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Toate 
forțele 
PENTRU

Utemiști și tineri de la sate!
Participați cu toate forțele voastre 

la strîngerea rapidă și fără pierderi 
a noii recolte, folosind orice oră 

bună de lucru!
Nici un spic, nici un bob pierdut 

din noua recoltă!

terminarea grabnică Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Proletari din toate țările, Primirea vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate 
Germane, dr. Lothar Bolz 

de către președintele 
Consiliu ui de Miniștri 
ai Rajub icii Populare 
Romine, Ch vj Stoica

Marti 15 iulie 1958, președinte
le Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Romine, Chivu 
Stoica, a primit la Consiliul de 
Miniștri pe vicepreședintele Con- 
siliuiui de Miniștri și ministrul 
Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Germane, dr. Lotliar 
Bolz.

La întrevedere au asistat: mi
nistrul Afacerilor Externe al Re
publicii Populare Romiîie, Avram 
Bunaciu și Ewald Moldt, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Democrate Germane la 
București.
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M-, la sfatul 
coordonare a 
puțină preo-
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A RECOLTĂRILOR
Pentru pîinea

poporului!
Soarele de iulie a- 

runcă raze fierbinți 
peste Întinderile de 
aur. Dar cu cît e mai 
aprigă arșița, cu atît 
devine mai indirji'ă 
voința oamenilor. Cu 
toate forțele, cu toa<e 
mijloacele de care di
spun, colectiviștii din 
G.A.C. „7 Noiembrie" 
din comuna Cocar- 
rea'ia. rc-iunea Cons
tanța, desfășoară bă
tălia strîngerii recol
telor. Toate cele 88 de 
secerători simple și 2 
seceratori-legători au 
fost puse în acțiune. 
Și in numai cîteva 
zile, din cele 1.360 de 
hectare cu grîu peste 
1.000 hectare au fost 
recoltate. In strînge- 
7-- .—muncii

mai 
co- 
cu

To-
se-

rea roadelor 
lor comune cei 
activi sînt tinerii 
lectivei, în frunte 
cei 94 de utemiști. 
varășul Ion Jecu, 
cretarul organizației 
de partid din colecti
vă, mărturisea că ela
nul cu care tinerii 
muncesc în aceste zile 
stimulează și pe cei
lalți colectiviști, 
lingă munca ce 
depun din zori 
pînă-n noapte, tinerii

Pe 
o 

Și

desfășoară o largă ac
tivitate politică. Biroul 
organizației de bază 
U.T.M. în frunte cu 
secretarul ei, Petre 
Popescu, a făcut din 
ariile colectivei punc
te însemnate de agita
ție. Au fost amenajate 
biblioteci, afișate lo
zinci etc. In ziua de 
11 iulie au intrat in 
funcțiune cele șase 
batoze venite de la 
S.M.T. Fetești și cele
lalte două de la 
G. A. S. Cocargeaua. 
Tinerii și-au organizat 
în așa fel munca, in
cit nici un ceas să nu 
fie pierdut. Sacii sînt 
cîntăriți repede, apoi 
sînt încărcați in căru
țele care așteaptă in 
ordine. Grîul ia dru
mul spre baza de re
cepție și spre hamba
rele colectivei. Intre- 

desfășoară 
Pînă acum, 
Anghei I. 

Iosif N. Do-

cerea se 
pasionant, 
utemiștii 
jheorghe,
bre, Maria I. Manea 
și alții se țin în frun
te. Bătălia pentru 
strîngerea piinii nu 
s-a terminat însă. Lup
ta pentru titlul de 
fruntaș continuă.

„E
Suprafața însămînțată la G.A.C. „Drumul 

lui Lenin“ din satul Cuci, raionul Negrești 
este de 115 ha. Dintre acestea, 75 ha. grîu, 
20 ha. orz și restul ^secară. Secerișul a înce
put săptămîna trecută. Combina autopropul
sată a S.M.T. Negrești a mers bine. In două 
zile orzul a fost pus în magazii, iar în miriște 
au fost executate arături adinei de vară. Apoi, 
s-a trecut la grîu, într-o singură zi recoltin- 
du-se 17 ha. Recolta, în medie, 2.000 kg. la 
hectar.

Planul prevede ca în ziua de 19 iulie gos
podăria să declare campania de recoltare în
cheiată. Ritmul muncii ? Față de situația din 
12 iulie sînt indici siguri că planificarea va 
fi respectată. Pentru ca lucrările să se ter
mine la timp, colectiviștii din Cuci au luat 
din vreme toate măsurile. Organizația U.T.M. 
(secretar Mihai Radu) a mobilizat în această 
campanie pe toți utemiștii și tinerii, care, de 
fapt, constituie majoritatea brațelor de mun
că din gospodărie.

Gospodăria colectivă din Gîrbești are în
sămințată cu păio>ase o suprafață mai mare cu 
12 ha. ca cea de la Cuci. Solul este asemă
nător ; însămînțările au fost făcute în același 
timp. Bună de strîns este și recolta colecti
viștilor din Gîrbești. Pînă la 12 iulie însă 
nu era cules nici un bob. „Nu-i grabă — 
gîndesc ei — pînă în august să tot secerăm**. 
Și, firește, procedează ca atare. La sfatul 
popular raional am discutat cu tovarășul in
giner Nicolae Trofin,

— Ce aveți de 
zis de gospodăria 
colectivă din Gîr
bești, mai ales că 
nu este singura în 
asemenea situație ?

— Ce să zic. Ni
mic. Pe raion trea
ba merge bine.

Era de față și to
varășul Vasile Ne. 
stor, prim secretar 
al comitetului raio-

U.T.M.,

««« dar numai din birou
aceeași întrebare, din răspunsul primului se
cretar a reieșit că organizația U.T.M. din 
G.A.C .Gîrbești este inactivă, dar că pe raion 
„treaba merge bine**. Cit de bine merge treaba 
pe raion ne-o arată situația operativă din 12 
iulie. Din totalul de 21.106 lia. păioase abia 
se recoltaseră 332 ha., iar arături doar 20 Im. 
la Cuci. Nici o palmă dezmiriștitu, nici un 
snop cărat la arii. Batozele, 83 la număr, se 
spune că slut pe arii, insă din 179 arii sini 
amenajate numai 10, ca să nu mai vorbim de 
cele planificate să fie electrificate sau ilu
minate și pentru a căror amenajare nu s-a 
întreprins nimic. Nu am auzit in raionul Ne
grești de vreo arie a tineretului. Nu am au
zit nimic despre ce vor face utemiștii și ti
nerii neutemiști din raion in această campa
nie in cadrul acțiunii tineretului din agricul
tură in urrna Consfătuirii de la Constanța. 
Asta înseamnă că „treaba merge bine" ? Nici
decum.

La comitetul raional U. T. 
popular raional, la colectivul de 
campaniei de vară există prea
cupare pentru a găsi măsurile cele mai bune 
pentru urgentarea strîngerii recoltei.

Ce are de făcut în aceste zile comitetul raio
nal U.T.M.? Să mobilizeze întregul tineret 
din raion la muncă entuziastă pentru strîh- 
gerea grabnică a recoltei, activiștii săi să fie 

zi de zi în mijlocul tinerilor pen
tru a-i controla și îndruma în 
chipul cel mai concret și eficace.

C. SLAVIC

șeful secției agricole.

“ i s-a

Semnarea unor acorduri 
între R. P. Romînă 
și R. D. Germană

La 15 iulie 
la Consiliul 
un nou acord cultural, o conven
ție consulară și un tratat privind 
asistență juridică în cauzele ci
vile, familiale și penale între 
R.P. Romînă și R.D. Germană. 
Din partea romînă acordurile au 
fost semnate de Avram Bunaciu, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne; din partea R.D. 
Germane de dr. Lothar Bolz, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul Afacerilor Ex
terne al R.D. Germane.

La semnare au fost prezenți 
din partea romînă: Atanase Joja, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Invățămîn- 
tului și Culturii, Constanța Cră
ciun, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, dr. 
zincescu. secretar general al 
nisterului Afacerilor Externe, 
Ionescu, șeful Ceremonialului 
Stat, Al. Buican și O. Livezeanu,

(Continuare în pag. tll-<a)

1958 au fost semnate 
de Miniștri al R.P.R.

Me- 
Mi-

D.
de

părut

Sectorul Tunel-ieșire de pe șantierul hidrocentralei 
Lenin“-Bicaz și-a îndeplinit planul semestrial de montare și 

betonare a viralelor din zona blindajului la 22 iunie.
Iată momentul lansării unei virale pentru montare în zona 

blindată la ieșirea tunelului de aducțiune.

La deschiderea Congresului mondial 
de la Stockholm

N. S.

G.A.S. Berecsăul Mare, din re
giunea Timișoara are cultivată cu 
grîu. o suprafață de 1673 ha. Aici 
grîul nu numai că s-a copt destul, 
dar boabele au și început să se 
scuture. Pînă acum au fost recol

tate 922 ha. Si
tuația este de-a 
dreptul îngrijo
rătoare întrucît 
gospodăria dis
pune de 27 com
bine și 21 «e-
cerători-legători 

care în 5—7 zi
le lucrătoare pot 
recolta întreaga 
suprafață. Acest 
lucru însă nu 
s-a întîmplat de
oarece se mun
cește la întîm- 
plare. Recoltatul 
se face cu viteza 
melcului. Dacă 
socotim că o se- 
cerătoare - legă- 

toare poate 
colta într-o 
aproximativ tot 

și o 
după 

zilnică 
aici a- 
fiecare 
(com- 

seceră-

Trăsătura

caracteristică

a fiecărui

tînăr muncitor

trebuie să fie

ATITUDINEA
SOCIALISTĂ
fată de muncă

PACEA

35

re-
zi

In frunte cu utemista Constanța Ignat, cele mai tinere fete ale 
gospodăriei colective

ratei ii și-i fac clăi.
din Căzănești adună snopii din urma sece- 
Așa le-a găsit oaspetele cînd a ajuns aici.

Acad. prof. dr. Gh. lonescu-Sisești

atît cît 
combină, 
viteza 
realizată 
vem la 
agregat 
bina sau 
toare-legătoare) 
următorul ran
dament : 3 iulie
— 0,5 ha., 4 iu
lie — 0,68 ‘ 
5 iulie — 
ha., 6 iulie 
1,5 ha., 7
- 2,12 ha., I 
iulie — 3,37 ha.,

B. CONSTANTIN

h3.,
0,81

iulie
8

în mijlocul tinerilor colectiviști din Câzdnești (Continuare 
în pag. lll-a)

Uzinele „Mao-Țze-dun" din Ca
pitală au izbutit să se facă cu
noscute atît în țară cît și peste 
hotare pentru produsele pe care 
le fabrică. Este știut că aici tine
retul formează o mare parte din 
numărul muncitorilor. Marea 
majoritate a tinerilor de aici au 
o atitudine înaintată față de mun
că, față de avutul obștesc, mulți 
dau dovadă de eroism în muncă, 
neprecupețindu-și efortul și tim
pul pentru a face ca uzina lor 
să-și depășească sarcinile de 
plan, să se situeze în rîndul uzi
nelor fruntașe. Brigăzi de tine
ret, cum sînt cele de la secția 
montaj, dau dovadă de multă 
hărnicie în muncă. Tineri ca Va- 
sile Costache, Ștefan Stanciu, Ion 
Miu, Ionel Petrescu, Ion Vintilă, 
Gh. Nicolae, Ion Apostolescu, Tu- 
dorache Duțu — sînt o mîndrie 
pentru întreaga uzină.

Faptul că marea majoritate a 
tinerilor au o atitudine justă față 
de muncă și față de avutul ob
ștesc, că mulți dintre ei se află în 
rîndurile fruntașilor uzinei, oglin
dește și un interes crescut din 
partea comitetului U.T.M. față 
de educarea tineretului.

Pentru a întări disciplina în

producție, comitetul U.T.M. aju
tat de organizația de partid a 
pus această temă în discuția adu
nărilor generale din diferite sec
ții, arătîndu-le tinerilor pagubele 
pricinuite prin încălcarea disci
plinei precum și importanța ridi
cării productivității muncii.

Posturile utemiste de 
ău combătut absențele 
vate, risipa de material, 
atenție față de curățenie 
jirea mașinilor etc.

Această muncă dusă de orga
nizația U.T.M. nu este însă sufi
cient de sistematică, nu e destul 
de consecventă ca să ajungă la 
fiecare tînăr.

Pe lîngă tinerii sîrguincioși, 
care dau dovadă de spirit de răs
pundere, mai sînt totuși în uzină 
și tineri care nu știu să prețuia- 
scă timpul de muncă, absentează 
nemotivat, întîrzie, pleacă mai de 
vreme de la lucru, umblă, din loc 
în loc, se țin de pălăvrăgeală, 
împiedieîndu-i adesea și pe alții 
să lucreze. Asemenea tineri creea
ză, prin atitudinea lor, greutăți 
uzinei întregi.

Poate pentru 
Ion, Aurel Pândele, 
Tănase Lazăr, pare neînsemnat

control 
nemoti- 

lipsa de 
și îngri-

tinerii Niță 
M. Coculaș,

Cum să vă îndepliniți
ANGAJAMENTELE!

Vara, cu zăpușeala ei de cuptor, în
cinge Bărăganul. Bătălia penlru 
strîngerea recoltelor de aur e în 

toi. In iureșul ei s au avîntat cu toate 
forțele și colectiviștii din Căzănești (re
giunea București Din zori pînă-n 
noapte ei n-au astfrripăr. Și arar, în cli
pele de răgaz, seara, tîrziu, ei se sfă
tuiesc, socotesc și cîntărind în căușul 
palmelor boabele de aur, fac aprecieri 
cu privire Ia munca lor. Acum, mai 
mult ca în celelalte campanii, în min
tea oamenilor de aici se nasc întrebări : 
„Cum am muncit aici ?“ „Cum sa fa
cem ca strădania noastră să dea roade 
și mai bogate ?“ La toate aceste între
bări, ei caută să afle răspunsuri în ex
periența lor, în cărți, în cunoștințele 
altora, în sfaturile specialiștilor. Setea 
de a cunoaște, dorința de a pune să- 
pinire pe tot ce e nou în știința lucră
rii ogoarelor, stăruie în mintea tuturor. 
Această sete se dezvoltă și mai mult la 
tinerii colectiviști. Și aici, în gospodă
ria colectivă „Horia, Cloșca și Crișan" 
din Căzănești, tineretul reprezintă o 
forță în activitata organizatorică și 
economică. Mărturie vie a forței lui 
stau primele succese obținute pînă 
acum. încadrați activ în acțiunea tine
retului din agricultură, tinerii colecti
viști din Căzănești își aduc prinosu' 
muncii lor entuziaste la înflorirea gos
podăriei.

Acum cîteva luni au apărut în ziar

angajamentele tinerilor de aici — ex
presia dragostei și atașamentului față 
de gospodăria colectivă, a hotărîrii de 
a-și dărui toate forțele sporirii avutului 
obștesc, înfloririi gospodăriei. Organi
zația de bază U.T.M. de aici, condusă 
de organizația de partid i-a educat cu 
grijă zi de zi pe cei 94 de utemiști și 
pe ceilalți tineri, cultivîndu-le încrede
rea în forța lor, conștiința că ea tre
buie pusă în slujba ridicării rapide a 
gospodăriei din punct de vedere econo
mic. ' ' ” , . “ ’
ciiiar prea îndrăznețe angajamentele 
lor.

