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Utemiștii Bunescu Vasile, Voicu Dumitru, Gheorghe Petre, Iliescu Ion și lordache Nicolaie au ab 
solvit anul acesta școala profesională de pe lingă fabrica „Klement Gottwald“. lată-i acum în fabrică 

la locul lor de muncă.
Foto: N. STELORIAN

Facem orașul nostru
și mai frumos

Tinerii muncitori din între
prinderile orașului nostru au 
pornit cu însuflețire lupta pen
tru a contribui la miliard, cu 
cît mai multe economii în pro
ducție.

O formă specifică de partici
pare a tineretului la realizarea 
de cît mai multe economii o 
constituie munca patriotică. Con
tribuind la lucrările de construc
ții, la înfrumusețarea satelor și 
orașelor noastre, tinerii, aduc pa
triei importante economii.

In ultimii ani orașul nostru, 
orașul Cisnădie a devenit un ade
vărat șantier de construcții. A- 
proape în fiecare colț al orașului 
se ridică construcții moderne 
de interes social-cultural, se a- 
menajează parcuri, se fac lucrări 
de canalizare, se pavează străzi 
etc. Cisnădie — orașul textiliști- 
lor i— renaște, devine tot 
frumos.

tiuite dintre obiectivele im
portante aflate în construcție 
sînt.: palatul cultural, spitalul, 
baia populară, instalarea unei 
conducte pentru aprovizionarea 

oralului cu apă sînt realizate în 
progent de peste 70 la sută. Nu 
va trece mult și locuitorii fru
mosului nostru oraș de la poalele 
muhților Făgăraș cu mîndrie 
îndreptățită vor participa la 
sărbătorirea dării în folosință a 
multora dintre aceste obiective.

Ce mîndri vor fi atunci zidi
torii acestor atîtea și atîtea o- 
biective, printre care tinerii și 
tinerele muncitoare din fabri
cile și uzinele orașului care 
contribuit la realizarea 
prin 
toate 
tive 
în curs de finisare, altele în pli~ 
nă construcție participă prin 
munca lor patriotică, un număr 
de peste 1.700 tineri.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid, mobilizați de organi
zațiile U.T.M, utemiștii, întregul 
tineret din întreprinderile orașu
lui participă cu însuflețire la ri
dicarea construcțiilor efectuînd 
mii și mii de ore de muncă vo
luntară. Organizațiile U.T.M. au

muncă patriotică, 
aceste peste 16 

însemnate,

mai

cum

au 
acestora 

Da, la 
obiec- 

aflate unele

explicat tinerilor importanța 
participării la construcțiile de 
locuințe, la construcții de 
școli, la amenajarea de parcuri 
etc., i-au ajutat să înțeleagă că 
darea în 
de interes social-cultural, a con
strucțiilor 
termen mai scurt depinde și de 
munca lor. Tinerii sînt conșlienți 
că ceea ce fac este. în folosul tu
turor, De aceea, la chemarea co
mitetului orășenesc U.T.M. peste 
1.700 de tineri constituiți în 
42 de brigăzi utemiste de'muncă 
patriotică au cerut ca după ore
le de producție în fabrică să con
tribuie cu toate forțele la execu
tarea lucrărilor pe șantierele de 
construcții- ț.

Comandamentul de conducere 
al brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică s-a îngrijit ca tinerii 
muncitori să aibă create condi
ții cît mai bune de muncă (u- 
nelte, îndrumare tehnică etc.). 
Fiecare brigadă are în sarcina 
sa un anumit obiectiv concret la 
care lucrează zilnic. Tinerii de 
la fabrica „li Iunie**, de pildă, 
lucrează la ridicarea casei de cul
tură a orașului, iar cei de la 
fabrica »Mătasea Roșie“ au lucrat 
la construirea băii populare. Pen
tru « se cunoaște zilnic rezultatele 
muncii brigăzilor, comandamen
tul a numit, pentru urmărirea 
rezultatelor în muncă, un colectiv 
format din tehnicieni, normatori 
și comandanții fiecărei brigăzi în 
parte. Activitatea colectivului de 
urmărire a rezultatelor în muncă 
nu se rezumă însă numai la a- 
ceast>a. în cadrul întrunirilor sale 
săptămînale, acest colectiv anali
zează realizările obținute de ti
neri, stabilește numărul de oa
meni necesar efectuării anumitor 
lucrări în cursul săptămînii vii
toare. în organizarea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică, co
mitetul orășenesc U.T.M., în 
colaborare cu comitetul executiv 
al sfatului popular a ținut sea
ma și de calificarea tinerilor, de 
profesia lor- Astfel, tinerii zi
dari, de pildă, formează pe șan
tier o brigadă specializată, ei 
ocupîndu-se cu zidăria. Tîmplarii

folosință a lucrărilor

muncitorești, intr-un

din diferite fabrici ale orașului 
sînt și ei grupați cind muncesc 
pe șantier într-o brigadă de spe
cialitate. Lucrul acesta a permis 
ca aportul, munca tinerilor să 
fie cil mai mare, cit mai califi
cată, și să se realizeze cil mai 
multe economii.

Măsurile organizatorice bune 
luate de comitetul orășenesc 
U.T.M. sub îndrumarea nemijlo
cită a comitetului orășenesc de 
partid au avut ca efect înregistra
rea unor rezultate deosebit de va
loroase. Numărul orelor de mun
că patriotică depuse de tineri de 
la începutul anului și pînă acum 
se ridică la peste 85.000. Valoa- 
rea muncii reprezintă o econo
mie la prețul de deviz al lucră
rilor de aproape 250.000 lei. La 
lucrările băii populare, de pildă, 
s-a realizat o reducere a prețului 
de deviz cu 5 la sută. La casa 
de cultură a orașului economiile 
ce se vor obține prin munca pa
triotică vor fi de peste 16.000 
lei.

Măsurile luate de Plenara 
C.C. al P.M.R. din 13—14 
iulie a.c. cu privire la creșterea 
continuă a nivelului de trai al 

' oamenilor muncii, au dat un nou 
elan tinerilor din brigăzile _ de

ION BACA 
al Comitetului 
U.T.M. Cisnădie

secretar 
orășenesc

( Continuare în pag. 3-a)

Toți tinerii 
din agricultură 

în acțiunea
de însilezare !

Una din principalele sarcini 
ale tinerilor de la sate în acea
stă etapă, este asigurarea ani
malelor cu furaje pentru iarnă. 
Sub îndrumarea organizațiilor 
de partid, organizațiile de bază 
U T.M. din agricultură au dato
ria să mobilizeze activ tinerii 
la această importantă acțiune. 
In cele ce urmează redăm cîteva 
aspecte care arată modul cum 
tinerii din unele organizații de 
bază U.T..M. din regiunea Bucu
rești se ocupă de asigurarea 
bazei furajere pentru animale.

porumbului furajer de pe ceie
400 hectare.

Un angajament uitat
Gospodăria colectivă ,,1 Mai" 

din comuna Cuza Vodă, regiu
nea București are 110 bovine și 
aproape 1.000 de oi. Pentru ca 
aceste animale să fie asigurate cu 
furaje consistente și suficiente, s-a 
planificat să fie însilozate peste 
1.200 tone de nutreț. Cum 
și firesc, dat fiind că este o 
crare la care tinerii pot 
duce o contribuție de seamă,

Vineri dimineața, la Institutul 
agronomic „Nicolae Bălcescu“ 
din Capitală, a început ședința de 
lucru comună a crescătorilor de 
oi și lucrătorilor din industria 
linii, organizată de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii în 
colaborare cu Departamentul In
dustriei Ușoare și A.S.l.T.

In prima zi a consfătuirii au 
fost prezentate referate privind 
problemele sporirii producției de 
lînă fină și semifină în lumina 
Hotărîrii plenarei C.C. al P.M.R. 
din 26—28 noiembrie 1958, cerin
țele cantitative și calitative ale 
industriei textile, activitatea de 
cercetare științifică. ta sprijinul

înmulțirii și îmbunătățirii oilor 
cu lină fină și semifină.

După-amiază au urmat discuții 
și expuneri privind transformarea 
oilor cu lînă grosieră în oi cu 
lină fină și semifină în regiunea 
Constanța, în gospodăria colectivă 
„Maxim Gorki“, comuna Gheor- 
ghe Lazăr, regiunea București, 
metodele aplicate și reeultatele ob
ținute în creșterea oilor la gospo
dăria agricolă de stat Cărei, a- 
sigurarea bazei furajere, hrăni- 
rii și îngrijirii raționale a oilor 
în raionul Hațeg.

Lucrările ședinței de lucru con
tinuă.

(Agerpres)

Un grup de tineri din Regiunea 
Autonomă Maghiară într-o 
plimbare pe malul lacului He

răstrău din Capitală.

La însllozare - toți 
tinerii din colectivă

Organizația de bază U.T.M. a 
înființat la început o echipă de 
tineret care să răspundă de în- 
silozarea întregii cantități de fu
raje. Dar îndată ce a început 
însilozatul celor 1850 de tone de 
furaje, toți tinerii din gospodă
rie li s-au alăturat celor din e- 
chipă.

Tinerii din brigada utemistă 
de muncă patriotică s-au an
gajat și ei în fața secretaru
lui organizației de bază U.T.M. 
din gospodărie, să-i ajute pe 
tinerii din echipa de însi- 
lozări. Și s-au apucat îndată 
să sape o groapă pentru 150 de 
tone și să le amenajeze pe cele 
de anul trecut. Așa că, munca 
la însilozări a fost pornită la 
gospodăria colectivă „Filimon 
Sirbu" din Călărașii-vechi, de că
tre toți tinerii, pe mai multe 
planuri. Datorită modului cum 
organizația U.T.M., sub îndru
marea organizației de partid, a 
organizat munca și i-a mobilizat 
pe tineri, s-au obținut pînă 
acum rezultate importante. în 
numai 8 zile, tinerii colectiviști 
au însilozat peste 1.000 tone da 
porumb. Pe lingă aceasta, ei au 
mai strîns lujeri de fasole, păs
tăi și alte furaje bune pentru 
hrana oilor.

în prezent, tinerii colectiviști 
se străduiesc să depoziteze cît mai 
multe furaje pentru ca în timpul 
iernii cele 168 bovine și 1.400 
ovine ale colectivei să aibă hra
nă din belșug.

Brigada absolven
ților * în G. A«S.

Brigada utemistă de muncă 
patriotică numărul 20 din car
tierul 9-Tel — București este 
formată din proaspeți ab
solvenți ai școlilor medii și pro
fesionale. Cei 40 de utem.ști și 
tineri din brigadă, împreună cu 
responsabilul ei, George Dicu, 
au hotărît să efectueze un nu
măr de 4.000 de ore muncă vo
luntară. Unde ? La G.A.S.-Ro
șia. îndrumată de organizația 
de partid, organizația U.T.M. 
din cartier a hotărît să dea ast
fel o mînă de ajutor tinerilor 
din gospodăria de stat Roșia 
care au de însilozat peste 4.500 
tone de furaje. Nicolae Ru- 
geanu, Jana Marlnescu, Petre 
Tănase, Marinescu ~ 
iată tineri care au 
însuflețire, alături 
din gospodărie, la

Cornelia, 
muncit cu 
de tinerii 
insllozarca

era i 
lu-
a- ; 

uucc o cuiitiiuupc uc scama, or- 
ganizația de bază U.T.M. (se
cretar Ion lordache) s-a anga
jat să însilozeze cu forțele tine
retului peste 500 tone furaje, 
tn plus, a hotărît ca prin muncă 
voluntară, în timpul liber, tine
rii să amenajeze gropile vechi 
și să mai sape încă una.

A venit vremea însilozărilor și 
în gospodărie au început lucră
rile în această direcție. Numai 
organizația U.T.M. a uitat de 
angajamentul luat. în loc să mo
bilizeze tineretul gospodăriei la 
această importantă lucrare, biroul 
organizației U.T.M, a lăsat lucru
rile să meargă de la sine. Nu
mai cîțiva tineri (și aceștia în 
mod întîmplător, neorganizat) au 
participat pînă acum la acțiu
nea de amenajare a gropilor și 
căratul porumbului furajer de pe 
cîmp. Așa stînd lucrurile, gos
podăria a rămas mult în urmă 
cu asigurarea bazei furaje'e, iar 
angajamentul organizației U.T.M. 
a rămas doar pe hîrtie.

E timpul ca organizația U.T.M. 
din .G.A.C. „1 Mai‘" să ia de ur
gență măsuri în vederea mobili
zării tuturor tinerilor Ia însilo
zări. Să se organizeze de îndată 
echipe care să depună eforturi 
susținute pentru îndeplinirea an
gajamentului luat. Numai astfel 
vor putea fi asigurate animalele 
cu nutreț suficient pentru iarnă.

A început campania 
de prelucrare a sfeclei 

de zahăr

Ucenicii 
în vacanță

Fabrica
l“

de zahăr „Tudor 
din Sascut, raio-

La 
Vladimirescu 
nul Adjud, campania de prelu
crare a sfeclei de zahăr a înce
put în acest an cu 26 de zile mai 
devreme decît anul trecut.

Pentru îmbunătățirea procesului 
de producție și reducerea pierde
rilor dei zahăr s-au luat din timp 
o serie de măsuri, printre care 
înlocuirea unor utilaje vechi cu 
altele noi.

In cîteva zile de la începerea 
campaniei au fost prelucrate peste 
800 tone sfeclă, obținîndu-se astfel 
primele cantități de zahăr din 
noua recoltă. De asemenea, la ba
zele de recepție au fost transpor
tate peste 300 vagoane cu sfeclă 
de zahăr.

Noi apartamente 
pentru mineri

De la începutul acestui an și pînă 
în prezent constructorii din Valea 
Jiului au clădit pentru mineri 
peste 500 de apartamente. Printre 
noile construcții se află și un bloc 
cu 32 de apartamente, construit 
din beton monolit turnat în cofraj 
de aluminiu.

Pînă la sfîrșitul acestui an con
structorii Văii Jiului vor da spre 
folosință minerilor încă 386 apar 
tamente confortabile.

(Agcrpres)B. COSTEA

Tinerele Popa Doina și Prohasca Ingrid, de la secția confecții a 
întreprinderii „Textila Roșie“ din Orașul Stalin examinînd cîteva 

din cele 60 de modele noi produse peste plan.

