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Ambasadorul extraordinar șl 
plenipotențiar al R.P. Bulgaria la 
București, Stoian Pavlov, a oferit 
marți seara o recepție cu prilejul 
zilei de 9 Septembrie — sărbătoa
rea națională a Republicii Popu
lare Bulgaria.

La recepție au luat parte tova
rășii : Chivu Stoica, Petre Borilă, 
Alexandru Drăghici, Constantin 
Pîrvulescu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, general colonel Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Janos Fa-

zekaș, Vladimir Gheorghiu, acad. 
M. Ralea, Gheorghe Stoica, A- 
vram Bunaciu, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai guvernului și ai Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, 
Justinian, patriarhul Bisericii or
todoxe romîne, conducători ai in
stituțiilor centrale și ai organiza
țiilor oamenilor muncii, oameni de 
artă și cultură, reprezentanți ai 
presei romîne și străine.

Au luat parte șefi ai misiunilor

diplomatice șl ălțj taemtjrl ă! 
corpului diplomatic.

Au fost prezenți participanți și 
invitați la Concursul și Festivalul 
Internațional „George Enescu".

In. timpul recepției ambasadorul 
Stoian Pavlov și președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Romî
ne, tovarășul Chivu Stoica, au 
rostit toasturi.

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

(Agerpres)

insâminfărilc dc toamnă! Să generalizăm experiența înaintată 
în acțiunea de economisire a metalului

Se apropie timpul optim pen
tru începerea din plin a în- 
sămințării cerealelor de 

toamnă, lucrare care constituie 
piatra de temelie pentru asigura
rea plinii anului viitor. Practica 
a dovedit că atunci cînd se în- 
sămînțează Ia vreme șl perioada 
de execuție a acestei lucrări se 
încadrează în timpul optim a- 
grotehnic, grîul răsare uniform, 
înfrățește bine, este rezistent și 
dă producții mari. Pentru aceasta 
însă, tot din experiență se cu
noaște, că toate lucrările pregă
titoare : revizuirea și repararea 
utilajului, executarea arăturilor, 
condiționarea și tratarea semințe
lor etc. trebuie terminate înainte 
de începerea însămînțărilor. Din 
datele primite de la Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii rezul
tă însă că în multe regiuni ale 
țării nu s-a ținut cont de ex

periența anilor trecuți, s-a lu
crat încet, din care cauză lucră
rile de pregătire a însămînțări
lor se găsesc acum într-un stadiu 
nesatisfăcător. Dacă în unele re
giuni ca : Constanța, Galați, Sta
lin, lucrarea de bază — arătura 
— s-a executat intr-o proporție 
mai mare (66,6%, 44,3% și res
pectiv 36,5%) iar în altele ca: 
Timișoara, Cluj s-a accelerat in 
ultima săptămină ritmul pregăti
rilor, în cea mai mare parte din 
celelalte regiuni, situația este cu 
totul nesatisfăcătoare. In coada 
clasamentului pe țară în ceea ce 
privește arăturile pentru insămîn- 
țare se situează regiunea Craiova 
cu un procent de 5,7 cu toate că 
in această regiune porumbul a 
fost recoltat de pe mai mult de 
jumătate din suprafața cultivată.

De această rămînere in urmă 
la arături, pe lingă organele a-

Situația araturilor de toamna

grico'e de la regiuni, raioane și 
comune, se fac vinovate și orga
nizațiile U.T.M. Se știe că ma
rea majoritate a tractoriștilor din 
S.M.T. și G.A.S. și a conductori
lor de atelaje din gospodăriile co
lective sînt tineri. Lor deci le re
vine în cea mai mare măsură 
sarcina executării arăturilor. In 
aceste zile una din îndatoririle 
cele mai importante ale organi
zațiilor U.T.M. din aceste unități 
agricole socialiste este aceea de 
a desfășura o largă muncă de 
mobilizare a tuturor forțelor ti
nerești pentru urgentarea ritmu
lui arăturilor. Lozinca tinerilor 
din S.M.T. și G.A.S. să fie a- 
cum : „Schimburile de noapte să 
obțină realizări la nivelul schim
burilor de zi. Fiecare tînăr trac
torist să-și depășească cu regula
ritate nerma zilnică de lucru. Să 
folosim întreaga capacitate de lu
cru a tractoarelor 1“

Pentru tinerii colectiviști con
ductori de atelaje principala 
preocupare actuală să fie folosi
rea Ia maximum a fiecărei zile 
pentru terminarea arăturilor in
tr-un timp cit mai scurt.

Este necesară acum, pe toate 
fronturile, o muncă de șoc, o 
muncă avîntată.

Paraiel cu arăturile, trebuie să 
fie urgentate celelalte lucrări pre
gătitoare ca : transportul guno
iului de grajd la cîmp și împrăș- 
tierea lui pe ogoare, condiționa
rea și tratarea semințelor. Pînă 
acum și aceste capitole sînt defi
citare, ținînd seama de posibilită
țile existente și de timpul înain
tat. Transportul gunoiului de 
grajd se desfășoară cu totul ne
satisfăcător in întreaga țară. In 
ultima săptămînă s-a intensificat 
ritmul acestei munci în regiunile 
Cluj, Oradea, Hunedoara și Baia 
Mare. In Suceava, Constanța,

Căutători
Expoziția „Dezvoltarea economi

că a regiunii Craiova în anii de 
democrație populară'*  oglindește 
în mod deosebit de concret valoa
rea metalului. Locomotivele de mi
nă, tramvaiele, grupurile electro
gene 38 kVA, electrocarele tip 
E.C. 2, produse ale uzinelor „Elec- 
troputere", numeroase mașini agri
cole construite la uzinele „7 No
iembrie'*  din Craiova, expuse aici 
toate acestea sînt numai cîteva din

neobosiți
• Cum s-au realizat 
19800 kg. tablă eco
nomisită • Schimb de 
experiență laOrașul Stalin
• Ce este „ora 
tehnică44? • Știi,
cîștigi — nu, pierzi !

produsele de importanță republi
cană construite din metal. Aletal 
înseamnă deci mașini puternice, 
moderne, utilaje perfecționate, în
seamnă o industrie și agricultură 
puternică, un nivel de trai mai 
ridicat.

Ințeiegînd valoarea metalului, 
tineri din numeroase întreprinderi 
ale patriei noastre au îmbrățișat 
inițiativa pornită la Combinatul 
metalurgic Reșița de a economisi 
cu grijă metalul. Printre aceștia 
se numără și tinerii din două mari 
uzine craiovene „Electroputere" 
și „7 Noiembrie**.

Posibilități larg folosite

Entuziasmul cu care tinerii de la 
uzinele „7 Noiembrie" s-au încadrat 
în acțiunea patriotică de econo
misire a metalului, entuziasm năs
cut din atitudinea nouă, socialistă, 
față de muncă este cunoscut tutu
ror. In general, oamenii de aici 
vorbesc puțin, dar fac treabă 
multă. Fiecare este preocupat de 
a descoperi noi căi care duc la 
economisirea metalului. Și au gă
sit multe asemenea căi. Astfel, a 
fost organizată o secție de debi
tare. Au fost constituite aici și 
două brigăzi de tineret, una con
dusă de Ion Elencii și cealaltă de 
Florea Enache. Fiecare responsa

Tinerii muncesc cu avînt 

PENTRU A REDA 
NOI IERENURI AGRICULTURII

bil și-a luat oamenii de o parte 
și le-a atras atenția : „Să folosim 
la maximum tabla. Să fim în frun
te". Și lucrurile au intrat pe făgaș 
normal. Fiecare tînăr era atent 
la debitare ca să folosească cît 
mai bine metalul. La primul bi
lanț făcut s-a văzut că într-un 
timp extrem de scurt, o lună, prin 
debitarea rațională a pieselor s-au 
economisit 19.800 kg. de tablă. 
Comitetul U.T.M. de aici — secre
tar tov. Ion Dumitru — și-a în
scris ca un punct principal în ac
tivitatea sa îndrumarea și mai a- 
tentă a tinerilor de la debitare.

Gospodari destoinici găsești în 
toate secțiile uzinei. Cei mai 
multi dușmani ai rebuturilor îi gă
sești însă la turnătorie. Unii lu
crează în echipa fruntașului Mir
cea Knizel, echipă care în august 
a redus rebuturile la 4.5 la sută, 
cu mult sub procentajul admis, 
economisind o însemnată cantitate 
de metal. Interesant este felul în 
care s-a reușit să se obțină acest 
succes. Florea Knizel — fratele 
responsabilului — ne-a asigurat că 
nu este vorBa de nimic extraordi
nar. Așa și este. Tinerii au lucrat 
cu atenție, cu grijă, cu spirit de 
răspundere. Nu au trecut cu vede
rea unele greșeli ale tovarășilor 
lor de muncă, chiar dacă aceștia 
multă vreme au fost fruntași. Cei 

■ ce dădeau rebuturi au fost criti
cați în consfătuirile de brigadă, 
la postul utemist de control, pie
sele acestora au. fost expuse în vi
trina cu rebuturi.

Aceasta însă nu este fotul. Lau- 
zinele „7 Noiembrie", în luna au
gust s-a introdus în sectorul tur
nătorie controlul modelelor înainte 
de intrarea lor tn lucru. In acest 
fel se observă din vreme unele

LIDIA POPESCU
(Continuare in pag. IH-a)

Cuvîntul ambasadorului
R. P. Bulgaria, Stoian Pavlov

Stimate tovarășe Chivu Stoica, i
Scumpi oaspeți, tovarăși șl prieteni,
Cu sentimentul unei bucurii nemărginite șl al 

unei mîndrii legitime, poporul bulgar aniversează 
astăzi 9 Septembrie, cea mai luminoasă dată în
scrisă în paginile de aur ale istoriei sale.

Această afirmație este pe deplin întemeiată pen
tru că acum 14 ani, în condițiile înaintării victo
rioase a Armatei Sovietice eliberatoare care a dus 
la zdrobirea criminalilor hitleriști, poporul bulgar, 
unit în Frontul Patriei sub conducerea încercată a 
Partidului Comunist Bulgar, s-a ridicat la insu
recția populară armată împotriva tiraniei monarho- 
fasciste, a sfărîmat lanțurile robiei, a smuls pu
terea din mîinile agenturii fasciste și a cucerit 
pentru totdeauna libertatea și independența sa.

După ce a sfărîmat lanțurile robiei și a devenit 
stăpîn deplin al muncii și al patriei sale, poporul

• (Continuare în pag. IlI-a)

Cuvîntul tovarășului 
Chivu Stoica

l Tovarășe ambasador, dragi tovarăși șl prieteni, 1
Sărbătorim astăzi alături de întregul popor 

bulgar cea de-a 14-a aniversare a eliberării Bul
gariei de sub jugul fascist

In cei 14 ani de viață liberă poporul bulgar 
sub conducerea încercată a Partidului său Comu
nist și cu ajutorul frățesc al marii noastre prietene 
și aliate Uniunea Sovietică, a transformat vechea 
Bulgarie dintr-o țară agrară înapoiată, intr-o țară 
cu o industrie in plină dezvoltare și o agricultură 
cooperativizată și mecanizată.

Ne bucurăm din toată inima șl ne mlndrlm cu 
marile victorii obținute de oamenii muncii bulgari 
de la orașe și sate în construirea socialismului, 
care demonstrează superioritatea orinduirii socia
liste și marea forță mobilizatoare șl transforma
toare a ideilor marxism-letjinismului.

In anii puterii populare prietenia șl colaborarea 
dintre Republica Populară Romlnă șl Republica

(Continuare în pag. III-<a)

Prezenți pe toate 
șantierele țării

Imagini ale entuziasmului creator al tineretului
însemnări despre o zi de muncă a 1500 de tineri timișoreni

Pe harta economics a țării sur
vin necontenit schimbări neaștep
tate — semn al prefacerilor deo
sebite care se întîmplă în anii 
aceștia de avînt uriaș In construc
ția socialistă a patriei noastre.

In ultima vreme, în mai multe 
regiuni ale țării s-au deschis zeci 
de șantiere pe care mii de oameni 
ai muncii se luptă cu apele și 
mlaștinile pentru a reda agricul
turii noi terenuri, pentru a cuceri 
prin luptă cu natura noi bogății. 
Dind viață indicațiilor partidului 
și răspunzînd entuziast la chema
rea sa, tineretul participă în nu
măr mare pe aceste șantiere, dind 
dovadă de un înalt spirit pa
triotic.

Una din regiunile unde se fac 
mari lucrări pentru a se reda agri
culturii terenuri întinse este regiu
nea Constanța, unde s-a pornit o 
luptă acerbă cu apele Dunării, 
pentru a se smulge de sub dom
nia lor mii de hectare de păinint 
fertil. CÎTEVA DIN ACES’. E 
ȘANTIERE AU FOST LUATE DI
RECT SUB PATRONAJUL CO
MITETULUI REGIONAL U.T.M. 
Pe șantierul tineretului de la 
EZER, de pildă, care s-a deschis 
la 1 septembrie, muncesc in prima 
serie 300 tineri care au executat 
în prima săptămînă 7.200 m.c. să
pături, au curățat iarba pe o su
prafață de 69.700 mp., și au des
făcut garduri din diguri vechi pe 
o lungime de 820 tn. Alături de

Un tren cu 1.500 de tineri gonea duminică în 
zori peste cîmp ducînd cu sine toată veselia 
tnflăcăraților călători, împodobit cu steaguri 

și pancarte. Un tren cu totul altul decît cele care 
trec pe aici de dimineață pînă seara.

Cei de pe marginea liniei își învîrteau în mîinl 
șepcile, pălăriile și strigau : .

— Heheei 1 Unde mergeți ?
— Să construim I
Fapta celor 1.500 de tineri muncitori și studențl 

timișoreni se înscria prin frumusețea și puterea ei 
proprie în paginile nemuritoarei tradiții a muncii 
voluntare pe care a depus-o tineretul patriei noastre 
pe atîtea mari șantiere. Aceeași patriotică manifes
tare, tot atît de însemnat obiectivul: 19.000 de 
hectare redate agriculturii. Adică 19.000 de hectare 
nu existau și vor trebui să existe. Pe ele va crește, 
să zicem, porumb care va da o recoltă de 2.000 kg. 
la hectar (doar ăsta e un minim generos, pentru 
că agricultura cooperativizată a raionului Jimbolia 
va scoate desigur recolte mult mai mari). 2.000 ori 
19.000 fac 38.000.000.

In fiecare toamnă de acum încolo vom putea 
avea încă 38.000.000 kg. porumb. Și asta nu e pie
lea ursului din pădure!

In mai puțin de o lună, jumătate din lucrările 
șantierului de hidroameliorații Checea-Jimbolia sînt 
de acu.n terminate .Se săpaseră pînă la 4 septem
brie 267.078 m.c. de pămint prin munca a ,121.388 
oameni. E vorbă de un sistem de canale principale, 
secundare și de legătură care să adune apele ce 
bălteau pe cele 19.000 de hectare și să le verse în 
Bega Veche. Puse cap la cap canalele se vor în
tinde pe 80 de km. Cine sînt cei 121.388? Și cum 
au lucrat ?