— Puteți face voi tot ce v-ați 
gajat ?

— O să facem chiar și mai mult, a 
răspuns secretarul. Tineretul

La început, unora li s-au părut

an-

1 nostru 
condus de organizația de partid știe să 
răspundă la chemările organizației.

Și secretarul a dat un singur exem
plu foarte edificator. Intr-o noapte, 
apele au rupt stăvilarul de la orezărie. 
La primele strigăte de alarmă ale paz
nicului. tinerii au alergat imediat acolo 
și au lucrat toată noaptea în apă, cu 
abnegație și eroism, salvînd recolta de 
orez pe cele 30 hectare

Utemiștii colectiviști din Căzănești 
s-au dovedit tineri cu o înaltă conștiin
ță politică, maturi, oameni de nădejde, 
cîștigindu-și dragostea și prețuirea tu
turor colectiviștilor. Ei s-au angajat în 
primăvara anului acesta să răspundă

de 50 hectare grîu, 50 ha. porumb (plus 
9,5 ha. porumb furajer) 50 ha. lot se- 
mincer, să facă 4 platforme de gunoi, 
să întrețină cele 250 ha. islaz, toate 
cele 70 atelaje să fie date în răspunde
rea tinerilor, să întrețină livada și al
tele.

Dar cel mai important lucru e că ti
nerii s-au angajat să obțină cantități 
mari de cereale (cu 300 kg. mai mult 
la grîu, cu 500 kg. mai mult la po
rumb) peste cele planificate.

Organizația U.T.M. a considerat ca 
o sarcină politică a sa de primă im
portanță mobilizarea întregului tineret 
la îndeplinirea acestor angajamente. 
Fiecare tînăr a primit astfel sarcini 
concrete, biroul U.T.M. controlîndu-i. 
analizînd de cite două ori pe lună re
zultatele, luînd măsuri imediate pentru 
înlăturarea deficiențelor. Organizația 
U.T.M. a imprimat în conștiința tineri
lor totodată dorința de a studia, de a 
pătrunde neîncetat în tainele științei 
agriculturii.

Așa s-a înfiripat în ei dorința de a 
invita în mijlocul lor un om de știință 
competent care să Ie dea sfaturi, să-i 
povățuiască, să le indice căile spre re
colte cît mai îmbelșugate.

Aflînd de dorința lor, redacția zia
rului nostru le-a venit în ajutor, invi- 
tîndu-1 pe acad. prof. dr. Gh. lonescu- 
Sisești, să le facă o vizită. Dînsul s-a 
arătat bucuros să meargă în mijlocul

tinerilor colectiviști din Căzănești. 
Și, cu cîteva zile în urmă, într-o dimi
neață oaspetele a sosit la sediul gos
podăriei agricole colective.

In cîteva cuvinte, cu ajutorul datelor 
și cifrelor, contabilul l-a informat pe 
oaspete despre dezvoltarea gospodăriei.

— Gospodăria noastră a luat ființă la 
6 martie 1950. Temelia am pus-o doar 
cu 49 familii și 162 hectare de pămînt. 
începutul a fost greu, dar nu ne-ain dat 
bătuți. In 1951 s-au mai alăturat încă 
67 de familii cu 460 ha. Insă anii au 
trecut, noi am căpătat experiență și am 
început să muncim mai bine, mai chib
zuit. Astăzi, alta e situația. Sîntem un 
colectiv puternic, de 420 familii. Dis
punem de 1.800 ha., 650 oi, 20 vaci, 135 
porci, 140 căi, 110 stupi, păsări, eleșteu 
de pește, culturi irigate și multe altele. 
Fondul de bază este 950.000 lei. Anul 
acesta, gospodăria va deveni milionară 
Avem recolte bogate. Consiliul de con
ducere al gospodăriei e mulțumit d^ 
munca utemiștilor și tinerilor. Angaja 
mentele pe care ei și lc-au asumat în 
urma Consfătuirii de la Constanța și 
pe care le-au îndeplinit în mare parte, 
vor aduce mari venituri colectivei.

In cadrul discuțiilor purtate, secreta
rul organizației U.T.M. l-a informat pe 
oaspete și despre realizările obținute de 
tineri pînă acum. Fiecare tînăr a reali
zat pînă acum cel puțin 150 zile-muncă. 
In afară de aceasta ei au depus 400 zile 
muncă voluntară, care se ridică valoric 
la circa 14.000 lei, 
depusă în fondul de 
riei. Imediat după 
însămînțate peste 
ha. porumb furaj.

N.

sumă care va fi 
: bază al gospodă- 

seceriș au fost 
angajament 9,5

S-au făcut
. SIMIONESCU 
și N. BARBU

pînă

faptul că lipsesc două-trei zile în- 
tr-o lună. Lor nu li s-a arătat că, 
adunate, aceste absențe îngreu
nează îndeplinirea planului. Nu
mai în lunile aprilie și mai, la 
secția mecanică a uzinei, secție a 
tineretului, s-au pierdut datorită 
absențelor nemotivate 1748 ore, 
în care se putea fabrica în plus 
piese necesare pentru trei trolii 
de intervenție sau cinci cărucioa
re pentru poduri rulante. De pe 
urma nerespectării disciplină în 
producție suferă planul uzinei.

Nu numai atît. Uzina pierde nu 
numai pentru că se produce mai 
puțin, ci și datorită faptului că 
cheltuielile generale de fabricație 
se raportează, în acest caz, asu
pra unui volum mai mic de pro
duse. Odată cu pierderile uzine:, 
se diminuează și cîștigul munci
torilor care întîrzie de la lucru

C. BANCILA

începerii

clădește, 
decît cel

TINEREȚII
* Am avut prilejul la Varșovia, în zilele Festivalului, să stau 
îndelung do vorbă cu supraviețuitori ai atacului atomic de la 
Hiroșima și Nagasaki. Le e nespus de greu acestor oameni 
să spună cum a fost la Hiroșima și Nagasaki : amintirile sînt 
dureroase. Dar cu toată tristețea ce le o stîmeau îngrozitoare
le aduceri aminte, sfidau îngrozitoarele aduceri aminte și, 
deși știau că, povestind, durerea reînvie, ei nu se temeau 
să-mi spună exact, ca cifre și date cum a fost la Hiroșima 
și la Nagasaki. Neînchipuitele lor dureri: îngrozitoarele lor 
aduceri aminte lo preschimbau cu prețul adincirii rănii, în 
armă de luptă, ca oamenii să nu uite ce-a fost, să lupte îm
potriva războiului. Durerea preschimbată în hotărîre de luptă 
capătă aureola înaltei demnități umane.

Aim văzut cum tineri din patria noastră, frecați și ei prin 
încercările ultimului război, priveau cu o gravă maturitate 
durerea celor care au cunoscut urgiile războiului atomic. Dar 
tinerii din patria noastră știu că o mare durere nu se vindecă 
numai cu înțelegere, cricît ar fi ea de adevărată și de ome
nească. Ea poate fi ușurată numai prin hotărîrea de a lupta 
pentru ca asemenea dureri să nu se mai repete niciodată. 
Tinerii patriei noastre își dezvăluiau forma supremă a înțe
legerii durerii cea mai omenească și mai pătimașă : hotărîrea 
de a lupta fără șovăire împotriva războiului, împotriva răz
boi ului atomic.

Aceste gînduri tni-au fost prilejuite de vestea 
uriașului Congres al popoarelor de la Stockholm.

Nimeni nu iubește mai mult pacea decît cel care 
tot așa cum nimeni nu prețuiește mai mult fericirea
caro i-a simțit aroma. Marele poet Iozssf Attila, cîntind du
rerea celor oprimați în vremurile cînd stăpineau boierii și 
fabricanții, arăta că viața le era lipsită de bucurii, pîinea care 
era odată pline, ajungea în buzele lor mucegai, surîsul nu 

surîs, bucuria nu era bucurie, cîntecul nu era cîntoc. Astăzi 
tineretul patriei noastre 
simtă gustul fericirii de a- 
cum și a celei care va veni. 
Lui nu-i e teamă do viitor, 
căci știo precis că viitorul 
socialist nu va face decît 
să-i atnnlifice bucuriile și 

I satisfacțiile. Cîndva un 
I scriitor snunea. neputind să 
bănuiască marii? schimbări 
socia'a c- vor veni, că oa
menii valorează mai mult 
Pțin aspirațiile lor și mai 
puțin prin ei însăsi. Astăzi 
noi tinerii avem ferici-ea de 
a puten suune ou mîndrie 
că noi valorăm la fel de 
mult și prin noi înșine și 
prin aspirațiilo noastre si 
prin ceaq co am realizat, 
alături da întregul popor 
muncitor sub conducerea 
partidului și prin ceea ce 
vom realiza.

Toata trăsăturii? 
noastre au căpătat astăzi 
in patosul construcției so
cialiste, o altă dimensiune, 
ne-am ridica; la înălțimi 
tulburătoare, accesibila nu
mai păsărilor acrului și oa
menilor liberi, stăpini pe 
soarta lor. Viața și a am
plificat bucuriile, și-a spo
rit frumusețile. Umilin’a, 
teama zilei d? miine, robia, 
toat i au dispărut pentru 
totdeauna. Nouă nu ni se 
spună ca atîtor tineri din 
apu:: „Nu-i nevoie de voi. 
Slafi acasă". Tinerii știu că 
în construcția socialistă e 
nevoia de ei, de brațele 
lor, da tinerețea lor, de cu
rajul lor, de inteligența lor. 
Munca, altădată prilej de 
chin și do umilință a deve
nit măsura supremei feri
ciri, măsura cea mai inaltă

TEODOR MAZILU
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uzine !e „Electroputere* Craiova

dăunătoare

există un institut în

O hotărîre a Consiliului

Unda e

fată în Curtici 
culturale, unde

care instituții de 
— proiecte făcute de

O practică
, Activitatea de proiectare este desfășurată în 
; fiecare regiune de Institutul regional de proiec- 
' țări. La Timișoara institutul execută proiecte 

din cele mai grele și mai variate : industriale, 
agricole, social-culturale.

Cu toată organizarea proiectărilor, a mai ră
mas o problemă deschisă : a proiectelor făcute 
de particulari. In regiunea Timișoara au fost în
cepute mai multe edificii sătești, după aseme
nea proiecte. Nu sint cazuri excepționale, în 
care această soluție era aleasă pentru o lu
crare urgentă. Este, dimpotrivă, un abuz care 

• face să se scurgă în buzunarele unor persoane 
particulare sume importante din avutul obștesc.

In comuna Curtici din raionul Arad, de pildă, 
sfatul popular a • încredințat in două rînduri, 
mai întîi arhitecților Nadray și Teslinger, și 
apoi ing. Dăscălescu, să execute un proiect 
pentru căminul cultural. Proiectele au fost fă
cute, dar, lucrate în batjocură, nici unul nu a 
corespuns. Mărturie stau fundațiile părăsite. 
De aceeași „calitate" a fost și proiectul pentru 
căminul cultural din comuna Berzovia, raionul 
Reșița, precum și cel pentru puțul forat din 
comuna Darova, raionul Lugoj, cerute și apro
bate de sfaturile populare respective. Din acea
stă cauză nici în momentul de 
și in Berzovia nu sint cămine

tineretul. să poată desfășura o rodnică activi 
tate cultural-artistică.

Ba mai mult, și unele întreprinderi ca „Par
tizanul", sau fabrica de zahăr „Banatul", am
bele din Timișoara, au uzat abuziv de proiecte 
particulare, pe care le-au plătit din fondurile 
neplanificate. Darnice mai sint direcțiunile res
pective cu banii statului...

Va trebui să se recupereze fondurile cheltuite 
zadarnic pentru aceste proiecte, iar pe viitor să 
se pună capăt acestui sistem de a folosi neju
stificat — în cazul în *— 1—J- 
stat pot executa comanda 
particulari.

In primul rînd, fiindcă 
fiecare regiune, cu specializare în proiectări 
aproape pentru toate domeniile. Apoi, adesea 
proiectele particulare sînt plătite cu sume mari 
de bani, care ar putea fi folosite mult mai ra
țional. Și in al treilea rind, într-o serie de ca
zuri cei ce fac aceste proiecte, așa cum s-a do
vedit pină acum, nu poartă răspunderea pen
tru ceea ce au proiectat.

E o datorie să se Închidă și această cale 
prin care se scurg fonduri Însemnate și se des
chide posibilitatea comiterii unor acte necinstite.

FARMECUL
pasiunii științifice
CREATOARE

C. BUCUR 
corespondentul „Scînteii tineretu
lui" pentru regiunea Timișoara

o inovație — și el 
» „coautor1*

Tînăra filatoare Lucreția Gan- 
rea de la Uzina de textile Timi
șoara lucrează la trei părți de 
ring. Ea depășește zilnic norma 
cu 12%.

Fote: Agerpres

In curînd
în vitrinele librăriilor

V oi mai reveni 
în problema inova
țiilor fi o tinerilor 
inovatori. în Timi
șoara sînt în această 
direcție realizări în
semnate. Zeci și 
sute de tineri reali
zează cite una sau 
mai multe inovații. 
Ei muncesc pentru 
aceasta zile întregi 
și studiază nopți 
întregi. își pun la 
contribuție toată 
capacitatea lor și 
dau curs întregului 
lor entuziasm crea
tor.

Dar există și unii 
care realizează mai 
multe inovații dec.it 
3—4 din acești ti
neri puși la un loc, 
fără să consume 
pentru aceasta prea 
multe sforțări, ci 
numai datorită unei

însușiri speciale : 
aceea de a ști *â 
se lipească. Au ei 
un dar anume, une
ori datorită abili
tății, alteori mulțu
mită vreunui post 
pe care îl ocupă in
tr-o

Un asemenea om 
e$te
Alex. Trifunov, di
rectorul întreprin
derii „Arta Texti
lă". Nimeni nu con
testă cunoștințele sa
le și capacitatea de 
a face și el inova
ții, dar să fie „coau
tor" la inovațiile 
subordonaților săi, 
și nu la una, două, 
ci la aproape toate 
inovațiile apărute 
în fabrică, asta e 
prea de tot ! Oame
nii stau și se în
treabă cînd dînsul

(Urmare din pag. I-a)

întreprindere.

fi inginerul

opore mereu j»e cite 
o listă ; da oe se 
coboară la a fi ,co
autor de profesie" 
în scopul unor re
tribuții materiale, 
cînd știe prea bine 
că e datoria sa ca 
inginer și ca direc
tor de întreprinde
re să dea ajutor 
dezinteresat inova
torilor — și mai 
ales celor tineri — 
din fabrică ?

Spiritul mic bur
ghez mercantil de 
care dă dovadă acest 

inginer e o rămă
șiță a vechii morale, 
din vremea capita
lismului, cînd aju
torul între oameni 
era copleșit de re
lațiile meschine, ba
zate pe beneficiul 
în bani peșin.

de Miniștri privind 
practica în producție 

a studenților
Printr-o recentă hotărîre Consi

liul de Miniștri a aprobat regula
mentul privind practica în pro
ducție a studenților.

