
ÎNTRECEREA ‘“'M*
tinerilor cazangii
Constantin Zamfir, responsabi

lul brigăzii de tineret „Vasile 
Roaită" de la Complexul C.F.R. 
„Qrivița Roșie" a plecat de cu- 
rînd în concediu. La munte sau 
la mare, asta n-are importantă. 
Cînd a plecat, băieții — și mai 
ales cei care muncesc în tură cu 
el — n-au uitat să-l întrebe:

— Tu pleci în concediu, dar 
te-ai gindit cui încredințăm con
ducerea brigăzii noastre ?

— M-am gînditvși la asta. Cred 
că Florea e bun,' voi ce ziceți?

Și nimeni n-a avut nimic de 
obiectat. Toți îl știau pe utemistul 
Nicolae Florea ca un tînăr de nă
dejde, cazangiu cu experiență 
care cunoaște bine cum să se 
gospodărească brigada.

Oricine își poate da seama de 
ce, odată cu plecarea lui Zamfir 
în concediu, tinerii s-au gîndit 
că acesta să fie deîndată înlo
cuit de unul dintre membrii bri
găzii. La 20 iulie ei au încheiat 
bilanțul întrecerii socialiste por
nite în cinstea Conferinței Sindi
cale Mondiale a tineretului mun
citor de la Praga. In întîmpina- 
rea acestui eveniment brigada a 
ieșit învingătoare în întrecerea cu 
centrul de montaje, întrecere în 
care se găsește angrenată de 
mai multă vreme, realizînd peste 
plan cazanul de locomotivă cu 
numărul 50.360. Băieții s-au gîn
dit că întrecerea trebuie conti
nuată. Cea de-a XlV-a aniver
sare a eliberării patriei noastre 
trebuie întîmpinată cum se cuvi
ne. Ei sînt conștienti de faptul 
că, desfășurînd larg întrecerea 
socialistă, pot contribui la crește
rea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost, garan
ția sigură a ridicării nivelului lor 
de trai. De aceea doreau ca odată 
sfîrșită o etapă să nu rămînă 
nici o zi în afara întrecerii socia
liste. Și mai era ceva. Ei doreau 
ca tradiția brigăzii — de a fi 
mereu fruntașă pe secție, pe com
plex și chiar pe Capitală titlu 
ce-1 păstrează încă din anul 1954 
— să fie continuată.

întrecerea socialistă a fost și 
este pentru întreaga brigadă prin
cipala metodă de muncă prin ca
re ea își îndeplinește și-și depă
șește planul de producție, prin 
care realizează lucrări de calitate 
superioară și la un preț de cost 
din ce în ce mai mic. In același

timp, membrii brigăzii au ținut 
seama de faptul că nu orice fel 
de întrecere poate atrage după 
sine rezultatele dorite, ci numai 
o întrecere care are la bază o or
ganizare minuțioasă a muncii.

De asemenea, pornind întrece
rea, băieții și-au mai făcut urmă
torul calcul: dacă 27 de oameni 
(atît numără brigada) vor pierde 
zilnic din program cîte o jumă
tate de oră, fie cu pregătirea Iu

bi. COTIGA
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Oțelarii do Ia Combinatul 
siderurgic Hunedoara au dat 
între 1—28 iulie peste plan o 
cantitate de oțel egală cu ne
cesarul pentru fabricarea a 850 
do autocamioane „Steagul ro
șu". Fruntași în întrecere sînt 
oțelarii de Ia oțelăria electrică, 
caro au realizat în ziua de 28 
iulie planul lunar de producție. 
La vechea oțelărio Martin, lo
cul întîi în întrecere îl dețin 
oțelarii din schimbul tineretu
lui, care au elaborat de Ia în
ceputul lunii și pînă acum 40 
de șarje rapide.

Succese de seamă închină 
marii sărbători de la 23 Au
gust șî colectivele celorlalte 
secții din combinat.

Brigada de tineret din secția bobinaj a uzinelor „Clement 
Gottwald" din Capitală, condusă de Paul Neagu s-a angajat în 
cinstea zilei de 23 August să-și termine planul lunar cu 2 
zile înainte de termen. La data de 24 iulie, planul lunar fusese 
îndeplinit în proporție de 87’/». In fotografie: Membri ai bri
găzii lucrind la bobinajul unor rotoare.
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In lupta
pentru grâbirca
treierișului!

