.M. 
să dea recomandări doar utemiș
tilor de care s-au ocupat în mod 
deosebit organizațiile de partid și 
în urma propunerilor acestora. 
De asemenea, organizația de bază 
U.T.M. de la linotip-gazete nu a 
dovedit preocupare pentru crește
rea politică a celor mai buni ute
miști spre a-i pregăti politicește ca 
să poată fi primiți în partid. O 
principală lipsă a noastră a fost 
aceea că noi nu ne-am îngrijit ca 
toți utemiștii care se dovedeau 
demni spre a deveni candidați de 
partid, să fie ajutați să-și însu
șească temeinic prevederile Sta
tutului partidului, drepturile și 
obligațiile unui 
tid. In ultimul 
tetul U.T.M. a 
respunzătoare 
muncii politico-educative și în

se achită cu 
primite.

membru de par
timp insă, comi- 
luat măsurile co- 
pentru întărirea

Pînă în prezent

6.A.S. au livrat statului
336.000 tone fio grlu și setară

Gospodăriile agricole de stat au gional Constanța care au depășit 
livrat pînă acum statului 336.000 planul stabilit cu 8 la sută, 
de tone de grîu și secară, din pla- Gospodăriile agricole de stat din 
nul de livrări de cereale cu care întreaga țară au livrat de aseme- 
contribuie la fondul centralizat, al mea numai în 
statului. Sînt fruntașe în livrările 
de cereale gospodăriile de stat a- 
parținînd trustului regional Galați 
— care au depășit planul cu 20 la 
sută — și acelea din trustul re-

de tone de grîu și secară, din pla-

ultimele 10 zile 
36.000 tone de legume, fructe și 
zarzavaturi, cele mai mari canti
tăți fiind livrate de trusturile re
gionale București, Constanța și 
Galați. (Agerpres)

Pentru buna, pregătire
a însămîntarilor de toamnă
Arăturile de vară au fost efec

tuate în acest an pe o suprafață de 
peste 1.651.000 ha. Gospodăriile a- 
gricole de stat din regiunile Bucu
rești, Ploești, Pitești, Timișoara, 
Oradea, Baia Mare, Cluj au făcut 
arături de vară pe toate suprafe
țele prevăzute în plan.

Odată cu terminarea treierișului 
se continuă intens în toată țara 
lucrările pentru buna pregătire a 
fnsămînțărilor de toamnă. In acest

scop pînă Ia 22 august s-a arat o 
suprafață de circa 258.000 ha. Cele 
mai mari suprafețe au fost arate 
pină acum in regiunile Constanța, 
București, Galați și Stalin.

S-a condiționat 16 la sută din 
cantitatea de grîu, orz și secară 
de sămînță ce se va însămînța în 
toamna acestui an. Cantități mai 
mari de sămînță au fost condițio
nate în regiunile Constanța, Timi
șoara, Craiova și Galați.

INFOR MÂȚII
Delegația de oameni de cultură 

din R.S.S. Moldovenească, condu
să de Anatoli Koropceanu, prim- 
locțiitor al ministrului Culturii din 
R.S.S. Moldovenească, și delegația 
de comsomoliști din R.S.S. Moldo
venească, care au participat la mi
tingul și demonstrația oamenilor 
muncii din orașul Iași cu prilejul 
tilei de 23 August, au vizitat du
minică și luni așezăminte și insti
tuții culturale din Iași, precum și 
unități agricole socialiste din re
giune.

★

Luni după amiază, în sala Ca
sei prieteniei romîno-sovietice 
A/R.L.U.S. din Iași a avut loc o 
conferință cu tema: „R.S.S. 'Mol
dovenească astăzi".

A vorbit Cazmir Svijevski, de 
la facultatea de geografie a Uni
versității „A. I. Cuza" din Iași.

După conferință au rulat filmele 
„R.S.S. Moldovenească" și „Festi
valul tineretului de la Chișinău".

„Gryf“, din 
tară a R.P. 
elevi ai școlii Superioare de Ma
rină din R.P. Polonă, a părăsit 
duminică portul Constanța, în- 
dreptîndu-se spre patrie. In timpul 
șederii în portul nostru, marina
rii polonezi au vizitat nava școală 
„Mircea“, școala superioară de 
marină, portul, muzeul arheologic, 
Palatul sporturilor și stadionul „1 
Mai“ din orașul Constanța, stațiu
nile de pe litoral, precum și gos
podăria colectivă „Olga Bancic“ 
din Palazul Mare. La plecare, ma
rinarii de pe nava școală polo
neză au fost conduși în larg de 
marinarii romîni care le-au făcut 
o caldă manifestare de prietenie.

Flota Maritimă Mili- 
Polone, avînd la bord

mod deo6ebit pentru a-1 ajuta pe 
fiecare utemist care merită să fie 
primit în partid, să-și însușească 
temeinic prevederile Statutului 
partidului, îndeosebi cu privire 
la obligațiile de mare răspun
dere ce-i revin unui candidat și 
membru de partid.

Nu pot încheia fără să vorbesc 
de ajutorul permanent deosebit de 
prețios pe care l-am avut în în
treaga noastră activitate din 
partea organizațiilor de partid. 
Priceperea și grija părintească 
manifestată de comuniști față de 
utemiștii ce urmau să devină can
didați de partid, a fost un exem
plu viu de modul în care trebuie 
să ne ocupăm noi înșine de 
ceastă problemă. Comitetul

a- 
de 
se 
e- 
ti-

ocupă organizația noastră de 
ducația comunistă, patriotică a 
neretului, iar organizațiile de par
tid pe secții au analizat de
seori activitatea de educație po
litică a utemiștilor, dusă de or
ganizațiile de secție U.T.M. N-a 
fost prilej de analiză a activității 
noastre în care organizația de 
partid să nu discute și modul în 
care ne-am ocupat noi de crește
rea și educarea politică a cdior 
mai buni utemiști spre a-i pregăti 
să-și poată înfăptui cea mai fier
binte dorință a lor — aceea de a 
fi primiți în rîndurile candidaților 
de partid.

Numeroși membri de partid au 
primit sarcina de a se ocupa ei 
însăși de pregătirea celor mai 
buni utemiști — viitori candidați 
de partid. Comunista Sofia Dra
gan care s-a ocupat de creșterea 
și educația politică a utemistei 
Victoria Mărăcine, sau comunista 
Maria Dogaru care s-a ocupat de 
Vasilica Temelie, au constituit 
un exemplu de perseverență, gri
jă tovărășească și spirit de răs
pundere — privind modul cum 
trebuie crescuți politicește viito
rii candidați de partid.

Cu prilejul adunărilor generale 
de partid în care au fost discu
tați utemiștii care au cerut să 
intre în rîndul candidaților de 
partid au avut loc discuții temei
nice care au constituit o adevă
rată școală de educație comu
nistă și pentru tinerii ale căror 
cereri fuseseră luate în discuție 
și pentru alți utemiști invitați la 
aceste adunări.

