
RECEPȚIE 
oferită de ambasadorul U.R.S.S. 
la București

Ambasadorul Uniunii Sovietice la București A. A. 
Epișev a oferit sîmbătă seara o recepție cu ocazia 
plecării ultimului eșalon al trupelor sovietice care 
au staționat în Republica Populară Romînă în baza 
Tratatului de la Varșovia.

La recepție au luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, general de armată 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, general colo
nel Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Dumitru Coliu, general colonel Leontin Sălăjan, 
acad. Atanase Joja, Anton Moisescu, Gheorghe 
Stoica, Avram Bunaciu, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, generali și ofițeri superiori ai Forțelor 
loastre Armate.

La recepție au luat parte generali și ofițeri su
periori din trupele sovietice, în frunte cu genera
lul locotenent V. S. Arhipov, comandantul trupelor 
sovietice care au staționat în R. P. Romînă în baza 
Tratatului de la Varșovia.

Au participat șefii unor misiuni diplomatice a- 
creditați la București, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

In timpul recepției ambasadorul Uniunii Sovie
tice A. A. Epișev și generalul colonel Leontin Sălă
jan, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor Armate, au rostit toas
turi.

Aducînd un salut din partea militarilor Armatei 
Sovietice, generalul maior A. G. Drujkov a oferit 
în dar militarilor Forțelor noastre Armate ca semn 
al prieteniei veșnice de nezdruncinat un tablou 
care redă un episod din anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei.

Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie.

(Agerpres)

Toate forțele 
pentru grăbirea treierișului!

CREDITE 
PENTRU ȚĂRĂNIMEA 
MUNCITOARE
Consiliul de Miniștri a emis zi

lele acestea o Hotărîre, conform 
căreia se vor acorda credite pe 
termen lung unităților agricole 
cooperatiste, membrilor gospodă
riilor agricole colective, ai coopera
tivelor agricole de producție și în
tovărășirilor agricole, precum și ță
ranilor cu gospodărie individuală. 
Hotărîrea stabilește normele de 
acordare a creditelor și precizează 
că aceste credite se vor acorda 
prin unitățile Băncii Agricole.

Cu ajutorul creditelor, unitățile 
agricole cooperatiste își vor lărgi 
avutul obștesc prin construirea de 
grajduri, magazii, saivane etc. 
Vor amenaja suprafețe noi de te
renuri, vor face noi plantații de 
vii, pomi și pepiniere viticole și 
pomicole. De asemenea, vor 
dezvolta noi ramuri de producție 
și își vor procura animale, mașini 
etc.

Măsurile preconizate de Hotărî
re vor duce la consolidarea și dez
voltarea unităților agricole coope
ratiste existente, la sprijinirea eco- 
nomico-financiară a celor ce se 
vor mai constitui.

Prin folosirea creditelor acorda
te de stat, unitățile agricole coope
ratiste, precum și țăranii cu gos
podărie individuală, vor putea ob
ține producții sporite și vor valo
rifica prin rețeaua cooperației de 
consum tot mai multe produse a- 
gricole, animale și vegetale.

I Huncdoarci-DevQ î

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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IN CINSTEA
MĂREȚEI
sărbăt o ri

La „aria tineretului44
Zi și noapte au muncit voluntar 

:ei 114 utemiști și ceilalți tineri 
din Bolintinu din Vale, regiunea 
București, la amenajarea ariei lor. 
La electrificarea „ariei tineretu
lui", la amenajarea barăcilor de 
depozitarea cerealelor și altele, ti
nerii au prestat peste 300 ore 
muncă voluntară. Apoi, organizați 
pe echipe, tinerii întovărășiți au 
început căratul snopilor de pe cele 
186 hectare cu orz și grîu pe care 
le-au avut întovărășirile din co
mună. Pentru ca treierișul să se 
desfășoare în cele mai bune con- 
dițiuni, comitetul U.T.M. pe co
mună a stabilit ca zilnic 2—3 u- 
temiști să facă de serviciu la arie. 
Aceștia au datoria să anunțe rîn- 
dul cetelor, să supravegheze cin- 
tăritul cerealelor, să ia măsuri de 
înlăturarea risipei de boabe și al
tele. Alexandru Daie, secretarul 
comitetului U.T.M. pe comună, a 
stat și stă zi de zi în mijlocul 
tinerilor întovărășiți pentru a le 
supraveghea munca, pentru a ține 
evidența fruntașilor de fiecare zi. 
Astfel organizată, munca tinerilor 
întovărășiți din Bolintinu din Vale 
a dat roade bune. Treierișul orzu
lui a fost terminat cu trei zile mai 
'devreme și a început din plin tre
ieratul grîului. La 25 iulie mai 
rămăseseră de treierat doar cîteva 
stoguri, adică snopii de pe circa 
30 hectare cu grîu. Toate cerealele 
Contractate cu statul de către în-

tovărășiți au fost cărate de tineri 
direct la baza de recepție. In a- 
ceste ore se dă bătălia pentru ter
minarea ultimelor stoguri.

Pentru modul cum a funcționat 
„aria tineretului", pentru felul în 
care a fost mobilizat tineretul, 
pentru rîvna cu care au muncit 
utemiștii în această campanie, or
ganizația de partid din Bolintinu 
din Vale a felicitat comitetul 
U.T.M. pe comună și personal pe 
tov. Alexandru Daie.

N. B.

„Motive14 multe, 
dar activitate puțină
Foarte „roz" (1 se înfățișează 

situația existentă în raion In cam
pania de vară la secfia agricolă a 
sfatului popular al raionului Tur
da. Dar pe teren, la Poiana, de

pildă, alta-l situația dectt cea din 
birou. Seceratul păioaselor s-a 
terminat de 4 zile.

— Dar treierișul ?
— încă nu s-a început / tfi răs

punde calmă tehniciană agricolă.
— Care-s cauzele ?
— ?/?/
— Cum s-au . pregătit ariile ? 

Ml se pare că avefi și arii elec
trificate?

— Da, așa-i. Ariile au fost pre
gătite din vreme. S-au ținut șe
dințe cu responsabilii de batoze, 
cu furcașil... Avem și o arie elec
trificată. Dar nu lucrează. Aștep
tăm de trei zile să vină un elec
trician de la Turda (notati. plnă 
aici sînt doar 5 kilometri) pentru 
a racorda legătura electrică. încă 
n-a venit... Așteptăm.

— Văd că s-au transportat pu
ține cereale la arii. De ce ?

M. MUNTEANU

Plecarea tovarășului
Gheorghe Apostol Ja Praga

Sîmbătă dimineața a părăsit 
Capitala plecînd în R. Cehoslova
că tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Centrai 
al Sindicatelor din R.P. Romînă, 
membru al Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mondiale, 
pentru a participa la sesiunea 
Comitetului Executiv F.S.M. ce 
va avea loc la Praga în zilele 
de 26 și 27 iulie 1958.

La plecare, tovarășul Gheorghe 
Apostol a fost condus de tova
rășii Anton Moisescu, vicepreșe
dinte al C.C.S.. Ion Dobre și Mi
hai Marin, secretari ai C.C.S., și 
de activiști ai C.C.S.

(Agerpres)

peste plan
BACĂU (de la corespon

dentul nostru). — în cadrul 
bazinului carbonifer Comă- 
nești au fost obținute în ulti
ma vreme rezultate deosebit 
de însemnate în întîmpinarea 
„Zilei minerului" și a zilei 
de 23

Pînă 
mentul 
luat în 
lui", a

Cărbune

Plecarea uiei delegații 
de tineri germani 

care ne-a vizitat țara
Sîmbătă dimineață a plecat 

spre patrie o delegație de tineri 
germani din R.D.G. condusă de 
Bretschneider Horst, membru al 
jC.C. al Tineretului Liber German 
pare, la invitația C.C. al U.T.M., 
a vizitat țara noastră și a studiat 
munca U.T.M. în rîndul tineretu
lui sătesc.

In timpul vizitei a avut loc un 
bogat schimb de experiență pri
vind munca și activitatea celor 
două organizații în rîndurile ti
neretului de la sate.

(Continuare în pag. Ill-a)

întovărășirea „1 Mai" Bărbănești, raionul Ploești, a polenizat peste 15 ha. de porumb și floarea soa
relui din suprafața de 22 ha. pe care o are întovărășirea. In foto: întovărășită Ana Dumitru, poleni- 

zînd porumbul

August.
la 16 iulie angaja- 
întregului colectiv, 

cinstea „Zilei mineru- 
fost îndeplinit și de

pășit cu 60 tone cărbune. Pla
nul anual prevăzut pînă la 
această dată a fost depărit de 
către minerii comăneșteni cu 
2066 tone cărbune.
în întrecerea socialistă care 

se desfășoară în cinstea „Zi
lei minerului", un loc de 
frunte l-a ocupat mina Leor- 
da, care a dat peste plan 193 
tone cărbune. Mina aceasta se 
poate mîndri cu cea mai 
bună brigadă din întregul 
bazin carbonifer, cea condusă 
de minerul Niculaie Davi- 
duță.

Datorită faptului că și-au 
stabilit 
muncă 
muncii 
cestei 
medie 
cărbune peste plan pe fiecare 
om și schimb.

Un colectiv de mineri har
nici e și brigada tineretului, 
al cărei responsabil e tînărul 
Niculaie Matei de la aceeași 
mină. Din martie și pînă în 
prezent brigada tineretului a 
dat peste plan o cantitate de 
cărbune dublă față de anga
jamentul pe care și-l luase.

fributia tineretului din regiu
nea Galafi la obținerea unor 
importante economii. Numai 
tinerii de la l.M.D. Brăila au 
realizat economii în valoare 
de 600.000 lei.

★
Acțiunea patriotică de eco

nomisire a metalului, inițiată 
anul acesta de tinerii reșițeni 
este aplicată cu mult succes 
de numeroși tineri din între
prinderile brăilene. De la 1 
februarie și pînă acum, prin
tre fruntași' în această acțiu
ne sînt și tinerii de la l.M.D. 
cu 505 tone metal economisit, 
cei de la U.M. „Progresul" 
cu 350 tone și cei de la In
dustria Sirmei cu 150 tone. 
Desigur că realizările lor nu 
se vor opri aici. Acestor eco
nomii li se vor adăuga altele. 
Cit ? Greu de precizat căci 
tinerii brăileni s-au angajat 
să adauge celor peste 7000 
tone cit a fost angajamentul, 
alte sute de tone metal eco
nomisit.

IONEL HINCU 
forjor

La Atelierele C.F.R. „16 Februarie" din Cluj au fost repartizați 
pentru practica de vară în producție 40 de studenți de la Institutul 
de căi ferate București. In fotografie: maistrul principal Vasile Pop, 

dînd explicații studenților din a nul III.

în funcție de locul de 
un obiectiv precis al 
lor zilnice, minerii a- 
brigăzi realizează în 
cîte 1200—1800 kg.

Economii de milioane
In cinstea zilei de 23 Au- 

gust se extinde necontenit ini
țiativa tinerilor de la U. M. 
„Progresul" din Brăila, de a 
realiza economii egale cu 
prețul de cost al unor produ
se finite. Astfel, tinerilor din 
cele 13 întreprinderi din re
giunea Galati unde se aplică 
această inițiativă, li s-au ală
turat și tinerii de la uzinele 
„Cristea Nicolae" din orașul 
Galafi. Rezultatele de plnă 
acum nu au ajuns încă la 
posibilitățile uzinei. Totuși, 
finind seama că această ini
țiativă se aplică aici numai 
din luna mai, economiile rea
lizate plnă acum In valoare 
de 180.000 lei constituie un 
început promițător.

Cele 3.797.000 lei, rea
lizate in primele luni ale a- 
nului dovedesc pe deplin con-

Nici o îngăduință
FATĂ DE JEFUITORII
avutului obștesc!

Nu poți trăi de unul singur — 
iste o axiomă.

De la cele dinții semne de tre
zire ale conștiinței ai căutat în 
jurul tău să-i găsești pe ceilalți, 
cineva cu care să împărți minunile 
vieții. Cu mult înainte ca noțiunea 
de prietenie să ți se contureze 
limpede, ai simțit că ai nevoie de 
vorba, de mina, de privirea, de 
risul sau de cîntecul unuia ca tine. 
Jar mai tîrziu, atunci cind ai a- 
juns să înțelegi că, la rîndul tău, 
reprezinți mult, mult de tot pen
tru el, ai încercat prima bucurie 
profundă a existenței tale.

Cind vorbesc despre prietenie, 
mulți oameni o asemuiesc cu un 
proces vegetal, de pildă, cu 
creșterea unui pom fructifer. Și 
au dreptate, căci fac aluzie la 
creșterea înceată (an de an un
nou cerc pe trunchiul in ma
turizare), la adîncirea și multipli
carea rădăcinilor în solul fertil și, 
in cele din urmă, la roadele ade
menitoare, pline de sevă. Dar, fi- 

*ște, comparațiile, oricît de fru
șinoase, nu reușesc să redea întrea
ga căldură a nobilului sentiment 
omenesc și mai ales trec sub tăce
re caracterul activ și conștient al 
acestui sentiment, adevărata sa la
tură hotăritoare. Nimic mai opus 
creșterii „de la sine** decît prie
tenia.

Țe împrietenești cu un om pen
tru că, înainte de toate găsești la 
el concepția de viață, atitudinea 
față de muncă, răspunderea in fața 
societății, idealurile care cores
pund pe deplin propriilor tale ve
deri în toate problemele funda
mentale ale vieții și luptei noastre. 
Identitatea de principii este con
diția de bază a prieteniei. Or, 
dacă tu ești un luptător pentru so
cialism, toți prietenii tăi trebuie 
să vadă în cauza socialismului, 
propria lor cauză. Altfel, nu se 
poate !

Te poți apropia de un om în 
împrejurări tot atit de felurite ca 
însăși diversitatea vieții, dacă nu 
există nimic care să te pună in 
gardă, încă de la început, asupra 
cinstei sale. Totuși în această va
rietate, există doar cîteva moduri 
esențiale. Cum de obicei parcurgeți 
în comun o perioadă de activitate

(studiile la o școală, munca 
într-un atelier, stagiul militar etc.), 
din primul moment împărtășiți 
un scop comun, un ideal comun, 
cunoașteți împreună o anumită fi
nalitate a acțiunilor care vă reu
nesc. Și anume o finalitate impor
tantă pusă in slujba zidirii vieții 
noi ; oameni care să se îm
prietenească puternic pentru că în 
fiecare lună, scot abonamente pe 
aceeași linie de tramvai nu se 
prea întîlnesc. Alteori faci cunoș
tința cuiva aflîndu-te cu el în con
cediu ; amîndoi switeți beneficia
rii aceluiași soare, aceluiași nisip, 
aceleiași mări sau vă bucurați de 
aceleași priveliști alpine. Este și

eași bătălie, a luptei pentru socia
lism, nu alungă dintre ei lucidi
tatea, spiritul critic, severitatea.