APORTUL UTEMIȘTILOR
Mobilizați de organizațiile U.T.M. 

utemiștii și tinerii din regiunea 
Craiova și-au adus o contribuție 
serioasă la strîngerea recoltei din 
acest an. Secerișul a fost astfel 
terminat pe întreaga regiune pîna 
la data de 20 iulie a.c. In săptă- 
mina record pentru terminarea 
treierișului, adică 18-25 iulie — 
săptămînă organizată de comitetul 
regional de partid — la îndemnul 
organizațiilor U.T.M., tinerii au 
hotărit să lupte cu tot elanul lor 
tineresc pentru a da viață acestei 
chemări. In numai cîteva zile, la 
ariile de treier din sectorul socia
list al agriculturii, unde au fost 
prezenți majoritatea utemiștilor re-

zultatele n-au întîrzîat să se ara
te. 450 de unități socialist-coope- 
ratiste au terminat treieratul în în
tregime atît Ta grîu, cît și la se
cară. In cele 73.120 ha. de grîu 
și secară treierate pînă în prezent 
sînt cuprinse și suprafețele 
lor muncitori cu gospodării 
duale din 15 comune. .

Astfel planul de treieriș 
giune este îndeplinit pînă 
în proporție de peste 60 la sută.

In raionul Vînju Mare, Comite- 
tul raional U.T.M. , (prim-secretar

Cu viteza melcului

i

« Nu mă plec sub povara 
anilor, o nu, sînt încă depar
te, iar cele mai multe dintre 
amintirile mele sînt pline de 
lumină. Pentru că odată cu 
pragul adolescenței, genera
ția mea a cunoscut o epocă

\ eroică, de luptă și de con
strucție, la a cărei desfășu
rare a fost martoră și, pe mă- 

\ sura posibilităților ei, partici
pantă. Numai prima vîrstă mi 
s-a cheltuit înainte de 23 Au
gust 1944 și cu toate acestea 
acum, cînd am vîrsta adunată 
a doi pionieri dintre cei din 
grupa mare sau a trei dintre, 
cei mai mărunți, gîndul că nu 
am trăit copilăria niciuneia 
din aceste două-trei existențe 
virtuale mă riiîhnește uneori, 
fără voie. Probabil că „mih- 
nire‘ este un cuvin! nepotri
vit pentru a caracteriza suri- 
sul invidios, pe care-l simt 
lăuntric. Sentimentul acesta 
nu l-am cunoscut niciodată

* e 
î

Sînt oameni care aleargă toată 
ziua încoace și încolo, iar seara 
constată că nu au realizat mai 
nimic. Dar cînd vorbești cu ei, 
pieptul le este gata să se spargă 
sub bătăile propriilor pumni. Ace
lași lucru se petrece cu unii acti
viști ai comitetului raional 
U.T.M. Pașcani. De cîteva săptă- 
mîni ei se află în sate și comune 
să mobilizeze tineretul în campa
nia de strîngere a recoltei. Cum, 
necum, seceratul e pe terminate. 
Pe întregul raion, pînă la 27 iu
lie dimineața, mai era de secerat

suprafață ce reprezintă 4,6 pro-

PREGĂTIREA POLITICĂ
A NOILOR UTEMIȘTI

PREOCUPARE IMPORTANTĂ
A ORGANIZAȚIEI de BAZA U.T.M.
Q

0

Uniunea Tineretului Muncitor este orga
nizația de masă, revoluționară a tineretu
lui, care cuprinde în rindurile ei pe acei 
tineri care au dovedit prin întreaga lor 
activitate atașament față de politica Par
tidului Muncitoresc Romin, de cauza po
porului muncitor, acei care contribuie ac
tiv prin munca lor la construirea socialis
mului în țara noastră .

Cei ce intră în U.T.M. trebuie să cunoa
scă și să fie de acord cu scopul organiza
ției noastre, să fie oricînd gata să îndepli
nească sarcinile ce le vor reveni pentru 
înfăptuirea politicii partidului nostru de 
făurire a socialismului. Forța organizatoa
re și mobilizatoare a U.T.M. rezidă în fap
tul că ea este condusă de partid, a cărui 
politică de construire a socialismului și 
făurire a vieții îmbelșugate oamenilor mun
cii, organizația noastră și-o însușește în 
întregime și luptă din toate forțele pen
tru înfăptuirea ei. Această politică însufle
țește tineretul în munca de zi cu zi, în 
toate acțiunile sale. Scopul organizației 
noastre se contopește astfel cu aspirațiile 
și cu visurile cele mai îndrăznețe ale ti
neretului și de aceea tot mai mulți tineri 
doresc și cer să se înroleze în rindurile 
U.T.M.-ului. Zi de zi crește influența Uniu
nii Tineretului Muncitor în rindurile tine
retului.