Mai multe conferințe
legate de viața tineretului

Anul acesta grupul de lectori al Comi
tetului regional U.T.M. Iași a elaborat un 
număr însemnat de conferințe. Unele con
ferințe au fost bune, redactate atent, docu
mentate, care au contribuit la lărgirea ori
zontului politic și de cultură generală al 
tineretului. De asemenea comisia de pro
pagandă și-a făcut un merit din faptul că 
a reușit să atragă un mare număr de tineri 
specialiști — ingineri, tehnicieni, profesori, 
doctori, procurori — la elaborarea confe
rințelor și a folosit întregul activ al comi
tetului regional U.T.M. pentru expunerea 
conferințelor în fața tineretului. Lărgirea 
grupului de colaboratori a ajutat comisia 
să elaboreze conferințe cu o tematică mai 
largă.

Dar conferințele, pentru a avea eficaci
tate, pentru a contribui cu adevărat la edu
carea tineretului trebuie să fie strîns legate 
de viața și munca tineretului. Or, din a- 
cest punct de vedere, unele conferințe ela
borate pînă acum de grupul de lectori al 
comitetului regional U.T.M. lasă serios de 
dorit. Iată, de pildă, conferința intitulată 
„Tineretul lumii luptă pentru pace“. Te 
aștepți ca din această conferință să afli și 
contribuția pe care tineretul din țara noas-

tră, din regiunea Iași și-o aduce în această 
nobilă luptă pentru pace, pentru strîngerea 
relațiilor de prietenie cu tineretul din lu
mea întreagă. Nu găsești însă nici un ase
menea exemplu. Conferința, în ansamblul 
ei, e plină de generalități. Un alt exemplu :

Unele lipsuri in activitatea 
grupului de lectori 

al Comitetului regional 
U.T.M. - lași

conferința „Despre monumentele lașului“ 
vorbește pe multe pagini despre cîteva mo
numente ale orașului luate la întîmplare. 
Ele nu sînt cele mai semnificative monu
mente din istoria bătrînului oraș moldo
vean, din lupta pe care clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului, a dus-o împo
triva 
tuită 
tate, 
oară
muzeu. Aici, în 1921, s-a ținut consfătuirea

exploatării. Din felul cum e alcă- 
conferința se desprinde superficiali- 
necunoaștere a monumentelor Bună- 
pe strada Ada Marinescu se află un

grupurilor comuniste. Ar fi fost foarte util 
și educativ pentru tineret/,ca în ponferință 
să se fi vorbit pe larg despre acest monu
ment, despre semnificația politică și so
cială a evenimentului care a avut, loc în 
anul 1921. In cartierul , Frumoasa se află 
casa memorială „Ilie Pintilie“. Aici s-a 
născut și a trăit neînfricatul luptător al 
clasei muncitoare. In conferința despre care 
vorbim, nu se pomenește nimic despre ase
menea monumente. De ce oare ? Aceasta 
dovedește că comisia de propagandă a Co
mitetului regional U.T.M. Iași nu a lucrat 
în cazul respectiv 
Apoi conferința nu 
lut nimic, despre 
și tinerii pentru 
jirea
cestora în munca de educație comunistă 
a tineretului. Conferința ar fi putut cons
titui un prilej minunat pentru a se vorbi 
despre valoroasa inițiativă a tinerilor din 
Vladimiri, care se aplică și în orașul Iași. 
S-ar fi putut vorbi despre rezultatele obți
nute de unele organizații U.T.M. în această

C. SLAVIC

Prin curțile școlilor profesionale 
nu mai întîlnești grupuri de uce
nici în costume albastre cu șep- 
cile puse ștrengărește pe o sprin
ceană și nici nu-i mai auzi discu- 
tind ca niște adevărați muncitori 
prin ateliere. Ucenicii, schimbul 
de mîine al clasei noastre munci
toare, sînt în vacanță. In aceste 
zile pe ucenicii din toate orașele 
patriei noastre îi întîlnești peste 
tot. La sate dînd o mînă de ajutor 
la muncile agricole, la căminul 
cultural participînd la pregătirea 
unui nou spectacol. Ti întîlnești pe 
șantierele unde se redau agricul
turii noi terenuri, unde se asa
nează bălțile. Pe 
cei mai mulți 
însă, îi întîl
nești în taberele 
de odihnă ame
najate special 
pentru ei. La 
mare, la munte 
și în numeroase alte stațiuni ei 
petrec zile de neuitat.

Scrisorile ucenicilor, care so
sesc în aceste zile la redacție, 
vorbesc grăitor despre grija pă
rintească pe care o poartă parti
dul și guvernul nostru viitorilor 
muncitori. Aproape fiecare dintre 
ele amintesc la început despre 
condițiile grele de viață și muncă' 
pe care le aveau ucenicii în vre
mea regimului burghezo-moșie- 
resc. Și fiecare este bucuros că 
nu a trăit acele vremuri, că le cu
noaște doar din amintirile maiștri
lor și ale lucrătorilor mai batrîni. 
Nici unul însă nu uită că minu
natele condiții de viață și muncă 
care le sînt create lor acum sint 
rodul luptei eroice a clasei noa
stre muncitoare condusă de partid.

In scrisoarea sa Dumitru 
Muscălescu, ne povestește despre 
zilele frumoase pe care le petrec 
ucenicii din numeroase școli pro
fesionale din țară în tabăra de la 
Cîmpina. Prin grija Ministerqlui 
Industriei Grele, viitorii muncitori 
melalurgiști au create cele mal 
bune condiții pentru odihnă și 
distracție. In cadrul programului 
de excursii ei au vizitat muzeele 
Doftana, pictor Nicolae Grigo- 
rescu, castelul lulia Hajdeu din 
localitate, castelul Peleș din Si
naia precum și minunata vale a 
Prahovei.

Ana Ofimiaș de la Școala profe
sională horticolă Bocicoiu Mare 
din regiunea Baia Mare ne-a tri
mis o scrisoare din tabăra de la 
Rădăuți. Ar vrea să le spună tu
turor despre zilele minunate pe 
care le-â petrecut aici.

„Mă bucur că am reușit să cu
nosc frumqasa Moldovă, scrie ea, 
precum și locul de naștere al ma
relui nostru poet Mihail Eminescu. 
Ceea ce am. citit în Operele mae
strului Sadoveanu, am văzut acum 
aevea. Nu voi uita niciodată ex
cursiile la Putna, la apa Sucevei, 
vizitele organizate de conducerea 
taberei la Întreprinderile „21 De
cembrie" „Prodavicola“-Rădăuți, 
la G. A. S.-Rădăuți și G.A.C.- 
Mănești. Voi păstra vii în aminti
rea mea, programele artistice 
date în jurul focului de tabără și 
mai ales întîlnirea cu muncitorul 

i inovator Victor Șchipu de la în
treprinderea metalurgică „21 De-

cembrie". El ne-a povestit multe 
lucruri frumoase pe care le-a vă
zut în timpul concediului petrecut 
in Republica Populară Bulgaria“.

Vacanța de vară, constituie pen
tru ucenici un prilej minunat de 
activitate cultural-sportivă. In Fa- 
bere, ei au creat ansambluri ar
tistice ale căror programe le pre
zintă în fața oamenilor muncii 
veniți la odihnă.

Petre Panțiru ne povestește în 
scrisoarea sa despre activitatea 
cultural-artistică desfășurată de 
ucenicii din tabăra U.C.E.C.O.M. 
de la Comănești, regiunea Bacău.

Intr-una din zile la difuzoarele 
instalate în a- 

---------------------  ceasta localitate, 
locuitorii au as
cultat un pro
gram deosebit. 
Din studioul sta- 
țici de radiofi- 
care, se trans

mitea programul echipei artisti
ce a taberei de ucenici formata 
din 85 de persoana Un adevărat 
ansamblu. Cintecele, cupletele, re
citările au fost executate cu mul
tă măiestrie.

In aceste zile însorite numeroși 
elevi ai școlilor profesionale, sint 
alături de tinerii din întreprin
deri și de pe ogoare, la muncă pa
triotică pentru înfrumusețarea 
orașelor și satelor la strîngerea 
recoltei.

Din scrisoarea lui Ion Stanciu 
din Ploești am aflat despre munca 
ucenicilor în acțiunea de înfru
musețare a orașului Ploești. In 
mareìe parc care se construiește 
la Bucov, pe șantierul de locuințe 
din centrul orașului, elevii școlilor 
profesionale au fost prezenți 
prestînd sute dc ore muncă volun
tară.

„Pe nici un ucenic din școala 
noastră nu îl poți găsi acasă de- 
cit numai seara tîrziu — scrie Ion 
Stanciu. Și care din ei ar putea 
sta nepăsător cind peste tot e 
atita freamăt, cind sînt atîtea de 
făcut? Eu cu prietenii mei Andrei 
Doiomon și Radu Negru mergem 
aproape în fiecare zi la muncă 
voluntară. Ne-am făcut un pro
gram foarte serios din care bine
înțeles nu am exclus nici distrac
țiile".

Curînd, pe porțile largi ale șco
lilor profesionale vor păși din 
nou tinerii îmbrăcați în hair^e 
albastre, cu șepcile așezate ștren
gărește pe o sprinceană. Fiecare 
va avea de povestit cîte ceva din 
vacanță, fiecare își va depăna a- 
mintirile din G.A.S. unde a fost 
la strînsul recoltei de la arie și 
mai ales își vor aminti de zilele 
minunate pe care le-a petrecut 
în tabăra de^ odihnă de pe lito
ralul însorit al mării sau.pe cul
mile răcoroase ale munților.

GH. NEAGU
- ji 7 »------- * -----•------

Răsfoind scrisorile 
sosite la redacție

După exemplul 
lui Nicolae Militaru

cu suficientă atenție, 
vorbește nimic, abso- 
ce pot face utemiștii 
păstrarea și îngri-

monumentelor, pentru folosirea a-

(Continuare în pag. 2-a)

Minerii fruntași Alexandru Pop 
și loan Kereji de la exploatarea 
Derna Tătăruș din cadrul trustu
lui minier „Ardealul“ au preluat, 
după exemplul lui Nicolae Mili
taru, conducerea brigăzilor nr. 1 
și 3 de la sectorul 1, rămase în 
urmă.

Printr-o organizare mai bună 
a muncii, cît și prin însușirea de 
către membrii acestei brigăzi a 
experienței fruntașilor, cele două 
brigăzi depășesc acum zilnic pla
nul de producție. In numai 3 zile 
minerii din aceste două brigăzi au 
dat peste plan 40 de tone de lig
nit.

Minerii de la această exploatare 
au extras peste plan în ultimele 
5 zile 350 tone nisip bituminos, 
117 tone lignit și peste 60 tone 
bitum,

(Agerpres)

Un aspect din interiorul fabri
cii de cartoane duplex-triplex 
de la Chișcani, care a intrat 

de curînd în funcțiune.



Casa de ewltură

a tineretului
am

Pe

un lăcaș de educație
„COPIII 
PATRIEI“

Vechiul local al tribunalului, 
una dintre cele mai impunătoare 
clădiri construite la Caracal de 
burghezie (un adevărat palat unde 
în numele „dreptății“ moșierii des
puiau pe țăranii care le munceau 
pe te miri ce pămînturile) se află 
acum Casa raională de cultură. 
Glădirea ce era privită cu ură și 
ocolită pînă acum 15 ani. este as
tăzi punctul de atracție al Caraca
lului. Aici se adună în fiecare 
după-amiază numeroși tineri și ti
nere din oraș pentru a participa 
la interesante activități cultural- 
educative. Casa raională de cultu
ră este astăzi principalul mijloc 
de organizare a timpului liber al 
tineretului din acest mic oraș.

Sub îndrumarea comitetului ra
ional de partid și cu sprijinul co
mitetului raional U.T.M. colecti
vul casei raionale de cul
tură a reușit să atragă tot mai 
mulți tineri care au văzut că aici 
își pot valorifica talentele, își pot 
întrebuința plăcut și folositor 
timpul liber. La Casa raională de 
cultură funcționează numeroase 
cercuri: coregrafic, dramatic, de 
muzică vocală și instrumentală, 
artă plastică, cercuri literare etc. 
La toate acestea se adaugă desele 
manifestări cu caracter de masă 
care atrag aci sute de cetățeni ti
neri și vîrstnici: conferințe, infor
mări politice, pe teme interne și 
internaționale, audiții muzicale 
sau vizionarea spectacolelor de la 
televiziune. Reușesc aceste acțiuni 
să contribuie la educarea comu
nistă a tineretului din orașul Ca
racal ? Desigur că da.

Și iată cîteva exemple. In urmă 
cu vreo 4—5 ani existau în orașul 
Caracal destui tineri care termi
naseră școala elementară și nu au 
învățat mai departe, sau tineri ab
solvenți ai școlilor medii din loca
litate care, dacă nu au reușit să 
ia examenul de admitere la facul
tate, au rămas să trândăvească în
treținuți de părinți și pierzîndu-și 
timpul pe străzile orașului. în a- 
ceastă situație se aflau și tinerii 
Marin Păunescu, Gheorghe Panea, 
Gheorghe Goconete, Dumitru Duca 
și alții. Nu lucrau nicăieri. La 
baluri erau însă nelipsiți. Dansau 
scălîmbăiat, provocau scandaluri, 
vorbeau urât cu fetele, cu vîrst- 
nicii. La un astfel de bal i-a în- 
tîlnit tovarășul Mișu Slătculescu, 
tînărul director al casei raionale 
de cultură. A intrat în vorbă cu el 
și pe cîțiva i-a convins chiar să 
vină a doua zi pe la casa raio
nală de cultură.

Acolo s-au întîlnit numeroși ti
neri mobilizați de organizațiile 
U.T.M. de cartier. Directorul Casei

, de cultură împreună cu instructo- 
i rul metodist le-a vorbit tineri- 
1 lor despre activitățile Casei 
i de cultură. Au fost duși să vadă 

în același timp toate cele 
peste 25 de încăperi ale Casei ra
ionale. întrezărind posibilitatea 
unei activități atractive. Marin 
Păunescu împreună cu prietenii 
săi s-au hotărît să participe în 
echipa de dansuri, deși acest 
lucru le crea unele obligații 
ca punctualitate și seriozitate la 
repetiții, o atitudine civilizată în 
relațiile cu tovarășii lor, să rupă 
cu trecutul de trîndăvie, într-un 
cuvînt o disciplină cu care ei 
prea erau învățați.