Hotărîrea precizează că practi
ca în producție este o parte inte
grantă a procesului de învăță- 
mînt șl, după felul și scopul ei, 
poate fi: practică premergătoare 
studiilor teoretice, practică anuală 
și practică de diplomă.

Practica premergătoare studii
lor teoretice se efectuează în 
cursul primului an de studii timp 
de 10 luni, în perioadele stabilite 
prin planurile de invățămînt.

Practica anuală se efectuează 
în fiecare an de studiu timp de’ 
4—7 săptămîni în perioada stabi
lită prin planurile de învățămînt.

Practica de diplomă se efectu
ează după ce studenții au parcurs

Întocmirea 
de diplomă, 
de diplomă 
natura pro-

toate disciplinele de studii din 
planul de invățămînt respectiv și 
are ca scop să ofere studenților 
posibilitatea de culegere a date
lor necesare pentru 
proiectului (lucrării)

Durata practicii 
este determinată de
iectului (lucrării) de diplomă și 
este stabilită de catedra respecti
vă odată cu tema proiectului.

Practica în producție — pre
mergătoare, anuală și de diplomă 
— se va organiza, pe cît posibil, 
în localitățile în care își are sediul 
institutul de invățămînt superior.

Hotărîrea stabilește, de aseme
nea, criteriile organizării practi
cii, conținutul practicii, îndruma
rea și controlul muncii practicii, 
obligațiile și drepturile studen
ților.

agronom, 
contribu-

acum două platforme de gunoi, 
izlazul a fost curățat, liva
da întreținută după toate in
dicațiile inginerului 
Tinerii au adus o
ție serioasă în timpul secerișului. 
La orzul de pe 70 hectare îngri
jit de tineret s-a obținut o recoltă 
de 2100 kg. față de 1.800 kg. pla
nificate. Pe lotul de grîu de care 
au răspuns tinerii s-a depășit cu 
100 kg. la hectar propriul lor an
gajament.

Academicianul a apreciat mult 
realizările tinerilor. Dar cel mai 
important lucru a fost acela că 
dînsul a dat explicații, sfaturi de 
felul cum trebuie să muncească 
tinerii ca să obțină recolte mari 
anul acesta și în anii următori.

fînat și nu mai e nevoie de ară
tură adîncă, ci numai de o lucrare 
superficială a solului. Știți care e 
a două regulă care trebuie apli
cată ?

— Să îngrășăm pămîntul, răs
pund colectiviștii.

— Da, să folosiți îngrășăminte- 
le. Dumneavoastră ați îngrășat lo
cul pe care ați însămînțat grîul ?

Multe și apreciate peste ho
tare sunt utilajele industriale 
ce le exportă azi R. P. Ro- 
mină.

In clișeu : la uzinele „Elec- 
troputere" din orașul Craiova 
un transport de transforma
tori de forță, înainte de a-și 
lua drumul către India.

De la înființarea O.N.T. Car- 
pați, activitatea turistică a țării 
noastre a crescut necontenit. Ast
fel, numărul turiștilor străini care 
ne vizitează zilnic țara a depă
șit astăzi cifra de 2500 și există 
premizele pentru ca foarte curînd 
să se ajungă la circa 3000 tu
riști străini zilnic. In prezent, in 
țara noastră se află vizitatori din 
U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R. P. 
Ungară, R. D. Germană, Franța 
și din alte țări.

Programul turiștilor este foarte 
variat. Unii își petrec concediul 
de odihnă pe litoralul Mării Ne
gre, alții se află în stațiunile de 
pe Valea Prahovei, sau vizitează 
in Capitală diferite obiective tu
ristice. In același timp, peste 300 
de turiști romîni, maghiari, polo
nezi și bulgari sint plecați într-o 
croazieră cu motonava „Transil
vania". Ei vizitează Grecia, Tur
cia, Italia și Franța.

Povestirile lui I. Efremov — 
cele apărute recent sub titlul 
;,Umbra dinosaurului" 
tele cunoscute mai de 
torilor noștri — sînt 
povestiri științifico-fantastice care 
captivează și educă totodată. 
Fragmente din experiența reală 
a savantului (Efremov este un 
apreciat om de știință sovietic) 
sau rod al visurilor lui cu privire 
la viitorul minunat al cunoașterii 
științifice, ele sînt pătrunse toa
te de pasiunea cercetătorului au
tentic care simte poezia muncii 
iui, setea de a dezlega enigmele 
naturii și de a-i zmulge comorile, 
încă ascunse, pentru a le dărui 
oamenilor. Desigur că nicio po
vestire științifico-fantastică, cu in
triga complicată, țesută cu dibă
cie și cu descrieri tehnice minuți
oase și competente nu va putea 
comunica cititorului dragostea de 
știință și aspirația spre descope
riri dacă e lipsită de această în
sușire. In istorisirile simple des
pre geologie și arheologi, mari
nari sau mineri ale lui Efremov, 
știința nu e niciodată un simplu 
pretext, ea este în centrul pove
stirii, este izvorul neliniștilor și 
bucuriilor eroilor, al aventurilor 
care sînt palpitante chiar cînd nu 
avem de-aface cu peripeții nume
roase și senzaționale. O expedi
ție caută diamante în taiga pe 
temeiul asemănării neobișnuite 
dintre structura geologică a re
giunii respective și cea a Africii 
de Sud unde se află filoane dia- 
mantifere și în cele din urmă le 
găsește. Nu pare un subiect prea 
bogat în resurse — e vorba doar 
de confirmarea unei ipoteze știin
țifice. Dar tocmai pentru că auto
rul scrie despre lucruri pe care le 
cunoaște și le-a încercat, el reu
șește să ne facă inteligibil limba
jul datelor seci, să ne transmită 
emoția pe care o poate provoca 
rezultatul unei măsurători sau gă
sirea unei pietre de un anumit 
fel care pentru cercetători dove
desc existența diamantelor în 
acel loc, să ne arate, fără osten
tație, eroismul simplu al perso
najelor sale (doi din membrii 
expediției continuă cercetările 
pînă la reușită în condiții extrem 
de grele și primejdioase), eroism 
considerat de Efremov o trăsă
tură necesară, fără de care nu 
poate fi conceput adevăratul om

ca și al- 
mult citi- 
adevărate

de știință. Și cît de poetice sînt 
acele incursiuni în istoria pămîn- 
tului și a omenirii, încercările de 
a „ridica vălul" care acoperă tai
nele trecutului. In „Umbra dino- 
saurului" un paleontolog desco
peră proprietatea unor roci de a 
păstra — în anumite condiții 
prielnice — ca niște plăci foto
grafice — imaginea obiectelor 
sau ființelor aflate în apropierea 
lor și
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ațelor aflate in apropierea 
i astfel capătă posibilitatea 

de a vedea și de a fotografia 
priveliști dispărute cu mili
oane de ani în urmă, prin
tre altele pe unul din acei 
dinosauri al căror aspect 
se străduia să-l reconsti
tuie după oasele găsite în 
deșert.

Este în toate cărțile lui 
Efremov un elogiu adus ce
lor care-și iubesc cu adevă
rat, fără rezerve, munca 
(bătrînul meșter din „Tai
na minei străvechi" tl 
ajută cu bucurie pe geo
logul trimis aci în anii con
strucției socialiste, îi împăr
tășește experiența lui boga
tă fiindcă-1 vede 
du-și datoria cu 
și pasiune). E, 

un îndemn la

îndeplinin- 
seriozitat» 
de aseme- 
curiozitate

în curînd vor apare în vitrinele 
librăriilor noi opere aparținînd li
teraturii clasice universale și ro- 
mînești.

Continuînd publicarea operelor 
marilor clasici ai literaturii ruse, 
Editura de stat pentru literatură 
și artă are sub tipar volumul 12 
din operele lui Lev Tolstoi, in 
care sînt strînse povestirile „Stă- 
pîn și slugă", „Părintele Serghei", 
„Sonata Kreutzer", „Diavolul" și 
„Bancnota falsă". Va vedea curînd 
lumina tiparului, în aceeași edi
tură, volumul 9 al operelor 
Maxim ~ 
„Ciclul 
vele — 
ța lui 
„Marea 
al operelor lui A. Goncearov, care 
cuprinde romanul „Oblomov". Tot 
în Editura de stat pentru literatură 
și artă, continuindu.se seria tradu- __ ___ ______ ____ _
cerilor din Shakespeare, va apare ! deți e cel mai slab. De fapt, e o

„Puteți obține 2 500 kg. 
grîu ia hectar"...

lui 
Gorki, în care este inclus 
Okurov“ cu cele trei nu- 
„Tîrgușorul Okurov“, „Via- 
Matvei Kojemeakin" și 
iubire", ca și volumul 4

însoțit de colectiviști, academi
cianul a plecat .spre cîmp. S-a o- 
prit lingă primul lan de grîu. A 
pătruns în el și luînd cîteva spice 
în palmă, numărînd boabele, și-a 
rotit privirile peste întinderea de 
aur.

— Aveți un grîu bun. Ce supra
față ați semănat î

— 800 ha. Acesta pe care-1 ve-

— Probabil că nu, dacă tăceți.
— Noi folosim îngrășămintele, 

dar numai la plantele tehnice, se 
scuzară cîțiva tineri.

— Trebuie să le folosiți și la 
grîu. Ce îngrășăminte chimice ați 
dat?

— Superfosfat și azotat de amo
niu.

să aveți o producție mare. Ce soi 
ați însămînțat ?

— Un hibrid produs de noi în 
gospodărie. Avem și anul acesta 
un lot de hibridare pe o suprafa
ță de 50 ha.

— De asta tot noi, tinerii, răs
pundem, intervine o fetișcană. 
I-am dat trei prașile pînă acum.

— Faptul că produceți sămînță 
hibrid de porumb și că tinerii se 
ocupă de asta e un semn de mare 
progres pentru gospodăria dum
neavoastră, un merit pentru orga
nizația U.T.M. care i-a îndemnat. 
După ce cultură îl semănați, după 
grîu sau după porumb ?

— Păi, noi mai mult după po
rumb îl punem, răspund colecti
viștii.

Cînd aude de această cifră, moș 
Ion Dinu Radu se scarpină după 
ceafă și murmură ca pentru sine : 
Oleo, nene 1 Profesorul a auzit 
mirarea bătrînului și adăugă :

— Dumneavoastră poate n-o să 
obțineți chiar atît, în orice caz 
peste 4000 kg boabe la ha. tot pu
teți să scoateți.

Furaje bune pentru 
hrana animalelor

Unul dintre obiectivele impor
tante din angajamentul tinerilor 
colectiviști îl constituie însilozarea 
nutrețurilor. Ei îngrijesc lotul de 
porumb furajer de 9,5 ha. De 
aceea, Gheorghe Petcu, secretarul

— Am pregătit gropile, am tă
iat cocenii, i-am băgat în gropi, 
i-am presat cu tractorul și i-am 
însilozat întregi.

— N-ați făcut bine. Să vă spun 
cum trebuie să procedați. Porum
bul pentru siloz trebuie întreținut 
tot atît de bine, ca și cel pentru 
boabe, pentru că important este să 
avem o producție mare nu numai 
de coceni, ci și de știuleți. II re
coltați cînd a ajuns în faza de 
coacere între lapte, adică atunci 
cînd din bobul strivit între degete 
iese un suc. După aceea, trebuie 
să-l tocați mărunt cu o tocătoare 
luată de la S.M.T. Dar cel i 
bine ar fi să vă cumpărați 
Neapărat trebuie tocat, pentru 
să sa poată îndesa bine, să

Și, ca la orice examen... 
calificativele

in
Acad. prof. dr. Gh. lonescu-Sisești 

mijlocul tinerilor colectiviști din Căzdnești

mai
dv.

i ca
nu

„Opere" volumul 5, care cuprinde 
piesele ,,Nevestele vesele
Windsor", „Henric al V-lea" 
„Cum vă place".

Un volum de versuri ce va 
prinde unele poezii filozofice 
satirice ale marelui poet Schiller 
pregătește Editura Tineretului. Sub 
îngrijirea lui Dan Simionescu va 
apare o nouă ediție a cunoscutei 
cărți populare „Alexandria" iar 
C. Chițimia îngrijește editarea 
„Esopiei".

în curînd va apare un volum de 
versuri din creația lui Tudor Ar- 
ghezi, în care sînt strînse alături 
de versurile publicate și numeroa
se versuri inedite. Este sub tipar, 
de asemenea, un volum de „Scrieri 
alese" din Alexandru Sahia, care 
cuprinde nuvelele „Uzina vie", 
„întoarcerea tatei din război", 
„Moartea tînărului cu termen re
dus", „Ploaie de iunie", nuvela 
inedită „Sarah a sărutat pe Crist", 
capitole din romanul 
lui Dumnezeu" și 
„U.R.S.S. azi".

Din literatura romînă 
edita de asemenea culegerea „Un 
prînz de gală" de D. D. Pătrăș- 
canu.

suprafață mică. Să vedeți grîul de 
sămînță, pe care l-au îngrijit ti
nerii, e o frumusețe 1

— La Consfătuirea de la Con
stanța participanții au arătat că 
se pot obține recolte mult mai 
mari la hectar. Și dumneavoastră 
puteți obține o producție medie de 
cel puțin 2.500 kg la ha, adică 
mai mult decît minimul prevăzut 
de participanții la Consfătuire. 
Aveți părnînt bun și dacă-1 lucrați 
după metode avansate va spori 
considerabil producția.

— Și cum trebuie să lucrăm ? 
întrebă utemistul Aurel Toni.

— Eu n-am să vă spun decît 
cîteva reguli de bază. In primul 
rînd, trebuie să țineți cont de 
planta premergătoare. Dumnea
voastră însămînțați mazăre, bor
ceag ?

— Da, răspund cîțiva brigadieri.
— Ei, aceste plante și altele 

sînt foarte bune premergătoare 
pentru grîu. Ele părăsesc terenul 
de vreme, dindu-vă astfel posibi
litatea să executați în timpul op
tim lucrările pregătitoare pentru 
însămințări și în special arături
le. Să nu așteptați lunile august 
sau septembrie ea să începeți ară
turile. Cu cît arați mai devreme, 
cu atît e mai bine. Mai tîrziu ies 
bolovani. Pînă la însămînțare, 
mențineți terenul curat de buruieni 
și afinat prin lucrări cu cultiva
torul. Aveți cultivatoare ?

— Avem și le folosim, răspund 
cîțiva.

— Tovarășe profesor, se adresă 
brigadierul Ștefan Bîcu, noi nu 
însămînțăm suprafețe mari cu ma
zăre și borceag și atunci...