In organizația U.T.M. există o continuă 
mișcare. Mulți utemiști ies din cadrul ei 
fie pentru că s-au pregătit politicește și 
merită să fie primiți în rindurile partidu
lui, fie pentru că depășesc vîrsta stabilită 
de Statut. Dar în același timp se ridică 
noi generații de tineri și cei mai buni din
tre ei vin să complecteze și să sporească

rîndurile organizației noastre revoluționare 
de tineret.

Către aceștia se îndreaptă atenția orga
nizațiilor de bază U.T.M., pentru atragerea 
lor sub influența politică a organizației, 
pentru creșterea și pregătirea politică a 
celor mai buni dintre ei în vederea intrării 
lor în U.T.M- !

O experiență bună a acumulat în acest . 
sens organizația de bază U.T.M. de la 
l.R.P.L. din orașul Constanța. Tov. Vasile 
Șoleriu, secretarul acestei organizații, ne 
spunea că la începutul anului a luat fiin
ță noua secție de fabricație manuală a co- 
voarelor orientale și că întreprinderea a 
angajat zeci de muncitori noi, în special 
tinere fete.

Comitetul U.T.M. a stabilit de la bun 
început să desfășoare o intensă activitate 
educativă în rindul tineretului propunindu-

și o serie de acțiuni menite să ducă la 
educarea politică a tinerilor noi veniți în 
întreprindere, pentru pregătirea celor mai 
buni dintre ei spre a deveni membri ai or
ganizației. Dat fiind faptul că în această 

' secție se află marea majoritate a mem
brilor U.T.M., celor mai buni utemiști le-a 
fost încredințată sarcina de a se ocupa de 
tinerii noi veniți, de a le explica ce este 
U.T.M.-ul, ce sarcini pune partidul in fața 

' organizației noastre, ce răspunderi revin 
utemiștilor în înfăptuirea politicii partidu
lui.

Odată cu venirea în întreprindere, tova
rășul Vasile Șoleriu, secretarul organiza
ției de bază U.T.M., sau ceilalți membri ai

o
cente din plan. Gospodăriile agri
cole de stat, gospodăriile colecti
vă și 48 din cele 54 întovărășiri 
agricole au terminat deja. In 
schimb, în privința căratului la 
arii și a treierișului treaba merge 
cu viteza melcului. Din suprafața 
de 12.927 hectare recoltate la 
ceiași dată abea erau cărați 
arii, snopii de pe 4.826 ha. și 
treierase destul de puțin.

La 26 iulie am întreprins 
raid anchetă la arii. Printre 
cestea se numără ariile de treier 
din Valea Seacă, Vălicica, Tătă- 

• ruși, Uda, Lespezi, Stolnicini, 
Ghjtțscu, Pretutindeni se treieră 
cu întreruperi, fără spor; fie că 
batozele merg prcet (Valea Sea
că) sau stau (Vălicica) fie că nu 
aveau ce treiera (Uda) etc.

Din discuțiile pe care le-am 
avut cu unii tineri, (extrem de 
puțini) întîlniți 
că organizațiile 
prind nimic în 
căratului la arii 
Fiecare este de 
a întirziat. 
mește insă cu faptul că la data 
de 25 iulie raionul Pașcani era 
al lil-lea pe regiune. Dar de vi
teza zilnică de lucru a batozelor, 
destul de înceată, nici nu se ține 
cont. De altfel din cele 61 de ba
toze 14 nu lucrează.

Membri comandamentului agri
col raional sînt și ei zilnic pe te
ren. Nu se prea văd rezultate 
nici în urma lor. Fiecare se mul
țumește mai mult cu vizitele ful
ger decît cu măsuri concrete care 
să urgenteze lucrul. Așa se ex
plică de ce în 13 zile de cînd s-a 
început treierișul abea s-au tre
ierat 8 procente din totalul de 
12.927 ha. secerate.

Timpul este destul de înaintat. 
Miriștile raionului Pașcani sînt 
pline de clăi. Nu sint aproape 
de loc arate. La arii lucrul merge 
destul de prost. Este necesar ca 
activiștii utemiști să mobilizeze 
urgent organizațiile de bază 
U.T.M., pe toți tinerii, la cărat 
și treierat. Comandamentul agri
col raional este bine să nu se 
mai mulțumească cu „al treilea 
pe regiune" și să vadă în primul 
rind importanța grăbirii treieri
șului, în asigurarea plinii po
porului muncitor.