Dar dacă noua ta cunoștință de 
la mare nu ți se dezvăluie ca om 
care în restul anului muncește 
spornic și crede în necesitatea a- 
cestei munci pentru binele celor 
mulți, mai are vreo valoare faptul 
că ați înotat împreună sau că i-ai 
gustat anecdotele cu privire la 
prevederile Institutului Meteorolo
gic ? Nimic nu rămîne din ceea ce 
părea să deschidă o prietenie. 
Soarelui poate să-i fie indiferent 
dacă-și varsă imparțial razele de 
aur asupra ta și asupra unui fost 
exploatator, dar ție nu trebuie

in veacul transformărilor revo
luționare și într-o pară care 
construiește socialismul. Discuții de 
strictă specialitate, neancorate în 
nimic, neangajate prin nimic, c^re 
să nu contureze limpede, de pe ce 
poziții politice se discută, nu 
există. Apolitismul este un fals, 
denunțat ca atare de însăși evolu
ția acelora care, la un moment 
dat, îl susțin și-l iau ca deviză.

ti poate fi indiferent unui spor
tiv dacă prietenul său, tehnicește 
bine pregătit, eventual și cu pers
pective de campion, declară că, 
„apolitic" cum e, ar putea tot atit 
de bine să lupte și pentru culori
le unui club din America de Sud?

aceasta o activitate, în sensul acu
mulării de energie. în sfîrșit, devii 
prieten cu un om cu care îți des
coperi înclinații comune, gusturi 
apropiate — in alte domenii decît 
cele strict profesionale ; și sînt 
atitea... de la urbanistică, la pati
naj și de la muzică simfonică la 
filatelie...

Unitatea principială comunistă, 
de scop, cimentează prietenia din- 
trei doi oameni care și-au înădușit 
fața lucrînd în mii de schimburi 
dinaintea aceleiași guri de furnal 
sau dintre cei ce și-au împrumutat 
reciproc maculatoarele în emoțiile 
a zeci de examene. Șarja pe care 
o dau, examenul la care se pre
zintă, i-a legat indestructibil. Ei 
închină eforturile lor poporului, 
luptă împreună pentru desăvîrși- 
rea pregătirii și cunoștințelor lor 
și, prețuindu-se, stimîndu-se, iubin- 
duse, tocmai datorită faptului cu 
se află alături, angajați în ace

și nu poate să-ți fie indiferent cu 
cine stai de vorbă. Teoria „omu
lui simpatic la prima vedere** nu 
are nimic cu principiile moralei 
noastre noi, comuniste, care tre
buie să stea la baza preteniei tale 
și iată de ce prieteniile ..de va
canță** — ca de altfel toate prie
teniile contractate similar acestora 
— solicită o atenție specială.

Dar întîlnirea gusturilor sau ta
lentelor ? Pași bine potriviți în 
dans, aluruecare egală la ski, ace
leași emoții exact la aceeași scenă 
a filmului, identitatea punctelor 
de vedere în conturarea unui erou 
de roman — nasc și acestea, pre
misele unei prietenii, perfect ade
vărate. Numai că în ori și ce dis
cuție amicală, indiferent de punc
tul de plecare, se ajunge inevita
bil la confruntarea concepțiilor 
politice asupra laturilor esențiale 
ale lumii noastre, asupra so
cietății noastre socialiste. Trăim

Oare nu se degradează vocea cu- 
tărui vestit interpret de muzică de 
operă în fața admiratorilor săi 
prieteni, dacă același glas poate fi 
auzit cum pune la cale tranzacții 
penibile de șușanele compromiță
toare pentru arta noastră ? Cine 
poate rămîne prieten „neutru** în 
fața colaboratorului său care s-a 
abandonat atît de mult preocupă
rilor profesionale îneît nu vede 
cum, la adăpostul acestei unilate
ralități, s-au ivit nemernici care-și 
vîră pînă la cot mîinile în avutul 
obștesc ?

Departe de « fi „neutri** față 
de atitudinile politice, acești prie
teni se fac — cu sau fără inten
ție — uneltele unei politici și 
anume aceea potrivnică socia
lismului. Ce se întîmplă cind 
nu sezisezi la timp cit de ascuțit 
se pune problema smulgerii prie
tenilor din sfera de influență « 
lumii burgheze care le-a afectat

grav conștiința? Te trezești la rea
litate abia în momentele cind ei 
comit ceva grav, absolut incompa
tibil cu locul pe care-l ocupă în 
societatea noastră. Abia atunci în
țelegi că trebuie să-ți scrutezi con
știința, să examinezi critic toate 
cazurile cind ai sezisat defecțiuni 
și nu le-ai combătut, cind ai fi 
putut să dai o mînă de ajutor și 
ai amînat pe mai tîrziu, cind ai 
fi trebuit să fii aspru și ai 
fost sentimental și cînd în loc 
să zgudui, ai preferat să mingii. In 
acel ceas greu trebuie să recu
noști că în decursul îndelungatei 
bătălii care s-a dat pe terenul 
conștiinței prietenului tău între 
concepțiile noastre despre lume și 
cele ale dușmanului, nu ai luptat 
cu toată energia, cu toată pasiunea 
de care ești capabil, ai lăsat să se 
formeze fisuri și să se lărgească 
breșe. Dezertările tale parțiale au 
ușurat victoria celorlalți. Nu te 
poți eschiva, și iată durerosul a- 
devăr : nu ai luptat pentru puri
tatea prieteniei tale pe temeliile 
cinstei proletare. Nimic mai opus 
prieteniei decît moliciunea senti
mentală de esență mic-burgheză și 
nimic mai greu de stăvilit decit 
asaltul acestei moliciuni, tocmai 
pentru că se deghizează în masca 
prieteniei însăși.

Ai 12 ani și dai teză ; cunoști 
materia, scrii grăbit, ideile se 
îmbulzesc și penița abia apucă să 
le aștearnă. Deodată simți cotul 
prietenului tău, împungîndu-te stă
ruitor ; ridici privirea și întîlnești 
ochii săi neliniștiți, rugători. înțe
legi apelul jalnic, te scuturi : „Nu 
i-arn spus să repetăm împreună ? 
N-am stăruit să ne ținem de trea
bă? Cine e de vină că n-a vrut? 
El, numai el“. Și acum ? Ochii, 
fierbinți, neliniștiți, și mișcarea 
buzelor, fără șoaptă : „Hai mă, 
prieten mi-ești tu ? Dă-te mai în
colo, să văd și eu". Și iată că nu 
mai reziști acestui cuvînt „prie
ten" împingi caietul spre el, îl

ȘTEFAN IUREȘ

wiNWtmni

i ...Milițianul Constantin Focșa își face rondul 
obișnuit pe una din străzile din sectorul său.

In apropierea fabricii „Partizanul Roșu”, pe 
strada „Tînăra Gardă', ochiul milițianului obișnuit 
cu întunericul nopții, distinge doi indivizi care 
iscodesc strada. După ce se conving că nu e ni
meni prin apropiere, fac semne cuiva de la etaj. 
Milițianul așteaptă în umbra unui boschet. După 
cîteva clipe de la etajul fabricii este aruncat un 
pachet voluminos. Cei doi indivizi îl ridică și 
pornesc grăbiți spre oraș. Milițianul la iese în 

i cale. Cei doi își dau seama că nu mai pot miza 
i pe fugă. încearcă să mizeze pe un truc.

— Bun noroc, tovarășe milițian, spune unul. 
Nu știți dumneavoastră cum putem ajunge la ga
ră?. Milițianul îi privește o clipă. Sînt amîndoi 
tineri. Unul din ei de-abia poate duce un pachet 
învelit într-o manta de ploaie.

— Ce aveți în pachet ? îi întrebă milițianul.
— Rufe, le ducem acasă la spălat.

★
...La secția de miliție, în locul rufelor au ieșit 

' la iveală douăzeci de metri de cea mai bună 
stofă.

Cum ajunsese ea în posesia „grăbiților călă
tori" Traian Munteanu și Nicolae Bogdan, tineri 
salariați la fabrica „Partizanul Roșu" din Ora
șul Stalin ? Prinși asupra faptului, infractorii au 
mărturisit totul organelor de miliție. Acționau 
într-o bandă de cinci hoți și furau de mai 
bine de un an stofă din fabrică, pe care o vin
deau apoi cu ajutorul unor complici. Au fost a- 
restați și Alexandru Puiu, Ștefan Kiss și Iosif 
Biro de Ia aceeași fabrică.

Jefuitorii bunului poporului precum și compli
cii lor și-au primit pedeapsa bine meritată. Tri
bunalul orășenesc Stalin a condamnat pe Ale
xandru Puiu la 10 ani închisoare corecțională și 
4 ani interdicție corecțională; pe Iosif Biro la 
9 ani închisoare corecțională și 5 ani interdicție 
corecțională; pe Munteanu Traian la 7 ani închi
soare corecțională și 4 ani interdicție corecțio
nală; pe Nicolae Bogdan și Ștefan Kiss la cîte 
6 ani închisoare corecțională și 4 ani interdicție 
corecțională.

Ceea ce este deosebit de grav e faptul că 
unul dintre acești jefuitori ai bunului poporului

a fost utemist. Cum a pătruns și a rămas timp 
îndelungat acest ticălos — Alexandru Puiu — în 
rîndurile organizației UTM, cu ale cărei idealuri 
și principii morale nu avea nimic comun ?

După ce s a văzut angajat în fabrică, Alexandru 
Puiu a început să se gudure pe lingă conducerea 
întreprinderii. El a muncit un timp bine în pro
ducție. a cerut și a îndeplinit cu deosebit zel sar
cini do la organizația UTM, participa la toate ac
țiunile organizației — zîmbea mieros tuturor. 
Grație atitudinii do gură-cască a celor care i-au 
permis să „li se vîre sub piele”, în scurt timp 
Puiu reușește să adoarmă vigilența utemiștilor și 
să devină apreciat în fabrică drept un tînăr foarte 
harnic. A fost ales și în comitetul UTM pe între
prindere. Avea acum destulă popularitate, Era 
timpul să treacă la acțiune. Cum era un excroc 
versat, a observat repede acele slăbiciuni în orga
nizarea evidenței în întreprindere care să-i dea 
posibilitatea să jefuiască bunul poporului.

El constată astfel că anumite bucăți de ștofă 
pe care controlul de calitate le respinge pentru 
anumite defecte, merg înapoi la remaniat fără 
nici un fel de evidență.

își recrută cîțiva complici — pe Munteanu, 
Bogdan, Kiss, Biro — elemente descompuse din 
punct de vedere politic și moral, purtători ai pu
tredelor concepții burgheze despre viață, cu aju
torul cărora începu să organizeze jaful. Hoțul ob
servă deasemenea că este prost organizată evi
dența stofelor finite și că organele în drept să 
facă controlul producției în această secție și îți 
magazie, nu-și fac datoria decît din an în paște. 
Profitînd de aceste nereguli, banda își începu și 
aici operațiile. Datorită atitudinii de gură-cască a 
unor tovarăși din conducerea și din serviciul de 
pază al întreprinderii, lipsurilor grave în organi
zarea evidenței, datorită lipsei condamnabile de 
vigilență, a atitudinii împăciuitoriste a unor ute
miști și tineri care lucrau alături de Puiu și care 
— culmea 1 — erau membri ai postului utemist 
de conirol, bandiții au putut opera nestingheriți.

I. ANDREI 
corespondentul „Scînteii tineretului" 

pentru regiunea Stalin
(Continuare în pag. III-a)

Un grup de mineri fruntași din mina Petrila printre care Adalbert Kibedi, Gh. Croitorii, luliu Haidtt, 
Mihai Ștefan, Iosif Keiling și Ion Adorcan ieșind de ia un specta col prezentat Ia clubul minerilor 

din Petrila



Balneologi
în slujba 
oamenilor 
muncii

Intru în Institutul de balneo
logie și fizioterapie din Bucu
rești cu s&ilimentul de curiozi
tate ce ți-l inspiră marile în
făptuiri.

Prof. dr. Dinculescu, directo
rul institutului, ne prezintă ca
racterul general al institutului 
precum și sarcinile lui. Exis
tența și tematica acestui insti
tut constituie o nouă dovadă a 
grijii pe căre Partidul și Guver
nul nostru o poartă sănătății 
oamenilor muncii.

Anii de democrație populară 
au însemnat eforturi crescute 
pentru a lichida trista situație 
in care se aflau stațiunile bal
neare din țara noastră. Burghe
zia își făcuse din aceste locuri 
cuiburi de petrecere și desfrîu, 
ignorînd cu nerușinare nevoile 
de sănătate ale poporului.

Printre preocupările actuale 
ale institutului se numără o 
serie de acțiuni de mare impor
tanță științifică și practică. Azi 
institutul rezolvă probleme le
gate de perfecționarea și lăr
girea stațiunilor balneoclima
terice. Un colectiv de cercetă
tori și balneologi studiază re
sursele naturale (ape minerale, 
nămoluri, climă) precum și po
sibilitățile de hidroterapie și 
electroterapie. Una din preocu
pările centrale ale institutului 
este descoperirea unor noi iz
voare de ape minerale și mări
rea debitului izvoarelor existen
te pentru a putea face față nu
mărului mereu crescind al vi
zitatorilor.

Sectorul de studii asupra re- 
i surselor naturale din institut 

face acum lucrări de foraj la 
' stațiunea locală Ținea (lingă 

Oradea) și la Buziaș. Se între- 
i1 prind de asemenea lucrări 

pentru recondiționarea izvoru
lui principal de la Borsec. Ace
lași sector prospectează pentru 
foraj regiunea din jurul Copo- 
ului pentru descoperirea de ape 

i purgative inexistente în co- 
>' merț. în prezent institutul stu- 
' diază eficacitatea băilor de la

it

...păsările execută zilnic zbo
ruri uriașe ? De pildă, lăstunul 
parcurge aproape 900 km. In- 
tr-un an ar putea ocoli de 12 
ori pămîntul la ecuator

...celebrul muzeu Ermitaj din 
Leningrad are 300 de săli în 
lungime de 22 km ? Suprafața 
lor este de 44.500 metri pă- 
trați și adăpostește 2 milioane 
de tablouri

...primul om care a avut 
ideea explorării „oceanului 
aerian" cu un stratostat a fost 
genialul savant rus D. I. Men
deleev ? El a întocmit de altfel 
și proiectul unei asemenea 
nave cosmice.

Vedere din stațiunea balneară 
Tușnad-băi

...în Brazilia există o specie t 
de piatră maleabilă — itacolu- K 

mita ? Datorită faptului că le- J, 

gătura siliciului nu este for- K 
mată de calcar ci de mică, pia- i 
tra aceasta se poate îndoi ca J 

pielea sau cauciucul J

în U. R. S. S., longevitatea medie: 70 de ani * De ce
cresc sinuciderile în lumea capitalista # Tragicul record

al Berlinului occidental

Secția statistică a ONU a publicat recent ediția 
1958 a Anuarului demografic. Este vorba de o lu
crare vastă, care deși nu oglindește întotdeauna fidel 
problemele pe care Ie analizează, furnizează totuși 
multe cifre interesante și sugestive.