Activitatea dusă de organizația 
noastră pentru pregătirea politică 
a celor mai buni utemiști -t- vi
itori candidați de partid, putea fi 
și mai rodnică. In 
noastră există toate 
pentru desfășurarea 
de educație politică 
mai susținută.

Educația comunistă 
lor și tineretului, 
pregătirea lor politică, revine în 
primul rind organizației noastre 
de tineret. Cunoscînd toate aces
tea pe viitor vom căuta să mun
cim în așa fel încit, lichîdind 
lipsurile de pînă acum, să creștem 
utemiști bine pregătiți din punct 
de vedere politic, cadre devotate 
partidului nostru iubit.

Costumele noastre naționale sînt 
mult apreciate pentru frumusețea 
lor. Fotoreporterul a surprins un 
grup de tinere din Regiunea 
Autonomă Maghiară îmbrăcate 
sărbătorește în frumoase costume 

specifice locului

In Editura Politică
a apărut:Y.I. Lenin: Despre mișcarea muncitorească ii comunistă internațională

organizația 
condițiile 

unei munci 
temeinică.

a utemiști- 
grija pentru

Această culegere cuprinde prin
cipalele lucrări în care -Lenin se 
ocupă de probleme privind dez
voltarea și întărirea mișcării mun
citorești și comuniste internațio
nale.

In lucrările cum sînt „Congre
sul socialist internațional de la 
Stuttgart", „Ședința Biroului so
cialist internațional", „Destinul 
istoric al învățăturii lui Karl 
Marx", Lenin analizează amănun
țit și combate de pe poziții revo
luționare diferitele manifestări ale 
revizionismului și ale oportunis
mului, demonstrînd că apărarea 
purității marxismului este cheză
șia victoriei proletariatului.

Studiul lucrărilor cuprinse în a- 
ceastă culegere reliefează rolul lui 
Lenin de conducător al proleta
riatului din întreaga lume, activi
tatea teoretică și practică pe care 
a desfășurat-o el pentru făurirea 
și continua întărire a unității miș
cării muncitorești pe baza princi
piilor marxismului revoluționar, 
pentru întărirea solidarității celor 
ce muncesc din lumea întreagă, 
pentru triumful principiului mar
xist al internaționalismului prole
tar.

UN OASPETE 
AȘTE PT AT

< Telegrame
primite cu prilejul zilei de 23 August

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

ăl Republicii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Iubiți tovarăși 1
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne 

— cea de-a 14-a aniversare a eliberării țării dvs. — vă transmi
tem dvs. și întregului popor romîn în numele oamenilor muncii 
din Republica Democrată Germană și a tuturor forțelor progre
siste ale poporului nostru un salut călduros și frățesc de luptă.

Vă felicităm pentru succesele obținute în construcția socialistă, 
care asigură poporului romîn un standard de viață tot mai ridi
cat și care au o mare însemnătate pentru întărirea lagărului 
socialist, precum și pentru menținerea păcii. Putem constata cu 
bucurie și mulțumire că relațiile dintre statele noastre, care se 
bazează pe principiile internaționalismului socialist, se dezvoltă 
și se întăresc continuu spre binele popoarelor noastre. Vizita 
unei delegații a Camerei Populare a Republicii Democrate Ger
mane, ca și acordurile și convențiile încheiate în iulie a.c. între 
țările noastre, sînt pâși înainte în adîncirea relațiilor frățești între 
Republica Populară Romînă și Republica Democrată Germană.

In situația actuală cînd agresiunea imperialistă din Orientul 
Apropiat și Mijlociu amenință în mod serios pacea lumii se con
firmă din nou marea însemnătate a colaborării strînse, frățești, 
în lagărul socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică. întărirea 
continuă a lagărului socialist și a prieteniei noastre cu Uniu
nea Sovietică este garanția indestructibilă pentru victoria so
cialismului în țările noastre și pentru menținerea și asigurarea 
păcii.

In strînsă unitate și cu prietenie sinceră vă urăm dvs. și în
tregului popor romîn, cu ocazia aniversării eliberării, noi succese 
în întărirea puterii muncitorești țărănești, în construirea socia
lismului și în lupta noastră comună pentru asigurarea păcii.

WILHELM PIECK 
Președintele R. D. Germane

Dr. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare a R. D. Germane

OTTO GROTEWOHL 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. D. Germane

WALTER ULBRICHT 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a eliberării Romîniei de 
către glorioasa Armată Sovietică, în numele poporului albanez, 
al Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania, al 
Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania și al Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare Albania, vă trimitem, 
dragi tovarăși, și prin dv. poporului romîn frate cel mai călduros 
salut și urările noastre sincere.

In perioada istorică scurtă a existenței puterii populare, poporul 
romîn, sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn 
și a guvernului său popular, în prietenie veșnică și strînsă cola
borare cu marea noastră prietenă comună — glorioasa Uniune So
vietică și cu celelalte țări ale puternicului lagăr socialist, a repur
tat victorii mărețe în construirea socialismului. Poporul albanez, 
legat printr-o veche prietenie frățească de poporul romîn, prieten 
și aliat, îi urează din toată inima în această zi memorabilă succese 
și mai mari în construirea socialismului, în lupta sa pentru men
ținerea păcii în Balcani și în întreaga lume, precum și în consoli
darea prieteniei dintre popoare.

Trăiască și înflorească prietenia de nezdruncinat și strînsă cola
borare dintre popoarele albanez și romîn.

HADJI LLESHI, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania
ENVER HODJA, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Albania

MEHMET SHEHU, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania

TELEGRAMA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ARABE UNITE

Excelenței sale domnului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Romîniei am plăcerea de a 
vă exprima felicitările cele mai cordiale și cele mai bune urări 
de sănătate, fericire și bunăstare pentru excelența voastră și de 
glorie și prosperitate pentru poporul romîn prieten.

GAMAL ABDEL NASSER

(Urmare din pag. I-a)
bine să spuneți ți asta acolo, 
precis.

— Da de ce te-ai interesat 
tu așa de chestiile astea, mă 
Ioane?

— Păi adică cum de ce ? Ce 
pe mine nu mă interesează 
cum trăiește colectivistul ? Eu 
Sînt tînăr, nu ? Mi-am făcut și 
eu acuma un cămin. Și mă gin- 
desc la viitorul lui, nu ? Mă 
uit la ăi de-un leat cu mine, 
cu oare m-am însurat odată. 
Vite, ca exemplu fratele lui Co
stică, Ion. El ți-a făcut casă 
nouă — eu nu, că n-am avut 
puterea aia economică a lui. El 
are oacă cu lapte, stup de al
bine. Eu nu iau dwpă trei hec
tare cit ia el după 350 de zUe 
de muncă die a făcut cu neva
sta. Eu am calculat totul, și 
mi-am zis așa: eu am ce-mi 
trebuie. Dar problema e că 
cei oare sînt în colectivă trăiesc

mubt mal bine ca mine, ți-au 
făcut ți case noi, ți-au cumpă
rat vaci cu lapte, stupi de al
bine... Știi, tovarășe președinte, 
că am discutat eu odată cu 
dumneata și cu tine Costică ți 
de atunci m-am tot gindit.