C. SLAVIC
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pe arii a reieșit 
U.T.M. nu între- 
privința grăbirii 
și a treierișului. 
părere că lucrul 

Fiecare se mulțu-

Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii 
comunică:

Concursul de ad
mitere în școlile me
dii de cultură gene
rală și în școlile pe
dagogice se va ține 
între 1—6 septem
brie; concursul de 
admitere în școlile

profesionale, școlile 
de meserii, școlile a- 
gricole șî școlile teh
nico se va ține între 
8—13 septembrie; e- 
xamenelo de corijen
te, amînările și exa
menul de absolvire a 
clasei a 7-a de la 
cursurile de zi și se
rale se va ține între

școlare
15-28 august; 
cursul de admitere
în institutele pedago
gice de învățători se 
va ține între 15-25 
septembrie.

Restul examenelor 
sa vor ține la datele 
stabilite prin ordinele 
anterioare. L

atît de intens ca în clipele 
în care, oaspete preocupat 
să-și ascundă emoția, ocolind 
aleile prelungi din parcul Pa
latului de la Cotroceni, par
cul și palatul stăpînit de niște 
voinici care, de cînd se țin. ei 
minte, au învățat istoria 
R.P.R., au întrebat „ce pro
gram avem azi tovarășe in
structor au fost toți mai , 
mult sau mai puțin, redact:'- ț 
rii unor gazete de perete și | 
au păstrat cravata roșie ve- • 
che, după ce s-a decolorat, in J 
dulap, în vecinătatea celei * 
noi, proaspăt călcată... •

Acolo la Cotroceni, venind | 
încet pe treptele albe, îne
cate pe lături cu 1 
mîngîietoare, și poposind în- ș 
delung sub loggia de unde se 
deschide, jos, priveliștea pa
noramică a parcului, ascult, în 
orele dimineții, însuflețirea 
treptată a fostei reședințe re
gale, După ceasul în care, în

ȘTEFAN IUREȘ
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CONCURSUL „IUBIȚI CARTEA"
UN PUTERNIC MIJLOC
de educație comunistă

TINERETULUI
Hotărîrea 

mai 1955 
Concursului 
tirea literaturii de către 
„Iubiți cartea" a oferit vaste po
sibilități organizațiilor U.T.M. 
pentru atragerea maselor largi de 
tineret la citirea literaturii noastre 
noi socialiste, care are o mare in
fluență asupra formării concepții
lor comuniste de viață a tinerelu
lui nostru.

Tinerilor noștri le place litera
tura, știința. In multe organizații 
de bază U.T.M. se acordă toată 
grija setei de cultură a tineretului, 
se organizează recenzii, seri lite
rare, întîlniri cu scriitori. Citirea 
organizată a literaturii a contri
buit la creșterea nivelului ideolo
gic, politic și cultural al tinerilor, 
acest lucru reflectîndu-se direct în 
atitudinea nouă, socialistă, a tine
retului fată de muncă. Organiza
țiile U.T.M. și comisiile locale de 
la întreprinderile „13 Textil", „Cle
ment Gottwald", F.C. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej‘, „Mao-Țze-dun“ au ren

C.C. al U.T.M. din 
privind organizarea 
permanent pentru ci- 

tineret

șit să antreneze în concurs un 
mare număr de tineri care au de
venit purtători ai insignei „Prie
ten al cărții", acest lucru contri
buind direct la îmbunătățirea ac-

Din experiența Comite
tului orășenesc U.T.M- 
București, în organizarea 
fazei superioare a con
cursului „Iubiți cartea"— 
„întrecerea prietenilor 

cărții"

tivității generale, la creșterea ni
velului politic și cultural al tine
rilor. Numărul tinerilor care au 
devenit purtători ai insignei „Prie
ten al cărții" este abia de 18.000. 
Se înțelege că acest fapt nu ne 
poate mulțumi. Unele organizații 
U.T.M. cum

(Continuare în pag. 3-a)

GH. ANGELESCU

Tinerii ajută
la efectuarea unor
săpături arheologice

Noul peisaj Industrial al patriei noastre. Uzina de sodă nr. 2 Govora, in construcție.