Populația globului — ne informează statisticienii 
O.N.U. — crește repede, apropiindu-se tot mai mult 
de granița celor 3 miliarde. La ora actuală, pămîntul 
numără aproximativ 2.750.000.000 locuitori. In fie
care oră, numărul acestora se mărește cu 5.400, iar 
în fiecare an, crește cu aproximativ 47 milioane. 
Creșterea populației globului se datorește în bună 
parte creșterii considerabile— în unele țări— a 
longevității medii. Astfel, în URSS, longevitatea me
dio se apropie de 70 de ani. Acest lucru este încă 
o dovadă palpabilă a superiorității sistemului so
cialist asupra celui capitalist. Faptul că în U.R.S.S. 
longevitatea medie se apropie de 70 de ani este 
o urmare firească a grijii pe care o acordă Statul 
Sovietic ridicării nivelului de trai și ocrotirii sănă
tății poporului. In același timp însă, în foarte 
multe țări — și îndeosebi în țările coloniale, — 
longevitatea se menține Ia un nivel foarte scăzut. în 
Congo, de pildă, abia dacă trece de 30 de ani. 
Și nu este greu de înțeles cine poartă răspunderea 
acestei situații grave, chiar dacă statisticienii O.N.U. 
nu menționează nimic : „binefacerile" colonialismu
lui nu se dezmint nici în această privință.

Exploatarea sîngeroasă a popoarelor coloniale de 
către puterile imperialiste condamnă la o viață de 
mizerie sute și sute de mii de oameni din cele mai 
bogate regiuni ale lumii. Dar bogăția acestor locuriHerculane, Eforie, Ocna Sibiu

lui și Govora in lombosciatice- 
le de origină vertebrală prin 
terapie complexă : băi, gimna
stică medicală, fizioterapie, iar 
cardiacii vor beneficia în cu- 
rind de un tratament complex 
la Vatra Dornei și Buziaș. Re
zultatul cercetărilor de pină a- 
cum au permis, printre altele, 
construirea unui nou sanatoriu 
pentru tratarea urmărilor polio
mielitei la Gura Ocniței. Sana
toriul va utiliza apă sărată io- 
durată din schela petroliferă 
din apropiere, foarte asemănă
toare cu apa Govorei și va fi 
dat în folosință în toamna a- 
ceasta.

Pe linia colaborării interna
ționale prietenești vor pleca în 
Cehoslovacia în viitorul apro
piat, pentru specializare in pro

în secția de creație a fabricii de jucării „Bucuria copiilor11 din 
Capitală se produc mereu noi jucării cerute pe piață. In clișeu: 
tehnicianul Vasiliu Cristache și montatorii Stoianov Spiridon și 
Ohiară Ion, retușînd noi produse ca: tractorul cu remorcă, auto
macaraua și avionul mecanic.

bleme de poliomielită, trei me
dici și șase surori.

Este necesar să adăugăm că 
eforturile institutului pe linia 
dezvoltării sale nu se mărgi
nesc aci. S-a introdus și e pe 
cale de a fi generalizat un nou 
aparat de curenți de joasă 
frecvență diadinamici cu acțiu
ne calmantă în nevralgii, spon
diloză cervicală etc. De aseme
nea este continuată acțiunea de 
dezvoltare a stațiunii 
climaterice Eforie unde 
construit în timp record 17 
vilioane moderne cu 1.600 
turi.

Cu un plan de acțiune 
de bogat, cu străduința și 
ceperea de care dau dovadă 
cercetătorii institutului, precum 
și cu sprijinul neprecupețit al 
statului, institutul va putea 
obține în viitor alte succese pe 
linia îmbunătățirii condițiilor 
de tratament balnear al oame
nilor muncii.

GEORGETA RUTA

balneo- 
s-au 
pa- 
pa-

atit 
pri-

Ce produc astăzi

se scurge numai în buzunarele colonialiștilor care 
condamnă la o moarte timpurie, prin foamete și 
muncă supraomenească generație după generație.

La întrebarea — cine trăiesc mai mult, bărbații 
sau femeile? — anuarul răspunde în mod precis : 
femeile, arătînd că, în medie, femeile trăiesc cu 37 
Ia sută mai mult decît bărbații.

Un capitol special este rezervat sinuciderilor. De ’ 
ar putea părea ciudată această importanță deosefa 
acordată sinuciderilor, cifrele arată eă în unele țari 
din occident și în Japonia, ele constituie o problemă 
foarte gravă. Nesiguranța materială, grija zilei de 
mîine, isteria războinică susținută de cercurile im
perialiste, constituie principala cauză a valului ele 
sinucideri care bîntuie în lumea capitalistă și este 
totodată o trăsătură caracteristică a acestei lumi. 
Cifrele vorbesc de la sine : tristul „record absolut** 
al sinucigașilor îl deține Berlinul occidental, cu o 
medie de 34,3 la 100.000 locuitori. Pe țări, primul 
loc îl ocupă Japonia, cu o medie de 24,2 sinucideri 
la 1004100 locuitori, dar S.U.A., Franța, Italia etc. 
nu se află mult mai prejos, interesantă este, de ase
menea mențiunea făcută de anuar cu privire la vîrs
ta marii majorități a sinucigașilor : peste 45 ani. 
După cum se știe, este tocmai vîrsta ia care foarte 
multi oameni din țările capitaliste sînt concediați 
pentru că nu mai dau suficient „randament", și ră- 
mîn pe drumuri fără pensie și fără nici o posibili
tate de a-și cîștiga existența. Totodată, se arată că 
numărul bărbaților care recurg la acest gest de ex
tremă disperare este de 3 ori mai mare de cît ce\ 
al femeilor.

Enumerînd principalele cauze 
decese, anuarul O.N.U. menț. 
nează, în ordine, cancerul și bo’ 
Iile de inimă și scoate în relief 
scăderea numărului victimelor tu
berculozei. In Unele țări din ©cri- ' 
dent, o cauză principală 3 morta
lității o constituite și accidentele 
do circulație. Astfel, numai în 
S.U.A. mor anual 35.000 de per
soane din pricina acestor acciden
te. Anuarul omite Insă să vorbeas
că de marele număr de accidente 
de muncă din țările capitaliste 
unde ritmul infernal de producție 
impus de pati-on și lipsa măsuri
lor de protecție, răpește anual 
viața a mii și mii de muncitori.

Cifrele din anuarul demografic 
O.N.U., subliniază vizibil condiții
le noi de viață oferite cetățenilor 
săi de Statul Sovietic, superiorita
tea sistemului socialist și toată pu
treziciunea modului de viață ca
pitalist.

Puține enigme ale istoriei au dat mai mult de furcă cercetăto
rilor trecutului decît vechea scriere a locuitorilor din valea
Nilului. Secole și milenii în șir, toate strădaniile de a desci

fra inscripțiile monumentelor și papirusurilor egiptene au dat 
greș. Nimeni nu putea înțelege rostul ciudatelor figuri hieroglifice 
și nimeni nu reușise să găsească cheia înlănțuirii lor în cuvinte și 
fraze.
o descoperire

neașteptată
bună zi a anului 

veni tnsă în 
Lucrtnd

1799, în- 
ajutorul 
la niște

Intr-o 
tîmplarea 
cercetătorilor, 
fortificații din apropierea satului 
egiptean Rozeta, un ostaș al ar
matei napoleoniene dezgropă din 
nisipul fierbinte o piatră netedă, 
purtînd trei șiruri de inscripții pe 
ea. Curios să afle originea acestei 
neobișnuite descoperiri, ostașul o 
prezentă unui ofițer care cunoștea 
mai multe limbi. Studiind mai în 
amănunt inscripțiile, ofițerul iden
tifică trei scrieri deosebite, menite 
să exprime un text unic. Prima
scriere era hieroglifica folosită de 
preoții Egiptului antic. A doua,
era scrierea demotică, întrebuin
țată de .popor. In fine, a treia, era 
o limbă ușor de descifrat — grea
ca veche. Folosind acest din urmă 
text, ofițerul reuși să facă prima 
traducere a unei inscripții hiero
glifice și constată că documentul 
conține o proclamație din anul 
196 înaintea erei noastre, a rege, 
lui Ptolomeu Epifan. Curînd, ve
stea descoperirii pietrei de lâ Ro
zeta se răspîndi în toată lumea. 
Problema descifrării hieroglifelor 
părea rezolvată

Filologii se dau bătuți
Numeroși filologi celebri ăi 

timpului s-au consacrat de îndată 
reconstituirii alfabetului hierogli
fic. In nrincipiu. nu părea să fie 
o sarcină prea grea : comparînd 
textul hieroglific cu ce.| grecesc, 
se va pu'ea stabili desigur, sem- 
nificația fiecărui semn al scrierii 
preoților din Teba Dar. rînd pe 
rînd. toți filologii au trebuit să 
se dea bătuți. Cheia alfabetului 
era tot atît de misterioasa ca șl 
înainte de descoperirea ..rozetel". 
Pornind de |a vechea premlză for
mulată încă de către Herodoi că 
figurile hieroglifice reprezintă o 
formă de scriere piimitivă. în care 
diferitele obiecte sînt redate prin 
imaginea lor grafică, filologii nu 
au ajuns la nici un rezultat. In

zadar atribuiau ei figurilor repre- 
zentînd obiecte sau animale, sem
nificația respectivă. In scurt timp, 
ei au trebuit să recunoască că al
fabetul vechiului Egipt constituia 
un sistem mai evoluat de scriere, 
neîntîlnit încă niciodată. Descifra
rea sa era însă o sarcină care-i 
depășea și cinstea rezolvării ei 
avea să revină, două decenii mai 
tîrziu, unui tînăr aproape necu- 
nosout.

„Eu voi descifra 
hieroglifele..."

Jean Francois Champollion 
născut la 23 decembrie 1790. 
lentul său extraordinar pentru 
noașterea și descifrarea limbilor 
moarte s-a evidențiat încă din 
fragedă copilărie. La vîrsta de 11

s-a 
Ta- 
cu-

mase plastice
►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦««A

;ama va fi mai bogată, ea ou-
rl-,,-.-. .... __

fabricile noastre de
Tara noastră ate însemnate 

zăcăminte de țiței și gaz 
metan, care constituie o 

bază bogată și variată pentru dez
voltarea industriei chimice. Acest 
lucru este cu atît mai important, 
cu cit chimia, în general, a făcut 
în secolul nostru salturi uriașe, 
reușind să schimbe însăși atitudi
nea publicului față de noțiuni ca 
„artificial** sau „sintetic**, conside
rate în trecut similare ,-surogate. 
lof“ și deci calitativ inferioare 
produselor naturale.

Ultimele decenii cunosc un a- 
vânt deosebit în obținerea pe scară 
industrială a unor produse de

lean Fracois Champollion

făcuse cunoștința celebrului mate
matician și fizician Jean Baptist 
Fourier, care îl invita adesea la 
el acasă. Aici văzu Chamțioilion 
pentru prima oară o copie a in
scripțiilor hieroglifice de pe „ro- 
zetă“ și aflînd că nici un Savant

sinteză —■ rășini și fibre sintetice, 
care-și găsesc întrebuințare în toa
te domeniile: de la industria tex
tilă la cea mecanică, de la indu
stria electrotehnică la cea chimică.

în domeniul construcțiilor, îm
brăcămintei, încălțămintei, ca și în 
domeniul arhitecturii și artelor 
decorative, masele plastice au largi 
întrebuințări. în aceste condiții, 
Congresul al II-lea al partidului 
a trasat sarcina dezvoltării pe 
scară largă a industriei maselor 
plastice.

Pe linia traducerii acestei sarcini 
au fost construite și sînt în curs 
de construcție unități moderne de 
producție : fabrica „Dermatină"- 
Timișoara, fabrica de mase plasti
ce „București**, fabrica de relon și 
secția de mase plastice din Făgă
raș, fabrica de relon de la Săvi- 
nești etc.

De curînd am vizitat fabrica de 
mase plastice „București**, reali
zare a regimului nostru democrat- 
popular. într-o primă etapă, fabri
ca a răspuns cu succes nevoilor 
inițiale în ceea ce privește bunu
rile de larg consum. Aici s-au 
produs într-un timp scurt nume
roase articole de uz caznic apre
ciate nu numai în țară ci și peste 
hotare. Expuse în cadrul tîrguri-

lor internaționale, produsele de 
masă plastică au dovedit progresul 
făcut de țara noastră în acest sec
tor al industriei chimice.

Sarcina majoră care stă în fața 
fabricii este aceea de a asigura in
dustriei, agriculturii, construcții
lor articole care pină acum se 
realizau din metal, lemn și alte 
materiale necesare dezvoltării altor 
ramuri ale economiei naționale. 
De cîteva luni fabrica livrează a- 
griculturii toată gama de țevi ne
cesare lucrărilor de irigare. Ace
sta a fost primul pas. Astăzi fabri
ca livrează uzinelor „Tudor Vladi- 
mirescu“ tuburi flexibile, obținute 
prin procedeul de extrudere (la
minare), butoni de semnalizare. 
Se fabrică de asemenea carcase de 
ventilator. Cea mai importantă 
realizare a fabricii, 6 constituie 
producerea de puțină vreme, a fil
trelor de apă numite crepine, pen
tru uzina de apă din Iași, produse 
ce se importau în trecut și pentru 
care țara noastră plătea bani grei.

Primele realizări obținute în fa
brică privind realizarea articolelor 
din mase plastice pentru indus
trie, agricultură, construcții, oglin
desc străduințele depuse pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid în direcția înlocuirii trepta-

te a metalului și altor materiale, 
cu substanțe plastice. Pe baza ex
perienței acumulate, a sarcinilor 
care-i revin, fabrica va fi profilată 
pentru articole necesare industriei, 
agriculturii, construcțiilor.

în fabrică se fac studii pentru 
lărgirea gamei de produse realiza
te din mase plastice. încă în a- 
cest an, în trimestrul patru, fabri
ca va produce tuburi pentru înlo
cuirea tubului „bergman**, foi de 
vinidur pentru plăci separatoare 
de acumulatori, faguri artificiali, 
dale pentru pardoseli. în anul vii
tor gama va fi mai bogată, ea cu- 
prinzînd produse cu importanță
mai mare pentru economia noastră 
națională.

Fabrica se dezvoltă într-un ritm 
rapid. Se construiesc noi hale care 
vor permite o sporire considera
bilă a producției. Problema prin
cipală care se pune este aceea a 
creșterii ritmului de acomodare la 
necesitățile mari ale industriei, a- 
griculturii, construcțiilor.

LIDIA POPESCU Doi tineri geologi sovietici care participă la expediția din de
șertul Turcmeniei

Champollion se hotărî să se con- 
sacre descifrării hieroglifelor.

Descifrarea „rozefei"
Sinteza lucrărilor sale, care fur

niza atît de mult căutata „cheie" 
a scrierii vechilor egipteni, nu 
apăru însă decît 13 ani mai tir- 
ziu. în 1822. In tot acest timp,

Cum au fost descifrate
@53

Grupul de hieroglife din tex
tul ,,rozetei“ care reprezintă 
numele regelui Ptolomeu 
Epifan

ani, Champollion vorbea 
greaca, latina și ebraica. ... .....
du-și profesorii cu cunoștințele 
sale. Trei ani mai tîrziu. învățase 
alte patru limbi — araba, siriana, 
caldeana șl copta — iar la 17 ani 
susținu în fața consiliului profe
soral al liceului din Grenoble, o 
lucrare cu tema „Egiptul în timpul 
faraonilor" Considerînd că Cham- 
polllon nu mai are nimic de învă- 
țăt la liceul lor. profesorii îl tri- 
miseră la Universitatea din Paris.

