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otel mai mult, mai ieftin!
La Hunedoara se desfășoară ( 

în prezent o pasionantă între- ( 
cere în cinstea zilei de 23 Au- , 
gust pentru reducerea prețului , 
de cost al tonei de oțel, între- ( 
cere care oglindește patriotis- , 
mul fierbinte al muncitorilor. , 
Inițiativa aparține brigăzii de , 
tineret condusă de prim topi- ( 
torul Alexandru Nojogan de , 
la cuptorul nr. 3 al vechii o- 
țelării. ,

Cu cîtva timp în urmă, la , 
una din consfătuirile de pro
ducție, Al. Nojogan și tinerii 
din brigada sa au explicat o- 
țelarilor că prin studierea în 
mod științific a procesului de 
elaborare a șarjelor prețul de 
cost poate fi redus cu încă 
40—50 lei la tona de oțel. A- 
ceasta va însemna o contri
buție la mai buna gospodărire 
a avutului obștesc.

— Să cîntărim bine feroalia
jele po care le introducem în 
cuptoare — spunea atunci No
jogan — și să reducem astfel 
consumul do feromangan și 
ferosiliciu.

Ideea fruntașului în produc^ 
ție a fost primită cu satisfac
ție de către ceilalți oțelari. 
Printre primii care au răspuns 
chemării se află tinerii din bri
gada condusă de tînărul Mo- 
gonea Constantin și cea a ve
stitului oțelar hunedorean Aurel 
Stanciu de la noua oțelărie.

Chemarea lansată do bri
gada lui Nojogan n-a rămas 
însă numai în halele oțelarilor. 
Ea corespundo simțămintelor 
tuturor muncitorilor dornici să 
contribuio la dezvoltarea in
dustriei noastro socialiste: 

contribui la reducerea prețului
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OR GANIZA TIILE U. T. M.
să mobilizeze mai activ tineretul
LA TERMINAREA URGENTA

A TREIERISULUI
cuprinsul 
lucrărilor

regiunii 
de sece-

să-și cunoască bine

Industria noastră socialistă, în 
Continuă dezvoltare, este înzestra
tă cu mașini și utilaje de mare 
randament. Tehnica nouă pătrun
de tot mai mult în fabrici și uzi
ne. Pentru a face față sarcinilor 
mari care stau în fața industriei, 
în fața fiecărui muncitor, este ne
voie de o cunoaștere aprofundată 
a meseriei, de specializare. O ma
șină or cît ar fi ea de bună nu 
va da 
mentul 
dacă nu 
mînuită 
cepere. 
rea tehnicii mo
deme, a tehno
logiei înaintate, 
în scopul cre
șterii producției 
și productivității 
muncii și redu
cerii prețului de 
cost al produselor, este strîns le
gată de calificarea profesională. 
Cunoscînd acest fapt, însușindu-și 
documentele Plenarei a UI a C.C. 
al U.T.M., Comitetul U.T.M. al 
uzinelor „Industria Sîrmei“ din 
Cîmpia Turzii, sub conducerea 
organizației de partid și sprijinit 
de comitetul de întreprindere și 
direcțiune se ocupă îndeaproape 
de desfășurarea normală a cursu
rilor de minim tehnic, organizate 
în scopul ridicării calificării pro
fesionale la nivelul sarcinilor ac
tuale.

randa- 
posibil 
va fi 

cu pri- 
Folosi-

către comitetul U.T.M. a modului 
în care sînt stimulați cei mai 
vrednici elevi-muncitori.

In adunări s-a insistat asupra 
importanței politice a cursurilor, 
asupra faptului că ridicarea per
manentă a calificării profesionale 
este o sarcină dintre cele mai im
portante pentru un utemist, pen
tru un tînăr.

Conștienți de

Din experienfa organi
zației U î. M. de la 

uzinele „Industria Sîrmet" 
din Cîmpia Turzii în 

antrenarea tinerilor la 
cursurile de minim tehnic

răspunderea pa 
care o au în 
procesul de pro
ducție, de nece
sitatea cunoa
șterii și stăpîni- 
rii problemelor 
tehnice, 1384 
de tineri s-au 
înscris în cele 
46 de cercuri pe 
meserii organi
zate în secții, a- 

teliere, pe schimburi.-O mare par
te din aceștia, mai mult de S7 
la sută, au urmat cu regularitate 
cursurile, însușindu-și noi cuno
ștințe în meseria în care lucrează, 
aducînd astfel un aport mai mare 
la îndeplinirea sarcinilor de plan. 

Succesul acțiunii a fost hotărît 
și de programa analitică întocmi
tă, caro a prezentat problemele 
profesionale sub semnul deosebi
tei importanțe politice a acestora 
în formația muncitorului de tip 
nou. S-au predat între 7—9 lecții,

0 susținută muncă 
politică cu privire la 

calificarea tineretului

M. MUNTEANU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Cluj

— „Și noi, muncitorii putem 
do cost al oțelului 1“

— „Și noi, muncitorii aglomera toriști, putem ajuta să se dea 
țării oțel mai ieftin 1“

In toate secțiile Combinatului Siderurgic din Hunedoara au 
avut loc însuflețite adunări de răspuns la chemarea tinerilor oțe- 
lari.

La furnalul nr. 5 am găsit brigada de tineret condusă de co
munistul Vasile Crișan. Tinerii s-au angajat să reducă prețul de 
cost al tonei de fontă cu 28,50 lei.

Patriei — oțel mai mult, mai ieftin 1 întrecerea între oțelari a 
devenit întrecere între toți muncitorii Combinatului Siderurgic. 
Pentru realizarea acestei importante acțiuni patriotice s-au anga
jat mii și mii de muncitori. Sînt em bucuroși să arătăm că, în pri- 
melo rînduri, sub conducerea comuniștilor, so află utemiștii. Nu 
ne îndoim că la 23 August vor raporta partidului și guvernului 
că și-au realizat angajamentul luat.

Fotoreporterul nostru a surprins un grup de harnici tineri 
oțelari după bucuria unei noi realizări în muncă.

Foto text : D. F. DUMITRU

Pe întreg 
Ploești ritmul 
riș s-a intensificat în ultima vre
me și în ziua de 23 iulie, 99 la 
sută din suprafețele cu orz și 
grîu erau secerate. Raioanele Mi- 
zil, Pogoanele, Buzău și Ploești 
au terminat primele secerișul 
încă de acum cîteva zile.

La . acest succes au contribuit 
din plin și tinerii în frunte cu 
utemiștii.

Dacă aceasta e situația la se
ceriș, la treieriș lucrurile nu stau 
de'loc bine. Pînă la data de 23 
iulie se treierase • doar 32,6 la 
sută din planul de grîu pe re
giune. Unele raioane au rămas 
nepermis de mult în urmă. Pînă 
la această dată raionul Tîrgoviște 
treierase numai 20,3 la sută, Rîm- 
nicu Sărat 13,9 la sută, iar Be- 
ceni abia 1,5 la sută.

Pentru a se asigura o pregătire 
serioasă a acțiunii au fost convo
cata adunări generale U.T.M. des
chise, da secții, schimburi și ate
liere, în cadrul cărora s-a anali
zat situația calificării tineretului.

O asemenea dezbatere, temeini
că, a situației calificării era nece
sară pentru a face pe fiecare tî
năr să înțeleagă că nu este posibilă 
o creștere serioasă a productivită
ții muncii fără ridicarea calificării 
profesionale.

în cadrul acestor adunări mem
brii comitetului U.T.M. pe uzină 
au pus în discuția tinerilor proiec
tul cursurilor de ridicare a hive; 
lului tehnic,

Acest proiect a fost dezbătut 
pînă în cele mai mici amănunte. 
S-au făcut chiar sugestii de orga
nizare la sfîrșitul cursurilor, a 
unui examen, sau urmărirea de

«ailiilW'lfciliTfc

EXCURSII 
ORGANIZATE 

de O.N.T. 
„CARPAȚI44

Astăzi, 25 iulie, un grup 
turiști romini vor pleca_ de

de 
____  . Pe 
aeroportul Băneasa, spre Republi
ca Cehoslovacă și vor vizita Bu
dapesta, Karlovy Vary și Praga.

Tot azi, un alt grup va pleca 
prin O.N.t. „Carpați" la Buda
pesta și lacul Ba|aton, pentru 10 
zile.

In prezent agențiile O.N.T. 
;,Carpați" primesc înscrieri pen
tru următoarele călătorii:

La 24 august se va pleca pen
tru 10 zile în Republica Populară 
Bulgaria (Varna).

La 25 august se va face o că
lătorie de 20 de zile în U.R.S.S..

La 29 august va putea fi vizi
tată timp de 10 zile Republica 
Populară Ungară.

)

Or, cea mai importantă lucra
re după seceriș este treierișul. 
Dacă după terminarea secerișului 
snopii nu sînt căra(i urgent la 
arii, dacă munca la batoze nu e 
temeinic organizată, există perico
lul să se piardă mari cantități de 
grîne. De aceea, fiecare minut 
bun de lucru nu trebuie precupe
țit. Sarcina de cea mai mare im
portanță a fiecărui activist ute
mist, a organizațiilor de bază 
U.T.M. din unitățile agricole so
cialiste de stat, cooperatiste și de 
la sate, este acum mobilizarea 
tuturor forțelor tineretului la ter
minarea grabnică a treierișului.

Dar, deși se află aproape zil
nic pe teren, activiștii Comitetului 
raional U.T.M. Beceni nu îndru
mă activitatea utemiștilor și a ce
lorlalți tineri țărani muncitori, 
Munca pe arii nu este bine orga
nizată și batozele nu merg din 
plin. Membrii comitetelor U.T.M. 
din comunele Săpoca, Robești, 
Cernătești și altele nu numai că 
n-au mobilizat tinerii la bătălia 
strîngerii recoltelor, dar continuă 
să se complacă într-o stare de 
moleșeală și acum cînd pe arii 
tinerii ar trebui să fie în fruntea 
terminării grabnice a treierișului. 
Situații asemănătoare sînt și în 
raioanele Tîrgoviște și Rîmnicu 
Sărat, care pînă la data de 23 
iulie abia treieraseră 20,3 la sută 
și respectiv 13,9 la sută.

Gospodăriile de stat din regiu
ne s-au dovedit la înălțime și la 
treieriș. In ziua de 23 iulie mai 
aveau de treierat foarte puțin și 
era stabilit ca azi să fie termina
tă această lucrare.

Gospodăriile colective din ra-

ioanele Mizil, Ploești, Pogoanele 
și altele au obținut și ele rezul
tate bune. G.A.C. Urlați, Ceptu- 
ra, Bilciurești, Romînești și alte
le au terminat treierișul.

Utemiștii,. tinerii din celelalte
NICOLAE BARBU

■(?

Tot mai multe

{ 
I

*

a

predate statului

Proiectul stației 
centrale saismografice 

Academiei R. P. R
In cadrul Anului Geofizic In

ternațional s-a proiectat,— in 
conformitate cu ultimele cerințe 
științifice, pe baza documenta
ției sovietice, o stație centrală 
seismografică a Academiei 
R.P.R. cestinată studiilor in le
gătură cu mișcările seismice 
ale pămintului. Pentru ampla
samentul acestei stații s-a ale.» 
o zonă in afara trepidațiilor 
inerente intr-un oraș mare.

Complexul urmează să fie 
amplasat in plin cimp, pe un 
teren de 40 ha., în care este 
cuprinsă și zona de protecție. 
El este alcătuit din stația seis- 
mografică subterană proiectată 
cu o cupolă de beton armat 
realizindu-se astfel o însemnată 
economie de fier beton și clădi
rea birourilor cercetătorilor cu 
laboratoare de înregistrat, bi
rouri, biblioteci, etc.

La intrare s-au mai prevă
zut două pavilioane, unui pen
tru locuințe și celălalt pentru 
atelier mecanic de precizie și 
electricitate și garaj.

Instalațiile electrice, termi
ce, de ventilație ca și cele de 
drenaj, apă și canalizare au 
prezentat probleme dificile și 
noi, fiind prima construcție de 
acest gen în țara noastră. Lu
crarea este în fază de proiect 
de execuție.

La Cluj este aproape terminată o nouă și impresionantă stație 
transformare. Această stație va fu rniza curent electric și liniilor 

troleibuse în curs de montare în Cluj.

ION BRAD

FULGERELE
MÎNIE

Tn întreaga lume oamenii muncii protesieală cu 
indignare impotriv a intervenției imperialiste In O- 
rientul arab.

Brațelo Caracatiței iarăși zvîcnesc 
Amesteeîndu-și veninul cu focul. 
După sîngele negru-al petrolului 
Vrea acum trandafirul sîngelui omenesc 
Și iată că-ncepe, sinistru, jocul. 
Dincolo do mările calde 
Și-a oprit ochii nebuni, bulbucați. 
Privirilo — o pădure de baionete murdare 

Brațele încep în sînge să se scalde, 
în leagănul do vechi civilizații 
Unde soarele libertății, măritul soare 
Fecundează pustiul, 
Caracatița vrea să-năbușă inimi, 
Să sugrume popoare.

Caracatiță, potolește-ți turbările,
Inghite-ți focul, pîrjolitor și amar 1

Popoarelo lumii, sculate ca mările,
Stau treze-n tot locul,
Fulgerelo mîniei nu priveghează-n zadar 1

I
I

I
I
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Patria noastră este astăzi un imens șantier 
— șantierul construcției socialiste. Harnicul 
nostru popor, sub conducerea partidului, și-a 
pus întreaga sa capacitate creatoare în slujba 
marelui ideal al făuririi vieții noi socialiste.

Tineretul nostru are acum ca ideal de viață 
tocmai această dorință de a participa tot mai 
activ la construirea socialismului. Munca con
structivă a devenit pentru majoritatea tinere
tului nostru principalul izvor de bucurie, de 
satisfacție.

Pentru această 
muncă se pregă
tește fiecare tî
năr — fie că se 
găsește în uzină, 
pe ogoare, în 
școala profesio
nală, 
medie 
tate — zi 
ceas de 
Muncă și învăță
tură pentru a fi 
cît mai de folos 
patriei — iată 
preocuparea de 
seamă a tinere
tului nostru.