Dar uite că grandoarea acestor lucrări ne-a furat 
și-am uitat de trenul care s-a oprit de-acum în 
cîmp. Cei 1.500 de tineri s-au încolonat și merg 
grăbiți spre șantier.

Locul unde merg să sape este înscris pe hartă 
cu o linie roșie și cu inițialele C.L.-I iar pe cîmp

niște țăruși șl niște sfori peste Iarba săracăCU 1 ...........................
peste pămîntul crăpat.

începem 1
1.500 de cazmale; lopeți și tîrnăcoape se înfig în 

pămint 1

Desigur trebuia șl o fotografie. Una care să cu
prindă tot. Dar cum ? Nimic mal simplu. Vom fo
tografia, porțiune cu porțiune tot șirul celor 1.500 
de tineri, care muncesc unul lingă altul de-a lun
gul canalului, dîndu-i profil și trecîndu-1 de pe 
hartă în realitate.

Dar în fața șirului nesfîrșit șl anonim gîndurile 
se cristalizează. Privindu-i pe toți deodată, brațe 
lingă brațe, voință lingă voință, se naște imaginea 
forței lor tinerești fără margini și fără obstacole. 
Dar cine e fiecare dintre ei, prin ce se leagă el de 
toți ceilalți ? Ne apropiem și unghiul de vedere se 
strînge, se strînge, pînă cînd în cadru, din cei 
1.500, rămîne unul singur.

Victor Stanciu, Va fi medic.
Ziua de astăzi se află între 2 zile de învățătură 

pentru examenul de stat. Va fi medic de țară pen
tru că majoritatea promoției din acest an a Insti
tutului de medicină din Timișoara s-a hotărît să 
meargă și să sporească numărul medicilor de țară 
de care e atîta nevoie.

— Ceea ce fac astăzi e un preludiu la apropierea 
mea de oamenii satelor. Voi fi legat de ei și prin 
această muncă simplă și spornică. In fața celor 
19.000 de hectare am să mă bucur și eu pentru 
bucuria lor 1

In dreapta și în stînga lui Victor Stanciu se află 
încă 10—20 de colegi de ai lui care muncesc și 
gindesc la fel.

Alții. Numărăm. 57 de tineri. 
Toți de Ia Fabrica de bere din Timi
șoara. Carol Totoc, loan Dudaș,

Text și foto MIHAI CARANFIL
(Continuare înO

Despre un plan,
80 DE
și ceva birocrație

ADRESE
? Ț a început a fost cuvîntul I 
J I Nu unul, ci mai multe. 
! Sfatul popular al orașu-
? lui Buzău a Intrat in vorbă cu
• o uzină din Buzău fi le-a 
j spus :
• — Voi vreți «ă eonstruiți
• niște blocuri muncitorești, e a-
• devărat ?
ț — Adevărat.
ț — Loc aveți ?
? •— Căutăm.

— Nu mai căutați. Vă dăm 
noi. Le faceți în centrul ora
șului și impăcați și capra și 
varza. Adică faceți și lo
cuințe muncitorești și ne 
uranjați și nouă aspectul cen
trului. Pentru că, conform 
planului de sistematizare al o- 
rașului, trebuie să dărimăm clă
dirile vechi, deteriorate și să 
facem blocuri moderne. De a- 

: cord ?
î — De acord.
• Si au bătut palma, ca doi
• oameni care au încheiat bine
• afacerea.
• Dar asta a fost prin 1955.
: De-atunci s-au întîmplat multe,
: Mai întîi s-au obținut fondu-
• rile. Adică un milion. Pentru
: început, era de-ajuns.

Cei de la uzină și de la Sfa-
• tul popular al orașului Buzău

și-au frecai palmele bucuroși. 
Au încheiat contract și cu trus
tul care trebuia să construiască 
blocurile. Ba încă sau apucat 
să dărîme fi clădirile vechi din 
centrul orașului (bineînțeles cu 
aprobarea cuvenită). Toți lo
cuitorii au venit să dărîme rui
nele. In trei săptămîni totul a

fost gata. La început se 
credea că abia în cîteva 
luni se va reuși. Dar trea
ba a mers bine. S-au făcut și 
economii de vreo 130.000 lei, 
Oamenii erau bucuroși. în sfîr- 
șit, centrul orașului Buzău va 
avea un aspect modern, mun
citorii de la uzină erau bucu
roși că vor avea mai multe lo
cuințe.
.•„•..a.

In concluzie, toată lumea era 
bucuroasă, sfatul și uzina își 
frecau mîinile de nerăbdare.

— Ei, păi să începem. Ca 
mai avem de făcut ?

— Planurile. Planurile blocu
rilor.

— Planurile? Asta-i simplul
Simplu? O, sancla simplici- 

tas, cum spunea latinul. Cum 
au putut fi atît de naivi ! Dar 
ce credeau ei, că un plan se 
face așa, cu una cu două, cît 
ai bate din palme ? După un 
prim schimb de vreo 20-30 de 
adrese cu cîteva onorabile in
stituții cu nume scrise cu 
majuscule ca de pildă: IPRO- 
CHIM, I.CS.O.R., S.O.S., S.A.S., 
D.A.U., D.G.I.A., I.R.P.P.,
P.C.I. și altele, entuziaștii din 
Buzău s-au răborit puțin și 
și-au dat seama că nu trebuie 
să spere chiar așa repede. In 
primul rind, I,€.S.O.R.-ul, adi
că proiectantul principal (au 
mai fost și alții secundari) le-a 
recomandat cu blîndețe să pro
cedeze cu tact. Mai înainte ca 
ei să se apuce de zămislirea 
planului, trebuie să se obțină 
nu mai puțin de 8 (opt) avize,

ION BAIEȘU
(Continuare în pag. 2-a) ;

O
i i- 'Acțiunea de 

gospodărire fie- 
conomisire a me
talului — a stir- ,

I nit un larg ecou 11
în rîndurile ti- 1 

,,nerilor muncitori de la uzinele
„Semănătoarea" din Capitală. 1 

In fotografie Dumitru Neac- , 
șu, unul din fruntașii uzinei îm
părtășește din experiența sa ti
nerilor săi tovarăși de muncă [ 
Mihail lonescu. Alexandru Io- 
niță și Dumitru Zamfir,

foto?
DUMITRO R, DUMITRU 

^Depunerea de către “ 
' membrii Ambasadei 
R.P. Bulgaria a unei coroane 
de flori la Monumentul 

Eroilor Sovietici
Marți dimineața cu prilejul ce

lei de-a 14-a aniversări a eliberării 
Bulgariei, ambasadorul R.P. Bul
garia la București, Stoian Pavlov 
și membrii Ambasadei au depus o 
coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Sovietici din Piața Victo
riei.

La solemnitate ău asistat . Ion 
Moruzi, directorul Protocolului Mi
nisterului Afacerilor Externe, M. 
Zlatev, șef de secție ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe, co, 
Ionel Anton Filip și alții.

Au fost de față membrii Amba
sadei Uniunii. Sovietice la Bucu
rești în frunte gu ambasadorul 
A. A. Epișev.

Cei prezenți ău păstrat un mo< 
ment de reculegere în memoria, 
eroilor sovietici căzuți pentru eli«' 
berarea Bulgariei, , y

,. f [(Agerpres)
pag. 2-a)(Continuare tn pag. 2-a)



TINERI EROI
ai luptei antifasciste
Cel mai tînăr servant
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llllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIHIinilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllir, 

al muzicii enesclene 
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Creația enesciană este repre
zentată în mod strălucit în 
cadrul manifestărilor Fes

tivalului. După Simfonia I-a și 
Rapsodia romînă nr. 1, executate 
în concertul de deschidere, după 
„Uvertura" și „Suita sătească", 
iată că duminică dimineață am 
putut asculta o lucrare ce nu mai 
fusese cîntată de mult; Simfo
nia a Ill-a de George Enescu. 
Este unul din roadele activității 
creatoare a marelui muzician din 
timpul primului război mondial. 
Lucrare monumentală, necesitînd 
un amplu ansamblu interpretativ 
(orchestră, fanfară suplimentară, 
orgă, pian, cor) ea a fost cînta
tă în primă audiție la noi în 1919 
cînd a trezit un viu interes și e- 
couri entuziaste în rîndul majo
rității iubitorilor de muzică pe 
care-i cucerise prin profunzimea 
și grandoarea sa. Dar Enescu nu 
era întrutotul mulțumit de felul 
în care „sunase" ea. Și, fidel 
principiului său că „odată cu 
scurgerea timpului înveți o mare 
artă : arta folosirii gumei de 
șters, lamei de răzuit hîrtia", el 
i-a adus modificări îndeosebi în 
orchestrație. In această versiune 
nouă a răsunat ea prima oară la 
Paris, în 1921, sud conducerea lui 
Gabriel Pierne. Și apoi au trecut 
încă două decenii pînă cînd să 
mai fie cîntată. Enescu a diri
jat-o el însuși. Gîndul că această 
simfonie reprezintă una din crea
țiile sale cele mai înseninate și că 
nu are decît o singură partitură 
îl făcea pe George Enescu să 
fie foarte neliniștit. Colaboratori 
de-ai lui povestesc că, la 
4 aprilie 1944, după groaz
nicul bombardament american.

l-au văzut pe Enescu acasă livid, 
indignat de ceea ce se poate în- 
timpla ca nenorocire și durere 
într-un război, dar netemîndu-se 
de eventualul pericol în care s-ar 
afla el ci, în primul rînd, de e- 
ventualitatea că partitura simfo
niei a Ill-a sa nu dispară în ca
zul unei nenorociri. El dorea 
să-i mai aducă unele retușuri și 
acest gînd l-a urmărit și în ul
timii ani de viață.

Dar ce-i asigură Simfoniei a 
Ill-a un loc atît de special în 
creația și gîndirea enesciană ? 
Nu încape îndoială că simfonia 
este una din lucrările cele mai 
ample ca. proporții și ca sferă de 
cuprindere ideo-emoțională, puiînd 
sta alături de „Oedip" — trage
dia lirică a lui Enescu. Un i- 
mens triptic în care sînt zugrăvite 
imagini de frămîntare, elan și 
luptă, de groază și de seninătate.

Plasticitatea simfoniei a ză
mislit gîndul unui „program" al 
ei. Unii au făcut legături cu tri
logia lui Dante — Infernul, Purga
toriul, Paradisul, alții leagă 
simfonia de destinul lui Oedip, 
care-1 frămînta pe atunci pe 
George Enescu, dar cei care ne 
par aproape de adevăr sînt cei 
care văd în simfonie reflexul im
presiilor și gîndurilor lui Geor
ge Enescu în legătură cu răz
boiul, ororile sale, și cu pacea 
la care trebuie să ajungă ome
nirea. Amploarea problematicii u- 
maniste, tratată într-o formă ex
trem de plastică — conferă ace
stei creații un loc de frunte prin
tre capodoperele enesciene.

Maestrului Constantin Bugea- 
nu i-a revenit meritul de a de
frișa această partitură. Intrucît 
partitura nu era disponibilă a 
fost necesară o reconstituire a ei

pe temeiul știmelor de orchestră; 
Cu atît mai meritorie ne apare 
această restituire artistică a unei 
lucrări excepționale. Desigur că 
așteptăm noi execuții ale ei, în 
care interpreți și ascultători să-i 
pătrundă și mai bine profunzimile 
meditative, tensiunea dramatică. 
Practica a arătat că lucrările lui 
Enescu din perioada de maturita
te se cer auzite mai des pentru 
a fi înțelese, se cer cîntate mai 
des pentru a fi desăvîrșit tălmă
cite. Acesta a fost cazul, de pil
dă, al suitei sătești, aj uverturei 
de concert sau, de pildă, pentru 
a ne referi la recentul concert de 
muzică de cameră de Enescu, al 
sonatei pentru pian în Fa diez mi
nor, pe care ne-a prezentat-o la 
un excepțional nivel de sensibi
litate și artă pianistică Maria 
Fotino, sau cel al cvartetului nr. 
2 de coarde în strălucita inter
pretare a cvartetului Radio. Cîn- 
tecele pe versuri de Clement Ma
rot și-au făcut un strălucit „sta
giu" în interpretarea lui . Con
stantin StrOescu. Tălmăcirea pe 
care le-o dă acum Iolanda Măr- 
culescu duce mai departe acea
stă tradiție, ridicînd-o la o treap
tă nouă de sensibilitate. Celelal
te liduri, cîntate de Ion Piso, au 
apărut într-o interpretare ce se 
mai cere șlefuită și desăvîrșită

Toate aceste manifestări în 
care arta lui Enescu este prezen
tă, ne vorbesc despre grija • și 
dragostea cu care este înconju
rată la noi opera marelui Enescu, 
despre locul de cinste care i se 
asigură în cadrul vieții, culturii 
noastre noi.

FR SCHAPIRA

soțit de tancuri. Tunarii îl în*  
tîmpinară cu aceeași neclintită 
hotărîre. Chiar la primele pro
iectile, o tanchet-ă încremeni 
în dreptul cantonului de lîngă 
calea ferată. Alte două au fost 
incendiate pe șosea. Totuși nu
mărul tanchetelor continua să 
fie mare. Din blindajul lor ie
șeau la iveală tunuri și mitra
liere care bateau cumplit pe
ste cîmpuri. Răpăiala de gloan
țe se dezlănțui ca o vijelie de 
grindină. Peste sat se așternu

rumbiște, sub protecția bran
durilor.

Puștile călărașilor amuțise
ră. Doar tunul mai trăgea. Vir
gil Iovănaș era lac de transpi
rație. Nu e ușor să alimentezi 
cu proiectile un tun în tim
pul tragerii ! Tocmai în ucele 
clipe grele le sosiră două aju
toare : un civil tînăr și șofe
rul. Cum îi văzu, Virgil le 
strigă :

— Duceți răniții la mașini 
fi pe urmă... Dar nu mai apu
că să sfirșească. O uriașă jerbă 
de foc învălui amplasamentul 
și o explozie asurzitoare cutre
mură pămîntul din jur. Au fost 
loviți și ultimii servanți, Vir
gil fusese grav rănit, tși în
dreptă o clipă privirea spre sa
tul lui. Ca prin ceață, observă 
un pilc de dușmani care se 
strecurau prin porumbifte. 
„Să-i las să treacă ?...“. Și a- 
dunîndu-și ultimele puteri se 
tirî pînă la pușca mitralieră a 
călărașilor ai cărei servanți că

li

erofcmuZDespre curajul 
elevului Virgil Iovănaș a auzit 
multă lume din Arad și de 
prin satele din împrejurimi. 
Era în ziua de 13 septembrie 
1944. Virgil plecase în zori 
din Curtici, comuna lui natală, 
cu primul tren spre Arad pen
tru a-și face înscrierea în cla
sa V-a la liceul industrial. Dar 
abia sosit la destinație, află că 
satul lui v> fost ocupat de tru
pele hitleristo-horthiste, care 
înaintau spre defileul Mureșu
lui. Nu era vreme de pierdut 
Călăuzit de dragostea de pa
trie, de gîndul că mama lui și 
cele două surioare mai mici 
sînt sub ocupația dușmanului, 
Virgil se îndreptă în goana 
mare spre Șofronea, un sat din
tre Arad și Curtici. Acolo o 
mină de oameni din Regimen
tul 11 Călărași rezista eroic 
punînd stavilă de netrecut in 
calea inamicului. In ajutorul 
lor venise de la Arad un tun 
antiaerian din bateria 21 Fi
lters Regimentul 5 Anti Aeria
nă. La acest tun s-a înrolat 
voluntar elevul Virgil Iovănaș 
îndeplinind funcția de servant.