— Atunci puneți porumb. După 
cite mi-ați spus, aveți suprafețe 
întinse ocupate de această cultură. 
Și porumbul este un bun premer
gător pentru grîu. In acest caz 
însă, condiția de bază e ca porum
bul să fie însămînțat la vreme, ca 
să poată fi recoltat din timp și 
să lase astfel locul liber pentru 

șani va începe producția de serie ț grîu. Porumbul bine lucrat, prășit 
a acestui nou tip de macara. Ide 3—4 ori, lasă locul curat și a-

din 
Si

cu-
fi

„Huliganii 
reportajul

se va mul

( Agerpres)

Un nou tip 
de macara

La Biroul de construcții de ma
șini miniere din Petroșani a fost 
concepută și proiectată o macara 
portal pentru descărcarea lemnu
lui de mină din vagoanele C.F.R. 
Cu ajutorul acestei macarale se 
poate descărca, transporta și sti
vui un vagon de lemn de mină 
în numai 6 minute. Macaraua a 
fost încercată cu rezultate bune 
la mina Petrila. La uzinele de 
reparat utilaj minier din Petro-

Cum să vă îndepliniți 
A NGA JA MENTE LE !

— Dacă însămînțați grîul după 
borceag sau mazăre, folosiți nu
mai superfosfatul. După alte plan
te premergătoare — și în privința 
aceasta o să vă lămurească tova
rășul inginer agronom al gospodă
riei — folosiți și azotatul de amo
niu. Și mai important însă e să 
folosiți gunoiul de grajd pe care-1 
aveți la îndemînă în cantități sufi
ciente. Este cel mai bun îngrășă- 
mînt.

— Noi, tinerii — intră în discu
ție Gheorghe Petcu, secretarul or
ganizației de bază U.T.M., —
ne-am luat angajamentul să ame
najăm patru platforme mari, în 
care să depozităm 80 tone de gu
noi de grajd. Una deja e gata, dar 
nu știm dacă am făcut-o bine. 
Cum trebuie să lucrăm ?

— Mai întîi, trebuie să alegeți 
un loc bătătorit, tare, pe care să 
depozitați gunoiul într-o grămadă 
care să aibă o formă regulată. Fie
care strat pe care-1 puneți să-l 
presați bine, ca să nu pătrundă 
vîntul prin el, să-l usuce. Din cînd 
în cînd, și mai ales pe vreme de 
arșiță, e bine să-l udați cu must 
de' grajd sau cu apă, ca să se 
dospească bine. Cînd e negru și 
se taie în felii unsuroase, îl trans
portați la cîmp și-l băgați sub 
brazdă...

„...Peste 4000 kg porumb 
boabe"

prețioase, dăruite 
simplitate au primit 

o____  t. în legătură cu cultura
porumbului. Din lanul de un ver
de crud, capetele oamenilor abia 
se mai zăresc. De cum a pășit 
printre rîndurije uniforme, fața sa
vantului s-a ' 
nestăpînită.

— Foarte 
le-a acordat

...Sfaturi 
căldură și 
gazdele și

luminat de o bucurie

— Nu-i bine. In primul rînd, 
pentru că sărăcind pămîntul de 
hrană, de aceleași substanțe, pro
ducția scade și apoi pentru :ă se 
înmulțesc dăunătorii. Puteți și tre
buie să-l puneți după grîu. Pen
tru aceasta, trebuie să faceți ară
turi de vară îndată după recolta
re, pentru că arătura făcută din 
timp pregătește un teren bun pen
tru porumb.

Dacă de-acum încolo veți intro
duce în cultură sămînță dublu hi
bridă de porumb, pe care acum o 
producem la noi în țară, veți pu
tea obține o producție deosebit de 
mare. La Fundulea, această să
mînță a dat producții de 7—8900 
kg boabe la hectar.

organizației de 
pierdut prilejul 
profesor:

— Tovarășe 
miștii și tinerii

bază U.T.M. 
să-l întrebe

n-a 
pe

ute-academician, 
noștri s-au anga

jat să asigure animalelor noastre, 
ale gospodăriei, hrana pentru iar
nă. Am început deja să însămîn- 
țăm porumb furajer și în miriștea 
de orz. Așa că o să avem furaj 
destul. Noi vă rugăm acum să ne 
învățați cum să facem ca furajele 
să fie cît mai bine însilozate.

— Mă bucur că tineretul și-a 
asumat o asemenea răspundere. 
Spune-mi însă, cum ați procedat 
anul trecut ?

rămînă aer în siloz. In momentul 
în care băgați porumbul în groa
pă, trebuie să puneți pe margini 
scînduri, lemne, ceva care să îm
piedice pămtntul să cadă înăun
tru. După fiecare strat de tocătu- 
ră bătătoriți bine.

Pe unde trece, profesorul îm
parte sfaturi, dă indicații și oa
menii îl ascultă cu atenție. Deși 
graba pentru strîngerea la timp a 
roadelor e mare, în cîteva clipe de 
răgaz între căratul snopilor ori 
între bătutul coasei, colectiviștii 
rup o frîntură de timp ca să as
culte povețele prețioase ale omu
lui de știință.

— Nota 10 pentru întreținerea 
exemplară a tuturor culturilor gos
podăriei colective și mai ales pen
tru porumbul de pe lotul tineretu
lui I

— Nota 10 pentru participarea 
activă a întregii forțe a tineretu
lui gospodăriei cojective în iureșul 
strîngerii la timp a recoltelor 1

— Nota 10 pentru succesele ob
ținute pînă.4acum de tinerii colec
tiviști în lupta pe care o desfă
șoară aceștia pentru îndeplinirea 
fiecărui' punct din angajamentul 
pe care și l-au luat în cadrul ac
țiunii tinerilor din agricultură 1

— Nota 7 pentru cum ați însi
lozat porumbul pînă acum 1

— Nota 8 pentru cum ați 
tivat orezul. Dar sper că în 
viitori veți obține numai 10 
toată linia.

Acestea sînt calificativele 
eare le-au obținut tinerii colecti
viști din partea profesorului pen
tru munca lor.

Și la acordarea calificativelor 
n-a lipsit exigența cu care savan
tul :-a obișnuit pe studenții săi. 
Deci cu atît sînt mai merituoase 
faptele tinerilor colectiviști din 
Căzănești cu cît au fost în stare 
să se prezinte așa de pregătiți la 
un examen riguros ca acesta. Dar 
pentru ca să ajungă aici, pentru 
ca să primească aceste note, ti
nerii au desfășurat o adevărată 
bătălie. Și în luptă i-a mobilizat 
cu perseverență organizația de 
bază U.T.M. sub directa îndruma
re a organizației de partid. Mun
ca politică intensă, acțiunile între
prinse în producție, toate și-au 
găsit un bun coordonator în biroul 
organizației de bază U.T.M. Din 
lecția practică pe care au avut-o 
cu profesorul, tinerii colectiviști au 
căpătat cunoștințe noi, deosebit de 
folositoare muncii lor. învățămin
tele acestea ei le vor pune în prac
tică în lucrările pe care le vor exe
cuta în continuare anul acesta și, 
mai ales, le vor folosi la asigura
rea recoltelor bogate ale anului 
viitor, pentru ca gospodăria lor 
să înflorească, să se întărească 
continuu.

nea 
creatoare nepotolită, la observa
rea atentă a naturii înconjurătoa^ 
re care păstrează încă atîtea mi
stere (în „Imnul curcubeului* 
de exemplu, un tînăr ofițer de a- 
viație trimis într-o misiune difi
cilă, în timpul Marelui Război d« 
Apărare a Patriei remarcă însu
șirile neobișnuite ale unor copaci 
din ținutul în care ajunge și con- 
tribuie 
enigme

Dacă 
munice 
descoperirilor științifice, aceasta 
se datorește și faptului că el pre
zintă realizări din viața și acti
vitatea oamenilor de știință fără 
a ascunde problemele și frămîn- 
tările ei — lupta cu obstacolele 
pe care natura le pune de multe 
ori în calea omului — dar pe 
care adevăratul cercetător le în
vinge întotdeauna. El nu recurge 
la un fals romantism ci arată că 
drumul spre adevărurile științifi
ce nu este numai un drum al vi
gurilor, al presupunerilor îndrăz
nețe, al cutezanțelor, al muncii 
pline de patos pentru continuu 
progres, ci și al răbdării, al mun
cii, tenace, perseverente și disci
plinate de zi cu zi. Sînt trăsă
turi ale omului sovietic, omul so
cietății socialiste crescut și edu
cat de partid, omul care cucere
ște zi de zi culmile științei stîr- 
nind admirația și respectul lumii 
întregi. Iată de ce lectura pove
stirilor sale este nu numai pa
sionantă, plină de farmec ci și de 
o înaltă valoare educativă, mai 
cu seamă pentru tinerii cititori.

FELICIA DAN

astfel la dezlegarea unei 
a Evului Mediu). 
Efremov reușește să co- 
farmecul căutărilor și

cul- 
anii 

pe

Pe
Balada voinicului — Patria. I. C. 

Frimu (sală și grădină), înfrăți
rea între popoare, 1 Mai (sală șl 
grădină) ; Călătorie peste trei 
mări (cinemascop) — Republica ; 
Ciinele grănicerului — Magheru ; 
Cașul dr. Laurent — V. Alecsan- 
dri, Elena Pavel, Alex. Sahia (sală 
și grădină) ; Hanka — București. 
Grădina Progresul, Unirea, Gh. 
Dota (sală și grădină) ; Facerea 
lumii — Lumina ; Femeia zilei — 
Central, N. Bălcescu (sală și gră
dină) ; Bunicul automobil — Vic
toria, T. Vladim: rescu (grădină), 
Flacăra ; Zboară coceni — Doina, 
Ilie Pintilie (sală și grădină) ; 
Othello — Maxim Gorki ; Program 
de filme documentare și desene 
animate — Timpuri Noi; Ciclu de 
filme — Tineretului; Mîndrie — 
Alex Popov ; Artistă cu orice preț
— 8 Martie (sală și grădină) ; 
Serenada străzii — Grivița (sală 
și grădină) ; Simfonia dragostei
— Vasile Roaită (sală și grădină); 
Chemarea văzduhului — Cultural. 
23 Atigust (sală și grădină) ; Le. 
genda din Polesia — 8 Mai ; Mi. 
cui acrobat — Volga ; Gloria Bal
ticii — C. David : Amanții din To- 
ledo — Arta (sală și grădină) ; 
Ulise — Munca ; Rtndunlca — 
Miorița, Moșilor (grădină) ; God. 
zilla — Donca Sirno (sală și gră
dină) ; Pomișorul fermecat — 
Popular ; Odată in viață — M. E- 
minescu

înainte de a pleca la cîmp, profesorul are e scurtă discuție cu utemlștU șl conducătorii gospodăriei. Aceștia il informează despre realizările și succesele lor 
Foto: D. R DUMITRU

frumos !'Nota zece! 
savantul tinerilor. O

continuindu.se


A apărut nu 
de mult în zia
rul nostru un 
articol în care 
era vorba de a- 
titudinea pe care 
trebuie s-o ia ti
neretul patriei 
împotriva mani- 
nifestărilor de 
iene și parazitism i 
care-și irosesc cei 
ani intr-o viață de cîrtiță, ducind 
o existență rușinoasă, degradantă. 
Acest articol a trezit un viu in
teres în rîndurile tineretului din 
raionul nostru. El a fost discutat 
în numeroase organizații U.T.M.

Spre sfirșitul săptăminii trecute, 
Comitetul raional „23 August" al 
U.T.M. din Capitală a organizat o 
adunare la care au participat ute
miști din toate organizațiile de 
cartier ale raionului. După citi
rea articolului „Să nu-i tolerăm 
pe paraziți" au 
exemplu tineri 
din cartiere ca
re-și irosesc vre
mea fără rost— 
leneși, lipsiți de 
educație, căzuți 
sub influența 
moralei burghe
ze. Constantin 
Luță din strada 
Cristescu nr. 14, 
Nicolae Dragoș 
din strada Cpt. 
Iosif Vasilescu 
nr. 14, Valentin
Grigorescu din 
strada lancului 
nr. 77, Gheor
ghe Judel din 
nr. 6, Valeriu Stan din 
Nalbei nr. 4 — tineri între 
și 20 ani, în cei mai frumoși ani 
ai vieții, își petrec vremea, de 
dimineața și pină seara 
bătînd bulevardele orașului într-o 
ținută vestimentară deplorabilă, 
care revoltă bunul simț, colindînd 
parcurile și grădinile, acostind fe
mei sau jucînd barbut. Lipsiți de 
ideal, fugind de orice răspundere 
socială acești tineri își mențin 
existența nedemnă trăind din mun
ca părinților și fraților. Conștiința 
lor e alterată de o morală străină 
tineretului patriei noastre, o mo
rală descompusă, putredă. Așa cum 
s-a arătat în adunare astfel de ti
neri care trăiesc în afara preocu
părilor tineretului muncitor — par
ticipant activ la construirea unei 
noi societăți — sînt o pradă ușoa
ră elementelor dușmănoase, puțind 
fi folosiți în acțiuni odioase, anti
sociale.

Atrași de viața parazitară a u- 
nei găști de indivizi corupți mora
licește, Constantin Luță și Con
stantin Frunzescu s-au dedat ei 
înșiși la acte huliganice, antiso
ciale provocind scandaluri și fu- 
rind din avutul obștesc.

în adunare, utemiștii au vorbit 
și despre unele tinere fete din 
cartier care, prin comportarea și 
ținuta lor indecentă, provoacă in
dignare și dispreț. Utemiștii au de
monstrat cu fapte că ținuta extra
vagantă și lipsită de bun simț a 
unor fete e o manifestare a cos
mopolitismului, a ploconirii îs 
fața modului de viață capitalist și 
că in cele mai dese cazuri o ase
menea ținută neserioasă scoate la 
iveală o concepție imorală despre 
viață. Florica Melticeanu din Cal. 
Moșilor nr. 186 în vîrstă de 18 ani 
și Viorica Borțoi din Șos. Pante- 
limon nr. 43, tinere leneșe' și cu 
sufletul imbîcsit de otrava macu
laturii dubioase a vechilor colecții 
de „15 lei", al căror „ideal" constă 
în alegerea de la lună la lună a 
celor mai deșuchiate modele vesti
mentare, au fugit în cele din urmă 
de la părinți, vagabondînd pe stră
zile orașului, ducînd o viață de 
depravare morală. Aceste fete, în

ale unor tineri 
I mai frumoși

fost dați ca

floarea vîrstei, lipsite de educație, 
de dragoste pentru munca cinstită, 
pentru învățătură, s-au afundat în 
căutare de plăceri ușoare și mur
dare, în mocirlă, spre rușinea lor 
și disprețul unanim.

