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Ire cinstea

In aceste zile 
în Valea Jiului 
In Valea Jiului, In ajunul Zilei 

minerului, e mare animație. Pe o 
ploaie măruntă și deasă, de par
că ar fi venit toamna, cîțiva ti
neri sădesc cu migală flori și 
pun brazde noi in straturile de pe 
marginea șoselei care trece prin 
Vulcan. In ziarul care apare la 
Petroșani, e publicată o știre im
portantă : tinerii din cenaclul de 
creație al Uniunii Artiștilor Plas
tici își vor expune creațiile in 
cluburile tuturor minelor din Va
lea Jiului.

In subteran se dă batdlia pen
tru cărbune mai mult și mai ief
tin. La Petrila, in iulie s-au ex
tras peste plan 3449 tone de căr
bune energetic. Fruntașii pe ex
ploatare ? Minerii sectorului II, 
sector de tineret. 2513 tone din 
cele peste trei mii sint date, sub 
îndrumarea și cu sprijinul comu
niștilor, de ortacii lui Nicolae Pă
sărică, Ernest Cosma, Nicolae 
Crlstea, Ion Firoiu și mulți alții. 
In cinstea. Zilei minerului, tinerii 
de aici și-au luat un angajament 
solemn: de la 18 iulie și pină ia 
23 August să dea peste plan 2000 
tone de cărbune. Pină mai zilele 
trecute insă au dat 3.600 tone de 
cărbune în plus.

Dar mai mult ca peste tot. tn 
aceste zile la Lupeni am intilnit 
cea mai mare animație. Aici, în 
urmă cu 30 de ani. minerii au ie
șit din adîncuri, au făcut grevă, 
cerind o viață mai bună. Au pri
mit în schimb din partea regimu
lui burghezo moșieresc gloanțe 
Minerii de azi cinstesc jertfa ve
chil generații. O cinstesc acei ti
neri pe care i-am văzut la ieșirea 
din șut, presărind zgură roșie pe 
aleile dintre mormintele eroilor 
tmpușcați în 1929. Dar o cinstesc 
și cei care la sute de metri adîn- 
cime dau patriei mii șl mii de 
tone cărbune peste plan. Pe iulie 
numai, tinerii de la Lupeni au 
scos la lumina zilei aproape 3000 
tone de cărbune peste plan. In 
rlnstea Zilei minerului angaja
mentele s-au reînnoit. Brigada lui 
Alexandru Fiiro: 1000 tone peste 
plan; a lui Ion Schianu și An
drei Naghi cite 500 fiecare. Mina 
Lupeni se află în fruntea tuturor 
minelor din Valea Jiului.

In fața birourilor minei Vulcan 
am privit îndelung, la doi zidari. 
Dădeau zor să termine de fini
sat un panou mare, solid. Era 
un panou de onoare. La Petrila, 
Lupeni, Aninoasa, Uricani sau 
Lonea, peste tot panourile de 
onoare vor fi împodobite miine 
dimineață cu chipurile fruntași
lor. Da' vor putea fi oare afișate 
la aceste panouri toate chipurile 
minerilor fruntași din Valea Jiu
lui ?

L BODEA

Reduc 
consumurile 

specifice
Cum pot contribui la realiza

rea de cit mai multe economii ? 
întrebarea aceasta a frămîntat 
pe toți tinerii de la Fabrica „Tu- 
dor Vladimirescu“ din Pitești. 
Imediat după apariția Hotăririi 
Plenarei C.C. ăl PJVI.R. din 
13—14 iulie ax. unul a arătat o 
cale de a realiza economii, altul 
alta, și iată că s-au obținut rea
lizări importante. Așa de exemplu 
tinerii din cadrul secției croit 
printr-o așezare rațională a tipa
relor au realizat în 20 de zile e- 
conomij de 10.954 dm. p. piele. 
Deci 438 perechi fețe bocanci în 
plus.

Cele mal mari economii le-au 
obținut Insă tinerii Berechet 
Alexandru, State Horea, Pătru 
Aristide și Chiriță Constantin. 
Ei au realizat In aceeași perioadă 
economii între 1.086 șl 1.531 dm.p. 
piele fiecare. Succesele de pînă 
acum sînt numai un Început. 
Există o adevărată Întrecere Intre 
tineri privind realizarea de eco
nomii dt mai mari prin redu
cerea consumurilor specifice, care 
fără îndoială 
mai bune.

marii sărbători

Un aspect de la careul festiv de luminare a insignelor de brigadier al muncii patriotice tinerilor de la 
Uzinele „Republica“

Ieri în Capitală

Au fost Inmînate 
primele insigne de brigadier 

al muncii patriotice
Teri a fost sărbătoare 

mulți tineri muncitori fi
pentru 

studenți 
din Capitală : intr-o atmosferă en
tuziastă au fost inmînate primele 
insigne de brigadier celor mai 
buni și harnici tineri din brigăzi
le utemiste de muncă patriotică. 
Pe piepturile a peste 130 de tineri 
brigadieri, muncitori la Uzinele de 
țevi „Republica“ și ,,Mao Țze- 
dun", pe salopetele studenților de 
la Institutul politehnic strălucesc 
primele insigne de brigadier al 
muncii patriotice.

...Sqarele își revarsă razele cu 
dărnicie. Drapelele roșii ale brigă
zilor par mai purpurii. Pe șantie
rul blocurilor de locuințe din Bal
ta Albă, cei 40 de tineri din briga
da utemistă de muncă patriotică 
nr. 2 de la Uzinele de țevi „Repu
blica“ condusă de Iordache Bălan 
așteaptă cu îndreptățită emoție și 
mîndrie clipa cînd vor primi in
signa. Drapelul primit din partea 
comitetului orășenesc U.T.M. pen
tru merite deosebite in muncă este, 
purtat de comandantul brigăzii. Pe 
acești băieți harnici i-am mai in
tilnit rfe multe ori ; i-am intilnit 
la G.AS. Roșia, la G.A.S. Panle- 
limon, [a cariera de nisip a sfatu
lui popular, lucrînd cu abnegație, 
întreându-se pentru cele mai mari 
succese obținute în cinstea zilei de 
23 August. I-am văzut împreună 
la cinematograf, la teatru ți la 
alte activități cultural-educative. 40 
de tineri in careu raportează că 
angajamentele luate in cinstea ce
lei de a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre au fost îndeplinite. 
Din cele 10.700 ore efectuate de 
brigadă de la constituirea sa, a- 
proape 5.000 au fost realizate în 
cinstea zilei de 23 August depă- 
țindu-se angajamentul cu 2.300 de 
or». In carnetul comandantului 
Bălan Iordache ca fi în cel al tî- 
nărului Mircea Simionescu sini 
trecute 300 de ore. Media da ore 
realizată de brigadieri a ajuns la 
257.
I Tinerii brigadieri au fost felici-

tați călduros de conducerea șantie
rului, de secretarul Comitetului ra
ional U.T.M. 23 August, tov. Ză- 
nescu Teodor ca fi de tov. Gonea 
Nicolae secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzinele de fevi „Re
publica“.

Luînd cuvintul tovarășul Marin 
Dragnea secretarul comitetului de 
partid de pe șantier a spus prin
tre altele : „Felicit călduros pe

cei care au primit azi insigna. Ea 
constituie o prețuire pentru munca 
depusă cu abnegație pe șantierul 
nostru. Am simțit din plin spriji
nul tinerilor din brigada de mun
că patriotică la construirea celor 
800 de apartamente. Vă doresc in 
viitor succese și mai mari“.

Primind insignele de brigadier, 
tinerii și-au făcut bilanțul muncii 
și s-au angajat ca pînă la 23 Au
gust — cea mai mar» sărbătoare
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Majorarea 
retribuțiilor 

de bază 
ale cooperatorilor 

și a salariilor tarifare 
ale muncitorilor 

din cooperativele 
meșteșugărești

Șantierul
școală a bărbăției

a poporului nostru muncitor — să 
mai efectueze peste 1.100 ore, iar 
piuă la sfirșitul anului încă 4.000 
ore.

Ieri, au fost inmînate insigne 
de brigadier al muncii patriotice și 
celor 54 de studenți din brigada 
utemistă de muncă patriotică de la 
Facultatea de mecanică din Insti
tutul politehnic. Bilanțul muncii 
brigăzii cuprinde multe succese pe 
Care studenții le închină zilei de 
23 August, intregul careu privește 
către sărbătoriți. " 
Ruxandra Gheorghe 
studenții au realizat 
și-au îndeplinit angajamentul spo
rit in urma apariției Hotăririi par
tidului din 13-14 iulie a.c. Astfel 
fiecare student a realizat cite 286 
lei economii in loc de 200 lei cil 
se angajaseră. Ruxandra Gheorghe, 
comandantul, se angajează în nu
mele brigăzii ca pină la sfirșitul 
anului fiecare student să mai rea
lizeze cite 40 de ore muncă volun 
tară.

40 de tineri de la Uzinele „Mao 
Țze-dun“ au primit ieri insigna de 
brigadier, semn al prețuirii de 
care se bucură cei mai buni tineri 
care participă cu tot elanul la lu
crările ce se fac în Capitala pa
triei noastre. Tinerii din această 
brigadă — comandant Marin Ghi- 
[ă — au realizat 4295 ore. In zilele 
care urmează mulți tineri din cei 
91.000 cit cuprind cele peste 2500 
brigăzi de muncă patriotică din 
Capitală vor primi insigna de bri
gadier al muncii patriotice. Pînă 
acum peste 20.000 de tineri au în
scrise în carnet mai mult de 100 
ore de muncă voluntară.

LIDIA P0PES6U

Comandantul 
raportează : 
5.790 ore.

Pe baza măsurilor elaborate de Plenara C.C. al P.M.R, din 
13—14 iulie a.c. și a Hotăririi Comitetului Central al P.M.R. 
și a Consilliuluf de Miniștri din 30 iulie 1959, Comitetul Exe
cutiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești a 
stabilit măsurile privind majorarea salariilor tarifare, Îmbună
tățirea principiilor de premiere și de acordare a unor sporuri 
la salariile tarifare ale muncitorilor în cooperația meșteșugă
rească.

Astfel se majorează retribuțiile de bază ale cooperatorilor 
ți salariile tarifare ale muncitorilor angajați, cu 5 pînă la 17,2 
la sută diferențiat pe ramuri de activitate, salariile maiștrilor în 
medie cu 20 la sută iar salariile inginerilor, tehnicienilor, func
ționarilor și specialiștilor din sistemul cooperației meșteșugă
rești în medie cu 8%.

Totodată pentru cooperatorii șl muncitorii angajați care luarea- 
ză în condiții grele (mediu vătămător, temperatură ridicată 
etc.) se vor acorda sporuri fixe lunare.

De asemenea pentru cooperatorii și muncitorii angajați care 
conduc o formație de lucru (echipă, brigadă) precum și pentru 
cei. care exercită o funcție suplimentară se vor acorda sporuri 
La retribuția tarifară.

Majorările prevăzute se aplică începînd cu data de 1 august 
1959 și nu afectează drepturile la alocația de stat pentru copii, 
taxe școlare, burse pentru elevii și studenții merituoși.

Profesia de constructor a devenit în zilele noastre îndrăgită de 
mii și zeci de mii de tineri pentru că ea ascunde frumuseți ne
bănuite, pentru că presupune pasiune, abnegație, curaj, eroism.

Despre frumusețea muncii de constructor le-am cerut să vor
bească cîtorva dintre tovarășii noștri de muncă, tineri construc
tori de pe Șantierul național al tineretului de la Onești.

De atunci cei care vor să intr» 
în brigada noastră se întreabă da 
la bun început dacă vor putea fac» 
față sau nu exigențelor noastre.

Ne-am intilnit cu patru ani în 
urmă, la 
fii de țărani și n-aveam 
o 
tor 
șantierul

bească cîtorva dintre tovarășii

Forța educativă 
a colectivului brigăzii
— Am să încep cu o întâmplare 

petrecută de curînd în viața bri
găzii noastre — ne-a spus tovarășul 
Gheorghe Bucelea, șeful brigăzii 
de fierari betoniști de la șantierul 
nr. 4.

Lucram încordați pînă noaptea 
târziu, pentru că 
jamentul să în
deplinim cu cî- 
teva zile înain
te de termen 
planuî pe acea 
lună. Voiam cu 
orice preț să ne 
menținem titlul 
de fruntași. în- 
tr-una din ace
ste zile, Mihai Popovici a plecat de 
pe șantier pentru cîteva zile fără să 
spună nici unuia dintre noi. Faptul 
că părăsise locul de muncă atunci 
cînd era mai mare nevoie de el, că 
se desolidarizase da colectiv atunci 
cînd acesta avea de îndeplinit o 
sarcină importantă, că el ca ute- 
mist dăduse dovadă de indiscipli
nă în muncă a indignat pe toți 
membrii brigăzii. El a fost sanc
ționat asprii, de către colectiv. 
Acest lucru a întărit mai mult co
lectivul. El a devenit mai unii, 
mai consolidat»

ne luasem anga-

D. MARIN

da roade și

Ța țntre namenq

Dărmănești. Eram toți 
nici 

La fel ca ale 
sute de tineri, 

dat posibilitatea 
să creștem, să în
vățăm o mese
rie. Am urmai 
cursurile de cali
ficare deschise 
pe șantier și a-t 
jutați de maiș
trii de acolo am 
învățat meseria 

de fierari betoniști. Apoi am for
mat o brigadă de producție. 
După ce s-au terminat lucrării» 
la Dărmănești, am plecat la Bi- 
caz unde am participat la 
construirea Fabricii de ciment. 
Toată brigada. Nici unul n-a 
vrut să plece în altă parte. A 
urmat apoi șantierul de la Năvo
dari, apoi cel de la Eforie. Eram 
ca o familie.