Interesul tînărului pentru egip
tologie avea o origină mai veche. 
La vîrsta de 11 ani, Champollion

curent 
uimin-

hieroglifele
nu reușise să le descifreze, îndrăz
nețul licean afirmă răspicat: „Eu 
voi descifra hieroglifele...“.

La Paris, trebui să facă față 
unei vieți de mizerie îngrozitoare. 
Lipsit de orice fel de resurse pi 
sonale, tînărul student trăia de 
din micile ajutoare date de 
frate mai mare. Hainele sale erau 
atît de zdrențăroase încît nici nu 
avea curajul să asiste la conferin
țele publice care îl 
un moment dat, se 
tuberculoză și părea 
damnat. Dar setea 
dădu o putere parcă 
nească. datorită căreia supravie- 
tul. La vîrsta de 18 ani. după ce 
studiase sanscrita și persana.

>er- 
loar 

un

interesau. La 
îmbolnăvi de 
definitiv con- 
cunoașterii îi 

supraome-

cercetările lingvistice aie lui 
Champollion au fost mereu între
rupte de frămîntărlle politice prin 
care trecea Franța. Luptător activ 
pentru libertate, adversar neîndu- 
plecat a.| dictaturi! lui Napoleon 
și al regalității burbone, Chatn- 
pollion a scris numeroase eseuri 
și poeme satirice, care s-au bucu
rat de o mare popularitate. In 
1814, Champollion se află pe ba- 
ricadele din Grenoble, luptînd 
împotriva armatelor regaliste, iar 
în 1821 a trebuit să se ascundă 
pentru a nu fi arestat pentru con
vingerile sale revoluționare.

Apariția lucrării sale dedicată 
descifrării hieroglifelor a stîrnft 
un interes uriaș Champollion a 
fost primul cercetător care a pă- 
răsit vechea concepție privitoare

Ia alfabetul „în figuri" al egipte
nilor și care a demonstrat că hie
roglifele constituie un alfabet fo
netic foarte evoluat. Fiecare semn 
hieroglific, arăta Champollion, 
constituie un simbol fonetic, care 
n-are nici o legătură eu imaginea 
pe care o reprezintă. Astfel, o li
nie ondulată nu înseamnă că este 
vorba de mare sau de apă — cum 
credeau ceilalți filologi — cj re. 
prezintă sunetul literei „n“. Tot 
astfel, semnul unei mîini reprezin
tă sunetul fonetic „d“, și așa mai 
departe. Pornind de la acest prin
cipiu, filologul francez studia în- 
delung „rozete“. Știind că textul 
reprezintă o proclamație a rege
lui Ptolomeu Epifan, Champollion 
căută să identifice în .primul rînd 
hieroglifele care formau numele 
regelui și care trebuiau să prezin
te ceva deosebit față de toate ce
lelalte cuvinte. 'El descoperi astfel 
un grup de hieroglife închise în- 
tr-un cerc ovaj și folosindu-le ca 
bază de studiu, reuși să descifreze 
tot textul.

Excepționala descoperire a lui 
Champollion, stîrni invidia multor 
altor filolog) celebri ai timpului, 
care contestară valabilitatea me
todei sale. Și aceasta, în ciuda 
faptului că Champollion o verifi
case în repetate rînduri cu prile
jul unei expediții în Egipt. Con
firmarea definitivă a lucrărilor sale 
nu a venit însă decît 28 de ani 
după moartea timpurie a Iul 
Champollion : în 1866, s-a desco
perit o a doua inscripție în trei 
limbi, asemănătoare primei „roze
le". oare a demonstrat exactitatea 
afirmațiilor 'cercetătorului francez

O expediție geologică sovietică a descoperit

URIAȘE ZĂCĂMINTE O 
PETROLIFERE IN DEȘERT

C. ORBAN

Pentru a face față ne
voilor mereu crescînde 
ale industriei sovietice, 
mii de geologi cercetea
ză continuu uriașul teri
toriu al U.R.S.S., în cău
tarea bogățiilor subtera
ne. Din regiunile înghe
țate ale Extremului Nord 
și pină în deșerturile A- 
siei Centrale, scoarța 
pămmlului este supusă 
unei mari campanii de 
prospecțiuni geologice, 
care îi zmulg, încetul cu 

,încetul toate tainele.
La ora actuală, geolo

gia a depășit de mult 
stadiul tatonărilor și cer
cetărilor la întîmplare. 
transformîndu-se într-o 
știință de mare precizie 
Astfel, înainte ca o expe
diție geologică să por
nească la lucrările de 
teren, cercetătorii institu
telor speciale delimitează 
regiunile care prezintă 
condițiile optime formă
rii unor zăcăminte sub
terane, prin însăși natura

structurii lor. Astfel, a 
fost delimitată recent pe 
hartă o întinsă regiune 
de deșert din Turcmenia, 
peste care cercetătorii au 
scris cu litere mari: pe- 
trol. Curînd, o importan
tă expediție geologică a 
pornit spre ținutul res
pectiv, în vederea preci
zării poziției exacte a 
zăcămintelor și punctelor 
optime de exploatare.

Suprafața cercetată a- 
coperă o întindere de 
peste 110.000 km. pă- 
trați de nisip, întreruptă 
doar ici și colo de vege
tația caracteristică deșer
tului. Dacă n-ar cunoaște 
precizia cu care lucrează 
cercetătorii institutelor, 
expediționarii s-ar putea 
indoi de utilitatea efor
turilor lor ; cine ar bă
nui că aici, sub mantia 
înșelătoare a nisipului, 
se ascunde unul din cele 
mai bogate zăcăminte de 
petrol din lume ?

Condițiile naturale în

zero. In 
ce a putut 

tehnica 
pentru a

schimb, 
per- 
mo- 

ușura

care lucrează geologii ex
pediției sînt deosebit de 
grele. In timpul zilei, 
soarele arde cu toată pu
terea pîrjolind totul in 
calea sa, iar noaptea ter
mometrul scade adesea 
sub 
tot
fecționa 
dernă
viața și munca in deșert 
se află la dispoziția geo
logilor. Mulți expediția- 
nari iși mai amintesc <fe 
timpurile cind cămilele 
constituiau singurul mij
loc de locomoție, iar 
mașinile de forare se de
fectau adesea din pricina 
furtunilor de nisip. As
tăzi numeroase helicnp 
tere stau la dispoziția 
cercetătorilor, iar forezele 
sînt special construite 
pentru condițiile existen
te aici.

Expediționarii s-au 
împărțit de la început 
in numeroase grupe de 
lucru, stabilite în locuri 
așezate uneori la distan-

țe de sute de kilometri-^ 
între ele. Fiecare grill 
formează o mică bază de 
cercetări prevăzută cu 
toate cele necesare, iar 
legăturile aeriene asigu
ră un contact permanent 
pe teren. Zilnic, helicop
terele aduc alimenta ' 
proaspete, material teh
nic și...scrisori de acasă.

Scurt timp după so
sirea expediției la fața 
locului, geologii au pu
tut verifica exactitatea 
indicațiilor primite ia 
plecare. Forezele care 
pătrund pină la 5000 m. 
adincime in decurs de o 
singură lună, au dat de 
petrol în numeroase 
puncte. Rezultatele prac
tice par să întreacă și 
cale mai optimiste preve
deri. Eforturile eXpedi- 
(ionarilor din deșeit nu 
vor fi fost zadarnice In 
curînd. orașe întreg: vor 
răsări din nisip, diiiti 
viață ținuturilor pustii 
de astăzi.

V. GHEORGHIU



O importantă acțiune de educație patriotică

Primul concurs cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor

Finala concursului republican al 
formațiilor de orchestră și soliști 
instrumentiști din cadrul echipelor 
de pionieri și școlari a prilejuit 
juriului interesante constatări pe 
care vom căuta să le trecem în 
revistă pe scurt, astfel încît par
ticipanții la această finală, instruc
tori de pionieri, dirijori, profesori 

' și executanți să-și poată îmbogăți 
experiența folositoare activității 
lor viitoare. Trebuie spus de la 
bun început că juriul a fost deo
sebit de bine impresionat de ți
nuta, de disciplina și prezentarea 
tuturor concurenților. Minunatele 
costume naționale ale diferitelor 
regiuni ale țării au fost purtate de 
către concurenți cu mîndria și cu 
conștiința minunatelor vremuri pe 
care le trăim. Multe orchestre au 
obținut frumoase rezultate, clasîn- 
du-se pe locurile fruntașe, ca de 
pildă orchestra Casei de copii „Fi- 
limon Sîrbu“ din Constanța și cea 
a Școlii de 7 ani din comuna Vai- 
deeni, regiunea Pitești, care au ob
ținut premiul 1, orchestra Casei 
de copii nr. 2 din Arad, deținătoa
rea premiului II, și formația in
strumentală a Casei de copii nr. 4 
„A. S. Makarenko*1 din București 
cara a obținut premiul III. Desi
gur, numărul echipelor bune este 
mult mai mare și trebuie remar
cate orchestra Casei de copii Cluj, 
orchestra Școlii medii nr. 3-Ora- 
dea, echipa din Regiunea Autono
mă Maghiară și multe altele.

în general concurenții s-au pre
zentat la un nivel muzical foarte 
buh; de asemenea s-a vădit la acest 
concurs legătura sinceră, strîn- 
să de colaborare tovărășească din
tre dirijorii orchestrelor și micuții 
executanți. Un fapt pozitiv a fost 
prezența în mai toate programele 
â pieselor de intonație folclorică 
proaspătă, care au dat multor an
sambluri o autenticitate sănătoasă. 
Socotim că un fapt demn de re
levat modestia majorității pionieri
lor și școlarilor din formațiile de 
orchestră și trebuie să subliniem 
frumoasa impresie ce ne-a lăsat-o 
dirijorul orchestrei Casei de copii 
„Filimon Sîrbu“ din Constanța 
care, ascuns printre micii execu
tanți — el însuși cu instrumentul 
în mînă — îndruma discret, fără 
nici o urmă de vedetism pe micii 
dar talentații săi colaboratori. Și 
soliștii s-au prezentat foarte co
rect și trebuie să menționăm în 
afară de cei premiați pe Radu 
Lupu (Orașul Stalin), lonescu 
Carmen (regiunea Ploești), Klep- 
ner Laila (regiunea Stalin), C. 
Racu (regiunea Craiova) și mulți 
alții.

După finala acestui concurs s-au 
desprins și unele părți negative 
care trebuie relevate pentru ca în 
munca de viitor a formațiilor 
orchestră și instrumentiștilor 
să fie înlăturate.

In primul rînd ne referim lă 
pertoriul prezentat care nu e 
totdeauna adecvat vîrstei concu
renților și ne gîndim, bineînțeles, 
la conținutul literar — vorbit — 
cîntat. Formația premiată a flu- 
ierașilor din Vaideeni a prezen
tat unele strigături și versuri în 
frumoasele cîntece interpretate 
câre nu corespund vîrstei micuți
lor executanți și executante. S-a 
observat de multe ori un acordaj 
neglijent — uneori inexistent 
chiar — c.a la formația școlii me
dii din Oradea. De asemenea, une
le din instrumentații ni s-au pă
rut fade, monotone, cu armonii de
fectuoase, ca de exemplu la or
chestrele Școlii medii din Con-

stanța, a Casei de copii din Ga
lați. Noi atragem serios atenția 
asupra acestei probleme, pentru că 
altfel există pericolul ca auzul co
piilor să fie alterat prin acest fel 
de a face muzică. De asemenea 
ne-a surprins întrebuințarea nela
locul lui a instrumentului de zgo

III
Concluziile juriului 

formațiilor 
de orchestră și soliști 

instrumentiști

mot Maracas în execuția unui dans 
romînesc și a dansului maghiar nr. 
5 de Brahms de către formația din 
Oradea, instrument în contra că
ruia n-avem nimic de obiectat dacă 
bineînțeles e întrebuințat acolo 
unde se cuvine.

Trebuie să mai subliniem un 
fapt deosebit de important. Micii 
soliști și chiar unii dirijori au dat

dovadă că nu încearcă întotdeau
na să facă dintr-o apariție pe po
dium modestă un argument în 
plus pentru valorificarea talentului 
lor. Radu Lupu din Orașul Stalin, 
element valoros, căruia îi apreciem 
și pianistica și creația personală, 
a făcut o impresie neplăcută prin 
lipsa de modestie (după fiecare 
piesă executată ridicîndu-se brusc 
și mulțumind publicului chiar îna
inte ca aplauzele acestuia să în
ceapă). Și dirijorului Casei de co
pii „A. S. Makarenko" din Bucu
rești îi recomandăm cu prietenie o 
apariție mai puțin zgomotoasă, 
știind că modestia este caracteris
tica adevăratelor talente, fie ele 
de vîrstă școlară sau matură.

Primul concurs a demonstrat că 
el răspunde cerimțelor pionieri
lor și școlarilor. Printr-o muncă 
serioasă, foarte mulți pionieri șl 
școlari vor izbuti la concursurile 
viitoare să obțină locuri fruntașe, 
vor reuși să fie la locul lor de 
activitate prieteni nedespărțiți ai 
cîntecului și dansului legat de tra
dițiile culturale și revoluționare ale 
poporului nostru muncitor.
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încheierea lucrărilor

Seminarului internațional 
ai redactorilor presei studențești

Intre 21—27 iulie a avut loc la Sinaia Seminarul internațional al 
redactorilor presei studențești organizat de Uniunea Asociațiilor Stu
dențești din R.P.R. în colaborare cu U.I.S. Lâ seminar au participat 
redactori ai publicațiilor studențești din Algeria, Africa Neagră, R.P. 
Bulgaria, Cipru, R. Cehoslovacă, Franța, Guyana, R. D. Germană, 
Indonezia, Iordania, Irak, Liban, Madagascar, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, R. P. Romină, Uniunea Sovietică, Sudan, Republica Arabă 
Unită.

In Cursul ultimelor sale ședințe Seminarul internațional al redac
torilor presei studențești s-a ocupat în mod special de problemele 
colaborării pe plan internațional intre diferitele publicații naționale 
studențești. Participanții la discuții. Kolciunski Janusz din partea 
revistei „Od naiva" Polonia, Fadei Abdel Kader, reprezentantul Uniu
nii Generale a Studenților Musulmani Algerieni și Edmond Frederic, 
redactorul șef al revistei „L’etudiant Guyanais"-Guyana, au dezbătut 
problemele specifice Organizațiilor și publicațiilor lor, insistînd toto
dată asupra modalității publicistice de reflectare a întregii lor acti
vități in presa studențească.