Pe porțiunea dintre 
Bd. Republicii și sir. 
Răscoala din 1907 din 
Constanta, colectivul 
de arheologi ai mu
zeului regional din 
localitate, cu spriji
nul cercetătorilor de 
la Institutul de arhe
ologie din București, 
lucrează de mai bine 
de o lună de zile la 
dezvelirea zidurilor

de pătrundere în 
vechea cetate Tomis. 
Tinerii din întreprin
derile orașului Con
stanta au alcătuit 
brigăzi de muncă vo
luntară pentru spriji
nirea acestor lucrări, 
tn timpul săpăturilor 
s-au găsit diferite re
sturi de ceramică da
tină din secolul IV al 
erei noastre.

Foto: D. F. DUMITRU

„A.C.R.A. 3", „Radio Popular", 
„Bella Brainer" sau de la Institu
tul de arhitectură, ca și comisiile 
locale respective, au neglijat în 
mod condamnabil munca cu car
tea. In același timp ele nu s-au 
ocupat nici cu munca de creștere a 
nivelului politic, ideologic și cul
tural al tinerilor. Trebuie să re
cunoaștem că de această situație 
sînt vinovate nu numai organiza
țiile de ' 
măsură 
precum 
U.T.M.
nit doar la a felicita organizațiile 
care au obținut rezultate bune, dar 
n-am tras la răspundere cu toată 
seriozitatea acele organizații care 
au dovedit nepăsare și neglijență 
în munca cu cartea.

îmbunătățirile aduse organizării 
concursului de către Comisia cen
trală, în decembrie 1957, și insti
tuirea fazei superioare „Întrecerea 
prietenilor cărții" a dat un nou 
avint activității noastre. Astfel, in 
ultima perioadă de timp au cuce
rit insigna „Prieten al cărții" pe
ste 7.000 tineri.

Pentru organizarea fazei supe
rioare, comisia orășenească a luat 
măsuri și a instruit in primul rind 
activul și cadrele U.T.M., apoi cu 
ajutorul Sfatului popular al Capi- 
tatei și Consiliului sindical local 
au fost instruiți bibliotecarii din 
rețeaua culturală a sfatului popu
lar precum și bibliotecarii din în
treprinderi și instituții. De aseme
nea, s-a intensificat activitatea 
pentru popularizarea concursului 
în adunările generale, prin stați
ile de amplificare, cu ajutorul a- 
gitației vizuale și mai ales prin 
organizarea diverselor acțiuni de 
popularizare a literaturii. In ma
joritatea organizațiilor mari 
fost inițiate concursuri 
meții veseli" sau 
cîștigă", întîlniri 
și seri literare, 
zarea și desfășurarea unor ast
fel de acțiuni au participat mii și 
mii de tineri care au avut astfel 
ocazia să-și îmbogățească cunoș
tințele literare,

Ca rezultat 
organizatorice, la sfîrșitul lunii 
aprilie în Capitală participaseră 
la etapa l-a a fazei superioare a 
concursului un număr de 8.000 de 
tineri purtători ai insignei „Prie
ten al cărții" din majoritatea or
ganizațiilor în care s-a desfășurat 
concursul „Iubiți cartea".

In unele organizații participarea
NICOLAE POPESCU

activist al Comitetului orășe
nesc U.T.M. București

(Continuare în pag. 3-a)

bază U.T.M., ci în egală 
și comitetul orășenesc 

și comitetele raionale ale 
întrucît noi ne-am mărgi-

au 
„Dru- 

„Cine știe 
cu scriitori 
La organi-

culturale, politice, 
al acestor măsuri



puf schimba 
fața orașului lor |

stadion pasc mma oaie, far 
ten caii.

Tovarășii din comitatul orășe
nesc U.T.M. nu s-au gîndit încă 
să mobilizeze tinerii 
de înfrumusețare a 
îngrijirea fi crearea 
baze cultural-sportive.

Mai ales acum, tind în toată 
țara se desfășoară acțiunea pa
triotică de înfrumusețare a ora
șelor și satelor patriei, tinerii 
din Balș cum se pot împăca cu 
situația ca orașul lor să rămînă 
ca și înainte ? Sînt multe de

Nu da mult treburile mi-au'. 
purtat pașii pe străzile orașului ’ 
Balș din regiunea Craiova. Un] 
oraș ca toate celelalte, cu maga
zine bogat aprovizionate, străzi 
pietruite etc. Orașul nu-i prea 
mare așa că în puțin timp l-am făcut și tinerii pot aduce o con- 
colinda* în lung și-n lat. sarioaiă' . ..