La adunarea utemiștilor din or
ganizațiile de cartier au fost invi
tați și muncitori din întreprinde
rile industriale ale raionului. To
varășul I. Căpățînă, muncitor 
fruntaș la uzinele „Solidaritatea", 
vorbind despre faptul că în raio
nul „23 August" se găsesc între
prinderi dintre cele mai mari din 
țară, în care lucrează cu patos și

tuși, desenatori tehnici etc. De 
curînd, la școală s-a primit ve
stea că doi dintre tinerii aceștia; 
Gheorghe Burețea și Ion Solomon, 
repartizați ca turnători la uzinele 
de tractoare din Orașul Stalin au 
fost decorați cu „Ordinul Mun
cii". Este demnă de dispreț ati
tudinea acelor tineri care, în pli
nă putere de muncă, în plină 
tinerețe, se pot lipsi de marea și 
neprețuita satisfacție morală pe 
care ți-o dă îndeplinirea datoriei 
de tînăr cetățean al patriei noa
stre. Iată — a spus vorbitorul — 
încă o dovadă că prin comporta-

citați de utemf- 
ști, invitat la a- 
ceastă adunare, 
a reușit prin- 
tr-un efort de 
conștiință, aju
tat 
să 
că 
sa 

El a mărturisit că, 
aici datorită unor puternice pre
siuni făcute asupra sa de anu- 
miți indivizi de teapa celor despre 
care s-a vorbit și că el n-a avut 
capacitatea de a înțelege că acești 
indivizi îl vor duce în mocirlă. 
Gheorghe Judel abia acum a reu
șit să-și dea seama de goliciunea 
sufletească în care s-a aflat, de 
viața searbădă pe care a dus-o, 
manifestîndu-și hotărîrea de a se 
schimba într-un termen scurt. Ca 
primă măsură el s-a angajat să 
rupă relațiile pe 
alți derbedei, să

de utemiști 
recunoască 

comportarea 
e nedemnă, 

a ajuns

PARAZITISMUL
este expresia

MORALEI BURGHEZE
strada Arinului 

strada 
17

tîrziu,

tnun- 
deza- 

probare față de aceia — puțini la 
număr desigur — care duc o via
ță parazitară. In patria noastră, 
regimul democrat-popular a creat 
tineretului muncitor largi posibili
tăți de afirmare în viață. Pentru 
aceasta e însă nevoie de muncă, 
de voință și perseverență. Un le
neș, un parazit nu se poate afirma 
în viață decît ca parazit și el nu 
poate fi privit de tineretul mun
citor decît cu indignare și dispreț. 

Cum pot acești tineri să lînce- 
zească într-o asemenea stare de 
picoteală, nepăsători la marele 
clocot al muncii creatoare din ju
rul lor ? Oare s-au gîndit ei — 
se întreba tov. Căpățînă — că o 
astfel de lîncezeală îi îndepărtează 
din ce în ce mai mult de drumul 
bun pe care trebuie să meargă în 
viață, îi face să cadă din ce în ce 
mai mult în propria lor prăbușire 
morală ? Uzina noastră are ne
voie de tineri muncitori. De ce nu 
vin acești tineri la noi, la uzină să 
se califice, să muncească, să se 
afirme ca tineri, necesari socie
tății ? Societatea noastră nu 
are nevoie de asemenea indivizi 
care împiedică prin comportarea 
lor mersul nostru înainte. Ei tre
buie ajutați — de familie, de ute
miști — să iasă din starea de de
gradare morală în care se află, 
să-și scuture cu toată puterea ti
nereții lor conștiința de zgura in
fluențelor moralei burgheze și să 
pornească în viață în mod hotărît 
pe un drum demn și adevărat.

Printre cei care au vorbit în a- 
dunare se numără și Nicolae Ro
man secretarul biroului organiza
ției de bază U.T.M. de la școala 
profesională din cartier. El a vor
bit despre faptul că în patria 
noastră socialistă nici o piedică nu 
poate opri pe tinerii dornici de 
muncă să-și îndeplinească obliga
țiile pe care le au ei față de so
cietatea în care trăiesc și în care, 
datorită grijii partidului, au la 
dispoziție cele mai largi posibili
tăți de muncă. In această 
școală elevii se califică în cele 
mai diverse meserii : strungari, 
sudori, tehnicieni dentari, lăcă-

avînt creator mii de tineri 
citori, și-a manifestat totala

rea lor parazitară, asemenea indi
vizi dovedesc că în concepția lor 
despre viață și-au găsit locul in
fluențe ale concepției burgheze 
împotriva cărora noi trebuie să 
luptăm cu toată hotărîrea. Să-i 
determinăm pe acești indivizi să-și 
găsească locul în societate, să 
muncească, să-i educăm cu ajuto
rul muncii I

Gheorghe Judel, unul dintre ti
nerii cu ocupație de... pierde-vară

Dineu în cinstea
In seara zilei de 

ministrul Afacerilor 
R.P.R. Avram Bunaciu 
un dineu în cinstea dr. Lothar 
Bolz, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministrul Afa
cerilor Externe al R.D.G.

Au participat Filip Gheltz, 
membru al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Constanța Cră
ciun, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, Ed. Mezin- 
cescu, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe, Dumitru 
Diaconescu, președintele Sfatului 
Popular al Capitalei, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., aca
demician Gh. Oprescu, A. Iosipes- 
cu, director în Ministerul Aface
rilor Externe, I. Moruzi, directo
rul protocolului al Ministerului 
Afacerilor Externe, I. Acs, șef de 
secție ad interim în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Din partea germană au parti
cipat Ewald Moldt, însărcinatul 
cu afaceri ad interim al R.D.G., 
dr. Siegfried Bock șeful direcției

15 iulie a. c.
Externe al 

a oferit

Semnarea unor acorduri între R. P. Romînă și R. 0. Germană
(Urmare din pag. l-a) 

vicepreședinți ai Institutului Ro
mîn pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea, precum și funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. Din partea ger
mană au fost prezenți: E. Moldt, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.D. Germane la București, dr. 
Siegfried Bock, șeful Direcției ju
ridice în Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. G., Horst

Grunert, șeful Secretariatului mi
nistrului Afacerilor Externe al 
R.D.G. și membri ai Ambasadei 
R.D. Germane.

Cu prilejul semnării, Avram 
Bunaciu și dr. Lothar Bolz au ro* 
stit cuvîntări în care au subliniat 
contribuția pe care o prezintă în
cheierea acestor acorduri pentru 
dezvoltarea cu succes a relațiilor 
de prietenie și colaborare fră
țească dintre cele două state.

(Urmare din pag. l-a)

sau lipsesc nemotivat. Deci pier
de și uzina, pierd și tinerii indis- 
ciplinați.

Iată ce ar trebui să arate orga
nizația U.T.M. tuturor tinerilor 
din secții. Prin forme convingă
toare, organizația U.T.M. ar 
trebui să intervină mai mult pen
tru a ridica conștiința politică a 
utemiștilor și a tuturor tinerilor, 
spre a-i face să se încadreze în 
cerințele noii atitudini față de 
muncă.

Indisciplina constă nu numai 
în absența nemotivată sau întîr- 
zierea de la lucru. A lupta cu 
adevărat pentru întărirea disci
plinei înseamnă a folosi produc
tiv fiecare minut din producție; 
aceasta este una din cele mai 
importante căi de creștere a pro
ductivității muncii, care are drept 
urmare sporirea producției, redu- 
cerea prețului de cost, continua 
îmbunătățire a cîștigului și ast
fel a nivelului de trai al munci
torilor.

Pentru ca tinerii să-și dea sea-

TRĂSĂTURĂ

caracteristica

a fiecăru i

tîndr muncitor

trei:>uie să fie

INFORMAȚII
La Botoșani a avut loc con

certul de închidere a stagiunii 
Filarmonicii de stat din localitate. 
In cursul acestei stagiuni orches
tra a prezentat 139 de concerte 
în oraș, la care au participat a- 
proape 50.000 spectatori și 51 
concerte pentru muncitorii de la 
uzinele „Textila" și Fabrica de 
confecții și tricotaje din Botoșani 
și pentru țăranii muncitori din co
munele Sulița, Roma, Liteni, Bu- 
cecea etc. La concertele prezen
tate și-au dat concursul dirijori și 
soliști valoroși printre care Achim 
Stoia, Ion Voicu, P. Ștefănescu- 
Goangă și alții.

★
In țară se află ca turist cunos

cutul profesor istoriograf James 
Clarck de la Universitatea din 
Pittsburg, care întreprinde tot
odată unele studii de specialitate.

care le avea cu 
. intre ca munci

tor într-o fabrică 
unde să mun
cească cinstit, 
înrolîndu-se ast
fel în marea ar
mată a tinerilor 
constructori 
țară.

Utemiștii 
organizațiile 
cartier din raio
nul „23 August" 
s-au premunțat 
în mod ferm și 
hotărît să lupte,- 
folosind toate 

I posibilitățile, 
împotriva orică- 

1 de parazitism și 
unor tineri din

Plecarea tn U.R.S.S.
a unul grup

de activiști ai Partidului 
Muncitoresc Romîn

Partidului

kT.B.-d a în
ceput pe o impor
tantă porțiune din 
Calea Dorobanți re
parații capitale prin 
înlocuirea șinilor și 
plasarea lor pe un 
nou terasament for
mat din piatră 
spartă mărunt pe 
care s-au așezat 
traverse de beton, 
în felul acesta se 
asigură o mai bună 
elasticitate a liniilor 
care va permite o 
viteză sporită a 
tramvaielor.

In clișeu : echipe 
speciale ale I.T.B.- 
ului fac sudarea 
cap la cap a liniilor 
prin noul procedeu 
al topirii interme
diare.

In ziua de 15 iulie 1958 a ple
cat în Uniunea Sovietică un 
grup de activiști ai 
Muncitoresc Romîn în frunte cu 
tov. Vladimir Gheorghiu, secretar 
al C.C. al P.M.R., pentru a studia 
experiența organizațiilor P.C.U.S.

Pe aeroport au fost prezenți la 
plecare, tovarășii: Nicolae Ceau- 
șescu, membru în Biroul Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vas, membru al C.C. al P.M.R., 
Baierle Iosif, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., șefi de secție și 
activiști ai C.C. al P.M.R.

Au fost de față de asemenea 
A. A. Epișev, ambasadorul Uniu
nii Sovietice în R. P. Romînă și 
V. F. Nicolaev, consilier al Amba
sadei.

Lucrările de recoltare
trebuie urgent terminate

ror manifestări
huliganism al 1 
raionul lor. Să creeze prin întrea
ga lor activitate de educație co-
munistă, de muncă obștească, o 
puternică opinie de masă intran
sigentă, revoluționară, împotriva 
manifestărilor moralei burgheze 
în comportarea unor tineri.

TIBERIU CREMER, 
CONSTANTIN BALĂNIC1 

activiști ai Comitetului raional
U.T.M. „23 August" — București

lui Lothar Bolz
juridice din Ministerul Afacerilor 
Externe al R.D.G., Horst Grunert, 
șeful Secretariatului ministrului, 
membri ai Ambasadei R.D.G. la 
București.

Dineul a decurs într-o atmosfe
ră prietenească.

întreaga țară strîugerea reIn „ , 
coltei de cereale păioase se des
fășoară din plin. Zilnic un mare 
număr de unități agricole socia
liste, comune și raioane din re
giunile sudice și vestice anunță 
terminarea secerișului. Pînă acum 
grîul și secara au fost recoltate în 
proporție de circa 60 la sută ; re
coltarea orzului de toamnă se 
aproprie de sfârșit.

Din analiza datelor primite de 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii rezultă că deși timpul este 
favorabil recoltărilor și grînele sînt 
coapte, iar pe unele tarlale chiar 
răscoapte, în multe raioane și 
chiar la unele gospodării agricole 
de stat secerișul se desfășoară în
tr-un ritm nesatisfăcător. Ritmul 
încă lent se explică prin folosirea 
incomplectă a tractoarelor, combi
nelor și secerătorilor. Acolo unde 
fiecare combină a lucrat pe tar
lale bine delimitate, de dimineață 
cît mai devreme și pînă seara tîr
ziu, unde viteza de lucru și lă
țimea de tăiere a combinelor au

transportului permanent la bazele

m scurt timp la întreprinderea chimică S.i.N. uin Capitala, va 
intra în funcțiune o mare unitate pentru producerea acizilor grași 

In fotografie : Hala de acizi grași și vasele de alimentare cu 
acizi sulfurici.

•o-.. '■

ATHWIMEA
SOCIALISTA
față de muncă

ma de toate acestea, ar fi fost 
util ca comitetul U.T.M., din 
proprie inițiativă, să fi organizat 
fotografierea unei zile de muncă 
a unor tineri din secția mecanică 
— secție 
dintre cei 
Iul.

Priviți 
frele sînt

a tineretului — aleși 
obișnuiți să tragă chiu-

tabelul de mai jos (ci- 
date în minute).

Numele și 
pronumele Profesia Timp 

total Timp elec
tiv lucrat*

Pierderi 
din vina 
muncitorilor

Lazăr Tănase strungar 480 380 100
M. Coculaș strungar 480 200 28C
Ionescu Alexandru lăcătuș 480 350 130
Pîrvu Dumitru lăcătuș 480 408 72
Tudor Păun strungar 480 380 100
Giuglea V. strungar 480 350 130

Din acest tabel reiese limpede 
timpul irosit în diverse plimbări 
prin uzină, pălăvrăgeli etc. Tine
rii care suferă de asemenea me
tehne n-au fost tăcuți să înțelea
gă că procedînd astfel „trag chiu
lul" și producției ca și... propriu- 
Sui lor buzunar.

Trebuie spus că acești chiulan
gii ar trebui ajutați concret de 
către tinerii secției 
care folosesc, în majoritate bine 
ziua de lucru. Datorită efortului 
celor mulți, care „trag" și pen
tru leneși, secția tineretului este 
fruntașă îa uzină. Majoritatea ti-

mecanice,

nerilor de aci sînt conștienți de 
faptul că de folosirea din plin a 
zilei de muncă se leagă nu nu
mai rezultatele 'mediate pe care 
le obțin prin cîștîgurile realizate. 
Buna folosire a timpului de pro
ducție înseamnă asigurarea unei 
rentabilități mărite a uzinei. Iar 
prin beneficiile peste plan pe 
care le obține uzina, din fondul 
întreprinderii astfel creat se pot 
realiza o serie de îmbunătățiri 
social-culturale —• cluburi, locuin
țe pentru muncitori, biblioteci, 
ierenuri sportive, echipament 
sportiv etc, Toate aceste realizări 
contribuie la 
rea nivelului 
muncitori.

Disciplina 
înseamnă nu 
ductiv fiecare minut din produc
ție, a respecta întocmai toate 
prevederile regulamentului de or
dine interioară. Noua atitudine 
față de muncă a tinerilor se ma 
nifestă și în grija pe care trebuie 
s-o aibă față de întreținerea uti
lajelor, față de 
teriei prime și 
preocuparea de

rîndul lor la ridica- 
de trai al tinerilor

socialistă a muncii 
numai a folosi pro-

econom’sirea ma- 
materialelor, în 

a nu produce re

buturi sau produse de proastă 
calitate.

Trebuie să spunem că mai sînt, 
din păcate, și în această direcție 
tineri care r’u au fost astfel edu
cați incit să-și facă datoria conș
tiincios.

Astfel, dînd dovadă de o gravă 
neglijență, tineri ca Dumitru Cai- 
dor și Nicolae Luicanu au rebu- 
tal recent mai multe piese.

Nu este admis ca utemiștii să 
treacă cu ușurință așa cum s-a 
întîmplat în aceste cazun. peste 
faptele grave săvîrșite de 
tineri. Organizația U.T.M. 
datoria să creeze o opinie colec
tivă, care să tragă la răspundere 
pe aceia care, prin comportarea 
lor, aduc prejudicii întreprinderii.