— Bine, măi Ioane, mai dis
cutăm noi despre asta...

— Lasă bre că nu vă mai 
rețiu. Eu venisem numai să vă 
las cererea mea pentru intrare 
în colectivă pi să vă spun că 
m-am hotărit. Am auzit c-au 
mai venit și alții.

— Da, au mai venit și Ște
fan Țuinea, și Andrei Ion. Mai 
vin ji alții.

— Atunci o să mă anunțați 
dnd mă disoutați. Eu mai trec 
pe-aici. Și-acum scuzați-mă că 
am venit așa ca un musafir ne
poftit.

— Mă Ioane, nu vorbi așa 
că noi te primim cu dragă ini
mă alături. Așa că tu, de fapt, 
ești un oaspete așteptat,

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul sărbătorii naționale — cea de-a 14-a aniversare 

a eliberării Romîniei — vă adresăm dvs. și întregului popor ro
mîn salutul cel mai cordial și felicitări sincere în numele poporu
lui polonez, al Consiliului de Stat și guvernului Republicii Popu
lare Polone

Poporul polonez salută cu uriașă bucurie succesele dobîndite 
de poporul romîn frate în toate domeniile vieții și urmărește 
cu cea mai profundă simpatie dezvoltarea necontenită a construc
ției socialiste în Republica Populară Romînă.

Vizita delegației guvernamentale și de partid poloneze în țara 
dvs. a contribuit la întărirea continuă a prieteniei frățești și 
a strînsei colaborări între Polonia și Romînia și a adus o mare 
contribuție a popoarelor noastre la întărirea unității și solidarită
ții țărilor lagărului socialist.

De ziua sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, 
adresăm poporului romîn cele mai sincere urări de noi succese 
în munca lui pentru binele patriei și pentru socialism.

ALEKSANDER ZAWADZKI
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Polone

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

ADAM RAPACKI
Ministrul Afacerilor Externe 
al Republicii Populare Polone

" TELEGRAMA PREȘEDINTELUI REPUBLICII ITALIA

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P. Romîne, doctor ION GHEORGHE MAURER

București
Primiți, domnule președinte, urările de prosperitate pentru Re

publica Populară Romînă pe care vi le adresez cu prilejul sărbă
torii dv. naționale în numele poporului italian și al meu per
sonal.

GIOVANNI GRONCHI

Excelenței Sale domnului președinte
al Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne, 

I. GH. MAURER-
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei îmi face mare plăcere 
să vă transmit în numele poporului argentinian, al guvernului și 
al meu personal felicitări și urări de fericire dumneavoastră per
sonal și de prosperitate poporu lui romîn prieten.

ARTURO FRONDIZI 
Președintele Republicii Argentina

TELEGRAMA PREȘEDINTELUI R.P.F. IUGOSLAVIA

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne,

ION GH* MAURER
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne 
vă transmitem dv. și poporului romîn în numele popoarelor Iugo
slaviei și în numele meu personal sincere felicitări și cele mai fru
moase urări pentru bunăstarea poporului romîn și fericirea dv. 
personală.

IOSIP BROZ TITO

După o ședere de o săptămînă 
în portul Constanța, nava ș-.oa1ă

★,

De curînd a sosit în Capitală la
Invitația I.R.R.C.S., Gianfranco 
Tibiletti, profesor de istorie antică 
la Universitatea Pavia-Italia.

★

Intre 25 iunie și 23 august, mai 
mult de 200 de localități din regiu
nea Timișoara au fost străbătute 
de ștafeta pionierească a culegă
torilor de folclor, organizată de 
Comitetul regional U.TJW. și Sfa
tul popular regional. Cu acest pri
lej, cei peste 5.000 de pionieri 
care au participat la ștafetă în
drumați de profesori, învățători și 
instructori au cules cîntece și 
poezii populare, strigături, basme 
și legende și au întocmit scurte 
monografii ale unor comune 
sate;

De curind în librării au fost puse în vînzare noile manuale școlare. Iată în fotografie un grup 
de cumpărători cercetînd cu atenție standurile

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul sărbătorii naționale, 23 August — cea de-a XTV-a 

aniversare a eliberării poporului romîn de sub jugul fascist de 
către marea Armată Sovietică — în numele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, în numele guvernului, în nu
mele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Popu
lare Democrate Coreene și în numele întregului popor coreean vă 
trimitem .dv., și în persoana dv. întregului popor romîn cele 
mai fierbinți urări și salutul nostru.

In cei 14 ani care au trecut, poporul romîn sub conducerea 
înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului, a 
întărit și a dezvoltat continuu orînduirea democrat-populară, a ob
ținut mari succese în construirea socialismului, transformînd țara 
sa într-o țară industrial-agrară, care se dezvoltă rapid.

Politica externa de pace, promovată neabătut de Republica 
Populară Romînă, aduce un mare aport la. cauza menținerii și 
întăririi securității în Europa și a păcii în întreaga lume.

Poporul coreean se bucură din suflet de succesele strălucite 
obținute de poporul frate romîn în lupta pentru pace în întreaga 
lume și pentru construirea socialismului în patria sa și de faptul 
că între popoarele Coreei și Romîniei se întăresc și se dezvoltă 
zi de zi relații de prietenie in spiritul internaționalismului pro
letar.

Vă dorim din toată inima,- dv. și tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă, succese continue în lupta pentru în
făptuirea cu succes al celui de-al doilea plan cincinal, pentru uni
tatea de nezdruncinat și coeziunea țărilor lagărului socialist, pen
tru dezvoltarea continuă a colaborării reciproce și pentru pace 
îndelungată în întreaga lume.

KIM IR SEN,
Președintele Comitetului Central al Partidului 

Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al Republicii Populare Democrate 

Coreene

ȚOI EN GHEN, 
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale,
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine, ION GH. MAURER
București

, Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, rog pe Excelența 
Voastră să primească urările mele sincere pe care le adresez 
atît pentru fericirea dvs. personală, cît și pentru prosperitatea 
Romîniei.

PAUL
Regele Greciei

TELEGRAMA PREȘEDINTELUI REPUBLICII TURCE

Excelenței Sale 
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Romîniei

București
Prezint Excelenței Voastre felicitările mele cele mai bune cu 

ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne.