în încheierea lucrărilor, participanții la seminar au adoptat 
în unanimitate un comunicat privind problemele discutate și conclu
ziile care se impun pentru viitor în activitatea presei internaționale

Din analiza desfășurării aces
tui concurs se desprinde ca notă 
dominantă entuziasmul pentru 
activitatea cultural-artistică a 
pionierilor și școlarilor. Organiza
țiile U.T.M. au datoria să creas
că organizațiile de pionieri în 
spiritul continuării acestei activi
tăți în mod organizat. O bogată 
activitate cultural-artistică este 
un mijloc de educare comunistă 
a celei mai tinere generații și 
timpul liber al copiilor trebuie 
să fie foiosit în vederea acestui 
înalt scop. Desigur, s-au afirmat 
la acest prim concurs elemente 
talentate care trebuie crescute 
cu grijă permanentă, dar trebuie 
desfășurată o activitate intensă 
cu toată masa pionierilor și șco
larilor. Din fiecare manifestare 
culturăl-artistică a sutelor de mii 
de pionieri și școlari s-a desprins 
dragostea nețărmurită 
Partidul Muncitoresc 
pentru minunata noastră 
în care copiii pot crește 
Dragostea pentru partid 
pot, pentru patria noastră socia
listă eSte sentimentul puternic ce 
caracterizează și trebuie să carac
terizeze mereu pe toți fiii țării. 
Organizațiilor U.T.M. le-a încre
dințat pârtidul pe cei mai mici 
fii ai patriei și ele au datoria de 
onoare de a se achita cu cinste 
de această înaltă misiune.

în aceste luni pionierii și șco
larii se află în vacanța de vară ; 
ei au posibilitatea să învețe cu 
prilejul oricărei acțiuni pionie
rești un cîntec, o poezie, un joc. 
In excursie, pe plaiurile însorite, 
prin văile munților să răsune cln- 
tecu! voios al copiilor noștri.

Organizațiile U.T.M. și cadre
le didactice trebuie să acorde 
însă o mai mare preocupare con
ținutului repertoriului cîntecelor, 
jocurilor, poeziilor. Pentru edu
carea patriotică a pionierilor și 
școlarilor este nevoie ca aceste 
repertorii să fie mereu îmbogă
țite cu cîntece și poezii care să 
vorbească coniilor despre parti
dul nostru iubit, despre lupta a- 
vîntată a clasei muncitoare, a 
poporului nostru în măreața ope
ră de construire a socialismului 
în patria noastră. Trebuie de a- 
semenea ținut seamă ca aceste 
repertorii să corespundă și par-

pentru 
Romin, 

patrie 
fericiți, 
și po-

de 
ele

re- 
în-

prilejul 
a mul-

î

î 
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Piatra Neamț este in plină dezvoltare. In 
romînesc de mare capacitate pentru produ-
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Fabrica de celuloză din 
fotografie : noul cazan

cerea aburului tehnologic, intrat de curînd în funcțiune.

Deschiderea expoziției „Grafica 
și sculptura de vitrină 

din R. P. Ungară44
Sub auspiciile Institutului romîn 

pentru relațiile culturale cu străi
nătatea. stmbătă la amiază s-a 
deschis în sir, Batiștei nr 14 ex- 
poziția ..Grafica și sculptura de 
vitrină din R. P. Ungară"

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de criticul de artă Mircea 
Dear.

A luat apoi cuvîntul sculptorul 
Labortz Ferenc din R. P. Ungară.

oaspete al țării noastre cu 
deschiderii expoziției, care _ 
țumit Institutului rorritn pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
pentru organizarea expoziției și 
pentru invitația ce i-a fost adre
sată de a vizita R- P. Romînă. El 
și-a exprimat totodată dorința oa 
asemenea întîlniri să fie cît mai 
dese în viața culturală a celor 
două popoare.

co-licularitățiloi de vîrstă ale 
piilor.

Totodată, în activitatea cultu- 
ral-artistică desfășurată de or
ganizațiile de pionieri trebuie șă 
se acorde o mai mare atenție 
valorificării folclorului local pre
cum și tradițiilor cullural-artis- 
tice aparținind naționalităților 
conlocuitoare, care să ducă la 
continua cimentare a prieteniei 
între copiii romîni și cei aparți- 
nînd naționalităților conlocui
toare.

începutul frumos al acestei 
prime manifestări cultural-artis- 
tice trebuie dus mai departe. En
tuziasmul cu care au primit pio
nierii și școlarii acest concurs, 
dragostea cu care s-au pregătit, 
numeroasele programe pe care 
le-au prezentat echipele artistice 
de la Școala de 7 ani din Certe- 
ze-Baia Mare, Școala de 7 ani nr. 
4 Bacău, Școala de 7 ani din 
Boroaia-Fălticeni, Ia căminele 
culturale din sate și comune, în 
întreprinderi și cluburi sînt 
exemple care trebuie urmate 
de fiecare unitate pionierească. 
Rezultatele bune alo primului 
concurs sînt o garanție că aceas
tă frumoasă acțiune poate și tre
buie să intre în tradițiile muncii 
pionierești. De aceea este nece
sară desfășurarea organizată a 
activității culturalartistice în 
mod continuu, precum și preocu
parea permanentă pentru atrage
rea întregii mase a pionierilor și 
școlarilor la această activitate 
care să contribuie din plin la 
educația patriotică a copiilor 
noștri.

In Editura Politică
a apărut: |

FR. ENGELS : Rolul violenței ? 
in istorie.

120 pag., 1,75 lei. •

ale sportivilor noștri 
internaționale

realizat al doilea succes, înt-recln- 
du-l categoric la puncte pe suede
zul Andersson. La categoria semi- 
mijlocie V. Bularca l-a învins la 
puncte pe Niemi (Finlanda), iar la 
categoria mijlocie N. Baciu a dis
pus prin abandon de Soucek (R. 
Cehoslovacă). Luptînd cu multă 
voință, semigreul G. Popovici a 
obținut o frumoasă victorie la 
purtcie în fața lui Sidorovitz 
(R P. Polonă). Reprezentantul 
nostru la categoria ușoară, Dumi
tru Gheorghe, a cîșțigat prin ne- 
prezentarea finlandezului Lehto- 
nen, care este suferind.

Un meci foarte dificil a avut de 
susținut Cernea, care s-a intilnit 
cu 'renumitul luptător maghiar, 
Rodos. Victoria a revenit la punc
te sportivului din R. P. Ungară, 
care are mari șanse să cucerească 
primul loc ta categoria cocoș.

în întîlnirile
Nafajie și polo

Slmbătă seara a început la ba
zinul „Dante Gherman" din Capi
tală tntîlnirea internațională de 
natație și polo dintre echipele re
prezentative ale R. P. Romine și 
R. P. Polone. După prima zi sco
rul este de 91—50 in favoarea e- 
chipei R.P.R

In meciul de polo echipa R.P.R. 
a întrecut echipa R- P- Polona 
Scorul de 6--1 (1-0). Astăzi de 
ora 16.30 concursul continuă.

cu 
la

Colectivul întreprinderii „In
dustria Sîrmei" din Cîmpia 
Turzii obține însemnate suc
cese în producție. La inițiativa 
oțelarilor de la Hunedoara, 
oțelarii de la „Industria Sîr- 
mei“ și-au luat angajamentul 
să reducă prețul de cost pe 
tona de oțel cu 10 lei.

Lucrînd cu hărnicie, munci
torii și tehnicienii de aici au 
obținut, pe primul semestru al 
anului 1958, o reducere a pre
țului de cost pe fiecare tonă 
de oțel de 12,32 lei.

Fotoreporterul a prins în o- 
biectiv un aspect al halei de 
mașini a trăgătoriei de oțel 
tare care a fost construită și 
dată în folosință în ultimii doi 
ani.

studențești.

In comunicat se arată printre 
altele că schimbul liber și deschis 
do opinii, desfășurat într-o atmo
sferă prietenească și într-un spirit 
do înțelegere și respect reciproc a 
contribuit la o mai bună cunoa
ștere reciprocă, la un prețios 
schimb de experiență, la apropie
rea unor puncte de vedere în ceea 
ce privește rolul și locul presei 
studențești în viața universitară, la 
găsirea unor căi și mijloace accep
tabile de lărgire o contactelor în
tre publicațiile studențești din di
ferite țări ale lumii. Participanții 
Ia seminar au subliniat rolul deo
sebit de însemnat pe care presa 
studențească trebuie să-l joace în 
inițierea și popularizarea marilor 
campanii, in favoarea păcii, în 
sprijinirea luptei studenților ală
turi de popoarele lor împotriva 
colonialismului, pentru indepen
dența națională. A fost subliniată 
în mod deosebit importanța unor 
evenimente ca Festivalurile Mon
diale ale Tineretului și Studenților 
pentru Pace și Prietenie. Partici
panții și-au exprimat hotărîrea de 
a sprijini viitorul Festival de la 
Viena reliefînd totodată rolul pre
sei studențești în popularizarea

țelurilor și programului acestui 
festival.

Participanții la seminar și-au 
exprimat în mod unanim protestul 
lor împotriva intervenției forțelor 
armate americane și engleze în 
Liban și Iordania, cerînd retrage
rea imediată și necondiționată a 
agresorilor din Orientul arab, ex- 
primîndu-și solidaritatea cu lupta 
popoarelor arabe pentru suverani
tate și independență națională.

Ei și-au reafirmat cu acest pri
lej solidaritatea cu studenții alge
rieni care alături de întregul lor 
popor luptă pentru libertate și in
dependență națională.

Participanții la seminar și-au 
exprimat dorința și hotărîrea co
mună în ceea ce privește stabili
rea colaborării în lupta pentru 
menținerea păcii în lume, împo
triva războiului atomic, pentru în
cetarea experiențelor cu armele 
nucleare. în lupta împotriva colo
nialismului și pentru independen
ța națională, democratizarea învă- 
țămîntului, lupta pentru interesele 
studenților etc. Participanții la 
seminar au relevat rolul pozitiv 
jucat de U.I.S. și publicațiile sale 
în promovarea colaborării interna
ționale studențești.

Lupte clasice
In ziua a doua a campionate

lor mondiale de lupte clasice de 
la Budapesta, sportivii români au 
obținut noi victorii. In iMtele ca
tegoriei muscă, D. Pirvulescu a

Motive" multe, dar activitate puțină
f Urmare din pag. l-a)

— Sd vedeți.. S-au adus vreo 
S—0 care cu orz. .

— E mult prea puțin Astea se 
treieră intr-un ceas, maximum 
două. Dar griul, griul de ce 
fost adus la arie ?

— Să vedeți... (De fapt, de 
începe o tiradă de scuze, oare 
de câre mai nejustificaie).

Tehniciană agricolă ulemista . 
Aurelia Copil, nu vrea să recu
noască cauzele acestei stări de 
lucruri. Este vizată, de fapt chiar 
munca desfășurată de ea. Și caută 
să-ți închidă ochii față lie lipsuri, 
scuZindu-se Cu... 1001 scuze, care 
mai de care mai lipsită de temei. 
Și intre aceste scuze uită de fapt 
să amintească, printre altele, că 
in loc să îndrume activitatea ță
ranilor muncitori, iși pierde 
timpul prin birourile sfatului popu
lar comunal. Și mai uită ceva: 
să spună Că în calitate de secre
tară a organizației U T.M. a... 
„trecut cu vederea" să mobilizeze

n-a

aici 
mai

tinerii pentru a impulsiona trans
portul snopilor de griu la arie. 
Numai așa se explică cum s-au 
pierdut aproape o sută de ore de 
lucru din timpul favorabil pentru 
ireieriș Nimeni nu s-a sinchisit 
că intre seceriș și treieriș există 
un decalaj atlt de mwe, că au 
trecut atttea tile in care nu s-a 
făcut nimic.

Șl Comitetul raional U.T.M. Tur
da iși are partea sa de vină față 
de această situație. Instructorul 
raional Dirlea se plimbă toată 
ziua pe arii, secretarii comitetului 
raional, de asemenea. Comitetul 
raional U.T.M. este la cițiva pași 
de ateastă comună. Dar activiștii 
trec cu ușurință, cu prea rhuită 
ușurință, in „vizită" pe lingă ase
menea situații. Uită că în campa
nia de vară e datoria lor politică 
să impulsioneze activitatea tineri
lor, să-i mobilizeze pină la unul 
pentru terminarea grabnică a tre- 
ierișului. Spre această problemă 
trebuie să-și 'îndrepte Comitetul 
raional U.T.M. Turda, activitatea 
in aceste zile.

(Urmare din pag. l-a)
lași să copieze, și ai tu sentimen
tul chinuitor de jenă și rușine, 
pentru că din acea clipă conștiin
ța ți se încarcă cu remușcările pe 
care prietenul tău nu le are. El 
iese, nepăsător, voios, în recreație. 
Iți da un ghiont între umeri și-ți 
reproșează în treacăt: — Ce-ai 
stat, mă, atita pe gînduri ? Putea 
să sune și dădeam foaia albă !

Slabule ! Poți fi sigur că el nu 
va învăța nici data viitoare, și nici 
în alte rînduri. Se va interesa 
doar dacă tu te-ai pregătit bine, 
dacă știi tu. Te-a dibuit. Te-a le
gat printr-o verigă nouă, întune
cată, mizeră : complicitatea. Cu 
ce-l ajuți ? Mai tîrziu, la examene 
cu mult mai severe, în fața vieții, 
va da foaia albă, pentru că tu nu 
vei mai fi alături, și el se va pră
buși mai de sus. N-ai grijă, își va

Nici o îngăduință față de jefuitorii
avutului obștesc!

(Urmare din pag. l-a)

Postul utemist de control, al cărei res
ponsabilă este utemista Cornelia Jurcă, 
nu-și îndeplinește atribuțiile, se ocupă 
sporadic cu evidențierea fruntașilor, une
ori cu criticarea „tovărășească" a codași
lor, sau mai face din cînd în cînd cite o 
caricatură. El nu a pătruns însă adînc în 
problemele de producție, nu și-a ptls ca 
principală sarcină a sa lupta hotărită, in
transigentă pentru descoperirea hoților, a 
delapidatorilor, a celor care lovesc în inte
resele poporului păgubind avutul obștesc, 
nu a organizat raiduri de control, pe baza 
cărora să facă propuneri concrete, privind 
folosirea rezervelor interne ce există în di
recția creșterii productivității muncii și a 
reducerii prețului de cost, a realizării 
de economii. Cum a fost instruit și con
trolat în activitatea sa postul utemist de 
control de către comitetul U.T.M. ? E su
ficient să spunem numai că cei care fac 
parte din postul de control nu știu încă 
nici acum ce au de făcut, că postul ute
mist de control lucrează la întimplare, 
sporadic, fără plan de activitate.

In legătură cu delapidările din fabrică, 
cu activitatea dușmănoasă a bandei de 
jefuitori, se cere totuși a fi lămurită o în
trebare : oare timp de mai bine de un an 
de zile nimeni să nu fi observat la Puiu 
și la ceilalți jefuitori ai bunului poporului 
nici o manifestare care să le dea de bă
nuit ?