Dușmanul ataca mereu li
nia de rezistență de la Șofro
nea, pe șoseaua ce duce spre 
Arad. Acolo lîngă șosea, în ca
pătul salului era amplasat tu
nul. Alături de călărași, arti- 
leriștii îl înfruntau cu dirze- 
nie pe dușman, respingînd or
tac după atac. Acolo lupta și 
Virgil Iovănaș, cel mai tînăr 
servant.

Spre asfințit, vitejii apără
tori de la Șofronea se aflau 
tot la posturile lor. Mulți din
tre atacatori mușcaseră țărina 
pămîntului pe care cutezaseră 
să-l pingărească. in încleștarea 
cu inamicul, se răriseră însă și 
rindurile vitejilor care apărau 
aci pămîntul patriei.

Inamicul atacă din nou. De 
data aceasta, atacul lui fu în-

din 
după 
refU- 
insti*

stu-

Spectacolele 
„Tanzrevue" din

In țara noastră se află de cîteva 
zile Ansamblul „Tanzrevue" din 
R.D. Germană, care și-a început 
turneul susținînd primele specta
cole în orașele Arad, Timișoara și 
Craiova. După alte cîteva specta
cole la Constanța, Ansamblul va 
sosi în Capitală unde va da o 
serie de reprezentații în zilele de

de foc și fum. (hta*covorun
șii romîni, ale căror rînduri se 
răreau, țineau piept puhoiului 
dușman. După mai bine de 
șase ceasuri de luptă, inamicul 
nu reușise să facă nici măcar 
un pas înainte. D& fiecare dată 
a fost nevoit să se retragă, lă
țind pe teren morți și răniți. 
De data aceasta lăsase fără 
ță șapte 
morți.*

Intr-un 
iad păru
dată, dintr*o  grădină din spate*  
le tunului, răbufniră citeva pro
iectile de branduri. Nu mult 
după aceasta, poziția din jur 
a fost împresurată de explo
zii. Era de așteptat ca inamicul 
să atace cu infanteria prin po*

tancuri fi zeci
via- 

de

detirziu, zgomotul 
a se fi potolit. Dea-

călărașilor ai cărei servanți 
zuseră. O fixă în umăr 
trase o rafală lungă...

A treia zi, către asfințit, 
levul Iovănaș se stinse 
viață pe un pat al SpitaRilui 
Z.I. 303 aflat la Lipova.

Au trecut de atunci 14 ani. 
Dar elevul voluntar Virgil lo- 
vănaș, cel mai tînăr servant al 
tunului de la Șofronea, n-a 
fost uitat. Numele și faptele e- 
roului stăruie de altfel în me
moria locuitorilor din toate 
satele învecinate. Iar pe stra
da Grănicerilor din Curtici nu 
odată se întimplă ca, trecînd 
prin fața casei in care s-a năs
cut eroul, un colectivist mai 
vîrstnic să spună flăcăiandrilor: 
„Uite aici, în casa asta de la 
numărul 18, s-a născut și a 

tînărul
pen- 
nu-l

trăit Virgil Iovănaș, 
care la 15 ani, t-a jertfit 
tru libertatea noastră. Să 
uitați niciodată**.

EROUL

e-
din

Copil de țăran sărac din că
tunul Teleac, Victor Magda 
s-a zbătut din greu ca să poa
tă învinge piedicile pe care re
gimul burghezo-moșieresc le 
punea în fața tinerelor vlăsta
re ale oamenilor muncii ce do
reau să învețe.

în 1939, după ce și-a luat 
bacalaureatul, el s-a înscris la 
Academia Comercială 
Cluj. Un an mai târziu, 
cedarea Ardealului, s-a 
giat la Brașov, odată cu 
tutui la care învăța. Ca
dent, pentru a-și plăti taxele, 
copia diferite cursuri pe care 
le vindea apoi fiilor de bogă
tași.

Curînd a fost însă nevoit 
să-și întrerupă studiile. Un 
ordin de chemare Ta smuls de 
pe băncile universității. A fost, 
încorporat și trimis la o școa
lă de ofițeri de rezervă.

...Toamna anului 1944. Izgo
nirea trupelor hitleriste de pe 
pămîntul patriei cerea eforturi 
mari și jertfe multe. Mobilizat 
de îndemnul Partidului Comu
nist, tineretul patriei noastre 
s-a ridicat la luptă dîrză împo
triva cotropitorilor hitler iști. 
Studentul Magda Victor se 
afla încadrat în Batalionul 9 
Vînători de Munte, ca ofițer.

Ziua de 4 septembrie l-a gă
sit pe sublocotenentul Magda 
Victor împreună cu compania 
pe care o comanda, ocupînd o 
poziție pe înălțimea Vintăr. în 
aceeași zi, pe la orele 16, ina
micul a declanșat un baraj pu
ternic de artilerie în sectorul 
batalionului vecin. La scurt 
timp după aceea, fasciștii au a- 
tacat cu infanterie sprijinită de 
tancuri, reușind să străpungă 
prima linie de apărare și să a- 
jungă pînă la compania doua, 
comandată de sublocotenentul 
Magda Victor. între hoardele 
atacatoare și vînătorii de mun- 
te s-a încins o luptă pe viață 
și pe moarte. Dar bravii apă
rători ai pămîntului patriei au 
rezistat eroic. Ostașii compa-

niei a doua aveau in neînfrica
tul lor comandant un exemplu 
viu de curaj și vitejie.

A doua zi compania sublo
cotenentului Magda w pornit 
la atac. După lupte îndîrjite a 
izbutit să pună stăpî.nire pe 
cola 666.

Repetatele atacuri 
tleriștilor au fost 
cu focul aratelor, 
nade, ajungîndu-se 
ta la baionetă, 
însă inegală: două companii cu 
efective reduse împotriva unui 
regiment. Pînă la urmă inami
cul a reușit 
dispozitivul 
cotenentului 
săi au fost 
focuri. Oamenii luptau cu în*  
dîrjire deși numărul lor scă
dea simțitor. Răniții, cu ulti
mele puteri aruncau grenadele 
în dușman. Sublocotenentul 
Magda se afla în primele rin- 
duri ale vitejilor săi.

— Nu vă lăsați băieți 1 i se 
auzea glasul prin zgomotele de 
iad ale luptei. Ostașii compa
niei nu s-au lăsat copleșiți.

în iureșul acestei încleștări, 
au căzut mulți ostași ai com
paniei a 2-a din Batalionul 9 
Vînători de Munte. A căzut 
pînă la urmă și bravul ei co
mandant, sublocotenentul Mag
da Victor.

ale hi- 
respinse 
eu

la lup- 
Lupta

gre.

era

să se infiltreze în 
companiei sublo- 

Magda și 
prinși intre

ostașii 
două

Despre un plan, 80 de adrese
și ceva birocrație

(Urmare din pag. I-a)

Ansamblului
R. D. Germană

joi 11, vineri 12, sîmbătă 13 și du
minică 14 septembrie pe scena 
Teatrului de vară „23 August", 
iar marți 16 și miercuri 17 septem
brie la Teatrul de vară „I. V. 
Stalin". Spectacolul prezentat de 
ansamblul german se intitulează 
„Dansăm de 1000 de ani".

(Agerpres)

Valeriu Bugariu venise 
lume la 19 decembrie 1922 
comuna Zăbalți, unde bătrînul 
său tată îndeplinea pe vremea 
aceea funcția de brigadier sil
vic, Pe urmă toată familia ple
case la Lipova. Aici urmase 
Valeriu școala primară și li
ceul comercial, pe care-l absol
vise în 1941. Apoi plecase la 
București ca să urmeze Acade
mia Comercială. Erau ani grei 
de război. Pentru a-și putea 
plăti taxele, Valeriu intrase ca 
impiegat diurnist la un birou. 
Dar nu și-a isprăvit studiile. 
A fost încorporat și trimis la o

DE LA KOHANOVIȚE
din mers cu pistolul automat 
sau cu o pușcă mitralieră luată 
din mîinile cîte unui, ostaș Așa 
a trecut prin focul luptelor de 
pe Valea Someșului, prin cele 
de la Nyrmada și Karasz, prin 
bătălia Tisei și peste crestele 
înzăpezite ale munților Tatra, 
prin luptele pentru cucerirea 
cotelor 1228 și 1026.

..,13 aprilie 1945. Luptele se 
purtau pe crestele unor înăl
țimi din zona satului Kohano*  
vițe.

pe 
în

atracții. în fotografia de mai sus puteți vedea coiretrucția ce se ridica Moșilor, aproape
de intersecția cu strada Hristo Botev. Foto: N. STELORIAN

Imagini ale entuziasmului creator
AL TINERETULUI

școală de ofițeri de rezervă de 
Cavalerie, după care a fost re
partizat la Regimentul 2 Ro
șiori. Cu regimentul acesta a 
participat la luptele împotriva 
fasciștilor germani. însuflețit 
de chemările Partidului Comu
nist, Bugariu, împreună cu toți 
soldații și ofițerii regimentului 
au dat lovituri puternice hitle- 
riștilor. După o vreme, părin
ții studentului Valeriu Bugariu 
citeau cu emoție în Monitorul 
Oficial despre faptele de vite
jie ale fiului lor.

Au citit textul de mai multe 
ori. L-au învățat pe de rost. 
Dar amănunte despre fiul lor, 
despre moartea lui eroică, au 
aflat după încetarea războiului 
de la un soldat întors de pe 
front, prieten cu sublocotenen
tul erou Valeriu Bugariu.

Multe amintiri de pe drumul 
străbătut împreună cu coman
dantul și prietenul său erau 
încă vii în mintea soldatului, 
în luptele din Ardeal, Ungaria 
și Munții Tatra au fost nedes- 
părțiți. Au trecut alături prin 
ploi și zloată, prin viscole și 
geruri năpraznice, au trăit cli
pele de încordare ale nenumă
ratelor atacuri în care subloco
tenentul Bugariu fusese un viu 
exemplu de eroism pentru plu
tonul pe care-l comanda.

Elanul cu care s-a avîntat în 
luptele pentru eliberarea satu
lui Răscruci aveau să-l țină 
minte mult timp ostașii din 
plutonul său. înaintarea pluto
nului comandat de sublocote
nentul Bugariu fusese oprită de 
un foc puternic dezlănțuit de 
către un cuib de rezistență duș
man. Fără să stea pe gînduri 
sublocotenentul Bugariu s-a 
desprins de pluton și cu un 
avînt rar întâlnit a făcut cîteva 
salturi prin ploaia de gloanțe, 
după care s-a tîrît pînă aproa
pe de cuibul de rezistență duș
man. Din două grenade asvirlite 
cu dibăcie a făcut să înceteze fo
cul inamic, astfel încit plutonul 
a putut să-și reia t înaintarea. 
O dată cu noaptea, satul Răs
cruci a fost eliberat.

Tot atît de vitejește s-a pur
tat sublocotenentul Bugariu și 
în alte lupte. Nu o dată l-au 
văzut subordonații săi înaintând 
in fruntea plutonului și trăgînd

K

Inamicul dezlănțuise un con
traatac puternic. Printre sub
unitățile care l-au izbit pe ina
mic se afla și plutonul sublo
cotenentului Bugariu.

Această luptă a fost ultima 
acțiune la care a participat sub
locotenentul Bugariu. In iure
șul asaltului, un glonț dușman 
i-a curmat firul vieții.

Pentru faptele de bravură, 
viteazul ofițer a fost decorat cu 
3 ordine de război, două romi- 
nești și unul cehoslovac.

Sublocotenentul rezervist, stu
dent la Academia Comercială, 
Valeriu Bugariu, la 22 de ani 
și-a jertfit tinerețea pe altarul 
patriei. Amintirea lui a rămas 
mereu vie. O stradă din orașul 
Lipova îi poartă numele. Jertfa 
studentului-erou Valeriu Bu
gariu, alături de jertfele celor
lalți tineri eroi ai luptei anti
fasciste e flacără vie ce lumi
nează drumul tineretului nostru 
care trăiește azi o viață nouă, 
fericită și care urcă spre cul
mile culturii și științei în țara 
noastră liberă și independentă.

V. BIRZA

printre care ale Sanepidului, 
Pompierilor, S.A.S.-ului, D.A .U.- 
ului fi altele. Lupta pentru a- 
vize a /ost singeroasă, dacă ar 
fi să considerăm printr-o meta
foră convențională cerneala 
care i-a scurs pentru zecile de 
adrese ca fiind singele curat 
al luptătorilor pe frontul avi
zelor. Pentru cei care nu știu, 
îi avertizăm că un aviz cere 
anumite cunoștințe tehnice de 
scrimă și ~ ~
I.C.S.O.R.-ul s-a 
uzina vreo 
se înțeleagă cine anume trebuie 
să ia avizul Sanepidului — 
proiectantul sau beneficiarul ?

După ce s-a consumat și 
lupta cruntă pentru avize, 
I.C.S.O.R.-ul a găsit de cuviin
ță sa se apuce totuși de lucru, 
ințelegindu-se prin aceasta ceea 
ce se va vedea mai tîrziu. Adi
că au venit la fața locului, au 
privit vechile clădiri, le-au mă
surat, le-au fotografiat din toa
te unghiurile, s-au fotografiat 
fi ei pe ele ca să aibă o amin
tire și pe urmă s-au 
treabă. Din cînd în 
zăul întreba :

— Merge ?
— Mergeee !
Și mergea. Buzăul

ba :
— Merge ?
— Mergeee !
Și-n mers. A fost gata pro

iectul. Cînd l-au văzut cei din 
Buzău nu le-a venit să crea
dă ochilor. Se zice c-au și plîns 
de bucurie, dar acum nu mai 
vor să recunoască asta. L-au 
desfăcut cu emoție și apoi l-au 
privit. L-au privit lung. Foar
te lung. Apoi au căzut toți pe 
scaune. Stupoare ! l.CS.O.R.-ul 
greșise 1 Amplasase blocurile 
exact... vizavi, adică acolo unde 
era un parc. Le-au dat telefon.

— Fraților, ați scrîntit-o. Ați 
nimerit-o în altă parte cu blo
cul.

— Pe dracu I
— Așa e. Și doar ați foto

grafiat locul... Nu puteți spune 
că v-a slăbit memoria.