CELAL BAYAR

TELEGRAMA PREȘEDINTELUI REPUBLICII FINLANDA

Excelenței Sale,
Domnului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne, 

rog pe excelența voastră să primească felicitările mele cordiale 
și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și prospe
ritatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN

TELEGRAMA REGELUI BELGIEI

Excelenței Sale,
Domnului Președinte al Prezidiului Marii Adunări 

Naționale a Republicii Populare Romîne, 
ION GHEORGHE MAURER

București
Rog pe excelența voastră să primească cu ocazia sărbătorii 

naționale a Republicii Populare Romîne urările mele pentru pros
peritatea țării sale.

BAUDOUIN



Sărbătorirea zilei de 23 August
peste hotare
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In golful Taivan
S.U.A. și clica ciankaișistă 

se dedau la acțiuni piraterești

U.R.S.S.
MOSCOVA 25. — Corespon

dentul Agerpres transmite: In 
seara zilei de 24 august, in Par
cul de cultură și odihnă „Sokol
niki", unul din cele mai frecven
tate parcuri din Moscova, cu pri
lejul celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării Rcmîniei a fost organi
zată o seară a prieteniei sovieto- 
romîne.

Cu acest prilej a luat cuvintul 
Aleksei Grebnev, redactor-șef ad
junct al ziarului „Izvestia", vice
președinte al Asociației de priete
nie sovieto-romîne, care a împăr
tășit celor prezenți impresiile sale 
culese în cursul ultimei sale călă
torii in R. P. Romină.

In numele ambasadei R.P. Ro
mine a luat cuvintul consilierul 
de ambasadă Tiberiu Petrescu, 
care a înfățișat succint realiză
rile poporului romîn în decurs 
de 14 ani, după care a adus 
mulțumiri organizatorilor acestei 
seri a prieteniei sovieto-romîne, 
precum și asistenței, pentru cal
da manifestare de prietenie față 
de poporul romîn.

ARGENTINA
BUENOS AIRES 25 (Agerpres). 

Cu prilejul celei de-a 14-a aniver
sări a eliberării Romîniei, Asocia
ția culturală Argentina-Romînia a 
organizat o Expoziție a cărții pen
tru copii și fotografii din R.P.R.

In seara zilei de 22 august, mi
nistrul R.P.R. la Buenos Aires a 
oferit un cocktail în saloanele ho
telului Piaza.

La cocktail au participat: co
lonel de aviație Iulio Cazeres, re
prezentantul președintelui Frondizi, 
Van Heldern, șeful ceremonialului 
președinției, Florit, ministrul Afa
cerilor Externe. Nobilia, mini
strul Sănătății, Orfila, ministrul 
Comerțului, miniștri, funcționari 
superiori din ministere, senatori și 
dcpjjtați.

R. P. BULGARIA
SOFIA 25 (Agerpres).— Cu pri

lejul celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării Romîniei, ambasadorul 
R.P.R. la Sofia, MihaU Roșianu, a 
oferit un cocktail în saloanele am
basadeiOPINIA PUBLICĂ ȘI-A IMPUS PUNCTUL DE VEDERE

De fiecare dată după ce a- 
gresorii occidental au suferit 
cite o infrîngere rușinoasă in 
fața opiniei publice, în urma 
acțiunilor lor, de îndată, fără 
cea mai mică rușine, incearcă 
să schimbe impresia prcdusă 
prin fel de fel de tertipuri. Is
toria dovedește că în zilele 
noastre imperialiștii americani 
și englezi, deși au avut de su
ferit infrîngere după înfringe- 
re și au fost demasca}! in a- 
tîtea rînduri ca agresori, aceș
tia se prefac in inocenți, in 
pudici, în oameni care sînt 
„fericiți" de întorsătura pe 
care o capătă lucrurile. Nimic 
nu poate exprima mai sugestiv 
fățărnicia diplomației ameri
cane decit declarația rutinatu
lui în jocuri meschine diplo
matice — Cabot Lodge, repre
zentantul S.U.A. la O.N.U., 
care imediat după înfringerea 
suferită in mod indiscutabil 
prin aprobarea in unanimitate 
a rezoluției propuse de țările 
arabe, prefăcîndu-se a fi emo
ționat a declarat că „delega
ția S.U.A. este fericită". Are 
oare pentru ce să fie... fericită 
delegația S.U.A., care a re
prezentat la Adunarea Gene
rală a O.N.U. pe unul din sta
tele co-părtașe la o agresiune 
armată împotriva unor state 
din Orientul Mijlociu și Apro
piat ? Desigur că nu are de 
ce! însăși desfășurarea lucrări
lor Adunării Generale a O.N.U. 
a servit domnilor Dulles și 
Lodge suficient material pen
tru a-i pune pe ginduri, și 
pentru a-i face să înțeleagă 
că pe măsură ce zilele trec, 
mașina de vot creată de 
S.U.A. printr-o trudă titanică 
scirțiie tot mai tare.

Evident meritul principal al 
rezoluției arabe — ceea ce o 
face să fie crucial opusă ori
cărei rezoluții a puterilor oc
cidentale — este acela că 
prevede retragerea cit mai 
grabnică a trupelor americane 
și engleze din Liban și ior
dania. In felul acesta Adunarea 
Generală a O.N.U. a izbutit ca 
în această sesiune extraordi
nară să realizeze după cum 
arată ziarul „Pravda" „un 
important pas pe calea slăbirii 
încordării în Orientul Apropiat 
și Mijlociu". Ceea ce doare 
cel mai mult diplomația occi
dentală, in special cea ameri
cană și engleză, este faptul că 
adoptîndu-se rezoluția arabă, 
se vorbește deschis despre ne
cesitatea retragerii grabnice a 
trupelor S.U.A. și Angiiei din 
Orientul Mijlociu, lucru pe 
care ei Încercau să-l Împiedice 
prin diferite rezoluții occiden

Au participat: Anton Iugov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Bulgar, R. Damia- 
nov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar și prim-v - 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Gheorghi Traicov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al Uniunii 
Populare Agrare din Bulgaria, V. 
Cervenkov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Bulgar, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, E. Staikov, membru al Biroului 
Politic al C.C. ai P. C. Bulgar 
și președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Patriei, membri ai Bi
roului Politic al P.C.B., miniștri, 
precum și alte personalități ale 
vieții politice, artistice și cultu
rale, militari, activiști pe tărîm ob
ștesc.

Cu acest prilej, MihaU Roșianu. 
ambasadorul R.P.R. la Sofia, a ros
tit un toast la care a răspuns pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Anton Iugov.

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

R. D. GERMANA

BERLIN 25 (Agerpres). — In 
seara zilei de 22 august a.c., Iosif 
Puvak, ambasadorul R.P.R. în 
R.D.G., a oferit un cocktail în 
cinstea zilei de 23 August în sala 
Ministerelor din Berlin.

