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Conducători de partid și de stat 
în Regiunea Autonomă Maghiară

Proletari din toate țările, unlțl-vă!

Seara, pe străzile orașului Tg. Mureș

La spectacolul prezentat de grupul de pionieri al Ansamblului secuiesc de stat

La G.A.C.-„Partizanul roșu“

j L J ■■ieșeniidemPregătirea
o sarcină

învățămîntului po 
Je mare răspundere

Curînd va începe noul an de 
învățămînt politic al U.T.M. Zeci 
de mii de tineri utemiști și neute. 
miști din regiunea noastră vor 
studia anul acesta în cercurile 
politice ce se vor deschide. Anali- 
zînd desfășurarea învățămîntului 
politic al U.T.M. din anul trecut, 
Comitetul regional U.T.M. Stalin, 
a apreciat că au fost obținute 
unele rezultate bune în activitatea 
cercurilor politice ale U.T.M. Ast
fel. numărul cercurilor de învăță- 
mînt politic a crescut cu peste 600 
iar al cursanților cu peste 24.000 
A crescut de asemenea mult și 
numărul tinerilor germani _ și 
maghiari cuprinși în învățămînt. 
Rezultate mai bune față de trecut 
au fost obținute și în ceea ce pri
vește conținutul și eficacitatea În
vățămîntului politic asupra crește
rii și întăririi vieții de organi
zație, asupra creșterii maturității 
politice a tineretului.

Cu toate acestea anul trecut, 
Invățămîntul politic în multe or
ganizații U.T.M. din regiunea 
noastră nu s-a ridicat la nivelul 

cerințelor puse în fața noastră de 
partid pentru educarea politico- 
ideologică a tineretului. Unele or
gane și organizații ale U.T.M. din 
regiune cum sînt comitetele raio
nale U.T.M. Tîrnăveni, Rupea, 
Sibiu, organizațiile U.T.M. de ia 
uzinele „Steagul Roșu“ Orașul 
Stalin, „Constantin David“ raionul 
Codlea, „Vasia Vasilescu“ Mediaș 
nu s-au ocupat suficient de orga
nizarea și îndrumarea învățămîn
tului politic. Aceasta a făcut ca 
invâțămîntul politic din aceste 
locuri să nu fie legat suficient 
de cele mai importante pro
bleme ale producției și ale vieții 
de organizație. In unele locuri nu 
a fost acordată importanța sufi
cientă selecționării și instruirii 
propagandiștilor. Din această 
cauză unele cercuri de învățămînt 
politic și-au desfășurat activitatea 
ia un nivel scăzut neaducîndu-și 
aportul pe care puteau să și.l 
aducă la înarmarea politică a ti- 
r. -.râtului, la dezvoltarea combati
vității sale.

Pentru a nit se mai repeta 

aceste lipsuri comitetul regional 
U.T.M. a luat o serie de măsuri 
care vor asigura deschiderea în
vățămîntului politic din acest an 
în condiții mai bune. Pentru re
crutarea cursanților am luat mă
suri ca în anul acesta in fiecare 
organizație de bază U.T.M. să se 
popularizeze din timp programul 
fiecărei forme de învățămînt po
litic. Concomitent cu aceasta o 
comisie formată din secretarul 
organizației de bază U.T.M., pro
pagandistul și responsabilul cu 
munca politică din biroul organi
zației U.T.M. stă de vorbă cu 
fiecare cursant. Această comi
sie prin discuțiile ce le poartă 
cu fiecare tînăr in parte, are po
sibilitatea de a cunoaște nivelul 
de pregătire politică al acestora, 
forma de învățămînt politic pe 
care tinerii doresc s-o urmeze.

S-au luat de asemenea măsuri, 
ca anul acesta să avem un corp 
de propagandiști mai bine pregă
tiți politic și profesional, oameni 
cu cunoștințe corespunzătoare care 
să prezinte garanția conducerii în

cinteia
■ neretulul
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Inovațiile - cale importantă 
pentru economii

Inițiativa tinerilor de la fabrica 
„Encsel Mauriciu“ din Tg. Mureș 
de a cuprinde cît mai mulți tineri 
în mișcarea de inovații a găsit un 
larg ecou în rîndul tinerilor mun
citori din regiunea noastră. Hotă- 
riți să contribuie cu toate forțele 
la realizarea și depășirea sumei 
de un miliard lei economii, noi și 
noi tineri s-au încadrat în mișca
rea de inovații, consacrîndu-și 
energia, cunoștințele, experiența 
pentru perfecționarea tehnicii, pen
tru ridicarea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost 
al producției.

Astfel în anul acesta numărul 
tinerilor inovatori din regiune a 
crescut la 650. In această perioadă 
tinerii au înaintat 520 propuneri 
de inovații, dintre care 325 au și 
fost acceptate.

Pe întreaga regiune inovațiile 
propuse de tineri pînă la sfîrșitul 
lunii august aduc o economie a- 
nuală de peste 2.500.000 lei.

La fabrica „Encsel Mauriciu“, 
inițiatoarea întrecerii, din circa 
280 tineri, 72 sînt inovatori, deci 
fiecare al patrulea tînăr.

Ce-a însemnat aceasta pentru 
întreprindere ? Utemistul Zolyomi 
Marton, a conceput un dispozitiv 
care, aplicat la freza Duplex, i-a 
dat posibilitate să reducă timpul 
de frezare a canalelqr de ace de 
la coroana mașinii de tricotat cir
culare de la aproximativ 22 de ore 
la numai 3 ore și 20 de minute. 
Prin această creștere a productivi
tății muncii se realizează o eco
nomie anuală de peste 21.000 lei.

Rezultate însemnate au obținut 
și tinerii inovatori de la fabrica 
„Ludovic Minski“ din Tg. Mureș. 
In etapa a IV-a, tinerii de la „Lu
dovic Minski“ au prezentat 36 
propuneri, dintre care 30 au fost 
deja acceptate. In total, tinerii 

bune condiții a formelor de în
vățămînt politic U.T.M. Pînă acum 
am recrutat peste 2200 propagan
diști în cea mai mare parte mun
citori, ingineri, tehnicieni și tineri 
intelectuali.

In ce privește instruirea acestora 
tioi am deschis un curs de 10 zile 
care este frecventat de 600 pro
pagandiști de la sate și în special 
de tovarăși noi în această muncă. 
Restul propagandiștilor vor fi iri. 
struiți în cursuri serale pe baza 
unor programe care cuprind în 
medie 6-7 lecții specifice formelor 
de învățămînt pe care le vor con
duce.

Pentru a preîntîmpina unele 
greutăți pe care le-a'in avut anul 
trecut în ceea ce privește materia
lul bibliografic, în organizațiile de 
bază s-a și trecut deja la abona
rea tinerilor la materialul didactic 
necesar. Am luat măsuri ca tinerii 
cursanți să facă abonamente la 
broșurile cu lecțiile ce se vor 
preda in cursul anului. De aseme
nea propagandiștii au și început 
să-și strîngă un bogat material 

inovatori de la „Ludovic Minski“ 
au realizat în ultimul an economii 
efective de 199.322 lei.

Este de remarcat faptul că, în 
această etapă s-au încadrat în 
mișcarea de inovații și mecaniza
torii din agricultură, și tineri din 
alte sectoare de activitate. Tînă- 
rul inovator ing. Iszlai Victor de 
la S.M.T. Tg. Secuiesc, prin reali
zarea unui cuplaj de două pluguri 
a adus o economie de 144.045 lei. 
Tinerii inovatori de la întreprinde
rea locală de materiale de con
strucții au realizat, în ultimul an, 
economii în valoare de 274.585 lei.

Comitetul regional U.T.M., co
mitetele raionale și orășenești și 
organizațiile de bază U.T.M. din 
întreprinderi, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
au acordat o mare atenție muncii 
politice în rîndul tinerilor pentru 
atragerea lor în mișcarea de ino
vații.

Pentru popularizarea mișcării 
de inovații și stimularea inovato
rilor, în multe întreprinderi orga
nizațiile U.T.M., în colaborare cu 
organizațiile sindicale și cercurile 
A.S.I.T., au creat „Colțuri ale ti
nerilor inovatori“, panouri de o- 
noare și gazete ale inovatorilor. 
In multe organizații de bază 
U.T.M., în organizații de secții, 
utemiștii au analizat activitatea 
inovatorilor, dezvoltarea mișcării 
de inovații în întreprinderile res
pective.

Pe lingă cursurile de minim 
tehnic, de perfecționare a cunoș
tințelor profesionale, în întreprin
deri s-au organizat concursuri 
de verificare a nivelului de cu
noștințe tehnice al tinerilor, pre
cum și concursuri de citire a 
literaturii tehnice pentru tineri. 
In acest an, 1513 tineri au frec
ventat bibliotecile tehnice din în

documentar pe baza căruia să 
poată întocmi grafice, planșe etc. 
cu ajutorul cărora să poată explica 
mai pe înțelesul cursanților lec
țiile respective. In această privință 
de un mare ajutor ne vor fi și ma
terialele editate de comitetul re
gional de partid în legătură cu 
dezvoltarea economică și socială 
a regiunii noastre în ultimii ani.

Pentru a asigura un conținut 
educativ și mai profund activității 
cercurilor de învățămînt politic, 
noi am stabilit în programul fie
cărui cerc un număr minim de vi
zite în gospodării agricole colec
tive, întreprinderi, excursii și ac
tivități cultural-educative etc.

Cu toate acestea trebuie spus 
că nu în toate raioanele munca de 
pregătire a deschiderii noului an 
de învățămînt politic U.T.M. se 
desfășoară in bune condiții. Alai

SEVER PADUREANU 
secretar al Comitetului regional 

U.T.M. Stalin

(Continuare în paf. 4-a) 

treprinderi citind peste 4000 cărți 
tehnice. In același timp, 4089 ti
neri au participat la cele 162 con
ferințe tehnice care s-au ținut în 
întreprinderi.

Organizațiile U.T.M. au acordat 
o mare atenție atragerii intelectua
lității tehnice, în special a tineri
lor ingineri, în activitatea de ridi
care a calificării profesionale a ti
nerilor și de îndrumare a inovato
rilor începători.

Trebuie să spunem totuși că 
există organizații U.T.M. în regiu
nea noastră care acordă puțină 
importanță întrecerii pentru mai 
mulți tineri inovatori.

Sînt întreprinderi ca, de pildă, 
U.I.L. Toplița, uzinele textile 
„Gheorghe Doja“ din Sf. Gheor- 
ghe, I.F.E.T.-Brețcu unde mișcarea 
tinerilor inovatori nu a căpătat o 
amploare de masă. Organizațiile 
U.T.M. din aceste întreprinderi au 
lăsat ca lucrurile să meargă spon
tan, nu au mobilizat, nu au orga
nizat tineretul.

Unele comisii de inovații și ca
binete tehnice nu rezolvă la timp 
inovațiile propuse, tărăgănînd luni 
întregi examinarea lor. La U.I.L.- 
Sovata, I.F.E.T.-Toplița, Depoul 
C.F.R. Ciceu, sînt din păcate mul
te dosare de inovații, încă nere
zolvate. La trustul industrializării 
lemnului din Miercurea Cine, s-a 
înrădăcinat o practică birocratică: 
dosarele trimise spre aprobare 
după ce fac un stagiu de 5—6 
luni de zile sînt, fie respinse, fie 
se cer complectări „urgente", 
toate prin corespondențe. Uneori 
inovatorii nu au primit nici măcar 
un răspuns din partea trustului.

In viitor comisia noastră de la 
comitetul regional U.T.M, va acor
da o atenție și mai mare îndru
mării organizațiilor U.T.M. în ac
țiunea de antrenare a tinerilor 
muncitori în mișcarea de inovații, 
la rezolvarea unor probleme tehni- 
co-economice tot mai importante, 
cerute de lupta pentru realizarea 
sarcinilor trasate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 13—14 iulie a.c.

ȘTEFAN VIRGHINAȘ 
șeful comisiei Tineret Munci
toresc de pe lingă Comitetul 
regional V.TJM. din Regiunea 

Autonomă Maghiară

Vești de pe șantierul construcțiilor 
din piața Palatului R. P. Romîne

Construcțiile ce se ridică în vii
toarea piață din spatele Palatu
lui R.P. Romîne înaintează intr-un 
ritm rapid.

La noua sală a Palatului lucră
rile au intrat în faza finală. Con
structorii întreprinderii-șantier, 
care ridică acest măreț edificiu 
al Capitalei, au executat cu 30 de 
zile înainte de termen’ structura 
de beton armat a clădirii și cu 15 
zile mai devreme lucrările de zi
dărie. De asemenea, s-a terminat 
rodajul centralei termice. Mult a- 
vansate față de plan sînt și insta
lațiile pentru alimentarea cu apă, 
încălzit, ventilații etc. In prezent 
se lucrează intens la finisajele 
interioare și exterioare, la îmbră- 
carea fațadei cu plăci de traver- 
tin, la executarea instalației elec- 
tro-acustice.

Grăbind ritmul lucrărilor, con
structorii se îngrijesc totodată de 
buna gospodărire a materialelor. 
Prin recuperarea fierului beton re
zultat din demolări și înlăturarea 
pierderilor admisibile s-au econo
misit circa 80 tone de fier-

Utemiștii Nicolae Rizea și ion Stoica de la secția motoare a uzinelor „Clement Gottwald“ slnt fruntași 
în muncă. 7
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A XV-a aniversare
eliberării Bulgariei

Tovarășului TODOR JIVCOV 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar

Tovarășului ANTON IUGOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului DIMITĂR GANEV 
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

«u

a

Zo/ie

fu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Bulgaria -ț 
cea de-a 15-a aniversare a eliberării de sub jugul fascist, vă trans- 
mitem, vouă dragi tovarăși și întregului popor bulgar, un salut fier, 
binte și cele mai sincere felicitări din partea C.C. al P.M.R., a Con, 
siliului de Miniștri, a Prezidiului Marii Adunări Naționale a RPK-» 
cît și din partea tuturor oamenilor muncii din țara noastră.

In ziua marii dv. sărbători, poporul romîn se bucură din toata 
inima de succesele de însemnătate istorică obținute pe drumul con
struirii socialismului de oamenii muncii bulgari, care în cei 15 ani 
de muncă liberă și creatoare, sub conducerea gloriosului lor 
Partid Comunist, au transformat Bulgaria într-o țară socialistă, ina, 
intată, în plină dezvoltare.

Poporul romîn acordă o înaltă prețuire prieteniei romînoț-bulgare, 
care se dezvoltă și se adîncește neîncetat, slujind înfloririi econo
mice și culturale a țărilor noastre vecine și frățești, întăririi unității 
de monolit a lagărului socialist în frunte cu U.R.S.S.