Școlii noastre de cultură generală poporul 
i a încredințat tocmai o asemenea sarcină : să 
crească din tînărul care intră pe poarta șco
lii, dornic să-și însușească cunoștințele știin
țifice despre lume, viață și societate, 
omul nou al societății socialiste. Hotărîrea 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la îmbunătățirea învățămîntului de 
cultură generală, a pus în fața școlii sarcina 
legării învățămîntului de viață, de munca pro
ductivă. Elevii care ies de pe băncile școlilor 
medii trebuie să posede nu numai temeinice 
cunoștințe teoretice, de. cultură generală, ci și 
deprinderea de a munci, de a aplica cuno
ștințele căpătate în viața practică.

în realizarea acestor îndatoriri și-au dat 
mina, și-au unit eforturile profesorii, organi
zațiile U.T.M., părinții. De mai multă vreme 
o nouă inițiativă a venit în sprijinul școlii, 
în sprijinul celor ce-i pregătesc pe elevi pen
tru viață — și anume aceea ca șc-ala să fie

patronată de către întreprinderi. Această mă
sură a adus un aport însemnat în munca de 
educare a elevilor în spirit muncitoresc, revo
luționar, în întărirea disciplinei față de mun
că, în formarea și dezvoltarea trăsăturilor 
moralei comuniste. Apropierea elevilor de 
uzină, de fabrică, de acei ce muncesc în fa
brică, are ca scop să dezvolte în rîndul ele
vilor dragostea pentru munca fizică, să-i ajute 
să cunoască frumusețea meseriilor practice, sa
tisfacțiile nebănuite pe care ți le oferă acestea.

în
sau

școala 
(acul- 
de zi, 

ceas.

SĂ-I EDUCĂM PE

CO M U N I C A T
CU PRIVIRE LA SESIUNEA IX-A A COMISIEI 

ROMINO-BULGARE DE COLABORARE 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICA

cialiștii bulgari se 
vor documenta in 
Republica Populară 
Romînă asupra in- 
prășămîntului bacte- 
rian „azotobacterian", 
asupra producției și 
rafinării i ' " 
minerale, a 
ției de sodă 
și altele.

Republica
Iară Bulgaria 
corda ajutor 
blicii Populare Ro- 
mîne prin predare de 
material documentar . prietene, aceasta .in 
și primire de specia
liști pentru dccu- 
mentare în probleme 
de geologie, minere
uri neferoase, con
strucții, zootehnie, 
poștă și telecomuni
cații etc. Astfel spe
cialiștii romîni se vor 
documenta asupra 
preconcentrării gra
vitaționale a mine-

La bazele de recepționare din 
întreaga țară continuă să soseas
că zilnic importante cantități de 
cereale din noua recoltă. Gospo
dăriile agricole de stat au livrat 
pînă acum-aproape 280.000 tone 
de grîu și secară. G.A.S.-urile din 
regiunile Constanța, Galați și din 
Trustul pentru aprovizionarea Ca
pitalei , au predat pînă acum în
treaga cantitate de grîu și secară 
planificată. Gospodăriile de stat 
din regiunea Constanța au dat 
statului pînă acum cu peste 6.000 
de tone mai. mult , grîu și secară 
decît anul trecut, iar cele din re
giunea Galați cu aproape 4.000 de 
tone.

reurilor neferoase, 
metodelor de repro
ducție artificială la 
animalele domestice, 
asupra metodelor de 
valorificare a litora
lului maritim și al
tele.

Comisia a 'uat u- 
nele hotărîri în ve
derea dezvoltării pe 
mai departe a cola
borării tehnico-știin- 
țlfice directe între 
ministerele și institu
țiile celor două țări 
„.LL. - - i
vederea rezolvării 
mai operative a di
verselor probleme 
care se ivesc.

Lucrările sesiunii 
au decurs într-o at
mosferă de deplină 
înțelegere și dorință 
sinceră a celor două 
părți de a-și acorda 
un ajutor reciproc 
tehnico-științific.

în perioada dintre 
17 și 24 iulie 1858 a 
avut loc la Bucu
rești cea dc-a IX-a 
sesiune a Comisiei 
de colaborare tehni- 
co-științifică între 
Republica Populară 
Romînă și Republica 
Populară Bulgaria.

In conformitate cu 
protocolul care s-a 
semnat la 24 iulie 
a.c., Republica Popu
lară Romînă va a- 
corda ajutor Repu
blicii Populare Bul
garia prin predare de 
documentații și pri
mire de specialiști 
pentru documentare 
în problemele indu
striei petrolului și 
chimiei, metalurgiei 
neferoase, agricultu
rii și silviculturii, în 
probleme de cercetări 
în domeniul sănătă- 

etc. Astfel spe-

uleiurilor 
produc- 

. caustică

Popu- 
va a- 
Repu-pîrghie însemnată, un ajutor în înfăptuirea 

acestor scopuri.
Sarcina aceasta a început să se realizeze 

prin procesul de politehnizare a învățămîn
tului. întreprinderile care s-au angajat să pa
troneze școlile au contribuit din plin la le
garea învățămîntului de cultură generală de 
munca productivă.

Aproape nu este școală să nu fie patronată 
de o întreprindere, nu este școală să nu fi 
primit ajutor material din partea acestora 

pentru a organi
za ateliere, pen
tru a 
Alte 
deri 
elevi 
rele lor, sau ale 
școlilor profesio
nale. Ingineri, 
tehnicieni, mun
citori, au venit 
în școală să aju
te profesorii în 
buna desfășura
re a acțiunii de 
politehnizare, să 
le dea o mină 
de ajutor pen

tru a-i învăța pe elevi să mînuiască uneltele, 
mașinile.

Școala „Aurel Vlaicu" din București, de 
pildă, este patronată de uzinele „Grîvița Ro
șie". De 5 ani încoace relațiile dintre școală 
și uzină se consolidează mereu. Elevii au fost 
ajutați să cunoască uzina, lucrează în atelie
rele uzinei, și parte din ei la absolvirea școlii 
au primit carnetul de muncitori calificați. în 
timpul orelor de politehnizare elevul a fost 
ajutat nu numai să cunoască munca, ci munca 
a constituit unul din mijloacele importante 
de educare morală a acestuia. în procesul 
muncii, tînărubii i-au fost dezvoltate, educate, 
voința și caracterul. Realizînd o piesă, mî-

ELEVI
le înzestra, 
întreprin- 

au primit 
în atelie-

(Agerpres)

La G.A.S. Cuparu, raionul Găiești, 
regiunea Pitești, s-au efectuat 4 
prașile pe suprafața de 1000 ha. 
semănate cu porumb hibrid. In 
foto: Ing. șef Ștefan Nicolae cer
cetează porumbul pentru a putea 
vedea dacă se poate începe pole
nizarea artificială. Acest porumb 
promite o producție de peste 4000 

kg. boabe la hectar

in spiritul DRAGOSTEI
pentru MUNCA FIZICĂ

Cîfeva concluzii în legătură 
cu patronarea școlilor 
de către întreprinderi

în mijlocul muncitorilor, elevul își însu
șește spiritul înaintat, revoluționar de muncă 
al acestora ; spiritul disciplinei, al combati
vității și fermității, se întărește.

încă din școală elevul este deci ajutat să-și 
aleagă o meserie, să învețe o meserie și să de
vină o cinste pentru el ca după absolvirea 
școlii să se îndrepte către fabrică, către uzină, 
să se încadreze în producție.

Măsura ca școlile să fie patronate de între
prinderi trebuie să tindă, deci, să devină o

LUCREȚIA LUSTIG
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drăgească munca fizică, să tn-> 
drăgească gospodăria și pe 
muncitorii noștri care din zori 
pînă-n noapte muncesc neo
bosit pentru întărirea și dez
voltarea gospodăriei.

Credem, de asemenea, că 
le-am putut asigura și desfășu
rarea unui program cultural 
pentru a-și petrece vacanța în 
chip plăcut și folositor.

— Ce foloase au adus gos
podăriei acești tineri ? —■ am 
întrebat.

— Multe s-ar putea povesti. 
Vreau să arăt că foloasele 
sînt destul de însemnate. Da
torită și acestor tineri 
podăria a putut livra 
terilor 
mii de 
me de 
ceapă, 
etc. Ei 
aproape 
m.p. de

Im tabăjig de la Rătești 
i Cîtită glasuri ti-nerești. 
, . I® tabăra de la Rătești

E o plăcere să muncești

E o strofă dinștr-un cântec de 
! muncă și de voie bună născut 
, pe meleagurile piteștene. Acest 
i cintec l-am auzit pentru prima 
! oară cînd, la o oră destul de 

matinali mă îndreptam spre 
! tarlalele G.A.S. Rătești.

...In fața unei,
! întîinit
! ți fete. In mijlocul lor o tî- 
j nără înnegrită de soare de 
. paecă

remize
o mulțime de băieți

li
ft

parcă atunci sosise de pe 
toral, repartiza echipele 

normele. Tinerii o os
ca pe un profesor. Da, 
un profesor pentru că

, indica 
, oultau
l oa pe _ _
f așa sânt obișnuiți din școală. 
, Aici, în tabără, veniți la mun- 
ț. că și odihnă, se simt mândri 
k și în același timp răspunzători 
k pentru ce vor face. Spun „pen- 
k tru ce vot face" pentru că abia 
k au sosit.
I Dar cine strut acești tineri ? 
- Cu toți-s elevi și eleve de la 
k școlile medii mixte nr. 1 din 
, Pitești și Găești, majoritatea 
j dintre cei mai buni la învăfă- 
) tură. Ei au preluat ca pe o 
j Ștafetă entuziasmul încetățenit 
) aici în gospodărie de prima se- 
) rie de elevi ai Școlilor medii 
) mixte nr. 1 și 2 din Cîmpu-
> lung. Și odată cu ștafeta au 
) preluat și cînteoul, creație «
> acestora. Acest „amănunt" l-am 
) aflat de la tînăra despre care
> vă vorbeam, adică de la Elena
> Ceaușescu, inginerul agronom
> ăl gospodăriei!
> — „Harnici copii 1 îmi spune
1 ea. li.
1 Prima serie a stat doar
> două săptimîni. Dar parcă 
1 timpul contează Cîntecul Și 
1 munca — asta i-a caracterizat
> pe școlari încă din prima zi. 
) Au lucrat cu atita sîrg de par- 
1 că ar fi lucrat în propria lo' 
' gospodărie. Sincer îți spun 
1 mi-a părut rău cînd iu plecat. 
' Deși timpul a fost scurt ne-am 
1 împrietenit repede. Să-ți mai 
' spun ceva. Șoferul Leulescu 
' Nicolae, secretarul -comitetului 
1 V.T.M. din gospodăria noastră 
1 l-a învățat pe elevul Pistol de 
l la Școala medie mixtă nr, 1 din 
1 Cîmpulung să conducă autoca- 
1 mionul. Și a făcut, progrese

băiatul nostru. El a lucrat tot 
timpul în sectorul mecanic < 
gospodăriei și sînt convinsă că 
nu-l va uita niciodată pe uie- 
mistul Leulescu. Noi am vă
zut la el multă dragoste pen
tru tehnică și am crezut că-i 
bine să lucreze acolo unde do
rea. El a ajutat mult la repa
rațiile mașinilor agricole ale 
gospodăriei. In general atitu
dinea elevilor față, de muncă a 
fost o atitudine socialistă me
nită să ducă la- dezvoltarea și 
apărarea bunului obștesc.

Ce-i drept ne-am străduit 
să-i ajutăm să înțeleagă mai 
mult ci munca este prima 
noastră sarcină; le-am dat pri
lejul să împletească pregătirea 
teoretică cu cea practică. Și 
cine știe, poate mulți dintre cei 
care au fost sau au sosit chiar 
azi la noi, își vor alege profe
siuni legate de munca cîmpu- 
lui. Poate chiar ți elevele Coca 
Săndescu, Puica Cristescu și al
tele care veniseră la început cu 
unele aere de „domnișoare". 
Zile în șir ei se codeau de la 
muncă, își fereau mîinile de 
bătături, dar critica colectivului 
a făcut oa toți aceștia si în-

piteștenl 
kilogra- 
cartofi, 
fasole 

au plivit 
6000 
teren 

semănat cu di
verse legume șt 
zarzavaturi, au 
ascuțit 1.500 a- 
raci fi au arăcit 
3.800 cuiburi de 
roșii.

Trecuse mai 
bine de o oră și 
ne aflam de 
mult în urma 
fetelor, la capă
tul tarlalei. 
Membrii brigă
zii a l-a forma
tă din elevele 
celor două școli 
înaintaseră mult 
în ci mp. In 
fruntea acestei 
brigăzi, elevele 
Cibu Georgeta, 
Diaconu Elena, 
Bordeianu Ga
briela și Tudose 
Elena, munceau 
neobosit.

gos- 
consuma-

I

pentru MUNCA FIZICĂ

Intr-unid din birourile gos
podăriei l-am găsit pe utemi- 
stul Petre Stănescu, contabilul 
șef. Lucra de zor la unele si
tuații. Elena Ceaușescu era ne
răbdătoare să-mi mai dea știri.

— Azi s-au recoltat 2.004 kg. 
oartofî — începu ea. Și s-au 
plivit de asemenea aproape 30 
rînduri cu morcovi.

Elevii au adus o contribuția 
însemnată mai ales la realiza
rea planului valoric la legume. 
Partea lor de contribuție este 
de 12 la sută. Cu ceea ce 
vor face seria a doua, acest 
procent va fi sporit la 28 la 
sută. Așa ajutor mai zic și eu!