La Onești sîntem de anul acesta 
din ianuarie. Toți cei 18 care ne
am intilnit la Dărmănești. Am 
crescut însă nebănuit de mult în 
acești ani. Partidul, viața și mun
ca de pe șantier ne-au sădit perma
nent in suflet dorința de a ne de
păși pe noi înșine, ne-au ajutat să 
ne formăm un profil moral înain
tat, profilul unui constructor al so
cialismului.

Majoritatea ne-am înscris la 
cursurile serale. Constantin Slan- 
ciu, fostul fiu de țăran dintr-un sat 
îndepărtat din Moldova, se pregă
tește să devină inginer constructor. 
Aici pe șantier a început ca și 
mulți alții să învețe, intii la 
cursurile de calificare, apoi la li
ceul seral și-acum vrea să se ri-

meserie.
zeci fi

ne-a

Ancheta postului de 
corespondenți al 

„Scînteii tineretului** 
de pe Șantierul național 
al tineretului — Onești

f

Echipa Fabricii de IndMțămlnte „Flacăra Roșie" din Capitală, execută un frumos joc popular

NICOLAE NICHIFOR 
secretar al Comitetului U.TM, 

pe complexul de șantiere 
Onești-Borzești
PASCU IULIA 

tehnician
PRODAN MOISE 

zidar

fContinuar» în pag. 3-a)
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15 ani de izbînzi pe drumul construcției socialiste

Industria noastrâ socialista

Viața 
culturală 

a tineretului

in
Cu puternic entuziasm întîmpină în

tregul nostru popor muncitor ziua de 
23 August, cea de a XV-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fascist.

A intrat în tradiția constructorilor 
vieții noi din patria noastră ca în 
preajma lui 23 August să facă bilanțul 
victoriilor dobindite sub conducerea 
partidului.

Pentru tineretul nostru, un asemenea 
bilanț are o deosebită însemnătate. 
Reîmprospătînd'u-și în toată măreția lor 
succesele dobindite în construcția socia
listă,. comparîndu-le cu date și fapte 
din ..trecutul întunecat al stăpînirii bur- 
ghezo-moșierești — trecut de mizerie și 
exploatare pe care nu l-au cunoscut 
— tinerii din tara noastră își întăresc 
sentimentul de mîndrie pentru cuceri
rile noastre revoluționare, încrederea 
în nesecata capacitate creatoare a po. 
porului nostru, hotărîrea de a contri
bui mereu mai din plin la înfăptuirea 
politicii partidului.

In cele ce urmează mă voi strădui 
să schițez pentru tinerii cititori ai 
„Scînteii tineretului“ un scurt bilanț 
al uriașelor realizări dobindite în dome
niul industrializării sociali»te a patriei.

Scurtă incursiune 
în trecutul întunecat

Cu circa nouă decenii în urmă, ți
nui din susținătorii înverșunați ai 
teoriei reacționare „Romînia — țară 
eminamente agricolă“, Iont Strat, pre. 
Undea că pentru Romînia, a deveni ț

impetuoasâ dezvoltare
N. N. Constantinescu

țară industrială- este „o vanitate fu
nestă“. La rîndul său ideologul bur
ghez Virgil Madgearu, acum cîteva 
decenii, susținea în mod cu totul min
cinos că „condițiile de existentă na
turale ale tării nu deschid perspec
tiva dezvoltării dintr-un stat agrar 
într-un stat industrial“. In fine, că
petenia fascistă, Mihai Antonescu, pu- 
nînd bogățiile țării și pe oamenii ei 
la dispoziția mașinii de război hitle- 
riste, declara în 1940 că trebuie „să 
ne fixăm destinul între agricultură și 
mjlitărie“.

Susținătorii locali al teoriei reac
ționare „Romînia — tară eminamente 
agricolă“ se întreceau cu reprezen
tanții monopoliștilor străini în a pre
tinde că Romîpia trebuie să rămină 
o tară înapoiată, agrară, anexă fur
nizoare de materii prime și piață de 
desfacere pentru produsele industriale 
ale marilor puteri capitaliste.

Ținută la periferia activității indus
triale, Romînia burghezo-moșierească 
a fost o {ară înapoiată din punct de 
vedere economic. In anul 1937 indus
tria producea doar 33,7 la sută din 
venitul național al tării, pe cînd agri
cultura și silvicultura produceau 54,90 
la sută. In ceea ce privește venitul 
național pe cap de locuitor, după cal
culele făcute de economiști burghezi 
țtrăinț pentru perioada 1925—1934,

Romînia burghezo-moșierească era pe 
ultima treaptă în Europa, in urma 
Poloniei și a Greciei.

Romînia burghezo-moșierească nu nu
mai că nu dispunea deloc de o indus
trie producătoare de mașini unelte, pro
ducătoare de utilaj minier, petrolifer, 
energetic sau de Autocamioane, 
n-avea nici măcar o industrie 
structoare de mașini 
asemenea, ’ "
din ■ țările europene cele mai 
gate în materii prime <’ 
rang pentru industria chimică (gaz 
metan, petrol, cărbune, pirită, sare, 
stuf etc.), totuși prelucrarea lor in
dustrială era cu totul parțială și ele
mentară, o industrie chimică neexis- 
tînd. In această direcție este cit se 
poate de grăitor faptul că regimul 
burghezo-moșieresc a lăsat să se iro
sească zadarnic miliarde de m.c. de 
gaz metan și gaze de sondă anual, 
că o foarte mare parte a petrolului 
se exporta în stare brută și apoi se 
importa sub formă de produse finite.

La rîndul ei, repartiția teritorială a 
industriei era extrem de anarhică. 
Regiuni întregi ale tării, cum erau 
Dobrogea, Oltenia, Nordul Transilva
niei, cea mai mare parte din Mol
dova, erau condamnate să rămînă 
regiuni agricole înapoiate.

Cît privește condițiile de muncă șî 
de trai ale muncitorimii sub regimul 
burghezo-moșieresc, acestea erau dintre 
cele mai grele. Gradul de exploatare

deși Romînia

dar 
con- 

De 
una 
bo

de primul

agricole, 
este

a muncitorilor de 
din industria mare 
sută, sau cu alte cuvinte peste trei 
sferturi din munca desfășurată de 
muncitor în fabrică era însușită gra
tuit de către capitaliști.

Pe drumul industrializării 
socialiste

Victoria, la 23 August 1944, a in
surecției armate și răsturnarea dic
taturii militare fasciste, înfăptuite de 
for(ele patriotice populare sub condu
cerea Partidului Comunist Romîn, în 
condițiile loviturilor nimicitoare date 
armatelor fasciste de către glorioasa 
Armată Sovietică eliberatoare, a des
chis o eră nouă în istoria poporului 
nostru .muncitor.

Eliberarea tării noastre avea deci 
să însemne în ultima instanță și un 
moment hotărîtor pentru destinele in
dustriei în tara noastră.

Demascînd caracterul profund reac
ționar și antipatriotic al teoriei „Romî
nia — tară eminamente agrară“, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea 
la Conferința națională a P.C.R. dm 
1945: „împotriva acestor teoreticieni 
reacționari care căutau să facă din 
țara noastră un apendice al marilor 
state industriale ne-am ridicat din 
totdeauna noi marxiștii, comuniștii, 
sustinînd că progresul tării noastre 
este în directă și nemijlocită legă
tură cu progresul industrializării ță-

către capitaliștii 
depășea 300 la

fContinuar» în pag. 3-a)

La Fabrica de zahăr Chitila a în. 
ceput campania de fabricare a za« 
harului din noua recoltă de sfeclă, 
cu 26 de zile mai înainte ca anul 

trecut.

Foto: AGERPRES



Învățînd
din lupta eroica

a comuniștilor
Tinerii din regiunea 

asemenea tuturor celorlalți tineri 
din patria noastră —■ trăiesc și se 
bucură din plin de viața nouă, fe
ricită de astăzi.

Unii dintre ei s-au născut în re
gimul trecut, regim de tristă adu
cere aminte. Ei au mai apucat încă 
să vadă fața hidoasă a ocupanți- 
lor hitieriști, a legionarilor ori a 
capitaliștilor hrăpăreți. Nici a- 
ceștia și nici ceilalți — mult mai 
tineri decît ei — nu au putut cu
noaște, în anii aceia, când erau 
încă copii, lupta eroică a clasei 
muncitoare condusă de partid, pen
tru eliberarea patriei noastre de 
sub jugul fascist, pentru zdrobirea 
exploatatorilor și făurirea puterii 
populare.

Lucrurile acestea trebuie însă 
temeinic cunoscute. Ele fac parte 
din tezaurul de fapte din istoria 
poporului nostru, a 
muncitoare. Pentru 
noașterea lor unul 
de seamă momente 
educație politică 
și patriotică a 
tinerilor, Comi
tetul regional 
U.T.M. Ploești a 
luat hotărîrea să 
aplice pe scară 
largă inițiativa 
tinerilor din Vla
dimiri. Am acu

mulat în această privință o expe
riență bogată, deoarece pe parcurs 
s-au născut noi forme de aplicare 
a inițiativei, de popularizare a 
faptelor și mărturiilor privind tre
cutul de luptă a poporului, a cla
sei noastre muncitoare.

In aceste zile, organizațiile de 
bază U.T.M. de pe întreg cu
prinsul regiunii Ploești duc o ac
tivitate însuflețită în scopul cunoaș
terii șj popularizării luptei partidu
lui pentru organizarea și conduce
rea insurecției armate populare de 
la 23 August 1944. Ei se interesea
ză de luptele muncitorilor petro
liști, aje armatelor sovietice, ale 
ostașilor romîni care au eliberat 
regiunea de hoardele fasciste. Cele 
aflate îi însuflețesc în muncă și 
luptă, îi ajută să-și desăvîrșească 
educația lor politică, patriot.că.

La întîlnirile organizate cu co
muniștii și cu muncitorii vîrstnici, 
tinerii au putut afla că lupta împo
triva hitleriștilor și a dictaturii ân- 
tonesciene în regiune a luat forme 
din ce In ce mai pronunțate încă 
din primele luni ale războiului 
criminal 
mai aflat 
ncsciene, 
cîtorva luni (februarie — septem
brie 1943), prin Curtea marțială 
din Ploești, au dat 12.000 sentințe 
și condamnări pentru acte de sa
botaj, fugă de pe front, neprezen- 
tare la încorporare etc.

Tinerii au înțeles că ura poporu
lui împotriva fasciștilor se întețise 
atît de mult, îneît în August 1944, 
muncitorii, conduși de partid, s-au 
ridicat la luptă cu înverșunare. Pe 
toată Valea Prahovei ei au salu
tat ziua eliberării patriei prin 
luptă hotărită, sub conducerea co
muniștilor, contribuind efectiv la 
victoria insurecției armate. Astfel, 
muncitorii din schele și rafinării, 
ca de pildă: Vega, Romîno-Ameri- 
cană, Astra-Romînă și altele, au 
trecut imediat la atacarea ți 
dezarmarea unităților hitlerjste.

In unele locuri, ei au acționat 
alături de mișcarea partizanilor 
din grupul „Carpați".

In adunările generale deschise 
ale organizațiilor U.T.M. din 
Ploești, Cîmpina, Tîrgșoru Mare 
și altele, s-a discutat despre cu
rajul și eroismul unui grup de 
partizani, format în marea lui 
majoritate din muncitori ai orașu
lui Ploești șj ai Văii Prahovei, care 
în noaptea de 24—25 august 1944, 
au dat un atac fulge-ător asupra 
aerodromului fascist din Tirgșo- 
ru Mare, ocupindu-l și tăind ast
fel fasciștilor posibilitatea de con
centrare a trupelor, prin trans
porturile aeriene din altă parte.

La Muzeul Doftana, în semn de 
omagiu închinat luptei partidului, 
Comitetul raional U.T.M. Cîmpina, 
a înmînat unor noi tineri intrați în 
familia utemiștilor, 100 de carnete 
roșii de utemist. Tot aici, s-au ali
niat în mai multe rînduri detașa
mente de pionieri care au înmînat 
70 de cravate pionierești celor mai 
buni școlari, fruntași în muncă și

noastră,

ei asei noastre 
a face din cu- 
din cele mai 
ale muncii de

Florea Ristacha 
prim secretar al Comitetului 

regional U.TJM. Ploești

auînvățătură. Aceste momente 
fost deosebit de educative.

— Vom munci și votn lupta din 
răsputeri pentru a cinsti< memoria 
și jertfele comuniștilor, pentru a fi 
demni urmași ai lor, pentru a fi 
constructori activi ai patriei noa
stre socialiste — s-au angajat 
tinerii.

Iar aceasta, ei au dovedit-o și 
la locurile lor de muncă. De pildă, 
membrii brigăzii de tineret conduse 
de Virgil Nictilescu, de la Uzinele 
„1 Mai" din Ploești — care au vi
zitat Muzeul Doftana — au reușit 
ca în cinstea celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre, 
să lucreze cu atîta elan, îneît să 
poată raporta că la strungurile lor 
au reușit să realizeze încă 16 pla
nuri anuale de producție, acum 
lucrînd în contul anului 1975.