Au participat : dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., Hermann Ma
tern, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., preșe
dinte ad-interim al Camerei 
Populare, Max Sefrin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Friederich Ebert, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
primar al marelui Berlin, prof. 
Correns, președinte al Frontului 
Național al Germaniei Democrate, 
August Bach, președintele Came
rei landerelor, G. Gotting, vicepre
ședinte al Camerei Populare,

tale neluate în seamă. In mod 
practic puterile occidentale a- 
gresoare au suferit un dublu 
eșec. In primul rînd trebuie 
subliniat că rezoluția arătată 
se deosebește radical de pla
nurile delegațiilor engleză și a- 
mericană care au căutat să 
obțină mijloace de a se ames
teca în treburile interne ale 
statelor arabe, prin crearea 
forțelor armate ale O.N.U. Un 
alt eșec al imperialiștilor re
zultă din aceea că cele 10 sta
te arabe au reușit să găsească 
în comun o soluție la criza 
din această regiune produsă 
în urma agresiunii imperialis
te americano-engieze, să facă 
front comun împotriva agreso
rilor și să se opună încercări
lor acestora de a le dezbina.

La închiderea 
sesiunii speciale 

extraordinare 
a Adunării Generale 

a O.N.U.

Bineînțeles că un rol de 
cea mai mare însemnătate in 
obținerea rezultatelor satisfă
cătoare ale acestei sesiuni 
speciale extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. se 
datorează puternicei opinii pu
blice care s-a ridicat împotri
va agresiunii americane și en
gleze. Pentru prima oară în 
istoria O.N.U., S.U.A. și An
glia au cunoscut oprobiul in 
mod unanim, manifestat chiar 
de către aliați, ori vecini, in 
moduri mai reținute, ori mai 
evidente. In mod cert trebuie 
afirmat că majoritatea covirși- 
toare a delegațiilor s-au pro
nunțat pentru retragerea tru
pelor anglo-americane. Adop- 
tînd rezoluția celor zece state 
arabe, Adunarea Generală a 
condamnat intervenția armată 
in treburile interne a două 
state arabe suverane, iar prin 
acest lucru s-a pronunțat ener
gic în apărarea Cartei O.N.U., 
care în ultimii ani a fost de 
multe ori nesocotită de către 
puterile occidentale.

Deosebit de semnificativ a 
fost această sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U, și prin 
aceea că a consacrat aproape 
in mod oficial falimentul „doc
trinei Eisenhower". O seamă 
de delegații occidentale au 
încercat să flirteze pe tema 
„ajutorului" american, în lu
mina „doctrinei Eisenhower". 

membri ai guvernului, ofițeri su
periori, oameni de artă și cultură, 
ziariști, precum și reprezentanți ai 
corpului diplomatic.

Dr. Lothar Bolz și Iosif Puvak 
au rostit toasturi.

★
BERLIN 25 (Agerpres). — în

treaga presă din Berlin ca și din 
R.D.G. a publicat la loc de frunte 
articole și reportaje despre succe
sele realizate de R. P. Romînă în 
ultimii 14 ani. Organul C.C. al 
P.S.U.G. „Neues Deutschland" a 
publicat pe prima pagină sub tit
lul „Relațiile frățești dintre R.D.G. 
și R.P.R." extrase din toasturile 
rostite de I. Puvak, ambasadorul 
R.P.R. în R.D.G., și de dr. L. 
Bolz, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministrul Afacerilor 
Externe al R.D.G., la cocktailul 
oferit de tov. Iosif Puvak în cins
tea zilei de 23 August. „Neues 
Deutschland" a mai publicat și 
articolul „Romînia după 14 ani de 
la eliberare" semnat de Scarlat 
Constantin, membru al C.C. al 
P.M.R.

R.P.D. COREEANA
PHENIAN 25 (Agerpres). — 

La 23 August a avut loc la Phe
nian un cocktail oferit de Anton 
Tatu Jianu, ambasadorul R.P.R. 
în R.P.D. Coreeană. La cocktail 
au participat : Kim Ir Sen, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, președintele C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Țoi En Ghen, președintele Prezi
diului Suprem al Adunării Popu
lare a R.P.D. Coreene, membru în 
Prezidiul C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea. Au mai par
ticipat numeroase personalități po
litice, reprezentanți ai vieții cul
turale, activiști pe tărîm obștesc, 
precum și șefi de misiuni și mem
bri ai corpului diplomatic acredi
tați la Phenian. •

INDIA

DELHI 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
poporului romin, ambasadorul 
R.P.R. în India, Nicolae Cioroiu, 
a oferit un cocktail la care au par
ticipat dr. Radliakrishnan, vice-

Dar aceștia au fost obligați 
să-și domolească tonul și in 
cele din urmă să închidă 
gura asupra „doctrine'or" de 
acest fel, cu ajutorul cărora 
se fac încercări de a justifica 
expansiunea și agresiunea in 
Orientul Mijlociu. Neîndoios 
că, în acest sens, un fapt po
zitiv ii constituie luciditatea 
cu care Adunarea Generală 
a O.N.U. a știut să dea la o 
parte orice element care ar fi 
îndepărtat-o de la problema 
principală, retragerea trupelor 
agresoare. Falimentul „doctri
nei Eisenhower" a ieșit și mai 
mult în evidență atunci cind 
diferite delegații occidentale 
au emis, pe baza principiilor 
„doctrinei Eisenhower" diferi
te planuri de „dezvoltare e- 
conomică" a țărilor arabe, 
proiecte de constituire a for
țelor armate ale O.N.U. și alte 
proiecte asemănătoare care in 
cele din urmă au fost trecute 
cu vederea.

Poziția pe care s-au situat 
țările socialiste iubitoare de 
pace a avut un rol însemnat 
în adoptarea rezoluției țărilor 
arabe, care constituie o lovi
tură dată politicii „de pe po
ziții de forță" a cercurilor a- 
gresive americano-engieze. In 
cuvintul lor, reprezentanții ță
rilor socialiste au sprijinit ho- 
tărît mișcarea popoarelor ara
be pentru cucerirea și apăra
rea independenței naționale, 
aducind astfel o contribuție 
însemnată la obținerea rezul
tatului pozitiv cu care s-a în
cheiat sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U.

Politica agresivă a S.U.A. 
devine zi de zi tot mai fali
mentară. Recenta sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U. ara
tă că evoluția situației inter
naționale se caracterizează — 
așa după cum arăta intr-un 
articol publicat la 23 august 
a. c. ziarul „Jenminjibao" — 
prin aceea că „vîntul de la ră
sărit domină vîntul de la 
apus".

Toate acestea sînt suficient 
de concludente pentru a arăta 
din ce cauză atît delegația 
S.U.A. cit și cea a Angliei au 
toate motivele de a nu fi „fe
ricite" și de a înțelege că po
poarele știu de ceea ce sînt ele 
capabile. Popoarele știu că au 
de-a face cu puteri agresive 
și .de aceea sînt vigilente și 
urmăresc în continuare felul 
în care este adusă la îndepli
nire rezoluția celor zece state 
arabe, adoptată de sesiunea 
specială extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U.