Gu răbdare și cu dragoste, 
lectivul de conducere al Casei 
ionale de cultură, împreună 
comitetul raional U.T.M. a pornit 
o largă acțiune de educare a a- 
cestor tineri ce umblau fără căpă- 
tîi prin oraș. După ce au fost a- 
trași 
cercuri 
tură, li 
tură, li 
rală a 
au fost antrenați 
diverse teme de politică curentă.

In prezent toți cei care altă
dată își pierdeau timpul pe stră
zile orașului, sînt acum munci
tori calificați, fruntași la locu
rile lor de muncă: Gheorghe 
Panea este cismar la cooperativa 
„Unirea“, Gheorghe Coconete este 
tîmplar, Stan Marin tractorist, 
Păunescu Marin este zugrav etc.

S-ar putea vorbi mult și despre 
ceilalți tineri pe care Casa raio
nală de cultură din Caracal i-a 
ajutat să meargă pe un drum 
drept, să devină tineri demni, sti
mați și apreciați. Colectivul Casei 
raionale s-a ocupat cu perseveren
ță de ei intervenind activ ori de 
cîte ori se ivea vreun caz de in
disciplină. La serile de dans au 
fost formate echipe care veghează 
la păstrarea ordinel. Gine dan
sează deșuchiat, cine se abate de 
la conduita morală, este supus ju
decății celor prezenți și scos din 
sala de dans. Aceste echipe au 
mers și mai departe. Ele au inter
zis tinerilor să intre la dans într-o 
ținută neîngrijită, cu hainele de 
lucru, sau nebărbieriți. Și azi la 
reuniuni găsești o atmosferă sănă
toasă.

Casa raională de cultură prin 
întreaga sa activitate are o puter
nică influență asupra tuturor ti
nerilor din oraș. Se țin

nu

co-
ra-
cu

activitatea diverselorla
ale casei raionale de cu’l- 
s-a dat să citească litera- 
s-a vorbit despre etica mo- 
tinerilor artiști amatori șl 

în discuții pe

de ase-

Comoara
Iui Vasile Sandu

Vasile Sandu, tra
sator Ia cazangeria 
Uzinelor „1 Mai" 
PIoești, e posesorul 
unei comori. După 
ce mi-a vorbit despre 
ea ca despre ceva 
foarte firesc, 
dat o cheiță; 
cheița care păzește 
comoara. M-a invitat 
apoi să mă duc s-o 
văd și și-a văzut mai 
departe de treabă 
la masa lui de lucru. 
Iar eu m-am dus șl 
am văzut comoara 
lui Vasile Sandu: o 
bibliotecă 
volume!

Vasile 
fiul unui 
citor de 
goviște.

mi-a 
era

de 3.000 de

Sandu e 
țăran mun- 
lîngă Tîr-

— îmi place să ci
tesc mult, a spus el 
Seara nu mă culc 
niciodată pînă nu 
citesc cîteva zeci de 
pagini.

— Ce-ți place mai 
mult ?

— Nu mi-e prea 
ușor să spun care-mi 
sînt cărțile preferate. 
Citesc în general 
mai multă literatură 
contemporană.

în biblioteca per
sonală a lui Vasile 
Sandu se află opere
le complete ale lui 
Lenin, Stalin, Mao- 
Țze-dun, literatură 
clasică și contempo
rană, romînă și uni
versală. Am găsit 
și colecția revistei

„L’Union 
que“. 
du are casă nouă 
construită cu ajutor 
de la stat. Iar in 
una din cele două ca
mere mobilate cu 
gust, biblioteca și-a 
găsit locul ei firesc, 
ca o podoabă semni
ficativă a locuinței 
unui tînăr muncitor 
din zilele noastre.

Comoara lui Va
sile Sandu nu-i deloc 
asemănătoare como
rilor iluzorii din 
basme. E o comoară 
a minții și a sufletu
lui lui. Asemenea 
comori au zeci de 
mij de tineri din pa
tria noastră.

Sovieti- 
Vasile San-

M. CONSTANTIN

Un concurs „Gine știe cîștigă“ — avînd ca temă „Noua noastră 
literatură“ — organizat de cornițele U.T.M. și sindical din între
prinderea textilă „7 Noiembrie“ din Capitală a adus în fata 
juriului pe cei mai buni dintre concurenți. lată-i în fotografie 
pe utemiștii Staicovici Trifan, Neagu Florica, Emanoil Ion și 

Matei Golda pri mindu-și premiile.

Foto: P. PAVEL

menea conferințe la care participă 
cîte 350—400 de cetățeni tineri 
și vîrstnici vorbindu-li-se cu 
exemple concrete despre noua ati
tudine față de muncă, despre lup
ta împotriva neglijenței, a lenei, 
despre apărarea avutului obștesc. 
conferințe despre alegerea profe
siunii, despre chipul tinerilor con
structori ai comunismului în lite-structuri ai comunismului în 
ratura sovietică etc.

Succesele obținute de casa 
nală de cultură 
datoresc faptului 
activitate s-a desfășurat direct sub 
conducerea comitetului raional de 
partid. Totodată la buna desfășu
rare a muncii a contribuit și bi
roul raional U.T.M. care a ajutai 
deseori la rezolvarea unor proble
me ce depășeau competența casei 
de cultură. Așa de exemplu condu
cerea Casei raionale de cultură a 
anunțat comitetul raional U.T.M. 
Caracal că .organizațiile 
nr. 1 Centru și nr. 2 
creat echipe artistice cu 
pornit să dea spectacole 
nele învecinate. Din lipsă de ex
periență ei au prezentat însă un 
program necorespunzător și acesl 
lucru, așa cum era și firesc, nu 
i-a putut îneînta pe țăranii mun
citori din comunele unde a fost 
prezentat (Vlădila și Comanca). 
Biroul raional U.T.M. 
cu conducerea Gasei de 
luat urgente măsuri de 
a lipsurilor ajutîndu-i 
din cele două organizații de bază 
să formeze un repertoriu cu un 
conținut bogat, educativ.

Casa raională de cultură din 
Caracal mai poate face încă multe 
lucruri pentru educarea tinerilor 
din oraș în spiritul moralei comu
niste. Este necesar însă ca mem
brii biroului comitetului raional 
U.T.M. Garacal să acorde pe vii
tor o și mai mare atenție și un 
sprijin mai substanțial activității 
Casei raionale de cultură. Fără a 
diminua cu nimic sprijinul dat de 
comitetul raional U.T.M. activi
tății casei de cultură, trebuie ară
tat totuși că în unele direcții acest 
sprijin a fost insuficient. Membrii 
biroului raional au 
vorbească în 
frecventează Casa 
cultură. De 
o mai mare 
mitetului raional U.T.M. față de 
educația politică a tinerilor ce ac
tivează în diferitele cercuri ale 
Gasei raionale de cultură, de orien
tarea politică a activității acestora 
prin participarea membrilor birou
lui raional cu mai multă regula
ritate la ședințele și discuțiile or
ganizate. Primind deci un sprijin 
mai mare din partea comitetului 
raional U.T.M., organizînd mai 
multe conferințe, seri literare, con
cursuri etc. pe tema profilului mo
ral al tînărului constructor al so
cialismului, Gasa raională de cul
tură va putea aduce o contribuție 
și mai mare în munca de educare 
comunistă a tineretului.

raio-
din Caracal se 
că întreaga sa

de cartier 
Bold, au 
care au 
în cornu-

împreună 
cultură a 
remediere 
pe tinerii

venit rar 
fața tinerilor 

raională
asemenea se c 

preocupare a

A. GHEORGHE

Trecînd mai zilele trecute 
prin fața Casei de cultură din 
orașul Sibiu, privirea îți era 
atrasă de un afiș scris cu li
tere mari : 
Casa de 
ța". La 
intrat și 
era plină 
scenă, cu I 
emoție, în uniforme 
rești, cu atenția încordată la 
dirijor, copiii executau la 
mandoline, chitare și acor
deon uvertura „Califul din 
Bagdad“. La sfîrșitul acestei 
bucăți și a celor care au mai 
urmat, aplauzele n-au încetat 
minute în șir. Micii artiști au 
dat apoi un concert în fața 
Casei de cultură. Sute de cetă
țeni au înconjurat cu dragoste 
pe micii soli ai artei. Mulți 
dintre spectatori se întrebau 
„Cine sînt „Ai cui sînt ?“ 
Parcă răspunzind curioșilor, 
copiii cântau în acest 
„Sîntem copiii Patriei“, 
locul orchestrei, pe 
acordeonului alergau 
le micuțe ale elevei 
Anuța, care are numai 9 ani. 
Despre talentul acestei micuțe 
artiste, mi-a vorbit cu admira
ție chiar profesorul ei. Acest 
minunat concert dat cu ocazia 
turneului făcut de ansamblul 
Casei de copii din Constanța a 
plăcut deosebit de mult sibieni- 
lor.

: „Concert dat de 
copii din Constan- 
ora anunțată 
eu înăuntru. Sala 
pînă la refuz, 
fețele îmbujorate de 

marină-

timp : 
în mij- 
clapele 
degete- 
Prodan

B. TRIFON
corespondent voluntar

La cel de al V-lea concurs pe țară al artiștilor amatori for
mația corală de pe fîngă Gasa raională de cultură din Lugoj 
a primit' premiul I pe țară. în fotografie un aspect din timpul 

concursului.
Foto : M. IVANC1U

Cinematograful din Țicleni 
să funcționeze în bune condiții

Localitatea Țicleni 
din raionul Gilort 
cu 15 ani în urmă 
era un simplu sat cu 
case sărăcăcioase, 
înconjurat de păduri. 
In anii regimului de 
democrație populară, 
ficlenii de odinioară,

s-au transformat în- 
tr-o importantă sche
lă petroliferă.

Petroliștilor stabi
liti pe aceste melea
guri le-au fost create 
minunate condiții de 
viață. Pentru ei s-au 
construit apartamen-

de 
se 

cu-

Versuri simple 
dar înflăcărate

Membrii echipei de dansuri din Țigănești, raionul Alexandria, executînd 
un frumos joc popular

Mai multe conferințe

te confortabile, poli
clinică, club, cine
matograf, biblioteci 
etc.

Nu știm însă 
ce la Țicleni nu 
acordă atenția
venită și bunei func
ționări a cinemato
grafului. Se știe că 
filmul este un mijloc 
important de cultu
ralizare a maselor 
și mai aleis mult iu
bit de tineret. De 
multă vreme aici, 
din 
ve, 
na 
ții 
re. 
de 
sește o 
electrică. 
A. Popescu, 
dintele comitetului de 
întreprindere, carg 
este în măsură să re
zolve această ches
tiune, deși a fost so
licitat, nu se intere
sează de procurarea 
piesei respective. O 
altă problemă este 
sonorizarea și audi
ția în sală care lasă 
de dorit din cauza 
amplificatorului de
fect. Este adevărat 
că în ultima vreme 
a fost cumpărat un 
amplificator nou. Din 
cauze nejustificate 
însă, acesta stă în
chis cu grijă, unde
va, în sediul Cv ..ite- 
tului de întreprinde- 
ra Totodată sala 
este neîngrijită, fil
mele se programea
ză la întîmpfare.

Tinerii petroliști 
din Țicleni, sînt dor
nici să vadă filme
bune, cu un bogat
conținut educativ 
Pentru aceasta însă
comitetul de între
prindere trebuie să 

măsurile necesare 
vederea îndreptă- 
situației existente.

tineret, 
vreme 

mai multe moti- 
nu se poate vizio- 
un film în condl- 

corespunzătoa- 
Astfel, aparatului 

proiecție îi lip- 
> fotocameră 

Tovarășul 
, preșe-

noastre urindu-î, în aceeași 
poezie:

„Să crești peste vreme,
să crești ne-ncetat 

Tu grandios șantier
al vieții fericite“.

De pe un șantier dm Bacău, 
comandantul de brigadă Gh. 
Huiban ne trimite un entuziast 
angajament în versuri, Filip D. 
Ion — muncitor mecanic pe șan
tierul de la Onești își închină 
poezia noului oraș Onești, C. 
Steag din Bîrlad cîntă bucuria 
muncii la seceriș pe lanurile bo
gate ale colectivei, versurile lui 
N. Vasiliu,

Pe marginea 
poeziilor trimise 

ziarului 
de oamenii muncii

Scriu tot mai mult cei pe care 
regimul nostru i-a învățat să 
iubească și să prețuiască cul
tura, să înțeleagă că ea este în 
primul rînd a lor — creatorii 
tuturor valorilor, oamenii mun
cii. Anii construirii socialismului 
ne-au deprins cu atîtea transfor
mări, îneît nu ne mai mirăm că 
în țara vestită, abia cu două de
cenii în urmă, pentru uriașul ei 
număr de analfabeți, sute, și mii 
de oameni simpli scriu azi poe
zii. Ne-am obișnuit și cu acest 
fenomen care reprezintă el sin
gur o revoluție. Ne-au devenit 
familiare plicurile cu poezii. 
Sînt versuri izvorîte din ne
voia imperioasă 
de a comunica, 
și în felul aces
ta, bucuria pen
tru zilele lumi
noase pe care 
le trăim, hotărâ
rea de a contri
bui din toate puterile la dobîn- 
direa de noi și noi victorii.

„Cincisprezece ani de viață fe
ricită“, ,JDe cincisprezece ani“, 
„Amintiri“ (e vorba de zilele 
eliberării), „Odă lui 23 August“ 
iată numai cîteva titluri spicuite 
din mulțimea celor primite. 
Le-au trimis; Stancu loan de la 
școala de mecanici de locomotive 
din Orașul Stalin, Radu Guțu 
— muncitor (București), țăranul 
colectivist lan Leucă din Ciucu- 
rova (Constanța), caporalul Gh. 
Gavriliuc din regiunea Timi
șoara, loan Vînătoru, instructor 
al comitetului raional U.T.M. 
Bîrlad, Ion Repede aflat la Sa
natoriul maritim Agigea.

„Sînt mîndru că trăiesc“ își 
intitulează poezia loan Erwin 
Bocăneț de la Uniunea regională 
a cooperativelor de consum Ba
cău.