Se extinde inițiativa tinerilor
de la Vladimiri

antisovietic. Tinerii au 
că marionetele anto- 
numai în decursul

Recunoscători glorioasei Armate 
Sovietice, muncitorilor petroliști și 
ostașilor romîni căzuți pentru eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist, tinerii din orașul Ploești, au 
luat sub patronaj monumentul și 
mormintele eroilor de la bariera 
Cîmpinei. Tinerii de la Uzina „I. C. 
Frimu“ din Sinaia îngrijesc cimi
tirul ostașilor sovietici căzuți în 
Munții Carpați. Tinerii schelei pe
trolifere Moreni au în grija lor 
mormintele partizanilor căzuți pen
tru apărarea sondelor și rafină
riilor de petrol. în fiecare 
primăvară pe morminte și în jurul 
monumentelor tinerii sădesc flori 
roșii, iar cu prilejul ținerii unor 
lecții în cadrul învățământului poli
tic U.T.M., în astfel de locuri, se 
organizează vizite, se vorbește des
pre lupta eroică a celor căzuți.

Paralel cu întîlnirile ce au loc 
între tineri și muncitorii vîrstnici, 
cinstind ziua eliberării patriei, în 
organizațiile U.T.M. se învață 
cîntece revoluționare și patriotice, 
cîntece închinate luptei partidului 
nostru, sub conducerea căruia a 
fost organizată lupta pentru eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist.

Astfel de acțiuni întreprinse de 
organizațiile U.T.M., cu sprijinul și 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au constituit un minunat 
mijloc de educație patriotică 
tinerilor organizațiile

partid găsim sute șl 
cereri prin care tinerii 
miști, devotați cauzei partidului, 
cer să li se acorde înalta cinste 
și răspundere de â fi primiți în 
rîndurile candidațitor și membrilor 
de partid.

întreg tineretul regiunii noastre, 
în cinstea Iui 23 August, a contri
buit la acțiunea patriotică de co
lectare a fierului vechi, trimițînd 
spre Hunedoara peste 500 de va
goane. Cu același elan, cei peste 
50.000 de tineri care s-au înscris 
pînă acum în cele peste 16t>0 de 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică, și-au înzecit eforturile, con
tribuind Ia lucrările de construcții 
de locuințe în orașele Buzău și 
Ploești, redind agriculturii la Gre- 
ceanca (Mizil) și în alte puncte, 
sute de hectare de pămînt arabil, 
contribuind prin prestarea celor 
1.200.000 ore de muncă voluntară 
la realizarea unor economii de 
aproape 6.000.000 lei.

Folosind tradițiile de luptă ale 
înaintașilor, or
ganizațiile UTM. 
au cultivat in 
rîndurile tinerilor 
curaju și erois- 
mu‘, dragostea 
față de bunurile 
îniregulu, popor. 
Și în această di
recție există nu

meroase exemple de adine patrio
tism, de grijă deosebită pentru 
avutul poporului. In noaptea de 21 
iulie 1959 stata electrică Pițigaia 
din schela petroliferă Cîmpina a 
fost trăzniîă. Electricienii utemiști 
Constantin Mocanu și Marcel Nea- 
gu, și-au dat seama că dacă nu va 
interveni cineva, 15 sonde vor fi 
în pericol de incendiu. Această 
treabă s-ar fi rezolvat în bine, cu 
riscul vieții cuiva. Fără a întreba 
pe nimeni’, conduși de sentimentul 
datoriei, răspunderii pentru bunu
rile poporului, ei s-au depla
sat la fața locului în mod vo
luntar și au 
Au fost la un 
dar au învins, 
luase totuși 
și aici un grup 
de utemistul Vasile Comșa, care să 
intervină imediat, demontînd în
treaga instalație electrică nu în 12 
ore, ci în timp de 22 minute. 
Astfel sonda 273 a fost salvată.

Și fapte de acest fel sint multe. 
Dar tinerii nu se laudă. Le consi
deră lucruri necesare, datorii de 
onoare, precum au considerat o 
datorie de onoare și muncitorii pe
troliști care au iuptat fără să-și 
precupețească viața pentru elibera
rea patriei noastre de sub jugul 
fascist, pentru a contribui in acest 
fel (a deschiderea unei ere noi, 
era construirii socialismului și în 
patria noastră scumpă: Republica 
Populară Romină.

Locurile slnt pitorești prin păr
țile Glumețului. Așa că, nu intîm- 
plătpr a fost deschisă urla din ta
berele regionale ale pionierilor și 
școlarilor tocmai la Păltiniș. Aici 
se află copii ai oamenilor muncii 
din toate colțurile Regiunii Auto
nome Maghiare, capii de la oraș și 
copii de la sat, copii care au avut 
fericirea să se nască in anii noștri 
luminoși, care cresc și învață ocro
tiți de grija părintească a Parti
dului nostru.

Pentru educarea tn spiritul dra
gostei fafă de patria noastră liberă, 
fericită s-au organizat cu pionierii 
mai mulie excursii prin împreju
rimi pentru cunoașterea realizărilor 
regimului democrat-popular

Unul din focurile lor de tabără, 
pionierii l-au 
fericite, 
șl un 
miletului 
vorbit __ .... -
partidul nostru pentru Ca toți copiii 
să se bucure de școli și de învăță
tură. de cărți, de tabere, de tot, 
ceea ce înseamnă copilărie fericită.

S-au ridicat apoi spre cerul în
stelat ctntecele ?i versurile închi
nate pat*iel h partidului.

A pornit apoi, in jurul focului, 
tropotltul ușor al jocurilor popu
lare romtnești și maghiare, voia 
bună pusese stățjînire pe prietenii 
adunați la foc Și flecare a plecat 
de aici, cu o părticică din incan
descența acestui foc al prieteniei, 
oe nu se va stinge niciodată.

A. S,

: „j închinat copilăriei 
In mijlocul lor a venit 

tovarăș activist al 
regional U.T.M.

despre lupta dusă

co-
Le-a 

de

In aceste zile

MARILENA CONSTANTIN

Tinerețea noastră

litic a! U.T.M. în care au 
cursanți. Rînd pe rînd au 
cut prin fața panourilor, 
chetelor, vitrinelor în care

zile, partidul 
la luptă pen

mii de 
ftte-

a Partidului
la Muzeul de Istorie

I

„...în acetie 
chema muncitorii 
tru victoria insurecției armate 
in cele mai Importante regiuni 
ale țării, cum ar fi de exem
plu Valea Prahovei. Aici, ală
turi, continuă ghidul, vedeți 
portreta de soldați, mnlți dintre 
ei uteciști, care și-au dat viața 
pe frontul antihitlerist“...

Șl ghidul povestește acele 
evenimente cu căldură și emo
ție, așa cum se vorbește des
pre faptele mari. Tinerii pri
vesc atenți, cu adîncă emoție 
exponatele din Muzeul de Isto
rie a Partidului. Mulți dintre ei 
erau în zilele lui August 1944 
abia de-o șchioapă.

Printre ei se afla un grup 
de uteiniști de la Uzinele tex
tile „7 Noiembrie“ și de la Fi
latura de lină „Alexandru Sa
bia“ din Capitală. Organiza
țiile U.T.M. de la aceste întrec 
prinderi au inițiat o vizită-lec- 
ție la muzeu, pentru ca tinerii 
să-și complecteze cunoștințele 
căpătate în cadrul cercului po-

fost 
tre- 
ma- 
sînt 

prezentate exponatele muzeului 
— documente istorice prețioa
sei care vorbesc de lupta neîn
fricată dusă de clasa munci
toare, în frunte cu partidul 
nostru pentru eliberarea țării. 

Ultimele săli vizitate, cele ce 
reprezintă realizările poporului 
nostru muncitor, obținute sub 
conducerea Partidului, după 
23 August 1944, dei asemenea 
sînt cercetate cu interes, deși 
ei cunosc multe din aceste rea
lizări din viața de toate zilele. 
La fiecare nouă construcție pe 
drumul socialismului au con
tribuit și ei cu ceva.

Cunoașterea amănunțită a 
evenimentelor din August 1944, 
a luptei clasei muncitoare, îț 
înflăcărează mai mult, le insu
flă un nou avînt în muncă.

Versuri: ST. IUREȘ Muzica: M. VESCAN

rezolvat situația, 
pas de pericol, 

Una dintre sonde 
foc. S-a găsit 
de tineri, condus

O interesanta 
expoziție 

la Fălticeni
La Muzeul raional din Fălti

ceni s-a deschis expoziția „Rea
lizări în ra onul Fălticeni în a- 
nii de după eliberarea patriei“, 
care înfățișează prin grafice 
comparat,vei, fotografii și ma
chete, multe din transformările 
înnoitoare din acest raion.

Sînt prezentate imagini de 
la Combinatul forestier „A V-a 
aniversare a R.P.R.“, filatura 
de în și cînepă, topitoria de in 
și cînepă, de la unități de in
dustrializarea lemnului con
struite în această perioadă. 
In aceste zile numeroși tineri 
din raion vizitează expoziția.

Utemiștii și tinerii de la întreprinderea „Ceramica“ din Ploești vin să depună la monumentul osta
șilor sovietici căzuti pentru eliberarea patriei noastre florile nestinsei lor dragoste și recunoștințe. 

Foto: P. PAVEL

Pilda eroului
Cum intri în unitate, pe aleea 

din dreapta, străjuit de 
arbori rămuroși, se înalță 

o 
in-

un obelisc de granit roșu cu 
plăcuță albă pe care sini 
scrise cuvintele : „Neștearsă va 
răminc in inimile poporului ro- 
min și a poporului frate ungar, 
fapta eroică a eroului de la Tis- 
zalok — soldatul pontonier Ef- 
timie Croiloru". De o parte și 
de alta se află panourile de onoa
re cu militarii de frunte ai su
bunităților.

...Cu un an in urmă, intr-o di
mineață de august, goarna a su
nat în regiment mai solemn. Din 
ai.ua aceea, printr-un decret al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, unitatea a primit nume
le eroului pontonier Eftimie Croi- 
toru care, în lupta cruntă cu 
hoardele fasciste, a căzut la da
torie, acolo, pe apa Tisei învol
bur ate,

...Pe malul acoperit de pilcuri 
de arțari, soarele își hirjonea ra
tele în apa liniștită, iar umbrele 
se lățeau peste valuri. Lingă ma
lul apei, pe niște trunchiuri re
tezate, militarii s-au adunat 
la un fum de țigară. Erau 
intr-un scurt repaos. Și oum in 
asemenea clipe firele povestirilor 
se înnoadă repede, soldatul frun
taș Robitu Nicu, utemist, deschi
sa primul discuția. Le povesti to
varășilor săi câteva crimpeie din 
„Poarta furtunilor“ pe care o ci
tise de curînd, reconvandîndu-le 
și celorlalți s-o ia de la bibliote
ca unității. Apoi scoase din bu
zunar broșurică ou „Balada lui 
Eftimie" și, cu voce caldă, înce
pu să citească episoade ce glo
rificau fapta de eroism a neînfri
catului pontonier. Cuvintele îna
ripau Inimile ascultătorilor, în- 
flăcărindu-le voința de muncă. 
Repaosul se sfirșise. La punctul 
de trecere începuse forfota, ră
sunară comenzi scurte- Primiseră 
ordinul să construiască un pod. 
Misiunea nu era ușdhră. în plus, 
materialul cu care se lucra era 
nou ; nu îl avuseseră încă in do
tare. Pe tinerii militari îi însufle
țea insă glorioasa tradiție a uni
tății, căreia erau hotăriți să-i în
chine noi succese. Fiecare dintre 
militari cunoștea eroica biogra
fie a înaintașului lor, Eftimie 
Croitoru și pilda luminoasă le 
înzecea priceperea și puterile de 
muncă.

— Mai repede, mai repede 
transmiteau pontonierii între Ci. 
Munca lor dîrză, priceperea lor 
au avut spor. Vrednicii ostași, 
biruind greutățile, reușiseră să 
construiască un pod intr-un timp 
record, reducînd baremul de lu
cru cu aproape o treime. Pentru 
svc.oasele deosebite obținute in a- 
ceastă aplicație tactică, unitatea 
a fost felicitată de ministrul For
țelor Armate ala R. P. Ramine-

Birourile organizațiilor U.T.M., 
prin măsurile pe care le iau și 
activitățile ce le desfășoară, cul
tivă în conștiința utomiștilor pil
dele luminoase ale înaintașilor 
care s-au jertfit pentru libertatea 
și fericirea zilelor noastre.

în aceste zile din preajma ani
versării a 15 ani de la eliberarea 
patriei, ani în care poporul mun
cilor, sub conducerea partidului 
nostru, a obținut succese uriașe 
pe drumul construirii socialismu
lui, munca de educația in rîndul 
militarilor se desfășoară cu in
tensitate mereu crescindă. Prin 
diferite activități politico-cultu
rale, prin adunări în cadrul că
rora se prezintă referate și con
ferințe, organizațiile U.T.M. popu
larizează în rîndul militarilor epi
soade din pregătirea, organizarea 
fi înfăptuirea, sub conducerea 
P.C.R., a insurecției armate 
populare de la 23 August 1944, 
fapte din contribuția armatei To
rnine la războiul antihitlerist, evo 
că chipuri de eroi, înaltele lor 
trăsături morale, frăția de arme 
romîno-sovietică.

Cultivarea tradițiilor de luptă 
contribuie la formarea înaltului 
profil moral al tinerei generații, 
la dezvoltarea calităților de 
luptători ale militarilor. Pilda 
bravilor înaintași constituie un 
îndemn în activitatea și conduita 
militarilor, o flacără veșnic vie 
în inimile lor.