N. COTIGĂ

!
W.' -»fi®

Elevii școlii medii nr. 1 din Pitești muncesc la scoaterea cartofilor 

de pe loturile G.A.S. Rătești (regiunea Pitești)

Ce măsuri au fost luate pentru pregătirea

O înțeleaptă vorbă a poporul ui nostru spune că gospodarul 
adevărat își face „vara sanie și iarna căruță". Intr-adevăr buni 
gospodari sînt numai acei care știu să se îngrijească din vreme 
de buna desfășurare a treburilor, cei ce se preocupă încă în 
lunile vacanței de vară de buna desfășurare a procesului de în
vățămînt. Acum, se pregătesc manualele, sînt complectate cate
drele cu noii absolvenți ai institutelor de învățămînt superior ce 
au fost numiți profesori, se acordă o grijă deosebită reparării 
școlilor, asigurării materialului didactic etc.

De ce nu sînt respectate hotărîriia?
— La Școala medie din Murgeni

Școala medie din Murgeni a fost 
întemeiată anul trecut. Mulți din
tre fiii muncitorilor și colectiviș
tilor din această parte a regiunii 
Iași au încheiat cu mai bine de o 
lună în urmă primul an de învă
țămînt mediu. In momentul de fa
ță conducerea școlii face intense 
pregătiri pentru deschiderea nou- 

tot a lui an școlar. Toate cele 9 săli de 
al clasă se repară, se văruiesc. întrea

ga școală e ca un șantier în plină 
activitate. în spatele școlii se ter
mină noul internat. S-a construit 
o mare magazie precum și o sală 
unde va funcționa atelierul.

Conducerea școlii medii din 
Murgeni nu se îngrijește însă nu
mai de repararea localului, ci și 
de problemele asigurării cadrelor 
și a condițiilor de poiitehnizare.

Partidul, statal nostru se preo
cupă an de an de creșterea tine
relor cadre de învățători și pro
fesori menite să acopere necesită
țile mereu crescînde ale învăță-

O î

Tabăra de pionieri și școlari

C.F.R. V. Roaită. Oră de plajă.

a

1 n

SĂ-I EDUCĂM PE ELEVI

pre munca lor, ar fi avat an «na* 
stimulativ. Puteau fi organizata 
conferințe despre trecutul și preș 
zentul întreprinderii, conferințe cii 
subiecte tehnice ia oare «ă li M 
vorbească elevilor deepre ceea ce 
se produce în întreprinderi.- și 
multe alte acțiuni care ar fi avut 
darul să contribuia la realizarea 
scopurilor urmărite prin patrona
rea școlilor de către întreprinderi,

★
Modul cum s-a desfășurat pînă 

acum acțiunea de patronare a șco
lilor de către unele întreprinderi 
a avut, după cum bine se poate 
vedea, un caracter unilateral. O 
parte din întreprinderi n-au simțit 
și n-au înțeles la proporțiile cu
venite răspunderea pe care o poar
tă pentru educarea elevilor din 
școlile pe cate a-au obligat să le 
patroneze.

Organizațiile U.T.M. nu
simțit aproape de loc mobilizate 
în această acțiune. De aceea, patro
narea școlilor de către unele în
treprinderi n-a depășit stadiul mă
surilor administrative. Nu s-a în-i 
țeles prea bine esența măsurii do 
patronare a școlilor de către în
treprinderi, care avea drept scop 
apropierea elevilo-r de producție, 

tinerilor spre uzină, spre mtinca

zării se petrece cam același lucru. 
Școala medie tnixlă din Murgeni 
nu a avut anul trecut atelier. Lip- 
sindu-i atelierul, școala a folosit 
posibilitățile reduse pe care le-a 
avut. Baza activității în acest sens 
a constituit-o munca pe parcelele 
școlii. S-au făcut vizite la între
prinderea de interes local „23 Au
gust", la gospodăria agricolă de 
stat Murgeni. S-au ținut două re
ferate pe tei..a introducerii elemen
telor concrete de poiitehnizare. 
unul la naturale-geografie și altul 
la fizico-chimice. S-au ținut apoi 
trei lecții deschise, pe aceeași te
mă, cu participarea tuturor cadre
lor didactice. Șeful mecanic de la 
gospodăria de stat Murgeni a fost

multului. în fiecare an din facul
tăți ies un număr tot mai mare de 
profesori, dornici din tot sufletul 
să-și dăruiască forțele educării ti- invitat la școală unde a făcut 0 
nerei generații de elevi. Foarte expunere. ~ 
mulți dintre dînșii cer să mun
cească la sate, acolo unde e cel 
mai mult nevoie de ei. Anul tre
cut însă secția de învățămînt și se mai poate continua cu aceeași 
cultură a Sfatului popular regio
nal Iași nu a dat atenția cuvenită 
Șeoiii medii mixte din Murgeni. 
Aid. au lipsit trei profesori de 
specialitate. Catedrele dc matema
tici, limba roinînă și fizico-chimi
ce nu au avut decît suplinitori. 
In consfătuirea din 28—29 iunie 
a cadrelor didactice s-au purtat 
multe discuții pe marginea acestei 
probleme. La urmă, pentru rezol
vare, ea a fost trecută în hotăririle 
consfătuirii. Se pare totuși că au 
i s-a înțeles importanța. Deși
a trecut o lună de atunci, nu s-a 
făcut nimic.

în privința

,r . Dar toate acestea au 
constituit abia elemente introduc
tive în activitatea de politehniza- 
re. în noul an de învățămînt nu

problemei politehni*

situație. Consfătuirea raională a 
cadrelor didactice a luat in discu
ție și această problemă. S-a liotă- 
rit ca Școala medie mixtă din 
Murgeni să dispună de un ateliet 
de tîmpiărie model, dotat cu tot 
ce îi e3te necesar. Secția de în
vățămînt și cultură a raionului 
împreună cu cea a regiunii, au 
promis că vor face totul pentru 
ea această hotărîre să fie dusă la 
îndeplinire.

Timpul nu așteaptă. Forurile 
răspunzătoare trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca intr-adevăr la 
începutul anului școlar elevii să 
poată începe învățătura în bune 
condițiuni.

C. SLAVIC

(Urmare din pag. I-a)

nuind o mașină, elevul a trebuit să manifeste 
perseverență, să fie dîrz și să nu se lase în
vins de greutățile începutului, să aibă iniția
tivă. Asemenea însușiri s-au consolidat în ac
tivitatea practică pe care elevul a depus-o în 
atelier.

Esențial este însă ci în această activitate 
din fabrică, prin contactul direct cu munci
torii tineri și vîrstnici, a crescut respectul și 
dragostea elevilor pentru munea fizică, pentru 
cei ce îndeplinesc o meserie productivă. Elevii 
și-au însușit treptat atitudinea civilizată față 
de muncă, față de locul de muncă, de mași
nile și uneltele pe care le foloseau.

Consemnate pe scurt acestea sînt eîteva din 
rezultatele concrete ale colaborării între 
școală și uzină pe linia politehnizării învă- 
țămîntuiui. Asemenea pilde de întreprinderi 
care au dat un ajutor real școlilor în poli- 
tehnizarea învățămintului sînt numeroase. 
Școala medie mixtă din Reșița a fost ajutată 
de către Combinatul Siderurgic-Reșița, Școa
la medie mixtă „Costache’ Negruzzi" din Iași 
a fost ajutată de Atelierele C.F.R. „Ilie Pin- 
tilie". Și enumerarea ar putea ii continuată.

în direcția aceasta a patronării școlilor de 
către întreprinderi s-au făcut intr-adevăr lu
cruri bune, care trebuie continuate. Dar pa
tronarea școlilor nu înseamnă însă numai ac
tivitatea practică pe care elevii o desfășoară 
în întreprinderi, nu înseamnă numai a le 
ajuta să-și înzestreze laboratoarele, atelierele, 
de a trimite muncitori, ingirieri care să în
drume politehniziarea. Ea trebuie să capete 
un conținut mai profund, un caracter educa- 
tiv-politic. Elevii trebuie atrași către uzină, 
antrenați să-și petreacă o mai mare parte din 
timpul lor alături de muncitori, să învețe de 
la ei cum să muncească, să învețe o meserie. 
Mijloacele pentru realizarea acestui scop sînt 
multiple. Dar încercările de folosire a acestor 
mijloace în unele școli au fost mult prea ti
mide. S-a pus accent mai ales pe vizitele 
elevilor în fabrica respectivă, vizite care au 
avut fără îndoială un rezultat pozitiv. Elevele 
Școlii medii „Zoia Kosmodemianskaia" din 
București, de pildă, își amintesc și acum vi
zita în secția de turnătorie a uzinelor „23 
August" (uzină care patronează școala). Uimi
rea de început a fost înlocuită cu admirația 
pentru acei ce stăpînesc acest greu proce6 de 
producție. Zile de-a rîndul s-au purtat în 
școală discuții aprinse despre această vizită. 
F.ievele vorbeau cu un sentiment de adine 
respect de oamenii pe care i-au întilnit acolo. 
Rezultatul imediat a fost acela că elevele au 
devenit mult mai grijulii cu bunurile școlii, 
simțeau că îngrijindu-și școala aduc o modestă 
mulțumire celor pe care i-au văzut și i-au ad
mirat eu cită dîrzenie muncesc.

în școală, după această vizită, a existat o 
adevărată frămîntare pentru a găsi un mij
loc cit de modest prin care elevele să dove
dească odată mai mult că si-au schimbat ati
tudinea față de munca fizică. Hotărîrea lor era 
o evidentă încercare de apropiere de viața uzi
nei, de muncitori. Elevele s-au hotârît să le

creeze muncitorilor din uzină eîteva clipe plă
cute. Și au început să pregătească o operetă. 
Primii spectatori au fost muncitorii uzinei, 
care au știut să prețuiască gestul elevelor. 
Din ziua aceea prietenia între elevi și mun
citori s-a întărit. Dar lucrurile n-aii mers mai 
departe.

Vizitele în fabrici au rămas aproape sin
gura legătură între școală și întreprindere, 
singurul prilej ca elevii să ia contact cu mun
citorii. Eforturile pentru sudarea colectivului 
de elevi și muncitori au fost prea mici ; 
elevii au fost prea puțin în mijlocul muncito
rilor. în atmosfera de muncă a întreprinderii. 
Despre acele planuri comune de activitate ale 
organizațiilor U.T.M. din școli și întreprin
deri, care trebuiau să existe, nimeni nu și-a 
amintit. Or mai ales pe colaborarea dintre 
elevi și tinerii muncitori trebuia pus accen
tul în această acțiune de patronare a școli
lor. Trebuiau să fie formate echipe culturale 
oomune, organizate reuniuni, întilniri sportive, 
excursii comune. întîlnirile între tinerii mun
citori fruntași și elevi în care să se discute des-

atragerea 
productivă.

Nu peste multă vreme vom intra într-un 
nou an școlar. Dar nu trebuie așteptat înce
perea acestui an pentru a lua măsurile nece
sare ca patronarea școlilor si intre pe făgașul 
cel bun.

Vacanța trebuie să fie un prilej pentru a se 
analiza în fiecare întreprindere și școală re
zultatele obținute pînă în prezent și în spe
cial să se stabilească pe baza acestei 
analize măsurile concrete 
conducerilor întreprinderilor,
organizațiilor U.T.M. — pentru viitprul an.

Școlile, întreprinderile, organizațiile U.T.M. 
trebuie să înțeleagă că una din sarcinile fun 
damentale pe care le au în procesul instructiv- 
educativ al elevilor este sădirea dragostei pen
tru munca fizică, orientarea elevilor către me
serii productive.

comune ale 
școlilor și

ș c o I 1

Capitală
ce elevii petrecîn timp

zile frumoase de vacanță în 
taberele organizate la poale
le munților sau pe litoralul 
mării, în cluburi, biblioteci, 
Ia ștranduri sau în excursii, 
în școli se fac intense pre
gătiri pentru 
condiții bune a 
învățămînt.

La începutul 
1958-1959 în Capitală va fi 
dată în folosință Școala de 
7 ani nr. 52 din raionul 23 
August, construcție nouă a- 
vînd 10 săli de clasă. Șco
lile de 7 ani din cartierele 
Floreasca și Mihai Bravu, 
avînd fiecare cîte 10 săli 
de clasă, vor fi puse la dis-. 
poziția elevilor pînă la 31 
decembrie a.c.

începerea în 
noului an de

anului școlar

careAlte școli printre 
Școala de 7 ani nr. 184 „Va- 
sile Roaită" din raionul 
Grivița Roșie, Școala medie 
nr. 36 din raionul V. I. Le- 
nin și Școala de 7 ani nr. 
67 din raionul 23 August 
își lărgesc spațiul cu cîte 5,6 
și 8 săli de

Incepînd 
ceasta încă 
pitală vor 
gaze naturale.

Numeroși zidari, zugravi, 
vopsitori se străduiesc în a- 
ceste zile să îmbrace în 
haine noi interiorul claselor. 
Se prevede ca pînă Ia 23 Au
gust să fie terminate toate 
reparațiile curente la școlile 
din București.

clasă noi.
din toamna a- 

11 școli dirt Ca- 
fi încălzite cu

Un grup gălăgios de fete, 
bronzate de soare, cu ruck- 
sacuri în spate, cu un aer de 
sportive, coboară din tren în- 
viorînd pentru un moment 
monotonia gării la ora aceea 
de amiază. Nimeni nu le de
zaproba zgomotul. Dimpotri
vă, cei ce populau peronul 
gării zîmbeau, simțind că so
sirea elevelor a împrospătat 
parcă pentru o clipă atmosfe
ra. Elevele aduceau cu ele 
ceva din prospețimea aerului 
de munte, noutatea locurilor 
străbătute aproape de la un 
capăt la altul al țării.

Am luat acest fapt cu care 
m-a întîmpinat Buzăul drept 
un semn bun că voi găsi aci 
lucruri interesante legate de 
vacanța elevilor școlilor 
medii.

Discuția cu secretarul Co
mitetului orășenesc U. T. M.

(care răspunde de problemele 
muncii cu elevii), tovarășul 
Preda, a început sub impre
sia semnului bun despre caro 
vorbeam.

Încercam împreună un bi
lanț la capătul unei bune pe
rioade de vacanță.