„Argați boierilor de ieri am fost 
Și-am sîngerat pe crîncena moșie 
Acum stăpînj sîntem

pe-a| vieții rost“.

ia 
în 
rii

L. DUMITRU 
tehnician

legate de viața tineretului

spune autorul, slăvind vremea 
nouă. Aceeași înțelegere a 
transformării totale a vieții po
porului o exprimă și Mihai Miha- 
lache din București cînd exclamă 
cu avînt: „Altfel sirena azi ră
sună / Altfel ciocanul astăzi 
bate“.

Cîntînd marea zi a eliberării, 
gîndurile de recunoștință se în
dreaptă spre poporul sovietic 
frate, spre glorioasa sa armată 
eljberatoate. „Noi te slăvim și 
gîndul zboară / Către sovieticii 
eroi“ — spune A. Momete din 
Cluj, iar V. Moldoveanu din 
București își închină poezia inti
tulată „Gînduri de recunoștință“ 
poporului sovietic, sprijinului 
frățesc pe care-1 acordă patriei 
noastre.

înflorirea continuă a republicii 
noastre, minunatele realizări pe 
care le dobîndesc masele de 
oameni ai muncii, sub conduce
rea partidului, inspiră pe mulți 
corespondenți.

(Urmare din pag. l-a)

despre ee ar putea face, în 
toate organizațiile U.T.M., toți ti-

con-direcție, 
tinuare, 
nerii.

Mergînd mai departe și cercetînd cu a- 
tenție conferința „Din istoricul Vasluiului“ 
constați deficiențe și mai mari. Perioada 
de timp de care e vorba în această confe
rință se întinde pe cîteva mii de ani. Dar 
despre istoria celor cincisprezece ani de 
muncă și luptă înflăcărată desfășurată de 
oamenii muncii din Vaslui, sub conducerea 
partidului, sînt rezervate doaT cîteva rîn- 
duri. Agricultura acestui raion este de 
cîțiva ani cooperativizată. în cei cinci
sprezece ani de viață liberă și fericită, acest 
raion a cunoscut, sub conducerea partidu
lui, transformări mari. Aceste elemente ar 
fi trebuit să nu lipsească din conferința 
care urmărea să contribuie la munca de 
educație patriotică a tineretului.

Problema educării tinerilor în spiritul 
luptei pentru păstrarea și apărarea avutului 
obștesc prezintă o importanță deosebită. 
Comisia de propagandă s-a gîndit că o 
conferință pe această temă ar fi utilă. A 
gîndit bine. Dar ce fel de conferință a ac
ceptat să fie trimisă în regiune ? O con
ferință compusă din citate culese din dife
rite legi și puse cap la cap, ceeace ducea

la neclarități, la confuzii chiar. Nici aici 
nu găsim nimic din lupta pe care o duce 
tineretul din regiune pentru păstrarea și 
apărarea avutului obștesc, nu găsim nimic 
concret despre sarcinile organizațiilor 
U.T.M. și ale tineretului în acest sens.

Ce dovedesc aceste exemple ?
In primul rînd faptul că multe din con

ferințele elaborate de grupul de lectori al 
Comitetului regional U.T.M. Iași sînt rupte 
de viață, abundă în generalități, ceea ce 
face ca ele să nu-și atingă pe deplin scopul 
pentru care au fost întocmite. Cum se ex
plică acest fapt ? In primul rînd, comisia 
de propagandă nu s-a preocupat ca tova
rășii care elaborează conferințele să se 
poată, în prealabil, documenta temeinic. 
Apoi, acești tovarăși au muncit sectar la 
elaborarea conferințelor. Ele nu au fost 
discutate în colectiv, ca astfel să poată fi 
îmbunătățite. Totodată comisia, în frunte 
cu tovarășul Ilie Dodea, secretar cu pro
blemele de propagandă și agitație al comi
tetului regional U.T.M., a manifestat o exi
gență scăzută față de nivelul la care au 
fost elaborate conferințele. Din aceste cauze 
multe conferințe redactate în acest ap, nu 
corespund exigențelor mereu creseînde ale 
tinerilor. Cu toate că, așa eum s-a arătat 
mai sus s-au obținut unele succese în lărgi
rea tematicii, ți aici se poate spune că mai 
sînt încă multe de făcut.

Popularizarea învățăturii marxist-leni- 
niste, popularizarea cuceririlor revoluțio
nare ale poporului nostru muncitor con
dus de partid și lupta sa pentru construi
re» socialismului, — iată teme majore, 
deosebit de importante, care trebuie să-și 
găsească locul cuvenit în conferințe. Dc a- 
semenea, au fost elaborate puține confe
rințe privind propaganda științifică, edu
cația în spiritul moralei comuniste a tine
retului etc.

Firește că aceste lipsuri vor trebui să fie 
urgent înlăturate din activitatea comisiei 
de propagandă a Comitetului regional 
U.T.M. Iași. Pentru aceasta trebuie înțeles 
bine faptul că propaganda prin conferințe 
constituie un mijloc important de educație 
comunistă a tineretului. E bine ca tova
rășii din biroul comitetului regional U.T.M. 
să acorde pe viitor, atenția cuvenită acestei 
probleme. Să se preocupe cu seriozitate 
de îmbunătățirea continuă a calității con
ferințelor și de lărgirea tematicii acestora 
care să oglindească viața și munca tinere
tului din regiune, lupta sa avîntată sub 
conducerea partidului pentru construirea 
societății noi, socialiste. în felul acesta, 
Comitetul regional U.T.M. Iași va reuși să 
sporească substanțial conținutul și efica
citatea acestui prețios mijloc de educare 
comunistă a tineretului.

„Republică

în care se

iubită,
grădină roditoare 

desfată
florile vieții noi“

astfel se
V. Topaia din

adresează utemistul 
București patriei

sosite din Agigea, 
vorbesc despre 
viața nouă a oa
menilor din Del
tă, Lăcrămioa
ra Blascioc din 
București zugră. 
vește cu mîndrie 
noua înfățișare 

a Capitalei noastre, cu zecile de 
construcții care cresc ca prin 
minune, elevul militar Dumitru 
Fe|ea din Constanța încearcă să 
dea un tablou al vieții de zi cu 
zi dintr-un. bloc muncitoresc-ridi
cat pe locul unui vechi maidan.

Pentru fericirea 
bucură azi oamenii 
țara noastță poeții 
{urnesc Partidului 
tuturor victoriilor 
mîndrim. Unii dintre ei mînuiesc 
lesne condeiul, alții mai stîngaci 
dar toate versurile închinate 

prin 
care

de care se 
muncii din 

amatori mul- 
— făuritorul 

cu care ne

dar toate versurile
Partidului impresionează 
sinceritatea sentimentului 
le-a inspirat.

„Purtați am fost și sîntem 
spre bine și mai

Iți mulțumim cu toții, 
Partid neînfrînt“

exclamă Murgoi Dragpmir, mun
citor din București.

Aceeași idee o exprimă și tov. 
muncitor-tipograf1. Putneanu, 

din Petroșani :

„Și dacă jarul

bine

luptei 
ne arde-n piept 

Și pasul nostru-i sigur
și e drept

E că Partidul ni-i far și îndemn"

V. Vasilache din Bîrlad înalță 
Partidului acest imn de slavă:

„Și munți or sta să se prăvale, 
Noi albii fluviile și-or croi. 
Dar flacăra luminii tale 
Mereu mai vie-o dăinui“

Partidului iubit îi închină ver
suri și muncitorul Marian Rein
hardt de la uzinele ,,21 Decem
brie“ din București. își închină 
poeziile partidului și Constantin 
Marinescu tot din București care 
cîntă zilele luminoase de azi în 
contrast cu trecutul de asuprire 
și I. Dragosiovanu în mesajul 
său în versuri intitulat „Genera
ției mele“, și tînărul Victor Man, 
muncitor tîmplar din Aiud care 
cheamă utemiștii la muncă fără 
preget pentru noi izbînzi.

In toate colțurile țării, noi și 
noi oamem ai muncii se apleacă 
asupra hîrtiei pe care aștern 
versuri simple dar înflăcărate, 
expresia dragostei 
partid, pentru viața 
listă.

lor pentru 
nouă, socia-

F. DAN

Aparatul fotografic i-a surprins pe membrii brigăzii artistice de 
•'gitație din însurăței — Galați, în timpul unui spectacol.



VÎAJA DE ORGANIZAȚIE

Instructorul
important în munca

comitetului raional U.T.M
In îndeplinirea hotărîrilor par

tidului și organizației noastre, a 
hotărîrilor proprii ale comitetu
lui nostru raional, instructorii te
ritoriali au un rol deosebit. Ei 
sînt ajutorul cel mai apropiat al 
biroului comitetului raional în 
munca de conducere și îndrumare, 
de sprijinire concretă a organiza
țiilor U.T.M. In această calitate 
instructorul raional trebuie să fie 
bine pregătit, să aibă un larg 
orizont politic și cultural care 
să-i dea posibilitatea să lucreze 
cu inițiativă, să se descurce bine 
și operativ în problemele pe care 
le ridică viața și activitatea tine
retului.

Instructorul este înainte de 
toate un organizator și educator. 
Fiind pe teren, în mijlocul tine
retului el trebuie să asigure în
făptuirea hotărîrilor comitetului 
raional, să ajute, să educe cadrele 
de organizație. El trebuie să ajute 
cadrele U.T.M. din organizațiile 
de bază în găsirea celor mai bune 
forme și metode de muncă, pen
tru îndeplinirea sarcinilor de or
ganizație.

Comitetul nostru raional a ho- 
tărît să mobilizeze anul acesta 
masele de tineret la acțiuni im
portante, largi: curățirea și în
treținerea a mii de ha. de pășune, 
plantarea de puieți și întreținerea 
pădurilor, organizarea de echipe 
de tineret pentru cultivarea sfe
clei de zahăr, organizarea de 
ferme ale tineretului pentru creș
terea de păsări și iepuri de casă, 
lucrări de hidroameliorații, cons
trucții de drumuri și poduri etc.

Studiind posibilitățile, ținînd 
seama de angajamentele utemiști
lor, biroul comitetului nostru ra
ional a planificat și repartizat 
sarcini concrete fiecărei organi
zații de bază. înfăptuirea acestor 
importante sarcini izvorîte din ho- 
tărîrile plenarei din noiembrie 
1958 a C.C. al P.M.R. și a plena
rei a Vl-a a C.C. al U.T.M., ce
rea din partea comitetului raio
nal, din partea comitetelor orga
nizațiilor de bază o intensă muncă 
politică și organizatorică. Trebuia 
să atragem masele largi ale ti
neretului la aceste acțiuni.

Să luăm de pildă organizațiile 
de bază U.T.M. din comuna De
drad. Instructorul raional Krebel- 
der loan, care răspunde de orga
nizațiile U.T.M. din această co
mună, este un activist cu spirit de 
inițiativă și perseverent care a 
dat un mare ajutor comitetului 
comunal și organizațiilor de bază 
din comună. El a inițiat împreună 
cu comitetul comunal o acțiune 
interesantă care a avut un larg 
ecou în comună.

Se punea problema îndreptării 
cursului pariului Luț care inunda 
an de an zeci de ha. din terenul 
gospodăriei agricole colective din 
Dedrad. Luțul producea deseori 
pagube și culturilor aparținind 
satelor învecinate.

Discutind cu comitetul comunal 
de partid, cu sfatul popular comu
nal ■ și cu activiștii utemiști din 
Dedrad, tov. Krebelder a propus 
să se organizeze un „șantier al 
tineretului“ pentru amenajarea 
Luțului.

Era vorba de lucrări pe o lun
gime de peste 4 km. (lărgirea al
biei, schimbarea cursului prin tă-

iarea coturilor). Acțiunea trebuia 
bine gîndită.

Dacă vom explica temeinic tine
rilor — a spus instructorul — că 
e vorba de salvarea a 300 de ha. 
do inundație ei vor lucra 
bucuroși pe acest șantier. Și nu 
numai tinerii colectiviști, dar și 
tinerii întovărășiți din sat.

...Comitetul comunal U.T.M. a 
primit sarcină din partea orga
nizației de partid de a dezbate 
in toate organizațiile de bază din 
comună problema mobilizării ti
nerilor țărani muncitori pe șan
tier. Utemiștii din G.A.C. și dm 
întovărășirea din Dedrad au ieșit 
primii la muncă. Tinerii romîni, 
germani, maghiari, după ce mun
ceau împreună își petreceau în 
colectiv și timpul liber, cîntînd, 
jucînd împreună.

Lipseau din această acțiune ti
nerii din satul Goreni (care apar
ține de comuna Dedrad).

Tov. Krebelder a plecat la Go
reni și discutind cu cițiva utemiști 
și-a dat seama că acestora nu li 
se explicase importanța canalizării 
Luțului. Sfătuindu-se cu comitetul 
de partid, el a propus să fie con
vocate adunări generale ale or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
din sat și să fie discutată pro
blema muncii pe șantierul tinere
tului. El a vorbit utemiștilor din 
Goreni despre însemnătatea aces
tor lucrări. In săptămînile urmă
toare numeroși tineri din Goreni 
au luat parte la lucrările de pe 
șantierul tineretului.

Munca pe șantier a luat un 
mare avînt. La Dedrad, Goreni, 
Batoș — ca și în celelalte sate 
ale raionului — au luat ființă 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tica. In acest an utemiștii din co
muna Dedrad au săpat și transpor
tat peste 3.000 m. cubi de pămint, 
Ierind de inundații cea. 270 ha., au 
curățat 460 ha. pășune, au plan
tat 600 de duzi, 300 nuci leaiizind 
prin aceste lucrări, economii în 
valoare de peste 72.000 lei.

In îndeplinirea hotărîrilor co
mitetului raional cu privire la 
mobilizarea tineretului la diferite 
acțiuni de folos obștesc au obți
nut rezultate frumoase și organi
zațiile de bază U.T.M. din secto
rul în care muncește și tov. 
bău loan. La G.A.C. Lueriu 
pildă printre altele, utemiștii 
luat sub patronaj o ferma cu 
de păsări, au curățat 520 ha. , 
șune, au plantat 1.500 de pomi 
fructiferi.

Pentru a dezvolta interesul ti
nerilor pentru cîntec, biroul raio
nal a trasat sarcina ca in fiecare 
brigadă să se învețe cel puțin 3 
cîntece. Instructorii noștri, de 
pildă tov. Batiu Teodor, Farcaș 
Maria, Herbst Haroly nu numai 
că au urmărit cum se înfăptuiește 
această hotărîre, dar au. organi
zat ei înșiși acțiuni de învățare a 
cîntecelor patriotice în organiza
țiile de bază U.T.M. din Lunca, 
Gornești, Beica de Jos, Chiheru 
și altele.