Vă dorim din toată inima, dragi tovarăși, dv. și poporului bulgar 
noi succese în lupta pentru înflorirea patriei voastre socialiste, pen
tru întărirea continuă a prieteniei romîno-bulgare și pentru triumfut 
cauzei păcii și colaborării între popoare.

GH. GHEORGHIU-DEJ
Prim-secretar al Comitetului
Central al Partidului Munci

toresc Romîn

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republicii 

Populare Romîne

Tovarășului KARLO LUCANOV, 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Bulgaria
Sofia

Vi rog să primiți tovarășe ministru cefe mai calde și mai cordiale 
felicitări cu prilejul marii sărbători a poporului bulgar — cea de-a 
15-a aniversare a eliberării sale de sub jugul fascist.

Vă urez din toată inima noi succese în activitatea rodnică, pe care 
o desfășurați pentru Întărirea continuă a prieteniei și a colaborării 
frățești multilaterale dintre țările noastre socialiste, pentru triumful 
cauzei păcii în Balcani și In lumea întreagă.

AVRAM BUNACIU, 
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîne

beton. S-au economisit de a- 
setnenea însemnate cantități de 
material lemnos prin folosi
rea deșeurilor de cherestea la 
construirea schelelor și a cofraje- 
lor. împreună cu aceste măsuri, 
numeroasele raționalizări. aduse 
procesului de producție, grija pen
tru folosirea rațională a capacită
ții utilajelor, precum și cele apro
ximativ 4.000 ore de muncă vo
luntară efectuate de constructori 
pe șantier, au permis acestora să 
economisească pînă acum circa 
1.600.000 lei.

Realizările obținute — rod al 
strădaniilor de zi cu zi ale zida
rilor, betoniștilor, fierarilor, dul
gherilor — sînt chezășie că noua 
construcție care va împodobi pia
ța Palatului R.P. Romîne va fi 
terminată înainte de termen.

★
O activitate vie se desfă

șoară și pe șantierul blocurilor 
de locuințe ce se ridică în spa
tele Palatului. Insușindu-și in
tr-un termen scurt noua tehnolo
gie de construcție folosită aici —

Citifi
pag. 2-a:

O datorie de onoare 
a tineretului!

Realizarea tuturor 
angajamentelor 
privind lucrările 
de îmbunătățiri 

funciare

8HIVU STOI8A 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 

Romîne

structura de rezistență și pereții 
interiori din beton greu, iar pe
reții exteriori din blocuri prefa
bricate din beton armat — con
structorii au reușit să reducă tim
pul de executare a unui etaj ds 
U 9—11 zile, cît prevedea grafia 
cui, la numai 7—8 zile. La 5 din
tre blocuri, lucrările sînt mult a- 
vansate față de grafic, astfel că 
pînă la sfîrșitul lunii acesteia vor 
fi terminate la roșu. In timp ce 
construcția înaintează rapid, la 
partere și etajele 1 și 2 se mon- 
iează tîmplăria și se fac finisări.

In întrecerea avîntată ce se 
desfășoară pe șantierul noilor lo
cuințe, constructorii au făcut nu
meroase propuneri privind mai 
buna organizare a muncii, îmbu
nătățirea procesului tehnologic șl 
folosirea cu chibzuință a materia
lelor — măsuri a căror aplicare 
asigură scurtarea termenelor de 
execuție și reducerea prețului de 
cost pe apartament.

(Agerpres)



a tineretului: Realizarea tuturor angajamentelor 
privind lucrările de îmbunătățiri funciare

Munca patriotica 
a tineretului-

o importantă resursă
Inq. R. Ernest 

director general adjunct 
în M.A.S.

Agricultura so
cialistă trebuie 
să producă can
tități din ce în
ce mai mari de produse agricole 
de calitate superioară, cu un 
consum de muncă cit mai mic 
și la un preț cit mai redus. 
Pentru aceasta este necesară a- 
plicarea largă a agrotehnicii pre
cum și concursul altor discipline 
tehnice printre care se situează 
azi la loc de frunte și sectorul 
de îmbunătățiri funciare.

Cu ani în urmă, in timpul re
gimului burghezo-moșieresc, rar 
se auzea vorbindu-se despre lu
crările de îmbunătățiri funciare, 
deoarece atunci acest capitol nu 
constituia o problemă de stat.

Congresul al 11-lea al Partidu
lui Muncitoresc Romîn a trasat 
sarcina ca agricultura să spo
rească suprafața arabilă și pro.

< ducția la hectar prin lucrări de 
îndiguiri și desecări, prin intro
ducerea irigațiilor-pe suprafețe 
întinse și prin punerea în va
loare a terenurilor nisipoase și 
sărăturoase, paralel cu măsurile 
pentru apărarea solului împotriva 
eroziunii. Ca urmare, s-a inten
sificat mult îndiguirea terenuri
lor inundabile din lihnea Dunării 
și a terenurilor din jurul rîuri- 
lor interioare și s-au construit 
canale și stații de pompare pu
ternice pentru desecare.

în anul 1959, pe lingă lucră
rile efectuate anterior, vor mai 
fi realizate : îndiguiri și desecări 
pe o suprafață de circa 300.000 
na. și amenajări pentru irigații 
pe o suprafață de peste 90.000 
ha., dublindu.se suprafața totală 
amenajată pină la sfirșitul anu
lui 1958.

Prin terminarea lucrărilor de 
îndiguiri și desecări vom putea 
asigura în fiecare an de pe cele 
circa 300.000 ha. un spor de re
coltă la porumb de minimum 
500 kg. boabe la hectar peste 
recolta medie anuală obținută 
anterior, iar prin terminarea 
tuturor lucrărilor de pe su
prafețele ce trebuie amenajate 
pentru irigații pînă la sfirșitul 
anului vom putea crea condițiile 
ca în i960 și în următorii ani 
producția la hectar să fie sporită, 
în echivalent porumb, cu mini
mum 2.000 kg. boabe. In acest 
fel, numai de pe suprafețele care 
se amenajează în cursul anului 
1959, poporul muncitor va putea 
obține un spor de recoltă anuală, 
în echivalent porumb, de peste 
350.000 tone boabe.

Pentru realizarea suprafețelor 
planificate în anul 1959 sint de 
executat terasamente care totali
zează . circa 40 milioane m.c. 
Din acest total, pină la sfirșitul 
lunii august s-au executat a- 
proximativ 23.000000 m.c.

Pînă în prezent, prin munca 
patriotică, s-au realizat peste 
13.300.000 m.c. Executarea a- 
cestor lucrări prin muncă patrio
tica a adus pînă acum o econo
mie de peste 130 milioane lei 
fondurilor de investiții, care alt
fel ar fi trebuit să fie suportate 
de stat. Prin aceasta starul no
stru democrat-popular va putea 
să folosească fonduri de investi, 
ții pentru construirea a peste 
3.700 apartamente sau pentru a 
amenaja alte 30.000 ha. terenuri 
irigate.

Partea de terasamente care 
mai trebuie executată pînă la 
sfirșitul anului prin muncă pa
triotică reprezintă un volum de 
aproximativ 13.8tp.000 m.c.

Din examinarea-datelor de mai 
sus se constată că mai este de exe
cutat un mare volum de lucrări, 
în special de îndiguiri și desecări. 
Deoarece pînă Ia sfirșitul anului 
au mai rămas numai circa 100 
zile lucrătoare, toți acei care 
și-au luat angajamente în a- 
ceastă direcție au datoria pa
triotică să depună toate efortu
rile pentru a și le îndeplini. Ti
neretul și-a luat asemenea anga
jamente și numeroși tineri, mo
bilizați de organizațiile U.T.M., 

sub conducerea 
organizațiilor de 
partid, au adus 
o contribuție im

portantă la realizarea terasa- 
mentelor care au fost necesare 
amenajării terenurilor din prima 
etapă pentru irigații și la unele 
lucrări de desecări. Din datele 
primite pînă în prezent se re
marcă rezultatele frumoase ob
ținute de brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din regiunea 
Sta lin, la șantierele de desecare 
Hărman, raionul Codlea, (unde 
s-au realizat circa 12.000 metri 
cubi) și Valea Largă-raionul 
Mediaș, (unde s-au realizat 
5.000 m. cubi). De asemenea, in 
regiunile Hunedoara, Autonomă 
Maghiară și Cluj, pînă la sfîr- 
șitul lunii august tinerii au exe
cutat circa 45.000 m. cubi, 
43.000 metri cubi și respectiv 
peste 42.000 metri cubi terasa
mente.

Pe unele șantiere de hidro
ameliorații contribuția tinere
tului s-a făcut simțită, organi- 
zațiile U.T.M. și-au dovedit ca
pacitatea de mobilizare a tine
retului sub conducerea organiza

țiilor de partid, la această ac- 
,-țiurie patriotică. Tinerii au mun
cit cu entuziasm pentru a reda 
agriculturii suprafețe cit mai în
tinse. Aceasta dovedește că e- 
xista toate posibilitățile pentru 
realizarea angajamentului pe 
care și l-a luat tineretul, 
acela de a executa un volum de 
7-000.000 m.c. terasamente pentru 
îndiguirea unei suprafețe de 
50.000 hectare și amenajarea 
pentru irigații a altor 20.000 
hectare. Pină acum din angaja
ment s-a realizat un volum de 
numai 2.177.870 m.c.

Am arătat că sarcinile rămase 
de înfăptuit pînă la, sfirșitul anu
lui sint mari, iar timpul este 
scurt. De aceea este necesar să 
existe o colaborare mai strînsă 
între organizațiile U.T.M. și or
ganele O.R.l.F. pentru a stabili 
de comun acord lucrările la care 
poate fi folosită munca patriotică 
a tineretului și unde trebuie in
tensificate forțele. In acest scop 
pentru fiecare lucrare va trebui 
sâ se precizeze suprafețele de 
teren care se pot ameliora prin 
munca patriotică a tineretului, 
cu indicarea pe planuri sau 
schițe a tronsoanelor care se vor 
executa și stabilirea volumelor 
de terasamente pe bază de 
grafice calendaristice din care să 
rezulte data începerii, a termină
rii lucrărilor și ritmul de reali
zare. Din aceste grafice vor tre
bui să rezulte șl forțele zilnice 
de muncă necesare pentru men
ținerea unui ritm constant de 
lucru fără de care nu se poate 
asigura nici executarea în ter
men, nici asistența tehnică 
eficace pentru o bună calitate a 
lucrărilor.

Pentru ca aportul tineretului 
să fie mai mare, pentru ca 
toate angajamentele tinerilor să 
devină faptă este bine ca or
ganizațiile U.T.M. să pună 
mai mare accent pe spo
rirea randamentului zilnic al fie
cărui tînăr care participă la lu
crările de pe șantierele de îm 
bunâtățiri funciare. Pe de alta 
parte, organele O.R.l.F. sint da
toare să asigure documentația 
și să acorde în permanență asis
tență tehnică pe toate șantierele.

Sintem convinși că tineretul, 
care s-a evidențiat de atîtea ori 
pe șantierele naționale prin en. 
tuziasinul și puterea sa de 
muncă, va contribui și de data 
aceasta cu toate forțele la înde, 
plinirea planului de lucrări de 
îmbunătățiri funciare. Conștient 
de faptul că activitatea sa pe 
șantier este utilă patriei, fiecare 
tînăr este dator să realizeze uri 
volum cit mai mare de lucrări, 
pentru că fiecare metru cub de 
terasament executat înseamnă 
sporirea suprafețelor agricole, în
seamnă asigurarea unui belșug 
de produse necesare creștem 
bunăstării oamenilor muncii.

AL. BALGRADEAN

de

Cînd nu există
pe întinsul patriei au stat de veacuri în 

sub apele revărsate în urma ploilor și ză- 
toamnelor. Urmînd îndemnul luminos al

consecvență

Pe șantierul de îmbunătățiri funciare de la Cernica — Câldăiaru, regiunea București, tinerii lucrează la consolidarea digului 
stăvilire a apelor Foto: N. SCARLET

In lupto 
cu apeie
A plouat doua zile în șir. 

Riul Sebeșului s-a revărsat 
peste maluri și a inundat peste 
500 hectare culturi cerealiere. 
Oamenii cu fețele înnegurate 
s-au strîns lingă apa care se 
umfla într-una. O vreme, toți 
au privit tăcuți. Apoi un băr
bat între două vîrste s-a apro
piat de moș Gheorghe, un om 
mai bătrîn cu ceva decît el.

— Asta nu-i a bună, a mur
murat primul.

— Apele acestea au să ne 
înece pe toți, i-a răspuns intr-un 
iîrziu moș Gheorghe.

Stroe Ion, care pînă atunci 
nu scosese nici o vorbă, s-a 
îndreptat spre cei doi:

— Ba. trebuie să le oprim 
cit mai iute, le-a răspuns el.

Fără să mai stea pe ginduri, 
Stroe Ion, împreună cu grupul 
de tineri din care făcea parte 
a plecat pe rîu în sus să o- 
prească revărsarea apelor. Du
pă ei a plecat un alt grup for
mat din oameni mai vîrstnici.

S-a muncit atunci cu multă 
tragere de inimă și rezultatele 
n-au întîrziat să se arate. în 
zilele care au urmat tinerii, 
alături de cei mai în virată, 
au prestat 1.190 de zile muncă, 
iar lungimea digului construit 
de ei e de 1.669 metri.. Volu
mul digului e de 5.124 metri 
cubi. iar valoarea lui e de 
26.600 lei.

Au fost salvate astfel 500 
hectare culturi cerealiere, iar 
revărsarea apelor a fost oprită, 
în această activitate s-au evi
dențiat în special utemiștii 
Ion Țăran, Gheorghe Drăghici, 
Dorina Susan și alții.

încă 3.500 hectare 
salvate 

de la inundații
In primele zile ale lunii sep

tembrie, peste 7.000 de colecti
viști din satele și comunele raio
nului Fillmon Sîrbu au partici
pat cu mai mult de 3.000 de ate
laje la construcția digului Nisi- 
puri-Dedulești din acest raion. 
In scurt timp s-au terminat pri
mii 4 kilometri de dig. Prin 
construcția digului vor fi apărate 
de inundațiile provocate de apa 
Buzăului peste 3.500 hectare de 
teren.

Printre gospodăriile agricole 
colective fruntașe în această ac
țiune patriotică se numără cele 
din comunele Drogu, Ibrianu, 
Grădiștea, Jirlău și altele.

Colectiviștii din Valea Roșie, raionul Oltenița vor obține de pe tere
nurile irigate o producție de porumb-știuleți de 12—14.000 kg. 

la hectar.
Foto : GH. PETRE
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Multe pămînturi de 
amorțire sub arșiță, ori 
pezilor primăverilor și 
partidului, harnicii lucrători ai ogoarelor au început lupta în ve
derea cîștigării acestor pămînturi. Astfel de pămînturi se află pe 
mari întinderi și în regiunea Iași. Comitetul regional de partid și 
comitetul executiv al sfatului popular regional Iași au stabilit ca 
anul acesta sâ fie redate agriculturii 3000 hectare și să fie ameliorate 
alte peste 11.000 de hectare.