E greu de afirmat așa ceva. Căci Puiu, 
de exemplu, de îndată ce lipsa de vigi
lență și combativitate a celor din jur i-au 
dat posibilitatea să-și realizeze planurile 
sale ticăloase, suferise o metamorfoză cu
rioasă : încetase să mai fie apropiat de oa
meni, uita să-și facă datoria în producție 
și pe linie de organizație. Ba, în cîteva 
rînduri Puiu a fost prins și cu unele mici 
excrocherii. Așa de pildă, la vreo trei-patrn 
baluri a fost văzut de membrii comitetului 
U.T.M, vinzind ccntrsinărd în ioc de bi
lete. Altădată el și-a însușit 200 lei din 
niște bani ce se găseau în sediul comitetu
lui U.T.M. și numai după ce s-a descoperit 
lipsa lor a recunoscut că el îi luase. Mai 
mult chiar, la urechile membrilor comite
tului U.T.M. ajunsese vestea că Puiu, 
Munteanu și ceilalți organizează de cîtva

timp niște chefuri strașnice în tovărășia 
unor indivizi dubioși.

Cum au acționat membrii comitetului 
U.T.M. ? Pentru că „Puiu s-a cam înfumu
rat. și-au zis ei, a cam luat-o razna, trebuie 
ajutat băiatul". Așa că, nu după mult 
timp, pe ordinea de zi a unei ședințe de 
comitet a figurat discutarea atitudinii lui 
Puiu față de muncă. La început Puiu cre
dea că i-a sosit, însfîrșit, ceasul să dea 
socoteală pentru potlogăriile făcute. Dar 
cînd membrii comitetului U.T.M. au în
ceput să-l critice pentru că s-a înfumurat, 
că a devenit palavragiu, că manifestă anu
mite apucături carieriste și de parvenire, 
că nici în producție nu-și mai face dato
ria cum se cuvine, tîlharul a răsuflat ușu
rat. Și-a dat seama cu ce gură-cască are 
de-a face. Cînd i s-a dat cuvîntul, el și-a 
recunoscut „cinstit" greșelile pentru care 
era „criticat".

Rezultatul acestei ședințe ?
Ei bine, rezultatul acestei ședințe a fost 

într-adevăr uluitor!
Dînd dovadă de cea mai crasă miopie 

politică, de cea mai condamnabilă lipsă 
de vigilență și împăciuitorism, membrii co
mitetului U.T.M. s-au mulțumit cu „auto
critica" pungașului, n-au cercetat îndea
proape dacă activitatea de pină atunci a 
lui este compatibilă cu calitatea de mem
bru a! U.T.M., dacă prezintă suficientă 
garanție politică și morălă pentru organi
zație și, îneîntați de „angajamentele so
lemne" ale hoțului l-au aies... locțiitor a) 
secretarului comitetului U.T.M. pe între
prindere ! Ce altceva mai mult și-ar fi pu
tut dori ticălosul de la niște gură-cască! 
Cocoțat în această muncă de răspundere, 
datorită împăciuitorismului, atitudinii de 
gură-cască a membrilor comitetului U.T.M. 
el continuă și mai intens activitatea de je
fuitor al bunurilor poporului. Sub pretextul 
„treburilor de organizație" părăsește în 
mai multe rînduri fabrica în timpul pro
ducției pentru a lua legătura cu complicii 
săi din afară — Mihail Bielin. Ardeleanu 
Tiberiu de la întreprinderea „Desrobirea", 
Coman Măldărășanu croitor particular și 
alții care vindeau stofa furată de el și de 
ceilalți complici din fabrică.

Iată cum și de ce a reușit această bandă 
de delapidatori să jefuiască fabrica timp

r

m

îndelungat, fără ca cei în mijlocul cărora 
operau bandiții, să se seziseze.

Este limpede că dacă utemiștii și tinerii 
de la „Partizanul Roșu" ar fi fost educați 
de către organizația U.T.M. din întreprin
dere, în spiritul vigilenței revoluționare, al 
grijii și răspunderii pentru avutul 
obștesc, dacă postul utemist de control 
și-ar fi făcut cum se cuvine datoria, dacă 
membrii comitetului U.T.M. nu ar fi dat 
dovadă de împăciuitorism și atitudine de 
gură-cască, jefuitorii avutului poporului ar 
fi putut fi prinși la timp.

Organizația U.T.M. de la „Partizanul 
Roșu" are însă grave lipsuri în ce privește 
munca de educație comunistă a tineretului.

Comitetul orășenesc U.T.M. Stalin tre
buie să ia măsuri de sancționare a acelor 
utenliști care au tolerat și favorizat prin 
lipsa lor de vigilență, prin împăciuitoris
mul lor, activitatea jefuitorilor! însuși 
biroul comitetului orășenesc se face vino
vat de gravă lipsă de vigilență, tolerînd 
atîta vreme în conducerea organizației 
U.T.M. — cu sau fără știință — un ase
menea ticălos, care a organizat în mod 
premeditat jefuirea bunului poporului, 
spre a lovi în cuceririle clasei muncitoare.

Comitetul orășenesc U.T.M. Stalin are 
datoria să ia măsuri urgente pentru inten
sificarea muncii politice de educare a ute- 
miștilor și tinerilor de la „Partizanul 
Roșu" în spiritul vigilenței, al atitudinii 
combative, necruțătoare față de dușmanii 
poporului, față de orice încercare de pă- 
gubire a avutului obștesc. Comitetul oră
șenesc U.T.M. Stalin trebuie să ia măsuri 
pentru ridicarea nivelului politic și ideo
logic al combativității revoluționare a în
tregii munci de organizație în întreprinde
rile și instituțiile din oraș. Utemiștii tre
buie ajutați să-și dezvolte spiritul de răs
pundere politică față de avutul statului 
pentru a fi un ajutor activ, de nă
dejde în lupta dusă de partid, de orga
nele de stat, de toți oamenii muncii pen
tru apărarea proprietății socialiste — baza 
progresului și a bunei hoastre stări. Să 
combatem fără cruțare, ca pe un aliat al 
dușmanilor averii obștești, atitudinea de 
gură-cască. miopia politică, împăciuitoris
mul. Faptele arată cu prisosință că împă
ciuitorismul reprezintă pentru elementele 
dușmănoase ceea ce umezeala reprezintă 
pentru mucegai.

(

aminti și de tine, afurisindu-ți 
cădere numele.

Atunci, la început, trebuia 
faci față presiunilor. Acestea, 
recunoaștem, sînt mari. Atit 
greu lovesc pe unii ocările care 
țintesc principialitatea, atît de in
suportabile li se par poreclele pe 
care le agață de ei viitorii chiu
langii de profesie, încît unii, sin
guri, obosiți, ar fi poate înclinați 
mai devreme sau mai tîrziu să 
cedeze, să renunțe, să închidă 
ochii la furtul muncii, la minciu
na. Dar, din fericire, acești oa
meni slabi, șovăielnici, nu sînt sin
guri. Alături de ei este organiza
ția, sînt tovarășii lor.

Organizația, tovarășii tăi, îți a- 
rată : nu fii tolerant cu prietenul 
tău. Nu-l cruța și nu-l ruga să te 
cruțe, ajutați-vă să vă cunoașteți 
mai bine laturile slabe; odată des
coperite, asaltați-le împreună, pină 
în clipa în care le înlăturați. Nu 
te lăsa fermecat de autocritica „la 
modul simpatic" : „dragă, am eu 
una, sînt cam bețiv, dar încolo sînt 
băiat bun". Pentru ceea ce este 
„încolo", toată dragostea, dar față 
de această „una" — război înde
lungat, nimicitor, război cu arti
leria grea a criticii colective, și 
războiul tău de partizanat, cu 
hărțuiala vie a ironiilor și ridicu
lizării. Pe supărările temporare, 
inevitabile, să nu pui temei — 
sînt ploi de vară, grozave și iuți, 
exigența principialității comuniste 
este direct proporțională cu cali
tatea prieteniei.

Unii se arată iritați cînd aud 
vorbindu-se de prieteni adevărați. 
„Sau este vorba de prieteni, sau 
nu I Ce caută epitetele aici ?“ Și 
nu au dreptate, nu au dreptate de 
loc. Ca număr de ore petrecute 
împreună, cutare ar putea să cea
ră a fi considerat cel mai apropiat 
prieten al tău. Cînd ăi cerceta 
insă cite idei ai schimbat cu el 
în discuții folositoare, ai descoperi 
un străin.

Falșii prieteni vin deobicei să 
deschidă ferestrele camerei tale 
spre lumea plăcerilor facile. La 
început plimbările foarte prelun
gite nu par încă parazitism, lan
țuri de chefuri nu atrag încă a- 
tenția asupra descompunerii, vor
ba sau gestul impertinent nu sînt 
calificate încă huliganism și așa 
mai departe. Dar foarte repede 
pozițiile se delimitează. In numele 
principialității comuniste, colecti
vul in mijlocul căruia trăiești ri
dică hotărît problema rupturii cu 
aceia care te tîrăsc pe drumuri

primejdioase. Falșii prieteni te-au 
luat între ei dintr-un singur mo
tiv .- devenind mai mulți speră că 
răspunderea fiecăruia va fi mai 
mică în momentul cînd societatea 
socialistă, căreia ei îi aduc preju
dicii, nu-i va mai suporta. Dacă 
izbutesc să te corupă, se simt 
întăriți și jubilează. Deși ție 
ți-au spus de o mie de ori că-ți 
pierzi vremea la ședințele de or
ganizație, la nevoie știu să se fo
losească de calitatea ta, disculpîn- 
du-se : „noi, derbedei ? Auzi vor
bă. Păi, uite, tovarășul e ute- 
mist !“

— Iată cu cine trebuie să rupi!, 
— îți spun cei a căror reală prie
tenie n-ai știut s-o vezi. Alungă 
din preajma ta acum, îndată, 
neșovăitor, lepădăturile care te-au 
antrenat în lumea lor. Cangrena 
nu trebuie lăsată să te uc-idă.

în acest moment ruptura de 
falșii prieteni înseamnă primul pas 
spre rindurile celor demni. Că te 
vor huli la unison membrii de 
drept ai șleahtei pe care o pără
sești ? Desigur, ba poți să te aș
tepți să-ți ureze cele mai mari ca
tastrofe. l-ai supărat, firește. Dar 
este posibil oare să trăiești mun
cind cinstit pentru cauza constru
irii socialismului, fără ca să-i su
peri pe dușmanii înveterați ai vie
ții noastre noi, pe hoți, pe derbe
dei, pe huligani, pe chiulangii, pe 
ticăloșii de toate spețele? Nu, nu 
se poate. în general, nu poți să-ți 
faci datoria fiind în același timp 
prieten cu absolut toată lumea, ne- 
supărînd pe nimeni. Căci datoria 
ta, îndeplinită, lovește în lumea pe 
care clasa muncitoare, condusă de 
partid, a răsturnat-o pentru vecie. 
Cei cărora acea lume le-a fost ra
iul pămîntesc și concret, cei care 
oftează pe mormîntul ei, cei care 
păstrează cu sfințenie preceptele 
moralei ei, nu pot fi prietenii tăi, 
oricîtă dragoste s-ar preface că-ți 
poartă. Să știi în ce mocirlă ar 
vrea să te cufunde, să înveți a 
desluși intereșul rece în tonul plin 
de simpatie, să vezi grimasa inte
rioară sub zîmbetul amabil. Pen
tru a ajunge să vezi limpede — 
există o singură atitudine, aceea a 
intransigenței ferme, comuniste.

Otrăvitorii spiritului, dușmanii, 
se prăbușesc in fața ei, nu o su
portă.

Oamenii cinstiți și-o apropie 
treptat, nu fără anumite procese 
sufletești.

Comuniștii și-o cer întotdeauna, 
în prietenie ca în orice aspect al 
vieții lor însetată de puritate.

1 / * DIN NOU PREMII
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Pentru pace în Orientul Arab popoarele cer:

Tratative urgente, 
nu tergiversări!

Un răspuns mai mult 
decît echivoc

WASHINGTON 26 (Agerpres). 
TASS transmite: Secretarul Casei 
Albe pentru problemele presei, 
Hagerty, a făcut cunoscut cores- 
Îiondenților răspunsul președinte- 
ui Eisenhower la mesajul din 23 

.iulie al lui N. S. Hrușciov.
Președintele S.U.A. amintește în 

răspunsul său că este de acord să 
se discute în Consiliul de Secu
ritate situația din Orientul Arab 
„dacă există dorința unanimă de 
a se Convoca o astfel de întilnire". 
Președintele însă face rezerva că 
„încă nu s*a stabilit pe deplin dacă 
există sau nu „dorința unanimă" 
de a se convoca o astfel de întil- 
nire“.

In ce privește componența par- 
ticipanților la conferință, Eisenho
wer a spus că există anumite re
guli în Carta O.N.U. și S.U.A. in
tenționează să respecte aceste re
guli.

Președintele este de acord ca 
Ordinea de zi a conferinței șă se

limiteze la „discutarea problemelor 
Orientului Mijlociu, inclusiv a cau
zelor acestor probleme". Totodată, 
după părerea președintelui, „este 
nevoie de mult mai mult decît o 
simplă examinare a problemelor 
cu privire la Liban și Iordania".

Președintele propune „ca repre
zentanții permanenți de la New 
York ai membrilor Consiliului de 
Securitate al O.N.U. să facă un 
schimb de păreri de comun acord 
cu secretarul general, pentru a se 
preciza dacă o ședință de acest 
gen și în astfel de condiții, după 
cum am propus, este acceptabilă 
pentru toți. Dacă este așa, ei tre
buie de asemenea să cadă de a- 
cord asupra datei care să fie sa
tisfăcătoare pentru toți. Pentru noi 
data de 28 iulie ar fi prea apro
piată".

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților, Hagerty a declarat că 
încă nu s-a căzut de acord asupra 
detaliilor ținerii conferinței și încă 
nu se știe dacă ea va fi convocată.

stîrnită de ziare în jurul posibi
lității unor demonstrații antiso- 
vietice la New York, precum și 
faptul că organizațiile antisovieti- 
ce ale „emigranților** din Europa 
răsăriteană afișează de pe acum 
cu totul vădit intenția de a se 
deda la provocări, sînt menite de 
asemenea, după cum recunoaște 
ziarul „Wall Street Journal", să 
împiedice întîlnirea de la New 
York a șefilor de guverne.

Hensley, comentatorul agenției 
United Press International, co- 
mentînd răspunsul trimis lui N. S. 
Hrușciov de președintele Eisen
hower, scrie: „In ultimul său me
saj președintele a dat de înțeles 
în mod clar că nu se grăbește cu 
întîlnirea la nivel înalt".

Și această concluzie este con
firmată pe deplin de faptul că 
mesajul președintelui pune la în

doială nu numai oportunitatea ți
nerii conferinței la nivel înalt, ci 
propune o anumită procedură de 
pregătire a conferinței, care dă 
posibilitate de a se amina con
vocarea ei prin dezbateri nesfîr- 
șite asupra problemelor tehnice 
mărunte. „Această metodă, scrie 
Hamilton, corespondentul la 
O.N.U. al ziarului „New York 
Times" — va prelungi în mod 
considerabil convocarea conferin
ței la nivel înalt și, se crede, că 
ea nu va avea loc mai devreme 
de jumătatea lunii August".