In iulie tind biroul raional a 
analizat în comuna Frunzeni acti
vitatea comitetului comunal 
U.T.M. am constatat că în satul 
Sîntu nu e nici o fată utemistă. 
Tov. Dascăl Petru, instructor al co
mitetului raional care preluase de 
curînd acest sector, a pTimit sar-

Noul teatru de stat din Orașul Stalin și-a deschis de curînd por
țile numeroși lor spectatori.

Sa
de 
au

720 
pă-

cina să studieze cauzele și să a- 
jute organizația de bază U.T.M. 
din Sîntu să remedieze această 
stare de lucruri. Tov. Dascăl a 
stat mai multe zile in acest sat. 
A văzut că fetele activează cu en
tuziasm în echipa culturală. Tov. 
Dascăl a propus biroului organi
zației de bază U.T.M. să invite și 
fetele la adunările deschise ale 
organizației. Aici fetelor li s-a 
vorbit despre U.T.M., despre 
scopul organizației revoluționare 
de tineret, despre drepturile și 
îndatoririle utemiștilor. Apoi in
structorul a ajutat comitetul co
munal U.T.M. în organizarea și 
ținerea unui ciclu de conferințe 
despre lupta partidului și U.T.C., 
despre statutul U.T.M., la care au 
fost chemate numeroase fete. De 
asemenea fiecare membru al co
mitetului U.T.M. și-a luat răspun
derea de a ajuta să se pregă
tească fetele care ceruseră deja 
sa fie primite în rîndul utemiști
lor. Și astfel, numai în două luni 
au fost primite în organizație 24 
de fete din Sîntu.

Din cele arătate reiese limpede 
ce rol- important joacă instructo
rul în organizarea înfăptuirii ho
tărîrilor comitetului raional 
U.T.M.

Se mai întîmplă uneori însă ca 
unele acțiuni să fie lipsite de e- 
ficacitate, de un profund conținut 
educativ.- Și lucrul acesta se în- 
timpla, in special acolo unde in
structorul neglijează lucrul prin
cipal, conținutul politic educativ 
al acestei acțiuni, munca politică 
intensă de lămurire a tinerilor, de 
explicare a importanței și rolului 
acțiunilor respective. Tov. Mano- 
vici Traian de pildă s-a împăcat 
cu faptul că tinerii erau primiți 
în U.T.M fără o pregătire prea
labilă. El nu s-a sezisat că unii 
tineri primiți în U.T.M. nu cuno
șteau statutul organizației. El a 
subapreciat pregătirea politică a 
tinerilor care cereau să intre în 
U.T.M.

Cunoscînd rolul mare pe care 
îl are instructorul în îndrumarea 
organizațiilor U.T.M. comitetul 
raional se va ocupa și mai 
mult de înarmarea politică și 
ideologică a instructorilor, de in
struirea lor cu cele mai bune me
tode de muncă astfel îneît aceștia 
să poată ajuta cu și mai multă 
competență activitatea organiza
țiilor de bază. Noi ne vom îngriji 
ca instructorii comitetului raional 
să petreacă și mai mult timp 
în mijlocul tineretului, • să cu
noască preocupările acestuia, să-l 
ajute să-și organizeze bine, cu 
los munca și timpul său liber.

Specialiști americani în țara noastră
Un grup de specialiști ameri

cani din industria petrolului au 
vizitat țara noastră ca răspuns 
la vizita 
mîni din 
efectuat-o 
schele și 
S.U.A.

Au. fost vizitate schele, rafinării 
de petrol și institute petrolifere, 
oaspeții avind posibilitatea să ia 
cunoștință de realizările în do
meniul forajului, extracției și 
prelucrării petrolului.

în cursul discuțiilor purtate,

pe care specialiștii ro- 
industria petroliferă au 
in luna mai 1959 în 

rafinării petrolifere din

specialiștii romîni și americani au 
făcut un schimb de experiență.

Grupul de specialiști americani 
a fost primit de ing. Mihail Flo- 
rescu, ministrul Industriei Petro
lului și Chimiei.

La 28 august 1959, la Legația 
S.U.A. din București a avut loc 
un cocktail oferit de însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al S.U.A. la 
Bucurciști în c.nstea oaspeților, 
la care au participat mai multe 
persoane din conducerea Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei.

(Ager preș)

Oaspeți străini ne vizitează țara
Delegațiile de militanti ai miș

cării pentru pace din Italia, irak 
și R.P. Bulgaria, invitate de Co
mitetul național pentru apârarea 
păcii din R.P. Romînă, pentru a 
participa la sărbătorirea celei 
de-a XV-a aniversări a eliberării 
patriei, au vizitat în Capitală în
treprinderi industriale, Instituții 
de cultură și asistență socială, 
expoziții, au asistat la spectacole 
care au avut loc în această 
perioadă*

In țara, oaspeții au vizitat ora
șul Constanța și stațiunile Ma
maia, Eforie și Vasile Roaită, 
Valea Prahovei, Orașul Stalin, 
localități din Regiunea Autonomă 
Alaghiară și Breazul. îh continua
re ei vor vizita diferite instituții 
social-culturale din țara noastră.

★
Delegațiile de femei de peste 

hotare, care la invitația Consi- 
dln 

la
ani-

au

pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut o întrevedere 
cu acad M. Ralea, președintele 
I.R.R.C.S.

In ultimele zile oaspetele a vi
zitat Combinatul poligrafic „Casa 
Șcînteii“, Institutul de geriatrie și 
unele muzee din Capitală.

★
Delegațiile sindicale străine, 

care au luat parte la sărbătorirea 
celei de-a 15-a aniversări a eli
berării patriei au sosit vi
neri la Deva. După o vizită fă
cută în oraș, oaspeții au , ptecat 
în cursul după-amlezii la Hune
doara, unde au vizitat noul oraș 
muncitoresc, clubul sidcirurgiști- 
lor și vechiul castei din Hune
doara.

Ü

fo-

ALEXANDRU CADAR 
prim-secretar al ComHetului 

raional U.T.M. Reghin

hotare, care la invitația 
liului național al femeilor 
R. P. Romînă au luat parte 
sărbătorirea celei de-a 15-a 
versări a eliberării patriei, 
vizitat- .vineri, orașul Iași. Oaspe
tele a vizitat fabrica de antibio
tice, precum și Teatrul 
.Vasile Alecsandri“,

Colturi! 
numente din orâș.

★
Deputatul laburist 

cus, care se află în 
ca invitat al Institutului

rii, Palatul

Național 
Muzeiul Uni
și alte mo-

Konni Zillia- 
țara noastră 

romîn

Facem orașul nostru 
și mai frumos

(Urmare din pag. l-a)

TELEGRAME
primite cu prilejul zilei de 23 August

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
In numele consiliului Federal adresez Excelenței Voastre fellcî- 

țările mele vii cu ocazia sărbătorii naționale, precum șl urările 
mele pentru fericirea dv. peirsonală și prosperitatea poporului 
romîn.

PAUL CHAUDET 
Președintele Confederației Elvețiene

Vineri Ia amiază s-a semnat la 
București un acord comercial, un 
acord de plăți și un protocol fi
nanciar între R.P. Romîni și 
Suedia.

In cadrul acordului comercial 
R.P. Romînă va exporta în Sue
dia produse petrolifere, produse 
agro-alimentare, lemn și produse 
din lemn, produse chimice și far
maceutice etc.; Suedia va exporta 
în R.P Romînă diverse mașini și

utilaje, oțeluri speciile, materii 
prime pentru industria ușoară, 
pescărie etc.

Din partea romînă acordurile 
au fost semnate de Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțului, 
iar din partea suedeză de Rolf 
Sohlman, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Suediei 
în R.P. Romînă.

(Agerpres)

mancă patriotică din orașul 
nostru. Ei au muncit cu deose
bită însuflețire contribuind ast
fel la darea în funcțiune în 
cinstea zilei de 23 August a unora 
dintre lucrări, printre care: baia 
populară, sălile de clasă ale șco
lii de patru ani și stadionul spor
tiv. Totodată ei s-au angajat să 
contribuie prin muncă voluntară 
la terminarea lucrărilor de la ca
sa de cultură, conducta de canali
zare și blocurile muncitorești cu 
2t> pină la 30 de zile mai de
vreme.

Tinerii din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică s-au angajat 
ca prin lucrările efectuate pe di
ferite șantiere de construcții să 
realizeze pînă la sfîrșitul anului

Cu
va

★
Vineri au părăsit Capitala, îna- 

poindu-se în patrie, d-nii Alexan
dru Telibașa, vicepreședinte al 
Comitetului canadiano-romin pen
tru relațiile culturale cu R.P. Ro
mînă și Dumitru Andronache, se
cretar, care ne-au vizitat țara la 
invitația I.R.R.C.S

(Agerpres)

O delegație 
guvernamentală romînă 
la Tîrgul internațional 

de la Leipzig
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația guvernamentală 
a R. P. Romîne care va participa 
la desch.derea festivă a 
internațional de 
Leipzig. Delegația 
de tov. Alexandru 
nistrul Industriei 
Consum.

----- •-

De la Ministerul 
învățăm; noului 

și Cuturîl
Potrivit dispozițiunilor date la 

timp de către Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii, înscrierile 
pentru concursul de admitere în 
clasa a VII l-a a școlilor medii și 
în anul I al școlilor pedagogice 
de învățători și de educatoare 
(pentru ocuparea restului de 
locuri 30 la sută), se fac pînă în 
ziua de 30 august inclusiv, iar 
concursul se va desfășura intre 
1—12 septembrie a.c.

înscrierile pentru examenul de 
admitere in școlile profesionale 
de ucenici, in școlile de meserii, 
in școlile agricole, și in școlile de 
gospodării se fac pină in ziua de 
3 septembrie inclusiv. Examenul 
se va desfășura între 7—14 sep-’ 
tembrie.

înscrierile pentru concursul de 
admitere in institutele pedagogice 
de învățători cu durata de 2 ani 
se fac pină în ziua de 13 septem
brie inclusiv, iar concursul se va 
ține între 15—25 septembrie.

Înscrierile pentru examenul de 
admitere în școlile tehnice pentru 
personalul tehnic se fac între 
10—24 septembrie, iar examenul 
se va desfășura între 25—30 sep
tembrie.

La școlile tehnice de maiștri în
scrierile pentru examenul de ad
mitere se fac pînă în 29 august 
a.c. Examenul se va desfășura 
intre 1 —10 septembrie.

tîrgului 
toamnă de la 

este condusă 
Sencovici, mi- 
Bunurilor de 
(Agerpres)

Excelenței Sale
Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
ION GHEORGHE MAURER,

București
Cu ocazia sărbătorii -naționale vă trimit cele mai bune urări pen- 

tru fericirea și prosperitatea poporului romin.
JULIANA 

Haga

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale
a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul sărbătorii naționale, rog pe Excelența Voastră să 

primească sincerele mele felicitări.
FREDERIK

Copenhaga.

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul Zilei naționale a Romîniei, am marea plăcere să vă 

adresez cele mai sincere urări pentru sănătatea și fericirea Excelen
ței Voastre și pentru bunăstarea și prosperitatea poporului romin.

NAJ1B EL RUBAY, 
Președintele Consiliului Suveranității 

Bagdad.

Excelenței Sale
Domnului prim ministru CHIVU STOICA

București
Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Romîne îmi face 

o mare plăcere să exprim Excelenței Voastre felicitările mele cor
diale și cele mai bune urări. Poporul irakian, care urmărește cu 
mare admirație succesele remarcabile pe care le-a obținut poporul 
romin în ultimii ani, speră ca relațiile de stri-nsă prietenie între 
țările noastre se vor întări.

Cele m..i buna urări pentru sănătatea Excelenței Dv. și pentru 
bunăstarea poporului romîn.

General maior ABDEL KERIM KASSEM, 
Primul ministru al Republicii Irak 

Bagdad.

Domnu'ui ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Cu prilejul zilei pe care o aniversează astăzi națiunea dv. prie
tenă, rog pe Excelența Voastră, în numele guvernului și poporului 
urugtiaian, cît și în al meu personal, să primească cel mai călduros 
salut, împreună cu cele mai bune urări pentru prosperitatea Romî
niei și fericirea personală a Excelenței Voastre.

MARTIN R. ECHEGOYEN, 
Președintele Consiliului Național 

al guvernului din Uruguay 
Montevideo.

Foto: P. POPESCU

o economie de 1.250.000 lei. 
această sumă statul nostru 
putea să construiască alte noi și 
importante obiective. Costul unui 
apartament din cadrul blocurilor 
muncitorești ce se construiesc în 
orașul nostru va fi mai mic cu 
aproape 9.000 lei. Aceasta dato
rită faptului că majoritatea 
lucrărilor de pregătire a morta
rului, încărcări, descărcări, apro
vizionarea zidarilor cu materiale 
vor fi efectuate prin muncă vo
luntară de membrii brigăzilor u- 
temiste de muncă patriotică.

Pentru ca tinerii să dezvolte 
succesele obținute pînă acum, 
pentru a îndeplini cu cinste an
gajamentele luate, organizațiile 
U.T.M. se vor îngriji de populari
zarea și răspîndirea experienței 
înaintate a muncii și activității 
brigăzilor fruntașe. Succesele, ex
periența, organizarea muncii bri
găzilor utemiste de muncă patrio
tică fruntașe ca cele conduse de 
tînărul Gheorghe Modiga de la 
fabrica „11 Iunie“ și cele con
duse de Constantin Pascu și Con
stantin Crețu, de la uzinele tex
tile, vor trebui să fie larg 
popularizate prin stația de radio
amplificare, panouri de onoare 
etc.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. și sub conducerea nemij
locită a organizațiilor de partid, 
folosind experiența acumulată 
pînă acum, tinerii din orașul 
Cisnădie sînt hotărîți ca pînă la 
sfîrșitul anului să-și realizeze și 
să-și depășească angajamentul 
luat. Ei știu că munca lor pa
triotică duce nu numai la reali
zarea unor importante obiective 
economice, la înfrumusețarea o- 
roșului lor, ci și la economisirea 
de sute de mii de lei, contribuind 
astfel și pe această cale la reali
zarea sumei de un miliard de lei 
economii peste plan pînă la 
sfîrșitul anului.