GH. CUMPĂTA

Festival închinat eliberării
Cu 15 ani în urmă, Olga Iacob 

avea 4 ani. într-o seară, dinspre 
Bîriad s-au auzit bătînd tunuri. 
Părinții Olgăi .și-au luat copila în 
brațe și au ieșit din sat, ascnnzîn- 
du-se prin ripi și gropi, pe cîmp. 
Ca părinții Olgăi procedaseră mai 
toți din Dragalina. Focul dinspre 
Bîriad s a întețit și în curînd în
cepu să clocotească pămîntul și 
văzduhul. Glorioșii ostași sovietici 
îi nimiceau pe fasciști lîngă Bîr
iad. înnebuniți de panică, hitleriștii 
s-au arătat pe șosea cu tunuri și 
mașini, grăbindu-se spre sat. O 
companie se ascunse în liziera de 
salcîmi. Spre seară, dinspre Bîriad 
și dinspre dealul din dreapta șo
selei au apărut sovieticii. Compa
nia hideristă din lizieră a deschis 
focul. Ostașii sovietici au ripostat 
energic. Lupta a fost crîncenă. 
Fasciștii au fost nimiciți. Cu la
crimi de bucurie în ochi, flutu- 
rînd steaguri albe sau bucăți de 
pînză roșie, bătrînii, femeile și 
copiii care rămăseseră în sat, im-

preună cu cei ce fugiseră din sat 
de groaza hitleriștilor, au ieșit în 
întâmpinarea ostașilor sovietici eli
beratori.

...în Dragalina sînt cîteva sute 
de fete și băieți care asemenea 
Olgăi au venit pe lume odată cu 
sorii libertății patriei noastre. Ei 
n-att cunoscut viața grea a țărani
lor muncitori, lupta organizată și 
condusă de Partid pentru liberta
tea poporului nostru. în semn de 
recunoștință pentru jertfa glorio
șilor ostași sovietici eliberatori, de 
dragoste fierbinte față de Partidul 
nostru care a asigurat tineretului 
viața fericită de astăzi, organizația 
de bază U.T.M., sub îndrumarea 
organizației de partid, a luat ini
țiativa ca în acest an, la 23 Au
gust, ziua aniversării eliberării pa
triei noastre să organizeze un festi
val.

Tovarășul Aristide Petcu, direc
torul căminului cultural, martor al

evenimentelor care au avut Ioc în 
sat în zilele lui August 19'44, va 
vorbi- cu acest prilej despre semni
ficația acestora, despre viața nouă 
care a prins rădăcini- adinei în 
sat în cei 15 ani care au trecut de 
la eliberare. Apoi brigada artisti
că de agitație — compusă din ti
neri colectiviști și întovărășiți — 
după un prolog în care se va 
vorbi despre viața grea, plină de 
mizerie și lipsuri dușă de țăranii 
din Dragalina pe pămînturile mo
șierului — va prezenta o cronică a 
celor 15 ani compusă din cîntece, 
versuri, dansuri. Cronica ilustrează 
viața liberă și fericită pe care co
lectiviștii și întovărășiții o trăiesc 
în anii regimului nostru demo
crat-popular. Prezentatorii — Ol
ga Iacob ți loan Tarciniu, cîntă- 
reții Ecaterina Aram, Săftica Che- 
trone, Constantin Tarciniu, acor- 
deonistuil Gheorghe Hîncu și alții 
vor face ca pe scenă să se regă- șirilor agricole din comuna lor. 
gească membrii celor t, gospodării G. SLAVIC

colective și 3 întovărășiri agricole 
existente în comună, înfățișînd 
fragmente din lupta lor, în frunte 
ou comuniștii, pentru crearea uni
tăților sociaiist-cooperatiste și în
florirea pe care o cunosc ele de la 
un an la altul.

Echipa de dansuri va prezenta 
un dans eu temă care ilustrează 
viața și munca în gospodăria co
lectivă. Festivalul eliberării se va 
încheia seara tîrziu ou dans și voie 
bună. Acest festival inițiat de or
ganizația U.T.M. va fi o caldă 
manifestare a dragostei și recu
noștinței tineretului din comună 
pentru partid, creatorul vieții 
noastre noi, de prețuire și cinstire 
a jertfelor ostașilor sovietici elibe
ratori. Prin el tinerii își vor arăta 
hotărîrea de a lupta cu și mai 
multă abnegație sub conducerea 
organizației de partid pentru dez
voltarea și înflorirea continuă a 
gospodăriilor colective și întovără

Pregătind 
un nou spectacol

Alături de milioanele de ti
neri din patria noastră care 
obțin zi de zi succese tot mai 
mari în întîmpinarea zilei de 
23 August, tinerii din comu
na Luncavița, raionul Orșova, 
în frunte cu utemiștii, au ho- 
tărît ca în cinstea măreței săr
bători să intensifice și mai 
mult activitatea culturală în 
comună. De aceea, echipa ar
tistică a căminului cultural a 
început încă de mult să-și lăr
gească rîndurile ei, antrenînd 
în diverse acțiuni cultural-edu
cative și pe ceilalți tineri din 
comună, un salt calitativ l-a 
făcut echipa artistică și în 
ceea ce privește repertoriul său. 
De unde înainte programul ar
tistic se rezuma adesea numai 
la coruri, recitări, scenete, în 
prezent tinerii au pus în scenă 
piesa de teatru „Tîrgul inimi
lor“ cara va fi prezentată în 
curînd țăranilor muncitori din 
comună, într-un program în
chinat zilei de 23 August. Cu 
ocazia acestui program tinerii 
vor prezenta noi cîntece. dan
suri și un nou program de bri
gadă.

în prezent, tinerii din echipele 
artistice, dau zor. în vederea 
pregătirii unui program artistic 
cît mai interesant care va fl 
prezentat spectatorilor cu oca
zia zilei de 23 August.

ION SIRBU 
strungar
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Tineru 
la înfrumusețarea 
satelor

Primirea de către 
acad« Atanase joja, 

vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, 

a președintelui 
Academiei de Științe 

din Atena
Cu ochi do buni gospodari

ind cele două poduri din comună. 
Numeroși tineri țărani colectiviști, 
întovărășiți, cît și tinerii țărani 
muncitori cu gospodărie indi
viduală din comuna Alunu au 
participat Voluntar la săparea șan
țurilor necesare turnării temeliei 
noului cămin cultural și a școlii 
ce se va construi în comună. Și ță
ranii muncitori din satul Cernișoa- 
ra și-aiu adus contribuția lor la 
repararea și lărgirea șoselei comu
nale din punctul „Capu Dealului“. 
Bune rezultate în acțiunea de în
frumusețare a satelor au obținut 
și tinerii din comunele Dîmțeni 
Mădulari, Costești și Greci. Ei s-au 
angajat ca în cinstea celei
XV-a aniversări a eliberării patriei 
noastre să facă comunele și satele 
lor și mai frumoase.

MfRON NICOLAE 
țăran muncitor

Tinerii din raionul Horezu în
tâmpină ziua de 23 August, parti- 
cipînd cu entuziasm la acțiunile 
voluntare menite să înfrumusețeze 
comunele ți satele lor. Sub condu
cerea orgainizațiilor de partid și 
mobilizați de organizațiile U.T.M. 
tinerii aduc o prețioasă contribuție 
la amenajarea și întreținerea dru
murilor, la construirea și repararea 
podurilor, la construirea de noi 
școli și cămine culturale, precum 
ți la alte lucrări de interes obștesc.

Tinerii din comuna Bodești, de 
pildă, au efectuat pînă în prezent 
peste 2.000 ore de muncă voluntară 
la oonstruirea celor două poduri 
din punctele Bîrzețti și Negrulețti 
ți la împrăștierea balastruiui pe 
șoseaua comunală. Preocupări ase
mănătoare au și utemiștii din co
muna Mateețti. Ei au prestat mul
te ore de muncă voluntară, constru-

de-a

Noul stadion mîndria tinerilor

Vineri 7 august 1959, acad. Ata
nase Joja, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul în
vățământului și Culturii, a primit 
pe acad. Spiros Melas, președinte
le Academiei din .Atena.

La primire a asistat acad. Ștefan 
Mifcu, secretar prim al Academiei 
RJP. Romîne.

Nu de mult, în comuna Huedin 
■ început reamenajarea stadionului 
sportiv. Mobilizați de comitetul 
raional U.T.M., tinerii din comu
nă au hotărît ca în cinstea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei noastre să contribuie volun
tar la lucrările ce trebuie execu
tate.

Noul stadion sportiv, cu o capa
citate mărită, va fi una din 
marile oonstruicții din comună, 
realizate în anii regimului demo
crat-popular. El va avea o pistă de 
atletism de circa 400 m. care va fi 
folosită pentru orice gen de com
petiție atletică și o tribună cu cir
ca 500 locuri. Sub tribuna stadio
nului Se construiesc 6 camere care 
vor folosi ca garderobe, magazie, 
cameră pentru arbitri, cabinet me
dical, cameră pentru îngrijitori 
etc.

Tinerii s-au angajat să execute 
reconstrucția acestei baze sportive 
folosind resursele locale și numai 
prin muncă voluntară. Animați de 
dorința de a face comuna și mai 
frumoasă, de a crea condiții și mai 
bune pentru practicarea diferitelor 
discipline sportive, cei peste 1.200 
de tineri și tinere, au prestat 
pînă în prezent circa 7.000 ore 
de muncă voluntară. în fruntea 
acestei acțiuni se află tineri mun
citori și funcționari din întreprin
derea industrială „Vlădeasa" din 
localitate. S-au remarcat tinerii 
Tatiaua Sorcoi, Francisc Buzaș, 
Filip Tușineanu, Octav Călin, Va- 
sile Peștean ți mulți alții.

Stadionul sportiv precum și casa 
de cultură de aurind construită vot 
fi date în folosință pînă la 23 Au
gust.

A. MOMETE 
activist U.CFS.

INFORMAȚII
Dl. Hossia Heiki, ministrul Tn- 

vățămîntului din Finlanda, care se 
află în țara noastră, a vizitat vi
neri dimineața Combinatul poli
grafic „Casa Scìnteli“,. Centrul de 
producție cinematografică de la 
Buftea, Muzeul de artă al R. P. 
Remine.

La amiază, oaspetele a avut o 
întrevedere cu acad, Mihail Ralea, 
președintele Institutului romîn pen. 
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

Vineri seara dl. Hossia Heiki a 
vizionat o serie de filme documen
tare romînești.

In cursul vizitelor sale, oaspe
tele a fost însoțit de tov. Virgil 
Florea, directorul general al arte
lor din Ministerul Invățămîniului 
și Culturii.

★
Vineri la amiază s-a deschis în 

noul bloc de locuințe din Piața 
Kogâlniceanu nr. 8 o expoziție cu 
noi tipuri de mobila din plăci a- 
glomerate din lemn și material 
plastic, executate de muncitorii din 
întreprinderile Ministerului Con
strucțiilor, Industriei Materiale
lor de Construcții șî Industriei 
Lemnului.

Sînt expuse mai multe tipuri de 
dormitoare, camere de zi, camere 
pentru copii, camere combinate și 
mobilier pentru bucătării. Sînt pre
zentate o serie de piese noi prin
tre care servante, Comode, baruri, 
toalete și etajere suspendate, noi 
Epuri de dulapuri pentru bucătării, 
mese pliante montate în pereți și 
altele.

(Agerpres)

(Agerpres)

Cabana Caraiman din munții Bucegi.

Studenții practicanți aduc 
economii întreprinderii■

La Atelierele principale C.F.R.- 
Timișoara au venit în acest an la 
practică studenții de la F''aciiîtatea 
mecanică și Institutul de căi le- 
rate din București. încă din prima 
zi studenții au privit cu seriozitate 
perioada de practică contribuind

Uzinele textile „Moldova“ din Botoșani au fost construite în anii regimului democrat popular. în ultimii ani, uzina a fost înzestrată 
cu utilaj modern. Aceasta a dus la creșterea productivității muncii. In fotografie: Uzinele textile „Moldo va" din Botoșani, regiunea Suceava.

totodată ou forțele lor la îndepli
nirea sarcinilor de producție ale 
întreprinderii. Astfel,, grupa stu
denților din anul I al Facultății de 
mecanică, formată din 9 tineri, a 
elaborat o șarjă de 16 tone fontă, 
a executat 90 forme la turnătoria 
de bronz și fontă și a demontat 
în vederea reparației capitale 3 
vagoane de marfă. Datorită faptu
lui că în această grupă majorita
tea studenților sînt proveniți din 
producție, ei au participat direct la 
lucrări de fierărie, lăcătușerie etc., 
lucrînd cot la cot cu muncitorii a- 
telierelor.

Studenții practicanți s-au consti
tuit de asemenea de la început în- 
tr-o brigadă utemistă dc muncă 
patriotică. Ei au descărcat prin 
muncă voluntară 2 vagoane de 
fontă nouă, au cblefctat 611 kg. 
bronz. In urma acestor acțiuni 
studenții au adus economii ate
lierelor noastre în valoare de peste 
6.000 lei.

In perioada de practică s-au 
evidențiat studenții Tătaru €., 
Cucu A., Stanciu Nicolae, C. Bor- 
cilă, M. Dumitrescu și alții.

Ing. IOAN MANO 
membru in comitetul 

U.TM.
Atelierele principala 

C'F.R. Timișoara

• La Cluj a luat sfîrșit campio
natul republican de pentatlon mo
dern pe anul 1959. Titlul de cam
pion al țării a revenit sportivului 
Dan Ionescu (C.C.A.) care a to
talizat 4840,5 puncte. El a fost 
urmat în clasament de D. Popes- 
cu (Progresul) 3507,5 puncte și 
W. Roman (Recolta) 3413 puncte. 
Pe echipe victoria a fost repurtată 
dc C.C.A. I, cu 10.359 puncte.