Sub conducerea organizațiilor 
de partid din regiune, oamenii 
muncii din agricultură au por
nit o susținută muncă pentru 
cîștigarea de noi păminturi. In 
această., importantă acțiune s-a 
inrolat cu însuflețire și tinere
tul dîn comunele și satele re
giunii, mobilizat de organizații
le U.T.M. Tineretul din regiune 
s-a angajat ca, prin munca vo
luntara, sa redea agriculturii în 
acest an paste 1500 ha. de teren 
prin care să se realizeze econo
mii in valoare de aproape 500 
mii lei. In acest scop, au fost 
deschise trei șantiere ale tine
retului: la Dumești, raionul Ne
grești, Simila și Băcani, raionul 
Bîrlad. S-a hotărît de asemenea, 
să se continue munca pe șan
tierul de la Letcani. raionul 
Iași, deschis încă din toamna a- 
nului trecut.

Dintre toate, importanța 
mai mare o are șantierul 
îmbunătățiri funciare de la 
mești prin care se redau agri
culturii peste 730 hectare și 

cea 
de 

Du-

care necesită escavarea unui 
volum de 217.000 metri cubi pă
mint. Munca politică desfășu
rată de către organizațiile 
U- T. M. din satele înveci. 
nate cu comuna Dumești a fă
cut ca pe acest șantier al tine
retului să fie o afluență «nare 
de tineri și atelaje. Astfel, nu
mai în clteva zile de la începu
tul lunii iunie, au fost escavați 
peste 4000 de metri cubi de tera-

RAIDUL
IN REGIUNEA IAȘI

samente transportindu-se de la 
un loc la altul peste 1.500 metri 
cubi de pămint și amenajîndu-se 
aproape 3900 metri de dig. Ase
menea succese s-au inregistrat 
la început și pe șantierul tine
retului de la Letcani. unde a- 
lături de tinerii din satele înve
cinate au participat cu entu
ziasm și brigăzile utemiste de 
muncă patriotică din orașul 
Iași. La începutul acțiunii, zile 
la rînd, Comitetul raional U.T.M. 
Iași. în colaborare cu comitetul 
orășenesc U.T.M., au mobilizat 
pe aceste șantiere cîte 500-1000 
de tineri la muncă voluntară, 
imprimînd lucrărilor un ritm 
susținut. Asemenea succese au 
fost obținute și de către tinerii 
de pe celelalte șantiere ale ti
neretului, precum și pe cele 40 
de șantiere de îmbunătățiri fun
ciare deschise în timpul anului 
în regiunea 
în trimestrul 
șantierele de 
ciare, tinerii

lași. In total 
II al acestui an pe 
îmbunătățiri tun
au prestat peste 

15.000 ore muncă voluntară, e- 
conamisind aproape 200.000 lei.

Succesele de pină acum nu o- 
glindesc nici pe departe însă 
posibilitățile și condițiile pe 
care tineretul din regiunea lași 
le are în privința participării 
la lucrările de îmbunătățiri 
funciare. De ce? Pe parcursul 
lucrărilor, și mai ales în ultima 
vreme, s-au ivit o serie de lip
suri în munca comitetelor raio
nale U.T.M. și a Comitetului re
gional U.T.M.-Iași.

Cum poate fi calificat faptul 
că pînă la data de 1 septembrie 
pe șantierul tineretului de la Du
mești au fost dislocați numai 
9.000 metri cubi de pămînt din 
cei 217 000 metri cubi planificați ? 
Răspunsul trebuie căutat în pri
mul rînd în modul defectuos în 
care au înțeles activiștii Comite

tului raional U.T.M. Negrești 
(prim secretar V. Nistor) . să 
lupte pentru îndeplinirea acestei 
sarcini pe care și-au asumat-o în 
fața biroului comitetului regional 
U.T.M. și in fața comitetului ra
ional de partid. Dacă la început 
organizațiile de bază U.T.M. din 
vecinătatea șantierului erau spri
jinite și îndrumate îndeaproape 
să mobilizeze tineretul pe șantier, 
după aceea Comitetul. raional 
U.T.M. Negrești nu a mai făcut 
acest lucru.

O situație asemănătoare există 
și pe șantierul de la Lețcani, ra
ionul lași.

Ca și pe șantierul de la Du
mești, munca s-a început cu entu. 
ziasm dar pe parcurs ritmul a 
devenit tot mai lent. Explicația ? 
Comitetul raional U.T.M. lași 
și-a văzut liniștit de alte treburi,

NOSTRU

ști. Dar nu numai pe

i participarea acestuia e slabă 
jltima vreme. O asemenea si-

nu știe cine răspun- 
nartea comitetului re. 

de șantie.

lăsîndu-i pe tineri să se descurce 
cum vor ști. Dar nu numai pe 
șantierul tineretului de la Leț- 
cani participare; zccctuiz c z'.zbi 
în ultima vreme. O asemenea si
tuație se constată pe multe 
șantiere de îmbunătățiri fun
ciare din regiunea lași.

Cauzele unei asemenea situații 
sînt mai multe la număr. Una 
din ele e și aceea că activiștii 
comitetului regional U.T.M. și 
mai ales cei ai comitetelor raio
nale U.T.M., au desfășurat o slabă 
muncă politică organizatorică în 
privința sprijinirii active a orga
nizațiilor de bază U.T.M. în mo
bilizarea tineretului pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare. Este 
semnificativ faptul că in prezent 
nimeni 1 
de din partea < 
gional U. T. M.
rele de îmbunătățiri funciare ale 
tineretului. De asemenea, nu se 
cunoaște situația reală a partici
pării tineretului din diferite ra
ioane la această importantă ac
țiune.

O altă cauză o constituie și 
slaba colaborare dintre comitetul 
regional U.T.M. ji O.R.l.F. Ingi
nerii și tehnicienii de la O.R.l.F. 
sînt în majoritate tineri. Ei au 
executat unele proiecte bine do
cumentate, cu situații de reali
zare juste. Dar. trebuie spus că 
tînărul colectiv de la O.R.l.F. nu 
s-a achitat de îndatoririle sale, 
întîrziind executarea unor proiec
te și neasigurînd o asistență teh
nică competentă pe șantierele 
deschise.

Pe de altă parte, tehnicienii de 
la O.R.l.F. au mers pe linia 
cea mai ușoară întocmind exclu
siv proiectele lucrărilor de 
mai mică importanță. O vină în 
această privință o are și coman
damentul regional de îmbunătă
țiri funciare care a mers pe linia 
deschiderii a 1—3 șantiere de 
îmbunătățiri funciare pe lună, în- 

depărtîndu-și în acest fel atenția 
de la cele mai importante șan
tiere ce trebuiau deschise pîna a- 
cum. Deschiderea unui șantier ca 
cel de pe Valea Raliovei, de 
exemplu, ar fi dat posibilitate sfa
turilor populare comunale, orga
nizațiilor de bază U.T.M., ca sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, să mobilizeze o masă largă 
de țărani muncitori din satele și 
comunele ce se întind de-a lungul 
acestor trasee. Așa insă, forțele 
au fost fărîmițate, atît in ce pri
vește posibilitatea de mobilizare 
și coordonare a muncii cit și de 
asigurarea asistenței tehnico, 
științifice și folosirea întregii ca
pacități a brațelor de muncă, a 
atelajelor.

★
Situația existentă în privința 

participării tineretului la lucră
rile de îmbunătățiri funciare din 
regiunea Iași impune unele 
măsuri urgente și eficace. Dat 
fiind că pînă la sfirșitul anului nu 
mai este mult și că lucrările de 
îmbunătățiri funciare sînt serios 
rămase în urmă comitetul regio
nal Ll.T.M. trebuie să desfășoa
re o activitate multilaterală, în 
strînsă colaborare cu organele de 
stat răspunzătoare de această 
acțiune in vederea mobilizării 
tuturor forțelor tineretului la ur
gentarea lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare. Comitetul regional 
U. T. M., comitetele raionale 
U.T.M. trebuie să desfășoare o 
muncă temeinică, concretă de 
sprijinire și îndrumare atentă a 
organizațiilor U.T.M., în vederea 
mobilizării tuturor tinerilor pe 
șantiere. Organizațiile de bază 
U. T. M. să primească obiecti
ve concrete, cu termene precise 
de realizare, privind lucrările de 
îmbunătățiri funciare. Munca po
litică trebuie intensificată în ve
derea mobilizării imediate a tu
turor forțelor tineretului de Ia sa
te pentru accelerarea urgentă a 
ritmului zilnic de lucru. Trebuie 
de asemenea folosită experiența 
rodnică acumulată de către comi
tetele regionale U.T.M.-Galați, 
Constanța și altele privind orga
nizarea unor tabere permanente 
de muncă pe șantierele de îm
bunătățiri funciare ale tineretului 
tabere care au constituit adevă
rate școli de educație patriotică 
și comunistă a tineretului. Comi
tetul executiv al sfatului popular 
regional Iași ar putea să dea un 
sprijin mai serios comitetului re
gional U.T.M. care a propus în 
citeva rînduri să desenidă ase
menea tabere. Astfel contri
buția tineretului din satele re
giunii Iași va fi la înălțimea 
sarcinilor trasate de partid și gu
vern privind cîștigarea de noi pă
mînturi, ceea ce duce implicit la 
sporirea producției agricole, la 
ridicarea nivelului de Irai al ce
lor ce muncesc.

B. CORNEANU
G. SLAVIC

Prima recoltă...
Trecînd prin locurile 

unde au muncit 
brigadierii

Se împlinește un an din ziua 
tn care în balta Ialomiței, la 
șantierul tineretului de la Iezer, 
brigadierii s.au adunat la ulti. 
mul careu. In ziua aceea frigu
roasă de la sfirșitul lui septem
brie pavilionul a fost coborft din 
virful catargului unde fluturase 
timp de 40 de zile, iar tinerii bri
gadieri, purtînd pe piepturi insig
na de brigadier, s-au răspîndit 
pe la casele lor, în toate colțurile 
regiunii Constanța, mîndri că 
și-au ținut cuvîntul dat partidu
lui. In timpul record de 40 de zi
le, 600 tineri brigadieri răspun- 
zînd chemării Somitetului regio
nal U.T.M. Constanța au mun
cit aici cu abnegație și o dîrze- 
nie demnă de glorioșii lor înain
tași de la Agnita-Botorca și 
Bumbești-Livezeni, construind un 
dig lung de aproape 10 kilometri 
și înalt de 3 metri. Tinerii au adus 
astfel statului o economie de circa 
2.000.000 lei. Pe foarte mulți din
tre acești 600 de tineri briga
dieri i-am întîlnit apoi muncind 
cu același entuziasm pe alte șan
tiere de muncă voluntară : la ca
riera de piatră de la Biruința, pe 
șantierul de hidroameliorații de 
la Gîrliciu-Dăeni etc. Torța 
muncii entuziaste pentru cuceri
rea de noi pămînturi aprinsă aici 
la Iezer, nu s-a stins. Ea este 
continuată de munca însuflețită a 
celor peste 1.000 de brigăzi ute
miste de muncă patriotica din re
giunea Constanța care, in acțiu. 
nile întreprinse anul acesta, an 
realizat economii în valoare de 
aproape 14.000.000 lei.

Faptele lor de eroism au ro
dit aici în balta Ialomiței. Di
gul, cei 10 km. dig înălțat de 
brigadieri, a apărat anul acesta 
de furia apelor aproape 45.000 

culturi.
încă

M »

in spatele 
brigadierii

ha. cu 
digului cînd 
se mai aflau pe șantier ” puter
nice tractoare au răsturnat braz
de adinei, iar pe fundul fostelor 
mlaștini sterpe a fost aruncată 
sămîiița unei recolte pe care azi 
muncitorii de la gospodăriile a. 
gricole de stat Fetești, Dudești, 
Cochirleni și Pietroiu o adună în 
hambare. Faptele de eroism ale 
brigadierilor de la Iezer care au 
înfruntat ploaia și vîntul n-au 
fost în zadar. Tînarul candidat 
de partid Tone Paul, comunistul 
Arsenache Constantin, utemistul 
Popa Leon, mecanizatori la 
G.A.S.-Fetești, care strîng astăzi 
recolta de pe pămînturile altăda
tă sterpe nu i-au uitat pe briga
dieri. Despre inimosul Zia Șerif, 
cel mai tînăr brigadier, despre 
colectivistul Detcov Gheorghe 
sau inginerul Dumitru Năstăsoiu 
vorbesc încă muncitorii aces
tor gospodării de stat, cei 
care i-au cunoscut și au lucrat 
împreună cu ei. Dar și mai grăi
tor vorbesc acum sutele de tone, 
zecile de vagoane de cereale ce 
au fost strînse de pe pămînturile 
redate agriculturii în balta Ialo- 
miței, prin digul înălțat la Iezer 
de către brigadieri. G.A.S.-Fetești 
a desțelenit aici în toamna tre. 
cută și în primăvara acestui an 
aproape 1.000 ha. Directorul gos
podăriei, tînărul inginer Ion Că
lin, ne spunea că de pe aceste 
suprafețe gospodăria a obținut a- 
nul acesta cele mai mari pro
ducții. De pe 200 ha orz de toam
nă a fost strînsă o recoltă cu o 
producție medie de 2.513 kg la 
nectar. Tot de pe suprafața re
dată agriculturii anul acesta au 
fost recoltate 100 ha. de ovăz cu 
o producție medie la hectar de 
2.600 kg., 100 hectare cu flparea- 
soarelui cu o producție de 2.700 
kg. Zilele acestea a fost termina
tă recoltarea celor 300 ha de sfe
clă de zahăr neirigată la care 
s-a obținut o producție medie la 
hectar de 18.000 kg. După eva
luările făcute, cele 200 ha cu po
rumb cultivate tn această supra
față vor da și ele o producție me
die la hectar de cel puțin 3.500 
kg știuleți.

In zilele acestea puternice trac
toare continuă să desțelenească 
noi suprafețe în balta Ialomiței 
adăpostite de furia apelor prin 
digul construit de tinerii briga
dieri anul trecut la Iezer.

I. ȘERB13

„Pentru noi muncim“
După ce ai ieșit spre apus din 

comuna Rast, raionul Băilești, o 
apuci la stingă pe un drum care 
trece o bună parte printre ochiuri 
de baltă năpădite de papură și 
trestie mlădie, străbați o pădurice 
de salcie tmâră și apoi dintr.o 
dată ți se deschide in față o luncă 
imensă in care ierburile specifice 
bălții și-au creat aici o adevărată 
împărăție.

In fiecare primăvară, odată cu 
revărsarea Dunării, mai mult de 
14.000 de hectare teren, dintre 
care 7 mii hectare numai pămînt 
arabil, intrau sub stăpînirea ape
lor.