Trebuie să spunem că mai sînt, 
alte aspecte ale disciplinei. Un 
aspect „specific" îl 
atitudinea înapoiată 
neri sportivi. O serie 
Dumitru lancu din 
ruibi a uzinei, înclină să creadă 
că, dat fiind calitățile lor sporti
ve li se cuvine să lucreze cit mai 
puțin și în schimb ,,să le curgă" 
salariul.

unii 
are

întîlnim 
a unor 
de tineri, 
echipa

în 
ti- 
ca 
de

fost folosite corespunzător cu sta
rea culturilor și a timpului, unde 
îngrijirea mașinilor s-a făcut după 
încetarea lucrului, au fost obținute 
rezultate bune.

Pentru urgentarea strângerii re
coltei, Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii recomandă folosirea 
din plin a tuturor combinelor. Se- 
cerătorile să fie folosite cu toată 
capacitatea lor de lucru atît în 
gospodăriile de stat, pentru recol
tarea culturilor căzute sau cu ier
buri încă verzi, cât și în gospodă
riile colective pentru toate cultu
rile.

în unitățile agricole cooperatiste 
să se folosească alături de mijloa
cele S.M.T.-urilor, utilajul propriu 
și brațele de muncă. în gospodă
riile individuale să fie mobilizate 
toate brațele de muncă pentru 
terminarea grabnică a secerișului.

Se constată că în multe gospo
dării de stat mai sînt cantități în
semnate de griu pe arii. Este ne
cesară folosirea rațională a mijloa
celor de transport și organizarea 

de recepție în grupe de cîte 5—6 
camioane.

Miriștile nu sînt grabnic cură
țite de paie în vederea executării 
arăturilor de vară, lucrare de o 
deosebită importanță pentru asi
gurarea unei recolte bune în vii
tor. Gospodăriile de stat trebuie 
să folosească la maximum presele

de paie, greblele mecanice și alte 
mijloace pentru strîngerea imedia
tă a paielor, iar pe terenurile eli
berate să urgenteze arăturile de 
vară atît în timpul zilei, cât și 
prin organizarea schimbului doi.

Se recomandă unităților agricole 
cooperatiste să folosească în exe
cutarea arăturilor de vară nu nu
mai mijloacele S.M.T.-urilor, ci și 
atelajele proprii.

în toate regiunile să se termine 
amenajarea ariilor, transportul ba
tozelor pe arii, să se intensifice la 
maximum căratul snopilor și să se 
înceapă din plin treierișul cu în
treaga capacitate de lucru a bato
zelor.

Trebuie asigurat întregul nece
sar de sămînță pentru anul viitor 
în special la griu, orzoaică, mază
re, rapiță, floarea-soarelui și tri- 
foliene. Pentru aceasta este ne
voie să se termine recunoașterea 
în lan a culturilor de sămînță, iar 
secerișul, treierișul, condiționarea 
și depozitarea seminței să se facă 
separat și în cît mai bune con
diții.

Pentru terminarea grabnică a 
lucrărilor de recoltare și pentru e- 
xecutarea la vreme a celorlalte 
lucrări agricole din această perioa
dă, colectivele regionale și raio
nale de îndrumare și coordonare 
a lucrărilor agricole să asigure fo
losirea integrală a tuturor mijloa
celor și forțelor din regiuni.

Melcului“ i s-a părut 
că merge prea repede

C. Dumitrescu pe primul loc 
în „Cursa Scînteii“

Competiția ciclistă „Cursa 
Scînteii" a continuat marți cu 
desfășurarea etapei a 11-a: Ora
șul Stalin — Sibiu (139 km.),-
care a fost împărțită în două 
fracțiuni. In prima parte a cursei 
de-alungul a 48 km. pînă la Șer- 
caia, participanții și-au disputat 
victoria contracronometrului indi
vidual. In formă remarcabilă, C. 
Dumitrescu (C.C.A.) și-a dominat 
net adversarii reușind să realize
ze cel mai bun timp: lhl2’09” 
(medie orară 40 km.). In urma 
acestui succes Dumitrescu a îm
brăcat tricoul galben de lider al 
clasamentului. învingătorul pri
mei etape, A. Șelaru a pierdut de 
data aceasta T.

Cea de-a doua parte a etapei 
s-a disputat după-amiază de la 
Șercaia la Sibiu (91 km.), cu 
plecarea în bloc. Cursa a fost ca
racterizată prin numeroase eva
dări în care s-au remarcat tine
rii Scherg și Braharu. Cu 10 km. 
înainte de sosire; N. Pelcaru lan
sează un atac și reușește să fugă 
din pluton. Cu toate eforturile 
fruntașilor el nu mai poate fi a- 
juns și sosește primul la Sibiu, cu 
un avans de aproximativ 200 m.

In ansamblu cea de-a doua eta
pă a Cursei Scînteii a fost cîști- 
gată de C. Dumitrescu care a 
realizat cel mai bun timp, în cele 
două semietape.

Astăzi are loc etapa a IlI-a, 
Sibiu—Cluj (175 km.).

(Agerpres)

Pe urmele materialelor

(Urmare din pag. l-a)

9 iulie — 8,68 ha., 10 iulie — 3,41 
11 iulie — 2,96 ha. „Melcului" i 
s-a părut însă că merge prea re
pede și a încetinit mersul. Viteza 
din nou a început să descrească. 
Dacă luăm ziua de vîrf și anume 
9 iulie cînd s-au recoltat 177 ha., 
revine în această zi de fiecare 
combină sau secerătoare-legătoare 
cîte 3,68 ha., ceea ce nu-i nici 50 
la sută din puterea de recoltare a 
fiecărui agregat în parte.

Viteza zilnică de lucru 
realizată mai ales pentru 
binele și secerătorile nu

Stăpîniți de aceste rămășițe ale 
mentalității burgheze în sport, 
unii utemiști, sub paravanul „pre
ocupărilor sportive", nu-și îngri
jesc mașina și nu 
pentru calificarea 
U.T.M. a pus în 
adunări atitudinea 
echipa de ruibi și 
au înțeles că poziția pe care s-au 
situat este retrogradă. Trebuie 
însă dusă, în general, o mai te
meinică muncă educativă în rîn
dul tinerilor sportivi.

Pentru întărirea disciplinei, un 
lucru de cea mai mare importan
ță, pe care e necesar să-l desvolte 
comitetul U.T.M. de la uzinele 
,,'Mao Țze-dun", este crearea unei 
opinii de masă puternice. Tinere
tul trebuie să fie vigilent față de 
atitudinea acelora care nu-și fo
losesc în mod productiv timpul 
de lucru, care nu-și îngrijesc ma
șinile, risipesc materialele și ne
socotesc îndatorirea de 
avutul obștesc.

Să-i fie clar fiecărui 
că actele de indisciplină 
fel lovesc în interesele 
mului. în dezvoltarea 
noastre. Asemenea acte lovesc în 
înșiși inte-esele muncitorilor, căci 
muncitorii lucrează azi pentru ei 
înșiși, pentru bunăstarea poporu
lui.

De aceea victoria noii atitudini 
față de muncă asupra indiscipli
nei constituie o contribuție direc
tă la dezvoltarea economiei na
ționale, la bunăstarea poporului.

depun eforturi 
lor. Comitetul 
discuția unei 
tinerilor din 
unii dintre ei

a apăra

utemist 
de orice 
soci a li s- 

societății

* Aici s-au inclus șl ‘ anumite 
pierderi de timp din cauze orga
nizatorice, care sînt însă în ca
zul de față mici.

nu este 
că com- 
lucrează 

tot timpul zilei. Mulți conducători 
de mașini fug de arșița soarelui. 
In cursul zilei de 11 iulie, de pildă, 
opt combine stăteau înainte de ora 
prînzului. In acest timp tînărul 
Nicolaie Weiss, șeful brigăzii com
plexe, putea fi văzut în sediul 
gospodăriei în timp ce combina sa 
stătea.

— Ce-i cu tine pe aici ? l-a luat 
la rost planificatorul.

— Am venit după un cui...
— Păi și ieri tot așa mi-ai 

spus ?
Alte combine nu funcționează 

din cauza defectărilor provenite în 
mare parte din neglijențe. In 
curtea gospodăriei se pot vedea 
două combine în stare de funcțio
nare, care stau nefolosite. Cînd 
am cerut lămuriri mi s-a răspuns: 
„Sînt de rezervă. Cînd se defec-

tează în cîmp una sau două, le 
scoatem. Știți, ea să nu se piardă 
din timp..."

Fără să vreau în acele elipe 
i-am asemuit pe alde pierde vară 
de la G.A.S. Berecsăul Mare cu 
eroii lui Creangă, care plîngeau 
că o să cadă drobul de sare de 
pe cuptor și o să omoare copilul. 
Cei de aici' plîng că se scutură 
grîul, văd combinele că stau, dar 
nu le scot în cîmp. Mai mult încă, 
a fost trimis un tînăr cu o com
bină în cîmp între Săcălaz și Be
recsăul Mare să ajute aici la strîn- 
sul recoltei. De 5 zile stă cu com
bina în cîmp între Săcălaz și Be- 
recsău. Stă combina. El vine din 
timp în timp s-o mai vadă. Și 
cînd te gîndești că aceasta din 
cauza unei pene 
trebuie spus că la această gos
podărie nici un fir de pai nu a 
fost strîns în urma combinelor, 
deși au nouă 
paie.

In încheiere
tim trustului regional Gostat Ti
mișoara și Comitetului raional 
U.T.M. că la G.A.S. Berecsăul 
Mare, principalii pierde vară care 
în loc să organizeze temeinic 
munca de strîns a recoltei se joa
că de-a recoltatul păgubind statul 
în felul acesta de însemnate canti
tăți ue cereale, sînt doi tineri: in
ginerul agronom loan Pîrvu, di
rectorul gospodăriei și Ceaușu Ni- 
colae, inginerul mecanic al gospo
dăriei.

de cauciuc. Mai

mașini de balotat

este bine să amin-

publicate

Clubul sportiv 
C. C. A.

a luat masuri
Zileje acestea ne-a sosit la rea 

dacție o scrisoare din partea clu
bului sportiv C.C.A. Vă relatăm 
mai jos textul acestei scrisori:

„Cu privire la articolul ^Afir
marea tinerilor cicliști în „Cursa 
Munților" apărut în „Scînteia ti
neretului", articol, care scoate în 
evidență o serie de lipsuri ale 
unor cicliști de la C.C.A. cît și 
ale antrenorului Ervant Norhadian 
avute în „Cursa 'Munților, ediția 
1958, vă aducem la cunoștință 
următoarele:

— Recent a avut loc o ședință 
de analiză a activității secției de 
ciclism C.C.A. In urma lipsurilor 
și a abaterilor constatate, în spe
cial în „Cursa Munților" condu
cerea clubului a luat următoarele 
măsuri:

— Avertisment public ciclistu
lui Constantin Dumitrescu, pen
tru individualism, lipsă de disci
plină și desconsiderarea antreno
rului și coechiperilor săi.

— Avertisment ciclistului Ște
fan Poroceanu; pentru nepăsare 
și neglijență în pregătirea sa ca 
sportiv fruntaș. Norhadian Ervant 
pentru slăbiciuni în pregătirea și 
educarea sportivilor săi, avertis
ment".
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0 nouă agresiune armată 
a puterilor imperialiste

® Debarcarea de trupe americane în Liban ® O.N.U. pusă în fața 
faptului împlinit

BEIRUT 15 (Agerpres).— La 15 italie unități de marină ale Sta
telor Unite cu un efectiv de 5.000 de oaxneni, susținute de tancuri și 
de numeros material de război, au debarcat în Liban în apropierea 
capitalei țării — Beirut. Amiralul Kirkpatrick a anunțat că pușcașii 
marini care au fost debarcați au primit ordinul „să tragă dacă este 
necesar" pentru a-și „executa misiunea".

După ce debarcarea a avut loc, Casa Altă a anunțat oficial că 
unități ale infanteriei marine ale Statelor Unite au debarcat în Liban. 
In declarația făcută în numele președintelui Eisenhower de Hargerty, 
secretarul Casei Albe acest act fățiș de agresiune este camuflat prin 
referiri la faptul că armata americană a debarcat în scopul apărării 
vieții cetățenilor americani din Liban precum și pentru a acorda 
„ajutor" guvernului libanez „în apărarea integrității și suveranității 
țării". în declarație se arată că trupele americane au fost trimise în 
Liban la rugămintea guvernului libanez. „Ca răspuns la apelul gu
vernului Libanului, se spune în declarație, Statele Unite au trimis în 
JLiban un contingent de trupe americane pentru apărarea vieții cetă
țenilor americani și pentru a insufla curaj guvernului libanez in ac
țiunea sa de apărare a integrității și suveranității Libanului".

Declarația încearcă să acopere agresiunea armată prin referiri la 
ăutoapărarea colectivă prevăzută de Carta O.N.U. și la „incapaci
tatea" Libanului „de a menține ordinea internă și de a se apăra de 
o agresiune indirectă".

Debarcarea continuă în timp ce noi unități ale flotei americane 
se îndreaptă spre Liban.

Corespondenții de presă occidentali remarcă că debarcarea în Li
ban s-a produs la o oră după reuniunea la Paris a Consiliului per
manent N.A.T.O. care a examinat „situația din Orientul Mijlociu".

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : în dimineața zi
lei de 15 iulie s-a deschis ședin
ța extraordinară a Consiliului de 
Securitate convocată la cererea 
S.U.A. pentru a se discuta situa
ția din Liban. în realitate ea 
a fost convocată numai pentru a 
pune O.N.U. în fața faptului îm
plinit : debarcarea forțelor arma
te americane în Liban, debarcare 
care după părerea generală este 
primul pas spre agresiunea arma- 
tX împotriva Irakului și pregătirea

unei încercări mai ample a pu
terilor imperialiste de a înăbuși 
mișcarea de eliberare națională în 
întregul Orient arab și de a resta
bili în această regiune pozițiile lor 
colonialiste.

Chiar la începutul ședinței, A. 
A. Sobolev, reprezentantul U.R.S.S., 
a cerut jă fie elucidată problema 
împuternicirilor reprezentantului 
Irakului, întrucît există informații 
ci noul guvern revoluționar al 
Irakului a retras împuternicirile 
actualilor reprezentanți ai Iraku

lui la O.N.U. și Consiliul de Secu
ritate și a numit noi reprezentanți.

Reprezentanții Angliei și ai sta
tului Panama au insistat asupra 
„drepturilor legale" ale fostului 
reprezentant al Irakului.

Delegația Uniunii Sovietice, a 
declarat A. A. Sobolev, consideră 
că împuternicirile domnului Ab
bas, care a reprezentat vechiul 
guvern al Irakului, în prezent nu 
au valoare și că acesta nu are 
dreptul să reprezinte, Irakul în 
Consiliul de Securitate.

Araujo (Columbia), președinte
le Consiliului de Securitate, refe- 
rindu-se la „explicațiile" date de 
secretarul genaral al O.N.U. a pus 
capăt discutării problemei împu
ternicirilor reprezentantului Iraku
lui. După aceasta Consiliul de 
Securitate a aprobat ordinea de zi 
din 15 iulie a Consiliului de Secu
ritate pe baza scrisorii din 22 mai 
a.c. a guvernului Libanului : 
„Plîngerea Libanului în legături 
cu situația creată în urma ameste
cului Republicii Arabe Unite in 
treburile interne ale Libanului, 
amestec a cărui continuare pune 
în pericol menținerea păcii și 
securității internaționale". în ca
drul dezbaterilor, primul a luat 
cuvîntul reprezentantul S.U.A., 
Lodge.