• Echipa cehoslovacă Ruda 
Hvezda Bratislava, va juca în pri
mul tur al Cupei campionilor eu
ropeni la fotbal, cu formația F. C. 
Porto, campioana Portugaliei. Cele 
două jocuri se vor disputa la 11 
septembrie la Bratislava și respec
tiv 20 septembrie la Porto.

• La Halmstadt echipa selec
ționată de polo pe apă a R. P. 
Romîne a susținut cel de-al doi
lea meci în campania reprezenta
tivei Suediei. Intîlnirea s-a în
cheiat cu un rezultat de egali
tate: 4—4 (1—1). După cum se 
știe, în primul meci echipa romî- 
nă obținuse victoria cu scorul de 
5-2 (3-1).

• Duminică, sala sporturilor 
Dinamo, va găzdui dubla întîlnire

Vizitele grupului de tineri 
străini, participanți la cel 

de-al Vll-lea Festival, 
care se află în țara noastră

Grupul de tineri străini, partid- ' șantiere noi

internațională de tenis de masă 
dintre echipele selecționate ale ti
neretului din R.P.R. și. R. P. Chi
neză. Evoluția jucătorilor chinezi 
suscită un interes deosebit în rân
durilor amatorilor de sport din 
Capitală. Din rîndul echipei oas
pete, fac parte cunoscuta jucătoa
re Sun Mei-in și Su In-sin. Echi
pele noastre vor avea în compo
nență pe Radu Negulescu, Otta 
Bottner, Tiberiu Covaci, Geta Pi
tică și Maria Alexandru.

• Joi au continuat la Praga în
trecerile din cadrul concursului in
ternațional de tir dintre echipele 
R. Cehoslovace și R. P. Romîne. 
în proba de armă liberă calibru 
redus (femei) victoria a ravenit 
echipei R. Cehoslovace cu 2489 
puncte. Echipa R. P. Romîne a 
realizat 2448 puncte. In proba in
dividuală Stara (R. Cehoslovacă) 
a stabilit un nou record al țării 
sale realizînd 840 puncte. La ju
niori primul loc a fost ocupat de 
echipa R. P. Romîne cu 2947 punc
te. Echipa cehoslovacă a totalizat 
2496 puncte.

școală a bărbăției
(Urmare din pag. I-a)

dice tot mai sus, atit de sus cum 
poate nu visa vreodată.

I-am întrebat într-o zi pe mem
brii brigăzii lui Gheorghe Bu- 
celea, ce planuri de viitor au. 

j Mi-au răspuns tot cu o întrebare.

panți la cel je-al Vll-lea Festival mtu deschid. 
Mondial al Tineretului și Studenți
lor de la Viena, care se află în țara 
noastră la invitația Comitetului 
Central al U.T.M., a făcut vineri 
mai multe vizite în Capitală.

Oaspeții au vizitat Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii“, Institu
tul medico-îarmaceiitic, Palatul 
pionierilor, Parcul de cultură și 
odihnă „I. V. Stalin“ etc.

De asemenea, ei aii avut o con
vorbire cu tov. Ion Uiescu, secretar 

președintele 
Studenților

Creștem schimbul 
de mîine

se

al C.C. al U.T.M., 
Uniunii Asociațiilor 
din R. P. Romînă.

pentru 
în mine

Un nou aparat 
protecjia muncii

Pentru combaterea prafului fin 
de rocă, dăunător sănătății mine; 
rilor, se folosesc în Valea Jiului 
o seamă de m.jloace și metode: 
ventilația aspirantă, perfora] >1 u- 
med, diferite materiale de protec
ție etc. Recent un colectiv de in
gineri de la stația de cercetări în 
domeniul securității muncii mine
rilor din Petroșani a construit un 
aparat care pulverizează apa sub 
formă de ceață în frontul de lucru, 
captînd astfel praful aflat în sus
pensie. Experimentat la mina Lu- 
peni aparatul a dat rezultate 
bune.

(Agerpres)

In afară de satisfacțiile pe care 
mi le aduce munca de zidar, 
muncă pe care o practic de a- 
proape zece ani — ne-a spus to
varășul Karol Baco, șef de echipă 
la șantierul 3 — noi, muncitorii 
virstnici, comuniștii, mai trăim și 
o mare și adîncă mulțumire prin 
faptul că dăruim din munca noas
tră, creștem și învățăm tainele 
unui meșteșug sau altul pe cei 
care ne vor lua locul, schimbul 
nostru de mîine.

Cînd l-am luat de-aoasă pe An
ton Topali avea doar 16 ani. 
„Mergi cu mine pe șantier și acolo 
ai să poți învăța o meserie. Te 
ajut eu“. Taică-său i-a dat drumul 
bucuros.

L-am luat în echipa mea. Odată 
cu el a mai venit și Tunsu Nistor. 
Fusese tăietor de lemne și-acum 
voia să-nvețe, spunea el, meserie 
adevărată.

Nu eram pentru prima dată 
dascăl. Pe șantierele pe unde-am 
mai fost i-am învățat meserie pe 
destui tineri. Unul dintre ei stu
diază acum la Facultatea de Con
strucții.

De fapt și-aici, la șantierul 3 
echipa mea este formată numai 
din tineri.

De la început mi-am dat seama 
că celor doi le place meseria și-i 
țineam pe Ungă mine. Le vorbeam 
de ceea ce a fost pe locurile 
acestea cu cîțiva ani în urmă, de 
cum va fi mai tîrziu. Uneori sea
ra ne întîlneam după orele da 
muncă și discutam tot felul de 
probleme. Din discuțiile acestea 
cu ceilalți din echipă s-a născut 
ți inițiativa noastră de a econo
misi 5 cărămizi pe metru cub. Ti
nerii din celelalte echipe vin la noi 
in schimb de experiență. Să-l ve
deți pe Anton Topali cu cită min- 
drie, cu cită bucurie le explică, le 
arată cum muncește el și echipa !

intr-o zi, Anton Topali a 
venit la mine și mi-a spus 
preocupat : „Tovarășe Baco, eu 
vreau să-nvăț liceul seral, să 
mă pregătesc mai bine. Marile 
construcții ale socialismului îmi 
cer acest lucru. Ce mă sfătuiești ?**

Am privit tăcut și emoționat 
fața acestui tînăr care abia cu doi 
ani in urmă venise pe șantier. Cit 
de mult îl transformase viața de 
aici, contactul cu oamenii, cu 
munca pe șantier. Aproape că 
nu-i mai recunosc de la o luni 
la alta. Au devenit oameni maturi, 
cu orizont larg. Fiecare a învățat 
aici sau pe alt șantier o meserie, 
dar nu se mulțumește cu atit. 
Vrea să crească, să se ridice tot 
mai sus, să fie în pas cu viata, cu 
tot ceea ce se construiește aici. 
Unul se înscrie la facultate, altul 
la liceul seral, unul studiază o 
inovație.

Da, Anton Topali, învață, pen
tru că tu îmi vei lua locul, tu și 
ceilalți ca tine care veți fi cons
tructorii grandioaselor edificii ale 
socialismului și comunismului in 
patria noastră.

(Urmare din pag. 1-e)
rii și că de tăria industrială a țării de
pinde in mare măsură însăși inde
pendența statului nostru“. Cu acest 
prilej Conferința națională a P.C.R., 
a subliniat încă odată că țara noas
tră are tot ce-i trebuie pentru a putea 
trece la crearea unei industrii puter
nice. , . .

Cucerirea deplină a puterii de stat 
de către clasa muncitoare sub condu
cerea partidului a creat condițiile ne
cesare pentru lichidarea puterii eco
nomice a burgheziei și pentru con
struirea bazei economice a socialismu
lui în țara noastră.

Tocmai în legătură cu realizarea a- 
cestei sarcini, la 11 iunie 1948 statul 
democrat-popular a naționalizat prin
cipalele întreprinderi industriale, de 
transport, băncile și societățile de 
asigurări, trecîndu-Ie în proprietate 
socialistă — bun al întregului popor.

Mijloacele de producție care mai 
înainte fuseseră folosite pentru ex
ploatarea oamenilor muncii în vederea 
stoarcerii de către capitaliști a Unor 
profituri cît mai mari, au fost de-acum 
puse în slujba ridicării nivelului de 
trai al celor ce muncesc, în slujba 
dezvoltării societății socialiste, des- 
chizîndu-li-se, tocmai de aceea, pers
pective de dezvoltare nelimitate. Na
ționalizarea a creat condițiile nece
sare pentru conducerea planificată a 
economiei și a constituit totodată 
premiza trecerii la industrializarea so
cialistă. ,

Politica -de industrializare socialista 
promovată de Partidul Muncitoresc 
Romîn, este determinată de necesita
tea asigurării premizelor' materiale 
pentru construirea socialismului atit 
la orașe cît și la sate, de necesitatea 
asigurării dezvoltării și perfecționării 
necontenite a producției în toate ra
murile, inclusiv în agricultură și de 
necesitatea creșterii sistematice a ni
velului de trai al poporului muncitor.

Pornind de la învățătura marxist- 
leninistă și experiența istorică a 
U.R.S.S., politica de industrializare 
socialistă a țării noastre se înfăptu
iește pe baza legii creșterii cu precă
dere a producției mijloacelor de pro
ducție față de producția bunurilor de 
consum.

O industrie modernă 
multilateral dezvoltată
Ca urmare a politicii de industriali

zare, promovata de partid, Romînia 
socialistă de astăzi este o țară cu o 
industrie modernă, multilateral dez
voltată, cu un ritm de creștere impre
sionant.

Industria noastră socialistă
i n

Numai între anii 1948—1955, statul 
democrat-popular a construit peste 100 
de uzine noi și a reconstruit și dotat 
cu utilaj nou, modern, alte 200 de in- 
treprinderi industriale însemnate, iar 
între 1956 și 1959 a mai construit 38 
de întreprinderi industriale noi și 40 
secții noi și a dezvoltat și modernizat 
capacitățile de producție la 125 între
prinderi industriale existente. Ca ur
mare, producția industrială a țării a 
înregistrat în anii construcției socia
lismului o creștere considerabilă. Pro
ducția industrială a unui singur tri
mestru al anului 1959 este mai mare 
decît producția industrială obținută în 
întreg anul 1938 sub regimul bur
ghezo-moșieresc.

In cadrul acestei impresionante 
creșteri a producției industriale glo
bale, trebuie subliniată creșterea cu 
precădere a producției de mijloace de 
producție față de producția bunurilor 
de consum. Astfel, în timp ce produc
ția industriei bunurilor de consum a 
atins în 1958 față de 1938 circa 300 
la sută, producția industrială de mij
loace de producție a atins deja circa 
500 la sută.

Punînd accentul pe dezvoltarea pro
ducției mijloacelor de producție — 
temelie a reproducției socialiste lăr
gite —- oamenii muncii din țara noas
tră au produs în 1958 față de 1938, 
de pildă, de 5,6 ori mai multă fontă, 
de 3,3 ori mai mult oțel, de 2,6 ori 
mai mult cărbune, de două ori mai 
mult petrol.

In mod deosebit trebuie subliniat 
că, pentru prima oară a fost creată 
în Romînia o adevărată industrie con
structoare de mașini și utilaje la ni
velul cerințelor moderne, cu o mare 
capacitate de producție și capabilă să 
satisfacă cerințe pentru cele mai di
verse ramuri ale economiei naționale: 
utilaj minier, utilaj petrolifer, mașini- 
unelte, motoare, utilaj electrotehnic, 
autocamioane, tractoare, mașini agri
cole etc. De asemenea, trebuie sub
liniată dezvoltarea rapidă a unei pu
ternice industrii chimice bazate pe me
tan, petrol, sare etc., capabilă să sa
tisfacă nu numai cerințele interne ci și 
să exporte o mare varietate de produse. 
In această direcție, trebuie subliniat că 
numai între 1955 și 1959 producția dată 
de industria chimică a crescut de 

impetu 
circa 2 ori. Pentru dezvoltarea indus
triei chimice, este de asemenea carac
teristic faptul că în ufmătorii 2—3 ani 
vor fi puse în funcțiune încă aproxi
mativ 8 uzine și fabrici noi și 28 secții 
noi.

Deosebit de mari succese au fost în
registrate și în domeniul electrificării 
țării. Au fost realizate și depășite sar
cinile trasate prin planul de electrifi
care a țării, producția de energie elec
trică fiind anul acesta Toarte aproape 
de cifra de 7 miliarde kwh prevăzută 
pentru anul 1960. De asemenea au fost 
obținute mari succese în ramurile in
dustriei bunurilor de larg consum. In 
1959 se produce cu. 50 la sută mai mult 
zahăr decît în 1955, cu 23 la sută mai 
multe confecții, cu peste 50 la sută 
mai multă încălțăminte și de peste 
două ori mai multă mobilă.

Dezvoltarea impetuoasă, cu precă
dere, a producției de mijloace de pro
ducție și îndeosebi a industriei grele, 
a determinat la rîndul ei, o schim
bare esențială în industria Romîniei și 
anume, dacă sub regimul burghezo- 
moșieresc caracteristica industriei ro
mînești era aceea că se baza pe o teh
nică de import, apoi în condițiile in
dustrializării socialiste industria națio
nală a devenit capabilă să acopere în 
1958 prin producția dată de ea 82,5 la 
sută din totalul investițiilor în utilaje 
și instrumente, asigurînd astfel aproape 
în întregime necesitățile economiei 
noastre. Mai mult încă, indus
tria noastră constructoare de ma
șini exportă de acum utilaj petroli
fer, mașini-unelte, tractoare, linii com
plete de ciment, utilaj electrotehnic 
etc. într-o serie întreagă de țări din 
Europa și Asia, lucru care sub regi
mul burghezo-moșieresc era de necon
ceput.