Proiectanții de la I.CJS.O.R. 
•-au scărpinat în cap. Pe urmă 
au început să se ia iar în bețe 
(adică-n adrese) cu Buzăul. 
Și-au ținut-o cu adresele pînă 
in octombrie 1957. Atunci le-au f 
spus :

— Știți ce, hai s-o lăsăm 
pînă după Anul Nou. Doar nu 
v-oți apuca să lucrați pe frig.

duel.

3-4

•apucat de 
cînd, Bu-

iar între-

cine-i mă rog

Atunci vedem noi cum mai de*  
vine problema.

După Anul Nou Buzăul i-<a 
făcut iar o vizită 1 .C.S.O.R.-u- 
lui.

— La mulți ani, bine ați in
trat iu noul an, ce faceți cu 
planurile ? le-<au urat aceștia 
pe nerăsuflate.

— Bine, mersi, dar vă facem 
o propunere. Luați legătură cu 
I.R.P.P.*ul,  să vă facă ei pla
nurile.

— Dar 
I.R.P.P*ul  ?

— Institutul regional de pro
iectări Ploești.

Intrați pe mîna l.R.P.P.-ului, 
totul a început de la.., început. 
Și iar...

La început a fost... 
Mai bine 
Buzăule, i 
prețul a 
(pînă la 
selor se 
sumă de 
ținut, 
însă treaba ușurel, bătrîne.ște.

Printr-o adresă savuroasă 
(nr. 2722 din 3 iunie, deși ei 
trebuiau să fie gaPa cu planurile 
de prin martie) ii anunțau 
calmi că „s-au studiat cîteva 
premize, care, dacă nu definiti
vează soluția (a se citi : chiar 
dacă nu înseamnă mare brin*  
ză) permit totuși elaborarea 
sarcinei de proiectare pentru 
peretele sud (subl. ns.) al pie
ței (?!?) etc7*.  în privința 
datei cind vor fi gata cu planul 
„aceasta o vom fixa ulterior**,  
grăiesc ei cu impasibilitate. în 
încheierea adresei, au o su
gestie teribil de originală : „vă 
sugerăm a interveni pe lîngă 
S.AB. Buzău cu să preia asu
pra sa — după cum este nor
mal — comanda înaintată*'  și 
dedesubt după două „ss“-uri : 
„Ing. D. S. Marinescu și ing. 
Nicolae Gh.“

Asta a fost care-va-să-zică în 
3 iunie. Acum sîntem aproape 
de jumătatea lui septembrie. 
Cum ați văzut dumneavoastră 
planul, așa l-a văzut și Buzăul. 
Arhitectul Rulea de la I.R.P.P., 
care lucrează la el, susține că 
el ar face ce-ar face dar... e 
greu cu dactilografierea. Așa 
că poate pe la 15 încolo...

în vremea asta, „beneficia-

avizul.
i zis avizele. Aleargă, 
după ele. Cu greu, cu 
vreo 30 de adrese 
sfîrșit numărul adre- 
ridică la frumușica 
vreo 80 !), le-au oh- 

I.R.P.P.-ul a inceput

rii“ din Buzău se zbat de 
mama focului, visează in fie
care noapte planul acesta fatal.

— Ce ne facem că pierdem 
milionul 1

•— Care milion ?
— Milionul repartizat. Dacă 

nu.l cpftiumăm se duce. Să în
cepem măcar la 1 octombrie.

Cineva de alături zîmbește 
superior și sceptic. Știe el ce 
știe, 
cut!

Pe lingă toate astea, neferici- 
ților 
nit o pleajcă pe cap : i-a dat 
in judecată trustul cu care con
tractaseră lucrarea. Trustul cre
zuse în cuvîntul lor c-o să pri
mească planurile la vreme și 
și~a angajat oameni, a făcut 
pregătiri (de vreun an se pre
gătesc săracii), așa că cere 
despăgubiri, și-o să cișlige. 
Uzina o să plătească. Dar 
o să dea și ea in judecată pe 
proiectant, pe I.C.S.O.R. 
urmă, cine știe, ’ *
o să se judece cu l.R.P.P,-ul, 
iar acesta cu Sanepidul și 
așa mai departe.

Din toată această tărășenie, 
Buzăul s-a ales cu... centrul o- 
roșului învelit în rogojini. Și 
nu mai poate de ciudă. Va- 
săzică are fondurile, are locul 
gata, are cine să lucreze, dar... 
n-are planurile.

Și ei credeau la începui că e 
ușor cu planurile, că merge așa, 
cit ai bate din palme, in cite
va luni. Uite că au trecut așa, 
cit ai bate din palme, vreo doi 
ani și planurile tot nu 
gata.

Situația asta e deci :
Planul nu e gata ! 
Buzăul așteaptă !
Milionul se duce !
Și vine iarna, n-o să se 

poată lucra !
Și milionul se duce !
Numai I.R.P.P.-ul stă. 

calm.
„Ușor fraților, mu vă

Uite „intîiuri" n-au tre-

„beneficiari**'  le-a mai ve-

Pe
l.C.S.O.R.-ul

sînt

mai

Stă

alar- 
mați, îi domolesc ei pe „bene
ficiarii**  din Buzău. „Se face 
și planul**.

în urma acestor chinuri, „be
neficiarii**  din Buzău au scos 
cică un proverb i „dacă vrei 
să-ți faci o casă, n-avea de-afa- 
ce cu I.C.S.O.R.-ul și cu 
I.R.P.P.-ul“,

O fi adevărat !

(Urmare din pag. l-a)

Ioan Varga, Nicolae Murse, Liubomir Radovan, 
Gheorghe Dobre, Aurelia Copăceanu etc. etc.

Ieri a venit și i-a chemat la o scurtă adunare 
secretarul organizației de bază U.T.M.

— Băieți, mîine se organizează o zi de muncă 
voluntară a tineretului pe șantierul de hidroamelio
rații. Să vă mai întreb dacă mergem și noi, cînd 
peste o lună canalele trebuie să fie gata ? Ne în- 
tilnim mîine dimineață la cinci și jumătate în gară. 
Organizația noastră de U.T.M. a răspuns întotdea
una la chemări. Avem de făcut o treabă importantă 
băieți I ‘

Azi o fac 1 Toți, brațe lîngă brațe, voință lîngă 
voință 1

Altul. Constatin Lupu, muncitor printre zecile de 
tineri muncitori ai Uzinelor Textile din Timișoara 
prezenți aici în stingă și-n dreapta lui. A mai fost 
pe șaptier și a lucrat 5 zile la rînd la porțiunea 
de canal pe care s-a angajat s-o sape colectivul 
uzinei lor. Tot ce sapă astăzi va spori numărul ce
lor 15 metri cubi de pămînt pe care i-a săpat atunci 
el singur.

Adică mai mult'de 15 metri cubi din pămîntul 
escavat de-a lungul celor 80 de km. de canal au 
fost săpați, lopată cu lopată, de utemistul Constan
tin Lupu. E un fapt pe care nu-1 va șterge vremea,

ci va rămîne încrustat undeva în bogăția pe care 
le-o vor aduce oamenilor cele 19.000 de hectare.

★
Dar sînt 1.500. N-o să-i cunoaștem pe toți. Crîm- 

peiele de pînă acum pot juca însă cu prisosință ro
lul spicelor smulse de țăran din lanul lui ca să le 
ducă acasă și să arate ce grîu frumos a crescut.

Se face seară și ziua de muncă sa sfîrșit.
Acum intră în rol niște petice de hîrtie care se 

string în mina cuiva, aduse prin mulțimea tineri
lor ce se pregătesc de plecare. Din toate părțile, 
de la fiecare echipă o hîrtiuță.

„Atelierele C.F.R. 92 de tineri. Porțiunea de lu
cru terminată. Fruntașă brigada I-a și brigada a 
IV-a. „I.R.P.T." 30 de tineri, 42 metri 
brigada lui Roman Dimitrie".

„Electromotor. 13 tineri. 28 metri 
Lucaci Hari".

Și se string hîrtiuțele.
Secretarul comitetului orășenesc 

„1.500 de tineri, peste 1.500 metri cubi“.
Rodul unei zile efervescente 1 Trenul 

din nou cu însuflețirea celor 1.500.
Mergem spre casă I
Rămîne în urțnă întinderea celor 19.000 de hec

tare peste care va mai stărui încă multă vreme 
ecoul basmalelor și tîrnăcoapelor care au mușcat 
peste zi pămîntul.

PREZENT!
(Urmare din pag. I-a)

cubi.

cubi.

face

Fruntașă

Fruntaș,

totalul:

se umple

tinerii brigadieri au venit să lu
creze în zilele de sărbătoare tineri 
din întreprinderi, școli și institu
ții din orașele Constanța, Babadag 
și Medgidia. ASTFEL, VALOA
REA ECONOMIILOR REALIZA
TE DE TINERET PRIN MUNCA 
VOLUNTARĂ DESFĂȘURATA 
PE ACEST ȘANTIER SE RIDICA 
LA 52.631 LEI.

Pe șantierul de la LUCIU- 
GIURGENI au muncit pînă acum 
voluntar peste 7.000 tineri colec
tiviști și din orașele apropiate. 
MAREA MAJORITATE A TINE
RILOR CARE AU MUNCIT PE 
ACEST ȘANTIER AU REALIZAT 
FIECARE CITE ZECE METRI 
CUBI DE SĂPĂTURI.

Și în regiunile București și Ga
lați tinerii participă în număr 
mare pe numeroasele șantiere care

pe toate șantierele țării
Bucu- 

lucrări
s-au deschis. In regiunea 
rești tineretul va executa 
pentru a fi redate agriculturii 
PÎNA LA SFIRȘITUL ANULUI 
1.600 HECTARE DE TEREN. In 
regiunea Galați au fost mobilizați 
pînă în prezent pe cele trei mari 
șantiere de indiguiri peste 2.500 
tineri, CARE AU EFECTUAT 
15.000 ORE DE MUNCA VOLUN
TARA.

O participare deosebit de mare 
s-a înregistrat duminică pe marele 
șantier de hidro-amelioratiuni de 
la CHECEA-J1MBOL1A, unde VOR 
FI REDATE AGRICULTURII 
19.000 HA. Numai duminică au 
ieșit la muncă voluntară din ora
șul Timișoara aproape 1500 tineri 
muncitori și studenți care au să
pat peste 1.500 m.c. pămînt. Din 
orașul Jimbolia au venit aproape 
700 tineri care, organizați pe echi
pe ți brigăzi, au săpat 1.175 m.c.

pămînt. Fruntași în muncă în a- 
ceste zile 
patriotic al 
cut ca pe 
să se simtă 
bișnuită, au fost tinerii de la Uzi
nele „Nikos Beloiannis", Atelierele 
C.F.R., de la „Electrocablul" și 
„Teba". CONȘTIENTI DE MĂ
REA ÎNSEMNĂTATE CARE O 
PREZINTĂ PENTRU ECONOMIA 
NOASTRĂ NAȚIONALA REDA
REA ACESTOR ZECI DE MII DE 
HECTARE DE PAMINT FERTIL, 
CARE VOR DA MII DE VA
GOANE CEREALE ȘI LEGUME 
PENTRU OAMENII MUNCII, TI
NERII PARTICIPA LA ACEASTA 
ACȚIUNE PLINI DE ÎNSUFLE
ȚIRE Șl PATRIOTISM CU TOA
TE FORȚELE, DÎND VIAȚA IN
DICAȚIILOR ÎNȚELEPTE ALE 
PARTIDULUI.

avîntul 
a fă- 
șantier

in care 
tineretului 

întregul 
o însuflețire neo-

Specialiștii Institutului de Cercetări metalurgice al Ministerului 
Industriei Grele au obținut in ultimul timp o serie de importante 
realizări. Printre acestea se numără valorificarea minereurilor de 
fier sărace, lucru care Va contribui la reducerea importurilor de mi- 
nereu de fier, fabricarea oțelului beton torsionat la rece și altele, 
în fotografie, inginerul Grigore Socolescu, șeful sectorului neferor.se 
din cadrul institutului urmărind procesul de purificare a metale
lor- (Foto AGERPRES)

neferor.se


SĂ ASIGURĂM TEMEINICA PREGĂTIRE 
a propagandiștilor

Zilele acestea se închid cursu
rile de instruire a propagandiștilor 
de la formele de învățămînt po
litic U.T.M. organizate pe lingă 
comitetele regionale U.T.M. Cursu
rile de instruire cu o durată rela
tiv scurtă au avut în primul rînd 
rolul de a clarifica propagandiști
lor principalele probleme politice 
și ideologice actuale. In al doilea 
rînd ele au constituit un pri
lej deosebit pentru organizarea 
unui larg schimb de experiență 
între propagandiști. Din acest 
punct de vedere cursul de instrui
re a propagandiștilor, organizat de 
Comitetul regional U.T.M, Bucu
rești, în care au fost cuprinși a- 
proape 1000 de propagandiști și-a 
îndeplinit în bună măsură mi
siunea, Expunerea și semina
rizarea lecțiilor din program a 
fost de un real folos în adîncirea 
cunoștințelor propagandiștilor în 
unele probleme de bază ale învă
țăturii marxist-leniniste.

In această privință, însă, este 
destul de grav faptul că la 
seria a Il-a nu s-a ținut lecția 
despre politica partidului în 
etapa actuală la sate, cu sar
cinile organizațiilor U.T.M. pen
tru îndeplinirea directivelor puse 
de partid la Consfătuirea de la 
Constanța. Lucrul acesta este cu 
atît mai grav și datoiită faptului 
că aproape toți propagandiștii din 
curs sînt viitori conducători ai 
formelor de învățămînt politic 
U.T.M. din satele regiunii Bucu
rești, unde în prezent se desfășoa
ră o intensă muncă de lămurire a 
țăranilor asupra superiorității for
melor de cooperare socialistă în 
agricultură. Ei nu au fost astfel 
ajutați să în'eleagă problemele noi 
ridicate de Consfătuirea de la Con
stanța, rolul pe care îl au propa
gandiștii de a face din fiecare 
cursant un agitator activ în opera 
de transformare socialistă a agri
culturii.

Un loc deosebit de important 
în activitatea cursurilor de pregă
tire a propagandiștilor l-au ocupat 
seminariile. Ele au avut rolul de a-i 
ajuta pe cursanți să-și însușească 
mai temeinic tezele principale din 
lecțiile predate, să-și lămurească 
eventualele neclarități; cu ajuto
rul lor ei au învățat totodată 
Cum trebuie condus și cum 
trebuie să se desfășoare un 
seminar. Am asistat la cîteva semi
nalii ținute în cadrul acestui curs. 
In afară de multe lucruri bune pe 
linia celor arătate mai sus, am 
observat și unele lipsuri asupra 
cărora este necesar să insistăm mai 
mult. Este vorba de faptul că unii 
asistenți ca tovarășii Vasilica Băn- 
cilă, Dumitru Laurențiu, nu au 
Stimulat suficient cursanții pentru 
crearea unor discuții vii, aprinse, 
capabile să scoată în evidență cu 
claritate ceea ce este principal din 
fiecare problemă dezbătută. Ei nu 

gin grup de tineri petroliștii 
ide la schela petroliferă Moi-i 
||neștî, distrîndu-se în timpul g 
= liber în împrejurimile noului i 

oraș Lucăceștl.