In același timp o parte a presei 
folosește „timpul cîștigat" pentru 
a-i convinge pc americani că con
ferința la nivel înalt este „inuti
lă" și chiar „periculoasă pentru 
S.U.A.". La această campanie 
participă și unii membri ai Con
gresului, atît democrați, cît și re
publicani. ,

PROTESTE

Eisenhower nu se grăbește 
cu întîlnirea la nivel înalt

• La Montevideo a avut loc un 
miting de protest împotriva agre
siunii S.V.A. și Angliei in Orientul 
Apropiat, organizat de Uniunea 
generală a muncitorilor din Uru
guay.

• Primul ministru al Ceylonu
lui, Bandaranaike, a depus în par
lament o moțiune care înfierează 
„actele de imperialism, agresiune 
și intervenție" ale S.U.A. și Ma

rii Britanii în problemele interne 
ale Orientului Mijlociu.

• In peste 2.000 de orașe și lo
calități din China au avut loc în 
ultimele zile mitinguri și demon
strații de protest împotriva agre
siunii americane și engleze în 
Orientul Mijlociu. La aceste mitin
guri și demonstrații au participat 
peste 64.000.000 oameni.

Sesiunea lărgită 
a Comisiei militare 
a C.C. al P.C. Chinez

PEKIN 26 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: De la 27 mai la 
22 iulie a avut loc sesiunea lăr
gită a Comisiei militare a C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, la 
care au participat peste 1.000 de 
activiști cu munci de răspundere.

Sub conducerea C.C. al P. C. 
Chinez și a tovarășului Mao Țze- 
dun, la sesiune a fost examinată 
și discutată, prin metoda de regle
mentare a stilului în muncă, acti
vitatea pe linia construcției arma
tei populare chineze de eliberare 
în cei peste opt ani care au trecut 
de Ia constituirea R. P. Chineze 
și a fost stabilită linia construcției 
mai departe a armatei. In cadrul 
sesiunii au fost de asemenea luate 
în discuție problemele apărării de 
stat în lumina actualei situații in
ternaționale și a fost adoptată o 
hotărîre corespunzătoare. Mao 
Țze-dun a rostit o cuvîntare la se
siune. Au luat de asemenea cu- 
vîntul Ciu De, Lin Biao, Den 
Siao-pin, Liu Bo-cen, He Lun, 
Cen I, Lo Jun-huan, Ne Jun-cijen 
și E Țzian-in. Cuvîntarea de în
chidere a fost rostită de Pin De- 
huai

Ziua flotei maritime militare a U.R.S.S.

----------------------- ------------—---------------- ----- -
Ședința lărgită a C.C. al P.M.S.U.

1 NEW YORK 26 (Agerpres). — 
TASS transmite următorul comen
tariu al corespondentului său din 
New York, L. Velicianskii: In u- 
piașul noian de comentarii și de
clarații publicate de ziarele ame
ricane în legătură cu perspective
le conferinței șefilor de guverne, 
există numai un singur punct a- 
supra căruia este de acord întrea
ga presă și anume este recunoscut 
faptul că guvernul S.U.A. a fost 
și rămîne adversarul acestei con
ferințe, independent de faptul 
dacă va lua parte la această con- 
fenință sau, în cele din urmă, o 
va torpila. Majoritatea observato
rilor bine informați continuă să 
fie de părere că conferința va a- 
vea loc, întrucît torpilarea trata
tivelor la nivel înalt ar arăta în
tregii lumi că S.U.A. sînt împo
triva slăbirii încordării în Orien
tul Apropiat, unde a apărut pri
mejdia reală a războiului.

Guvernul S.U.A., scrie ziarul 
„New York World Telegramm 
and Sun“, este nevoit să accepte 
cererea sovietică de a se convoca 
conferința la nivel înalt, dar „nu 
pentru că dorește acest lucru, ci 
pentru că nu are altă alegere". 
De aceeași părere, folosind numai 
alte expresii, sînt și multe alte 
ziare.

Articolul de fond din 26 iulie 
al ziarului „New York Herald 
Tribune" începe cu cuvintele: „Se 
pare că acum conferința la nivel 
înalt va avea loc cu siguranță". 
Nu toți sînt însă convinși pe de
plin de acest lucru. Unii comen
tatori sînt de părere că optimiștii 
care consideră conferința drept 
inevitabilă, subapreciază „inventi
vitatea" secretarului de stat Dul
les. Și nu se poate afirma că a- 
ceste îndoieli sînt cu totul lipsite 
de temei.

Intr-o știre din Washington, 
publicată la 25 iulie în ziarul 
„Wall Street Journal", se spune: 
„Eisenhower se cramponează de 
speranța că va găsi un mijloc 
pentru a evita tratativele Ia nivel 
înalt în O.N.U., lăsînd în același 
timp aparența că este de acord 
cu aceste tratative. Statele Unite 
vor tărăgăna lucrurile subliniind 
necesitatea unei pregătiri preala
bile. Persoanele oficiale caută de 
asemenea mijlccul de a-1 sfătui 
pe Hrușciov să renunțe să plece 
la New York". Cu alte cuvinte 
este evident că Washingtonul nu 
a renunțat definitiv la ideea tor
pilării conferinței la nivel înalt. 
El ar dori însă să facă acest lu
cru în așa fel încît vina torpilării 
conferinței să se poată arunca pe 
Uniunea Sovietică, adică prin a- 
cumularea de obstacole artificiale 
și prin formularea de condiții 
inacceptabile.

Este semnificativ că tocmai în 
această ordine de idei apreciază 
unii comentatori ultimul mesaj a- 
dresat de președintele S.U.A., 
Eisenhower, lui N. S. Hrușciov. 
„Mesajul lui Eisenhower — scrie 
comentatorul agenției Associated 
Press — urmărește pe cît se pare 
în mod special să-l avertizeze pe 
Hrușciov că trebuie să se aștepte 
la condamnarea publică a acțiuni
lor Rusiei"... Persoanele oficiale 
speră, scrie comentatorul, că 
perspectivele unor dezbateri largi 
afectînd problemele Europei ră
săritene și ale regiunii Mării 
Baltice, „îl pot determina pe 
Hrușciov să revizuiască problema 
ccortunității întilnirii".

De altfel se încearcă „intimida
rea" guvernului sovietic nu numai 
cu aluzii că însăși conferința va 
fi folosită ca o tribună pentru 
propaganda antisovietică. Zarva

R. F. G. poartă răspunderea 
pentru acțiunile de complicitate 
la agresiunea din Orientul Arab

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
MTI transmite : La 25 iulie a a- 
vut loc o ședință lărgită a Comi- 
‘etului Central al Partidului Mun. 
citoresc Socialist Ungar, cu urmă
toarea ordine de zi :

1. Probleme politice actuale ; 2. 
Principiile politicii culturale a 
P.MS.U.

în cadrul dezbaterii primului 
punct de pe ordinea de zi a pre
zentat un raport Janos Kadar. iar 
la al doilea punct a prezentat un 
raport Gyorgy Aczel.

Comitetul Central a discutat 
cele două rapoarte și propunerile 
făcute aprobîndu-le în unanimi
tate.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 26 iulie, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adresat Ambasadei 
Republicii Federale Germane la 
Moscova o notă în care guvernul 
U.R.S.S. cere guvernului R. F. 
Germane să ia măsuri eficiente 
pentru ca teritoriul R. F. Germane 
să nu fie folosit în‘scopul agre
siunii împotriva statelor arabe 
care își apără libertatea și inde
pendența.

După cum se arată în notă în 
ultimele zile s-a aflat că terito
riul R. F. Germane este folosit 
de comandamentul militar ameri
can ca unul din capetele de pod 
pe care el le utilizează pentru 
intervenția armată împotriva ță
rilor arabe. Totodată, după cum 
rezultă din declarația pe care a 
făcut-o la 18 iulie Eckhardt, șeful 
serviciului presei și al informa
țiilor de pe lîngă guvernul fede
ral, guvernul R. F. Germane a- 
probă și justifică aceste acțiuni

ale comandamentului militar a- 
merican.

După cum se subliniază în nota 
sovietică faptul că teritoriul R. F. 
Germane este pus la dispoziția 
trupelor străine, nu are nimic co
mun cu interesele menținerii pă
cii, nici cu interesele asigurării 
securității Republicii Federale. 
Guvernul R. F. Germane, se spu
ne în notă, nu poate să nu poarte 
răspunderea pentru aceste acțiuni 
de complicitate la agresiunea din 
Orientul Apropiat și Mijlociu.

Guvernul sovietic cheamă gu
vernul Republicii Federale Ger
mane să ia măsuri eficiente ca 
teritoriul R. F. Germane să nu 
fie folosit în scopul agresiunii îm
potriva statelor arabe care își 
apără libertatea și independența.

Aceasta ar corespunde interese
lor naționale de importanță vita
lă ale Germaniei occidentale și 
intereselor menținerii păcii gene
rale.

Satelitul sovietic
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

TASS transmite : Pînă la 27 iulie, 
ora 20,21 (ora Moscovei) cel de-al 
treilea satelit artificial al pămîn- 
tului va înconjura globul de 1.000 
ori. Pînă la acea dată perioada de 
rotație a satelitului se va micșora 
cu 0,85 minute și va fi de 105.1

— 1000 de rotații
minute, iar înălțimea maximă a 
orbitei (apogeul) se va micșora de 
la 1.880 km. — la 1.800 km. Tre
buie relevat că parametrii orbite
lor primului și celui de-al doilea 
satelit au avut după 1.000 de ro- 
tatații modificări mai substanțiale.

S. U. A. au lansat un satelit artificial al pămintului
CAP CANAVERAL 26 (Ager, 

preș). — Agențiile de presă occi
dentale anunfă că In după-amia- 
za de 26 iulie a fost lansat de la 
baza de la Cap Canaveral un sa
telit artificial al pămintului. Sa
telitul — relatează agenția France 
Presse — are forma unui cilindru 
cu o lungime de aproximativ 2

metri șl cu o greutate totală de 
17 kilograme 295 de grame, adică 
— după cum explică agenția ame
ricană Associated Press — ..cu 
mult mai ușor decît veteranul sa
telit 111 al Uniunii SovieP.ce care 
cîntărește o tonă și jumătate".

Satelitul a intrat pe orbită.

Cinstirea memoriei ostașilor 
romîni în R. Cehoslovacă

Conferința experților de la Geneva
GENEVA 26 (Agerpres). — 

Conferința experților de la Gene
va a aprobat concluzia cu privire 
la aplicabilitatea metodei de înre
gistrare a undelor seismice ca 
mijloc de detectare a exploziilor 
nucleare în scopul exercitării con
trolului asupra respectării unui e-

ventual acord cu privire la înce
tarea experiențelor cu arme nu
cleare.

Conferința experților a aprobat, 
de asemenea, concluzia cu privire 
la aplicabilitatea metodei electro
magnetice de detectare a explozii
lor nucleare.

BRATISLAVA 26 (Agerpres).— 
Ceteka transmite : La 26 iulie în 
cimitirul militar central din Zvo- 
len al ostașilor romîni căzuți in 
cel de-al doilext război mon
dial a avut loc dezvelirea în- 
tr-un cadru solemn a monumentu
lui înălțat în cinstea ostașilor și 
ofițerilor armatei romîne care au 
luptat împreună cu armata sovie
tică și au căzut în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de sub

jugul fascist. La această solemni
tate care a avut loc sub auspiciile 
Comitetului Central al Frontului 
Național, ale Consiliului Național 
Slovac și ale Corpului împuterni- 
ciților din Slovacia, a asistat o de
legație romînă in frunte cu gene
ralul locotenent Ion Tutoveanu, 
adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate ale R. P. Romîne și o dele
gație cehoslovacă condusă de ge- 
neral-locotenent Otakar Rytir.

Acolo unde calea cizma 
soldatului american

Astăzi se împlinesc 5 ani de la încheierea armistițiului 
din Coreea. Deși au trecut atî ția ani, în Coreea continuă să 
existe o situație anormală ; ța ra continuă să fie divizată iar 
nu odată armistițiul a fost încăl cat de către imperialiștii ameri
cani și slugile lor lisinmaniste. Propunerile R.P.D. Coreene in 
vederea unificării pașnice a Coreei au fost respinse de fiecare 
dată de clica lisînmanistă. Coreea de sud a fost pusă de Li Sin 
Man la cheremul imperialiștilor americani. Militarii americani 
se poartă aici ca niște veritab iii ocupanți.

Articolul de față prezintă cîteva aspecte din opera „civiliza
toare" a ocupanților yankei in Coreea de sud.

...La fel ca toți tații din lume, 
Kim Cian Din și-a făcut multe 
planuri pentru viitorul celor doi 
feciori ai săi. Era tare bucuros 
să-i vadă cum cresc, să-i dea la 
școală și să-i îndrume apoi pe fie
care pe ce drum va voi : în uzină, 
la munca cîmpului, sau mai știu 
eu unde.

Intr-o zi o veste tristă a umplut 
însă de jale inimile celor din casa 
cu nr. 442 de pe strada Sunindon. 
En Ho — al doilea fiu al lui 
Kim Cian Din a fost ucis de către 
soldatul american Ronald Fasset. 
Fiul lui Kim se juca în liniște. Și, 
dintr-odată, glonțul ucigaș a pus 
papăt veseliei lui de copil.

En Ho împlinise abia trei ani.
Autoritățile americane l-au achi

tat pe Fasset, de parcă în lumea 
iasta nimic nu s-ar fi întîmplat.

Cele povestite mai sus s-au pe
trecut nu de mult în orașul Incion 
din Coreea de sud, care este lite
ralmente ocupată de către armata 
S.U.A. și în carg gangsterii ameri
cani în haine kaki își fac pur și 
simplu de cap.

Spre sfîrșitul anului trecut, șeful 
Departamentului de Stat a publi
cat un articol în revista americană 
„Life" : „Guvernul nostru — scria 
el atunci adresîndu-se americanilor 
•— vă cere, în țară și în străinătate, 
manifestări individuale de o liber
tate atît de semnificativă, atît de 
dinamică, atît de pătrunzătoare, 
încît să constituie pentru toți oa
menii un simbol de speranță".

„Libertate semnificativă, dina

mică și pătrunzătoare ?“ Iată cî
teva fapte în care militarii ameri
cani ce ocupă Coreea de sud și-au 
manifestat un asemenea gen de li
bertate.