Șoolile s-au luat parcă la 
întrecere în organizarea ex
cursiilor. Școala medie nr. 3 
a organizat o excursie cu te
ma: „Tinere, cunoaște-ți pa
tria !“. Au ales regiuni și o- 
rașe, cu specific diferit în care 
elevii să poată cunoaște măr-

strucțH care s-au ridicat în 
anii regimului democrat- 
popular, cunoso pe făuritorii 
acestor construcții, iau con
tact cu oamenii muncii din 
fabrici și de pe ogoare. Ele
vii se întorc încărcați cu a- 
mintiri de prin locurile stră
bătute, adună pentru școală, 
pentru muzee, obiecte de 
preț, minereuri, plante, in
secte, întreprind studii geolo
gice, geografice, alcătuiesc 
chiar și monografii.

Pînă aici totul este bine. 
Și se părea că și mai departe

In vacanță cartea este un bun prieten.

In fotografie: un aspect de la biblioteca A.R.L.U.S.

ouvinte de laudă pentru a- nu le oferă elevilor săi ar fi 
cești originali „muncitori se- trebuit să le ofere clubul.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
împreună cu secția de învă
țămînt a sfatului popular, cu 
directorii școlilor, cu profe
sori și membri ai comitetelor 
U.T.M. din școli ar fi trebuit 
să se sfătuiască asupra acti
vității de club, să se îngri
jească să-l înzestreze, să a- 
leagă un colectiv de condu
cere, să aibă o situație clară 
a celor rămași în oraș. Nimic 
din toate acestea nu s-a fă
cut. Elevii au pierdut orice

zonieri" — elevi oare au 
muncit Ia început cum se pri
cepeau, mai tîrziu luptînd să 
se priceapă tot mai bine. 
Contactul direct cu cei oe 
muncesc pe ogoare, a întărit 
la elevi respectul pentru mun
ca acestora, dragostea pentru 
activitatea productivă.

— Și altceva ce s-a făcut 
pentru ca elevii să nu-și piar
dă timpul bătînd străzile ora
șului, ajungînd la capătul li
nei zile fără să poată ști exact

A,si in munca5
tarii ale istoriei patriei, să 
vadă locuri istorice, monu
mentele legate de lupta re
voluționară a poporului no
stru, să cunoască imensele 
transformări realizate în anii 
de democrație populară, să 
admire natura, bogățiile și 
frumusețile patriei. Sarmise- 
getuza, Petroșani, Reșița, 
Anina, Munții Retezatului, 
Orșova sînt numai eîteva din 
punctele itinerariului străbă
tut.

Școala medie „Mihail Emi- 
nescu" a organizat o excursie 
la Tg. Mureș, Turda, Cluj, 
Cîmpeni, Suceava; un grup 
de eleve de la Școala peda
gogică a străbătut drumul de 
la Buzău la Constanța și Tul- 
cea.

Mă convinsesem de acum 
că în organizarea excursiilor 
s-au făcut progrese. Cu pri
lejul acestoT excursii și acea
sta este esențial, elevii văd 
cu proprii lot ochi realizările 
din ultimii ani, mărețele con-

istoriei patriei, treburile merg. Atenția care 
s-a acordat educării elevilor 
în spiritul dragostei pentru 
patrie nu s-a limitat la ace
ste excursii. Comitetul orășe
nesc U.T.M. și-a extins preo
cupările intr-un domeniu cu 
un caracter educativ mai 
profund, în care rezultatele 
să fie mai palpabile: i-a a- 
tras pe elevi în munca pa
triotică, în marea bătălie 
pentru recoltă. Răspunsul la 
chemarea lansată : „să ajutăm 
G.A.S. în muncile agricole" a 
dovedit că elevii sînt dornici 
și de o activitate în care re
zultatul să nu se socotească 
în note, ci în hectare prășite, 
în kilograme de fructe cu
lese. Astfel, prin taberele-șan
tier organizate la G. A. S. 
Stîlpu și G.A.S.-Buzău au 
trecut de pe acum două serii 
de elevi. La G.A.S.-Buzău 
elevele Școlii pedagogice au 
muncit cu sîrg la lucrările de 
întreținere a porumbului hi
brid. Gospodăriile au numai

de educație
ce au făcut în acea zi ? — 
întreb eu.

Bilanțul se încheiase însă 
axei. Din multiplele forme de 
organizare a vacanței, tradi
ționale în viața elevilor, doar 
acestea au fost folosite. In
tr-adevăr, aplicarea lor s-a 
soldat cu rezultate bune. Dar 
bilanțul este sărac, întreaga 
activitate de vară s-a îngră
mădit la începutul vacanței.

De la început s-a pornit 
greșit fără un plan de mun
că. In oraș, în cele trei școli 
medii și la Școala pedagogică 
sînt cuprinși peste 1.000 elevi. 
Cîți din aceștia au rămas îu 
timpul verii în oraș, nimeni 
nu știe. Ce fac acești elevi, 
ce vor face, de asemenea nu 
este consemnat nicăieri. Așa, 
pe ghicite, tovarășul Preda 
crede că elevii se mai duc 
pe Ia Casa pionierilor, fac 
sport, mai citesc, se mai plim
bă. In viitor vor deschide și 
un club. De ce în viitor însă, 

și nu s-a deschis cînd a în
ceput vacanța ?

Ceea ce în vacanță școala

legătură cu școala, timpul a 
rămas la discreția și bună
voința fiecăruia.

Activiștii Comitetului oră
șenesc U. T. M. Buzău 
știau că vacanța nu în
seamnă „vacanță" în munca 
de educație. Dimpotrivă, ac
tivitatea educativă-propagan- 
distipă trebuia intensificată.

Căldura — argumentul su
prem care se aduce pentru a 
justifica lipsa activității în 
club — nu poate fi o piedică 
în organizarea unor acțiuni 
interesante, educative. La o 
activitate bine 
interesantă, elevii 
cu siguranță și în 
rii. Vor veni să 
conferință legată 
mentele politice 
internaționale, o

o temă științifică, 
o întîlnire în 

să li se vorbească despre 
lupta revoluționară a parti
dului nostru, despre avîntul 
poporului nostru pentru con-

i struirea socialismului, 
veni la conferințe pe tema 
despre ținuta morală a tînă- 
rului comunist, la o reuniune 
să vadă un spectacol, să dan*-, 
seze, vor veni să meargă în ■ .
colectiv într-o plimbare în 
jurul orașului, să viziteze o 
întreprindere etc.

Deocamdată n-au însă unde 
merge. Comitetul orășenesc 
U.T.M. și secția de învăță- 
mînt a Sfatului popular nu 
le-au dat elevilor o ase
menea posibilitate să-și pe
treacă timpul de vacanță. 
Peste ușurința aceasta cu care 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
a renunțat la anumite forme 
educative de organizare a 
vacanței elevilor, nu sa 
poate trece cu îngăduin
ță. Zeci de utemiști șj 
elevi au fost lipsiți de con
trolul și îndrumarea organiza
ției a școlii foarte multă 
vreme. A consemna simplu 
acest fapt, este o gravă gre
șeală. Se creează astfel per
spectiva ca cele două luni de 
vacanță care au mai rămas, 
pentru mulți elevi să se 
desfășoare la întîmplare. A- 
cest lucru nu trebuie să 
se întîmple. Trebuie 
se discute cu spirit de 
răspundere atitudinea celor 
ce se fac vinovați pentru 
munca nesatisfăcătoare desfă
șurată pînă acum tn rîndul 
elevilor în vacanță. Să fie în
trebați cum de și-au putut 
permite să „uite" că în va
canță activitatea educativă în 
rîndul elevilor continuă. Si 
apoi vor trebui luate măsuri 
pentru ca activitatea clubului 
să înceapă neîntîrziat. Discu-

să k

organizată.
vor veni _  ___ _ „ __
timpid ve- țja aceasta trebuie desfășurată 

la nivelul Comitetului regional 
U.T.M. Ploești cu toți acei 
care muncesc cu elevii în re
giune, pentru ca discuția să 
aibă și caracterul unul schimb 
de experiență șl eventual să 
pună capăt unor stări de lu
cruri asemănătoare care s-au 
ivit și în alte locuri.

L. ILIEȘ

asculte o 
de eveni- 

inteme și 
conferință

sau 
care

pe 
la

I



a.c. numărul celor Înscriși la con
curs a crescut cu încă 100, du- 
blîndu-se și numărul purtătorilor 
insignei. La acest lucru s-a ajuns 
prin unirea eforturilor celor două 
organizații. Acum cîteva luni, co
mitetul U.T.M., analizînd situația 
concursului, a invitat și doi tova
răși din comitetul de întreprinde
re ; ei âu propus organizarea unul 
concurs gen „Drumeții veseli" cu 
tema ;,Să cunoaștem cărțile obli
gatorii pentru concursul „Iubiți 
cartea" — concurs care a fost 
dotat cu numeroase premii în 
obiecte și excursii. Propunerea a

cu-

mai bine trecutul uzinei, se 
mai etrîns legați de viața de

baza activității comune s-au

lor pentru o viață mal bună, mai 
dreaptă.

Pe baza planului comun s-a 
organizat un concurs gen „Dru
meții veseli" pe tema : „Să
noaștem trecutul revoluționar al 
uzinei" la care tinerii au partici
pat cu mult interes, și azi, cunos- 
cînd 
simt 
aici.

Pe
organizat nenumărate prezentări 
de recenzii, întîlniri cu scriitorii, 
participarea la activitatea Casei 
cultură a sindicatelor, vizitarea

de 
în

Este

, - a

SCO p

tot mal rare cazurile de Indisci
plină ; de asemenea, în întrecerea 
socialistă sînt cuprinși 90 la sută 
din tineri și mulți dintre ei sînt 
în întrecere cu muncitorii vîrstnici. 
Sînt nenumărate exemple de bri
găzi de tineret fruntașe în muncă. 
De pildă, brigada de tineret nr. 
III de la secția turnătorie* (resp. 
Ion Constantin) a reușit față de 
lunile trecute să reducă rebuturile 
la zero. Utemiști ca Birjaru Con
stanța, Berceanu Elena — mie- 
zuitoare, sau Popovic! Mihai — 
turnător, ca de altfel toți tinerii 
brigăzii — muncesc cu deosebit 
entuziasm și sînt în același timp 
și buni activiști culturali, răspun- 
zînd la toate chemările organiza

ției.
O deosebită a- ■ 

tehție s-a acor
dat îh planurile 
comune de acti
vitate, partici
pării tfneretiilui 

.la acțiunile ob
ștești. Astfel, un 

—• deosebit aport 
aduțe „tineretul 
la terminarea 
construcției clu
bului uzinei ca 
și la construirea 
casei de cultură 
raională a tine
retului! De ase
menea, tinerii 
participă volun
tar la termina
rea pînă la 23

blocului muncitoresc al

L

educația comunistă9

a tinerelul U 1

Ministerul 
Învățămîntului 

și Culturii 
comunică:

Concursul de admitere în insti
tutele de arte plastice „Nicolae 
Grigorescu" din București și „Ion. 
Andreescu" din Cluj începe în 
ziua de 3 septembrie a.c., ora 8.

Concursul de admitere în insti
tutele de teatru „I. L. Garagiale" 
din București și „Szentgyorgyi 
Istvan" din Tg. Mureș,, precum și 
la conservatoarele „Ciprian 
rumbescu" din București 
„Gheorghe Dima“ din Cluj 
pe în ziua de 6 septembrie 
ora 8.

Concursul de burse acordată de 
sfaturile populare regronâle și în
treprinderi socialiste începe la 
toate institutele de .artă la data 
de 1 septembrie a.c., ora 8.

Po. 
$> 

înce- 
a.c.

ri de cîte ori pășești pragul 
Uzinelor „Timpuri Noi" din 
Capitală te convingi odată 

mai mult de semnificația adîncă a 
numelui uzinei. Prin munca avîn- 
tată a muncitorilor de aici, con
duși și îndrumați de partid, se 
dezvoltă necontenit nu numai pro
ducția industrială, ci cresc în ace
lași timp oameni noi, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

In spiritul tradițiilor de luptă 
Revoluționară a partidului, a cla
sei muncitoare, a Uniunii Tinere
tului Comunist, în uzină crește și 
se educă un tineret nou, conștient 
de rolul care-i revine în măreața 
operă de construcție a socialismu
lui în patria noastră.

Organizației 
U.T.M. i-a ta, 
credințat parti
dul una din 
sarcinile cele 
mai importante 
— educarea co
munistă a tine- . 
rei generații. In I 
vederea atinge- ( 
rii acestui scop | 
este necesară 
concentrarea tu
turor forțelor, 
folosirea celor 
mai variate for
me de activitate 
și, fa același 
timp, cele mai 
accesibile tine
retului,
știut că în mun
ca de educație comunistă un rol 
deosebit de important îl are acti
vitatea culturală și sportivă. Dar 
această importantă sarcină implică 
o strînsă colaborare a organiza
ției U.T.M. cu celelalte organi
zații de masă — și în primul 
rînd cu organizația sindicală — 
care pot contribui efectiv la cre
șterea și educarea L„J ii 
nou, capabil de fapte mărețe, 
factor activ în măreața operă de 
construire a socialismului.

Pînă nu de mult, la „Timpuri 
Noi" nu exista o asemenea cola
borare între organizația U.T.M. 
și cea sindicală. Cum era și 
firesc, acest lucru dăuna mun
cii generale, neexistînd o con
cordanță între planurile de acti
vitate ale organizațiilor U.T.M. și 
sindicale, multe acțiuni se soldau 
cu eșecuri. Au existat, de pildă, 
situații cînd organizația U.T.M. 
făcea în aceleași zile și ere mo
bilizări la munca obștească sau 
iniția acțiuni sportive, iar orga
nizația sindicală — cu aceiași oa
meni — organiza consfătuiri de 
producție sau repetiții ale echipe
lor artistice.

Acestui fel anormal de organi
zare a muncii, de educație comu
nistă i s-a pus capăt definitiv prin 
alcătuirea planurilor comune de 
activitate cultural-artistică, spor
tivă, între, U.T.M. și organizația 
sindicală.