Invocînd în mod fățarnic „drep
tul internațional tradițional", Lod
ge a declarat că singurul scop ur
mărit prin debarcarea forțelor ar
mate americane în Orientul Apro
piat este „stabilizarea situației din 
Liban". Imediat însă el s-a lan
sat în considerente despre „perico

lul grav care amenință securita
tea" în urma loviturii revoluțio
nare din Irak.

Reprezentantul Angliei Dixon, 
a declarat că guvernul său apro
bă întrutotul trimiterea de către 
S.U.A. a trupelor lor armate in 
Orientul Apropiat.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Uniunii Sovietice, A. A. So
bolev, Arătînd că S.U.A. au hotărit 
să intervină în mod fățiș cu for
țele lor armate în treburile inter
ne ale țărilor arabe și să îngenun
cheze nu numai poporul libanez ci 
și celelalte popoare ale statelor a- 
rabe care s-au ridicat în apărarea 
libertății și independenței lor, A. 
A. Sobolev a declarat : „Această 
acțiune reprezintă o încălcare fla
grantă a Cartei O.N.U., care inter
zice folosirea forței ca mijloc de 
realizare a politicii externe, este 
în contradicție cu principiile și 
normele dreptului internațional și 
este o provocare la adresa întregii 
omeniri iubitoare de pace.

Delegația sovietică, a declarat 
A. A. Sobolev, prezintă un proiect 
de rezoluție prin care se con
damnă amestescul grosolan al 
S.U.A. în treburile interne ale po
poarelor din țările arabe și care 
periclitează în mod serios pacea și 
securitatea internațională.

Rezoluția cere guvernului S.U.A. 
să înceteze amestecul armat în tre
burile interne ale statelor arabe și 
să-și retragă imediat trupele de pe 
teritoriul Libanului.poporul sprijină guvernul republican

■ Pozițiile noului guvern se consolidează ■ Rechemarea trupelor 
irakiene din Iordania Nuri Said ucis de popor h Neliniște în cercurile 

petrolifere occidentale e Vaste mișcări d8 trupe anglo-franco-americane

Vizita delegației 
parlamentare romîne 

în R. P. Albania
TIRANA 15 (Agerpres). — 

A.T.A. transmite: In cadrul vizi
tei sale in R. P. Albania, delega- 
ia parlamentară romină condusă 

de Petre Drăgoescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romîne a sosit la Șkodra. Delega
ția este însoțită de Zia Kelici, rec
torul Universității de Stat din Ti
rana și de Glieorghe Velcescu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. P. Romine în 
R. P. Albania.

Numeroși oameni ai muncii 
s-au adunat în fața clădirii Sfa
tului Popular al orașului pentru 
a saluta pe reprezentanții poporu
lui romîn. Conducătorul delegației, 
Petre Drăgoescu, a adresat popu
lației din orașul Șkodra salutul 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne.

In U. R. S. S.
a fost elaborat noul 

regulament al comite
telor sindicale

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Regulamentul 
„Cu privire la drepturile comite
telor sindicale dc fabrică și de u- 
zină", aprobat la 15 iulie de Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., prevede lărgirea dreptu
rilor sindicatelor sovietice.

Regulamentul prevede lărgirea 
drepturilor comitetelor sindicale de 
fabrică și uzină în conducerea 
producției și întărirea funcțiilor 
lor în îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de trai ale muncitorilor 
și funcționarilor.

Potrivit noului regulament, co
mitetele sindicale au dreptul să 
participe la elaborarea proiecte
lor, planurilor de producție, pla
nurilor construcției capitale ale 
întreprinderilor, instituțiilor și or
ganizațiilor respective, precum și 
a planurilor construcției dc case 
de locuit și instituții social-cultu- 
rale.

Lucrările Conferinței Sindicale 
Mondiale a Tineretului Muncitor
Viitorul preocupă pe toți oamenii 

muncii din lume, dar în mod deo
sebit pe tineri. Năzuințele și as
pirațiile lor țintesc totdeauna de
parte, cutezanța gîndurilor proiec
tează în orizonturi lumea de mii- 
ne, în imaginile pe care le naște 
setea de creație, de mari . înfăp
tuiri.

Astăzi, cînd știința a ajuns la 
un stadiu de dezvoltare care per
mite cele mai îndrăznețe planuri 
de viitor, preocuparea față de ceea 
ce va trebui să aducă ziua de mîi- 
ne este și mai pasionantă și mai 
arzătoare. Ea se asociază însă și 
cu îngrijorarea pe care o provoa
că pericolul unui nou război, pla
nurile imperialiștilor, în frunte cu 
cei din S.U.A., care vor oa în ba
lanța timpului să nu încapă decît 
exploatare și războaie. Această în
grijorare și totodată hotărîrea 
dîrză de a lupta împotriva peri
colului de război le-a oglindit 
concret, cu combativitate, raportul 
ținut de Hiroshi Yamakava, la cel 
de-al doilea punct al ordinei de 
zi a conferinței : „Viitorul tinere, 
tulul muncitor din întreaga lume 
și acțiunile lui unite în apărarea 
păcii, împotriva pericolului unui 
război atomic și nuclear’4.

Cuvîntările delegaților au con
stituit tot atâtea proteste viguroa
se ale tineretului muncitor de pre
tutindeni împotriva politicii pu
terilor imperialiste care vor să a- 
runce lumea într-un nou măcel, 
care se pregătesc febril pentru un 
nou război. Un delegat sud-co- 
reean a descris indignarea pe care 
o provoacă în rîndul populației 
faptul că teritoriul țării este folo
sit de către americani pentru in
stalarea de baze militare. „Milita
rii americani au atitudine sălba
tică față de populație — a spus 
delegatul — de desconsiderare to
tală a dorinței noastre de pace".

„Poporul nostru, muncitorii ti
neri din țara noastră, urăsc impe
rialismul — a spus delegatul din

Guatemala. Sîntem împotriva bom
bei cu hidrogen și a bombei ato
mice, sîntem împotriva experien
țelor cu aceste arme. împotriva 
politicii de război pe care o pro
movează imperialiștii".

O tânără țesătoare din Germania 
occidentală a vorbit despre lupt>a 
clasei muncitoare germane, a tine
retului muncitor german, împotri
va dotării trupelor vest-germane 
cu arma atomică și rachete nu
cleare. Ea a arătat cu exemple 
concrete cum cursa cheltuielilor 
de înarmare di.i R. F. Germană

Corespondență 
telefonică 
din Praga

duce la continua scădere a nive
lului de viață al maselor munci
toare. Delegata a arătat că tinerii 
muncitori din R. F. Germană în
treprind cu sprijinul sindicate
lor, al întregii clase muncitoare 
germane, acțiuni curajoase și e- 
ficace împotriva politicii de remi- 
litarizare <a cercurilor guvernante 
de la Bonn.

Urmările politicii imperialiste, 
ale goanei după înarmări și profi
turi cît mai mari, tinerii muncitori 
din țările capitaliste le resimt in 
mod deosebit, pentru că ei sînt 
exploatați și mai intens fiind su
puși discriminărilor de tot felul. 
Delegatul din Jamaica a povestit 
despre soarta tragică a tinerilor 
din țara lui, dintre care mulți 
sint nevoiți să lucreze de la vîr-

sta de 7—8 ani. „70 la sută din 
tinerii din Jamaica — « spus el 
— nu pot să învețe nici măcar 
scrisul și cititul44.

Fiecare cuvîntare rostită de la 
tribuna Conferinței este o acuzație 
la adresa barbariei sistemului ca
pitalist care vrea să înăbușe aspi
rațiile de pace și progres ale tine
retului muncitor, periclitând astfel 
însăși viitorul popoarelor. Așa cum 
arată lucrările Conferinței, tinere
tul muncitor, vlăstar al clasei 
celei mai avansate a societății, 
clasa muncitoare, nu se rezumă la 
sentimentele îngrijorării în fața 
acestor primejdii. El se împotri
vește și luptă cu dîrzenie pentru 
înlăturarea lor.

în cursul zilei de ieri, tovarășul 
Lazaro Pena, secretar al F.S.M. a 
prezentat raportul la cel de al 
treilea punct al ordinei de zi : 
„Rolul sindicatelor în munca de 
organizare și realizare a unității 
tineretului muncitor, marea parti
cipare a tineretului muncitor la 
activitatea de întărire a sindicate- 
lor“.

Cu puternice aplauze au fost 
subliniate acele părți din raport 
care au scos în evidență marile 
drepturi de care se bucură tinere
tul muncitor din țările lagărului 
socialist. Prezentarea raportului a 
constituit totodată prilejul unei 
demonstrații puternice și însufle
țite pentru unitatea de acțiune a 
oamenilor muncii și a sindicate
lor din toată lumea în lupta pen
tru pace și progres social.

Tot în cursul zilei de ieri s-au 
stabilit și comisiile de lucru ale 
conferinței. Delegația noastră și-a 
trimis reprezentanții în două co
misii, Lucrările conferinței conti
nuă.

POP EUGEN

BAGDAD 15 (Agerpres). — La 
24 de ore după victoria loviturii 
de stat antiimperialiste din Irak 
pozițiile noului regim republican 
continuă să se consolideze. Noul 
guvern irakian condus de genera
lul Abdel Kerim Kasem a preluat 
conducerea întregii administrații 
de stat. Guvernul a hotărit o 
vastă reorganizare a comanda
mentelor militare, înlăturind pe 
ofițerii corupți și numind in po
sturi de conducere numeroși ofi
țeri care au fost trecuți in retra
gere forțată de către regimul lui 
Nuri Said.

După cum a anunțat postul de 
radio Bagdad, toate garnizoanele 
irakiene au proclamat fidelitatea 
lor față de noua republică. Si
tuația — arată același post de 
radio — a devenit normală în 
întreaga țară. După cum a tran
smis radio Cairo reluind postul 
de radio Bagdad, pentru a împie
dica orice acțiuni provocatoare 
ale agenților fostului regim pro- 
imperialist răsturnat al lui Nuri 
Said, noul guvern a proclamat 
stare excepțională.

Luni seara mari manifestații 
populare s-au desfășurat in în
treaga țară și în primul rînd la 
Bagdad. Manifestanții au acla
mat numele generalului Kasem, 
șeful noului guvern, și al preșe
dintelui Gamal Abdel Nasser,

președintele Repubicii Arabe Uni
te. După cum adaugă postul de 
radio Cairo citind radio Bagdad 
„populația din capitala Irakului 
a organizat ieri seară mari ser
bări populare pentru a-și exprima 
bucuria pentru răsturnarea mo
narhiei și instaurarea noului re
gim".

★
BEIRUT 15 (Agerpres). — Pos

tul de radio Bagdad anunță că la 
14 iulie în capitala Irakului a a- 
vut loc o mare demonstrație popu
lară organizată în semn de spri
jin și solidaritate cu revoluția. De
monstranții au scandat următoa
rele lozinci: „Trăiască revoluția!"» 
„Trăiască unitatea arabă!“, „Toți 
arabii duc aceeași luptă și urmă
resc același scop !“.

In emisiunile postului de radio 
Bagdad se subliniază că IN PRE
ZENT ÎNTREGUL TERITORIU 
AL IRAKULUI A RECUNOS
CUT PUTEREA GUVERNULUI 
REPUBLICAN ȘI ESTE CON
TROLAT DE EL. SITUAȚIA IN 
ÎNTREAGA ȚARA ESTE STA
BILA.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — Pos

tul de radio Cairo transmite că un 
reprezentant oficial a declarat la 
Cairo că Republica Arabă Unită 
a hotărit să recunoască Republica 
Irak.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Co
respondentul din Beirut al agen
ției Associated Press anunță că 
potrivit știrilor transmise da 
postul de radio Bagdad, 
Nuri Said, fostul prim-mini- 
stru al Irakului a fost prins 
de popor și ucis, iar corpul său a 
fost adus la Palatul de Justiție 
din Bagdad.

★
DAMASC 15 (Agerpres). — 

Postul de radio Bagdad a anunțat 
ia 15 iulie că comandamentul for
țelor armate irakiene a ordonat 
trupelor irakiene aflate în Iorda
nia să se înapoieze în țară.

Ziarul „Al Nour" anunță că în 
diferite părți ale Iordaniei au a- 
vut loc demonstrații de bucurie în 
legătură cu evenimentele din Irak. 
Manifestanții au strigat lozinci 
împotriva imperialismului și a a- 
genților săi.

Potrivit știrilor sosite la Da
masc, frontiera Iordaniei cu Irakul 
a fost închisă.

★
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția United 
Press International, lovitura de 
stat din Irak a produs o gravă 
îngrijorare în rîndurile magnați
lor americani ai petrolului.

Cercurile petrolifere din S. U. A. 
subliniază că importanța Orientu

lui Mijlociu pentru Occident re
zidă în primul rînd în uriașele 
rezerve de petrol ale acestei re
giuni, care sînt de trei ori mai 
mari decît rezervele Statelor U- 
nite.

Agenția americană subliniază 
că „o profundă neliniște frămîn- 
tă cercurile petrolifere în legătură 
cu chestiunea naționalizării re
surselor de petrol".

★
NEAPOLE 15 (Agerpres). ■— 

Agențiile occidentale anunță noi 
deplasări ale forțelor militare a- 
mericane, britanice și franceze în 
legătură cu evenimentele din 
Irak.

Marți dimineață vasul port-avion 
„Wasp“, trei submarine și șapte 
contratorpiloare ale marinei S.U.A. 
au părăsit brusc portul Neapole.

Crucișătorul american ,,Des 
Moines" a părăsit portul Ville- 
franche de pe Riviera franceză. 
Din cele 12 vase ale flotei a șa
sea americane din porturile de pe 
Riviera franceză 11 au plecat 
„spre o destinație necunoscută".

Agenția United Press Interna
tional anunță că alte nave fran
ceze staționate în portul Toulon 
au pornit să se alăture flotei din 
Mediterana răsăriteană „pentru a 
apăra interesele franceze".

Au luat sfîrșit lucrările 
Congresului al V-lea al P.S.U.G.

I

*

(>
(• 
<>
O
<• 
<•
C
<•
O
<•

Astăzi se deschide la Stock
holm Congresul mondial pen
tru dezarmare și colaborare 
internațională, eveniment de o 
covirșitoare însemnătate. In 
conaițule actuale, cina cercurile 
imperialiste agresive neținmd 
seama de aspirațiile popoare
lor se pregătesc tot mai intens 
in vederea dezlănțuirii unui 
nou război mondial, peste 2.000 
de trimiși ai popoarelor iubi
toare de pace, întruniți în ca
pitala Suediei, in marea sală a 
sporturilor „Eriksdalshailen”, 
reprezentind cele mai diferite 
opinii politice și credințe reli
gioase, dar care sint interesați 
in statornicirea unei păci trai
nice vor discuta timp de o 
saplămină cum pot li create 
condițiile stabilirii unei păci 
duraoile în lume, care este ca
lea pentru promovarea unei 
colaborări internaționale efi
ciente intre popoare, care tre
buie să fie direcțiile luptei ac
tuale a popoarelor pentru inlă- 
t ura rea primejdiei care amenin
ță pacea. Congresul de la 
Stockholm are un larg caracter 
reprezentativ. Numeroase per
sonalități din viața publică — 
oameni de stat, parlamentari, 
savanți, conducători de partide 
pollute și ue organizai,! ou- 
ștești, scriitori și artiști, repre
zentanți ai cultelor — și-au 
dat aportul pentru reușita a- 
cestei mari adunări a solilor 
popoarelor. Congresul de la 
Stockholm este sprijinit de ase
menea de mari organizații in
ternaționale cum sint : F.S.M., 
F.D.LF., F.M.T.D., organizații 
care cuprind sute de milioane 
de membri.