CAROL ROMAN 

președintele Indiei, S. Dutt, mi
nistrul Afacerilor Externe, Sardar 
Stoaran Singh, ministrul Oțelului și 
Minelor, S. Patil, ministrul Trans
porturilor și Comunicațiilor, K. D. 
Malavyia, ministrul Petrolului, N. 
R. Pillai, secretar general la MAE.

R. P. POLONA
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — 

La 23 August, ambasadorul R. P. 
Romine la Varșovia, Marin Florea 
lonescu, a oferit un cocktail in 
cinstea celei dc-a 14-a aniversări 
a eliberării Romîniei.

La cocktail au luat parte: St. 
JendryChowski, Loga-Sowinski, Jer
zy Morawski, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., Pioțr 
Jaroszewicz și Zenon Nowak, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, numeroși funcționari supe
riori din diferite ministere și insti
tuții de stat, generali, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

S.U.A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Cu ocazia zilei de 23 August, mi
nistrul R.P.R. la Washington, Sil
viu Brucan, a oferit o recepție. Au 
participat Foy Kohler, adjunct al 
secretarului de stat, Wiley Bucha
nan, șeful protocolului al Secreta
riatului de Stat, funcționari supe
riori din Departamentul de Stat și 
din Departamentul Apărării, oa
meni de afaceri, artă și cultură, 
ziariști. Au participat, de aseme
nea, șefi de misiuni diplomatice a- 
creditați la Washington și membri 
ai corpului diplomatic.

FINLANDA
HELSINKI 25 (Agerpres). — La

22 august Stelian Nițulescu, mini
strul R.P.R. la Helsinki, a oferit 
un cocktail în cinstea zilei de
23 August.

Au participat: Veino Johannes 
Sukselainen, președintele Parla
mentului și al Partidului agrarian, 
Tyyne Teivo Larsen, vioepreședin. 
te al Consiliului de Miniștri, Pun- 
cet Vahervuori, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Finlandei , Vaino Meltti, guver
natorul regiunii de sud a Finlan
dei, Olavi Hanka, cancelarul Jus
tiție’, generalul Tanno Viljanen, 
șeful Statului Major al Armatei, 
prof. Eino Saari, președintele Par
tidului populist finlandez, Viile 
Pessi. secretarul general al C.C. al 
Partidului Comunist Finlandez, 
Aare Slmonen. președintele gru
pului parlamentar al social-demo- 
craților independenți, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe al Finlandei, generali, 
personalități politice, oameni de 
știință și artă, conducerea Asocia
ției Finlanda-Romînia, ziariști.

TURCIA
ANKARA 25 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 14-a aniversări a 
eliberării Romîniei, Barbu Zaha- 
rescu, ambasadorul R. P. Romine 
la Ankara, a oferit un cocktail. 
Au participat Esenbel, secretarul 
general al Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei, E. Versan, di
rector general al Protocolului din 
Ministerul de Externe, reprezen
tanți ai Ministerului Apărării Na
ționale, numeroși oameni de artă 
și cultură, ziariști. Au participat 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați la Ankara și membri ai 
corpului diplomatic.

-------•-------

NEW YORK. — La 24 august a 
părăsit New Yorkul, pleclnd pe 
calea aerului ta Moscova, delega
ția U.R.S.S. la sesiunea specială 
extraordinară a Adunării Generale 
a O.N.U., in frunte cu A. A. Gro- 
mîko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S.

In aceeași zi au părăsit New 
Yorkul delegația R.S.S. Ucrainene, 
în frunte cu L. F. Palamarciuk, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.S.S. Ucrainene, și delegația 
R.S.S. Bieloruse, tn frunte cu K.V. 
Kiselev, ministrul Afacerilor Exter
ne al R.S.S. Bieloruse, care au 
participat la lucrările sesiunii 
speciale extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U

PEKIN. - La 24 august Ciu 
En-lai. premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, și prințul 
Norodom Sianuk, primul ministru 
al Cambodgiei, au semnat la Pe
kin declarația comună chino-cam- 
bodgiană.

ISTANBUL. — Un Incendiu de 
mari proporții a pustiit duminică 
orașul turc Bursa. Au ars peste 
1.00<> de clădiri tn care se aflau a- 
proximativ 5.000 bazare.

ERATĂ
Din cauza recepționării defec

tuoase, tn corespondența telefoni
că din Praga intitulată „Episoade 
eroice din Cehoslovacia" apărută 
tn numărul 2885 de miercuri. 20 
august 1958. al Ziarului nostru, 
s-au strecurat tn text unele erori.

Astfel rîndul 7 de jos coloana 
a 5-a se va citi:

.... eliberarea Slovaciei. 10.700 de 
nume sînt săpate..."

rîndul 14 de sus, coloana a 6-a :
„...de a zecea aniversare a Tra

tatului..."

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Uniunii Tineretului

Muncitor din Romînia
București

Cu ocazia lui 23 August — sărbătoarea națională a poporului 
romîn — a 14-a aniversare a eliberării Rominiei de sub jugul fas
cist, Comitetul Central al Comsom olului, în numele comsomoliștilor și 
tineretului Uniunii Sovietice, vă salută cu căldură și vă felicită pe 
voi toți, tineri ai Republicii Populare Romine.

Tineretul sovietic, credincios marilor principii ale internaționa
lismului proletar, se bucură sincer de succesele remarcabile realizate 
in timpul anilor puterii populare de către poporul romîn sub condu
cerea gloriosului Partid Muncitoresc Romîn, în construirea socia
lismului.

Tinerii din țara noastră știu bine ce mare aport aduce tinere
tul Republicii Populare Romîne și organizația sa revoluționară Uniu
nea Tineretului Muncitor, în construirea noii vieți, socialiste. Plini 
de sentimentele cele mai prietenești, cele mai frățești, vă urăm, 
uragi tovarăși, dvs. și întregului tineret romin, succese mereu noi 
în construirea societății socialiste, in lupta pentru pace și prietenie 
intre popoare.

Să înflorească și să se întărească prietenia frățească indes
tructibilă între poporul sovietic și cel romîn, între tinerii celor două 
țări.

COMITETUL CENTRAL AL COMSOMOLULUI

★

Cu ocazia zilei de 23 August telegrame asemănătoare au fost 
primite de la multe alte organi zații de tineret frățești.

Deschiderea unei expoziții 
a cârtii ramlnesli la Chlșlnân

CHIȘINAU 25 (Agerpres).— Cu 
prilejul zilelor culturii romînești, 
în după-amiaza zilei de 23 August, 
la Chișinău s-a deschis o expoziție 
a cărții romînești, în cadrul că
reia sînt prezentate 3.500 de vo
lume. La solemnitatea deschiderii 
expoziției au participat reprezen
tanți de seamă ai vieții culturale 
și artistice din capitala Moldovei 
Sovietice.