. . , A KIWIU UtpVUCVU LUOU C
De la primii pași m-a surprins , ma- inițiativă din partea

izațiilor de ba- 
\ ză, din partea t comitetului orașe- 
> nesc U.T.M.

P T. POPOVICI 
8' tehnician

i tribuție serioasă.
Pentru aceasta însă e nevoie de
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un lucru foarte ciudat: lipsa de j comitetelor orgpni: 
simț gospodăresc. V

Pe malul rîu- 
lui Olteț de e- 
xamplu, există un 
parc destul de 
mare care arată 
insă jalnic. In 
tot parcul nu 
există decît o 
singură bancă șt 
la tot pasul dai 
peste șanțuri de 
toate mărimile. 
Aceeași dezordine întîlnești și la 
stadionul din oraș. Aici au loo 
întîlniri sportive numai dumini- 
ca și atunci, bineînțeles, cînd 
vin echipe din altă localitate. Pe

O casă 
k de cultură 

v cu ușile închise
In Moldova Nouă din regiunea 

Timișoara, este o frumoasă și 
spațioasă casă de cultură. Pe 
oricine Unsă tl surprinde faptul 
că în faița casei de cultură nu 
vezi acea forfotă caracteristică

întrecerea tinerilor cazangii
(Urmare din pag. l-a)

crului, fie cu alte treburi, asta în
seamnă o pierdere lunară nici 
mai mult nici mai puțin decît de 
aproape 350 de ore productive. 
Cunescînd acest fapt, ei au și 
luat măsurile corespunzătoare: 
venirea la lucru cu cel puțin 15 
minute mai devreme pentru 
a lua în primire lucrul pe ziua 
respectivă, lichidarea timpilor 
morți, lichidarea absențelor ne
motivate și chiar rămînerea, la 
nevoie, după ora de lăsare a lu
crului, atît cît este necesar pentru 
terminarea operațiilor începute.

Maistrul principal Nicolae Po
pescu, împreună cu Ion Iarca, 
responsabilul tehnic al brigăzii, 
caută zilnic să repartizeze tine
rilor lucrări, finînd seama de ca
lificarea fiecăruia. Pe lîngă mun
citorii cu o înaltă calificate cum 
sînt: utemiștii Constantin Zam
fir, Florea Nicolae, Gheorghe 
Neagu,- sînt repartizați adese
ori tineri cu mai. pirfiUĂ ex
periență. In felul acesta se 
asigură o îndrumare atentă, 
permanentă și imediată a acesto
ra și, lucru esențial — ridicarea 
calificării lor într-un timp cît mai 
seurt. Biroul organizației de 
secție U.T.M. urmărește în
deaproape creșterea calificării 
tinerilor cazangii și se în
grijește să creeze acestora con
diții cît mai bune pentru ca 
întrecerea să dea roadele do
rite. Tînărul Marian Patru a 
venit de curînd în brigadă 
și astăzi execută singur unele o- 
perațiuni complicate tocmai dato
rită ajutorului primit de la tova
rășii lui din brigadă. Și aseme
nea exemple se mai pot da încă...

— Munca noastră e foarte 
complexă — mi-a spus tovarășul

Popescu. Un cazangiu trebuie să] 
știe de toate. Să nitiuiască, să 
ștemuiască, să forjeze, să mon
teze plăci tubulare, cutia de foc și] 
cîte și mai cite. Și băieții din bri
gadă știu să execute asemenea 
lucrări.

Ascultîndu-1, nti-am dat seama 
că în felul acesta se explică fap
tul că în ultimul an, brigada n-a 
primit nici o reclamație în legă
tură cu cazanele lucrate de ea, 
deși acestea au fost supuse la se
vere examene.

Calitatea muncii este asigurată 
nu numai prin faptul că aici lu
crează tineri cu o înaltă pregătire 
profesională, ci și prin aceea că 
ei sînt cei mai aprigi dușmani ai 
lucrului 
lunare, 
pe care 
nesc cu

Luna 
dar membrii brigăzii au terminat 
deja planul. Și nu numai atît. în 
seara zilei de 26 iulie, ei aveau 
realizate deja peste plan 3 caza
ne de locomotivă (50.360, 50ul82, 
50.138). Pînă la sfârșitul lunii 
iulie s-au angajat să mai dea și 
cazanul locomotivei 230.201 pre
cum și cazanul plugului de ză
padă 202.