ȘTIRI SPORTIVE
După frumoasa victorie reali

zată asupra Franței, echipa mas
culină a R.P. Romîne a repurtat 
un nou succes în turneul final al 
campionatului european de volei 
învingînd marți cu 3—2 echipa 
R.P. Ungare.

Intîlnirea dintre echipele femi
nine ale U.R.S.S. și R.P. Romîne 
s-a încheiat cu scorul de 3—0 
(4, 8, 10) în favoarea echipei so
vietice.

★
In prezența a peste 20.000 de 

spectatori, marți s-a disputat la 
Sofia pe stadionul „Vasil Lewski" 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre echipele selecționate secun
de ale orașelor București și Sofia. 
Fotbaliștii romîni s-au comportat 
remarcabil obținînd o meritată 
victorie cu 4—1 (1—0).

★
După cum s-a mai anunțat, la 

11 septembrie va avea loc pe sta
dionul Republicii, cu începere de 
la ora 19,30, întîlnirea internațio
nală de box dintre echipa Repu
blicii Arabe Unite și echipa tine
retului din R.P. Romiină. 

s-au străduit ca seminariile să fie 
antrenante. In felul aoestâ cursăn- 
ții, viitori conducători ai formelor 
de învățămînt politic au fost lipsiți 
de o experiență practică bună în 
conducerea și desfășurarea discu
țiilor în cadrul seminariilor.

Lucruri buhe s-âu făcut însă 
atît la prima serie cît și la a doua 
în legătură cu sprijinirea pro
pagandiștilor în organizarea stu
diului individual. Mulți asistenți 
au organizat practic, pe gru
pe, după parcurgerea materialului 
dat spre studiere, schimburi de 
experiență pentru luarea de notițe. 
Totodată asistenții au vorbit pe 
larg cursanților despre felul cum 
își organizează ei studiul indivi
dual, iar cu cîteva ore înaintea 
ținerii seminariilor, au discutat cu 
propagandiștii, controlîndu-le caie
tele și lămurindu-le problemele 
neclare.

Pe linia organizării unui larg 
schimb de experiență între propa
gandiști, s-au făcut de asemenea 
câteva lucruri interesante și folo
sitoare. Astfel, trei dintre cei mai 
buni și mai vechi propagandiști 
au ținut în fața colegilor lor refe-

Pe marginea cursului 
de instruire a propa

gandiștilor organizat de 
Comitetul regional 
U. T. M București

rate despre activitatea lor. Au fost 
ținute astfel referatele „Pregătirea 
și expunerea lecției în oadrul cer
cului politic U.T.M.", „Cum mă 
pregătesc pentru conducerea dis
cuțiilor în seminar" și referatul 
„Munca propagandistului în afara 
cercului politic" cure u dezvăluit 
o bogată experiență a propagandi
stului Mihăilă Dumitru din co
muna Peretu, în munca cu cursan
ții în afara programului de lecții 
și seminarii. Practica aceasta, deo
sebit de folositoare pentru munca 
de viitor a propagandiștilor, merită 
să fie mai mult lărgită în seria 
IlI-a de instruire a propagandiști
lor. Trebuie spus de asemenea că 
în cadrul acestei serii au existat 
unele lipsuri destul de serioase în 
organizarea informărji politice a 
cursanților. Ei nu au fost antrenați 
în discutarea problemelor interna
ționale, în citirea și desbaterea 
unor articole din ziar. Mai mult, 
au fost chiar zile cînd în școală 
nu a pătruns nici un ziar.

Participînd la seminarii am con
statat de asemenea că propagan
diștii, în marea lor majoritate, au 
fost pregătiți, putînd face față 
cu succes sarcinii de a con
duce o formă de învățămînt poli

------------------------------- j—---------------------------------—-----------

Căutători iieobositi
(Urmare din pag. I-a) 

deficiențe de calcul, se refac mo
delele, împiedicîndu-se astfel risi
pirea unei cantități însemnate de 
metal.

Gospodărirea metalului au este 
problema unui anumit tînăr sau a 
unei anumite brigăzi, ci a tutu
ror. Pentru a intensifica acțiunea 
de economisire a metalului, con
structorii de mașini agricole — 
care au fost în schimb de expe
riență la uzinele de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Orașul 
Stalin în problemele îmbunătățirii 
procesului de producție, au făcut 
schimb de păreri și cu privire la 
căile de economisire a metalului. 
In urma acestui schimb de expe
riență au fost ținute în fața tine
rilor cîteva conferințe cu caracter 
tehnic, menite să-i sprijine în ac
țiunea de economisire a metalu
lui.

Toate acestea au contribuit ca 
în lunile iulie-august tineretul uzi
nei sa realizeze din economii 25 
de sape rotative a patru cîmpuri 
fiecare. Aceasta înseamnă o econo
mie de peste cinci tone de metal 
superior pe care uzina îl impor
tă. Pentru succesele obținute, mul
ti tineri au fost premiați de către 
conducerea uzinei, iar Viorel Si- 

tic U.T.M. Au mai fost unH însă 
care, datorită slabului lor nivel 
politic și cultural nu au fă
cut față cursului. Evident că 
aceștia nu vor putea faoe față 
nici muncii de propagandist. 
Motivul principal al acestor 
neajunsuri constă tocmai în 
modul defectuos în care unele co
mitete raionale U.T.M. s-au ocu
pat de recrutarea și selecționarea 
propagandiștilor. Este semnificativ 
faptul că în această serie, peste 
40 la sută dintre cursanți sînt to
varăși care nu au mai avut nicio
dată sarcina conducerii unei forme 
de învățămînt politic. Comitetul 
raional U.T.M. Urziceni, de exem- 
piu, din 27 propagandiști pe care 
i-a trimis în seria a doua la cursu
rile de pregătire, 19 sînt noi. Din 
raionul Koșiori de Vede din numă
rul de 25, 20 sînt noi, de la Leh- 
liu din 17, 15 sînt noi, iar de la 
Tumu Măgurele din 22, 20 sînt de 
asemenea noi.

înnoirea corpului de propagan
diști este într-adevăr bine să se 
facă dar numai în măsura în care 
ea este necesară. Din situația pre
zentată în raioanele mai »us amin
tite se poate trage cu ușurință 
concluzia că aceasta a devenit o 
practică.

Situația aceasta nu este deloc 
lăudabilă. Comitetele raionale 
U.T.M. respective ar fi trebuit să 
nu piardă din vedere propagandi
știi buni care au activat bine anul 
trecut și să nu fi lipsit formele 
de învățămînt politic din acest an 
de experiența lor. Se cere de aceea 
din partea acestor comitete raio
nale o mai mare atenție încă de 
la începutul anului de învățămînt, 
față de munca tovarășilor noi re
crutați, un ajutor mai eficace.

In afară de cei aproape 30 oa
meni pe care conducerea cursului 
i-a trimis înapoi datorită slabei lor 
pregătiri politice, culturale, din 
școală au mai fost scoși oa
meni ca Stan Turci u din ra
ionul Titu, care a dovedit grave 
abateri disciplinare și morale. Co
mitetul raional U.T.M. Titu, cu 
toate că a cunoscut situația ace
stui element descompus moralice
ște, l-a trimis la curs, socotind 
probabil cursul de propagandiști 
drept un mijloc de reeducare.

Zilele acestea, pe lîngă Comite
tul regional U.T.M. București s-a 
deschis seria a IlI-a a cursului de 
instruire cu propagandiștii. Comi
tetul regional U.T.M. București 
trebuie să vegheze la respecta
rea strictă a programului celei de 
a IlI-a serii a cursului de instrui
re avînd grijă să se creeze toate 
condițiile pentru ca în această se
rie propagandiștilor să li se ofere 
prilejul de a face, un larg schimb 
de experiență, de a pleca de la 
instruire și cu bogate cunoștințe 
metodice

I. ȘERBU

ditaru, responsabilul brigăzii de 
la forje, care a executat sapele ro
tative, a fost trimis să-și petreacă 
concediul în R. P. Ungară.

O problemă hofărîfoare: 
calificarea

Numai cel ce stăpînește bine 
meseria poate fi un luptător activ 
și consecvent pentru economisirea 
metalului. De pregătirea profesio
nală se leagă mai buna organi
zare a muncii, calitatea produse
lor, ridicarea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, 
gospodărirea metalului, a mate
rialelor.
La propunerea Comitetului U.T.M. 

din cadrul serviciilor tehnice au 
fost repartizați tinerii ingineri pe 
lîngă fiecare brigadă pentru a a- 
corda tinerilor asistență tehnică, 
pentru a-i sprijini concret în ac
țiunea de economisire a metalului. 
Inițiativa aceasta a atras după 
sine alta tot atît de importantă: 
„ora tehnică". In cadrul „orelor 
tehnice" inginerii repartizați pe 
lîngă brigăzi lămuresc tinerilor 
prin discuții la locul de muncă, 
sau prin intermediul unor lecții o 
seamă de noțiuni tehnice. „Ora teh
nică" s-a dovedit de mare ajutor

Tel e f r a
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

prini-secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

București

Vă mulțumim sincer pentru urările călduroase pe care ați bine
voit a le adresa poporului vietnamez, guvernului Republicii De
mocrate Vietnam și Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam cu 
ocazia celei de-a !3-a aniversări de la proclamarea Republicii 
Democrate Vietnam.

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate 

Vietnam și președinte al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam

FAM VAN DONG
Prim ministru al Republicii Democrate

Vietnam

Cuvîntare rostită de ambasadorul 
R.P.D. Coreene la postul nostru 

de televiziune
Cu prilejul celei de-a 10-a săr

bătoriri a aniversării proclamării 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, Kim Ben Dik, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Democrate 
Coreene la București, a rostit mar
ți seara la Studioul de Televiziu
ne București o cuvîntare adresată 
poporului romîn.

Vorbitorul a arătat că procla
marea Republicii Populare Demo
crate Coreene este o cucerire is
torică obținută în lupta crîncenă 
împotriva imperialiștilor americani 
și a acoliților lor de către po
porul coreean, eliberat de către 
glorioasa armată sovietică.

Poporul nostru — a spus în con

Concursul și Festivalul internațional George Enescu

Noi oaspefi de seamă
Marți după-amiază, avionul a 

adus în Capitală pe un nou oas
pete al Festivalului internațional 
„George Enescu" — cunoscutul 
dirijor englez Sir John Barbirolli, 
dirijor permanent și directorul mu
zical al Orchestrei „Halle" din 
Manchester.

In intîmpinarea muzicianului 
englez au venit artiștii poporului 
George Georgescu și Constantin 
Silvestri, reprezentanți ai Comi
tetului de organizare a Concursu
lui și Festivalului „George Enes
cu", reprezentanți ai O.S.T.A. Au 
fost de asemenea de față reprezen
tanți ai Legației Marii Britanii la 
București.

Deși puțin obosit de călătorie și 
de intensa activitate din ultimele 
zile — marele dirijor englez vine 
de la Paris unde a luat parte la 
Concursul internațional „Pablo 
Casals" —, Sir John Barbirolli a 
răspuns cu amabilitate întrebărilor 
puse de un redactor al Agenției

A început a doua etapă
a concursului de vioară

In cadrul Concursului interna
țional „George Enescu" marți a 
început a doua etapă a concursului 
de vioară. In sala „C. Tănase" 
s-au prezentat violoniștii Hamza 
Gheorghe (R.P.R.), Lilia Beretti 
(Franța), Artur Danielle (Franța), 
Cozighian Varujan (R.P.R.) și 
Ta Man Bon (R.D. Vietnam).

Tot marți, noi tineri s-au pre
zentat la concursul de pian. In 
sala Dalles au fost audiați pianiș- 

In cea de-a 6-a
In cea de-a 6-a zi a Festivalului 

internațional „George Enescu" au 
avut loc două manifestări artisti
ce în sala Ateneului R.P. Romîne. 
La orele 18 violoncelistul Vladimir 
Orlov, artist emerit, a interpretat 
cu sensibilitate și clară înțelegere 
a stilului un program variat care 
a cuprins lucrări de Ftancoeur. 
Beethoven, Weber-Piatigorski, De
bussy, Tudor Oiortea și Ioaquin 
Nin. A acompaniat la pian Dago- 
bert Bucholtz, artist emerit.

Seara, Orchestra simfonică a 

pentru tineret. Brigăzile ingineri
lor Victoria Dimulescu și Ion 
Brînzan prin intermediul acestor 
„ofe" au îmbunătățit mult calita
tea produselor și reducînd rema
nierile au economisit însemnate 
cantități de metal.

Comitetul U.T.M. a preluat o 
veche inițiativă a uzinei: scrie
rea unor teme cu caracter tehnic 
și economic pe tablele aflate în 
secții. Din aceste lecții, care sînt 
pregătite de cabinetul tehnic, ti
nerii află multe noțiuni despre 
productivitatea muncii, calculul ei, 
prețul de cost, calitatea poduselor 
etc.

Măsurile privind ridicarea cali
ficării profesionale sînt complexe. 
Tinerii au fost mobilizați la cele 
cinci cursuri de minim tehnic. Și 
în noianul de măsuri variate, in
teresante, atractive luate de comi
tetul U.T.M. se numără și con
cursurile „Să ne cunoaștem mese
ria", „Gine știe cîștigă" organizate 
în colaborare cu comitetul de în
treprindere sub îndrumarea orga
nizației de partid și dotate cu pre
mii. (Cu 2-3 luni înainte de con
curs se țin în fața tinerilor 12-14 
lecții pe probleme de specialitate 
din concurs). Astfel, ridicîndu-și 
calificarea profesională, eliminînd 
rebuturile, turnătorii de exemplu 

tinuare vorbitorul — în decursul 
celor 13 ani n-a rezolvat încă pro
blema unificării patriei. Dacă n-ar 
fi staționat armata americană în 
Coreea de sud patria noastră ar 
fi fost de mult unificată.

Poporul coreean protestează cu 
hotărire împotriva staționării fără 
temei pe teritoriul Coreei de sud 
a trupelor americane.

In încheiere, Kim Ben Dik a a- 
dresat poporului romîn urări de 
succese în opera de construire a so
cialismului și în lupta sa pentru 
menținerea păcii în lumea în
treagă.

(Ager preș)

romîne de presă „Agerpres". 
„Este de cea mai mare im
portanță — a spus printre al
tele renumitul dirijor englez 
— să cinstești memoria unui 
om care a fost nu numai unul din 
cei mai mari muzicieni ai timpu
lui nostru, dar mai ales un om 
adevărat. Sînt convins că mani
festările muzicale care se desfă
șoară acum în capitala țării dum 
neavoastră înehinate acestui mare 
muzician, nu pot fi organizate de- 
cît de cei care știu să prețuiasci 
și să cinstească așa cum se cu
vine pe George Enescu, omul și 
creația sa".