— Lucrările pe care le facem 
acum pentru îndiguire, îmi expli
că tovarășul Lichi Lăzărică, res
ponsabil de șantier, au drept scop 
sa apere de inundație ioată întin
derea asta grozavă pe care o 
vezi. Iar la această acțiune tine
rii noștri sînt în frunte. Iată-i 1

Nu prea . departe de noi, un 
grup de peste 30 de tineri înar

mați cu lopeți și cazmale se în
dreptau grăbiți spre locurile lor 
de munca. Printre ei era și tova
rășul Lulă Gheorghe, secretarul 
organizației U.T.M. din G.A.C. 
„Drumul socialismului“ din comu
na Rast. Am profitat de ocazie și 
am stat puțin de vorbă.

— Avem în toată organizația

De vorbă cu tinerii 
de pe țantierul de 

hidroameliorații 
Rast-Neqoi

250 de membri, îmi spune tovarășul 
Lulă. Cînd ni s-a spus că se va 
deschide șantierul de hidroamelio
rații în raza comunei noastre, 
am convocat o adunare generală 
U.T.M. și sub conducerea organiza
ției de partid am stabilit planul de 
muncă al participării tineretului la 
această lucrare. Ne-am împărțit în 
brigăzi utemiste de muncă patrio
tică și, de la 1 septembrie, am în
ceput treaba. Ne strîngem dimi

neața în curtea gospodăriei, ne în
colonăm și pornim cîntînd la locul 
de muncă. Sint cîțiva utemiști 
printre noi care au obținut și re
corduri. Astfel, numai într-o sin
gură zi, tovarășii ionică Dumitru, 
Stoienică Ion și Stănoiu Ion au 
încărcat peste 90 de care de pă
mînt. Organizația de partid ne a- 
jută la fiece pas.

Cînd l-am găsit pe Ionică Du
mitru tocmai Tncărcase un car de 
pămînt și pornise spre dig.

— Păi, muncim bucuroși, fiind
că tot pămintul ăsta, altădată în
ghițit ae ape este al nostru. Este 
pămintul gospodăriei agricole co
lective. Noi știm că de aici se vor 
scoate zeci de tone de grîu sau de 
porumb și în felul acesta veniturile 
noastre se vor mări, lată de ce 
vrem să facem lucru cît mai bun 
și să-l terminăm cît mai repede.

— Și cine muncește mai bine ?
— Toți muncim bine. Tovarășul 

Boată Marin, Rudăreanu Constan
tin, Popa Gh. Gheorghe și toți 
ceilalți muncim pe întrecute. După 

ce vom termina vom primi și car
netele de brigadier cu insignele. 
Atunci o să avem cu ce ne 
mîndri.

Dar pe șantierul de hidroame
liorații de la Rast-Negoi, raionul 
Băilești, nu lucrează numai tineri 
din comunele apropiate. La che
marea organizațiilor de partid și 
de U.T.M. au venit aici, consti- 
tuiți în brigăzi utemiste de mun
că patriotică, și tinerii din raioa
nele Gujmir și Gilort. I-am găsit 
pe cei din raionul Gujmir, comu
nele Gruia, Izvoare, Vrata și 
Pristol, tocmai în timpul muncii. 
Tovarășul Văncțcă Nicolae, co
mandant de șantier, lucra cot la 
cot cu tinerii brigadieri de aici 
și era foarte mulțumit de felul 
cum merge treaba.

— Toți brigadierii noștri sînt 
harnici. Tovarășul Paraschivan 
Alexandru, comandantul brigăzii 
I-a este și membru de partid. 
Dînsul le-a explicat tinerilor că și 
de munca noastră depinde înflo
rirea patriei și mărirea avutului 
ei. Ceea ce veți găsi la fiecare 
tînăr din brigăzile noastre este în 
primul rînd entuziasmul.

— Noi muncim cu toții la digul 
care va scoate cele 14.000 hectare 

teren de sub inundație, îmi spune 
tovarășul Paraschivan Alexandru. 
Ne-am organizat însă și o fru
moasă viață de brigadă. In fie. 
care dimineață facem careul îna
inte de începerea lucrului, iar 
seara se analizează munca desfă
șurată în cursul zilei.

— Aici, pe șantier, sîntem tineri 
din localități diferite și avem oca
zia să ne cunoaștem mai bine, 
Îmi spune și tovarășul Mirea Ni
colae, comandantul brigăzii a 
II-a. Ne ducem la filme împreună. 
Chiar în seara aceasta vom vi
ziona un film la căminul cultural 
din Rast. Citim presa, sau învă
țăm cintece, așa că nici nu știm 
cînd trece timpul.

M-am despărțit cu părere de 
rău de acești tineri entuziaști, care, 
la chemarea comitetului raional 
U.T.M., au răspuns cu toată pu
terea lor de muncă pentru a aduce 
patriei în dar încă 14.000 de hec
tare teren zmuls de sub stăpînirea 
apelor. Peste un an de zile, sau 
peste cel mult doi ani, prin lunca 
aceasta vor crește lanurile de 
grîu și de porumb.

PETRE GHELMEZ
Un aspect de pe șantierul de hidro ameliorații din comuna Letcani, regiunea Iași. 
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A XV-a aniversare
a eliberării Bulgariei

Acum cîtva timp poporul nostru a sărbătorit cu un mare en
tuziasm a 15-a aniversare a eliberării sale de sub jugul fascist. 
Astăzi, împărtășim din suflet bucuria poporului frate bulgar 
care de asemenea împlinește 15 ani de la acel 9 septembrie care 
a adus pe meleagurile țării vecine libertatea atît de dorită de 
popor. Decenii de-a rîndul a îndurat poporul bulgar jugul exploa
tării și asupririi ; bogățiile sale luau calea Apusului și umpleau 
buzunarele monopoliștilor străini. De neuitat sînt de aceea pentru 
poporul bulgar evenimentele de la 9 septembrie 1944 care i-au 
adus eliberarea. In perioada războiului, însuflețite de loviturile 
nimicitoare pe care glorioasa Armată Sovietică le dădea hoarde
lor fasciste, forțele patriotice din țară, strîns unite în jurul eroi
cului partid comunist, au creat Frontul Patriei. Pe întreg teritoriul 
Bulgariei au început să acționeze detașamentele de partizani, in 
condițiile înaintării victorioase a armatelor sovietice insurecția ar
mată de la 9 septembrie 1944, organizată și condusă de partidul 
comunist, cuprinzînd forțele populare, detașamentele de partizani 
și unitățile militare revoluționare, a triumfat. Regimul fascist a 
fost doborît, instaurîndu-se puterea populară.

Acest 9 septembrie a deschis poporului bulgar calea spre fău
rirea unei orînduiri sociale pe care de mult o visa: orînduirea 
socialistă.

15 ani e puțin în istoria unui popor. Ei înseamnă însă mult 
sub raportul înfăptuirilor poporului bulgar ce și-a cucerit liberta
tea pășind ferm pe drumul socialismului cot la cot cu celelalte

țări socialiste din puternicul nostru lagăr în frunte cu U.R.S.S. 
Dintr-o țară înapoiată Bulgaria s-a transformat în acești 15 ani, 
sub conducerea înțeleaptă a Partidului Comunist Bulgar într-un 
stat industrial-agrar în plină dezvoltare. In 1957, producția 
globală a R. P. Bulgaria era de aproape 8 ori mai mare decît cea 
de dinainte de război. Cifrele noului plan cincinal prevăd o nouă 
înflorire, fără precedent. Clasa muncitoare a dovedit că știe să 
conducă economia mai bine decit capitaliștii.

Succese remarcabile a obținut poporul frate bulgar pe dru
mul transformării socialiste a ag riculturii. Orînduirea coopera
tistă a învins pe deplin, la sate ; țăranii cooperatori obțin recolte 
bogate de pe pămînturile lor înfrățite.

A crescut considerabil nivelul de trai material și cultural a! 
oamenilor muncii din țara prietenă. Analfabetismul a devenit 
o amintire. Revoluția culturală a cuprins întregul popor. Tineri și 
vîrstnici învață, își pun brațele și mintea în slujba vieții noi. 
fericite.

O veche prietenie leagă poporul romin de poporul bulgar. Ea 
s-a făurit în lupta comună împotriva exploatării și a jugului 
străin. Iar astăzi, în marea fami iie a țărilor socialiste, aceleași 
idei, marxist-leniniste luminează drumul țărilor noastre.

Gu prilejul sărbătorii naționale a poporului bulgar îi aducem 
un cald salut și urarea de a înregistra noi și noi succese în 
lupta pentru socialism și pace în lume.

Aduna re a festiva 
din C a p i,t a I â

1
Atît a trecut de la acea zi de 

toamnă de neuitat. De la acea di
mineață luminoasă. In condițiile 
victoriilor istorice ale armatelor 
sovietice, care dădeau lovituri ni
micitoare mașinii de război hitle- 
riste, poporul bulgar a rupt lan
țurile fascismului pășind, sub con
ducerea Partidului Comunist, pe 
calea unei vieți noi, fericite.

Poporul care trăise înainte asu
prit, jefuit, poporul care a cunos
cut toate chinurile pămîntului, s-a 
avîntat înainte cu o forță uriașă. 
El a răsturnat monarhia disprețuită, 
care i-a supt decenii de-a rîndul 
singele. A devenit proprietar al fa
bricilor, țăranii au devenit stăpînii 
pămîntului pe care natura l-a în
zestrat cu atîtea bogății.

Ale noastre au devenit orașele 
și pădurile, lacurile și rîurile. La
nurile aurii, valea trandafirilor, 
minunatele orașe și sate semănate 
pe întreaga întindere a Bulgariei, 
colțurile de natură încîntătoare pe 
care le poți întîlni în țara noastră 
la orice pas — toate acestea au 
devenit ale noastre. Le-am luat în 
stăpînire pentru a transforma țara 
într-un imens șantier, într-o gră
dină Înfloritoare, pentru a lace 
viața oamenilor tot mai frumoasă 
și mai prosperă.

15 ani I Ei înseamnă pentru noi 
un drum de secole. Am început cu 
mitinguri furtunoase. Apoi au apă
rut primii fruntași în muncă, pri
mele brigăzi în fabrici. A aparut 
un cuvînt nou, necunoscut pînă 
atunci — Întrecere — și, ca prin 
farmec, a pus în mișcare masele 
de oameni ai muncii. Patria noas
tră s-a descotorosit de ruine și de 
distrugerile războiului și, cu bra
țele poporului său, s-a avîntat, sub 
conducerea partidului, cu o viteză 
uimitoare spre noul său viitor.

...Siîrșitul anului i9-to. .vU.ODO 
de locuitori ai capitalei au ieșit la 
demonstrația din fața clădirii Tea
trului Popular, unde abia se în
cheiase istoricul congres al parti
dului — Congresul al V-lea. La 
tribună se afla conducătorul iubit 
al poporului și partidului nostru, 
Gheorghi Dimitrov. Gu mîna ridi
cată el arăta înainte întrezărind 
viitorul nostru luminos. Această 
seară de iarnă părea o dimineață 
luminoasă de primăvară. Deasupra 
mării de oameni entuziaști răsu
nau cuvintele: „®u Partidul Co
munist, înainte 1“.

Acesta a fost începutul marilor 
cincinale care au transformat pă- 
mîntul nostru și au pus bazele 
Bulgariei socialiste.

Tabloul realizărilor din acești 
ani nu poate fi cuprins cu o sin
gură privire. Cîndva se vor scrie 
despre acestea volume întregi. Ele 
vor constitui pagini de aur ale 
construcției noastre socialiste.

In 1949 s-a născut „orașul tL 
neretului“ — Dimitrovgradul. Mii 
de brigadieri au așezat temeliile 
lui. Pe deal, deasupra viitorului 
oraș, în barăci de lemn, învățau 
pe atunci viitorii muncitori. Mulți 
dintre ei veniseră de la sate. Păs
tori și agricultori învățau construc
ția și chimia, deoarece^ acolo, la 
Dimitrovgrad, urmau să se înalțe 
uzine chimice. Curînd cursurile 
s-au încheiat, acest tineret a 
trecut pe șantiere și a în
ceput să așeze cu mîinile sale că
rămizi în corpurile clădirilor care 
aveau să fie uzinele. Au trecut doi 
ani și au început să strălucească 
în soare turnurile Combinatului 
chimic „Stal in“.

Nu de mult am fost din nou la 
Dimitrovgrad. Acești tineri și ti
nere care învățau cîndva chimia 
în barăci se pregăteau să sărbăto
rească cea de-a zece aniversare a 
orașului lor. In jur se jucau co
piii lor. Cu greu puteai recunoa
ște în acești tovarăși plini _ de 
experiență, pe foștii băieți și 
fete de la sate Ingineri, șefi 
de secție, tehnologi, entuziaști 
oameni ai muncii cu pieptul 
plin de ordine și medalii — 
iată ce au devenit ei. Propunînd 
un toast, un vechi comunist, care 
în regimul trecut a stat în lagăre 
de concentrare și închisori a spus : 
„Să bem pentru mărețul nostru 
timp“. Intr-adevăr, toți ne gîndim 
la timpurile pe care le trăim. Di
mitrovgradul se întinde în fața 
ochilor noștri — un oraș tînăr, fru
mos, cu 40.000 de locuitori; case 
minunate, scuaruri, școli, grădinițe 
de copii. Mergi pe stradă și feri
cirea acestor oameni te molipsește, 
îți inspiră un sentiment înălțător, 
un patriotism deosebit, o adevă
rată desfătare a vieții.

Sincisprezece ani I In acest timp 
am sărbătorit multe alte victorii. 
Cînd răsfoiesc carnetul de însem
nări în fața ochilor mi se perindă 
imaginile unor realizări mărețe.

Rodope I Acest ținut sărac și ui
tat, plin de legende romantice și 
de frumusețe sălbatică și-a dezvă
luit bogățiile pentru tinerii stă- 
pîni ai pămîntului. Geologii au 
fost primii care au tulburat liniș
tea munților adormiți. Apoi au ve
nit constructori și mineri. In văile 
înguste creșteau noi așezări de 
mineri, deasupra prăpastiilor se 
întindeau liniile de funicular, iar 
în cătune, altă dată uitate de lume 
s-au aprins becurile electrice și a 
cîntat pentru prima oară radioul. 
Fabrici, case ae cultură, șosele as
faltate — viața nouă s-a năpustit 
ca riul năvalnic la Rodope.