Unindu-și eforturile, organiza
țiile U.T.M. și sindicală au obți
nut deosebite rezultate în crește
rea activității culturale. Cîteva 
fapte și cifre sînt grăitoare ' în 
acest sens. Dacă înainte de apli
carea planurilor de activitate co
mună, în echipa artistică existau 
doar 15—20 tineri, astăzi numă
rul lor trece de 100, crescînd, cum 
e și firesc, și numărul formațiilor popular, la educarea lor în spiri- 
(uzina ‘are acum un cor, echipă tul dragostei și recunoștinței față 
de dansuri, brigadă artistică, o 
formație de artiști instrumentiști). 
In ultimele luni, formațiile artisti
ce ale uzinei au dat 11 spectacole 
în Capitală și în regiune, la 
G.A.C., G.A.S., întovărășiri și la 
căminele culturale (ca de pildă la 
Lehliu, Slobozia).

O activitate intensă se desfă
șoară în. uzină în direcția antre
nării tineretului la citirea litera
turii — mijloc important de edu
cație comunistă. Dacă în decem
brie anul trecut erau doar 62 de 
tineri înscriși la concursul „Iubiți 
cartea" și 45 purtători ai insig
nei „Prieten al cărții", la 1 iunie

Din experiența organizațiilor U.T.M. și sindicale 
de la Uzinele „Timpuri Noi1*, privind organizarea 

în comun a activității cultural-artistlce 
în rîndul

fost primită cu căldură de comi-
ectiv la ere- tetul U.T.M. și împreună, spriji- 
unui tineret, nîți de organizația de partid, au

tinerelului

trecut la organizarea concursului. 
S-a format o comisie mixtă care 
a condus întreaga muncă de pre
gătire și desfășurare a concursu
lui. Rezultatul: peste 60 de tineri 
au devenit purtători ai insignei 
„Prieten al cărții", iar numărul 
cititorilor a crescut cu încă cîteva 
sute.

O deosebită importanță s-a acor
dat în această activitate comună 
organizării în mod educativ-in- 
structiv a timpului liber al tine
rilor. Pentru aceasta s-au organi
zat numeroase conferințe urmate 
de filme și programe artistice sus
ținute de formațiile uzinei sau de 
echipe invitate din alte organizații 
de bază, sau de la Casa de cul
tură raională „Grivița Roșie". Te
matica acestor conferințe a fost 
deosebit de bogată și variată. 
S-au ținut conferințe despre tre
cutul de luptă al partidului, lupta 
U,T.C. în ilegalitate, U.T.M. aju
tor și rezervă de cadre a parti
dului, viața și activitatea lui Va- 
sile Roaită, conferințe pe teme 
internaționale, despre importanța 
victoriei armatei sovietice asupra 
fascismului, despre politica exter
nă a U.R.S.S., despre principiul 
leninist al coexistenței pașnice 
etc. Toate aceste conferințe au 
contribuit la cunoașterea mai pro
fundă de către tineri a luptei dusă 
de partid și clasa muncitoare pen
tru făurirea regimului democrat-

de partid, față de tradițiile de 
luptă ale clasei muncitoare, față 
de Uniunea Sovietică, eliberatoa- 
rea noastră; de asemenea, aceste 
conferințe i-au ajutat pe tineri să 
înțeleagă mai bine problemele po
litice internaționale, le-a întărit a- 
vîntul în munca de construcție 
pașnică ce se desfășoară în țara 
noastră. S-au organizat, de ase
menea, întîlniri cu membri ai 
partidului care le-au vorbit tine
rilor despre viața grea, de mize
rie, a muncitorilor sub regimul 
capitalist, de condițiile grele de 
luptă ale comuniștilor și uteciști-

Organizațiile U.T.M 
să mobilizeze mai activ tineretul 
la terminarea urgentă 
A TREIERIȘULUI

(Urmare din pag. l-a)

gospodării colective din regiune 
au datoria de a fi în primele rîn- 
duri în bătălia terminării grabni
ce a treierișului. Cu îndrumarea 
permanentă pe care le-o acordă 
organizațiile de partid, organiza
țiile de bază U.T.M. din gospodă
riile colective și întovărășiri pot 
și trebuie să fie motorul mobili
zării ceas de ceas, zi de zi a tu
turor utemiștilor și tinerilor la 
marea bătălie ce se dă acum 
pentru asigurarea pîinii poporului 
muncitor.

Cel mai mare neajuns în slaba 
activitate de la ariile comunale 
din raioanele rămase în urmă la 
treieriș, o constituie modul defec
tuos în care au fost formate ce
tele și cUm au-foșt planificate să 
intre la treieriș.- Conducerile sfa
turilor populare comunale Săpo- 

_>ca și Robești din raionul Beceni, 
de pildă, au alcătuit planuri, au 
numit pe fiecare din ce ceată face 
parte și cu asta băsta. Nimeni nu 
s-a mai îngrijit de mobilizarea 
oamenilor, de aducerea la cuno
ștință a fiecărei familii din ce 
ceată face parte și cînd treieră. 
Acestea fac ca între oameni șă 
se iște discuții și neînțelegeri, să 
se producă întîrzieri fără rost ore 
în șir. Chiar și în raionul Mi zii,
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care e fruntaș la seceriș; se în- 
tîmplă astfel de lucruri. In comu
na Vintileanca, de exemplu (pre
ședinte Dragomir Cajan), treie- 
rișul începe abia după ora șapte 
dimineața. Cetele sînt prost or
ganizate, nimeni nu știe cînd îi 
vine rîndul la batoză.

Din cauza slabei organizări a 
muncii la ariile 2, 3 și 4 s-au 
pierdut aproape zilnic cîte 2—3 
ore bune de lucru. Comitetul 
U.T.'M. pe comună se face vino
vat și el de această stare de lu
cruri. Dacă la seceriș a mobilizat 
în masă tinerii, acum consideră 
că aceștia se descurcă și 
la arie.

Lipsuri de acest fel și 
natură există încă multe 
toate raioanele regiunii 
Se impune din partea tuturor ac
tiviștilor comitetelor raionale și 
ai comitetului regional U.T.M. o 
măi atentă preocupare fgță de ac
tivitatea tinerilor de la sate în 
această perioadă. Activiștii U.T.M. 
din regiunea Ploești să nu uite 
nici un moment că acum se dă 
marea bătălie pentru pîinea po
porului muncitor. Ei au datoria 
de onoare să mobilizeze fiecare 
organizație de bază U.T.M., fie
care utemist și tînăr la bătălia 
tuturor lucrărilor de vară, în așa 
fel îneît nici un minut și nici un 
bob de grîu să nu fie pierdut.

A NU N Ț

colectiv a muzeelor și expozițiilor; 
s-au vizionat, de asemenea, multe 
filme și spectacole în colectiv. Dar 
pentru ca această vizionare în co
lectiv să ducă într-adevăr la cre
șterea nivelului politic, ideologic și 
cultural al tinerilor este de da
toria comitetului U.T.M. și de în
treprindere să organizeze discuții 
cu tinerii pentru a-i ajuta să în
țeleagă mai profund semnificația 
spectacolelor, să desprindă 
clar învățămintele necesare 
cației lor politice, culturale.

Și în activitatea sportivă s-au 
obținut rezultate remarcabile da
torită acțiunilor comune duse de 
organizațiile U.T.M. și sindicală- 
Astfel, la Spartachiada de vară a 
tineretului au fost antrenați 656 
tineri care au participat ia dife
rite întreceri sportive. Dacă ținem 
seama de faptul că în uzină lu
crează puține fete, este deosebit de 
semnificativ numărul lor — 48 —- 
participante la diferitele concursuri 
sportive din cadrul Spartachiadei. 
înflorirea vieții sportive a făcut 
posibil ca echipele artistice să fie 
însoțite și de echipele sportive în 
diversele acțiuni organizate în a- 
fara uzinei.

O reflectare imediată a bogatei 
activități culturale și sportive se 
vede în procesul de producție și 
atitudinea nouă față de muncă a 
tineretului. In prezent, nici un tî- 
năr nu mai lipsește nemotivat de 
la consfătuirile de producție or
ganizate pe linie sindicală,

mai 
edu

August a 
uzinei.

Desigur
nu s-a sudat încă perfect. Mai sînt 
încă activiști culturali din grupele 
U.T.M. și sindicale care nu-și 
unesc eforturile pentru ca această 
muncă comună să devină o me
todă permanentă de muncă. Pen
tru aceasta, atît comitetul de în
treprindere cît și comitetul U.T.M. 
trebuie să aibă în vedere instrui
rea întregului activ, astfel ca fie
care activist să fie pătruns de 
importanța colaborării în munca 
de educare comunistă a tineretu
lui. Există încă, din acest motiv, 
serioase lipsuri în munca cu car
tea ; această activitate implică o 
muncă de zi cu zi, de la om li 
om, or rezultatele dovedesc că se 
mai.

In 
sînt 
care 
mult 
neretului. Astfel, se va organiza 
un ciclu de conferințe privind ac
tul" revoluționar de la 23 August 
1944. Sînt prevăzute de asemenea, 
crearea unui cerc de cultură ge
nerală, excursii tematice, precum 
și o serie de măsuri privind în
tărirea continuă a activității for
mațiilor artistice.

Rezultatele date de colaborarea 
organizațiilor U.T.M. și sindicală 
sînt o chezășie că munca a intrat 
pe făgașul firesc. Conduse și în
drumate de organizația de partid, 
ele trebuie să folosească inițiati
vele tineretului, să răspundă ope- 
irativ preocupărilor lui, astfel ca 

( întreaga muncă culturală să se 
desfășoare în scopul educării co
muniste a tineretului.

FL. DANCIU

că această colaborare

duce o muncă de campanie, 
planul de perspectivă comun 

trecute o seamă de acțiuni, 
îndeplinite, vor contribui mai 
la . educarea comunistă a ti

Colectivul fabricii de postai, 
„Partizanul Roșu** din Orașul 
Statin a realizat planul pe se
mestrul 1 cu 2 zile înainte de 
termen. întreprinderea dă o 
atenție deosebită creșterii vii
toarei generații de muncitori.

Iată-1 pe prof. ing. B. Her
man explicînd elevelor de la 
Școala profesională „Partiza
nul Roșu" din Orașul Stalin, 
despre torsiunea firului.

La Sinaia continuă

Lucrările seminarului 
internațional 

al redactorilor 
presei studențești

Lucrările seminarului interna
țional al redactorilor presei stu
dențești au continuat în cursul 
zilei de joi 24 iulie.

Participind la discuții delegații 
redactorilor presei studențești din 
Indonezia (Saban Santosa), Ci
pru (Peter Zemerides), R. Ceho
slovacă (Miroslav Moc), R. D. 
Germană (Mozgraber Karl Heinz), 
Uniunea Sovietică (Oleg Koslov), 
au vorbit pe larg despre rezulta
tele concrete obținute de presa 
studențească din țările lor.

Reprezentantul secretariatului 
U.I.S., Dramaliov Lubomir, a pre
zentat în cadrul - seminarului o 
informare asupra stadiului pregă
tirilor întreprinse de Comitetul 
permanent al celui de-al VII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților din hilie-august 1959 
de la Viena, subliniind totodată 
sarcinile care revin presei inter
naționale studențești în sprijini
rea și popularizarea festivalului 
în rîndul studenților din întreaga 
lume.

FIECARE TÎNĂR MUNCITOR
SĂ-ȘI CUNOASCĂ

MESBINE ERI A
(Urmare din pag. l-a)

despre tehnologia meseriei (axată 
pe specificul muncii și produselor 
ce se fabrică în uzină), despre or
ganizarea rațională a locului de 
muncă, metode înaintate în mun
că, tehnica securității muncii.

Preocuparea conducătorilor 
cursurilor nu a fost îndreptată nu
mai înspre aprofundarea unor cu
noștințe cu caracter tehnic. Ei au 
urmărit ca tinerii oursanți să-și 
dea seama pentru ce este necesar 
să-și ridice calificarea profesio
nală, ce însemnătate are aceasta 
in viața de fiecare zi a uzinei, a 
economiei naționale. Pentru acea
sta au fost prezentate o seamă de 
expuneri privind trăsăturile morale 
ale muncitorului de tip nou, cum 
ar fi: „Conștiința socialistă", „Ati
tudinea nouă, socialistă față de 
muncă", arătînd cum influențează 
acestea creșterea productivității 
muncii, reducerea prețului de cost 
al produselor. Expunerile au fost 
însoțite de indicații cu privire la 
mijloacele prin care tineretul poate 
contribui mai activ la reducerea 
prețului de cost, la realizarea de 
economii etc. Ele au fost instruc
tiv- educative pentru elevii-munci- 
tori.

Colectivul de conferențiari al 
comitetului U.T.M. pe uzină, din 
care fac parte tineri ingineri și 
tehnicieni, a avut un rol de sea
mă în reușita cursurilor, contro- 
lînd modul în care se pregătesc 
lecțiile și seminariile și ajutînd pe 
tineri să-și însușească în mod crea
tor tainele meseriei. Astfel, în sec
ția laminoare (secretar U.T.M. tov. 
Gh. Arba), chiar șeful secției, tî- 
nărul inginer Ootav Alexandru, a 
fost cel care a avut o mare contri
buție la înscrierea tuturor munci
torilor, 670 la număt, la aceste 
cursuri, iar inginerii utemiști Ion 
Căpușan, Vasile Purcariu și Alex. 
Cloambeș n-au precupețit timp și 
eforturi pentru ca acești munci
tori să-și însușească ounoștiințele 
tehnice necesare.

La secția trăgătoria de metale, 
organizația U.T.M. (secretar tov. 
Remus Felecan) a muncit astfel 
îneît la fieoare predare ori semi
narizare au participat peste 96 la 
sută din cei înscriși.

Și organizația U.T.M. din sec
ția cabluri, ta frunte cu secretara 
sa, tov. Silvia Constantinescu, a 
muncit mult pentru reușita acestei

acțiuni, și rezultatele sînt mai 
mult decît frumoase : înscriși — 
toți muncitorii secției ; frecvența 
— .sută la sută 1

Sînt doar cîteva exemple
demonstrează că o temeinică pre
gătire politică a unei acțiuni duce 
la

ce

suoces.