Expoziția cărții romînești a fost 
deschisă de A. M. Lazarev, minis
trul Culturii al R.S.S. Moldove

IN IORDANIA Situația se menține 
încordată

BEIRUT 25 (Agerpres). — Si
tuația politică internă din Iorda
nia continuă să se agraveze. Pre
tutindeni in țară se accentuează 
nemulțumirea față de ocupația 
engleză și de regimul regelui Hus
sein,

Nu de mult, scrie ziarul „Ad- 
Dunia Al-Djadida", forțele aeriene 
militare engleze au bombardat

Statele Unite intenționează 
construirea da baze militare tn Liban

BEIRUT 25 (Agerpres). — La 
24 august. în apropierea litoralu
lui libanez au ancorat 15 nave ale 
flotei a 6-a americane. După cum 
se anunță, navele americane au 
venit aici după ce au efectuat ma
nevre în partea răsăriteană a 
Mării Mediterane.

In ultimele zile de pe navele 
de transport ale flotei americane 
se descarcă rapid diferite mate
riale de construcție. Se anunță că 
comandamentul militar american 
intenționează să obțină din Dar- 
tea guvernului libanez permisiu
nea de a construi pe teritoriul Li

Tinerii patrioți francezi
se opun proiectului noii constituții

ir

S-ar putea oare ca tineretul 
francez să nu ia parte la marea 
campanie, la campania hotărî- 
toare pentru destinele Franței, 
care a început deja în întreaga 
țară pentru sau împotriva con
stituției ne care generalul De 
Gaulle vrea s-o supună apro
bării la 28 septembrie ?

Tineretul este interesat îna- 
cest referendum așa cum este 
interesat față de tot ceea ce 
privește soarta națiunii, propria 
sa soartă. Acest lucru e și fi
resc deoarece, așa cum se spu
ne și în recenta declarație a 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Francez „De Gaulle intențio
nează să impună Franței o con
stituție cu caracter monarhic 
care privează reprezentanța 
națională eligibilă de toate 
drepturile și transmite în ma
nile unui singur om totalitatea 
puterii, adică soarta patriei și 
a poporului ei“. Mai mult de- 
cît atît, se spune în declarație 
în continuare, „De Gaulle a 
inclus în proiectul său de con
stituție un nou articol care 
adîncește caracterul dictatorial 
al proiectului și satisface pe 
deplin „comitetul de salvare 
publică" din Algeria, întrucît 
acest articol urmărește lichida
rea partidelor politice". Neîn
doios că acest articol vădește 
tendința lui De Gaulle de a 
declara în afara legii Partidul 
Comunist Francez care a lup
tat întotdeauna pentru apăra
rea libertăților și intereselor 
naționale ale țării.

Or, care poate fi poziția ti
nerei generații progresiste a 
Franței față de proiectul de 
constituție ? Bineînțeles ea nu 
poate să se deosebească de ati
tudinea sa față de evenimentele 
care s-au desfășurat în Franța 
după rebeliunea din 13 mai de 
la Alger. Este suficient să exa
minăm ce s-a petrecut în Fran
ța în ultimele 3 luni pentru a 
înțelege de ce acest tineret este 
în marea lui majoritate ostil 

nești. In cuvîntarea sa, A. M. La
zarev a subliniat că literatura ro
mînă și-a cucerit o uriașă popu
laritate în rîndurile cititorilor din 
R.S.S. Moldovenească.

A luat apoi cuvintul cunoscutul 
poet din R.S.S. Moldovenească, 
Emilian Bukov, care a declarat 
că exponatele, standurile și dia
gramele Expoziției cărții romînești 
ilustrează în mod elocvent marea 
amploare a activității editoriale 
din R. P. Romînă.

sălbatic regiunile situate la est de 
fluviul Iordan, unde se află pozi
țiile patrioților iordanieni răsculați 
care s-au ridicat la luptă arma'ă 
pentru eliberarea țării lor. Ziarul 
arată că în urma raidurilor avia
ției engleze deasupra acestor re
giuni, în rîndurile populației s-au 
înregistrat numeroși morți și răniți, 
iar multe case au fost dărimate.

banului baze militare americane.
A

BEIRUT 25 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 25 august 
unități de tancuri americane au 
sosit pe neașteptate la Beirut și 
au ocupat poziții de luptă împo
triva cartierelor orașului, aflate 
sub controlul răsculaților.

Răsculații își întăresc pozițiile, 
sapă tranșee și șanțuri, înalță noi 
baricade și baraje pe străzi.

Aici se vorbește despre posibi
litatea unei serioase provocări din 
partea trupelor de ocupație ame
ricane.

proiectului gaullist. Așa cum 
se subliniază în toate cercu
rile politice din Franța, data 
de 28 septembrie — ziua fi
xată pentru votarea noii con
stituții — va constitui mai de
grabă un plebiscit PENTRU, 
sau CONTRA lui De Gaulle. 
Sint semnificative în acest sens 
cele spuse de De Gaulle în 
fața unor deputați socialiști: 
dacă din urne o să iasă o ma
joritate de NU — a spus el — 
mă voi întoarce acasă. Această 
declarație are în bună măsură 
un iz de șantaj, căci președintele 
Consiliului de Miniștri nu face 
altceva decit să dea de înțeles 
că, în cazul în oare se va re-

Corespondență telefonică din Paris
trage, ofițerii extremiști de la 
Alger vor relua acțiunile lor de 
la 13 mai, pornind la asaltul 
republicii. Acest șantaj este 
foarte concludent pentru opi
nia publică franceză, care a în
țeles că politica generalului 
De Gaulle este foarte puțin 
deosebită de aceea pe care o 
reclamă ofițerii rebeli; el a de
clarat chiar și a promovat in 
grade superioare pe cei care au 
constituit nucleul rebeliunii ar
mate de la 13 mai.

Intr-adevăr, De Gaulle a 
venit la putere datorită acestor 
militari rebeli iar acum el se 
străduiește să ducă la îndepli
nire obiectivele lor camufltn- 
du-le sub o mască republicană.

Tinerii francezi P judecă pe 
De Gaulle prin prisma faptelor 
care sînt evidente. Să ne refe
rim puțin la ele.

Este știut că revendicarea 
principală a tinerilor a fost și 
rămîne aceea de a pune capăt 
războiului din Algeria, căruia ti
neretul continuă de 4 ani să-i 
plătească un însemnat tribut 
de singe. Tinerii sînt în princi-

PEKIN 25 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă transmite: 
Din informațiile corespondentului 
Hansen al agenției americane 
United Press International, care 
se află pe contratorpilorul de es
cadră MacDermot al flotei a 7-a 
maritime militare a S.U.A., reie
se că vasele militare americane 
intensifică acțiuni provocatoare 
împotriva R.P. Chineze, ceea ce 
constituie o serioasă amenințare 
pentru securitatea acestei țări.

Hansen scrie că acest contra- 
torpilor de escadră trece de-a 
lungul coastei R.P. Chineze la o 
distanță de 12 mile engleze de la 
țărm.