Geva mai sus, acolo unde vîr- 
furile ascuțite ale brazilor se înăl
țau spre cerul albastru, iar poie
nile verzi, ca niște frumoase co
voare, străjuiesc rîurile repezi, 
constructorii noștri au săpat un tu
nel în munți și au adunat apele 
lor, pentru a le îndrepta spre cen
tralele electrice și ogoarele fertile 
ale Traeiei. Aici se află vechiul 
Batak, un monument sacru al lup
tei poporului împotriva jugului 
turcesc, care a durat secole. Aici 
cîmpurilc sînt stropite cu singele 
partizanilor renumitului detașa
ment „Anton Ivanov“. In cinstea 
amintirii lor, poporul a construit 
lacul de acumulare „Batak“ — cel 
mai frumos din numeroasele 
noastre lacuri.

Uzina metalurgică „Lenin“ ...Pri
mul oțel bulgăresc. îmi amintesc 
tabloul: viitoarea focului, scinteile 
ca niște artificii, fețele iluminate 
ale muncitorilor, mișcările liniștite 
și sigure ale specialiștilor sovietic 
care conduceau punerea in func 
țiune a uzinei. Și puternicul „ura' 
care a însoțit cuvintele conducă 
torului statului: „Incepînd cu ziu. 
de azi vom produce și lamina oțe 
Iul nostru, bulgăresc“.

Prima penicilină bulgăreasca 
prima celuloză, primul plurnb, pri 
ma sodă caustică — nesfîrșită este 
enumerarea biruințelor, a succese
lor noastre. Au apărut noi uzine 
și centrale electrice, minerii au 
construit mine noi, constructorii au 
înălțat case confortabile.

O mare cotitură istorică a avut 
loc și în agricultura noastră. Ve- 
niți și priviți holdele cooperatiste, 
gospodăriile noastre, viile și live 
zile, canalele de irigație. Veniți și 
priviți satul nostru nou. Țăranul 
bulgar a pășit cu bucurie pe calea 
cooperativizării, pentru că a văzut 
în ea o viață îmbelșugată și feri
cirea sa.

15 ani I A înflorit cultura. 
1.300.000 de fii și fiice ale poporu
lui nostru frecventează școlile ele
mentare și medii, institutele de în- 
vățămînt superior. In ce privește

Merg pe o stradă a Sofiei, co- 
tesc și în fața mea apare firma 
Uzinelor metalurgice „V. /. 1^- 
nin“. Aici curge metalul în va
luri, aici se construiește socialis
mul, aici se făurește Bulgaria mo
dernă. Am vizitat această uzină. 
M-a condus prin ea un tînăr — 
Boris Nedev, un băiat vesel, cu 
ochi albaștri mereu zîmbitori, mic 
de statură și îndesat.

Mi-a arătat cuptorul Martin. Un 
cuptor ca toate cuptoarele. Mi-a 
spus însă cu o îndreptățită mîn- 
drie : Acesta e primul cuptor 
Martin ridicat în Bulgaria. La 
construcția lui a participai și el, 
Nedev, alături de alți membri ai 
Uniunii Tineretului Comunist Di- 
mitrovist din Bulgaria. Apoi, aici 
a învățat meseria de ațelor. Din 
gura acestui cuptor a curs primul 
oțel topit în Bulgaria. S-<a intim- 
plat nu de mult — în anul unu 
al celui de al doilea cincinal...

Eliberat — cu ajutorul poporu
lui frate sovietic — poporul bul
gar a pășit cu hotărîre, condus de 
Partidul Comunist pe calea înso
rită a socialismului. Tot ce am vă
zut nou, modern aici în Sofia — 
începînd cu marile uzine și sfîr- 
șind cu frumosul stadion „Vasil 
Levski“ — este opera poporului 
descătușat. 

procentajul celor care termină șco
lile medii și superioare. Bulgaria 
se situează pe unul din primele 
locuri în lume. O dezvoltare fără 
precedent cunoaște muzica noastră, 
teatrul. Gîntăreții, muzicienii, dan 
satorii bulgari, au dus faima pa 
triei noastre în întreaga lume.

Asistența medicală este gratuit, 
la noi. Aproape toți oamenii bă 
trîni primesc pensie.

Două cincinale au fost îndepli 
nite, iar acum, într-un ritm acce 
lerat, poporul înfăptuiește gran 
dioasele proiecte ale celui de-al 
treilea cincinal și-și adună forțele 
pentru un salt și mai mare pe 
care trebuie să-l săvîrșim în eco 
nomie pină în anul 1965. Dacă cu 
doi ani în urmă producția globală, 
în comparație cu cea dinainte de 
război, s-a mărit de opt ori, din 
1957 și pînă la sfirșitul cincinalu
lui, volumul ei va crește încă di 
două ori, iar pînă în 1965 de trei 
patru ori.

Sărbătorind cea de-a 15-a ani 
versare a eliberării, poporul nostru 
pășește ferm, încrezător in forțele 
lui sub conducerea partidului, pri
vind cu curaj înainte spre minuna
tul viitor comunist.

DAMIAN OBREȘKOV

Un aspect de pe șantierul termocentralei Marița-F.st.

Qn nouă
Sofia — care numără 725.000 

de locuitori — este un mare cen
tru industrial. O cincime din în
treaga industrie a țării se află aici. 
Am văzut în capitala Bulgariei 
populare Uzina „Vasil Colarov“, 
unde se fabrică echipament elec
trotehnic, Combinatul textil „Ernst

Note de drum
Thälmann’, unde se prelucrează 
mai mult bumbac decît in orice 
altă fabrică de acest fel din țară, 
Combinatul „D. Blagoev' — un 
fel de Casa Scînteii“ unde se ti
păresc zilnic un număr imens de 
cărți, ziare și reviste. La marginea 
Sofiei am trecut pe lingă noua 
termocentrală „V. I. Lenin", care 
poate concura cu cele mai mo
derne centrale electrice de acest 
tip.

Astăzi, in Sofia — altă dată atît 
de înapoiată — zilnic se constru
iesc mașini-unelte, se fabrică uti
laj electrotehnic, se topesc valuri 
de metal, se produce energie elec
trică, se țes kilometri de stofe, pin- 
zeturi, mătăsuri, se fabrică încăl
țăminte și tot felul de produse

Tineri la odihnă pe muntele Vitoșa.

chimice, se tipăresc sute de mii de 
exemplare de ziare, reviste și 
cărți, se prelucrează in diferite 
tipuri lemnul, iar tone de legume 
și fructe se transformă în vestitele 
conserve ce se exportă în diferite 
țări.

Muncitorii Sofiei și-au dat din 

plin aportul pentru ca planul pri
mului semestru al acestui an să 
fie realizat cu 101 la sută, pentru 
ca — în general — astăzi, Bul
garia să aibă o producție indus
trială de 8 ort mai mare ca acum 
două decenii.

★

Șantierele de construcții, abun
dența de noi clădiri fac astăzi par
te din peisajul obișnuit, caracteris
tic al capitalelor țărilor socia
liste. Peste tot în capitala bul
gară am întîlnit șantiere, tur
nuri de macara, noi construcții. 
Pe lingă Combinatul poligrafic ,JD. 
Blagoev*' am văzut un nou car
tier, ceva mai departe — un oră
șel studențesc nou-nouț. Cind am 

fost pe Vitoșa am străbătut un 
cartier de curînd apărut, unde am 
numărat nu mai puțin de 30 de 
blocuri, în genul celor construite 
de noi in Floreasca Cartierele Na
de jda, lleni Hipodrom — pe unde 
am trecut — sînt în Sofia ceea ce 
la noi sînt Ferentarii, Bucureștii 
Noi sau Vatra Luminoasă.

Cineva mi-a relatat că in Bul
garia aproape o treime din popu
lație locuiește in clădirile ridicate 
în anii puterii populare. Majori
tatea sînt la sate, dar și in Sofia, 
în ultimii ani, s-au dat în folosin
ță 15.000 de apartamente, con
struite modern, confortabil, ce dau 
orașului un aer de eleganță și de 
prospețime.

Ce să mai vorbim de cartierele 
mărginașe, cind însuși centrul ora
șului — după cum mi-au povestit 
cîțiva vechi locuitori ai Sofiei — 
nu mai e de recunoscut, in com
parație cu trecutul. M-am plimbat 
mult timp pe aceste străzi și la 
tot pasul am întîlnit amprenta 
noului.

Sofia, în al cincisprezecelea an 
de existență liberă, oferă călăto
rului imaginea unui oraș în plină 
dezvoltare, a unui oraș renăscut 
la o nouă viață — oglindă a unei 
țări socialiste înfloritoare.

DAN LAZARESGU

Marți seara a avut loc la Tea
trul C.C.S din Capitală adunarea 
festivă organizată de Comitetul 
orășenesc București, al P.M.R. și 
Comitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei, cu prilejul 
aniversării a 15 ani de la elibera
rea Bulgariei de sub jugul fascist.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Vladi
mir Gheorghiu, secretar al C.C. al 
P.M.R., Gherasim Popa, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.M.R., miniștri, 
reprezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, fruntași 
în producție din întreprinderile 
Capitalei, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, activiști 
de partid, de stat și ai organiza
țiilor oamenilor muncii, ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

După intonarea imnurilor de 
stat ale Republicii Populare Ro- 
mîne și Republicii Populare Bul
garia, a luat cuvîntul tov. Ion Pas, 
membru al C.C. al P.M.R. Vorbi
torul a arătat prin numeroa
se date și cifre că într-o pe
rioadă istorică scurtă, revolu
ția democrat populară bulgară, 
desCătușînd nesecatele energii 
creatoare ale maselor populare, a 
lichidat înapoierea seculară a țării, 
transformed Bulgaria într-o țară 
socialistă, industrial-agrarâ, în 
plin avînt, în care exploatarea 
omului de către om a fost lichidată 
pentru totdeauna și unde nivelul 
de trai al oamenilor muncii crește 
neîncetat. Sub conducerea încer
catului său Partid Comunist Bul
gar, R. P. Bulgaria a pășit în faza 
desăvârșirii construirii socialismu
lui.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la tradiționalele legături de 
prietenie ronrino-bulgare, aratînd 
că prietenia indestructibilă dintre 
poporul ronțin și poporul bulgar 
s-a făurit în lupta comună pentru 
eliberarea de sub jugul asupritori
lor și se cimentează astăzi in mă
reața operă pentru înfăptuirea 
unui țel comun — construirea so
cialismului și comunismului în 
cele două țări. Vorbitorul a subli-

Ședința
SOFIA 8 (Agerpres). — B.T.A. 

transmite: La 8 septembrie a avut 
loc la Sofia o ședință festivă con
sacrată sărbătoririi celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Bulgariei 
de sub jugul fascist.

Ședința a fost deschisă de To- 
dor Jivcov, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
Anton lugov, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, prezentind ra
portul consacrat sărbătorii națio
nale, a arătat ca iu istoria Bulga
riei ziua de 9 Septembrie 1944 ră- 
mine cea mai strălucită zi in care 
poporul muncitor bulgar unit sub 
steagul Frontului Patriei și sub 
conducerea eroicului sau partid co
munist, cu ajutorul frățesc și ho- 
tărît al Armatei Sovietice elibera
toare, a răsturnat pentru totdeau
na dictatura burgheză și și-a in
staurat puterea populară.

Cuvintare la radio și televiziune tinută 
de ivan Spasov, însărcinatul cu afaceri 
ad'interim al R. P. Bulgaria ia București
Marți seara, Ivan Spașov, însăr- stre de radio și televiziune, cu 

cinatul cu afaceri ad-interim al prilejul celei de.a 15-a aniversări a 
R. P. Bulgaria la București, a ți- eliberării Bulgariei de sub jugul 
nut o cuvintare la posturile noa- fascist.

Deschiderea Expoziției 
cărții bulgare

Marți la amiază a avut loc la 
Librăria Centrală din Capitală 
deschiderea Expoziției cărții bul
gare, organizată de Direcția di
fuzării cărții și Gartimex, în cin
stea celei de-a 15-a aniversări a 
eliberării Bulgariei.

La deschidere au participat Ivan 
Spasov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R.P. Bulgaria la 
București, și membri ai Ambasa
dei.

A luat cuvîntul poetul Victor 
Tulbure, laureat al Premiului de 
Stat. După ce a arătat impor
tanța datei de 9 septembrie 1944 
în viața poporului bulgar, vorbi
torul a subliniat marea dezvoltare 
pe care au luat-o în ultim al dece

niat apoi că țara noastră, este le
gată frățește de R. P. Bulgaria nu 
numai prin colaborarea economică 
pe baza multiplelor acorduri bila
terale, care au dus la o depășire 
de 5 ori anul acesta față de anul 
1950, a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, ci și 
prin colaborarea economică co
mună cu Uniunea Sovietică 
și cu celelalte țări de democrație 
populară în cadrul C.A.E.R., ca și 
printr-o colaborare rodnică pe 
tărîm cultural și științific.

Referindu-se la politica de pace 
dusă de cele două țări, tov. Ion 
Pas a subliniat că o dovadă 
concludentă a acestei politici o 
constituie eforturile guvernelor 
romîn și bulgar pentru îmbunătă
țirea atmosferei internaționale în 
regiunea Peninsulei Balcanice.

In încheiere tov. Ion Pas a ară
tat că la măreața sărbătoare a ță
rii vecine și prietene, poporul ro
mîn trimite din adîncul inimii un 
călduros și tovărășesc salut 
poporului frate bulgar urîndu-i 
noi și importante succese în mun
ca sa creatoare, pentru înflorirea 
continuă a Bulgariei socialiste, 
pentru victoria cauzei păcii și so
cialismului.

A luat apoi cuvîntul însărcina
tul cu afaceri ad-interim al R.P. 
Bulgaria la BucurSști, Ivan Spa- 
sov. Vorbitorul a arătat că izbîn- 
da poporului bulgar de la 9 sep
tembrie 1944, cucerită cu ajutorul 
hotărîtor al Armatei Sovietice, 
conștjtuje o încoronare a luptelor 
sale seculare pentru înlăturarea 
oricărei exploatări și opresiuni în 
țara sa, constituie începutul celei 
mai mari cotituri istorice în dez
voltarea Bulgariei.

După ce a arătat că poporul 
bulgar este mîndru și fericit că 
în cei 15 ani care au trecut de 
la eliberarea patriei sale, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar, socialismul a biruit defi
nitiv și irevocabil în Bulgaria, 
atît în orașe cît și la sate, tov. 
Ivan Spasov a arătat că eroica 
clasă muncitoare bulgară și toți 
oamenii muncii din Bulgaria în- 
tîmpină glorioasa aniversare de 
la 9 septembrie dînd viață mă
rețului program trasat de partid 
și guvern pentru indeplinirea ce
lui de-al treilea cincinal în ter
mene mai scurte, pentru efectua- 

festivă Je
Eliberată de șub puterea burghe

ziei și a monopolurilor străine, a 
spus în continuare A. lug.,,, oul- 
garia a săvirșit într-o perioadă is
torica scurtă profunde transfor
mări revoluționare în economia și 
cultura sa, trausformindu-se rapid 
dintr-o țară agrară extrem de îna
poiată, intr-un stat industrial-agrar 
înaintat cu o industrie socialistă 
dezvoltată, cu o mare agricultură 
cooperativizata și mecanizată. După 
cum s-a aratat la Congresul al 
Vll-lea al P.C. Bulgar, in Bulga
ria socialismul a învins atît la 
orașe cit și la sate. A. lugov, a 
subliniat m continuare că volumul 
producției industriale a întregii 
industrii a crescut în 1958 de 9 
ori, in comparație cu anul 1939, 
iar în 1958, producția agricolă a 
crescut cu 43 la sută in compara
ție cu nivelul antebelic.