★
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală pentru a lua parte la ma
nifestările din cadrul Concursului 
și f estivalului Internațional „Geor
ge Enescu“, pianistul sovietic Ia
kov Zak, profesor la Conservatorul 
din Moscova.

tii: Diethelm Miiller Nilsson 
(R.D. Germană), Sheldon Lubow 
(S.U.A.), Kiara Havlikova (R. Ce
hoslovacă), Andrei Jasinski (R.P. 
Polonă), Vladimir Topinka (R. 
Cehoslovacă), Michele Boegner 
(Franța), Cristea Zalu (R.P.R.), 
Therese de Clauzade (Franța), 
Yen Cen Zun (R.P. Chineză) și 
Irene Werner (R.D. Germană).

(Agerpres)

zi a Festivalului
Filarmonicii de stat „Banatul" 
din Timișoara, condusă de Mir
cea Popa, cu concursul pianistului 
bulgar Otto Liebig, a executat 
Concertul brandemburgic nr. 3 
de Bach, Suita I-a pentru orches
tră în Do major de George 
Enescu și Concertul pentru or
chestră de coarde de Sigismund 
Toduță. In încheierea concertului, 
pianistul Otto Liebig, acompaniat 
de orchestră, a interpretat cu im
petuozitate Concertul nr. 1 în mi 
bemol major de Fr. Liszt

Concertul s-a bucurat de succes.

au economisit în luna iulie peste 
două tone de metal iar brigada 
lui Constanța Mladin de la mașini 
rotative 40 de kg. de aluminiu și 
110 kg. cupru. Prin debitare au
togenă, în primele 7 luni ale anu
lui s-a economisit metal în va
loare de 60.000 lei. Ca urmare 
a ridicării calificării profesionale, 
a gospodăririi cu grijă a meta
lului, uzinele „Electroputere" au 
redus prețul de cost în luna iulie, 
la producția marfă comparabilă, 
cu 0,3 la sută.

Comitetul U.T.M. a luat măsuri 
pentru extinderea acțiunii de eco
nomisire a metalului la toate 
locurile de muncă, de folosire mai 
completă a ajutorului celor peste 
150 de tineri ingineri în această 
acțiune.

★
Rezultate bune s-au obținut î» 

fiecare din cele două uzine craio- 
vene vizitate. Aceasta nu înseam
nă firește că s-au epuizat toate 
posibilitățile de economisire a me
talului. Organizarea de către co
mitetul orășenesc U.T.M. a unui 
schimb de experiență între aceste 
două uzine este unul din mijloa
cele care ar înlesni cunoașterea și 
răspîndirea experienței înaintate 
dobîndite în acțiunea patriotică 
de economisire a metalului,

Recepție oferită cu prilejul 
sărbătorii naționale a R. P. Bulgaria 

Cuvîntul ambasadorului R. P. Bulgaria, Stoian Pavlov
(Urmare din pag. I-a) 

muncitor bulgar a desfășurat for
țele și capacitățile’sale și cu a- 
jutorul frățesc și dezinteresat al 
Uniunii Sovietice și țărilor de 
democrație populară, cu un mare 
entuziasm construiește viața sa 
nouă și viitorul său socialist fe
ricit. Dintr-o țară agricolă ina- 
poiață, intr-o ’ perioadă foarte 
scurtă, Bulgaria s-a transformat 
intr-o țară industrială cu o agri
cultură înfloritoare, cooperativi- 
zată și mecanizată.

Astăzi poporul bulgar sărbăto
rește cea de-a 14-a aniversare a 
libertății sale în condițiile unor 
profunde transformări economice 
și de clasă in țară, in condițiile 
orînduiriî socialiste care a învins 
in Bulgaria pentru totdeauna in 
toate ramurile vieții sale sociale.

Poporul bulgar este nespus de 
fericit de faptul că dezvoltarea 
socialistă a Patriei sale are loc 
în marea familie a puternicului 
lagăr socialist în frunte cu Ma
rea Uniune Sovietică, care îi a- 
cordă un ajutor neîncetat, activ 
și dezinteresat și in condițiile co
laborării frățești cu celelalte țări 
de democrație populară.

(Urmc~e din pag. l-a)

Populară Bulgaria, bazată pe 
principiile internaționaliste ale 
intr-ajutorării frățești, s-a dezvol
tat tot mai mu!t căpătind un con
ținut nou corespunzător interese- 
kr fundamentale ale ambelor po
poare libere și stăpine pe soarta 
lor.

însuflețite de cauza nobilă a 
construirii socialismului, popoare
le noastre își aduc contribuția 
lor activă la consolidarea mare
lui lagăr socialist in frunte cu 
Uniunea Sovietică, a cărui unita
te și putere de neînvins constituie 
chezășia succeselor continue ale 
țărilor socialiste și obstacolul 
principal în calea cercurilor a- 
gresive imperialiste care prin ac
țiunile lor provocatoare organi
zate in diverse părți ale lumii, 
atentează la pacea și securitatea 
popoarelor.

Aceleași cercuri imperialiste a- 
mericane care nu de mult au în
treprins acțiuni militare deschise, 
de mari proporții, pentru a ză
găzui mișcarea de eliberare na- 
țiohală a popoarelor arabe, se 
dedau acum la noi amenințări și 
organizează noi provocări armate 
în Extremul Orient.

încâlcind in mod grosolan 
principiile coexistenței pașnice, 
S.U.A. continuă să se amestece in 
treburile interne ale R.P. Chineze, 
să ocupe cu forțele sale armate 
și să transforme în baze militare 
teritorii ale R. P. Chineze, să 
încerce să împiedice poporul chi
nez de a-și elibera propriul său 
teritoriu.

In ultimele săptămîni s»au in
tensificat acțiunile de șantaj și 
provocare pe care S.U.A. le să- 
vîrșesc în regiunea Taivanuiui. 
La demonstrațiile militare și pre
gătirile masive de război îndrep
tate împotriva R.P. Chineze se a-
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Legați pe veci Intr-o prietenie 
frățească de nezdruncinat, bulga
rii și rominil, Însuflețiți de ma
rea învățătură mârtist-lehinistă, 
credincioși principiilor internațio
nalismului proletar, merg astăzi 
înainte în mod ferm pe drumul 
ales de către ei spre Înălțimile 
luminoase ale socialismului și co
munismului.

In lupta comună pentru pace șl 
o viață fericită, din zi in zi se 
întărește și înflorește prietenia 
tradițională btilgaro-romînă, prie
tenia de nezdruncinat cu marea 
Uniune Sovietică. Crește și se 
lărgește prietenia noastră cu cele
lalte țări democrat-populare.

Astăzi, de ziua eliberării po
porului bulgar, fiecare bulgar îm
brățișează in gînd fiii și fiicele 
cunoscuți și necunoscuți ai Pa
triei noastre care și-au jertfit în 
lupta pentru libertatea poporului 
lucrul cel mai de preț — viața, 
îndreaptă glodurile sale, senti
mentele frățești spre ostașii so- 
vietici-eliberatori, exprimîndu-și 
profunda lui recunoștință față de 
poporul sovietic — popor eroic.

Permiteți-mi, stimați tovarăși 
și prieteni, să ridic un toast pen

Cuvîntul tovarășului Chivu Stoica
daugă amenințări fățișe aie con
ducătorilor politici și militari a- 
mericani, fixarea samavolnică de 
către S.U.A1 pe teritoriul și în 
apele teritoriale aie Chinei, a sfe
rei de operații a forțelor militare 
americane, precum și alte măsuri 
de acest fei. A devenit o metodă 
obișnuită a politicii de forță a 
S.U.A. folosirea manevrelor mili
tare și deplasarea forțelor mari
time și aeriene ca mijloc de pre
siune șl Intimidare împotriva al
tor state.

Toate aceste pregătiri militare 
ale S.U.A. în regiunea Taivanu
iui, toate provocările și amenin
țările îndreptate împotriva po
porului chinez, nu pot să nu stîr- 
nească neliniște pentru destinele 
păcii, precum și indignarea în
tregii omeniri iubitoare de pace, 
împotriva agresorilor americani 
care încearcă necontenit să îm
pingă omenirea spre război.

Poporul romîn condamnă cu 
toată hotărirea acțiunile agresive 
ale S.U.A. îndreptate împotriva 
R.P. Chineze. împreună cu cele
lalte popoare frățești ale marii 

Să urgentăm ritmul pregătirilor
pentru însămmțările de toamnă!

(Urmure din pag. I-a)

Ploești, lăți etc. planul la acea
stă lucrare a fost realizat în pro
porție de numai 2—6,4 ia sută. 
Toți lucrătorii ogoarelor cunosc 
importanța deosebită a acestui 
îngrășămînt ccrnplex pentru cre
șterea producției. De aceea, rit
mul acestei lucrări trebuie ur
gentat. Este o datorie patriotică 
a organizațiilor U.T.M. de la 
sate să organizeze cit mai grab
nic o acțiune de masă a tinere
tului pentru descoperirea tuturor 
rezervelor de gunoi de grajd din 
curți, de la marginea satelor și 
de pe malul apelor și pentru 
transportul lui la cimp.

Odată cu aceste lucrări tre
buie urgentată condiționarea șl 
tratarea semințelor, in mod deo
sebit in unitățile agricole coope
ratiste și in sectorul individual.

Ani de-a rîndul tineretul din 
multe unități agricole socialiste 
de stat și cooperatiste a luat in 
Îngrijirea sa centrele de condi
ționare și tratare a semințelor.

tru prietenia veșnică și do 
nezdruncinat dintre poporul bul
gar și poporul rom ia.

Pentru conducătorul șt însufle- 
țițorul poporului romîn — Parti
dul Muncitoresc Romîn.

Pentru Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
pentru primul secretar al Comite- 
tu'ui Central al Partidului Mun
citoresc. Romîn, tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

Pentru Guvernul Repub'icii 
Populare Romîne în frunte cu to
varășul Chivu Stoica.

Pentru președintele Prezidiului ț 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne, toyarășul 
Ion Gheorghe Maurer.

Pentru prietenia veșnică, de 
nezdruncinat și dătătoare de via
ță cu Marea Uniune Sovietică.

Pentru dezvoltarea și lărgirea 
mai departe a prieteniei și cola
borării economice între popoarele 
din lagărul socialist in frunte cu . 
Uniunea Sovietică.

Pentru pace, prietenie și cola
borare între toate popoarele iubte 
toare de pace.

familii a țărilor socialiste îr, 
frunte cu puternica Uniune Sovie
tică, poporul nostru este alătull 
de poporul chinez, solidar c( 
lupta nobilă a acestuia pentru a 
părarea securității și integrit Iții 
teritoriale a patriei sale,

Dragi tovarăși și prieteni,

Participînd cu bucurie la ma
rea sărbătoare a poporului frate 
■bulgar permiteți-mi să urez Repu
blicii Populare Bulgaria noi șl 
mari succese pe calea construirii 
socialismului ți să ridic paharul 
pentru întărirea continuă a prie
teniei romino-bulgare, pentru Par
tidul Comunist Bulgar și Comi
tetul său Central, pentru primul 
secretar al Partidului Comunist 
Bulgar, tovarășul Todor Jlvkov, 
pentru guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria în frunte cu tovară
șul Ant<»i lugov, pentru preșe
dintele Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, tovarășul Gheorghi Da- 
mianov, pentru întărirea lagăru
lui socialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică bastionul păcii și prie
teniei între popoare.

Această tradiție valoroasă să fie 
continuată și in anul acesta. Ti
neretul sătesc, mobilizat de orga
nizațiile U.T.M., să pornească a- 
ceastă acțiune sub lozinca: „Să 
insămînțăm numai semințe con
diționate și tratate".

Terminînd în timp cit mai scurt 
toate lucrările pregătitoare, ute- 
miștii, tinerii din agricultură vor 
aduce o contribuție prețioasă Ia 
executarea insămînțărilor din 
toamna acestui an.

Utemiștl, tineri mecanizatori, 
colectiviști, întovărășiți, tineri 
țărani cu gospodării Individuale I 
Depuneți toate eforturile voastre 
pentru urgentarea pregătirilor ne
cesare insămînțărilor de toamnă! 
Grăbiți ritmul arăturilor, al 
transportului gunoiului de grajd 
la cimp, al condiționării și trată
rii semințelor I

Pregătiți toate condițiile nece
sare pentru executarea insămin- 
țărilor în timpul optim, punind 
astfel o temelie solidă recoltelor 
anului viitor!
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S.U.A. să pună capăt provocărilor agresive
împotriva poporului chinez!

Politica de agresiune și război a S.U.A

va fi în mod inevitabil gîtuită
PEKIN 9 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: In dimineața zi
lei de 8 septembrie Conferința 
supremă de stat convocată de 
președintele Mao Țze-dun și-a 
continuat lucrările.

In ședința din 8 septembrie a 
luat cuvîntul președintele Mao 
Țze-dun. El a subliniat că situa
ția actuală este favorabilă po
poarelor din întreaga lume care 
luptă pentru pace. Referindu-se la 
situația internațională, președin
tele Mao Țze-dun a arătat că ten
dința generală se exprimă prin 
faptul că vîntul de la Răsărit pre
domină asupra vintului de la 
Apus. Președintele Mao Țze-dun 
a spus că teritoriul chinez Taivan 
este ocupat de nouă ani de impe
rialiștii americani care, nu de
mult, au trimis forțele lor armate 
pentru ocuparea Libanului. State
le Unite au creat sute de baze 
militare în numeroase țări din 
lume. Teritoriul chinez Taivan, 
Libanul și toate celelalte baze mi
litare ale Statelor Unite aflate în 
state străine înseamnă însă un 
laț de gîtul imperialismului ame
rican. Nimeni altul decît ameri
canii au făcut acest laț și și l-au 
legat de git, în timp ce celălalt 
capăt al lațului l-au dat în mîi- 
nile poporului chinez, popoarelor 
din țările arabe și tuturor po
poarelor lumii cărora le este scum
pă pacea și care se ridică îm
potriva agresiunii. CU CIT 
AGRESORII AMERICANI VOR 
RAMINE MAI MULT TIMP IN 
ACESTE LOCURI, CU AT1T MAI 
MULT SE VA STRINGE LAȚUL 
DIN JURUL GITULUI LOR.

In continuare președintele Mao 
Țze-dun a spus că imperialismul 
american creează pretutindeni în 
lume o situație încordată în 
scopul desfășurării agresiunii și 
înrobirii popoarelor din alte țări. 
Imperialiștii americani cred că 
obțin totdeauna avantaje de pe 
urma unei situații încordate. După 
cum arată însă faptele, situația 
încordată creată de Statele Unite 
dă rezultate contrarii celor dorite 
de americani. In realitate această 
situație a mobilizat popoarele din 
întreaga lume la lupta împotri
va agresorilor americani. Pre
ședintele Mao Țze-dun a subliniat 
că DACA GRUPAREA MONO
POLISTA DIN S.U.A. VA PER
SEVERA IN POLITICA SA DE 
AGRESIUNE ȘI RĂZBOI, EA VA

FI IN CELE DIN URMA IN MOD 
INEVITABIL GITU1TA DE PO
POARELE DIN LUMEA ÎN
TREAGA. Aceeași soartă li aș
teaptă și pe complicii Statelor 
Unite.