Membrii acestei brigăzi se inte
resează adesea cum stau și cu 
întrecerea organizată cu cei de la 
centrul montaje. Se pare însă că 
și acolo muncitorii sînt dornici 
să cîștige întrecerea. La aceeași 
dată, adică la 26 iulie,- și centrul 
de montaje avea planul aproape 
îndeplinit iar pînă la sfîrșitul lu
nii îl va depăși cu siguranță pen
tru că mai sînt cîteva zile bune 
de lucru. în nici un caz însă 
nu-1 vor depăși în măsura în 
care l-au depășit tinerii cazangii.

vou enem/Mi 
Instituții unde 
vin întotdeauna 
mulți tineri. Trec 
zile în șir și ușa 
casei de cultură 
rămîne închisă, 
>ar clădirea cu
prinsă de o liniș
te adâncă.

Numai în zilele 
cînd se opresc pe 
aci echipe artisti
ce din alte lo
calități pentru a prezenta dife
rite programe, numai atunci, în 
sala de spectacole se aprind lu. 
minile. Pe scena casei de cul
tură i-am aplaudat pe artiștii 
amatori din Tr. Severin, care au 
jucat cu pasiune în piesa „Tache, 
Ianke și Cadîr", pe artiștii a- 
matori de la Anina în piesa 
„Doamna ministru" de Nușici 

etc. Și alte formați! artistice de 
la Timișoara, Orșova, au dat 
spectacole mult apreciate de ce
tățenii din Moldova Nouă.

Luni de zile însă, noi n-am 
avut prilejul și bucuria să-i a. 
plaudăm pe artiștii noștri ama
tori din Moldova Nouă. Nume
roși utemiști și 
entuziaști, și-au 
ța de a aotiva 
artistice.

Conducerea 
rămâne însă nepăsătoare și sur. 
dă la propunerile și sugestiile 
tineretului.

Este timpul ca secția de învă
țământ și cultură a sfatului 
popular raional, împreună 
comitetul raional U.T.M. să 
nalizeze această situație și să 
măsurile corespunzătoare.
Conducerea casei de cultură, 

prin inactivitatea sa și lipsa de 
răspundere în organizarea unei 
munci culturale cu un bogat 
conținut politic și educativ lip
sește sute de tineri de un mij
loc de a-și petrece timpul liber 
în mod plăcut și instructiv.

tineri tiaientațl. 
exprimat dorin- 
aici în formații

oasei de cultură

cu
a- 
ia

CONSTANTIN VACARESCU 
inginer

<

în asalt. Ei au planuri 
decadale și chiar zilnice 
le urmăresc și le îndepli- 
regularitate.
iulie nu s-a sfîrșit încă,

Aportul 
utemiștilor

(Urmara din pag. I-a)

Cilibia Alex.) a luat o serie de 
măsuri politice și organizatorice 
pentru mobilizarea tuturor tineri
lor în scopul folosirii întregului 
timp și a întregii capacități de lu
cru a batozelor. Tinerii au contri
buit la amenajarea și iluminarea 
ariilor pe timpul nopții cu faruri 
de tractoare și lămpi „Petromax", 
la dublarea mecanicilor și trac
toriștilor la arii, la constituirea 
de echipe agitatorice și fulger care 
să lămurească țăranii muncitori 
de necesitatea intensificării între
cerii . patriotice, lucrînd chiar în 
zilele de duminică.

Scoaterea pe arii a combinelor 
și batozelor din G.A.S. care au 
terminat de mult treierișul, orga
nizarea a 3 ateliere mecanice vo
lante de reparații fulger, compuse 
din tineri mecanizatori fruntași, 
au fost măsuri menite să grăbea
scă succesul așteptat.

In frunte se găsesc organiza
țiile U.T.M. din comunele Crivi- 
na, Bălăcița, Vlădala, Pădina 
Mare și altele. Nu aceleași lu
cruri bune se pot spune însă și 
despre Comitetul raional U.T.M. 
Cujmir (prim secretar Vasile Băl- 
tărețu) unde tinerii nu prea se 
grăbesc cu treierișul. Aici, pe 
cele mai multe arii, cum sînt de 
pildă și cele de la Cujmiru Mit, 
tinerii merg ca melcii și nici de- 
cum cu entuziasmul care ar tre
bui să-i caracterizeze.