A. lugov, a exprimat mulțumirile 
și recunoștința întregului popor 

niu și jumătate economia, știința 
și cultura țării vecine.

Raina Gheorghieva Bereanu, 
secretar al ambasadei R.P. Bulga
ria la București, a vorbit apoi 
despre înflorirea culturii în R.P. 
Bulgaria, despre dezvoltarea pro
ducției editoriale.

Asistența a vizitat apoi expo
ziția, care cuprinde peste 200 de 
lucrări reprezentative din diverse 
domenii ale activității editoriale 
din R.P. Bulgaria: cărți de lite
ratură politică, beletristică, lucrări 
științifice și tehnice, dicționare, 
cărți pentru copii, albume de 
artă etc.

Expoziția cărții bulgare este 
deschisă între 8 și 15 septembrie.

Marți dimineața, artiștii bulgari 
lulia Teofanova și Ivan Dimov, 
artist al poporului din R. P. 
Bulgaria, laureat al premiului 
„Dimitrov", care au luat parte la 
premiera de gală a filmului bulgar 
„/Micuța“, prezentat în Capitală 
cu prilejul sărbătoririi celei de-a 
15-a aniversări a eliberării Bulga
riei, au avut o întîlnire cu repre
zentanții presei din Capitală, în 
saloanele hotelului Atenăe Palace.

Râspunzind întrebărilor puse 
de ziariști, artistul poporului Ivan 
Dimov a dat amănunte interesante 
despre felul cum concepe el mun
ca creatoare a actorului de cine
matograf în înțelegerea și inter
pretarea unui rol.

Artista lulia Teofanova a răs
puns întrebărilor referitoare la 
realizarea filmului „Micuța“, vor
bind totodată și despre activita
tea sa în domeniul cinematogra
fiei.

Iniîlnirea a decurs într-o atmos
feră prietenească.

(Agerpres)

rea unui nou salt în dezvoltarea 
țării. Vorbitorul a scos în eviden
ță că în munca sa fără preget 
poporul bulgar este înaripat de 
soarele dătător de viață al prie
teniei bulgaro-sovietice, de aju
torul permanent și dezinteresat al 
marii Uniuni Sovietice și de cola
borarea strînsă cu țările lagăru
lui socialist.

De vecina sa de la nord —: 
Republica Populară Romînă — a 
subliniat în continuare vorbitorul, 
poporul bulgar este legat printr-o 
prietenie frățească, manifestată 
puternic în trecut, cînd revoluțio
narii noștri găseau primire cal
dă în mijlocul poporului romîn, 
cînd vitejii ostași romîn! alături 
de vajnicii ostași ruși, și-au văr
sat sîngele pentru eliberarea noa
stră, ca șl în lupta comună împo
triva fascismului, dusă de cele 
două popoare sub conducerea par
tidelor comuniste. Instaurarea pu
terii populare în Romînia și Bulga
ria a deschis orizonturi largi pen
tru promovarea și adîncirea prie
teniei tradiționale dintre cele două 
popoare. Astăzi prietenia bulgaro- 
romînă este puternică, indestruc
tibilă și înflorește în condițiile 
construirii socialismului în ce|e 
două țări.

Ge]e două cuvînțări au fost sub
liniate în repetate rînduri de a- 
plauze îndelungi, asistența mani
fested călduros pentru prietenia 
trainică romînă-bulgară, pentru 
unitatea indestructibilă a țărilor 
marelui lagăr socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică, pentru pace 
și colaborare între toate popoarele 
lumii.

In încheierea adunării festive 
a avut loc un bogat program ar
tistic susținut de Ansamblul de 
cîntece și dansuri al Ministerului 
Forțelor Armate ca și de soliștii 
de Operă din R.P. Bulgaria care 
ne vizitează țara.

★
Adunări festive prilejuite de 

sărbătorirea celei de-a 15-a ani
versări a eliberării Bulgariei de 
sub jugul fascist au mai avut loc 
la Uzinele „Gheorghi Dimitrov“ 
din Arad și la Gasa raională de 
cultură din Giurgiu. Participanții 
la adunări au transmis telegrame 
de felicitare unor întreprinderi și 
colective de muncă din R. P. 
Bulgaria.

(Agerpres)

bulgar față de popoarele Uniunii 
Sovietice și celorlalte țări socialiste 
pentru ajutorul sincer frățesc și 
dezinteresat pe care îi acordă Bul
gariei.

Ocupindu-se de situația interna
ționala A. lugov a subliniat creș
terea continuă a prestigiului inter
național al R.P.B., subliniind că 
Bulgaria a sprijinit intrutotm pro
punerea făcută de N. S. Hrușciov 
cu privire la transformarea regiu
nii Balcanilor și Adriaticii într-o 
zonă liberă în care să nu existe 
arme atomice și rachete.

A. lugov a subliniat că po
poarele consideră apropiatele în- 
tîlniri dintre N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și D. Eisenhower, pre
ședintele S.U.A., drept un mare 
eveniment, drept un succes incon
testabil al forțelor iubitoare de pace 
din Uniunea Sovietică și din ce
lelalte țări.

Iniîlnirea artiștilor 
bulgari cu reprezentanți 

ai presei din Capitală



Convocarea Comisiei 
O.N.U. pentru dezarmare

Zarva provocatoare în legătură 
cu Laosul înveninează atmosfera

NEW YORK 8 (Agerpres). —
După cum anunfa agenția Asso

ciated Press, la cererea Angliei, 
Franței, Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite, secretarul general al 
O.N.U., Dag Hammarskjoeld a 
propus să se convoace pentru 11 
septembrie Comisia O.N.U. pentru

dezarmare, alcătuită din 82 de 
țări, pentru a se discuta amănun
tele acordului dintre cele patru 
mari puteri în vederea unor noi 
convorbiri privitoare la dezarmare 
în cadrul unui comitet alcătuit 
din zece țări,

Ieri s-a deschis in București

A IX-a sesiune a Comitetului 
regional pentru Europa 

al Organizației Mondiale a Sănătății
internațională

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NEW YORK 8 (Agerpres). — 

TASS transmite : în după-amiaza 
zilei de 7 septembrie a avut foc o 
ședință a Consil iului de Securita
te, convocată de urgență la cere
rea secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, in vederea exa
minării scrisorii ministrului Afa
cerilor Externe al guvernului re
gal al Laosului. In această scri
soare guvernul regatului Laos a- 
cuză fără mei un temei Republi
ca Democrată Vietnam de agre
siune și cere O.N.U. să-i dea a- 
jutor trimițînd în Laos forțe ar
mate speciale ale O.N.U.

Deschizind ședința, președintele 
Consiliului de Securitate Ortona, 
reprezentantul Italiei, a informat 
pe membrii consiliului despre pri
mirea notei primului ministru al 
Repubicii Democrate Vietnam, 
Fam Van Dong, din 4 septembrie. 
In această notă guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam declară 
că Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să respingă declarațiile 
calomnioase și cererea absurdă a 
guvernului Fui Sananikone.

Secretarul general al O.N.U. a 
căutat să justifice convocarea șe- 
d.nței Consiliului de Securitate șî 
ordinea de zi a acestuia.

Apoi a luat cuvîntul A. A. So
bolev, reprezentantul Uniunii So
vietice. Arătînd că ședința Consi
liului de Securitate a fost convo
cată încălcîndu-se regulile de pro
cedură, A- A- Sobolev a declarat că 
delegația sovietică obiectează îm
potriva includerii problemei situa
ției din Laos pe ordinea de zi a 
Consiliului.

A. A. Sobolev, reprezentantul 
Uniunii Sov.ietice a atras atenția 
Consiliului de Securitate asupra 
faptului ca Consiliul se află într-o 
situație destul de ciudată. Pro
blema situației din Laos, a spus 
el, nu a fost prezentată spre exa
minare Consiliului de Securitate 
și cu toate acestea discutarea ei 
se desfășoară din plin. Toți mem
brii Consiliului, a spus A. A. So
bolev în continuare, nu numai că 
fac declarații, dar prezintă și pro
puneri cu privire la măsuri con
crete cu caracter internațional, a 
căror înfăptuire poate să exercite 
cea mai serioasă influență asu
pra situației nu numai din Laos, 
dar și din această parte a lumii 
în ansamblu. în același timp ma
joritatea membrilor Consiliului de 
Securitate continuă să nesocoteas
că existența acordurilor de la 
Geneva pentru Indochina și, în

Mesajul lui Fam Van 
Dong către Nehru

HANOI 8 (Agerpres). — Pri
mul ministru șUministrul Afaceri
lor Externe al K.D. Vietnam, Fam 
Van Dong, a adresat la 7 septem
brie primului ministru al Indiei, 
Javaharlal Nehru, un nou mesaj 
în problema Laosului.

Potrivit relatărilor Agenției 
Vietnameze de Informații, în acest 
apel Fam Van Dong roagă pe 
Nehru să folosească toată influ
ența lui pentru a se adopta mă
suri îndreptate spre reluarea acti
vității Comisiei internaționale de 
supraveghere și control din Laos, 
pentru respectarea riguroasă a 
acordurilor de la Geneva cu pri
vire la Laos, pentru restabilirea 
păcii în Laos și pentru menține
rea păcii în Indochina și în sud- 
vestul Asiei.

special, pentru Laos, iar 
merg pînă la a afirma că 
acorduri n-ar mai exista în ge
nere, sau, în orice caz, nu ar fi 
necesar să se țină seama de ele.

După cum se știe, a declarat 
reprezentantul U.R.S.S., acorduri
le de la Geneva, a căror pr ncipa- 
lă clauză a fost hotărîrea de a se 
constitui în Laos o comisie inter
națională de supraveghere și con
trol, din care trebuiau să facă 
parte reprezentanți ai Indiei, Po
loniei și Canadei, prevedeau re
glementarea pașnică a tuturor 
problemelor interne ale Laosului, 
precum și căile spre dezvoltarea 
independentă și democratică a ță
rii. Acordurile de la Vientiane, 
încheiate în anii 1956-1957 între 
guvernul Laosului și forțele ar
mate ale Patet Lao, stabileau mă
suri concrete pentru reglementa
rea politică în Laos.

Cu toate acestea, a spus A. A. 
Sobolev, guvernul Sananikone a 
refuzat să îndeplinească aceste a- 
corduri. Profitînd de întreruperea 
vremelnică a lucrărilor Comisiei 
internaționale acest guvern îm
piedică pînă în prezent reluarea 
activității ei, iar de la 11 februa
rie 1959 guvernul Laosului nu se 
mai consideră legat prin obliga
țiile care decurg din acordurile 
de la Geneva. Acest guvern a în
ceput în interiorul țării o vastă 
campanie de persecuții și repre
siuni față de forțele democratice 
ale țării.

în sfîrșit trupele regale au de
clanșat operații militare directe 
împotriva fostelor unități de luptă 
ale mișcării de eliberare naționa
lă Patet Lao. Ca rezultat, asu
pra Laosului planează primejdia 
serioasă de izbucnire a războiului 
civil cu toate urmările lui grele 
pentru cauza păcii în Indochina 
și în Asia de sud-est.

Toate faptele, a spus A. A. So
bolev, dovedesc că situația pri
mejdioasă creată în țară a con
stituit un rezultat al încălcării 
acordurilor de la Geneva și de la 
Vientiane de către actualul gu
vern al Laosului. Guvernul so
vietic, care a participat la con
ferința de la Geneva cu privire 
la Indochma și al cărui repre
zentant a fost unul dintre preșe
dinții acestei conferințe, s-a pro
nunțat ferm și se pronunță pentru 
respectarea întocmai a acorduri
lor de la Geneva și consideră că 
normalizarea situației din Laos 
nu va fi posibilă decît atunci cînd 
se va reveni la respectarea strictă 
și fermă a acestor acorduri. Ori
ce altă cale, cu atît mai mult ca
lea care are drept scop să lip
sească comisia internațională 
pentru Laos de posibilitatea de 
a-și exercita funcțiile legale, în
seamnă subminarea acordurilor 
de la Geneva și dec: — a baze
lor păcii și securității în Indo- 
china. Proiectul de rezoluție cu 
privire la crearea unui subcomitet 
special, prezentat de delegația 
S.U.A., a subliniat A. A. Sobolev, 
atestă că se cere Consiliului de 
Securitate să facă un pas care 
înseamnă subminarea acorduri
lor de la Geneva. Consiliul de 
Securitate, căruia îi revine prin-

unii 
aceste

cipala răspundere pentru menți
nerea păcii, nu poate sprijini mă
suri care subminează acordurile 
internaț.onale în vigoare. Dele
gația sovietică va vota împotriva 
propunerii de a se crea un sub
comitet. A. A. Sobolev a atras a- 
tenția Consiliului de Securitate 
asupra faptului că proiectul de re
zoluție prezentat de reprezentan
tul S.U.A. nu este nic decum un 
proiect procedural așa cum au 
încercat să-l prezinte delegații 
care au luat cuvintul, ci consti
tuie de fapt o propunere a cărei 
adoptare poate avea urmări poli
tice complicate.

După votarea ordinei de zi 
secretarul general al. O.N.U- 
Hammarskjoeld a luat cuvîntul a- 
supra fondului problemei în dis
cuție.

Reprezentantul S.U.A., Lodge, 
referindu-se la informații ten
dențioase și provocatoare ale pre
sei burgheze în legătură cu o 
pretinsă primejdie care ar ame
nința Laosul din afară, a prezen
tat în numele S.U.A., Angliei și 
Franței un pro-ect de rezoluție 
prevăzînd crearea unui subcomi
tet special al Consiliului de 
Securitate format din reprezen
tanți ai Argentinei, Italiei, Japo
niei și Tunisei în vederea studie
rii materialelor privind situația 
din Laos și a întocmirii unui ra
port către Consiliul de Securitate.

Reprezentanții Franței, Angliei, 
Japoniei, Canadei, Argentinei, Tu
nisiei și ciankaișistul au sprijinit 
acest proiect de rezoluție.

Deși reprezentantul sovietic s-a 
opus categoric, președintele Con
siliului de Securitate a pus la vot 
proiectul de rezoluție. Pentru a- 
cest proiect au votat zece membri 
ai Consiliului de Securitate. De
legația Uniunii Sovietice a votat 
împotriva lui.