Ocupîndu-se de situația Inter
nă, președintele Mao Țze-dun a 
spus că, în urma mișcării între
gului popor pentru reglementarea 
stilului de muncă, în țară s-a 
creat pretutindeni o atmosferă de 
avînt și înflorire. In agricultură, 
industrie, cultură, învățămînt și 
alte domenii ale construcției s-a 
creat o atmosferă de mare avînt. 
Datorită eforturilor comune ale 
poporului din întreaga țară, sub

Cuvîntarea 
președintelui 

MaoTze-dun la Confe
rința supremă de stat

să continue să se dezvolte pe sca
ră largă.

Referindu-se la mișcarea pentru 
Înființarea de comune populare, 
care ia în prezent un avînt pu
ternic în China, președintele Mao 
Țze-dun a spus că trebuie să se 
salute cu căldură această mișcare 
și să se întărească conducerea ei.

Președintele Mao Țze-dun și-a 
exprimat speranța in tratativele 
chino-americane la nivelul amba
sadorilor care vor începe în cu- 
rînd la Varșovia. El a spus că 
dacă cele două părți vor tinde 
In mod sincer la rezolvarea pro
blemelor, atunci tratativele pot 
duce la anumite rezultate. Po
poarele din întreaga lume urmă
resc în prezent cu atenție apro
piatele tratative între reprezen
tanții celor două țări.

Reacția Case£ Albe la mesajul 
Hrușciov
creată în regiunea Taivan și 
strîmtorii Taivan. în mesajul 
d-lui Hrușciov ea este caracteri
zată ca fiind o situație pericu
loasă. Statele Unite au și recu
noscut existența primejdiei și 
speră că ea va fi diminuată prin 
reluarea tratativelor la nivelul 
ambasadorilor între Statele Unite 
și regimul comunist chinez".

In declarație se face încerca
rea de a prezenta poziția R. P. 
Chineze față de teritoriile ei — 
insulele Taivan, Țzinmîndao și 
Matsushan — drept „revendicări 
teritoriale".

lui N. S
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

TASS transmite : Secretarul ■ Ca
sei Albe pentru problemele pre
sei, Hagerty,- a dat publicității o 
declarație în care se spune că la 
8 septembrie președintele Eisen
hower a primit din partea Amba
sadei Statelor Unite de la Mosco
va textul mesajului lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. „După ce 
președintele îl va studia mai a- 
profundat, se spune în declarație, 
el va da răspunsul pe care îl 
va considera potrivit.

Mesajul se ocupă de situația

Popoarele arabe sprijină cauza 
dreaptă a poporului chinez

BAGDAD 9 (Agerpres). — Pos
tul de radio irakian a transmis un 
comentariu în care se arată că 
toate popoarele arabe sînt hotărî- 
te să sprijine R.P. Chineză, care 
se apără împotriva agresorilor

Al V-lea Congres al U.I.S.
va întări și mai mult 

Uniunea Internațională a Studenților
Infervenfia fov. ION ILIESCU, secretar al C.C. al U.T.M. șl președinte 

al U.A.S.R., la punctul I de pe ordinea de z! a celui
PekinV-lea

de al

conducerea partidului comunist a 
crescut mult ritmul de construire 
a socialismului in China. Avind 
în vedere presiunea crescindă a- 
supra industriei din partea pro
ducției agricole care se dezvoltă 
în salturi, a subliniat președin
tele Mao Țze-dun, precum și fap
tul că în domeniul producției a- 
gricole și al muncii la sate există 
în prezent o bază relativ solidă șl 
o experiență relativ mare, centrul 
de greutate al muncii de condu
cere trebuie mutat la timp din 
agricultură și munca Ia sate spre 
construcția industrială. Organele 
de conducere centrale și provin
ciale trebuie să ia într-o mină in
dustria, iar în cealaltă agricul
tura și de azi înainte să pună 
accentul pe industrie. In dome
niul industriei este necesar ca în 
primul rind să ne ocupăm insis
tent de siderurgie și de construc
ția de mașini, deoarece aceasta 
constituie baza pentru înfăptuirea 
industrializării și a mecanizării 
agriculturii, precum și pen
tru întărirea puterii apărării 
țării noastre. In continuare pre- 
ședinte’e Mao Țze-dun a arătat că 
agricultura și munca la sate nu 
trebuie să fie neglijate, că în anul 
viitor producția agricolă trebuie

Stat al S.U.A. a

(desen din Krokodil)

NU VEDE MAI DEPARTE DE 
VIRFUL NASULUI.

* 
X *

Departamentul de 
publicat un memorandum special in 
care declară că S.U.A. intenționează să 
continue politica de ,.nerecunoaștereu a 
RE. Chineze și de sprijinire a cada
vrului politic Cian Kai-și în Taivan.

imperialiști și vrea să elibereze 
Taivanul, teritoriu chinez ocupat 
prin forța armelor de imperialiști.

In comentariu s-a subliniat 
că popoarele arabe, care luptă 

pentru elibera
rea Libanului și 
■Iordaniei de 
sub ocupația im
perialistă și pen
tru zădărnicirea 
oricărui com
plot împotriva 
Republicii Irak, 
sînt solidare cu 
frații lor chinezi 
care luptă de a- 
semenea împo
triva agresori
lor imperialiști.

Dragi colegi și prieteni,
Studenții din Republica Popu

lară Romînă vă transmit vouă, tri
mișii majorității tineretului univer
sitar al îumii, un cald salut și u- 
rări de succes deplin în munca 
voastră nobilă de însușire a ști
inței și culturii.

Credincioși nobilelor idealuri de 
progres și apărare a păcii în în
treaga lume, studenții din țara 
noastră au întîmpinat acest Con
gres cu mult entuziasm și cu con
vingerea că el va aduce o contri
buție prețioasă la dezvoltarea co
laborării în mișcarea internațio
nală studențească, la promovarea 
spiritului de înțelegere și apro
piere între studenții tuturor uni
versităților, la o și mai mare con
tribuție a studențimii în lupta pen
tru progres social și pace in lu
me. Studenții romîni au certitudi
nea că cel de-al V-lea Congres 
va întări și mai mult Uniunea In
ternațională a Studenților, va da 
cea mai justă apreciere situației 
actuale în mișcarea studențească 
mondială, va determina ca activi
tatea muitilaterală a U.I.S. să de
vină cu atît mai bogată mai efici
entă, mai cuprinzătoare, mai inte
resantă.

După ce s-a referit la condițiile 
internaționale în care se desfă
șoară al V-lea Congres al U.I.S., 
vorbitorul a spus :

Linia adoptată de U.I.S. încă 
de la inființarea sa, de participa
re consecventă la lupta popoare
lor pentru pace și-a găsit o largă 
aprobare a studențimii. Acest lu
cru infirmă totodată poziția ace
lor conducători de organizații 
studențești care pretind că stu
dențimea nu trebuie să par
ticipe la lupta pentru pace întru- 
cît aceasta ar fi o chestiune po
litică. Abstracție făcînd de stupi
ditatea și non-sensul elucubrațiu- 
nilor apolitismului universitar, am 
vrea să arătăm că o asemenea 
poziție nu corespunde intereselor 
studențimii.

Marile manifestații ale tineretu
lui universitar din Japonia și

Congres al U.I.S. de la
U.R.S.S., Germania Federală și 
Polonia, India și Italia, Brazilia 
și Franța etc., dovedesc cu priso
sință că acest tineret este din ce 
in ce mai conștient de menirea și 
interesele sale, de atitudinea pe 
care se cuvine s-o adopte in pro
blema fundamentală a contempo
raneității. Credem de aceea, că 
ideea consolidării păcii, trebuie să 
constituie temeiul pe care să se 
desfășoare lucrările Congresului 
nostru.

Nici o altă problemă — mate
rială sau culturală, sportivă sau 
profesională — nu va fi în mod 
real soluționată dacă asupra uni
versității va continua să existe 
spectrul războiului, dacă studen
țimea din țările angajate in cursa 
înarmărilor este lipsită de cele 
necesare studiului pentru că alo
cațiile militare epuizează bugetele 
guvernelor respective, dacă în
corporările în armată și posibili
tatea de a-și întrerupe studiile 
pentru a apăra interesele imperia
liștilor în vreo colonie oarecare — 
indiferent dacă este vorba de Al
geria, de Kamerun sau Orientul 
Arab — periclitează munca și li
niștea unor mase importante de 
studenți. Raportul Comitetului Exe
cutiv aduce în această privință 
cifre și fapte convingătoare.

Conștienți de marea lor răspun
dere, studenții romini, atașați 
luptei poporului lor, constructor al 
socialismului sprijină politica de 
pace a statului democrat-popular, 
stat al muncitorilor și țăranilor 
care depune eforturi pentru a con
tribui la destinderea actualei în
cordări internaționale, la coexis
tență pașnică intre state.

Ca studenți ai unei țări care a 
cunoscut in trecut exploatarea im
perialistă, care numai cu 14 ani 
in urmă a reușit să se elibereze 
de sub dominația imperialiștilor,

sufletul lupta 
a popoarelor.

*
*

Nota guvernului U.R.S.S. adresată 
Ministerului Afacerilor Externe 

al R. P. Chineze
MOSCOVA 9 (Ager

pres). — TASS trans
mite : La 9 septembrie 
S. Antonov, însărcinatul 
cu afaceri al Uniunii 
Sovietice în R. P. Chi
neză a remis Ministeru
lui Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze s notă a 
guvernului sovietic în 
care se arată că guver
nul U.R.S.S. a luat notă 
și va respecta întrutotul 
liotărîrea guvernului chi
nez cu privire la stabili
rea limitei apelor terito
riale ale Republicii Popu
lare Chineze la 12 mile 
marine și cil privire la

faptul că nici un fel 
de navă maritimă mili
tară sau aparate străine 
de zbor nu pot să pă
trundă în apele terito
riale ale R. P. Chineze 
și în spațiul aerian de 
deasupra lor fără permi
siunea guvernului R. P. 
Chineze- Au fost date dis
poziții organizațiilor so
vietice corespunzătoare 
pentru respectarea rigu
roasă a frontierelor sta
bilite la 12 mile ale a- 
pelor teritoriale ale R.P. 
Chineze.

Noi demonstrații de forță 
ale armatei americane 

la Liban
BEIRUT 9 (Agerpres). — A- 

genția Associated Press anunță 
că armata americană va efectua 
începînd de miercuri manevre com
binate în apropiere de Beirut. 
Scopul oficial al acestei demon
strații de forță la care participă 
trupe terestre, aviația și marina, 
este instruirea militarilor libanezi 
cu armamentul american. Mane
vrele americane sînt interpretate 
ca o indicație a continuării refu
zului de retragere a trupelor străi
ne prevăzută de rezoluția Adunării 
Generale a O.N.U.

Agențiile de presă anunță că la 
Beirut s-au dat lupte în cursul 
nopții de duminică spre luni, ceea 
ce confirmă că patrioții libanezi 
refuză să se predea. S-au înre
gistrat patru morți .și mai mulți 
răniți. De asemenea agenția Fran
ce Pr'esse anunță că au avut loc 
lupte în regiunea Zghorta, în nor
dul Libanului. Au fost ucise trei 
persoane și alte șase rănite.

In ultimele luni, mai cu sea
mă cînd imperialiștii americani 
au săvîrșit mai multe acte gra
ve de agresiune, flotele ameri
cane s-au dovedit a fi elemente 
agresive prin intermediul că
rora Departamentul de Stat în
cearcă să schimbe firul desfă
șurării evenimentelor interna
ționale — care în mod cate
goric sînt în contradicție cu 
politica mioapă și compromisă 
a S.U.A. Flotele militare și u- 
nitățile aeriene americane sînt 
deplasate de la un capăt la al
tul al pământului, întocmai ca 
un jandarm internațional care 
are sarcina să înăbușe în Sin
ge orice încercare menită să 
schimbe o situație favorabilă 
trustmenilor și să impună o si
tuație favorabilă popoarelor. 
Prin intermediul mai cu sea
mă al flotelor militare a Vl-a 
și a Vll-a americane se exer
cită în permanență presiuni or
dinare, cînd asupra unor state, 
cînd asupra altora. Acest mod 
de a purta flotele de pe un 
ocean pe altul, de a ținti gu
rile tunurilor asupra diferitelor 
țări, creează o psihoză perma
nentă de „război rece“, ceea ce 
se integrează în mol desăvîrșit 
pe fondul politicii generale a 
S.U.A., al cărui principal mod 
de afirmare constă în acte 
brutale, agresive, ilegale. Evi
dent, unicul scop al deplasă
rilor de forțe maritime militare 
și aeriene militare îl constituie 
ȘANTAJUL și INTIMIDAREA 
popoarelor.

Abia recent flota a Vl-a a- 
mericană demonstra politica 
Departamentului de Stat în O- 
rientul Mijlociu și Apropiat. 
Flota a Vl-a americană se ma
nifesta concret printr-o in
tervenție în treburile interne 
ale Libanului. Dacă la 14 iulie 
în Irak este răsturnat regimul 
monarhic și înlocuit printr-o 
republică —- această zi deve
nind sărbătoarea națională a 
Irakului, în noaptea de 14 spre 
15 iulie flota a Vl-a ameri
cană debarca un efectiv 
5.000 de soldați susținut 
tancuri și de un numeros 
terial de război într-o țară 
cină cu -
Întreaga presă occidentală pu
blica cu lux de amănunte in
formații detailate despre ope
rațiile de debarcare a trupelor

___________________

de 
de 

rrui- 
ve- 

Irakul — în Liban.

V remea dominației
cu ajutorul navelor

militare a trecut
americane în Liban la care au 
participat 49 de vase de război 
americane din flota a Vl-a. In 
acel momen t politica externă a 
S.U.A. se desfășura printr-un 
nou act agresiv, realizat prin 
intermediul uneia din flotele 
sale militare. După cum se știe 
intervenția imperialiștilor ame
ricani, continuată apoi de cea 
a colonialiștilor englezi în Ior
dania, a fost înfierată de se
siunea specială extraordinară a 
Adunării Generale a O.N.U., 
care a recomandat retragerea 
neîntîrziată a trupelor ameri- 
cano-engleze agresoare. Ceea ce 
trebuie menționat în această 
agresiune, în demonstrațiile de 
forță ale flotei a Vl-a ameri
cane în Mediterana este încer-

da celui de al doilea război 
mondial", după cum scrie re
vista „Newsweek". Vechea me
todă a șantajului ji a intimidă
rii, deși folosită întotdeauna 
fără succes a fost aplicată și în 
acest caz. Flota a Vll-a ameri
cană circulă impertinent prin 
strîmtoarea Taivanului comi- 
țind în permanență o încăl
care flagrantă a drepturilor le
gitime ale Chinei populare. Din 
flota a Vl-a americană sânt 
dislocate portavioane, vase de 
debarcare, torpiloare. Sosirea 
vasului Midway a sporit la 
cinci numărul vaselor purtătoa
re de avioane care acționează 
în cadrul flotei a Vll-a. Sînt 
așteptate să sosească i 
Essex și crucișătorul greu

Pe marginea mesajului 
lui N. S. Hrușciov către 

D. Eisenhower (I).
carea de a intimida în perma
nență lupta de eliberare națio
nală a unor țări din Africa și 
regiunea Orientului Mijlociu.