In ziua de 28 august s-a trecut 
Ia al doilea punct al ordinei de zi 
a celei de-a V-a Conferințe Inter
naționale a reprezentanților Insti
tutelor de marxism-leninism, Insti
tutelor și comisiilor de istorie ale 
partidelor comuniste și muncito
rești.

N. I. Șataghin, director adjunct 
al Institutului de marxism-leni
nism de pe lingă C. C. al 
P.C.U.S., doctor în științe isto
rice, șeful delegației din U.R.S.S.,

a expus raportul: „Sarcinile 
științei istorice în lupta împotriva 
revizionismului contemporan“.

Au luat cuvîntul pe marginea 
raportului:

Kalman Endre (R. P. Ungară), 
Le Manh Trinh (R. D. Vietnam), 
Tadeusz Daniszewski ( R. P. Po
lonă), Pavel Reiman (R. Ceho
slovacă), Sotir Manushi (R. P. 
Albania).

Lucrările conferinței continuă.

Conferință de presă la Ambasada 
R. D. Germane

Vineri după-amiază a avut loc 
la Ambasada R. D. Germane la 
București o conferință de presă. 
Cu acest prilej ambasadorul R. D. 
Germane, Wilhelm Bick, a vorbit 
despre Tîrgul de toamnă de la 
Leipzig care va cunoaște anul a- 
cesta o deosebită amploare desfă- 
șurindu-se sub semnul întîmpi- 
nării celei de-a 10-a aniversări a 
R. D. Germane. Ambasadorul 
R. D. Germane s-a referit apoi la 
perspectivele dezvoltării relațiilor

economice dintre R. D. Germană 
și R. P. Romînă.

Titus Cristureanu, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne a vorbit apoi despre 
participarea țării noastre la Tîr- 
gul de toamnă de la Leipzig.

In încheierea conferinței de 
presă a fost prezentat un film do
cumentar consacrat vizitei tovară
șului N. S. Hrușciov la Tîrgul de 
primăvară din acest an de la 
Leipzig.

(Agerpres)

Campionatele europene de caiac-canoe
• Vineri au început la Duis

burg campionatele europene de 
caiac-canoe. Competiția a debutat 
cu întrecerile din serii la sfîrșitul 
cărora au fost cunoscute echipajele 
ce vor lupta în finale pentru cu
cerirea titlurilor. Vîslașii romîni 
s-au comportat romarcabil reall- 
zînd o serie de victorii concluden
te- In proba de canoe simplu (se
ria l-a) pe primul loc s-a cla
sat Ismailciuc care a realizat pe

distanța de 1000 m. timpul de 
5’13”8/10. Alături de el va mai 
participa la finală și un alt re
prezentant al culorilor noastre 
îpalit clasat pe locul 3 într-o altă 
serie. La caiac dublu s-a calificat 
pentru finale și echipajul Anasta- 
sescu-Teodorov iar la canoe dublu 
(1000 m.) echipajele R. P. R., Ca- 
linov-Sidorov și Alexe-Iacovlci, 
învingător în seria a 3-a.

Finalele sînt programate sîm- 
bătă și duminică.

PE SCURT

Tabăra studențească de la Pî- 
rîul Rece găzduește la fie
care două săptămîni aproxi 
mativ 120 de studenți din în
treaga țară. Imaginea noas
tră vă prezintă un grup de 
studenți veniți la Castelul 

Peleș, în execursie.

* Joi seara au Început la To- 
rino întrecerile din cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare, la 
care participă studenți și studente 
din 50 de țări ale lumii, printre 
care U.R.S.S., R.P. Chineză, Fran
ța, R.P. Romină, Angl.a, R. Ceho
slovacă, R.P. Polonă, R. P. Un
gară, Brazilia, Italia, Suedia și 
alte țări.

Prima zi a competiției a fost 
rezervată întrecerilor de natație. 
Un mare succes a repurtat stu
dentul sovietic Vladimir Lujkovski, 
învingător în proba de 100 m. li
ber cu timpul de 57”. Pe locurile 
următoare s-au clasat Salomon 
(R.P- Polonă) 57”7/10 și cam
pionul european Pucci (Italia)

58”. Proba de 200 m. fluture a 
fost c-îștigată de italianul Denner- 
lein în 2’21”9/10. Concurentul so
vietic Kiselev a ocupat locul doi 
cu 2’25” 1/10. Ștafeta de 4X100 
m. mixt femei a reivenit echipei 
Italiei — 5’25”5/10.

ir A luat sfîrșit turneul interna
țional feminin de baschet de la 
Ragusa. în ultima zi echipa 
baschetbalistelor din R.P. Romină, 
desfășurînd un joc excelent, a în
vins reprezentativa Franței cu 
scorul de 50—36 (26—18). Invin- 
gînd Italia cu scorul de 52—34, 
echipa R.P. Bulgaria a ocupat pri
mul loc în clasamentul final ur
mată de Italia, R. P. Romînă și 
Franța. '

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul Zilei naționale a Romîniei, colegii mei, membri ai 

Consiliului Suprem pentru forțele armate, și poporul sudanez, avem 
plăcerea să transmitem Excelenței Voastre și [»porului romîn feli
citările noastre călduroase și cele mai bune urări.

IBRAHIM ABBUD FERIK,
Președintele Consiliului Suprem pentru forțele armate 

Khartum

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

CHIVU STOICA
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a țării dv., vă rog să primiți în 
numele meu personal și în cel al guvernului și poporului Guineei, 
urările mele sincere adresate guvernului dv., precum și urări de 
prosperitate pentru poporul rom-în.

SEKU TURE 
Prim-ministru al Republicii Guineea

Excelenței Sale, Domnului 
ION GHEORGHE MAURER,

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări de la eliberarea Romîniei, 

am fericirea să adresez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări 
și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru propă
șirea poporului romîn.

IZHAK BEN ZVI 
Președinte al Izraeluluî 

Ierusalim.

SCRISOAREA MINISTRULUI S.U.A. LA BUCUREȘTI
Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
Am onoarea de a vă informa că am primit instrucțiuni de a 

exprima Excelenței voastre, in numele președintelui și poporiflui Sta
telor Unite ale Americii, bune urări poporului Romîniei cu ocazia 
acestei aniversari a zilei de 23 August 1959.

Primiți, Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai 
înalte.

C. R. WHARTON

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine

CHIVU STOICA
Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, din anul 1959, în nu

mele guvernului și poporului din Ceylon și în numele meu perso
nal, transmit Excelenței dv., și prin dv. guvernului și poporului 
Romîniei, cele mai bune urări pentru continua bunăstare și prospe
ritate a țării dvs.

Colombo
★

Pe adresa ministrului de Ex
terne al R. P. Romîne, tovarășul 
Avram Bunaciu, au mai sosit te
legrame de felicitare cu ocazia

S. BANDARANA1KE 
Prim-ministru al Ceylonului

★

zilei de 23 August din partea 
miniștrilor de Externe ai R.P, 
Bulgaria și R.P.F. Iugoslavia.



Declarația guvernului sovietic
în legătură cu prelungirea duratei
încetării experiențelor nucleare
MOSCOVA 28 (Agerpres). — TASS transmite: 

La 28 august guvernul sovietic a dat publicității ur
mătoarea declarație :

„La 26 august, Departamentul de Stat al Sta
telor Unite a dat publicității o declarație în care 
se arată că hotărîrea adoptată anul trecut de Sta
tele Unite de a suspenda pentru un an experiențele 
cu arme nucleare va fi prelungită pînă la sfîrșitu. 
anului curent. In legătură cu această declarație a 
Departamentului de Stat al S.U.A., un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Marii 
Britanii a declarat la 27 august în cadrul unei con
ferințe de presă că guvernul englez nu intențio
nează să reia experiențele cu arme nucleare atît 
timp cît au loc discuții utile în cadrul conferinței 
celor trei puteri pentru încetarea experiențelor cu 
arme nucleare. După cum se știe, guvernele S.U.A. 
și Marii Britanii au dec.arat anul trecut că, în legă
tură cu tratativele duse de cele trei puteri—U.R.S.S., 
S.U.A. și Marea Britanie ele suspendă experiențele 
cu arme nucleare pe timp de un an, începînd de ia 
31 octombrie 1958. Așa-dar, guvernele S.U.A. și 
Marii Britanii au prelungit termenul suspendării 
experiențelor cu arme nucleare cu încă două luni.

In legătură cu aceste declarații ale guvernelor 
S.U.A. și Marii Britanii, Consi.iul de Miniștri al 
U.R.S.S. consideră necesar să declare următoarele :

Guvernul sovietic luptă de multă vreme pentru 
încetarea totală a experiențelor cu orice tipuri de 
arme nucleare, considerind că realizarea unui acord 
între puteri în această problemă ar fi un prim pas 
pe calea spre țelul final — interzicerea totală a ar
melor atomice și cu hidrogen, precum și e iminarea 
acestor arme din armamentele statelor și lichidarea 
tuturor stocurilor existente.

In scopul realizării cît mai grabnice a unui acord, 
Ia 31 martie 1958, guvernul sovietic a hotărît înce
tarea unilaterală a experiențelor cu arme nucleare 
în Uniunea Sovietică. Dacă S.U.A. și Marea Bri
tanie ar fi urmat exemplul Uniunii Sovietice, pro
blema încetării experiențelor cu arme atomice și cu 
hidrogen ar fi fost rezolvată acum definitiv.

în cursul tratativelor de Ia Geneva dintre cele 
trei puteri în vederea elaborării unui acord cu pri
vire la încetarea experiențelor nucleare, Uniunea 
Sovietică a întreprins eforturi în direcția realizării 
cît mai grabnice a unui acord reciproc acceptabil. 
Faptul că, deși lucrările ei au durat atît de mult 
— aproape zece luni — conferința nu a fost în 
stare să îndeplinească sarcina ce i-a stat în față, 
se explică exclusiv prin poziția puterilor occidentale 
care, în loc să tindă spre o înțelegere în problemele 
organizării sistemului de control, formulează una 
după alta cereri care îngreunează realizarea acor
dului. Acest fapt este dovedit de încercările lor 
persistente de a revizui concluziile și recomandările 
în problemele sistemului de control asupra respec
tării acordului cu privire la încetarea experien
țelor, adoptate în unanimitate de experți și aprobate 
de guvernele S.U.A., Marii Britanii și U.R.S.S.

El este dovedit și de propunerile puterilor occi
dentale în problemele organizării inspecției, compo
nenței posturilor de control, echipelor de inspecție 
etc avînd ca scop să pună într-o situație de ine
galitate pe ceilalți semnatari ai acordului.

Guvernul sovietic a declarat în repetate rînduri 
si reafirmă că este dispus să semneze imediat cu 
guvernele S.U.A. și Marii Britanii un acord cu 
privire la încetarea pentru totdeauna a experiențe
lor de orice fel cu arme nucleare.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. a hotărît: 
Uniunea Sovietică nu va relua experiențele nu
cleare, dacă puterile occidentale nu vor relua expe
riențele cu arme atomice și cu hidrogen. Numai în 
cazul reluării de către ele a experiențelor cu arme 
nucleare, Uniunea Sovietică se va considera dega
jată de obligația asumată.

Uniunea Sovietică va continua și de aci înainte 
lupta pentru încetarea totală a experiențelor cu 
arme nucleare, considerind aceasta ca un pas im
portant spre încetarea cursei înarmărilor nucleare 
și înlăturarea primejdiei care amenință viața și 
sănătatea a milioane de oameni.

Să înceteze prigoana împotriva 

patrioțiior spanioli!
acad. Tudor Vianu

Recentele prigoniri pornite în Spania împotriva unui mare număr 
de patrloți, îngrijorează întreaga opinie publică mondială. Prin
tre aceștia sînt oameni de convingeri politice deosebite, dar toți 
împreună luptători pașnici pentru democrație, pentru eliberarea 
deținuților politici, pentru autorizarea exilaților de a se înapoia în 
țara lor. A stîrnit un puternic protest arestarea militantului comu
nist Simon Sanchez Montero, o figură deosebit de populară în rîn- 
durlle muncitorimii spaniole. După cum arată experiențele mai vechi 
și mai noi, persecuțiile politice, arestările și torturile, nu-și ajung 
niciodată scopul. Dezvoltarea istorică și socială ascultă de legi pe 
care nu le pot anula măsurile de represiune. Democrații spanioli nu 
vor fi înlăturați pe această cale, iar atmosfera politică internațio
nală va fi înveninată într-un moment în care toți oamenii de bună
voință ai acestei lumi aspiră spre destindere și încetarea războiu
lui rece. Alăturindu-mă acestor oameni, ca intelectual romîn, îmi 
expun adînca îngrijorare și cer încetarea prigoanei împotriva de
mocraților spanioli care, în nici un caz, n-au a răspunde pentru ac
țiunea lor cetățenească în fața instanțelor militare.țiunea lor cetățenească în fața

Hotărîrea C. C. al P. C. Chinez 
cu privire la desfășurarea mișcării 

pentru mărirea producției și respectarea 
regim de economiiunui

A-
Nouă a transmis 

celei de-a 8-a ple- 
de-al 8-lea Comi- 
Partidului Comu- 
privire la desfășu- 

pentru mărirea

împotriva experiențelor 
nucleare proiectate 
de Franfa în Sahara

DELHI 28 (Agerpres). — Toate 
popoarele clin Asia și Africa sînt 
profund indignate, de pregătirile 
Franței de a efectua experiențe c.u 
arma atomică în Sahara. După 
cum relatează ziarul ,.Indian Ex- 
press“. India sprijină cereiea Ma
rocului ca problema experiențelor 
atomice pe care Franța intențio
nează să le efectueze în Sahara 
să fie prezentată spre examinare 
la viitoarea sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Ziarul arată 
că problema experiențelor atomice 
în Sahara trebuie să constituie o 
parte din rezoluția Indiei referi
toare la interzicerea totală și pre
tutindeni a experiențelor nucleare.

★
LONDRA 28 (Agerpres). — La 

28 august, în fața clădirii Amba
sadei franceze din Londra, a avut 
loc o demonstrație de protest îm
potriva experiențelor nucleare 
proiectate de Franța în deșertul 
Sahara.