La 27 iulie 1956 un soldat ame
rican a observat pe soția unui lo
cuitor din Incion, pe nume Cian 
Son Gon cînd se întorcea spre 
casă cu un bidon de benzină în 
mînă. Cînd a ajuns acasă i-a luat 
benzina și a stropit întreaga lo
cuință. Au fost închise toate ușile 
și cu gestul cel mai firesc de pe

general, îi este proprie o ase
menea armată care se compune 
din bestii cu chip de om. Cercu
rile conducătoare din S. U. A., 
marile monopoluri din această 
țară urmăresc pe toate căile să 
subjuge țările lumii pentru a 
le exploata și jefui crunt bogățiile 
de care dispun. Aceste cercuri ur
măresc să facă orice pentru a îm
pila popoarele, pentru a domina 
întreaga lume. Diferitele instituții 
ale societății capitaliste, aparatele 
sale de represiune sînt modelate 
pe calapodul unui asemenea scop 
care vizează dominația mondială. 
De la o vîrstă fragedă tineretul 
Americii este educat în spiritul 
crimei și al jafului, de la această 
vîrstă i se strecoară în cap de 
către propagandiști abili, ideea că 
el trebuie să jefuiască și să o- 
moare pentru a umple buzunarele 
monopoliștilor americani Litera
tura de prost gust, filmele Holly- 
woodului, tot felul de comicsuri 
cultivă cu perseverență în capul

Educați la școala jafului și a crimei
* Fasset a fost achitat * Un maior aruncă 

din helicopter un copil nevinovat
* En Ho împlinise abia 3 ani

lume soldatul american a dat apoi 
foc casei.

întreaga familie a Iul Cian Son 
Gon, compusă din șase persoane, 
a ars astfel de vie.

Educați de către societatea capi
talistă în spiritul urii față de po
poare, ocupanții americani întrec 
în cruzime pe înaintașii lor — că
lăii de la Auschwitz și Dachau — 
ca să folosim limbajul lui Dulles, 
„libertatea" manifestată de merce
narul american, crescut la școala 
jafului și a crimei, este libertatea 
de a ucide oameni.

Sistemului social politic ame
rican, sistemului capitalist, în

tînărului american ideea „suprao
mului", a rasei superioare menită 
să domine lumea, la care ar fi 
chipurile chemați imperialiștii a- 
mericani.

Un fapt petrecut în ziua de 25 
februarie 1958 vorbește de la sine 
despre spiritul în care este educată 
armata americană. Pe la orele 3, 
după amiază, unor militari ameri
cani le-a venit pofta să se distreze. 
Și iată cum. Căpitanul Marwin 
E. Kemp, maiorul Thomas James 
și un sergent, l-au acuzat pe tînă- 
rul coreean Kim Ciun Ir, în etate 
de 13 ani, de furt. După aceea 
1-au bătut cu cruzime, i-au înțepat

tălpile și mîinile cu cuțitul. Dar 
reprezentanții „modului de viață 
american" nu s-au simțit satisfă- 
cuți și, după sfatul lui Dulles, au 
voit să se manifeste cît mai... di
namic cu putință.

Așa se face că, după ce i-au 
smuls părul cu cleștele, militarii 
au uns capul băiatului cu un lichid 
asemănător păcurei. Apoi, Kim 
Ciun Ir a fost băgat într-o Iadă în 
care se transportau piese de re
zervă pentru avioane. Sergentul a 
fixat capacul în cuie care au răz
bătut înăuntru. A doua zi, la orele 
8 dimineața, maiorul James a ur
cat lada în helicopter și s-a în
dreptat către aerodromul din Blin- 
denbu. Cînd a ajuns la nord de 
Seul, maiorul criminal a aruncat 
spre pămînt lada cu băiat cu tot 
înăuntru.

Militarii americani au fost și 
de data aceasta achitați. Nici nu 
s-ar fi putut întîmpla altfel. Căci 
cercurile conducătoare din S.U.A. 
consideră omorîrea cu singe rece 
de către militarii americani a unor 
oameni nevinovați ca simple exer
ciții în vederea unor masacre și 
mai mari, în vederea unor atroci
tăți de genul distrugerii în masă 
a populației din regiuni întregi ale 
globului pămîntesc. Ele consideră 
asemenea masacre monstruoase ca 
exerciții în vederea dezlănțuirii 
unui al treilea război mondial.

In dimineața zilei de 3 octom
brie a anului trecut, Son Diun 
Von, elev în clasa a III-a a Școlii 
medii din Cimrîn, mergea cu încă 
trei colegi la cursuri. Tinerii au 
ales drumul cel mai scurt către 
școală și au traversat linia ferată, 
pe care în depărtare se zărea ceva. 
Era un vagon din garnitura eșalo
nului de marfă nr. 126 al armatei 
americane, eșalon care face cursa 
regulată în direcția Tonducen. 
Băieții vorbeau, glumeau și nu le 
părea nimic deosebit în jur în a- 
cea dimineață răcoroasă de toam
nă. Deodată, un foc de armă a 
spart liniștea dimineții. Militarul

Teroarea ocupanților yankei urmărește să reducă la tăcere gla
sul de protest și tninie al popu lației revoltate.

Iată în fotografie un militar american semănind spaimă în rin- 
durile locuitorilor sud-coreeni.

american Raymond El. Bailey, 
din compania „B" a unității ame
ricane de poliție nr. 728, a tras 
fără nici un motiv în cei patru 
elevi. Nu i-a nimerit. Bailey a 
tras a doua oară. De data aceasta 
Son Diun Von a căzut și nu s-a 
mai ridicat de la pămînt.

Un incident tipic de huliganism 
și teroare s-a petrecut într un sat 
din regiunea Phadiu, provincia 
Chenghi, în ziua de 16 aprilie 
1957. Ziua în amiaza mare, 80 de 
polițiști americani au atacat satul 
Endindon crezîndu-se probabil pe 
undeva prin Far West. Ei au per
cheziționat 184 case jefuind de la 
diverși locuitori ai satului peste 
2.300 obiecte.

In timp ce se comit asemenea 
crime și jafuri, slugile lisinma
niste de la Seul fac totul pentru a 
scăpa de răspundere pe criminali, 
pentru a le acoperi faptele moti- 
vîndu-le cu nerușinare ca fiind 
„simple incidente".

Faptele pe care însăși presa 
sud-coreeană e nevoită să le releve 
vorbesc însă cu tărie nu despre 
„simple incidente", ci despre omo
ruri și crime comise cu premedi
tare.

Relatarea unor asemenea crime 
ale militarilor americani în Co
reea de sud ca și a altora a fost 
făcută într-o culegere apărută re
cent la Phenian.

Peste tot pe unde calcă, în Ita
lia, Franța, Germania occidentală 
sau Taivan militarii americani nu 
se dezmint ca fiind purtătorii „mo
dului de viață american", ai ace

lui mod de viață care cultivă idei
le crimei și ale urii între popoare.

Faptele criminale ale militarilor 
americani sînt o palmă usturătoare 
pentru propaganda imperialistă. 
Ele arată în mod dar ceea ce este 
„supraomul" pe care ideologii 
reacționari din S.U.A. aflați în 
solda marilor monopoluri, încearcă 
să-l prezinte drept stăpînul de 
mîine al globului pămîntesc.

Armata americană este la ordi
nele marilor monopoluri ameri
cane, la ordinele lui Rockeffeler, 
Morgan, Dupont et Comp, și în
deplinește în fond planurile lor de 
cucerire a lumii, de jefuire neruși
nată a bogățiilor acesteia.

Ce altceva arată faptul că în 
zilele din urmă monopolurile ame
ricane și engleze și-au trimis mer
cenari înarmați în Liban și Ior
dania, comițînd astfel o agresiune 
care pune în primejdie pacea 
mondială ? Nu este oare cunoscut 
că monopolurile americane și en
gleze jefuiesc ca în codru petro
lul și alte bogății ce aparțin țări
lor din această regiune ? Iată deci 
un exemplu concludent asupra fe
lului în care armata americană 
servește și acum, așa cum a ser
vit întotdeauna interesele imperia
liștilor, ale marilor rechini capita
liști din Apus și în primul rînd 
din S.U.A.

„Libertatea dinamică și pătrun
zătoare", la care dl. Dulles își în
deamnă ciracii, nu este de fapt 
altceva decît libertatea propovă
duită de lumea capitalistă, acea 
„libertate" care cheamă la distru
gerea, la jefuirea și atacarea altor
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Ziua flotei maritime militare a U.R.S.S., instituită acum 19 
ani, potrivit hotărîrii partidului comunist și guvernului sovietic 

i a devenit o sărbătoare tradițională a întregului popor sovietic, 
o zi de trecere în revistă a succeselor în pregătirea de luptă a 
marinarilor și a constructorilor de nave sovietici.

U.R.S.S. este o mare putere maritimă: frontierele ei maritime 
au o întindere de 47.000 km. De strajă acestor granițe stau 
puternice forțe maritime militare.

Istoria poporului rus, a dezvoltării lui naționale este legată 
de mare din timpuri străvechi. Navigatorii și cercetătorii săi au 
dus faima țării departe peste granițele ei. Prin salvele tunu
rilor sale, echipajul crucișătorului „Aurora" a anunțat lumii 
începutul erei socialiste. Trecută din 1922 sub patronajul Com- 
somolului, flota maritimă militară sovietică s-a acoperit de 
glorie în lupta împotriva cotropitorilor fasciști și în zdrobirea 
militarismului japonez.

După Marele Război pentru Apărarea Patriei, flota maritimă 
militară sovietică, prin grija partidului comunist, și a guvernului 
sovietic a obținut noi și importante succese in însușirea teh
nicii moderne și in pregătirea de luptă.

Cu prilejul Zilei flotei maritime militare a U.R.S.S. tineretul 
patriei noastre trimite marinarilor și constructorilor de vase so
vietici, un călduros salut și le urează noi și mărețe succese in 
însușirea tehnicii moderne și in pregătirea de luptă.

De ce-l neliniștește 
pe d-nul Lloyd 

Festivalul de la Viena
Ați auzit desigur de dom

nul Selwyn Lloyd. Este mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Angliei. Funcție importantă, 
de răspundere, mai ales în a- 
ceste momente grave ale si
tuației internaționale, provoca
te de participarea Angliei, ală
turi de S.U.A., la agresiunea 
imperialistă în Orientul arab. 
Oricine ar putea bănui că 
domnia sa este frămintat in 
exclusivitate de ceea ce se pe
trece în această parte a lumii. 
Greșiți dacă credeți aceasta. 
EI nu cunoaște răgaz. El se 
preocupă și dă recomandări și 
în alte probleme, mai de pers
pectivă, cum ar fi, de pildă, 
Festivalul.

Festivalul ?
Da, da, Festivalul. Răspun

zînd la o interpelare scrisă în 
Camera Comunelor, Lloyd a 
„recomandat" organizațiilor 
engleze de tineret nici mai 
mult nici mai puțin, decît să 
nu participe la viitorul Festi
val Mondial al Tineretului și 
Studenților care va avea loc 
la Viena.

In mod firesc te întrebi: de 
ce îl incomodează pe domnul 
Llyod Festivalul de la Viena ? 
Doar la Festival tinerii de pe 
Întregul glob se întilnesc pen
tru a se înfrăți, pentru a-și 
manifesta atașamentul lor 
fierbinte față de ideile păcii și 
prieteniei, hotărîrea de luptă 
pentru apărarea vieții de oro-

popoare. Este „libertatea" de a 
împușca oameni pașnici fără nici 
o vină, numai pentru faptul că 
sînt considerați inferiori.

Soldatul american este crescut 
încă din fașă de către societatea 
capitalistă în spiritul unor aseme
nea idei.

Armata americană educată în 
spiritul urii față de alte popoare, 
armată în care se cultivă bestiali
tatea, crima, armată care este pusă 
să lupte pentru a apăra beneficiile 
de miliarde și miliarde ale lui 
Morgan sau Rockeffeler — o astfel 
de armată care nu luptă pentru 
o cauză dreaptă, nu are și nu poa
te să aibă un suport moral cît de 
cît de solid. Istoria a dovedit în 
repetate rînduri aceasta. Să ne a- 
mintim numai de armata hitle- 
ristă în cel de al doilea război 
mondial, de armata americană în 
războiul din Coreea, de armata 
franceză în războiul murdar din 
Vietnam ș.a.

Faptele citate sînt o ilustrare 
vie a agresivității imperialismului 
american și a ideologiei sale semă
nătoare de moarte.

Iar gangsterii în uniformă mili
tară care, la ordinul cîrmuitorilor 
din Washington, încearcă să men
țină în robie sub tăișul săbiei po
poare întregi, semănînd nenorociri 
și lacrimi pe oriunde calcă, sînt 
produsul societății capitaliste, al 
acelei societăți pe care istoria a 
condamnat-o la pieire.

I. BODEA

rile unui nou măcel pustiitor.
Realitatea e că pe domnul 

Lloyd încă de pe acum îl si
cile gindul că tineretul englez 
va avea posibilitatea să se 
înfrățească cu tinerii din alte 
țări, să cunoască viața și rea
litatea din țările socialiste, 
lupta și aspirațiile tineretului 
din alte părți ale lumii. Dem
nul Lloyd a recunoscut, de 
altfel în Camera Comunelor 
că în rîndurile tineretului en
glez există o înclinație spre 
stabilirea de contacte cu tine
retul din celelalte țări, inclu
siv cu tineretul din țările so
cialiste. Ministrul de Externe 
al Angliei a încercat totodată, 
recurgînd la obișnuitele născo
ciri și atacuri anticomuniste, 
să determine tineretul englez 
să nu participe la Festival. El 
a declarat textual că Festiva
lurile sînt organizate numai 
pentru a „folosi tineretul în 
scopurile propagandei comu
niste". Or, știut este, că la a- 
ceste Festivaluri participă so
lii tineretului din toate țările 
lumii, de cele mai diverse o- 
pinii publice și credințe reli
gioase, dar care cu toții sînt 
animați de dorința de a apăra 
pacea.

Domnului Lloyd îi e teamă 
apoi că acolo, la Festival, ti
nerii englezi vor afla în amă
nunt chiar din gura victimelor 
agresiunii colonialiste despre 
opera „civilizatoare" a trupe
lor britanice în Cipru sau Ke- 
nya.

Domnul Lloyd știe că tine- 
i retul formează carnea de tun 

pe care o folosește in oprima
rea popoarelor coloniale, in a- 
gresiuni de genul celei din 
Orientul arab. De aceea caută 
să țină tineretul departe de 
frămintările vieții contempo
rane, de problemele actuale 

I ale luptei pentru pace și un 
viitor luminos pentru tinăra 
generație, să-i inchidă orice 
posibilitate de contact și pe 
cît e posibil, să-l abrutizeze, 
să-l facă o unealtă docilă în 

' mîinile miliardarilor din City.
Iată de ce Selwyn Lloyd se 

gîndește în perspectivă și, a 
cerut tinerilor englezi să se 
abțină de a trimite la viitorul 

( Festival nu numai delegați dar 
chiar și observatori.

Domnul Lloyd ar trebui să i 
știe că asemenea amenințări și 1 

{„recomandări" au mai fost 
proferate și în trecut de De
partamentul de Stat al S.U.A., 
chiar în persoana belicosului 
demn Dulles. Se cunoaște eșe
cul acestor acțiuni. Concluzia 
este limpede : în calea aspira
țiilor tinerei generații a lumii 
nimeni nu poate sta de-a- 
curmezișul. Ideile Festivalului, 
ideile păcii și prieteniei nu cu
nosc granițe ; ele entuziasmea
ză tineretul lumii. Or, de a- 
cest fapt trebuie să țină sea
ma orice adept al „războiului 
rece", fie el chiar ministrul 
Afacerilor Externe al Marii 
Britanii...

D. MIHAIL
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