Și iată că nici nu s-a înche
iat capitolul rușinos al agresiu
nii americane în Orientul Mij
lociu și Apropiat — deoarece 
trupele americane continuă , să 
ocupe Libanul — și Departa
mentul de Stat se face vinovat 
de o puternică încordare a si
tuației internaționale în regiu
nea Extremului Orient. Evi
dent, primul lucru .pe care l-au 
făcut cercurile guvernante ale 
S.U.A.. făcîndu-se părtașe cu 
acțiunile provocatoare ale ma
rionetei lor cuibărite în Taivan 
și în insulele din preajma RP. 
Chineze, a fost acela de a tri
mite în această regiune „cea 
mai mare concentrare de forțe 
maritime militare americane în 
Extremul Orient, de la perioa-

vasul
i Los

Angelos. Actele de intimidare 
se succed unul după altul, ln- 
cepînd din dimineața zilei de 
8 septembrie în regiunea Tai
vanului se desfășoară mari ma
nevre comune ale S.U.A. și ale 
clicii ciankaișiste. Caracterul și 
amploarea manevrelor, momen
tul ales, constituie o provocare 
războinică împotriva poporului 
chinez, o pregătire fățișă pen
tru un atac armat împotriva 
R.P. Chineze. Semnificativ este 
faptul că principala temă a 
acestor manevre o constituie 
acțiunile de debarcare desfă
șurate sub protecția aviației a- 
mericane.

Iată așadar la ce joc murdar 
cu focul se pretează conducă
torii S.U.A. prin manevrele flo
tei a Vll-a în Extremul O- 
rient, care ațîță clica falită a 
lui Cian Kai-și la acte agresive 
împotriva R. P. Chineze.

Referitor la eficacitatea pe 
care o au în ziua de astăzi a- 
ceste flote trebuie să mențio
năm însă remarca lui N. S. 
Hrușciov în mesajul adresat 
recent către D. Eisenhower. In 
acest mesaj se arată că „epoca 
de înflorire a puterii flotelor 
militare de suprafață a trecut, 
a apus pentru totdeauna. în se
colul armelor nucleare și al ar
melor rachetă cu o putere și 
viteză de acțiune nemaivăzute 
înainte, aceste nave maritime 
militare cîndva redutabile sînt 
astăzi de fapt bune numai pen
tru vizite de curtoazie, tragere 
de salve și mai pot servi ca 
țintă pentru rachete de tipuri 
corespunzătoare". Acest lucru 
trebuie înțeles mai cu seamă 
în condițiile în care se mani
festă din plin forța și unitatea 
de neclintit a lagărului socia
list, în frunte cu Uniunea So
vietică. Marea și indestructi
bila prietenie dintre U.R.S.S. și 
R.P. Chineză s-a manifestat în 
recenta luare de poziție a gu
vernului sovietic prin mesajul 
lui N. S. Hrușciov, care arată 
că Uniunea Sovietică consideră 
că un atac împotriva R. P. 
Chineze constituie un atac îm
potriva Uniunii Sovietice. După 
cum este clar, Uniunea Sovie
tică împreună cu China popu
lară va face totul pentru a salv
garda securitatea celor 
state, interesele păcii în 
tremul Orient, interesele păcii 
în lumea întreagă.

Vremea provocărilor și a in
timidării cu ajutorul navelor 
militare a trecut. S.U.A. n-are 
decît să-și deplaseze navele, 
de ici, colo pentru a-și salva 
rămășițele pozițiilor colonialiste 
în prăbușire. Sensul istoriei nu 
ține seama de părerile d-lui 
Dulles, nici de flota a Vll-a 
americană. Istoria acționează 
conform legilor ei lovind pu
terii» imperialiste agresive. Iată 
de, ce cauza poporului chinez, 
sprijinită de marele lagăr al 
■socialismului, de popoarele iu
bitoare de pace — eliberarea 
Taivanului și a celorlalte insule, 
recunoașterea drepturilor și in
tereselor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. — va în
vinge, cu toată furia neputin
cioasă a dullesilor.

CAROL ROMAN

TUNIS 9 (Agerpres).— Con
siliul de Miniștri al Tunisiei în
trunit sub președinția lui Burghi- 
ba, a hotărît să ceară oficial pri
mirea Tunisiei în Liga Arabă.

PHENIAN. — Agenția Telegra
fică Coreeană anunță că Prezidiul 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene a decernat lui Kim 
Ir Sen, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
titlul de Erou al Muncii conferin- 
du-i ordinul Drapelul de stat de 
gradul I și Medalia de aur „Sece
ra Și Ciocanul" pentru marile sale 
merite față de poporul coreean și 
față de Republica Populară Demo
crată Coreeană.

RANGOON. — In numărul său 
din 6 septembrie ziarul birmanez 
„New Times of Burma" a publicat 
un articol intitulat „Omagiu lui 
George Enescu", In care se vor
bește In termeni elogioși despre 
valoroasa creație a marelui muzi
cian romin.

O nouă victorie a constructorilor comunismului

In U.R.S.S. a fost dat in exploatare 
cel mai mare furnal din II. R. S. S.

Și Europa

două
Ex-

1
l 
l î.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După cum transmite corespon
dentul din Dnepropetrovsk al ziarului „Pravda“ la 6 septem
brie la uzina siderurgică de la Krivoirog a fost dat în exploa
tare cu 25 de zile înainte de termen furnalul „Komsomolskaia 
nr. 4“ — cel mai mare din U.R.S.S. și din Europa.

Această victorie se datorește nu numai constructorilor, ci și 
colectivelor uzinelor furnizoare, inginerilor proiectanți și oame
nilor de știință. Intr-un timp scurt — 207 zile — a fost con
struit și pus în funcțiune cel mai niare furnal din U.R.S.S. In 
ceea ce privește volumul el depășește cu aproape 50 la sută 
majoritatea furnalelor în funcțiune în Uniunea Sovietică. Toate 
procesele sînt complet mecanizate și automatizate.

Pe șantierul de construcție al furnalului au lucrat mai bine 
de 2000 de tineri și tinere.

In luna iunie, în toiul lucrărilor, șantierul a fost vizitat de 
un grup de metalurgiști americani. Ei au arătat că în S.U.A. 
pentru construirea unor furnale mai mici decit „Komsomols
kaia nr. 4“ sînt necesari aproxfinativ doi ani.

La 6 septembrie constructorii au dat în primire intr-un cadru 
festiv noul furnal siderurgiștilor de la uzina din Krivoirog.

sprijinim din tot 
anti-imperialistă 
Acordăm sprijinul nostru studen
ților din țările coloniale și cele 
slab dezvoltate care luptă alături 
de popoarele lor pentru cucerirea 
sau apărarea independenței națio
nale, pentru dezvoltarea liberă, 
pentru o viață mai bună. Alături 
de forțele progresiste din lume ne 
bucurăm de sucesele obținute pînă 
acum. Salutăm cu entuziasm lupta 
popoarelor din Asia, Africa și A- 
tnerica Latină și ne exprimăm 
credința neclintită în triumful el.

După ce s-a referit la condițiile 
optime de viață și studiu create 
studenților romîni de regimul 
nostru democrat-popular, vorbito
rul a spus :

Uniunea Asociațiilor Studenților*  
din R.P.R. militează pentru o lar
gă colaborare internațională ba
zată pe principiile înscrise în Con
stituția U.I.S. Aceste principii dau 
expresie celor mai largi și actuale 
aspirații ale studenților din întrea. 
ga lume : apărarea păcii, democra
tizarea învățămîntuiui, îmbunătă
țirea condițiilor de viață și dej 
studiu.

U.A.S.R. a sprijinit activ acțiu4 
nile U.I.S. precum și o serie de 
alte inițiative îndreptate spre lăr-î 
girea cooperării și realizarea uni
tății de acțiune în mișcarea stu
dențească mondială. La rindul său, 
U.A.S.R. s-a străduit să-și spo
rească aportul pe această linie, 
inițiind și organizînd cîteva ac
țiuni proprii. Cele două seminarii 
internaționale ținute în 1957 și 
1958 la Sinaia și consacrate „Coo
perării internaționale studențești" 
și, resnectiv, „Rolului presei stu
dențești în viața universitară", 
constituie o expresie a contribuției 
noastre Ia această cauză.

Reafirmîndu-ne atașamentul pro
fund față de U.I.S. și principiile 
înscrise în Constituția sa, ne de
clarăm și de această dată gata să 
facem noi eforturi pentru a con
tribui la lărgirea colaborării cu 
toate organizațiile studențești care 
respectă spiritul egalității și al 
neamestecului în treburile interne 
ale celorlalți.

U.A.S.R. întreține relații cu or
ganizații studențești din majorita
tea țărilor lumii și dorește ca a- 
ceste relații să se dezvolte mereu.

Consecvenți politicii și dorinței 
noastre de a dezvolta colaborarea, 
de a înfăptui marele deziderat al 
unității de acțiune in mișcarea in
ternațională studențească, propu
nem Congresului să însărcineze 
Comitetul Executiv de a continua 
pe un plan superior eforturile des
tinate stabilirii unor contacte cil 
C.I.S.—C.O.S.E.C., de a găsi me
tode comune de conlucrare cu a- 
cestea.

Ne exprimăm speranța că. pe 
viitor se vor obține succese impor
tante pe această linie. Dar nu tre
buie să omitem că aceasta va fi 
posibil numai cu condiția de a 
întări pe mai departe U.I.S.-ul, de 
a-l ajuta să-și îmbogățească acti
vitatea în concordanță cu cerințele 
studențimii din întreaga lume.

De aceea, aprobind raportul de 
activitate al Comitetului Executiv 
al U.I.S., activitate dusă în deplină 
concordanță cu hotăririle ultimului 
Congres, precum și cu principiile 
democratice ale organizației noas
tre, ne exprimăm satisfacția și 
acordul cu problemele, inițiativele 
și propunerile concrete cuprinse în 
raport.

Nu încape nici o îndoială — a 
spus tov. Ion Iliescu în încheiere 
— că de lucrările acestui Congres, 
de eforturile și spiritul nostru de 
răspundere depinde în mare mă
sură succesul activității viitoare 
a Uniunii Internaționale a Stu
denților — organizație pe care o 
susținem din toate puterile pentru 
că ea este menită să 
aspirațiilor noastre pe 
național, să ajute la 
păcii în lume.

★
PEKIN 9 (Agerpres).—China 

Nouă transmite : La 8 septem
brie, delegații la cel de-al V-lea 
Congres al Uniunii Internațio
nale a Studenților au încheiat 
examinarea primului punct al 
ordinei de zi — darea de sea
mă a Comitetului Executiv al
U.I.S.

dea viață 
plan inter- 
as'gurarea

Adunarea festivă de la Sofia 
închinată aniversării eliberării 

Bulgariei
SOFIA 9 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția ATB, la 8 
septembrie a avut loc la Sofia o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 14-a aniversări a victoriei 
insurecției populare armate din 9 
septembrie- 1944. La adunarea 
festivă au participat Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, Anton Iugov, președinte
le Consiliului de 'Miniștri al R.P. 
Bulgaria, și alți conducători ai 
P.C. Bulgar și ai guvernului.

Raportul a fost prezentat de 
Gheorghi Traikov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria și secretar al Uniunii 
populare agrare din Bulgaria

După ce a arătat că oamenii 
muncii din Bulgaria, sub condu
cerea Partidului Comunist Bul
gar, s-au ridicat împotriva ina
micului și și-au unit forțele în 
rîndurile 
Traicov

' succesul insurecției

G.

Frontului Patriei, G. 
a subliniat că pentru 

antifasciste

din 9 septembrie, au avut un rol 
de primă importanță succesele 
Armatei Sovietice și a exprimat 
sentimentul de recunoștință al 
poporului bulgar față de Uniunea 
Sovietică.

Intr-o perioadă istorică scurtă, 
a arătat G. Traikov, în Bulgaria 
au avut loc transformări radi
cale. Socialismul a învins în 
toate ramurile economiei.

Capitalismul, a continuat
Traicov, a fost definitiv lichidat 
la orașe și la sate. Dintr-o țară 
agrară înapoiată, Bulgaria s-a 
transformat într-un stat socialist 
cu o industrie dezvoltată și cu o 
agricultură cooperativizată și me
canizată.

Ultima parte a raportului 
G. Traikov a fost consacrată 
blemelor internaționale. El a 
liniat zădărnicia încercărilor 
vizioniștilor de a zdruncina 
tatea țărilor socialiste.

lui 
pro- 
sub- 

re- 
uni-
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Ședința festivă din Phenian 
cu prilejul celei de a 10-a

P. D. Coreeneaniversări a R
PHENIAN 9 (Agerpres). — A- 

genția Telegrafică Centrală Co
reeană transmite : Luînd cuvîntul 
la ședința festivă din Phenian cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a R.P.D, Coreene, Kim Ir Sen, pre
ședintele. C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea și perșcdintele Ca
binetului de Miniștri a subliniat că 
oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană întîmpină cea. de-a 10-a 
aniversare a proefamării repu
blicii într-o atmosferă de mare a- 
Vînt politic și în muncă. Datorită 
marilor transformări democratice 
au fost create condiții social-eco- 
nomice care permit înfăptuirea sar
cinii ' trecerii treptate spre socia
lism.

Kim Ir Sen a subliniat că pen
tru a grăbi unificarea pașnică a 
patriei este necesară crearea 
unui front unit al tuturor forțelor 
democratice patriotice din Coreea

care luptă împotriva itnpe-de sud
rialiștilor americani și a clicii lui 
Li Sîn Man.

In continuare, Kim Ir Sen a 
vorbit despre situația internațio
nală și politica externă a R.P.D, 
Coreene.
Raportorul a subliniat că la baza 

politicii externe a R.P.D. Coreene 
stă internaționalismul proletar. 
Partidul nostru, întregul popor 
coreean, a declarat el, au dat o 
ripostă hotărîtă uneltirilor impe
rialiștilor și revizioniștilor care au 
căutat să calomnieze internațio
nalismul proletar și să submineze 
coeziunea țărilor socialiste în frun
te cu Uniunea Sovietică.

Kim Ir Sen a subliniat că gu
vernul R.P.D. Coreene și poporul 
coreean condamnă cu hotărîre pro
vocările imperialiștilor americani 
și sprijină întrutotul declarația lui 
Ciu En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze.
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