Ecouri la mesajul lui N.S. Hrușciov
adresat cancelarului Adenauer

BERLIN 28 (Agerpres). — Pre
sa democrată din Berlin acordă o 
deosebită atenție mesajului adre
sat de N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cancelarului R. F. Germane, Ade
nauer. Ziarul „Neues Deutschland* 
publică textul integral al acestui 
mesaj sub următorul titlu : „Ni
kita Hrușciov ii cere lui Adenauer: 
să se înlăture rămășițele primej
dioase ale războiului'.

Ziarul „Junge Welt“ subliniază: 
Dacă Adenauer s-ar îngriji de in
teresele poporului german și nu 
ar dori să adincească scindarea ță
rii, ar fi create organe pe întrea
ga Germanie pentru o apropiere 
între R. D. G. și R. F. G. Dacă 
Bonnul nu se va angaja pe o cale 
înțeleaptă, arată ziarul, Uniunea 
Sovietică va trage 
respunzătoare și va 
încheie un Tratat 
R. D. G.

★

Alături de toți oamenii cinstiți 
din ltime, oamenii muncii din țara 
noastră își ridică glasul de pro
test cerînd să înceteze prigoana 
împotriva vajnicului luptător co
munist și patriot spaniol Simon 
Sanchez Montero și a altor pa- 
trioți, fii devotați ai poporului 
spaniol.

In telegrama trimisă de Consi
liul Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă către autoritățile 
spaniole, în numele sindicatelor și 
al oamenilor muncii din R. P. Ro
mînă se cere să se pună capăt 
terorii dezlănțuite împotriva mun
citorilor și intelectualilor spanioli 
participanți la greva națională 
pașnică din 18 iunie.

Sindicatele și oamenii muncii 
din țara noastră — se spune în 
telegramă — își ridică cu hotă
rîre glasul pentru apărarea lui 
Simon Sanchez Montero, amenin
țat de a fi deferit unui tribunal 
militar sub acuzarea lipsită de 
temei de rebeliune militară. Ală
turi de opinia publică progresistă 
mondială cerem cu tărie să se 
pună capăt monstruoasei înscenări 
judiciare șj gravei amenințări 
care planează asupra acestor fii 
devotați ai poporului spaniol.

Consiliul Național al Femeilor 
din R. P. Romînă își exprimă pro
funda îngrijorare pentru soarta 
luptătorilor democrați spanioli 
arestați în urma participării lor 
la greva națională pașnică din 18 
iunie. Arestarea luptătorilor spa
nioli — se arată în telegramă — 
și amenințarea de a fi deferiți tri
bunalului militar fără nici o bază 
legală, umple de indignare inimile 
femeilor din patria noastră. Ani
mate de cele mai înalte sentimente 
de dreptate, femeile din Republica 
Populară Romînă cer cu tărie să 
înceteze persecuțiile împotriva pa-

★

trioților spanioli, să fie împiedicat 
procesul odios ce li se înscenează 
în fața unui tribunal militar.

(Agerpres)

------ •-------

Plenara C. C. 
al P. C. din Spania

PARIS 28 (Agerpres). — Re
cent a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Spania.

După cum relatează ziarul 
„L’Humanité“, la sfîrșitul plenarei 
a fost publicat un comunicat în 
care se spune între altele:

„Comitetul Central subliniază 
necesitatea luptei active pentru în
făptuirea unității de acțiune a tu
turor forțelor antifranchiste în 
lupta . împotriva șomajului și a 
salariilor mici, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de trai ale mase
lor populare, pentru amnistie și 
pentru libertăți politice, în sfîrșit, 
pentru lichidarea dictaturii fas
ciste.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Spania își exprimă 
solidaritatea cu toți antifran- 
chiștii de toate tendințele, arestați 
pentru participare la pregătirea 
și desfășurarea grevei naționale 
de la 18 iunie, și declară că este 
hotărît să lupte pentru punerea 
lor în libertate.

C.C. își exprimă solidaritatea 
frățească cu tovarășul Simon 
Sanchez Montero, membru al Bi
roului Politic, care suferă între 
zidurile închisorii franchiste și 
care a dat dovadă de o mare dîr- 
zenie revoluționară.“

PEKIN 28 (Agerpres). — 
genția China 
textul hotărîrii 
nare al celui 
tet Central al 
nist Chinez cu 
rarea mișcării 
producției și respectarea unui re
gim de economii, adoptată la 16 
august 1959.

In hotărire se arată că, dato
rită saltului fără precedent efec
tuat de R. P. Chineza' în 1958, e- 
conomia ei națională a înregistrat 
din nou, în prima jumătate a anu
lui 1959, noi și mărețe victorii. 
Plenara C.C. al P. C. Chinez con
sideră că sarcina centrală a între
gului partid și a popoarelor țării 
este desfășurarea unei viguroase 
campanii de masă pentru mărirea 
pe toate căile a producției și res
pectarea strictă a unui regim de 
economii spre a se înregistra vic
torii hotăntoare în industrie, a- 
gricultură și transporturi în cin
stea celei de-a X-a aniversări a 
constituirii marii Republici Popu
lare Chineze.

Volumul total al producției in
dustriale se arată în hotărîre a 
fost în primul semestru al acestui 
an cu 65 la sută mai mare de- 
cît în aceeași perioadă a anului 
trecut. Față de aceeași perioadă, 
producția de fontă, extracția de 
cărbune și producția mașinilor- 
unelte pentru așchierea metalelor 
s-au dublat, iar producția de oțel 
a fost cu 66 la sută mai mare. 
Producția de fire de bumbac și de 
zahăr a crescut cu peste 40 la 
sută. In agricultură, deși supra
fețele cultivate anul acesta au 
fost întrucîtva reduse, în ciuda 
inundațiilor și secetei, recolta me
die de grîu, orez timpuriu și ra- 
piță și producția totală au depă
șit pe cea din anul trecut.

In hotărîre se arată în conti
nuare că în comunele populare 
rurale din întreaga țara s-a 
muncit pentru 
activității lor. 
stei acțiuni au fost aplicate 
viață principiile conducerii

PEKIN 28 
transmite : La

concluziile 
fi nevoită 

de pace

co
să 
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O aniversare glorioasa:

Răscoala populară 
antifascistă 

din Slovacia
Cehoslovacia frățească aniver

sează astăzi un eveniment glo
rios : răscoala națională din 
Slovacia. Sînt 15 ani de atunci. 
Din creierul munților porneau 
la atac detașamentele de parti
zani. Prost înarmați, flămînzi, 
partizanii slovaci înfruntau cu 
curaj cotropitorul hitlerist și-i 
dădeau lovituri grele. Vestea 
răscoalei străbătea cu viteza ful
gerului întreaga Slovacie. Din 
orașe și din sate mii de oameni 
plecau către detașamentele de 
partizani. In scurtă vreme, 
75.000 de slovaci și de cehi se 
aflau cu arma în mînă desfășu- 
rînd lupte pe două treimi din te
ritoriul slovac.

Răscoala națională din Slo
vacia a fost răspunsul ferm, ho- 
tărît al poporului împotriva ocu- 
panților hitleriști și a guvernu
lui de quislîngi. După trădarea 
de la München din 1938, Repu
blica Cehoslovacă a fost lichi
dată. In ținuturile cehe a fost 
creat un așa numit „protectorat“ 
în care s-a instaurat 
nazistă. In Slovacia 
clericalo-fascistă s-a înscăunat 
grație ocupanților și a transfor
mat țara într-o colonie hitleristă. 
Poporul slovac a fost aruncat 
într-o cruntă mizerie.

Patrioții slovaci, clasa munci
toare în frunte cu partidul co
munist, au pornit lupta împotri
va asupritorilor hit eriști și a 
slugilor lor. Temnițele și plu- 
toanele de execuție nu-i puteau 
intimida pe luptătorii antifasciști. 
Militarii slovaci tîrîți cu forța 
împotriva Uniunii Sovietice se 
răsculau. In țară, grevele creș
teau în permanență atît ca nu
măr, cît și ca proporții. Lupta 
antifascistă antrena întregul 
popor. La orașe și safe luau 
ființă comitetele naționale. Co
muniștii pregăteau cu devota
ment și spirit de sacrificiu râs-

teroarea 
o clică

coala armată. Aceasta devine 
posibilă la sfîrșitul lunii august 
1944 în condițiile strălucitelor 
victorii ale armatelor sovietice. 
Izbucnirea răscoalei naționale 
slovace s-a bucurat de sprijinul 
Uniunii Sovietice atît prin aju
torul trimis partizanilor slovaci, 
cît și prin acțiunile armatei so
vietice. Alături de slovaci au 
venit să lupte mii și mii de cehi, 
consolidînd frăția celor două 
popoare.

Hitleriștii speriați de amploa
rea răscoalei au hotărît să facă 
totul pentru a o înăbuși. Opt 
divizii speciale blindate au fost 
trimise împotriva poporului 
slovac. Partizanii slovaci au 
luptat cu eroism în fața inami
cului superior ca număr și ca 
armament. Citeva luni mai tir- 
ziu glorioasele armate sovietice 
aduceau popoarelor cehoslovace 
libertatea pentru care au luptat 
cu atita înflăcărare și spirit de 
sacrificiu.

Poporul 
soarta în 
pășit sub 
Comunist 
victorios al construirii socialis
mului. In condițiile noii orîn- 
duiri — în care poporul ceho
slovac a obținut uriașe succese 
în economie, în cultură, în ridi
carea nivelului de trai — 
Slovacia dintr-o regiune agrară 
înapoiată, a devenit o regiune in
dustrială înfloritoare. Volumul 
producției industriale a crescut 
de peste 4*/2 ori. 70 la sută din 
suprafața totală arabilă aparți
ne acum producției cooperatiste. 
Viața oamenilor muncii înfloreș
te continuu sub soarele regimu
lui democrat-popular.

Aniversînd răscoala slovacă 
din 1944 întregul popor ceho
slovac pășește ferm, plin de 
avînt, pe drumul luminos al so
cialismului.

din Pekin au publicat mesajul a- 
dresat de N, S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., cancelarului federal al 
R. F. Germane, Adenauer. Ziarele 
scriu că acest mesaj este o nouă 
manifestare a eforturilor neîntre
rupte ale Uniunii Sovietice pentru 
slăbirea încordării internaționale 
și reglementarea problemei ger
mane. N. S. Hrușciov, subliniază 
„Jenminjibao“ propune lui Ade
nauer să abandoneze visurile re
vanșei. El arată că intențiile mi- 
litariștilor din Germania occiden
tală de a rezolva problemele liti
gioase pe calea războiului consti
tuie o sinucidere.

Postul de radio popular central 
din Pekin a transmis în mai multe 
rînduri textul mesajului lui N. S. 
Hrușciov adresat lui Adenauer.

★
SOFIA 28 (Agerpres). — Pre

sa bulgară comentează pe larg me
sajul lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., adresat cancelarului R.F. 
Germane, K. Adenauer.

Ziarul „Rabotnicesko Delo“ a 
publicat la 28 august un articol 
în care subliniază că mesajul lui 
N. S. Hrușciov, adresat cancelaru
lui vestgerman Adenauer, arată de 
cită răbdare dă dovadă guvernul 
sovietic pentru realizarea înțele
gerii reciproce și a unui acord a- 
supra problemelor litigioase și 
pentru salvarea omenirii de pri
mejdia unui nou război pustiitor.

Ziarul „Trud“ remarcă într-un 
articol că mesajul lui N. S. Hruș
ciov, adresat cancelarului Ade
nauer, răsună ca un apel la ra
țiune, ca un apel la aprecierea să
nătoasă a întregii situații interna
ționale complicate.

Vizita în Indonezia 
a Ligii romîne 

cu popoarele din
DJAKARTA 28 (Agerpres). — 

La întoarcerea din Japonia, unde 
au participat la conferința mon
dială împotriva bombei atomice și 
cu hidrogen care a avut loc la 
Hiroșima, tov. Stanciu S’.oian, 
secretarul general al Ligii romîne 
de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa și ziaristul Alexan
dru Gheorghiu au făcut o vizită 
de citeva zile în Indonezia.

La 17 august, ziua independen
ței Indoneziei, oaspeții romîni au 
asistat la parada militară și de
monstrația populară din capitala 
țării, Djakarta, și au luat parte 
la recepția oferită de președintele 
Sukarno în palatul Merdeka.

Tov. Stanciu Stoian și Al. 
Gheorghiu au avut întrevederi cu 
Ruslan Abdulgani, vicepreședinte 
al Consiliului Suprem consultativ, 
și Sartono, președintele Parlamen
tului, cu care au discutat aspecte
le dezvoltării relațiilor amicale 
dintre cele două țări.

In cadrul discuțiilor purtate cu 
Mladi, ministrul Informațiilor, a 
fost abordată problema schimburi
lor culturale dintre cele două țări, 
ministrul indonezian pronunțîn- 
du-se în favoarea acestor schim
buri.

Fiind primit de Prijono, mi
nistrul Educației, tov. Stanciu 
Stoian s-a interesat de situația 
învățămîntului în Indonezia.

In ziua de 26 august, oaspeții 
romîni însoțiți de Pavel Silard, 
ministrul R. P. Romîne în Indone
zia, au fost primiți de președin
tele Sukarno.

a unei delegații 
de prietenie 
Asia și Africa

In cinstea oaspeților romîni, 
Consiliul indonezian de solidari
tate cu țările afro-asiatice a ofe
rit un dineu, la care au participat 
de asemenea Pavel Silard și mem
brii Legației romîne.

îmbunătățirea 
In cursul ace- 

în 
... ?' 

hozrasciotului la diferite niveluri, 
ale repartiției după muncă, ale 
unei retribuiri mai mari pentru o 
munca mai mare. In comunele 
populare au fost lichidate anumi
te tendințe spre centralizare ex
cesivă, spre nivelare și unele fe
nomene de risipă.

In comerț, volumul vînzărilor 
cu amănuntul a depășit volumul 
atins în aceeași perioadă e anului 
trecut. Volumul vînzărilor prin
cipalelor bunuri de consum a 
sporit.