O trăsătură extrem de importantă a 
politicii de industrializare socialistă a 
țării noastre este aceea că partidul și 
guvernul au acordat și acordă o deo
sebită atenție dezvoltării industriei în 
acele regiuni pe care burghezia și mo- 
șierimea le lăsaseră în părăsire și îna
poiere cum erau ; Moldova, Dobrogea, 
Oltenia, Nord-Estul Transilvaniei, Re
giunea Autonomă Maghiară.

Pe această linie, numai în primul 
cincinal au fost construite în aceste

oasă d
regiuni 52 fabrici și întreprinderi ale 
industriei grele, 9 centrale electrice, 

33 întreprinderi ale industriei ușoare 
și alimentare etc.

Marile succese ale industrializării 
socialiste a Romîniei ies și mai preg
nant în relief dacă comparăm produc
ția pe cap de locuitor în anul 1957 cu 
cea din anul 1938 la principalele pro
duse industriale. Astfel, în comparație 
cu nivelul din 1938, în 1957 producția 
pe cap de locuitor reprezenta : la 
fontă 453 la sută, la oțel 266 la sută, 
la cărbune extras 218 la sută, la e- 
nergie electrică 421 la sută, la hîrtie 
164 la sută, la țesături de mătase 143 
la sută, la piele 197 la sută, la zahăr 
170 la sută, la bere 264 la sută 
ș.a.m.d.

Ca urmare a ritmului furtunos de 
dezvoltare cunoscut in anii construc
ției socialismului, industria a devenit 
ramura conducătoare în economia na
țională a R.P.R-

Dintr-o țară înapoiată din punct de 
vedere economic, cu o industrie slab 
dezvoltată cum a fost sub regimul 
burghezo-moșieresc, Romînia s-a trans
format în anii industrializării socia
liste într-o tară industrlal-agrară cu 
o industrie socialistă puternică, mo
dernă, în plină și rapidă dezvoltare. 
Și aceasta în condițiile în care însăși 
agricultura se află în plin progres, în 
plină transformare socialistă și așezare 
pe baze tehnice moderne care îi asigură 
creșterea continuă a producției.

In aceste condiții trebuie subliniat 
de asemenea că față de nivelul din 
1950 (considerat egal cu 100) venitul 
național al R.P.R. reprezenta deja în 
1958 218 la sută iar venitul național 
pe cap de locuitor ajunsese la 197 la 
sută.

Cîteva comparații care 
vorbesc despre 

superioritatea economiei 
noastre socialiste

Pentru marile succese dobîndite de 
Republica noastră Populară pe tărîmul 
creșterii puterii sale industriale, sînt 
extrem de grăitoare cîteva comparații 
ale rezultatelor sale în domeniul pro-

ez volta
ducției unor produse industriale im
portante cu acelea dintr-o serie de 
țări capitaliste care pînă la al doilea 
război mondial depășeau Romînia.

Această comparație arată nu numai 
că țara noastră a cunoscut în anii 
construirii socialismului un ritm de 

“dezvoltare mult mai înalt decît al res
pectivelor țări capitaliste, dar și că, 
de multă vreme le-a depășit simțitor 
la o serie de produse. Astfel, în anul 
1938 Belgia extrăgea cu aproape 30 
la sută mai mult minereu de fier de
cît Romînia, însă în 1956 țara noastră 
a ajuns să extragă de circa 4 ori mai 
mult minereu de fier decît Belgia ; în 
1938 Romînia producea cu circa 20 la 
sută mai puțină fontă și feroaliaje 
decît Norvegia dar în 1956 țara noas
tră producea deja cu peste 30 la sută 
mai multă fontă și feroaliaje decît 
Norvegia; în 1938 Romînia producea 
cu aproape 40 la sută mai puține 
fire de bumbac decît Austria pe 
cînd în 1956 a dat o producție de 
fire de bumbac dublă față de cea a 
Austriei; în 1938 Romînia avea o 
producție de țesături de lînă pe jumă
tate în comparație cu cea a Austra
liei, dar în 1956 țara noastră dădea 
deja o producție de țesături de lînă 
cu circa o treime mai mare decît cea 
a Australiei ș.a.m.d.

Este deosebit de grăitor ritmul de 
creștere al producției noastre indus
triale care întrece cu mult pe acela 
din țările capitaliste importante ale 
Europei. Astfel, în perioada 1950—1957 
ritmul mediu de creștere a producției 
noastre industriale a fost de 13,7 la 
sută în vreme ce în Anglia a fost de 
2,9 la sută, în Belgia de 4 la sută, în 
Suedia de 2,9 la sută, în Danemarca 
de 2,6 la sută.

Superioritatea zdrobitoare a socia
lismului față de capitalism iese deci 
în relief și pe această cale. Succesele 
dobîndite în scurta perioadă istorică 
de cînd ara trecut la construirea socia
lismului, perspectivele uriașe pe care 
ni le deschide economia socialistă în 
ce privește dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei și agriculturii umplu de mîn- 
drie și elan constructiv întregul nostru 
popor conștient de superioritatea imen- 
șă a sistemului socialist asupra siste
mului capitalist.

Măriile succese dobîndite în domeniul

re
economiei sînt rodul elanului cu care 
masele muncitoare din țara noastră au 
luptat și luptă pentru înfăptuirea poli
ticii partidului de industrializare socia
listă. Avîntul întrecerii socialiste în fa
bricile și uzinele noastre, însuflețirea 
cu care oamenii muncii s-au preocupat 
și se preocupă de descoperirea rezerve
lor interne și sporirea acumulărilor so
cialiste, dîrzenia cu care ei au luptat și 
luptă pentru darea în funcțiune înain
te de termen a obiectivelor industriale, 
toate acestea arată că industrializarea 
socialistă, creșterea impetuoasă a in
dustriei noastre este cu adevărat o cau
ză a întregului nostru popor.

In această direcție, de o mare în
semnătate este faptul că Plenara C.C. 
al P.M.R din noiembrie 1958 a hotă
rît intensificarea industrializării socia
liste a țării, odată cu lărgirea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, ca o 
condiție a progresului accelerat al ță
rii noastre și a ridicării nivelului de 
trai al tuturor celor ce muncesc.

Subliniind marile succese obținute 
în domeniul industrializării socialiste, 
trebuie totodată spus că existența pu
ternicului lagăr socialist în frunte cu 
U.R.S.S., resursele naturale, puterea 
industrială și experiența tehnică de 
care el dispune ușurează mult proce
sul industrializării țării noastre. Ast
fel, la fel ca toate țările de democra
ție populară, tara noastră pe lîngă că 
poate folosi din plin experiența 
U.R.S.S. nu este obligată să dezvolte 
absolut toate ramurile industriei grele, 
ci, ținînd seama de puterea indus
trială a țărilor socialiste, poate să 
creeze și să dezvolte în primul rînd 
îndeosebi acele ramuri și feluri de 
producție pentru care are cele mai 
favorabile condiții naturale și econo
mice.

De o deosebită importanță pentru 
industrializarea socialistă a țării noa
stre sînt lucrările de instalații indus
triale complete din pjrtea țărilor so- 
cialiste-surori, instalații a căror va
loare s-a ridicat pînă la începutul anu
lui 1959 la circa un miliard ruble, și 
în cadrul cărora primul loc îl ocupă 
livrările din U.R.S.S. In același timp, 
prin livrările făcute de ea. tara noas
tră contribuie la dezvoltarea celor
lalte țări socialiste.

O formă importantă de colaborare 
fructuoasă între țările socialiste o 
constituie schimbul de experiență și 
ajutorul reciproc tehnico-științific.

Producem mai mult ** 
trăim mai bine

Marile succese dobîndite pînă acum; 
de poporul nostru muncitor pe tărîm 
economic sub conducerea înțeleaptă a 
partidului au constituit și constituie 
temelia creșterii continue a nivelului 
de trai material și cultural al celor 
ce muncesc. In această privință este 
extrem de grăitor faptul că veniturile 
bănești ale oamenilor muncii prove
nite din salariu alocații de stat pentru 
copii și din pensii au sporit în 1958 
față de 1955 cu circa 8.4 miliarde lei. 
Plenara C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie 1959 a hotărît după cum se știe 
luarea unor noi măsuri în vederea 
creșterii simțitoare a bunăstării celor ce 
muncesc.

în felul acesta se dovedește odată 
mai mult că spre deosebire de produc
ția capitalistă care se desfășoară în 
scopul obținerii unui profit cît mai 
mare de către un mănunchi de ex
ploatatori cu prețul pauperizării ce
lor ce muncesc, în socialism se desfă
șoară creșterea sistematică și conti
nuă a nivelului de trai material și 
cultural al oamenilor muncit.

Subliniind marile succese obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn în o- 
pera de industrializare socialistă a ță

rii nu trebuie să uităm că, așa cum 
ne învață partidul, singura cale sigură 
și sănătoasă de creștere a nivelului 
de trai o constituie sporirea producti
vității muncii și reducerea prețului de 

cost și îmbunătățirea continuă a ca
lității producției.

In întîmpinarea celei de a XV-a ani
versări a eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist, oamenii muncii din 
țara noastră sînt ferm hotărîți să 

lupte mai departe conduși de partid 
pentru intensificarea industrializării 
socialiste a tării, pentru creșterea pu
terii industriale a patriei, centru in
troducerea în producție a celor mai 
noi cuceriri ale tehnicii, pentru ridi
carea calificării fiecăruia, pentru des
coperirea tuturor rezervelor interne de 
mărire a productivității muncii și re
ducere a Prețului de cost, pentru ridi
carea și mai mult a calității produc
ției și creșterea mai departe pe acea
stă bază a nivelului de trai al poporu
lui muncitor.



Opinia publică mondială salută 
cu însuflețire schimbul de vizite 

între N. S. Hrușciov și D. Eisenhower
Un pas important 

pentru consolidarea păcii
Profunda satisfacție 

a oamenilor sovietici
Am citit zilele acestea în presă despre vizita pe care o va face 

în luna septembrie N. S. Hrușciov în Statele Unite, precum și 
vizita președintelui Eisenhower, încă în cursul acestei toamne, în 
U.R.S.S. Iată vești care ne umplu inima de bucurie, ne dau spe
ranțe într-o destindere a încordării internaționale, în lichidarea 
„războiului rece“, lată un pas înainte pe calea apropierii dintre 
popoare și a coexistenței pașnice.

Eforturile perseverente pentru consolidarea păcii pe care le de- 
pun Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, printre care și 
țara noastră, s-au dovedit eficace. Astăzi, chiar și mulți oameni 
politici din Occident, văd că o politică de respingere încăpățînată 
a tratativelor este falimentară și au salutat vestea viitoarelor în- 
tîlniri dintre N. S. Hrușciov și D. Eisenhower.

Un larg ecou stîrnește recenta conferință de presă a premierului 
sovietic, răspunsurile sale clare și concise, pline de înțelepciune, 
referitoare la aceste întilniri. N. S. Hrușciov precizează încă odată 
poziția sovietică în ce privește contactele dintre conducătorii de 
state, utilitatea întâlnirilor lor cît mai dese, a schimburilor de 
păreri pentru rezolvarea problemelor internaționale în litigiu, mai 
ales cînd e vorba de cele mai mari state ale lumii a căror res
ponsabilitate pentru asigurarea păcii este uriașă. înțele
gerea între marile puteri creează condiții pentru o pace trainică. 
Posibilități pentru a stabili relații de prietenie între U.R.S.S. și 
S.U.A. există. Să ne amintim alianța celor două state în cel de-al 
doilea război mondial, cind au luptat alături împotriva dușma
nului comun : fascismul.

Toate popoarele de pe pământ năzuiesc spre pace, o doresc 
fierbinte. „Oamenii de stat — spune N. S. Hrușciov — care se 
călăuzesc intr-adevăr .după acest țel principal trebuie să-și aducă 
aportul la cauza nobilă a asigurării unei păci trainice“. Aceasta 

așteptăm noi toți de la viitoarele întilniri ale celor doi con
ducători de state.

Acad. prof. P. Constantinescu-lași

In folosul păcii popoarelor
Am citit cu multă bucurie în ziarele noastre că în curînd tova

rășul Hrușciov va vizita S.U.A. iar președintele Eisenhower va 
vizita Uniunea Sovietică. Schimbul acesta de vizite reprezintă un 
eveniment important. Am stat de vorbă și cu tovarășii mei de 
muncă și părerea noastră, a tuturora, este că asemenea schimburi 
sînt folositoare pentru pacea popoarelor.

Pretutindeni în lume oamenii cinstiți s-au bucurat cînd au aflat 
că conducătorii celor două mari state fac un schimb de vizite. 
Popoarele doresc să vadă înseninată viața internațională, să se 
pună capăt odată pentru totdeauna „războiului rece“. Popoarele 
luptă de atîția ani pentru a cuceri pacea. Ele au luat atitudine 
împotriva „războiului rece“, împotriva cursei înarmărilor și au 
susținut cu căldură inițiativele pașnice pe care Uniunea Sovietică 
le-a promovat.

Ca tînăr care trăiesc într-o țară socialistă sînt bucuros că țara 
mea, guvernul nostru, și-au aclus și-și aduc contribuția la reali
zarea unei trainice coexistențe pașnice. Poporul nostru care con. 

struiește socialismul și apără cu fermitate pacea salută cu toată 
căldura schimbul de vizite între N. S. Hrușciov și D. Eisenhower.