Constatări 
la închiderea 

cursurilor de minim 
tehnic

ta 
acti-

au

O asemenea acțiune a avut ur
mări deosebit de importante în 
viața uzinei. Intr-un referat adre
sat ministerului de resort, condu
cerea uzinei elogia inițiativa comi
tetului U.T.M. și arăta : „Din re
feratele prezentate de către secții 
în urma încheierii cursurilor, se 
constată un impuls puternic 
munca tuturor sectoarelor de 
vitate".

Cursurile de minim tehnic
constituit un puternic stimulent 
pentru inițiativa creatoare a tine
retului. A crescut mult numărul 
tinerilor inovatori. Intr-o singură 
secție, la laminoare, numărul ino
vațiilor aplicate în procesul de 
producție în ultimele două luni 
este de cinci ori mai mare decît 
cele prezentate de muncitorii ace
leiași secții în tot cursul anului 
1957. Important ește și faptul că 
cei mai mulți tineri sînt la prima 
lor inovație. Dumitru Moalfă și 
loan Cozma erau socotiți pînă nu 
de mult ca muncitori cu o slabă 
calificare. Acum ei nu numai că 
au ajuns la nivelul celor mai 
vrednici, dar se numără și prin
tre tinerii care au realizat inovații 
deosebit de utile în îmbunătățirea 
procesului de producție.

Iată unde duce setea de 
caro a cunoștințelor tehnice, 
tru o temeinică cunoaștere a 
seriei I

Cursurile de minim tehnic
încheiat. Acum se culeg roadele. 
Dar comitetul U.T.M. pe uzină

ridi*
pen- 
me-

s-au

(secretar tov. Vladimir Bîndeanu), 
a socotit că acțiunea de educare 
a tinerilor în spiritul dragostei 
față de meserie, a ridicării cali
ficării profesionale, nu poate fi 
rezolvată numai prin aceste 
cursuri. S-au organizat conferințe 
despre știință și tehnică, este în 
curs de pregătire un concurs de 
felul celui „Drumeții veseli" pe 
tema „Să pătrundem toate tainele 
meseriei noastre", un simpozion 
cu tema „Patriotismul și dragostea 
pentru profesiune".

Creșterea conștiinței 
socialiste a tinerilor

Gradul pregătirii profesionale se 
măsoară în depășiri, de normă, ca
litatea produselor, economii, ino
vații. Există însă și un proces 
continuu care se împletește cu 
acțiunea de ridicare a nivelului 
cunoștințelor .profesionale: este 
vorba despre creșterea conștiinței 
socialiste a tinerilor.

Acesta a fost și unul din țelu
rile cursurilor de minim tehnic. 
Unele aspecte p-ofesionale le-am 
arătat mai sus. Ele sînt grăitoare. 
Sînt însă și altele: schimbul de 
tineret da Ia laminoare, condus 
da utemistul loan Gîtă, este frun
taș pe uzină. El a dat 60 tone 
oțel peste plan în luna iunie. Tî- 
nărul inginer Dascălu Herman, 
pentru a sprijini mai mult pe 
muncitori, lucrează cu pasiune la 
elaborarea unui proces de obține
re a electrozilor. S-a redus numă
rul absențelor nemotivate, al ta- 
tîrzierilor. Acum acestea sînt de 
40 de ori mai puține decît în 
aceeași perioadă a anului trecut. 
A scăzut simțitor numărul „fa
bricanților de rebuturi" și rareori 
mai întîlnești ici-cblo cîte unul 
din cei care ju o atitudine negli
jentă față de mașini ori mate
riale. * •

Pe scurt, a crescut mult con
știința oamenilor. S-a făcut educai 
ție socialistă tinerilor în procesul 
munejj active, creatoare.

singuri

de altă 
în mai 
Ploești.

Conservatorul de muzică „Ctprian Porumbescu** din București 
str. Știrbei Vodă nr. 33, raionul „Gh. Gheorghiu-Dej‘ organizează 
în zilele de 11 și 12 august 1958, consultații pentru candidați! 
care doresc să ia parte la examenele de admitere.

Consultațiile vOr fi urmate de cursuri de pregătire în vederea 
examenului de admitere și se vor ține de la 13 fa 31 august 1958.

Sînt invitați la aceste consultații în special membrii echipelor 
artistice de amatori, sindicale și U.T.M., elementele recomandate 
de către Casele Regionale ale creației populare și școlile populare 
de artă, în urma acțiunii de depistare organizată de conservator.

De asemenea sînt invitați să participe la consultații și la cursu
rile de pregătire, candida'ții pentru bursele sfaturilor populare.

înscrierile încep1 la 1 august 1958.

Școala Tehnică de Maiștri a Ministerului industriei Bunurilor 
de Consuni — București, str. Poetul Cerna nr. 1, primește în
scrieri pentru examenul de admitere în anul J, la următoarele 
specialități:

Șantierul de locuințe mun
citorești din Roznov este ta 
plină desfășurare. Din totalul 
de 300 de apartamente, s-au 
dat în folosință pînă în pre
zent 100 de apartamente și 
garsoniere. In acest an se vor
mai da încă 100 de apartamente

In fotografie : primele blocuri 
de pe malul Bistriței.

INFORMAȚIE
Observatorul Astronomic al A- 

cademiei R. P. Romine comunică: 
Conform unor telegrame primite 
de la Moscova, cel de al treilea 
satelit sovietic împreună cu rache
ta sa purtătoare se vor observa 
după cum urmează: la 25 iulie 
racheta purtătoare se va observa 
la ora 2,41 avînd azimutul- 236 
grade și înălțimea deasupra ori
zontului de 84 de grade, din di
recția nord-est.

In dimineața zilei de 26 
cel de-al 
va vedea 
sud-vest, 
țimea 71 
tului.

iulie 
treilea satelit sovietic se 
la orele 3,21 în direcția 
azimut 58 grade, înăl- 
grade deasupra orizon-

Procurați-vă culegerea de 
jocuri, Croaziera priete< 
niei de la chioșcarul dv.. 
sau prin organizațiile' 

A.R.L.U.S.

de jocuri distractive.

„VEAC NOU“ 
Veniți cu noi in

CROAZIERA 
PRIETENIEI 
Participind la marele concurs 
popular

100
constind 
vaporul

DE PREMII 
dintr-o călătorie cu 
pe Marea Neagră 

(Crimeea și Caucaz)

Semnificația unui fapt
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Organizațiile 
U. T. M. duc 
o permanentă 
muncă politică 
de educare a ti
nerilor în spi
ritul disciplinei 
în producție, le 
cultivă respectul 
și stima față de 
acei care-i în
vață meseria a- 
leasă. Muncito
rii vîrstnici îi 
ajută fără rezer
ve, cu dragoste 
părintească, să 
cunoască bogă
ția muncii, ie 
împărtășesc cu
noștințele lor, 
pregătindu-i te
meinic pentru

♦

♦

și în schimb le 
cer să le facă a- 
numite servicii 
personale; dacă 
tinerii refuză, îi 
persecută și u- 
neori ajung 
și bată.

Astfel, nu 
mult, Petre 
doș, de la 
ția fierărie a mi
nei Filipeștii de 
Pădure, i-a dat 
o palmă tînăru- 
lui Gheorghe 

Cornea. Fapta 
nu-i accidentală, 
ci e ceva obiș
nuit în mentali
tatea acestui om 
înapoiat, 
consideră

să-i

de 
Po-
sec-

care 
că

schimbul de „bătaia este rup
mîine. tă din rai". El

Mai sînt însă amenință dese
și cazuri în care ori pe unii, îi
tinerii nu se bate și-i înjură
bucură de aten- pe alții pentru
ția cuvenită. 

Unii oameni mai 
în vîrstă, puțini 
la număr, cti 
mentalitate ve
che, îngustă, 
consideră că ti
nerii trebuie ți
nuți cît mai ia 
distanță de fru
musețea și „se
cretele" meseriei

că refuză să-i 
facă anumite 
servicii. Podos 
a lovit de cî
teva ori și pe 
tinerii Gheorghe 
Cismaru, Nicolae 
Danciu și Nico
lae Rădulescu.

Muncitorii din 
secție s-au sezi-

sat de aceste ie
șiri și au con
damnat mani
festările tai Po- 
doș. Ei au pro
pus 
să fie sancțio
nat pentru 
ceste fapte huli- T
ganice, care con- 4
travin regulilor ♦
de conviețuire Ț
socială ♦

Căutînd să ♦
pătrundem mai 
adine în semni
ficația unor a- 
semenea fapte 
ne putem da 
seama că per
secutarea și lo
virea unor tineri 
de către astfel 
de oameni nu 
este decît o ma
nifestare a con
cepțiilor bur
gheze.

De aceea și 
conducerea minei 
Filipeștii de Pă
dure trebuie să 
țină seama de 
gravitatea fapte
lor lui Podoș, și 
să ia măsuri 
pentru pedepsi
rea lui după 
merit.

conducerii

a-

t

PETRE PALIU ;

Acțiunea de vaccinare a copi
ilor împotriva poliomielitei, acți
une începută de Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale în 
luna martie, se apropie de sfîrșit. 
Pînă acum au fost revaccinați 
aproximativ 91.000 de copii, iar 
alți 650.000 de copii au fost vac
cinați pentru prima dată. Vacci
narea tuturor copiilor s-a făcut 
în mod gratuit.

Pentru organizarea, îndrumarea 
și controlul acțiunii de vaccinare 
antipoliomielitică au funcționat 
în toată țara echipe speciale for
mate din lucrători ai secțiilor sa
nitare ale sfaturilor populare și 
ai Sanepidurilor. O atenție deose
bită a fost acordată instruirii per
sonalului medico-sanitar pentru 
cunoașterea simptomelor variate 
ăle poliomielitei, în scopul desco
peririi la vreme a cazurilor de 
boală și aplicării operative și co
recte a tratamentului. Totodată a 
continuat dotarea spitalelor de 
boli contagioase din București, 
Iași, Cluj, Tg. Mureș, Timișoara, 
Craiova, Deva, Orașul Stalin, Si
biu, Botoșani, Constanța cu apa
ratură modernă pentru tratamen
tul formelor poliomielitice grave.

S-au extins cercetările științifi
ce în domeniul poliomielitei la 
Institutul „dr. Cantacuzino" și 
Institutul de inframicrobiologie.

Sumele importante cheltuite de 
către stat pentru procurarea și 
efectuarea vaccinului împotriva 
poliomielitei, munca patriotică a 
celor care lucrează pe tărîmul a- 
părării sănătății oamenilor mun
cii și ajutorul dat de sfaturile 
populare și celelalte organizații 
de masă în restul acțiunilor au 
făcut ca îmbolnăvirile de polio
mielită să fie anul acesta de -pro- 
ximativ trei ori mai puține decît 
în anul trecut.

(Agerpres)

—- Țesătorie
— Filatură de bast
— Tricotaje
— Confecții țesături
— Confecții incălțămin
— Finisare textilă
— Mecanică

înscrierile se fac între 1—29 august a.c. prin întreprinderi. La 
acest examen se pot înscrie absolvenții școlilor profesionale 
sau ai altor școli echivalente, care lucrează în întreprinderi, 
ca muncitori calificați sau ajutori de maiștrii și care au o 
practică în meserie de 3—5 ani și stagiul militar

Examenul va începe în ziua de 1 septembrie 
din:

satisfăcut.

a.c. și constă

— matematică — lucrare scrisă și
— tehnologia meseriei — oral
— desen tehnic — lucrare grafică

Informații suplimentare se pot cere de la' secretariatul 
școlii, telefon : 9.25.80

oral

Pe Valea Bistriței, harnicii plutași transportă neincctat plutele cu 
mari cantități de bușteni, dirijindu-le spre fabricile de celuloză și 

întreprinderile forestiere de pe malul Bistriței



Necontenita dezvoltare
a economiei sovietice

Ar fi criminală o nouă amînaro 
a examinării problemei 

Orientului Arab
Răspunsurile Iui N. S. Hrușciov Ia întrebările 

lui Kingsbury Smith, vicepreședinte 
și director general al agenției „United Press 

International41
MOSCOVA 24 (Agerpres). — TASS transmite: La 22 iulie, 

Kingsbury Smith, vicepreședinte și director general al agenției „Uni- 
ted Press International" a pus ur mătoarele întrebări lui N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 'Miniștri al U.R.S.S.
ÎNTREBARE: Veți fi oare de 

acord cu lărgirea componenței 
conferinței la cel mai înalt nivel 
propusă de dv. pentru ca această 
conferință să ia forma unei ședințe 
a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. în conformitate cu art. 28 
al Cartei și cu condiția ca Con
siliul să numească un Subcomitet 
alcătuit din șefii guvernelor Re
galului Unit, Franței, U.R.SS. și 
S.U.A. și să invite de asemenea pe 
șeful guvernului Indiei să partici
pe la discutarea situației din O- 
rientul Apropiat in calitate de 
parte interesată ?

RĂSPUNS : Considerentele dv. 
asupra metodei de discutare a pro- 

■ blemei situației din Orientul Mij
lociu și Apropiat prezintă interes. 
In prezent în această regiune în 
urma intervenției S.U.A. și An
gliei s-a ivit o situație încordată 
care creează o primejdie reală 
pentru pace și securitate. In ace- 
ste condiții ar fi criminală o nouă 
amînare a examinării problemei 

. privind măsurile de preîntîmpinare 
a unui conflict mondial.

Călăuzindu-se de aceste consi
derente, guvernul, sovietic în me
sajul din 19 iulie a propus con
vocarea imediată a conferinței șe
filor guvernelor U.R.S.S.. S.U.A., 
Marii Britanii, Franței și indiei cu 
participarea secretarului general 
al O.N.U. Această propunere a 
găsit sprijinul cel mai larg în 
toate țările lumii.