Pe drept cuvînt datorită în
semnătății sale. Congresul de 
la Stockholm poate fi numit o 
MARE ADUNARE A POPOA
RELOR.

Mișcarea pentru asigurarea 
unei păci trainice se desfășoa
ră astăzi in lume cu o forță 
pe care istoria n-a mai cunos
cut-o niciodată în trecut. A-

Marea adunare a popoarelor
ceastă mișcare își pune drept 
scop apărarea omenirii, a vi
itorului ei de pericolul unui 
nimicitor război nuclear pe 
care-1 pregătesc cu înfrigurare 
cercurile conducătoare din oc
cident. Diriguitorii politicii oc
cidentale, in goană după obți
nerea de profituri din cele mai 
mari, urmăresc să arunce ome
nirea în viitoarea unui nou mă
cel mondial, mai distrugător și 
aprig decît toate cele care s-au 
cunoscut pină în prezent. In 
ciuda faptului că Uniunea So
vietică a prezentat numeroase 
propuneri valoroase pentru 
cauza păcii și a mers pină a- 
colo încît a renunțat unilateral 
la experiențele cu arma nuclea
ră, puterile occidentale refuză 
cu incăpățînare să urmeze a- 
cest exemplu. Numeroși sa
vanți cu renume mondial atrag 
cu seriozitate atenția că con
tinuarea experiențelor nucleare 
de către Statele Unite și An
glia și răspindirea elementelor 
radioactive pe care aceste ex
periențe le eliberează pun in 
pericol grav nu numai genera
ția noastră dar și generațiile 
viitoare. Puterile occidentale 
pun tot felul de bețe în roate 
organizării Conferinței la nivel 
înalt desfășurînd in același 
timp pregătiri febrile de război, 
instalind in diverse țări baze 
pentru lansarea de rachete. Ele 
nu se dau înlături 
tervenții agresive 
pentru înăbușirea 
de independență a 
Debarcarea 
americane în
tocmai acest scop. Din a- 
semenea acțiuni popoarele nu 
pot să nu tragă concluzia că 
puterile occidentale sint inte
resate in dezlănțuirea unui nou 
război mondial.

de la in- 
militare, 

aspirațiilor 
popoarelor, 

trupelor militare 
Liban urmăresc 

scop. Din

Iată de ce popoarele lumii, 
prin reprezentanții săi trimiși 
la Stockholm sînt hotărîte să 
găsească acele căi, acțiuni și 
măsuri menite să împiedice 
realizarea planurilor celor care 
urzesc un nou război și să ducă 
la consolidarea păcii, la înfăp
tuirea celor mai vitale cerințe 
ale popoarelor.

Nu sint decit opt ani decind 
tot de la Stockholm a răsunat 
in întreaga lume pentru prima 
oară chemarea fermă a parti
zanilor păcii la lupta pentru 
înlăturarea primejd'ei războiu
lui nuclear. Și, in urma hotă- 
rîrii nestrămutate a popoarelor, 
cercurile agresive din Occident 
au fost nevoite să nu se aven
tureze.

De atunci și pînă acum for
țele păcii s-au întărit conside
rabil in întreaga lume,

Lagărul socialist, in fruntea 
căruia se află Uniunea Sovie
tică, cuprinde un sfert din 
suprafața pămîntului și aproa
pe un miliard de oameni. Uni
tatea indestructibilă dintre a- 
ceste țări, succesele pe care ele 
le obțin in construirea pașnică 
insuflă noi forțe tuturor parti
zanilor păcii din întreaga lume. 
Țările lagărului socialist repre
zintă in zilele noastre o forță 
materială puternică pusă in 
slujba ideilor nobile ale păcii 
intre popoare.

Politica externă pe care o 
duc aceste țări, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, este îndrep
tată spre menținerea păcii, spre 
coexistență pașnică. Inițiativele 
și propunerile care pleacă de la 
țările lagărului socialist, de 
la Uniunea Sovietică în primul 
rînd exercită o influență bine
făcătoare asupra desfășurării 
întregii vieți internaționale.

Țările din Asia-și Africa, eli- 
berate de sub dominația colo
nială, se opun cu îndirjire ori
căror planuri de înrobire pe 
care le elaborează puterile co
lonialiste. Asa este exemplul 
Egiptului, Siriei, al poporului 
libanez, iar în ultimele zile al 
poporului irakian și al altor 
popoare care doresc ca relațiile 
dintre toate țările lumii să .se 
desfășoare sub semnul coexis
tenței pașnice.

Țările lagărului socialist prț- 
cum și țările din Asia și din 
Africa, care și-au cîștigat prin 
luptă independența, formează o 
vastă și puternică zonă a păcii 
care cuprinde mai mult de ju
mătate din populația globului.

Clasa muncitoare, mișcarea 
muncitorească internațională, 
strîngînd în jurul său cele mai 
largi mase populare din toate 
țările lumii, aduce un aport 
prețios la apărarea cauzei pă
cii și prieteniei între popoare.

Toate acestea demonstrează 
că astăzi forțele păcii sint mai 
puternice decît oricînd in lu
me. In condițiile zilelor noastre 
ele dispun de posibilitatea de 
a preintîmpina declanșarea 
unui război. Astfel, dind do
vadă de hotărire, fermitate si 
unitate, forțele păcii sînt în 
stare să bareze calea ațîțători- 
lor la război, să formeze un 
puternic front de luptă, să 
cîștige bunul cel mai de preț 
al omenirii — pacea.

Congresul de la Stockholm

este privit cu speranță și apre
ciat ca un mare eveniment de 
către tinăra generație iubitoare 
de pace. Tineretul din toate 
părțile lumii vede in cursa 
înarmărilor, care se desfășoară 
cu furie in Occident, in con
struirea de baze pentru rachete 
ca și în efectuarea în conti
nuare de experiențe cu armele 
nucleare de către puterile oc
cidentale un pericol pentru 
viitorul său, pentru viitorul în
tregii omeniri, lată de ce che-, 
marea F.M.T.D. adresată tine
rei generații de a face totul 
pentru a împiedica realizarea 
planurilor cercurilor agresive 
occidentale a găsit un viu și 
larg ecou în nndurile tinere
tului. In numeroase țări au 
avut loc manifestări, mitin
guri, întîlniri la frontiere, de
clarații, anchete organizate de 
tineret consacrate problemelor 
legate de lupta pentru preîntim- 
pinarea unui război nuclear.

Poporul, tineretul romîn 
iubește cu ardoare pacea. Tine
retul nostru știe că realizarea 
celui mai scump țel al său — 
construirea socialismului — se 
poate face numai în condițiile 
unei păci trainice. Muncind cu 
avint pe marile șantiere ale 
construcției socialiste, pentru 
întărirea necontenită a pa
triei, sprijinind cu însuflețire 
politica înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, tineretul 
țării noastre este convins că 
aduce astfel un însemnat aport 
la temelia păcii.

Odată cu salutul și urările 
de succes adresate marii adu
nări a popoarelor, solii poporu
lui nostru la Congresul mon
dial pentru dezarmare și co
laborare internațională vor 
aduce încă odată la cunoștința 
lumii întregi voința nestrămu
tată de pace a poporului ro- 
min, a tineretului său, senti
mentele sale de solidaritate cu 
toți acei ce luptă pentru a- 
părarea și întărirea păcii, pen
tru coexistență pașnică între 
toate țările.
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Soldați ai armatei engleze din 
Cipru, patrulînd în apropierea 

Nicosiei.

BERLIN 15 (Agerpres). — 
A.D.N. transmite: După termi
narea discuțiilor la darea de sea
mă a C.C. al P.S.U.G. și la ra
portul lui W. Ulbricht, primul se
cretar al C.C. al P.S.U.G. a rostii 
cuvîntul de închidere. El a subli
niat că Congresul al V-lea al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania a discutat linia generală a 
partidului. Discuțiile care au avut 
loc la congres au arătat deplina 
unitate de vederi în ceea ce pri
vește perspectivele construirii so
cialismului în R. D. Germană, 
precum și calea ce duce spre vic
toria socialismului.

După cum a subliniat W. Ul
bricht, Congresul al V-lea al 
P.S.U.G., prezența și cuvîntările 
reprezentanților numeroaselor par
tide frățești au constituit o do
vadă a întăririi unității și coeziu
nii partidelor comuniste și mun
citorești — chezășia victoriei so
cialismului, a victoriei mișcării 
comuniste.

Ocupîndu-se de situația din 
Germania, vorbitorul a subliniat 
că încercările reacțiunii vest- 
germane de a zădărnici construi
rea socialismului în R. D. Ger-, 
mană au suferit un eșec. El a a- 
rătat că conținutul principal al 
problemei germane este asigura-

Pacea — lumina

rea păcii, deoarece fără asigura
rea păcii nu poate fi reunificarea 
Germaniei.

Reunificarea Germaniei, a spus 
W. Ulbricht în continuare, este 
posibilă numai cu condiția în- 
frînării militariștilor și revanșar- 
zilor din Germania occidentală, 
cu condiția renunțării la înzestra
rea R. F. Germane cu arma a- 
tomică, la amplasarea de baze 
pentru lansarea rachetelor în Ger
mania occidentală. Sarcina constă 
în a împiedica înarmarea atomică 
a R. F. Germane.

Analizînd în continuare pro
blemele de economie, W. Ulbricht 
a subliniat că la rezolvarea sar
cinii economice fundamentale esen
țialul este accelerarea ritmului de 
dezvoltare a economiei naționale. 
In acest scop trebuie folosite toate 
posibilitățile și rezervele, trebuie 
dezvoltate știința și tehnica, tre
buie întărite în permanență legăr 
turile dintre știință și practică.

W. Ulbricht a relevat rolul im
portant pe care îl are colaborarea 
cu Uniunea Sovietică și cu cele
lalte țări ale lagărului socialist 
în dezvoltarea industriei chimice 
și a celorlalte ramuri ale indu
striei R ,D. Germane.

întreaga desfășurare a congre
sului, a subliniat W. Ulbricht în 
încheiere, dovedește că în republică 
au loc transformări radicale. Par
tidul merge înainte spre socialism, 
fiind strîns legat de masele popu
lare. El și-a exprimat convingerea 
că mărețul țel — socialismul — 
va fi atins.
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tinereții
(Urmare din pag. l-a) 

a valorii omului. Munca, în 
slujba celui mai frumos
ideal al omenirii, idealul
comunismului, a devenit ra
țiunea și bucuria vieții 
noastre, sensul ei major. Și 
eternul sentiment al iubirii 
și-a amplificat dimensiunile 
căci, luminat de forța ma
rilor noastre idealuri comu
niste, legătura dragostei a 
devenit și mai strinsă, să
rutul și mai pătimaș.

Cine clădește înseamnă 
că iubește pacea și viața. 
Dar cine clădeșto și știe 
că pentru el clădește, pen
tru poporul său, o iubește 
cu patimă sporită.

Tinerii patriei noastre 
vor să clădească noi uzine 
și furnale.

Tinerii noștri vor să stă
pânească toate tainele și 
culmile științei.

Tinerii patriei noastre vor 
să smulgă pămintului toate 
comorile sale.

Tinerii noștri vor să scrie 
cărți cum nu s-au mai scris 
pină acum, cărți care să 
cînta marelo triumf al omu
lui eliberat de exploatare.

Tinerii noștri vor să iu
bească cu siguranța că um
bra războiului nu va tulbura 
niciodată înaltele ceasuri 
alo iubirii.

Tinerii noștri vor să lup
te, alături de întregul po
por pentru construirea so
cialismului, întruchiparea 
celor mai nobile, mai dem
ne și mai arzătoare idea
luri ale omenirii.

Pentru toate acestea e 
nevoio de pace. Cum pa
cea e chezășia fericirii lor, 
ei sînt hotărîți să lupte pen
tru ea, s-o păzească. Ei sînt 
deciși să depună în apăra
rea păcii toată patima con
structorului, a omului li
ber, a artistului și a îndră
gostitului.

Cu aceste gînduri așteap
tă tinerii noștri marele Con
gres pentru Pace.

In zilele acestea Stock- 
holm-ul, gazda marelui 
Congres trăiește sub dom
nia nopților albe, frumoa
selor nopți 
Iui. Acum 
sînt foarte 
soarelui și 
pleșitoarc, 
asupra întunericului e de
plină. Fio ca tulburătoarele 
nopți albe, simbol al vic
toriei luminii asupra întu
nericului. să devină și sim
bolul victoriei păcii asupra 
războiului.

albe ale nordu- 
în nord nopțile 
scurte și forța 

a luminii e co- 
victoria luminii

PRAGA. La 14 iulie, in ziua 
înapoierii din vizita de prietenie 
in Uniunea Sovietică a Iul Anto
nin Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Cehoslovacia și pre
ședintele Republicii Cehoslovace, 
și a persoanelor care l-au însofit, 
a avut loc la Praga un mare mi
ting al prieteniei cehoslovaco- 
sovietice.

GENEVA. In cadrul lucrărilor 
Consiliului Biroului Internațional 
de Educație s-a procedat l.a ale
gerea Comitetului Executiv al Bi
roului Internațional de Educație.
R. P. Romînă a fost realeasă 
membru pe termen de doj ani.

MOSCOVA. Răspunzînd invita
ției Ligii învătămlntului din Fran
ța. la 15 iulie a plecat la Paris 
o delegafie a tineretului sovietic.

PANAMA. Cu prilejul vizitei în 
Panama a fratelui președintelui
S. U.A., dr. Milton Eisenhower, 
studenții panamezi au organizat 
in fața ambasadei S.U.A. o ma
nifestație de protest împotriva po
liticii S U.A. față de țările Ame- 
ricii latine.

£ IN ARGENTINA
----------------

« Manevrele elementelor extremiste
Q BUENOS AIRES 14 (Agerpres). 
V TASS transmite : In ultimul timp 
? în Argentina s-a creat o situație 
x încordată în legătură cu faptul că 
x anumite cercuri din cadrul forțe- 
x lor armate ale țării și anumite 
X grupări politice, folosind greută- 
? țile pe care le are de întîmpinat 
X guvernul Frondizi în rezolvarea 

<-■ problemelor economice, intențio-

nează să întreprindă o lovitură de 
stat.

La 13 iulie s-a anunțat arestarea 
de către autorități a unui mare 
grup de ofițeri în frunte cu amira
lul Rial, comandantul regiunii 
militare navale Buenos Aires. A- 
ceastă arestare constituie o „mă
sură pentru apărarea ordinei de
mocratice și constituționale",
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