Luind cuvîntul după vot, re
prezentantul U.R.S.S., A. A. Sobo
lev, a arătat că această rezoluție, 
care a fost aprobată încălcîndu- 
se Carta O.N.U., fără consimță- 
mîntul unuia dintre membrii per- 
manenți ai Consiliului de Securi
tate și încălcîndu-se regulile de 
procedură, nu are putere legală. 
Cele petrecute astăzi în Consiliul 
de Securitate, a arătat 
tinuare, demonstrează 
puse la cale potrivit 
dinainte elaborat.

Consiliul de Securitate a înce
put prin a încălca regulile de 
procedură, prin a nesocoti decla
rația de la San Francisco a ce
lor patru puteri și a terminat prin 
a încălca în mod grosolan Carta 
O.N.U. In felul acesta, a subliniat 
A. A. Sobolev, s-a creat un pre
cedent primejdios care poate duce 
la urmări complicate. Asistăm la 
o revizuire în practică a Cartei 
O.N.U.

Ședința Consiliului de Secu
ritate s-a închis la 8 septembrie, 
la ora 1,15 (ora New York-ului).

el în con
ca au fost 
unui plan

Incheierea seminarului studențesc 
internațional

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — 
PAP transmite: La 7 septembrie 
a luat sfîrșit la Poznan seminarul 
studențesc internațional cu tema 
„Lumea contemporană și dezar
marea“. La seminar au participat 
reprezentanți a 29 de țări.

Participanții la seminar consi
deră, se spune în comunicatul 
final, că lupta pentru destinderea 
încordării internaționale este 
cauza cea mai importantă a lumii 
întregi. Participanții la seminar

de la Poznan
s-au pronunțat pentru dezarmare, 
împotriva politicii „războiului re
ce'* și a creării de baze militare 
pe teritorii străine. Ei și-au ex
primat de asemenea neliniștea în 
legătură cu creșterea militarismu
lui și cu planurile de înzestrare 
a Bundeswehrului cu arme ato
mice și s-au pronunțat pentru in
terzicerea necondiționată a arme
lor atomice și distrugerea 
rilor de asemenea arme.

stocu-

VIENA 8 (Agerpres). —
în capitala Austriei s-a des

chis într-un cadru festiv Tîrgul 
internațional de mostre la care 
participă cu un pavilion propriu 
și R.P. Romînă. La festivitatea 
deschiderii au luat parte dr. Adolf 
Scharf, președintele Austriei, dr. 
Fritz Boch, ministrul Comerțului, 
Franz Ionas, primarul Vienei, E- 
duard Strauss, președintele Tîr
gului, precum și numeroase alte 
personalități din viața 
economică și comercială 
striei.

Cea de-a 70-a ediție a 
internațional de la Viena 
un mare număr de țări partici
pante. Pavilionul R.P.R., amena
jat în Hala Națiunilor, s-a bucu
rat încă din prima zi de la des
chidere de o atenție deosebită din 
partea vizitatorilor. In standurile 
întreprinderilor de comerț exte
rior Industrialexport, Chimimport, 
Romînoexport, Prodexport, Ex- 
portlemn, Agroexport, Petrolex- 
port și Cartimex, este etalată 
cu mult gust, o bogată gamă de 
exponate. Atenția vizitatorilor este 
atrasă in mod deosebit de expo
natele „Industrialexport“, prezen
tate în funcțiune. Interesante și 
atractive sînt standurile ce pre-

zintă minunatele covoare romî- 
nești, produsele de artizanat, con
fecțiile, textilele și încălțămintea, 
precum și produsele noastre agro
alimentare.

Presa austriacă publică ample 
articole consacrate pavilionului 
nostru, dezvoltării economice a 
țării noastre și relațiilor comer
ciale

politica, 
a Au-

Tîrgului 
reunește

romîno-austriace.

PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, la 8 septem
brie Mao Țze-dun. președintele 
C.C. al Partidului Comunist Chi
nez, și Liu Șao-ți, președintele Re
publicii Populare Chineze, au .pri
mit pe Muhiam'tned Naim, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al Afacerilor Externe 
al Afganistanului, și persoanele 
care îl însoțesc.

Marți, în Sală de marmură a 
„Casei Scînteii" au început lucră
rile celei de-a IX-a sesiuni a Co
mitetului regional pentru Europa 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății (O. M. S.) — organism al 
O.N.U.

La sesiune participă peste 100 
de delegați și observatori din 28 
de țări ale Europei.

In numele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale și în numele 
guvernului R.P. Romîne, tov. ion 
Gheorghe Maurer a transm's par- 
ticipanților un călduros salut.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii: Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, dr. Voi- 
nea Marineseu, ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale, academi
cienii Șt. S. Nicolau, M. Ciucă, 
N. Gh. Lupu, A. Kreindler și Gri- 
gore Benetato.

După ce a declarat deschisă se
siunea, dr. Eticnne Boeri, pre
ședintele celei de-a VUI-a sesiuni 
a Comitetului regional pentru Eu
ropa al O.M.S., a spus între altele: 
„Am plăcuta îndatorire de a mul
țumi guvernului Republicii Popu
lare Romîne pentru generoasa in
vitație care ne permite să ne în
trunim în minunata sa Capitală, 
oraș al cărui renume și a cărui 
faimă ne sint tuturor cunoscute“.

Cred că sînt interpretul dv., 
domnilor delegați, cînd exprim sa
tisfacția noastră a tuturora de a 
participa la un eveniment pe care 
îl putem califica drept istoric, pen
tru că este prima reuniune statu
tară a unui organism al Organiza
ției Națiunilor Unite pe teritoriul 
Romîniei. Este o distincție care

onorează Organizația Mondială a 
Sănătății și cauza sănătății în în
treaga lume. Rominia a dat nu
meroase dovezi de atașament cau
zei sănătății în întreaga lume, 
cauză pentru succesul căreia au 
activat și activează în mod stră
lucit atiția eminenți savanți și me
dici romini.

In timpul șederii noastre In Ro- 
mînia vom avea prilejul să cu
noaștem mai bine pe colegii noștri 
romîni, să legăm noi prietenii, să 
cunoaștem remarcabilele realizări 
sanitare, despre care am auzii 
pînă acum. Vom fi, mai ales, în 
măsură să cunoaștem rezultatele 
giganticului efort care trebuie să 
ducă la stingerea paludismului in 
țara aceasta, care a fost, timp de 
atitea secole, victima acestei ma
ladii, vom putea constata modul 
în care înființarea centrelor sani
tare a permis avîntul igienei ru
rale într-un ritm rapid, vom putea 
aprecia în sfîrșit toate progresele 
despre care ne-au vorbit colegii 
noștri, în cursul reuniunilor de 
pînă acum.

Cea de-a IX-a sesiune va consti
tui pentru noi încă un prilej rod-; 
nic de a face schimb de experiență' 
și de informații, de a învăța lu
cruri noi, de a asista la adevă
rate cursuri post-universitare de 
organizatori calificați ai sănătății 
publice.

Luînd apoi cuvîntul, dr. Paul 
van de Calseyde, directorul Co
mitetului regional pentru Europa 
al O.M.S., a spus: Țin să ex
prim sincerele mele mulțumiri gu
vernului Republicii Populare Ro
mîne pentru minunatele condiții 
de muncă asigurate bunei desfă
șurări a lucrărilor reuniunii noa
stre. Pînă în cele mai mici deta

lii își găsește expresia bunăvoința, 
prietenia și ospitalitatea romî- 
nească, pe drept cuvînt fenumită.

Vorbitorul a transmis sesiunii 
salutul directorului general al 
Organizației Mondiale a Sănătății.

in continuare, delegații au 
ales ca președinte al celei de-a 
IX-a sesiuni pe dr. Voinea _Mari- 
nescu, ministrul Sănătății și Pre
vederilor Sociale (R.P. Romînă), 
iar ca vicepreședinți pe dr. J. F. 
Goossens (Belgia) și pe dr. A. 
Engel (Suedia).
. Dr. Voinea Marineseu a mulțu
mit participanților pentru cinstea 
ce i s-a făcut prin alegefea sa 
ca președinte al celei de-a IX-a 
sesiuni a Comitetului regional pen
tru Europa al O.M.S. Vorbitorul a 
subliniat interesul deosebit pe 
care îl prezintă problemele ce se 
vor discuta in cadrul actualei se
siuni și și-a exprimat convingerea 
că actuala sesiune va constitui 
un minunat prilej de cunoaștere, 
un larg schimb de experiență în 
vederea obținerii unor noi și im
portante rezultate în ocrotirea să
nătății oamenilor, răspunzînd ast
fel dorinței de pace și prietenie 
între popoarele lumii.

După ce a fost adoptat progra
mul de lucru al sesiunii s-a trecut 
la discutarea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi: deciziile celei 
de-a Xll-a Adunări Mondiale a 
Sănătății, care a avut loc in pri
măvara acestui an la Geneva, pri
vind eradicarea paludismului și a 
variolei. Au luat cuvîntul dr. J. 
Stralau (R.F.G.). prof. G. A. Ca- 

naperia (Italia), dr. A. Engel 
(Suedia) și dr. E. D. Ashurkov 
(U.R.S.S.).

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Salutul tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Pentru eliberarea 
lui Farjallah Helou
BEIRUT 8 (Agerpres). — Opi

nia publică democratică din Liban 
este foarte îngrijorată de soarta 
lui Farjallah Helou.

După cum relatează ziarul „An- 
Nida“, in multe regiuni ale țarii 
au fost create comitete locale de 
luptă pentru eliberarea lui Helou. 
Pe adresa autorităților R.A.U. din 
Cairo și Damasc sosesc numeroase 
scrisori și telegrame de protest. 
Poporul libanez, scrie ziarul, nu 
este singur în lupta sa pentru sal
varea remarcabilului luptător îm
potriva imperialismului. Mișcarea 
pentru eliberarea lui Farjallah 
Helou a cuprins numeroase țări 
ale lumii.

Ziarul reproduce textul telegra
melor de protest împotriva arestă
rii și schingiuirii lui Farjallah 
Helou, adresate în ultimele zile 
din Bulgaria, Anglia, Brazilia, 
Australia și Irak, președintelui 
R.A.U. Voința popoarelor, scrie 
ziarul, este o mare forță și cei ce 
l-au întemnițat pe Farjallah He
lou trebuie să țină seama de ea.

prilejul celei 
a lui Alek- 
P'eședintele 

. a U.R.S.S., 
Suprem al 

! cu Ordinul 
Lenin pentru marile merite in dez
voltarea științei. Aleksandr Nesme
ianov este un remarcabil om de 
știință sovietic în domeniul chimiei 
organice. El este conducăto'ul 
școlii de specialiști tn domeniul 
chimiei compuși.or metalo-orga- 
nici.

MOSCOVA. - cu i 
de a 60-a aniversări 
sandr Nesmeianov, 
Academiei de Științe 
Prezidiul Sovietului 
U.R.S.S. l-a decorat

MOSCOVA. — La 8 septembrie 
Hugh Gaitskell, liderul Partidului 
laburist, care se află la Moscova, 
a anunțat pe ziariști că în după- 
amlaza acestei zile a primit o te
legramă din Anglia că regina F.li- 
sabeta ll-a a Angliei a luat hotă- 
rirea să dizolve parlamentul la 18 
septembrie și să fixeze a egeri 
extraordinare la 8 octombrie In 
legătură cu aceasta, a spus Gait
skell, delegația conducătorilor 
Partidului laburist revocă călăto
ria proiectată in Polonia și miercuri 
dimineața va pleca spre Londra pe 
bordul avionului ,,Tu-104".

BONN. - Agenția D.P.A. h 
anunțat că 57 de profesori germani 
au adresat celui de al 5-lea Con
gres al Uniunii sindicatelor din 
Germania occidentală, care are 
loc în prezent la Stuttgart, un 
apel cerîndu-i să depună toate 
eforturile pentru a obține înceta- 
rea înarmării atomice și organiza
rea tratativelor în scopul de a se 
crea în Europa centrală o zonă 
dezangajată din punct de vedere 
militar.

Istoria parcului tineretului
din Phenian

Telegrama lui Fam 
Van Dong către 

președintele Comisiei 
internaționale 

de supraveghere 
și control din Laos
HANOI 8 (Agerpres). — Agen

ția Vietnameză de Informații re
latează că la 7 septembrie, Fam 
Van Dong, președintele Consiliu
lui de Miniștri și ministru al Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam, 
a adresat președintelui Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control din Laos o telegramă în 
care Se atrage atenția asupra si; 
tuației serioase create în Laos și 
se referă la calomniile guvernului 
Fui Sananikone împotriva R. D. 
Vietnam și la faptul că guvernul 
Fui Sananikone a prezentat pro
blema Laosului în fața Organiza
ției Națiunilor Unite.

Fam Van Dong a cerut de ase
menea ca Comisia Internațională 
pentru supraveghere și control din 
Laos să-și reia neîntirziat activi
tatea sa in scopul asigurării înde
plinirii riguroase a acordurilor de 
la Geneva pentru Laos, restabili
rii și menținerii păcii în Laos și 
în întreaga Indochina.

Parcul tineretului din Phenian 
este un rod al muncii avintate 
depusă de tineri. Acum dumini
cile și în alte zile de sărbătoare 
vin aici muncitori, funcționari, 
elevi și studenți.

Să facem o vizită în frumosul 
parc.

Iată pajiștea copiilor cu toate 
atracțiile. O adevărată împără
ție pentru cei mici. Toboganul, 
călușeii, diferite leagăne oferă 
minunate clipe de veselie, de 
distracții.

Parcul este înzestrat cu un 
mare teatru de vară cu peste 20 
mii de locuri. Ei a fost construit 
chiar în centru. De aici, o că
rare duce spre fintina arteziană. 
Sub razele strălucitoare ale soa
relui țîșnesc în sus 648 coloane 
subțiri de apă care formează o 
pînză argintie, revărsîndu-se 
apoi în toate culorile curcubeu
lui, ca o rouă de cristal. Totul 
îți îneîntă ochiul.

Iată cataracta. Ea seamănă cu

o pînză de mătase. Apa cade în 
jos de la mare înălțime și, lo- 
vindu-se de piatră, se fărimițea- 
ză în miliarde de mărgele strălu
citoare.

Pe o stîncă verticală se înalță 
pavilionul Păcii. Pe bolta lui 
sint sculptați 24 de porumbei. 
Privindu-i ai impresia că din 
clipă în clipă își vor lua zborul 
spre zările albastre ale cerului.

împrejur, cu coroane verzi și

Scrisoare din R
stufoase, se înalță arbori care 
și-au înfipt rădăcinile adînc în 
crăpăturile stîncilor, vegetația 
deosebit de bogată acoperă pă- 
mintul cu un covor verde.