Dv. exprimați ideea ca întîlni- 
rea șefilor de guverne să aibă loc 
în cadrul Consiliului de Securi
tate al O.N.U. Aceasta nu diferă 
de părerile noastre. Guvernul so
vietic, după cum rezultă din me
sajul din 19 iulie consideră că 
nu se poate acționa ocolindu-se 
Organizația Națiunilor Unite me
nită să stea de strajă păcii și 
securității popoarelor. Noi consi
derăm că esențialul nu constă a- 
cum în forma întîlnirii șefilor de 
guverne ci în adoptarea neîntîr- 
ziată a măsurilor care să înlătu-

re primejdia izbucnirii unui răz
boi și să dea posibilitate popoare
lor din țările arabe să-și făurea
scă viața fără amestecul din a- 
fără'. In acest sens considerentele 
exprimate de dv. sînt utile și 
constructive. Vreau să subliniez 
în mod deosebit că participarea 
la această conferință a d-lui 
Nehru șeful guvernului Indiei, ar 
contribui fără îndoială la adopta
rea unor hotărîri în interesele 
păcii.

ÎNTREBARE : Dacă răspunsul 
la prima întrebare este afirmativ, 
veți fi oare de acord ca ședința 
acestui Subcomitet să aibă loc în 
sediul O.N.U. de la Geneva cel 
mai tîrziu la sfîrșilul acestei luni?

RĂSPUNS: Chestiunea locului 
întîlnirii șefilor de guverne nu 
este esențială și nu are un rol 
important. In ceea ce privește 
partea sovietică, noi sîntem dis
puși să ne întîlnim neîntîrziat în 
orice loc inclusiv la Geneva sau 
New York.

ÎNTREBARE : Veți participa 
oare dv. personal la această con
ferință dacă vor lua parte ceilalți 
șefi de guverne ?

RĂSPUNS: Dacă primul mi
nistru Macmillan, președintele 
Consiliului de Mniștri, De oaulle 
și președintele Eisenhower vor 
participa la conferință, Uniunea 
Sovietică va fi reprezentată la a- 
ceastă conferință de președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Firește, guvernul sovietic speră 
în mod ferm că primul ministru 
al Indiei dl. Nehru va lua parte 
de asemenea la conferință.

OPINIA PUBLICA MONDIALĂ CERE:

Să înceteze agresiunea 
imperialistă 

din liban șl iordania!
Protestul F.D.I.F.
BERLIN 24 (Agerpres).— TASS 

transmite: Secretariatul Federa
ției Democrate Internaționale a 
Femeilor a trimis secretarului ge
neral al O.N.U., D. Hammarsk- 
joeld, o telegramă în care:

Federația Democrată Internațio
nală a Femeilor exprimă profunda 
neliniște a femeilor și mamelor 
din întreaga lume în legătură cu 
intervenția armată din Liban și 
Iordania care amenință mai muit 
ca niciodată pacea și securitatea 
internațională.

Birmania
RANGOON 24 (Agerpres).

La 22 iulie a avut loc la Rangoon 
în fața ambasadelor americană și 
engleză o demonstrație de protest 
împotriva intervenției americano- 
engleze în Orientul Apropiat și 
Mijlociu.

India
DELHI 24 (Agerpres). — TASS 

transmite : Ziarul „Hindu" relatea
ză că la 21 iulie în orașul Hai- 
derabad a avut loc un mare mi
ting la care a luat cuvîntul Rad- 
jagopalaciaria, om de stat de vază 
din India.

Radjagopalaciaria a cerut să se 
mobilizeze opinia publică și să se 
ceară retragerea trupelor străine 
din țările Orientului Apropiat și 
Mijlociu.

Declarația F.M.T.D.
privind situația din

Orientul Apropiat și Mijlociu
Federația Mondială a Tineretului Democrat a dat publicității o 

declarație în legătură cu agresiunea armată a S.U.A. și Angliei în 
Liban și în Iordania.

După ce arată că F.M.T.D., credincioasă principiilor și tradițiilor 
sale și susținătoare a aspirațiilor juste ale tineretului și popoarelor 
arabe, a Salutat cu căldură nașterea Republicii Arabe Unite și a Re
publicii Irak, ca o contribuție importantă la apărarea păcii, se spune 
în continuare că încă de la început, F.M.T.D. a condamnat întreaga 
intervenție străină în afacerile interne ale Libanului. Această inter
venție, se spune în declarație, constituie o violare a Cartei Națiu
nilor Unite, ea este în contradicție cu opinia secretarului general 
și a grupului de observatori ai O.N.U.-ului și pune în pericol grav 
pacea lumii.

Intervenția trupelor britanice în Iordania, care este contrară inte
reselor poporului iordanian nu poate decît să agraveze acest pericol.

In întreaga lume, tineretul, împreună cu toți cei iubitori de pace, 
își manifestă indignarea față de aceste intervenții și cere retragerea 
imediată a trupelor străine.

Conștient de rolul Federației Mondiale a Tineretului Democrat în 
calitate de organizație internațională a tineretului. Secretariatul 
F.M.T.D., după un studiu aprofundat al acestei situații, a hotărît să 
facă apel la :

— Președintele Eisenhower și la guvernul său, pentru a răspunde 
opiniei mondiale retrăgînd imediat trupele, americane din Liban.

— Guvernul britanic, să-și retragă imediat trupele sale din Ior
dania.

— Organizația Națiunilor Unite, Consiliul de Securitate și la 
membrii săi, — să condamne intervenția Statelor Unite și Marii Bri
tanii în Liban și Iordania și să ia măsuri pentru asigurarea retra
gerii imediate a acestor forțe militare.

In același timp, F.M.T.D. cheamă organizațiile sale membre, tine
retul și organizațiile de tineret naționale și internaționale din lumea 
întreagă, să-Șt facă ascultate glasurile și să-și exprime solidaritatea 
cu lupta eroică a tineretului și popoarelor țărilor arabe, luptătoare 
pentru independența țărilor lor pentru pace.

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite: La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
Direcției Centrale de Statistică 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. cu privire’la 'rezul
tatele îndeplinirii planului de stat 

; de dezvoltare a economiei națio
nale a U.R.S.S. pe primul seme-, 
stru al anului 1958.

In comunicat se arată că pla
nul producției industriale globale 
pe primul semestru a fost înde
plinit în proporție de 104 la sută. 
In comparație cu primul seme
stru al anului 1957 producția in
dustrială a crescut cu 10,5 la 
sută. PLANUL PE PRIMUL SE
MESTRU AL PRODUCȚIEI 
GLOBALE Șl AL MAJORITĂȚII 
PRINCIPALELOR TIPURI DE 
PRODUSE A FOST DEPĂȘIT IN 
TOATE REPUBLICILE UNIO
NALE. Planul a fost îndeplinit și 
depășit de toate consiliile econo
miei naționale, cu excepția Consi
liului economiei naționale din Sa- 
halin.

In comunicat se subliniază că 
în dezvoltarea producției indu
striale au fost obținute succese 
continue în urma reorganizării 
conducerii industriei și construc
țiilor.

Direcția Centrală de Statistică 
arată că rezultatele îndeplinirii 
planului de stat de dezvoltare a 
economiei naționale a U.R.S.S. 
în primul semestru al anului 1958 
dovedesc dezvoltarea necontenită 
a industriei socialiste — baza 
economiei naționale, avintul rapid

al agriculturii socialiste, succe
sele remarcabile ale științei și 
culturii sovietice și ridicarea con
tinuă a bunăstării matbriale și a 
nivelului cultural al oamenilor 
muncii.

Planul pe primul semestru al 
anului .1958 a fost îndeplinit îna
inte de termen la multe produse 
foarte importante.

■ In primul ■ semestru • s-au pro
dus 19.300.000 tone fontă, 27 mi
lioane tone oțel, 21.300.000 tone, 
laminate, 245.000.000 tone cărbu
ne, 54.000.000 tone petrol, 114 mi
liarde kWh. energie electrică, 
2.800 de mașini electrice mari, 
1.100.000 motoare electrice, 1O9'.O0O 
tractoare socotite în unități fizi
ce, 15.900.000 tone ciment,

Comunicatul asupra 
îndeplinirii pianului 
de stat pe primul 

semestru al anului 
1958

Hussein în derută
♦ CAIRO 24 (Agerpres). — 
Y Corespondentul din Londra al
♦ ziarului „Al. Ahbar“ anunță că
♦ regele Hussein al Iordaniei
J invitat pe ambasadorii S.U.A. și 
: Angliei la Amman și i-a rugat

să transmită guvernelor lor că 
Inu este sigur pe situația sa în 

țară și de aceea crede că at 
trebui să abdice și să părăsea
scă Iordania

Corespondentul anunță că 
ambasadorii au fost uluiți de 
afirmațiile lui Hussein și l-au 
sfătuit să renunțe la această 
idee.

2.900.000.000 metri țesături de 
bumbac etc.

După cum se arată în comuni
cat, măsurile luate de partid și 
guvern pentru dezvoltarea conti
nuă a orînduirii colhoznice și 
reorganizarea S.M.T.-urilor au a- 
sigurat un nou avînt al inițiati
vei și activității țărănimii colhoz
nice.

Judecind după starea semănă
turilor, în U.R.S.S. se așteaptă o 
bogată recoltă în deosebi în prin
cipalele regiuni cerealiere din Si' 
beria, Kazahstan, regiunea Vol
ga: precum și în Caucazul de 
nord. Ucraina și în alte regiuni.

In comparație cu l iulie 1957, 
șeptelul tuturor vitelor producti
ve în colhozuri și sovhozuri a 
crescut după cum urmează: vite 
cornute mari — cu 4 500.000 ca
pete, porci — cu 3.300.000 ca
pete, oi și capre — cu 8.300.000 
capete.

In primul semestru al anului 
1958 a fost depășit considerabil 
planul colectărilor și achizițiilor 
de către stat la carne, lină și 
ouă.

In conformitate cu legea „Cu 
privire la dezvoltarea continuă a

orînduirii colhoznice și la reor
ganizarea stațiunilor de mașini 
și tractoare", adoptată de Sovie
tul Suprem al U.R.S.S., pînă la 
1 iulie a.c. 65 Ia sută din col
hozuri au și cumpărat mijloacele 
tehnice de care au nevoie.

In primul semestru au fost 
puse în funcțiune noi capacități 
de producție /în toate ratnurile 
economiei naționale.

Spre sfîrșitul primului semestru 
al anului 1958 numărul muncito
rilor și funcționarilor ocupați în 
economia națională a U.R.S.S. a 
crescut în comparație cu ăfîrșitul 
primului semestru al anuldi tre
cut cu 1.000.000 oameni. In acest 
semestru au fost încadrați în mun
că în industrie, construcții, trans
porturi, șl agricultură 300.000 oa
meni, care au absolvit șefefi medii 
tehnice, școli de pe' lîngă fabrici 
și uzine și alte șcOft. profesionale.

Productivitatea muncii a cres
cut în primul semestru în ’indu
strie cu 6 la sută',’ în ’construcții 
cu 10 la sută.

In comunicat, se arată că în pri
mul semestru al anului ’1958 s-a 
continuat să se ia .măsuri însem
nate pentru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și nivelului 
cultural al poporului sovietic.

Planul circulației mărfurilor cu 
amănuntul, stabilit pe primul se
mestru al anului 1958, a fost în
deplinit.

. A sporit considerabil vînzarea 
în comerțul de stat și cooperatist 
de diferite mărfuri de larg consum.

Au fost obținute noi succese în 
toate domeniile culturii socialiste. 
Numărul celor ce învață în școlile 
elementare, de șapte ani și medii, 
inclusiv școli pentru tineretul mun
citoresc și sătesc și școli pentru 
adulți, a crescut cu 500.000 în 
comparație cu primul semestru al 
anului trecut. Peste 830.000 de ti
neri specialiști absolvă anul a ace
sta instituții superioare de învă- 
țămînt, școli medii tehnice și alte 
instituții de învățămînt mediu de 
specialitate.

A crescut în mod considerabil 
numărul caselor de locuit date în 
folosință.

In comunicat se arată că a con
tinuat dezvoltarea relațiilor econo
mice externe. A crescut considera
bil exportul de mașini și utilaje.

Hammarskjceld 
a acceptat propunerea 

sovietică
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

TASS transmite : Dag Iiammarsk- 
joeld, secretarul general al Orga
nizației Națiunilor Unite, a accep
tat să participe la conferința șe
filor guvernelor U.R.S.S., S.U.A., 
Marii Britanii, Franței și Indiei 
propusă de guvernul sovietic pen
tru luarea de măsuri imediate în 
vederea încetării conflictului ar
mat care a început în Orientul 
Apropiat și Mijlociu.

Declarațiile purtătorilor 
de cuvÎDt ai guvernelor 

american și englez
WASHINGTON 24 (Agerpres). 

TASS transmite : Hagerty, secreta
rul Casei Albe pentru problemele 
de presă, a declarat că el nu aș
teaptă un răspuns imediat din par
tea guvernului american la me
sajul lui N. S. Hrușciov, întrucit 
după ce proiectul de răspuns va 
fi întocmit, S.U.A. se vor consulta 
cu aliații lor și, în primul rind, 
cu Anglia și Franța.

♦
Făcînd o rezervă în legătură cu 

faptul că data propusă de N. S. 
Hrușciov privind convocarea ace
stei ședințe speciale este nereali- 
stă, purtătorul de cuvînt al Mini
sterului Afacerilor Externe a de
clarat că guvernul englez este cu 
totul dispus să se întîlnească, ime
diat ce se va putea organiza în 
modul potrivit o ședință specială 
a Consiliului de Securitate.

Oamenii muncii din Pekin protes tează împotriva agresiunii imperia
liste din Orientul Arab

Concentrări de trupe 
turcești la frontiera 

regiunii siriene 
a R. A. U.

ISTANBUL 24 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum a- 
nunță ziarul „Ulus“, numeroase 
unități militare turcești dizlocate 
la Iskanderun, au fost mutate la 
frontiera cu regiunea siriană a 
Republicii Arabe Unite.