Noi așteptăm să fie eliminată primejdia războiului, să se 
lichideze focarul de război din Berlinul occidental, să se încheie 
tratatul de pace cu Germania, să se rezolve problema dezarmării 
așa cum o cer interesele 
între N. S. Hrușciov și D. 
la consolidarea păcii.

păcii. Convorbirile care vor avea loc 
Eisenhower vor contribui fără îndoială

Hulpoi Gheorghe
! montator
Atelierele C.F.R. „Grivifa Roșie**

: „Sporește speranțaO. Grotewohi
popoarelor în destinderea încordării 

internaționale “
BERLIN

MOSCOVA 7 (Agerpres). — ști să spună americanilor cum oa- 
TASȘ transmite: _ _ menii simpli din Uniunea Sovieti-

Știrea despre apropiatele vizite c.ă iubesc pacea și doresc să tră- 
ale lui N. S. Hrușciov în S.U.A. iască în pace cu toate 
și Dwight Eisenhower în U.R.S.S. «- - - • 
continuă să se afle în centrul a- 
tenției opiniei publice sovietice.. 
Oamenii muncii din Uniunea So
vietică își exprimă satisfacția și 
aprobă aceste vizite. .

Nu ne trebuie război, a declarat 
unui corespondent al agenției 
TASS, Vasili Kazberov, construc
tor din Habarovsk. M-am gîndit 
mult la război in ultimii ani : prea 
se încinsese atmosfera. Dar iată 
că a venit această veste îmbucură
toare: iubitul nostru Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov va pleca în A- 
merica. Sîntem convinși că el va

. ace cu toate popoarele.
Să vină și președintele Americii 

la noi. El va putea personal să 
vadă cum construim și înfrumuse
țăm orașele și satele noastre, nu
trind gînduri de .pace. El se va 
putea convinge că nutrim senti
mente de prietenie față de ameri
cani — aliații noștri în războiul 
împotriva fasciștilor.

Petroliștii din Azerbaidjan, la 
fel ca și toți oamenii sovietici, au 
primit cu o profundă satisfacție 
știrea despre schimbul de vizite 
între N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower.

In uzinele, fabricile, instituțiile

de vizite

care mult timp„Un eveniment
va îi salutat de opinia publică 

americană“

științifice, sovhozurile și colhozu
rile din Georgia, muncitorii, ingi
nerii, funcționarii, oamenii de 
știință, țăranii, discută cu însu
flețire declarațiile guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A. despre apropia
tele vizite oficiale ale conducători
lor guvernelor respective.

Oamenii sovietici, a declarat 
Grigori Bogveradze din Tbilisi, 
mecanic de locomotivă electrică, 
doresc să trăiască în pace și prie
tenie cu poporul american și cu 
toate celelalte popoare. Sintem 
mjndri că politica externă a Uni
unii Sovietice urmărește realizarea 
acestui țel măreț. Fiecare dintre 
noi salută din toată inima știrea 
despre apropiatele întilniri între 
șefii guvernelor celor două mari 
puteri. Sîntem convinși că aceste 
întâlniri vor contribui la slăbirea 
încordării internaționale, la întări
rea păcii.

„Fie ca schimbul de vizite dintre 
conducătorii celor două mari state, 
a declarat unui corespondent al 
agenției TASS, Aleksandr Lebe
denko, scriitor din Leningrad, să 
devină în istoria omenirii acea 
cotitură de la care va porni un 
drum larg spre pacea generală, 
întreaga omenire, a declarat el, 
califică știrea despre apropiatele 
întilniri dintre conducătorii celor 
două na ari puteri drept un eveni
ment istoric, un eveniment fericit“.

In Republica Democrată Ger
mană se desfășoară larg con
strucția de blocuri muncitorești, 
lată noi blocuri în aleea Wil
helm Pieck din orașul Magde

burg.

Conferința internațională 
a reprezentanților 

organizațiilor studențești
• Intre 10 și 15 noiembrie se organizează 

Săpfămîna Internațională a studenților 
pentru pace

BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 
La Godollo s-a deschis o confe
rință internațională de trei zile a 
reprezentanților organizațiilor stu
dențești.

La această conferință, care este 
organizată de Secretariatul Uniu
nii Internaționale a Studenților, au 
sosit aproximativ 100 de delegați 
din 50 de țări ale Europei, Asiei, 
Africii și Americii,

Jiri Pelikan, președintele U.I.S.,

Situala din Laos
HANOI 7 (Agerpres). — Agen

ția Vietnameză de Informații 
iransmite că ziarul „Lao Hak Sat 
Sieng-Kuang“ a publicat o știre în 
care se spune că populația și de
tașamentele de partizani din multe 
raioane ale provinciilor Fong-Sali 
și Sam-Nea din Laos au început 
lupta împotriva trupelor guverna
mentale ale lui Fui Sananikone.

Ziarul subliniază că poporul s-a' 
ridicat la luptă, fiind indignat de 
intenția guvernului Sananikone de 
a extinde războiul civil în Laos și 
de a intensifica represaliile împo
triva patrioților laoțieni.

După cum subliniază în conți* 
nuare ziarul, populația și detașa
mentele de partizani, care acțio
nează în regiunea Muong-Son (la 
vest de Sam-Nea), au ocupat trei 
posturi militare. In regiunea Șop- 
Nao (la sud-est de Fong-Sali) a 
fost ocupat un post. In cursul o- 
perațiunilor a fost capturat 
mare număr de arme, muniții 
alimente, confiscate de trupele 
vernatnentale de la populație.

și prietenie
a prezentat un raport cu privire 
la rolul Uniunii Internaționale a 
Studenților și al organizațiilor na
ționale studențești în dezvoltarea 
colaborării internaționale a stu
denților. Raportorul a anunțat că 
INTRE 10 și 15 NOIEMBRIE VA 
FI ORGANIZATA SAPTAM1NA 
INTERNAȚIONALA A STUDEN
ȚILOR PENTRU PACE ȘI PRIE
TENIE.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La 6 august, toate ziarele care 
apar la New York au publicat sub 
titluri mari știrea cu privire la 
conferința de presă a președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov. Apro
piata vizită a lui N. S. Hrușciov 
în Statele Unite și vizita de 
răspuns a lui D. Eisenhower în 
Uniunea Sovietică continuă să ră- 
mînă tema principală dazbătută în 
paginile presei americane. Știrile 
publicate de ziare dovedesc că 
marea majoritate a americanilor 
aprobă apropiatul schimb de vi- 
z,te.

„New York Herald Tribune" pu
blică articolul lui Gallup, direc
torul Institutului american pentru 
sondarea opiniei publice, în care 
se spune: „Cînd președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, va păși pe pămîn- 
tul american acesta va fi un eve
niment care mult timp va fi salu
tat de opinia publică americană“.

După cum transmite agenția 
Unlted Press Internațional, fostul 
președinte al S.U.A., Hoower, a 
declarat că după părerea sa pre
ședintele Eisenhower „a procedat 
foarte înțelept", hotărînd să facă 
un schimb de vizite cu președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov.

Presa relatează despre noile in
vitații făcute lui N. S. Hrușciov 
de a vizita diferite locuri din Sta
tele Unite în timpul apropiatei 
sale călătorii prin țară. „New York 
Times" | 
intitulată : „Invitațiile făcute 
mierului sovietic din partea 
orașe și grupuri de cetățeni 
tinuă să se înmulțească“.

„Journal of Commerce", 
exprimă starea de spirit a careu
rilor de afaceri din S.U.A., leagă 
apropiata întîlnire a președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
cu președintele S.U.A. de posibili-

tatea lărgirii comerțului soviet» 
american.

„Numeroși bussinesmeni de aici 
și de peste hotare, se spune în 
articol, așteaptă cu încredere îm
bunătățirea relațiilor comerciale 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. după 
proiectatul schimb de vizite din 
toamna anului acesta 
ședințele Eisenhower și 
llrușciov",

între pre- 
premierul

w mai bună veste"
tn cadrul unei conferința de presă care a 

la Delhi, Jawaharlal Nehru, primul ministru 
privire la schimbul de vizite 

„constituie cea mai bună

! • Lulnd cuvtntul 
avut loc la 7 august 
al Indiei, a declarat că știrea cu 
Intre N. S. Hrușciov și D. Eisenhower 
veste de la un timp încoace“.

• La 7 august guvernul Nepalului a 
nlcat In care salută schimbul de vizite 
D. Eisenhower șt iși exprimă părerea 
toatele Intre conducătorii de guverne 
vor întări pacea internațională.

• Președintele Filipinelor, Cartoș 
schimb de vizite tntre președintele 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și președintele S.U.A., D. Eisenhower. 
Garda a declarat că îmbunătățirea înțelegerii reciproce Intre 
S.U.A. șl U.R.S.S. poate constitui începutul unei mărețe 
a păcii in întreaga lume.

dat publicității un comu
ti intre N. S. Hrușciov și 

că asemenea vizite și coti
se vor dovedi rodnice și

Garcia, saluti apropiatul 
Consiliului de Miniștri ai

Reacția favorabila 
a ziarelor londoneze

ere

publică o corespondență 
pre- 
unor 
con-

care

unde grupuri de artiștiMOSCOVA 7 — Corespondentul 
special al Agerpres transmitei: 
Timp de două zile, grupul de ță
rani colectiviști din R.P.R., ven.ți 
la Moscova cu trenul prieteniei, a 
vizitat unele din cele 22 pavilioane 
agricole ale Expoziției „Realizările 
economiei naționale a Uniunii So
vietice“, luînd cunoșt.nță de înal
tul nivel de mecanizare a produc
ției cerealiere și animaliere în col
hozuri și sovhozuri.

La Casa de cultură a colhozni
cilor de la expoziție a avut loc 
azi o întâlnire intre specialiștii 
sovietici și oaspeții romîni. La in- 
tîlnlre a participat și un grup de 
activiști ai P.M.R., care au venit 
la Moscova pentru studierea la 
expoziție a experienței construcției 
industriale și agricole.

Oaspeții au ascultat expunerea 
cunoscutului inovator, practician 
si savant Terentii Malțev, erou al 
Muncii Socialiste, membru de o- 
noare al Academiei de Științe 
Agricole a U.R.S.S., despre meto
dele noi elaborate de el în lucra
rea pămînturilor.

Vineri seara, colectiviștii și spe
cialiștii din agricultură romîni au 
fost invitați la Casa centrală a lu
crătorilor pe tărîmul culturii din

Moscova, 
amatori din colhozuri au prezentat 
în fața lor un bogat program ar
tistic.

închiderea conferinței 
niroșima

un
51 

gu.

co’s 
în

treagă și'vor contribui la deschi
derea ușii pentru un viitor mai lu
minos, fără amenințarea războiului 
nuclear. Vreau să exprim mulțumi, 
rile mele sincere delegaților străini 
veniți la Hiroșirna de la mari de
părtări care au depus toate efortu
rile pentru succesul acestei istorice 
conferințe. Trebuie să adaug că 
delegația romînă a contribuit la 
succesul acestei conferințe și prin 
aceasta nu numai la cauza păcii în 
lume, dar și la adîncirea prieteniei 
popoarelor romîn și japonez.

ste hotăriri vor fi aplicate în 
mun de popoarele din lumea

HIROȘIMA 7. — Coresponden
tul special Agerpres transmite : La 
6 august Conferința internațională 
pentru interzicerea armei atomice 
și cu hidrogen de la Hiroșirna s-a 
împărțit în 17 comisii pentru a 
discuta raportul sesiunii prelimina
re a conferinței. In aceeași zi au 
avut loc întilniri între delegațiile 
străine și delegațiile japoneze parti
cipante la conterință. Seara a avut 
loc ceremonia lampioanelor pe 
malul riului Ota în memoria vic
timelor bombardamentelor atomice.

La 7 august au avut loc întîl- 
nirj pe profesii între participanții 
la conferință. Seara, pe stadionul 
din Hiroșirna 
nia închiderii 
ționale pentru interzicerea 
atomice și cu hidrogen. Cu acest 
prilej, participanții la conferință 
au adoptat un apel către guvernele 
și popoarele lumii, recomandări și 
rezoluții speciale privind lupta po
porului japonez pentru interzicerea 
acestor arme.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului special al Agenției Ro
mîne de Presă, Kaoru Yasui a 
subliniat că prin eforturile comune 
ale delegaților străini și japonezi 
conferința s-a încheiat cu un mare 
succes. Conținutul hotărîrilor a- 
doptate la conferință este foarte 
concret. Sînt ferm convins că ace-

Comentatorul ziarului 
„News Chronicle“, arată că 
tîlnirea la nivel înalt“ 
Hrușciov și Eisenhower înseamnă
o mare cotitură în relațiile inter
naționale.

liberal 
„în- 

înțre

LONDRA 7 (Agerpres).— Con
ferința de presă a lui N. S. 
Hrușciov a fost primită cu apro
bare și a stîrnit un interes și mai 
mare în Anglia față de apropia
ta întîlnire a șefilor guvernelor 
U.R.S.S. și S.U.A.

Știrea cu privire la conferința 
de presă a lui N. S. Hrușciov a 
fost transmisă imediat de posturile 
de radio și televiziune și a fost 
publicată în edițiile ziarelor de 
seară.

Ziarele londoneze scot în evi
dență în comentariile lor acea par
te a declarației șefului guvernului 
sovietic în care N. S. Hrușciov a 
subliniat că merge în America cu 
inima deschisă și cu intenții bune, 
cu dorința sinceră de a contribui 
la lichidarea „războiului rece“, 
conducîndu-se de grija pentru asi
gurarea păcii în întreaga lume.