S.U.A. și clica ciankaișistă, 
se arată în informația agenției 
China Nouă, se dedau continuu 
la acțiuni piraterești in golful 
Taivan. Ele au jefuit numeroase

Din nou eșec la Cape Canaveral
CAPE CANAVERAL 25 (Ager

pres). — După cum transmite a- 
genția United Press International, 
la 24 august in Statele Unite s-a 
încercat lansarea cu ajutorul unei 
rachete „Jupiter-S“ a unui satelit 
artificial al pămintului avînd o 
greutate de 17 kg.

La șase ore de la lansare, Mi

In ciuda protestelor cpinfel publice

Franfa va experimenta armele nucleare
PARIS 25 (Agerpres). — Ziarul 

„France Soir" a anunțat că Fran
ța se pregătește în mod activ să 
efectueze prima ei explozie expe
rimentală nucleară la sfîrșitul lunii 
septembrie sau începutul lunii oc
tombrie. Experiența va avea loc 
în Sahara algeriană.

Ministrul Afacerilor Externe al

In aceeași zi cînd Casa Albă a dat publicității declarația pre
ședintelui S.U.A. prin care se declară de acord în problema reali
zării unui acord referitor la înce! area experiențelor nucleare, minis
trul înzestrării din Anglia a anun țat că în regiunea Oceanului Pa
cific a avut loc o experiență cu arma nucleară engleză, aceasta 
fiind doar una din experiențele engleze anunțate.

In fotografie : Mii de studenti demonstrind pe străzile Londrei, 
pentru încetarea experiențelor nuc leare de către guvernul englez.

pal victime ale acestui război. 
Or, De Gaulle nu a făcut vre
me de trei luni nimic pentru 
ca conflictul din Algeria să f e 
soluționat pașnic. El a îndepăr
tat chiar ceasul acestei soluțio
nări, răspunzînd printr-un NU 
categoric aspirațiilor poporu’ui 
algerian, căruia i-a refuzat in
dependența, acordîndu-i sfi
dător un statut care procla
mă pe fiecare algerian un cetă
țean francez. Este exact con
trariul celor ce dorește să ob
țină poporul algerian. Astfel, 
sub guvernul De Gaulle răz
boiul colonialist continuă pe zi 
ce trece mai ucigător. Noi în-

tărituri au fost trimise. Noi cre
dite au fost acordate pentru 
continuarea războiului. Durata 
serviciului militar al tinerilor 
francezi a fost prelungită, iar 
tineri ofițeri de rezervă au fost 
rechemați sub drapelele din 
Algeria. Tînărul soldat Sergo 
Magnien a fost condamnat 
săptămina trecută la doi ani în
chisoare pentru vina de a-și fi 
exprimat refuzul său de a lupta 
împotriva poporului algerian. 
Mai mulți soldați tineri vor fi 
în curînd judecați pentru ace
lași motiv.

Un alt aspect al luptei tine
retului francez este legat de 
sentimentele sale fală de gene
ralul nazist Speidel, care prin 
intermediul N.A.T.O. continuă 
să comande o parte a armatei 
franceze. Or, la trei luni după 
venirea lui De Gaulle la pu
tere, Speidel continuă să fie 
la postul său; niciodată gu
vernul francez nu a intervenit 
pentru curmarea acestei situa
ții scandaloase.

Tinerii francezi continuă să 
refuze să servească sub ordi
nele generalului nazist Spei
del. 

□2

vase comerciale străine și vase 
pescărești ale țării noastre, au 
ucis un mare număr de marinari 
și pescari. S.U.A. caută în fel și 
chip să ascundă aceste crime.

Informația agenței United Press 
International arată o dată mei 
mult că vasele militare america
ne se dedau la acțiuni pirate
rești în golful Taivan.

★
PEKIN 25 (Agerpres), — Chin 

na Nouă transmite : Se anunță de 
pe frontul Fuțzian că la 24 au
gust ora 15,18 artileria ciankai
șistă de pe insula Țzininind'ao a 
deschis subit focul împotriva in
sulelor Daden, Veitou, Huțzîjan și 
altor insule apropiate de coasta 
Chinei pentru a acoperi nava mi
litară ciankaișistă „Cijunțzihao1* 
care se îndrepta din Taivan spre 
insula Țzinmîndao.

nisterul Apărării al S.U.A. a a- 
nunțat în mod oficial că această 
încercare nu a fost încununată de 
succes.

Purtătorul de cuvînt al Minis
terului Apărării a declarat că sate
litul „nu s-a stabilit pe orbită în 
jurul pămintului".

Franței, Couve de Murville, a de
clarat de altfel că indiferent dacă 
S.U.A. și Marea Britanic vor urma 
sau nu exemplul Uniunii Sovietice 
și vor suspenda experiențele cu 
armele nucleare, Franța consideră 
că situația ei este deosebită și că 
nu are nici un motiv să renunțe 
la experiențele proiectate.

Neîndoios că motivele tine
rilor francezi de a se împo
trivi noii constituții sini iden
tice cu acelea ale celor mai 
virstnici. Ei au crescut în anii 
de după mărea victorie asupra 
fascismului; ca copii, ei au 
trăit ceasurile cînd poporul 
francez a luptat pentru recuce
rirea libertăților sale, pe care 
ocupația germană, cu ajutorul 
colaboraționiștilor » le răpise. 
Astăzi, proiectul de constituție 
este în așa fel întocmit, incit 
toate aceste libertăți recucerite 
sînt amenințate. Tinerii fran
cezi știu bine ce tribut a tre
buit să plătească in trecut ft- 
năra generație regimurilor de 
dictatură. Situația lor este de 
altfel din ce în ce mai grea : 
prețurile continuă să crească; 
generalul De Gautle refuză 
orice urcare a salariilor ele. In 
schimb, ei sînt martori atîtor 
încercări de militarizare a ti
neretului, întocmai ca pe vre
mea regimului Peta.n. împo
triva unor astfel de încercări 
luptă organizațiile de tineret, 
care au publicat de curînd un 
text comun de protest. Tinere
tul francez refuză un regim 
dictatorial și de aceea se pre- g 
gătește să voteze la 28 septem- jâj 
brie printr-un NU hotărit. Gu- B 
vernul va căpăta din partea « 
sa un vot ostil cu atît mai mult S
cu cit acționează zi de zi con- 3
trar aspirațiilor sale; săptă- § 
mina trecută a fost confiscat S 
un număr din „Avangarde" — >
ziar al tineretului comunist — jj 
deoarece acesta a publicat un g 
apel al lui Maurice Thorez S
către tineretul francez, impo- 
triva proiectului gaullist de g
constituție. g

Tinerii patrioți francezi, lao- §
laltă cu toate forțele republi- g
cane, nu cunosc răgaz în lupta g
pentru salvarea drepturilor și fi
libertăților democratice.

REGIS BERGERON |
corespondentul „Scînteii 3

tineretului" la Paris §
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