Potrivit datelor ziarelor, de pe 
baza militară aeriană din Adana 
decolează spre Beirut un mare 
număr de avioane americane cu 
reacție.

Demonstrație 
deasupra

BEIRUT 24 (Agerpres). — In 
încercările lor de a intimida opi
nia publică libaneză, trupele ame
ricane debarcate în Liban au or
ganizat la 23 iulie o desfășurare 
de forțe aviatice. Timp de aproape 
o oră escadrile ale aviației mili
tare americane, cuprinzînd aparate 
de la bazele americane din Tur
cia, unități de pe bordul vaselor

Un act arbitrar
al guvernului libanez

BEIRUT 24 (Agerpres). — în
sărcinatul cu afaceri al Irakului la 
Beirut, Abdul Hamid Khannan. a 
informat la 23 iulie pe secretarul 
general at Ministerului libanez de 
Externe că „întregul personal al 
Ambasadei Irakului s-a pus sub 
ordinele guvernului Republicii 
Irak".

Cîteva ore mai tîrziu, Ministerul 
de Externe al Libanului, sub pre
textul nerecunoașterii noului gu
vern irakian, a ridicat imunitatea 
diplomatică a însărcinatului cu a- 
faceri irakian la Beirut.

Comunicatul asupra vizitei în U.R.S.S. 
a delegației guvernamentale austriace

!<
d

£

Ziarele de ieri au publicat 
răspunsul lui N. S. hrușciov 
la mesajul lui D. Eisenhower 
in care se arată că U.R.S.S. 
este de acord cu convocarea 
conferinței șefilor de guverne 
în cadrul Consiliului de Secu
ritate și propune ca ședința 
specială a acestuia să înceapa 
la 28 iulie la New-York.

In răspunsul lui N. S. Hruș
ciov se spune de asemenea că 
participarea Indiei la această 
ședință ar fi utilă, spre deo
sebire de participarea unuia din 
membrii permanenți ai Consi
liului de Securitate care nu 
reprezintă pe nimeni. Repu
blica India s-a afirmat pe plan 
mondial ca una dintre marile 
puteri asiatice a cărei politică 
ue coexistență pașnică joacă 
un rol pozitiv în desfășurarea 
evenimentelor internaționale. 
Iată de ce propunerea ca In
dia să participe la conferința 
șefilor de guverne întrunește 
adeziunea opiniei publice.

La dezbaterile ce vor avea 
loc, Uniunea Sovietică a pro
pus de asemenea să fie atrase 
și guvernele statelor arabe in
teresate. Intr-adevăr, este de 
la sine înțeles că fără parti
ciparea reprezentanților po
poarelor arabe interesate nu 
este posibil să se rezolve pro
blemele care privesc curmarea 
agresiunii americano-engleze in 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Toată presa din lume, toate 
posturile de radio și de televi
ziune au transmis știrea pri
vind răspunsul lui N. S. Hruș
ciov ca o știre de mare impor
tanță. Ziarul „Daily News" 
scria că acest „răspuns nea
șteptat de rapid a surprins De
partamentul de Stat ca explo
zia unei bombe". Faptul că răs
punsul pozitiv al guvernului 
sovietic la propunerea prezen
tată de Statele Unite a pro
dus această impresie asupra 
Departamentului de Stat și a 
provocat o asemenea senzație 
in presa americană, nu este de 
mirare.

După cum se știe, în fata 
uriașului ecou pe care l-a avut 
propunerea sovietică din 19 iu
lie privind convocarea imediată 
a conferinței șefilor guvernelor, 
conferință care să elaboreze 
măsuri pentru curmarea ime
diată a agresiunii americano- 
engleze in Orientul Apropiat și 
Mijlociu, nici unul din condu
cătorii puterilor occidentale nu 
au îndrăznit să ia pe față o 
atitudine negativă. In rindul 
cercurilor conducătoare din a-

americano-engleze în Liban și 
Iordania este tendința monopo
lurilor petrolifere din S.U.A. 
și Anglia de a-și menține do
minația colonială în Orientul 
Apropiat și Mijlociu. Eșecul to
tal al politicii imperialiste în 
Orientul Arab, falimentul pac
tului de la Bagdad și al fai
moasei doctrine „Dulles-Eisen- 
hower", este de asemenea o 
cauză a agresiunii americano- 
engleze.

Prin acțiunile sale diploma-

gerea țelului lor legitim și no
bil — eliberarea țărilor lor și 
stabilirea independenței națio
nale".

In actuala situație interna
țională, cînd agresiunea ame
ricano - engleză în Orientul 
Arab a creat o primejdie gra
vă pentru pace și cînd o serie 
de cercuri din Occident vîntură 
în mod iresponsabil ideea lăr
girii zonei de agresiune, ur
zind în primul rînd planurile 
unei agresiuni militare împo-

Uriașul ecou mondial la propunerea sovietică

0 dovadă grăitoare 
A DORINȚEI DE PACE
a Uniun ii Sovietice

pus a fost evidentă în aceste 
zile o stare de confuzie și d? 
alarmă. Neavînd încotro, si 
scontînd probabil că vor pa
raliza inițiativa sovietică, ace
ste cercuri au propus ca în
trunirea șefilor de guverne să 
aibă loc in cadrul Consiliului 
de Securitate. Mare trebuie să 
le fi fost însă dezamăgirea 
cînd aceste cercuri au văzut că 
— datorită hotărîrii ferme de 
a face totul pentru menținerea 
păcii — guvernul sovietic s-a 
declarat de acord ca intilnirea 
șefilor de guverne să aibă loc 
in cadrul unei ședințe speciale 
a Consiliului de Securitate.

încă din primele zile ale 
agresiunii tilhărești americano- 
engleze, Uniunea Sovietică și-a 
spus răspicat și cu hotărîre 
cuvîntul.

Uniunea Sovietică a arătat 
din capul locului că adevărata 
cauză a 1 intervenției armate

triva Irakului, propunerea so
vietică capătă o covîrșitoare 
importanță. Propunerea guver
nului sovietic de convocare' a

tice Uniunea Sovietică s-a do
vedit a fi o puternică susțină
toare și apărătoare a păcii în 
lume. Poporul sovietic știe mai 
mult decît oricare altul ce în- . conferinței șefilor de guverne 
seamnă războiul și se pro
nunță cu fermitate împotriva 
tuturor acelora care vor să 
aprindă vilvătaia unui nou mă
cel mondial. Uniunea Sovietică 
susține cu hotărîre lupta, po
poarelor pentru eliberarea lor 
de sub jugul colonialismului, 
pentru independență națională, 
„în prezent, a spus N. S.
Hrușciov, ca în timpul puter
nicilor revărsări de primăvară, 
într-o serie întreagă de țări se 
sparge gheața seculară a re
gimului colonialist. Popoarele 
aruncă, rup lanțurile colonia
lismului. Salutăm mișcarea po
poarelor coloniale care s-au ri
dicat la lupta -împotriva asu
pritorilor lor și vrem să «facem

este considerată de către opi
nia publică mondială > ca 
fiind o expresie puternică
a răspunderii de care dă
dovadă Uniunea Sovietică 1 în 
fața pericolului de' război 
mohdiâl care' s-a creat în
Orientul Mijlociu. „Singura
raza luminoasă din ultimele 
zece zile" — așa a* aprecia* 
fruntașul laburist englez Bevan 
propunerea sovietică. Ziarul li
beral „Reynolds News" scria : 
„DL Hrușciov are dreptate. Lu- 
tfieâ trece prin unul din cele 
mai grave momente din isto
ria omenirii. Convocarea con
ferinței la nivel înalt nu. mai 
trebuie amînată nici o clipă". 
Iar un alt ziar englez, „News 

totul pentru a le ajuta în alin- . Chronicle" scria: „Propunerea

lui N. S. Hrușciov a repurtat 
de acum un triumf. Anglo-ame- 
ricanii nu ar trebui să prelun
gească pregătirile mai mult de 
două-trei zile".

Opinia publică se întreabă 
acum care vor mai fi subter
fugiile sub care puterile occi
dentale — agățîndu-se ca îne
catul și de un fir de pai — 
vor tărăgăna ținerea conferin
ței șefilor de guverne.

Guvernul sovietic, în răs
punsul lui N. S. Hrușciov, a- 
trage atenția că importanța ho- 
tărîtoare nu o are forma în
tîlnirii șefilor de guverne, ci 
faptul că această întîlnire tre
buie să aibă loc cît mai repede 
pentru a se putea găsi cît mai 
de vreme o soluție justă care 
să contribuie la menținerea și 
întărirea păcii, să aducă liniate 
în regiunea Orientului Apropiat 
și Mijlociu și să contribuie la 
slăbirea încordării în relațiile 
dintre sfate.

In aceste zile întregul po
por romîn își exprimă indig
narea față de criminala agre
siune imperialistă în Orientul 
Arab. Mitingurile, demonstra
țiile viguroase care au avut 
loc și in care oamenii muncii 
din patria noastră au înfierat 
pe agresorii americani și en
glezi au demonstrat încă oda
tă că poporul romîn condamnă 
cu tărie aventura imperialiști
lor. Poporul romîn șl-a arătat 
totodată sentimentele puter
nice de solidaritate cu lupta 
popoarelor arabe pentru o dez
voltare liberă și independentă.

Poporul, tineretul romîn cere 
cu hotărîre ca sugrumătorii 
libertății popoarelor arabe, cei 
care jefuiesc petrolul arab, 
agresorii imperialiști să înce
teze criminala lor aventură din 
această regiune a lumii.

I. BODEA

de intimidare 
Libanului
port-avioan ale flotei a 6-a, a- 
vioane afectate pe lîngă trupele 
debarcate în Liban, au efectuat în 
valuri un zbor „demonstrativ" pe 
deasupra Libanului.

Relatînd despre această „demon
strație", agenția France Presse 
notează în mod semnificativ că, în 
ciuda largei desfășurări de forțe 
aviatice — pe care comandamentul 
american a denumit-o în mod 
ipocrit o „expresie a prieteniei 
americano-libaneze" — în tot 
cursul zilei de 23 iulie au fost 
semnalate incidente și schimburi 
de focuri între trupele americane 
debarcate și forțele populare.

în același timp, intervenționiștii 
americani își continuă presiunile 
pe cale diplomatică pentru a men
ține la putere în Liban un regim 
prooccidental.

★
BEIRUT 24 (Agerpres). — Du

pă cum transmite corespondentul 
din Beirut al agenției Reuter gu
vernul Libanului a hotărît să 
rupă relațiile cu grupul de ob
servatori ai O.N.U. care se găsesc 
în Liban în urma hotărîrii Consi
liului de Securitate.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova a 
fost dat publicității comunicatul 
sovieto-austriac cu privire la vizi
ta în U.R.S.S. a delegației guver
namentale austriace, care a sosit 
în Uniunea Sovietică la 21 iulie 
la invitația guvernului sovietic. 
Delegația guvernamentală a Aus
triei este condusă de cancelarul 
federal Julius Raab.

S-a constatat că după tratativele 
de la Moscova și după încheierea 
Tratatului de stat cu Austria în 
1955, între U.R.S.S. și Austria s-au 
dezvoltat relații bune care cores
pund intereselor naționale ale ce
lor două țări și care contribuie la 
întărirea păcii în Europa.

Delegația austriacă a rugat gu
vernul sovietic să reducă partea 
restantă de livrări de țiței de 7 
milioane de tone pe care Austria 
o datorează U.R.S.S. Ținînd seama 
de relațiile de prietenie care s-au 
consolidat și mergînd în întîmpi- 
narea dorinței guvernului austriac,

guvernul sovietic a acceptat să sa
tisfacă cererea guvernului austriac 
și să reducă cu 50 la sută aceasta 
cantitate de țiței.

După cum se arată în comuni
cat, schimbul de păreri și contac
tele personale care au avut loc în
tre conducătorii celor două state 
au contribuit la adîncirea înțele
gerii reciproce dintre ele.

în comunicat se menționează de 
asemenea că Kliment Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. intenționează 
să-l invite pe Adolf Scharf, pre
ședintele federal al Austriei să 
facă o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. Nikita Hrușciov preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a acceptat invitația can
celarului federal Raab și a vice
cancelarului Pittermann de a vi
zita Austria la o dată care îi va 
conveni.
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Recepție la Kremlin
MOSCOVA 24 (Agerpres). — 

La 24 iulie Nikita Hrușciov pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a oferit la Kremlin o 
mare recepție în cinstea delega
ției guvernamentale a Austriei.

La recepție au participat mem
brii delegației în frunte cu cance
larul federal Julius Raab.

Din partea sovietică la recepție 
au participat Anastas Mikoian, Mi
hail Suslov, Piotr Pospelov, Alek
sei Kosîghin, Dmitri Poleanski și 
alte persoane oficiale.

In timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie, Hrușciov și Raab au rostit 
cuvîntări care au fost subliniate in 
repetate rînduri de aplauzele ce
lor prezenți.

MOSCOVA. — La 23 iulie s-a 
deschis la Universitatea din Mos
cova seminarul internațional al 
studenților care studiază limba și 
literatura rusă. Participă repre
zentanții a 22 de țări

NEW YORK. — După cum anun
ță din Caracas corespondentul 
ziarului „New York Times", gu
vernul Larrazabal a anunțat lichi
darea totală a complotului militar 
reacționar condus de Jesus Maria 
Castro Leon, ministrul Apărării.

PEKIN. — La Uhan (China cen
trală) a fost terminată în linii 
mari cu un an și jumătate înainte 
de termen construcția uzinei con
structoare de mașini grele — cri
ma întreprindere din China oen- 
tru producția de strunguri grele 
universale.

MONTEVIDEO. — Potrivii in- 
formațiilor Institutului de Geogra
fie și Statistică din Brazilia, nu
mărul copulației Braziliei a fost 
la 1 iulie a.c. de 63.101.627 per
soane.

Practica de vară a studenților de la Institutul superior tehnico-silv ic din Sofia. In fotografie: stu- 
denji fac practică in gospodăria silvică experimentală „G. S. Avramov" din Jundola

STAS 3452 - 52

i