Maj’oritatea ziarelor scot în evi
dență cu satisfacție spiritul de 
prietenie de care sînt pătrunse 
răspunsurile președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, la întrebările corespon
denților. Exprimîndu-și aprobarea 
în legătură cu declarațiile lui N.S. 
Hrușciov, ziarul „Daily Skatch“ 
scrie în articolul său redacțional 
că dacă tratativele de la Washing
ton se vor desfășura în același spi
rit, ele au șansa reală de succes. 
Ziarul reproduce următoarea de
clarație a lui N. S. Hrușciov: 
„Consider că oamenii de stat pot 
să vorbească numai într-un limbaj 
rațional, prietenesc pentru a Înțe
lege interesele păcii“,

a avut loc ceremo- 
Conferinței interna- 

annei Sosirea la Varșovia 
a noului ambasador 

al R. P. Romîne
După Conferința de la Geneva

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
La 6 august secretarul de stat 
al S.U.A., Herter, s-a înapoiat la 
Washington venind de la Geneva. 
Pe aeroport el a făcut o scurtă 
declarația pentru corespondenți cu 
privire la rezultatele Conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Afa
cerilor Externe. Herter a 
conferința a contribuit la 
rea caracterului acut al 
Berlinului“ și totodată a 
nat o oarecare micșorare

Tratativele dintre conducătorii 
U.R.S.S. și S.U.A., a continuat 
O. Grotewohi au o deosebită im
portantă pentru poporul german. 
Apropierea și stabilirea unei înțe
legeri reciproce între cele două 
puteri trebuie să ducă la alte mă
suri pe calea spre dezarmare și in
terzicerea armelor de distrugere 
în tnasă. Acest lucru va contribui 
de asemenea la înlăturarea ame
nințării la adresa păcii, care a 
apărut în urma reînarmării Ger
maniei Occidentale și a neregle-, 
montării problemei Berlinului Oc
cidental.

( Agerpres). —
întrebările cores- 

„Izvestia"

7
Răspunzînd la 
pondentului ziarului 
în legătură cu apropiatul schimb 
de vizite dintre N. S. Hrușciov și 
D. Eisenhower, Oito Grotewohi, 
primul ministru al R.D. Germane, 
a spus că apropiata întîlnire a 
conducătorilor celor două mari 
state este o nouă mărturie a fap
tului că problema coexistenței 
pașnice a statelor cu sisteme po
litice diferite poate fi rezolvată 
numai pe calea tratativelor. Intîl- 
nlrea dintre Hrușciov și Eisenho
wer sporește speranța popoarelor 
din lumea întreagă spre destinde
rea încordării internaționale.

pondentului

„Coexistența este speranța 
epocii noastre“r *

r ATENA 7 (Agerpres). — Presa 
din Atena a primit cu satisfac- 
tie deolarația făcută de N. S.
Irușciov la conferința de presă 

din 5 august. Ziarul „Avghi“ sub
liniază cuvintele lui N. S. Hruș
ciov că Întâlnirile lui cu Eisen
hower vor fi utile pentru cauza 
păcii. „Există cu adevărat posibi
litatea ca relațiile dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. să fie bazate pe pace și 
prietenie“ subliniază ziarul.

Ziarul „Kathimerini“ subliniază 
aceia parte din declarația lui 
N. S. Hrușciov în care se arată că 
întîlnirile cu Eisenhower trebuie 
să contribuie la succesul confe
rinței la nivel înalt. „Pacea depin
de de colaborarea dintre S.U.A. și 
Rusia“, subliniază ziarul.

Continuînd să comenteze apro- 
-ilata vizită a lui N. S. Hrușciov 

............................. 1 Atena sub- 
deschide o 
internațio-

de această vizită care promite 
primăvară în relațiile internaționa
le. „Coexistența este speranța epo
cii noastre... datoria tuturor po
poarelor este de a contribui la e- 
forturile pe care le depun conducă
torii U.R.S.S. și S.U.A.“, declară 
ziarul.

Presa canadiană cere 
invitarea lui N.S. Hrușciov 

iu Canada
OTTAWA 7 (Agerpres). — Zia

rele din Ottawa au publicat pe 
primele pagini o amplă dare de 
seamă asupra conferinței de presă 
a lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Intr-un articol redacțional, in
fluentul ziar conservator „Globe 
and Mail“ cere guvernului cana
dian să examineze cu seriozitate 
problema invitării lui N. S. Hruș
ciov în Canada. Există o serie de 
motive importante pentru aceasta, 
declară ziarul. Vizita lui N. S. 
Hrușciov în Canada va fi utilă 
pentru ambele părți.

Vizita lui N. S. Hrușciov în Ca
nada, continuă ziarul, ar putea 
exercita o influență favorabilă a- 
supra comerțului sovieto-canadian. 
Avantajele acestei invitații, scrie în 
încheiere ziarul, sînt evidente, așa 
îneît ea trebuie să fie făcută.

spus că 
atenua- 
„crizei 

determi- 
a diver

gențelor în pozițiile părților „în
tr-o serie de puncte". Totodată 
Herter a aparat poziția adoptată 
Ia conferință de puterile occiden
tale.

★

WASHINGTON 7 (Agerpres). -f 
Senatorul democrat'*' american 
Mike Mansfield, membru al Co
misiei senatoriale pentru afacerile 
externe, a declarat în ziua de 6

august, că ar fi o „interpretare 
greșită, și o substituire serioasă 
a importanței sale, să se conside
re Conferința de la Geneva drept 
un eșec“. El a afirmat de aseme
nea că lucrările Conferinței de la 
Geneva au netezit calea pentru 
„uluitoarele evenimente“ pe care 
le reprezintă vizitele Eisenhower- 
Hrușciov și a călătoriei vicepreșe
dintelui Nixon în Uniunea Sovie
tică și Polonia.

Senatorul american a respins 
tendința de a se copsidera Confe
rința de la Geneva drept un 
„exercițiu zadarnic“, care a provo
cat o pierdere de timp și nu a 
dus la nimic".

Referindu-se la problema Berli
nului, Mansfield a arătat că, „Con
ferința de la Geneva a înlăturat 
criza și a netezit calea pentru a 
se căuta o nouă modalitate de în
țelegere“«

VARȘOVIA 7 — Corespondentul 
Agerpres : La 7 august a sosit la 
Varșovia prof. Dumitru Prapor- 
găscu, noul ambasador al R. P, 
Romîne în R. P. Polonă.

La gara centrală, noul ambasa
dor a fost întâmpinat de șeful 
Protocolului din Ministerul de Ex
terne al R. P. Polone, precum și 
de personalul ambasadei romîne 
la Varșovia.

Declarația Mișcării pentru înțelegerea 
reciprocă cu popoarele balcanice

ATENA 7 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ relatează că Comitetul de 
înțelegere reciprocă a popoarelor 
balcanice, creat recent, a înmînat 
ministrului Afacerilor Externe al 
Greciei o declarație în care îi 
aduce la cunoștință că în țară a 
fost creată Mișcarea pentru înțe
legerea reciprocă cu popoarele bal-

canice. Copii ale acestei declarații 
au fost remise reprezentanților di
plomatici ai Bulgariei, Iugoslavie^ 
Romîniei și Turciei de la Atena.

Recent, vicepreședintele Comp 
tetului, Arghilopulos, a vizitat pa 
ambasadorii celor patru mari pu- 
teri la Atena pentru a le face cu, 
noscute țelurile acestei mișcări.

plata vizita a lui N. 
în S.U.A., ziarele din 
liniază că acetasta va 
nouă eră în relațiile 
nale.

Oamenii simpli din 
treagă, scrie „Avghl“,

lumea In
se bucură

Vizita lui Eisenhower 
în Anglia și Franța
WASHINGTON 7 (Agerpres).— 

Potrivit agenției France Presse, la 
Washington s-a anunțat că pre
ședintele Eisenhower va vizita 
Anglia timp de cîteva zile înce
pând aproximativ de la 28 august 
precum și Franța începînd de la 
2 septembrie. Președintele Statelor 
Unite va avea întrevederi cu con
ducătorii francezi și britanici.

Libertate patrioților greci!
locuitorii bâtrînei 
civilizației antice, 
de pretutindeni, 
unei odioase sen- 
de Tribunalul mi- 
împotriva eroului

O imagine din Viena, din zilele Festivalului. Se dansează o „Periniță". Dansatorii sînt tineri en
glezi și tineri din Republica Democrată Germană. Ei s-au întâlnit intr-un cantonament din Pădurea 

Vieneză.

Nu de mult, 
Elade, leagănul 
oamenii cinstiți 
au fost martorii 
tințe pronunțată 
litar din Atena, 
național al Greciei, Manolis Gle- 
zos și a celorlalți patrioți greci, 
luptători înflăcărați pentru pace, 
democrație și libertate.

Deși dezbaterile procesului au 
dovedit totala nevinovăție a pa
trioților greci, ei au fost condam
nați. Procesul de la Atena s-a do
vedit a fi o răfuială organizată de 
reacțiunea greacă care vrea să 
înăbușe glasul poporului grec, iu
bitor de pace.

Împotriva odioasei sentințe care 
a încălcat cele mai elementare 
norme de drept s-a ridicat viguros 
glasul opiniei publice mondiale. 
Nedreapta sentință a stîrnit și in
dignarea oamenilor muncii, a în
tregului tineret din țara noastră. 
Așa cum in ajunul procesului, po
porul nostru s-a ridicat cerînd 
curmarea înscenării judiciare de la 
Atena, tot așa acum el cere anula
rea odioasei sentințe.

La redacție sosesc în fiecare zi 
numeroase scrisori de la tineri 
muncitori, țărani muncitori, inte
lectuali, elevi și studenți care cer 
cu hotărîre în numele dreptății

anularea acestei sentințe fi pune
rea țn libertate a patrioților greci. 

„Muncitorii, inginerii fi tehni
cienii tineri fi virstnici de la Uzi
na I.MS. Cîmpulung — ne scrie 
tinărul electrician HARALAMBIE 
CALANGIU — sini indignați de 
sentința odioasă de la Atena. 
Dezbaterile procesului au dovedit 
din plin că organizatorii înscenării 
judiciare nu au avut nici o dova
dă, nici un fapt material care să

a fost astăzi judecat fi condamnat 
de un tribunal militar care a dat 
o sentință la baza căreia nu există 
nici pic de adevăr. Ne alăturăm 
glasul nostru tineresc opiniei pu
blice mondiale fi cerem anularea 
sentinței și punerea imediată în 
libertate a patrioților greci întem
nițați“.

Peste 500 de tineri s-au adunai 
nu de mult in Casa de cultură ra
ională din Călărași — ne scrie

Din scrisorile primite la redacție
confirme acuzațiile. Ei au fostIe < .

demascați pe de-a-ntregul- Opinia 
publică a înțeles că este vorba de 
o brutală încălcare a normelor de 
justiție. De aceea, ne unim glasul 
nostru cu glasul milioanelor fi 
milioanelor de oameni cinstiți din 
lumea întreagă fi cerem imediata 
eliberare a patrioților greci..."

„Pentru noi — scriu în scri
soarea lor tinerii țărani muncitori 
din comuna ~ 
Vaslui — care 
rile fascismului 
puit cum unul 
fii ai poporului grec, Manolis Gle- 
zosj care încă din tinerețe a dat 
dovadă de un eroism legendar 
smulgind de pe Acropole steagul 
cu zvastica al ocupanților fasciști,

Tanaou, raionul 
am cunoscut oro- 

este de neînchi- 
din cei mai buni

corespondentul 
NENCO — și 
muncitorul Ion Carasava de la 
întreprinderea de Industrie Loca
lă, tînăra Eugenia Guță de la 
P.T.T.R., studenta Aurelia Dănciu- 
lescu din grupul de studenți aflați 
în tabăra de la G.A S. Călărași fi 
mulți alții, au cerut cu hotă
rîre anularea odioasei sentințe a 
Tribunalului militar din Atena, ce- 
rînd libertate patrioților greci 
care și-au închinat întreaga lor 
viață luptei pentru pace, pentru 
fericirea poporului grec.

„Abia am 16 ani — ne scrie 
tînăra ELENA SMEU din Birlad 
— dar din lumina cărților am 
aflat că niciodată și nicăieri plum- 
bii grei ai plutoanelor de execu-

NICOLAE STOE- 
in cuvîntul lor.

fie sau zidurile reci ale închisori
lor nu vor putea ascunde adevărul. 
Patrioții greci s-au purtat cu dem
nitate in timpul procesului și au 
scos la iveală adevărul. Procesul 
a arătat că reacțiunea din Grecia 
vrea să lovească în patrioții care 
luptă pentru fericirea poporului 
lor. Alături de milioanele de oa
meni din lumea întreagă, cer cu 
hotărîre anularea sentinței nedrep
te și punerea în libertate a patrio
ților greci".

„Ani urmărit cu cea mai mare 
atenție desfășurarea dezbaterilor 
procesului înscenat lui Manolis 
Glezos și celorlalți patrioți greci 
— scrie în scrisoarea trimisă re
dacției tinărul funcționar CON
STANTIN COCIORVA din Cra
iova — și m-am convins de nete
meinicia acuzațiilor aduse. De 
aceea, mă alătur oamenilor cinstiți 
de. pretutindeni și cer cu insistență 
punerea imediată în libertate a lui 
Manolis Glezos și a celorlalți pa
trioți greci". ,

In fiecare zi ne sosesc la redac
ție scrisori ce exprimă indignarea 
față de odioasa sentință de 
A tema. Tineretul nostru, 
de întregul popor, cere 
eliberare a patrioților

la 
alături 

neîntîrziata 
greci.

M.1. P.
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