Acest parc este unul dintre 
locurile cele mai frumoase ale 
orașului. Și ca oricare loc în
semnat își are istoria sa. Pînă 
la eliberare, cei ce trăiau pe aici

Noi transporturi 
americane de arme 

în Laos
NEW YORK 8 (Agerpres). - 

După cum transmite agenția Asso- 
ciated Press, la 7 septembrie la 
Vientiane au at rizat două avirane 
cu grenade și muniții. Acesta este 
primul transport de materiale de 
război livrat în cadrul noului pro
gram american de acordare a 
unui „ajutor extraordinar“ arma
tei laoțiene.

In „Parcul tineretului“ din Phenian, copiii găsesc tot felul de distracții 
pentru ei.

duceau o existență jalnică. Se 
afla o carieră de piatră aparți- 
nînd japonezilor. Stăpînii japo
nezi exploatau crunt pe munci
tori.

Acum însă în acest loc se aud 
rîsete, cîntece tinerești. De alt
fel, proiectul parcului aparține 
studenților Institutului de con
strucții. Ei au fost și construc
torii lui entuziaști și și-au înche
iat opera in numai 70 de zile.

. P. D. Coreeană
Au fost necesare în total 300 de 
mii de zile-muncă cuprinzînd: 
transportarea a 250 mii metri 
cubi de pietriș în vasta piață de 
340 de metri patrați, construirea 
din piatră a unui dig pe o întin
dere de 2.100 metri, amenajarea 
aleilor de beton pe o lungime de 
4.500 metri, amenajarea rețelei 
de canalizare pe o distanță de 
6.300 metri și instalarea cablului 
pe o lungime de 800 de metri.

în afară de acestea ei au tre. 
buit să construiască cataracta 
și alte peste 60 construcții dife
rite, care cereau o înaltă tehnică 
și măiestrie.

Au fost greu de îndeplinit în 
termenul cerut, cu posibilitățile 
existente, aceste grandioase lu
crări de construcție. Trebuiau 
neapărat introduse în construc
ție mijloace mecanizate, moder
ne, de mare randament. înainte 
de a porni lucru, studenții au 
fabricat la uzina-școală, constru
ită tot cu propriile lor miini, 
peste 600 mașini necesare con
strucției parcului. Atunci a apă
rut chemarea : „Să transformăm 
construcția noastră intr-un mij
loc de întărire a legăturii învă
țămîntului cu producția, așa cum 
ne învață partidul“.

Susținînd această chemare a 
comitetului Uniunii democratice

a tineretului din Institutul de 
construcții, organizațiile de bază 
discutau zilnic muflta lor, in
stituiau seminarii în care se dez
bateau probleme teoretice și 
practice legate de această con
strucție. După cinci zile de la 
începerea aplicării hotărîrilor 
luate în urma acestor discuții, 
studentul Hen Den Cer a venit 
cu propunerea de a se crea un 
mare atelier de lăcătușerie. Pro
punerea a fost adoptată. Apoi, 
adunînd metal, studenții au con
struit mașini pe care le-au fo
losit pe șantier.

Ca urmare a acestei inițiative, 
în toate întreprinderile de con
strucții care lucrau pentru ame
najarea parcului au fost făcute 
una după alta numeroase propu
neri de raționalizare, a căror 
aplicare a ridicat cu mult pro
ductivitatea muncii. Așa, de 
exemplu, conveerul automat fără 
transmisiune electrică instalat 
pe o întindere de 700 metri a 
ridicat productivitatea muncii 
de peste 4,5 ori, mașina de 
transportat pămînt cu otgon — 
de mai bine de patru ori, perfora
torul hidraulic — de 13 ori, ma
șina de încărcat pămînt — de 
mai bine de 8 ori.

Pe șantier s-a deschis o ex
poziție a propunerilor de rațio
nalizare, au fost organizate con
sfătuiri ale raționalizatorilor la 
care s-a discutat problema ridi
cării nivelului mecanizării com
plexe în 1 construcții. în decurs 
de 70 de zile au fost introduse 
în practică 90 propuneri de ra
ționalizare care în prezent se 
introduc larg în munca de con
strucții a trusturilor și între
prinderilor locale.

Din construirea acestui parc, 
studenții noștri au tras prețioase 
învățăminte care vor folosi atît 
formării lor ca specialiști, Cit și 
ca oameni.

KAN VON-SUK

Perfniteți-mi, ca în numele Pre
zidiului Mării Adunări Naționale și 
a Guvernului Republicii Populare 
Romîne, cit și al meu personal, 
să salut călduros pe toți partici
panții la cea de-a IX-a sesiune a 
Comitetului regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a 
Sănătății, reunljl in scopul nobil 
al discutării principalelor probleme 
legate de ameliorarea sănătății po
poarelor din această parte a lumii.

Problemele care figurează pe 
ordinea de zi a acestei Sesiuni 
sînt dintre cele mai importante și 
rezolvarea lor poate contribui din 
plin la ridicarea nivelului sanitar 
al populației țărilor pe care le re- 
prezentați.

în același timp, dați-mi voie 
să-mi exprim satisfacția prilejuită 
de organizarea acestei Sesiuni în 
Capitala țării noastre, fapt care 
vă va permite ca, pe lingă discu
țiile programate, să puteți lua cu
noștință de unele aspecte ale vie
ții poporului romîn, precum și de 
acțiunile de ocrotirea sănătății din 
țara noastră.

Sînt convins că munca dumnea
voastră va găsi în Republica 
Populară Romînă un climat din 
cele mai favorabile.

In anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea Partidu
lui Muncitoresc Romîn, țara noa
stră a obținut importante realizări 
in dezvoltarea economiei naționale 
și ridicarea nivelului social-cultu
ral al poporului.

Am sărbătorit nu de mult 15 
ani de la eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, trecînd in revistă un 
bogat bilanț de înfăptuiri care au 
confirmat pe deplin justețea poli
ticii partidului și guvernului no
stru, integral consacrată progresu
lui și păcii. Pe drept cuvînt, po
porul romîn, constructor al socia
lismului, se tnîndrește cu înfăptui
rile sale creatoare în domeniul 
industriei, agriculturii, în ridicarea 
vieții sale pe o treaptă superioară 
de civilizație și cultură.

In acest ansamblu se înscriu și 
eforturile politicii sanitare a re
gimului democrat-popular. Ele ne 
apar cu atît mai semnificative 
cînd le comparăm cu trecutul nu 
prea depărtat, cu situația de nea
gră mizerie materială și morală 
în care secole de-a rîndul a fost 
silit să; trăiască poporul romîn.

Citeva cifre elocvente prin ele 
însele : prin scăderea mortalității 
generale și a celei infantile s-a 
prelungit durata medie de viață a 
populației Romîniei de la media de 
42 de ani, cit era în anii 1930-1932, 
la 63 de ani in 1958; sau, altfel 
exprimat, mortalitatea generală s-a 
redus de la 18 la mie, cît era în 
1938, Ia 8,7 la mie în 1958. In anii

regimului democrat-popular re
țeaua sanitară a cunoscut același 
ritm de dezvoltare ca și celelalte 
sectoare. Au fost construite noi 
spitale și sanatorii, policlinici și 
dispensare. Numărul total al patu
rilor pentru asistența medicală a 
populației a crescut de la 30.000, 
cite erau în 1938, la 130.000 în
1958. Se înțelege că în acest scop 
au fost necesare noi instituții de 
învățamint pentru cadrele medico- 
sanitare și sporirea numărului de 
medici de la 8.000 la 23.000 in
1959, astfel că astăzi avem un me
dic la 7b0 de locuitori.

Au fost în bună parte stăvilite 
bolile infecto-contagioase care fă
ceau ravagii în trecut ; succese re
marcabile au fost obținute în era
dicarea paludismului, de asemenea 
în domeniul combaterii pelagrei, 
sifilisului și altor flagele sociale. 
Măsurile tehnice și sanitare de 
protecție a muncii și de ridicare 
a nivelului educativ-sanitar al 
muncitorilor au redus numărul ca
zurilor de incapacitate de muncă 
în principalele sectoare industriale.

Pentru o politică sanitară cu a- 
sernenea rezultate statul nostru a 
alocat fonduri apreciabile ; pentru 
anul 1959, de pildă, 23 la sută din 
bugetul țării a fost îndreptat spre 
sectorul social-cultural.

In fiecare an partidul și guver
nul iau noi și noi măsuri pentru 
ridicarea nivelului de trai, pentru 
dezvoltarea învățămîntului, științei 
și culturii, pentru asigurarea în 
tot mai bune condiții a odihnei oa
menilor muncii, pentru promovarea 
culturii fizice — toate acestea adu- 
cînd o importantă contribuție la 
ridicarea stării de sănătate a po
porului nostru.

E de la sine înțeles că politica 
noastră de ridicare a nivelului de 
trai al populației, ca de altfel și 
eforturile celor care activează 
pentru apărarea sănătății oameni
lor, pot da roade depline numai 
într-o atmosferă de destindere in
ternațională și de pace.

Ducînd o temeinică politică de 
progres economic și social, rnili- 
tînd cu ardoare pentru relații po
litice, comerciale și culturale cu 
toate popoarele lumii, poporul ro
mîn și guvernul său nu precupe
țesc nici un efort pentru consoli
darea păcii, a încrederii reciproce 
între state, pentru dezvoltarea 
unui climat internațional propriu 
marilor înfăptuiri la care ne dau 
dreptul uriașele descoperiri ale 
științei și tehnicii zilelor noastre.

Republica Populară Romînă mi
litează activ pentru slăbirea încor
dării internaționale, pentru dezvol
tarea colaborării și prieteniei între 
popoare, pentru încetarea experien
țelor cu armele nucleare și inter
zicerea acestor arme, pentru folo
sirea energiei nucleare în scopuri 
pașnice.

Statul nostru democrat-popular 
duce o politică de rezolvare a tu
turor problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor și promovează cu 
consecvență în relațiile sale- inter- 
naționale politica coexistenței paș
nice între statele cu orînduiri so
ciale diferite.

Întărirea păcii și progresul so
cial stau la baza relațiilor științi
fice și culturale ale țării noastre 
cu toate țările și cu toate forurile 
internaționale care au ca scop îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de viață a omului.

Urez, așadar, deplin succes lu
crărilor celei de-a IX-a Sesiuni a 
Comitetului regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a 
Sănătății și doresc ca această Se
siune să contribuie cît mai mult 
posibil Ia întărirea colaborării po
poarelor europene în lupta lor 
pentru îmbunătățirea continuă a 
stării lor de sănătate, pentru pace 
și progres.

Vă doresc, dumneavoastră, tu
turor, să vă simțiți bine în țara 
noastră și să vă bucurați din plin 
de ospitalitatea și prietenia cu 
care poporul romîn își înconjoară 
întotdeauna oaspeții.

Pregătirea deschiderii învățămîntului

Cocktail în cinstea 
participanților la cea 

de a IX-a sesiune 
a Comitetului regional 

pentru Europa al O.M S.
Marți seara dr. Paul van de 

Câlseyde, directorul Comitetului 
regional pentru Europa al Orga
nizației Mondiale a Sănătății, a 
oferit la restaurantul „Pescăruș" 
un cocktail în cinstea participanți
lor la cea de-a IX-a sesiune a 
Comitetului regional pentru Eu
ropa al O.M.S.

La cocktail au luat parte to. 
varășii Ștefan Voitec, dr. Voinea 
Marineseu, dr. Octavian Belea, dr. 
Octavian Berlogea, academicieni, 
medici, funcționari superiori din 
Ministerul Sănătății și Prevederi
lor Sociale.

Au luat de asemenea parte cei 
peste 100 de delegați și observatori 
străini partieipanți la cea de-a 
IX-a sesiune a Comitetului regio
nal pentru Europa al O.M.S.

(Agerpres)

politic - o sarcină
(Urmare din pag. l-a)

sînt unele comitete raionale U.T.M. 
ca cele din Codlea, Tîrnăveni, Si
biu care au privit cu ușurință 
munca de recrutare a propagan
diștilor. Unii tineri recrutați de 
aceste comitete raionale U.T.M. 
pentru munca de propagandist nu 
au pregătirea politică și culturală 
corespunzătoare, tiu dau garanția 
că vor conduce în bune condiții 
cercurile ce li se vor încredința. 
Unele comitete raionale U.T.M. 
cum sînt de pildă cele din Codlea, 
Tîrnăveni etc. au trimis la cursul 
de pregătire organizat de comi
tetul regional U.T.M. tineri care 
nici măcar nu știau că sînt pro
pagandiști, tineri care nu au 
pregătirea necesară pentru a face 
față muncii și răspunderii de pro
pagandist. 15 dintre tovarășii tri
miși din raionul Codlea la in
struire nu ating nici măcar ni
velul cerut unor cursanți de la 
cercurile serale U.T.M. Biroul co
mitetului regional U.T.M. a discu
tat cu tovarășii din aceste raioane 
atrăgîndu-le din nou atenția asu
pra necesității recrutării unor 
propagandiști capabili să facă față 
cu succes acestei munci de răspun
dere.

De asemenea în unele organi
zații de bază cum sînt de pildă 
cele din Combinatul chimic-Tirnă- 
veni, Firul Roșu-Tălmaci-Sibiu, 
Steagul Roșu Orașul Stalin etc., 
nici recrutarea cursanților nu se fa
ce conform indicațiilor date de C.C. 
al U.T.M. La Combinatul chimic 
din Tirnâveni și Firul Roșu-Tăl- 
maci din Sibiu de pildă tinerii 
au fost repartizați în diferite

de mare răspundere
forme de învățămînt politia 
U.T.M. pe bază de tabel, fără 
să se discute cu ei, fără să se ana. 
lizeze cu seriozitate nivelul lor de 
pregătire.

Este clar deci că principala 
sarcină care stă în fața noastră 
acum este aceea de a veghea cu 
strictețe ca indicațiile date de C.C. 
al U.T.M. cu privire la deschiderea 
învățămîntului politic să fie respec. 
tate.

Comitetul regional U.T M.. secția 
de propagandă și agitație va da 
în această perioadă un ajutor și 
mai mare comitetelor raionale și 
orășenești U.T.M. in special pentru 
recrutarea unui corp de propa
gandiști cu o pregătire politică și 
culturală corespunzătoare, capabili 
să asigure un conținut bogat acti
vității cercurilor politice pe care 
le vor conduce.

Noi vom urmări totodată ca 
cursurile de instruire (cel organi
zat de Comitetul regional U.T.M. 
cit și cele serale, organizate de 
comitetele raionale și orășenești 
U.T.M.) să înarmeze temeinic pe 
cursanți din punct de vedere po
litic și ideologic, să-i ajute în 
însușirea a cit mai multe cuno. 
ștințe practice de organizare și 
desfășurare a activității cercurilor 
politice.

Muncind în felul acesta, sub 
conducerea comitatului regional de 
partid, noi sîntem convinși că vom 
obține anul acesta rezultate și mai 
bune în desfășurarea învățămintu« 
lui politic U.T.M.
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