Pe baza rezultatelor verificării 
producției agricole pe anul tre
cut, a rezultatelor îndeplinirii pla
nului economiei naționale în pri
ma jumătate a acestui an și ți- 
nînd cont de recentele calamități 
naturale, plenara C. C. al P. C. 
Chinez recomandă Consiliului de 
Stat să prezinte Comitetului per
manent al Adunării reprezentan
ților populari din întreaga Chină 
o propunere de reglementare

Zilele culturii romînești 
în R.S.S ‘Bielorusă

cehoslovac, luindu-și 
propriile sale miini, a 
conducerea Partidului 
Cehoslovac pe drumul

MINSK 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 28 august membrii 
delegației oamenilor de cultură și 
artă din Romînia care se află în 
vizită la Minsk cu prilejul Zilelor 
culturii romînești în Bielorusia, 
au vizitat Academia de Științe a 
Bielorusiei. Ei au fost întîmpinați 
cu căldură de conducătorii acade
miei care le-au vorbit despre cele 
mai importante lucrări ale oame
nilor de știință bieloruși, despre 
legăturile lor științifice cu țările 
străine.

In după-amiază aceleași zile, 
oamenii de cultură și artă din Ro
mînia au vizitat fabrica de apa
rate de radio și fabrica de linii 
automate din Minsk, și au făcut 
o plimbare pe „Marea Minsk“. 
Seara ei au participat la o intil- 
nire cu scriitori bieloruși.

*
MINSK 28 (Agerpres). - 

TASS transmite: La 27 august 
membrii delegației R.P. Romîne

care participă la Zilele culturii 
românești, organizate în Bieloru- 
sia, au fost oaspeții muncitorilor 
de la Fabrica de ceasornice din 
Minsk.

Oaspeții, întîmpinați călduros de 
colectivul uzinei, au vizitat sec
țiile întreprinderii, au urmărit 
procesele de montare a ceasorni
celor. Răspunzînd la întrebări, in
ginerul principal Dmitri Șeinert a 
informat pe oaspeți că fabrica din 
Minsk a dat primele produse în 
1956. Construcția ei nu s-a termi
nat încă. Către sfîrșitul septena- 
lului întreprinderea va produce a- 
nual 3.000.000 de ceasuri de mină.

La ora 12, cînd a început pauza 
de la prînz, într-una din secții, 
ansamblul de instrumentiști ro- 
mîni a dat un concert. Spectatorii 
au aplaudat călduros, iar la 
sfîrșitul intîlnirii sute de glasuri 
au scandat in limbile romînă și 
rusă „Prietenie, prietenie 1".

Muncitorii uzinei și oaspeții au 
schimbat între ei daruri.

Membrii delegației s-au îndrep
tat apoi spre calea ferată a pio
nierilor din Minsk. Oaspeții îm
preună cu tinerii feroviari au fă
cut o călătorie

corespunzătoare a planului pe 
1959, care prevede următoa
rele obiective principale: oțel 
— 12 milioane tone (cu excepția ce
lui fabricat cu metode simple, la 
care nivelul de producție va fi 
fixat de autoritățile locale) ; căr
bune — 335 de milioane tone; 
cereale — cu circa 10 la sută 
peste recolta verificată de 250 de 
mi.ioane tone de anul trecut; 
bumbac — cu aproximativ 10 la 
sută mai mult decît recolta 
ficată de 2.100.000 tone de 
trecut.

Hotărîrea subliniază că pla
nul economic reglementat rămîne 
un plan al continuării saltului 
înainte, care va permite îndepli
nirea cu trei ani înainte de ter
men a obiectivelor fixate în cel 
de-al doilea cincinal cu privire la 
unele produse industriale și a- 
gricole importante. Astfel va fi 
posibil — se arată în hotărîre ca 
în decurs de aproximativ zece 
ani, începînd din 1958, să îniap- 
tuim lozinca „să ajungem din 
urmă Marea Britanie în produc
ția principalelor articole indus
triale în decurs de 15 ani“. Va 
fi de asemenea posibil să depășim 
cu mult înainte de termen progra
mul de 12 ani (1956—1967) pen
tru dezvoltarea agriculturii.

Hotărîrea cheamă întregul par
tid și întregul popor 
pună toate eforturile 
mărirea producției și 
rea de economii. In toate dome
niile — industrie, agricultură și 
transporturi — trebuie desfășura
tă o campanie de întrecere în 
muncă. In industrie trebuie să 
se acorde o atenție specială pro
ducției materiilor prime și altor 
materiale, combustibil și energie 
electrică, fabricării utilajului. în
treprinderile trebuie să asigure 
ritmicitatea producției, să îndepli
nească sarcinile de calitate, să 
reducă proporția produselor de 
calitate inferioară, să elimine re
buturile.

In domeniul construcțiilor capi
tale, resursele trebuie concen
trate spre obiectivele care urmea
ză să fie date în producție 
acesta.

In agricultură trebuie să 
pună accentul pe folosirea 
plin a următoarelor luni pentru 
pregătirea suprafețelor agricole 
în vederea recoltărilor, să se or
ganizeze de urgență atît oamenii, 
cît și resursele materiale, pentru 
folosirea instalațiilor hidrotehnice 
existente și spre a lupta cu tena
citate împotriva urmărilor inunda
țiilor din sudul țării și a secetei 
din regiunile centrale. Trebuie de 
asemenea să se treacă la efectua
rea pregătirilor corespunzătoare 
în vederea lucrărilor agricole de 
toamnă, arături și însămînțări.

Paralel cu creșterea producției 
pe toate căile, este necesar sa se 
respecte cu strictețe un regim de 
economii. Sporirea producției și 
respectarea regimului de econo
mii, opera de construcție, buna 
gospodărire a comunelor popu
lare, a tuturor întreprinderilor și 
instituțiilor și a gospodăriei cas
nice în spiritul hărniciei și econo
miei, iată, drumul țării noastre 
spre bogăție și putere, precum și 
cheia îndeplinirii și depășirii a- 
cestui plan, se spune în hotărîre.

Hotărîrea cere tuturor între
prinderilor un regim sever de

veri- 
anul

să de- 
pentru 

realiza -

anul

se 
din

de materiale: cărbune 
cherestea, economis.rea 
muncă. Toate comunele 

, , rurale trebuie să acor
de atenție unei bune păstrări și; 
folosirii chibzuite a cerealelor să 
organizeze în bune condiții plani
ficarea unică pe termen lung a. 
producției și consumului de cerea
le, culturi de bostănoase și legu
micole și nutrețurilor și combusti
bililor. In producția de pește, car
ne, găini, rațe, ouă, uleiuri co
mestibile și alte produse alimen
tare secundare, ele trebuie să 
sporească pe toate cailei produc
ția marfă, pentru a se asigura 
creșterea veniturilor membrilor! 
comunei populare, a se spori li
vrările pentru orașe și pentru 
port, sprijinind astiel opera 
construcție socialistă.

In hotărîre se spune : Linia 
nerală — marele salt înainte 
comuna populară — constituie în
truchiparea măreței hotărîri și 
marii înțelepciuni a cedor 
650.000.000 de oameni harnici și 
curajoși din țara noastră, un re
zultat al îmbinării creatoare, a 
adevărului universal al marxism- 
len.nismulul cu situația concretă 
din China de către tovarășul Mao 
Țze-dun, marele conducător al 
partidului nostru și al tuturor 
popoarelor țării noastre. Hotărî
rea arată că aceste succese au 
fost posibile datorită consolidării 
rolului conducător al partidului. 
Experiența anului 1958 arată în 
mod deosebit de grăitor că înțe
lepciunea și forța maselor popu- 
la re sînt inepuizabile, că, îndru
mate și conduse de partid, ele în
lătură toate obstacolele din dru
mul lor.

Hotărîrea arată că, în procesul 
mersului înainte au fost întîmpi- 
nate în mod inevitabil unele greu
tăți și s-au ivit unele lipsuri, dar 
masele populare, sub conducerea 
fermă a partidului, au- rezolvat 
cu repeziciune sau rezolvă în pre
zent aceste probleme care au un 
caracter temporar și particular. 
Elementele ostile din interior și 
exterior se străduiesc să influen
țeze unele elemente șovăielnice. 
Dar nici un fel de reacționari — 
se spune in hotărîre — nu vor fi 
în stare să clintească marea voin
ță a partidului nostru și a po
porului de 650.000.000 de oameni. 
Dimpotrivă, marele detașament 
al activiștilor și masele largi po
pulare sînt ferm convinse și văd 
că succesele noastre sînt extrem 
de mari, iar perspectivele noastre 
extrem de luminoase.

In încheiere, hotărîrea cheamă 
întregul partid și popoarele în
tregii țări ca, sub conducerea Co
mitetului Central al Partidului și 
a tovarășului Mao Țze-dun să se 
unească strîns, să lichideze cu 
hotărîre orice greutăți și lipsuri, 
să înlăture starea de spirit o- 
portunistă de dreapta în rindul 
unor elemente șovăielnice, să dea 
o lovitură hotărîtă activității sub
versive a elementelor antisocia- 
liste și în întîmpinarea celei de-a 
X-a aniversări a constituirii Re
publicii Populare Chineze să lupte 
pentru mari victorii în anul a- 
cesta, pentru îndeplinirea înainte 
de termen a indicilor de bază ai 
celui de-al doilea plan cincinal 
în decurs de doi ani (în anii 
1958—1959).

economii 
laminate, 
forței de 
populare

ex- 
de

ge-
Și

MOSCOVA. — La 28 august, 
A. I. Mikoian, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a primit un numeros 
grup de oameni de afaceri din sta
tul California (S.U.A.), membri ai 
Camerei de comerț și ai Asociației 
pentru comerțul internațional din 
San Francisco.
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Poporul vietnamez este ferm hotărît să întărească necontenit patria sa—Republica Democrată Vietnam 
Un aspect de la o demonstrație populară din Hanoi.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Răspunzînd in
vitației guvernului sovietic, joi 
seara a sosit la Moscova pe bor
dul unui avion „Tu-104" delegația 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Chineze, condusă de Si Cijun- 
siun, locțiitor al premierului Con
siliului de Stat al R.P. Chineze. 
Membrii delegației vor lua cuno
ștință de Expoziția realizărilor 
economiei naționale a U.R.S.S.

PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi. 
neze. Ctu En-lai, a primit la 26 
august pe președintele Consiliului 
de Miniștri ol R. P Mongole, 
I. Țedenbal, și pe membrii dele
gației ae partid și guvernamentale 
a R. P. Mongole, care s-a oprit la 
Pekin în drum spre R, D. Vietnam 
și India.

VARȘOVIA 28 Corespondentul 
Agerpros transmite : In cea de-a 
doua zi a lucrărilor Conferinței 
Uniunii Interparlamentare, care 
are loc la Varșovia, în numele de
legației romîne a luat cuvintul 
acad. prof. Petre Constantinescu- 
Iași, președintele grupului națio
nal romin, conducătorul delega
ției.

Relevînd că politica externă a 
R. P. Romîne este pusă în slujba 
păcii și a colaborării între țări și 
popoare, vorbitorul a subliniat 
stri'nselei relații bazate pe princi
piile prieteniei, cooperării și în- 
tr-ajutorării existente între R. P. 
Romînă și țările socialiste și ini
țiativele guvernului romin pentru 
stabilirea unor relații de bună ve
cinătate cu statele avînd un sis
tem politic și social diferit de cel 
al R. P. Romîne.

Vorbitorul a arătat că guvernul 
romîn a acordat și continuă să 
acorde o atenție cu totul deosebită 
stabilirii și dezvoltării redațiilor 
pașnice, de colaborare și bună ve
cinătate între statele balcanice. 
El a luat în acest sens multiple 
inițiative vizînd transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii.

Subliniind că propunerile gu
vernului romin au avut un larg 
ecou internațional și au fost în- 
tîmpinate favorabil ae guvernele 
Bulgariei, Albaniei și Iugoslaviei, 
precum și de cercuri largi ale 
poporului grec, vorbitorul a scos 
in evidența caracterul activ al 
politicii R. P. Romîno, care tinde 
să asigure pacea și să extindă re
lațiile de prietenie între popoare.

In continuare, P. Constantines- 
cu-lași a subliniat sprijinul deplin 
pe care guvernul romin îl acor
dă propunerilor sovietice cu pri
vire la încheierea Tratatului de 
pace cu cele două state existente 
actualmente în Germania și la 
demilitarizarea Berlinului Occi
dental. Arătînd că R. P. Romînă 
depune eforturi susținute pentru 
dezvoltarea legăturilor cu țările 
din Europa Occidentală și cu 
S.U.A. șeful grupului parlamen
tar romîn a trecut în revistă, ac
țiunile inițiate de guvern pentru 
lărgirea relațiilor economice 
culturale cu aceste state. In

erparlamentare
cheiere acad. prof. P. Constanti- 
nescu-Iașl a arătat că grupul par
lamentar romîn își consacră toate 
eforturilei cauzei asigurării păcii 
fn lume.

In cadrul dezbaterilor pe mar
ginea raportului au luat de ase
menea cuvîntul reprezentanți ai 
parlamentelor din numeroase 
țări.

In cadrul ședinței din 28 august 
a luat cuvîntul Adam Rapacki, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R. P. Polone.

Seara C. Wycech, mareșalul 
Seimului R. P. Polone și O. Dlu- 
ski, președintele grupului polonez 
al Uniunii Interparlamentara au 
oferit o recepție în cinstea parti- 
cipanților la conferință.

★
VARȘOVIA 28 (Agerpres), — 

Luînd cuvîntul în cadrul celei 
de-a 48-a conferințe a Uniunii in
terparlamentare, Iustas Palețkis, 
conducătorul delegației sovietice 
vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a a- 
nalizat pe larg problemele situa-* 
ției internaționale.

Referindu-se la problema reuni- 
ficării Germaniei, Palețkis a decla
rat : Nu numai noi, dar și toți 
germanii care judecă sănătos, 
precum și mulți politicieni occi- 
dentali au ajuns la convingerea 
că singura cale normală spre uni
ficarea Germaniei pe o bază să- 
nătoasă este calea tratativelor 
directe între cele două state ger
mane prin crearea unui Comitet 
pe întreaga Germanie, prin nor
malizarea situației în Berlinul oc
cidental.

Sarcina cea mai nobilă pentru 
toți parlamentarii diferitelor țări 
și popoare, a spus în încheiere 
1. Palețkis, este de a uni toate 
eforturile în lupta pentru pace, 
pentru ca în locul perioadei întu
necate a „războiului rece“ să în
ceapă era unei bune coexistențe 
pașnice a statelor cu sisteme so
ciale și politice deosebite și a în
trecerii pașnice dintre ele. Tre
buie să învingem definitiv războiul 
și să cucerim pacea.

judecă, sănătos,

convingerea
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