Unii tineri de la S.M.T. Obîrșia, 
ca de pildă batozarul Ion Mihăilă, 
care lucrează la Cujmiru Mic fac 
reparații de mîntuială la mașini, 
întîrziind durata treierișului cu mai 
multe zile în șir. Timpul nu este 
nici acumrirecut. Acest lucru tre
buie să-l înțeleagă comitetul raio
nal U.T.M. Cujmir, care poate și 
trebuie să învețe din experiența 
celor din Vînju Mare, lucru de 
altfel recomandabil și comitete
lor raionale U.T.M. din Strehaia, 
Amaradia, Tr. Severin și altele.

Terminarea treierișului în timp 
record este o problemă pe care 
trebuie s-o considerăm deosebit 
de importantă ca și strîngerea 
spicelor.

CÎINELE 
6RANICERULUI

Tînărul Pavel Kriz îți îndepli
nește stagiul militar într-o unitate 
de grăniceri de la o frontieră a 
Cehoslovaciei. Pavel este cinstit și 
devotat patriei, își dă seama de în
semnătatea misiunii sale dar e... 
îndrăgostit- Aceasta face ca — 
dînd dovadă de neatenție — să-și 
atragă în diverse rînduri mustrări 
din partea locotenentului Ruzicka. 
Locotenentul cere subordonaților 
săi disciplină și abnegație dar nu 
dă dovadă de destul tact în educa
rea lor, nu știe să citească în su
fletul fiecăruia, să găsească drumul 
spre inima fiecăruia din ei.

Noi fapte vin însă să scoată 
fleacurile din preocupările lui Pa
vel, să-l facă mai atent la misi
unea lui. Un dușman a pătruns în 
pichetul de grăniceri și, profitând 
de neatenția sentinelei, a otrăvit 
aproape toți cîinii. Bojar care ră
măsese în viață, fiind plecat în
tr-o patrulare, pornește pe urmele 
dușmanului împreună cu Pavel și 
urmele duc spre locul unde „cio
banul" Janura păzește oile. Janu- 
ra care nu e altul decît un spion 
camuflat, slobozește pe Hasso — 
cîinele lui împotriva lui Bojar 
pentru a deruta urmărirea. Are loc 
o luptă între cîini pe care cu 
greu îi despart grănicerul și Ja
nura. Pavel nu-și abandonează 
însă datoria și, până la urmă, eu 
ajutorul baciului Bednar, îl des
coperă pe otrăvitor — suspectul 
Janura. Acesta îi rănește pe Pavel 
și pe baci, și fuge. Doar agerimea 
cîinelui Bojar care călăuzește 
pe grăniceri pe urmele spionului 
și spiritul de sacrificiu al lui Pa
vel care-l salvează de la moarte 
pe baci, asigură sfârșitul fericit al 
aventurii, capturarea spionului. 
Filmul are cîteva idei de mare 
preț, fiind un exemplu viu al 
patriotismului fierbinte eare-i 
animă pe ostașii cehoslovaci 
ca și pe ori care om al muncii din 
țara prietenă, al abnegației cu care 
luptă ei pentru apărarea cuceriri
lor istorice ale poporului munci
tor. în același timp din film se

nu 
a-
Și 

ig- 
un

„Omul ca ființă inteligentă 
— scria Ion Ghica—simte o tre
buință nemăsurată și nestinsă de 
a cunoaște, de a ști, de a afla 
origina și cauzele efectelor; cînd 
nu le poate descoperi, își inchi- 
puiește o cauză și-și fabrică sis
teme meșteșugite ca să le poată 
explica. Aceste sisteme cînd 
sînt întemeiate pe cunoștințe 
devărate, pe fapte observate 
pe experiență, în starea de 
noranți, devin de multe ori
izvor de eresuri și prejudețe, trec 
din generațiune în generațiune 
ca o credință... și mai târziu 
cînd apare adevărul, îl opresc 
de a străbate, de a lumina și 
continua întunericul. Eresurile și 
prejudețele au fost și mai sint în
că — preciza marele nostru om 
de știință și scriitor din veacul 
trecut — un mare inamic al 
progresului și al civilizațiunii; 
știința se luptă neîncetat în con
tra lor, și caută a le doborî. 
Multe dintre aceste false credințe 
sînt numai creațiunea interesului 
fi a ambițiunii unor caste care 
le-au implîntat in inima mulți- 
mei cu scop de a o domina".

Istoria, veacurile n-au ținut 
insă seama de dorințele claselor 
exploatatoare și ale ideologilor 
lor

Au trecut cîteva decenii și 
poporul a zdrobit puterea „cas
telor" care erau direct interesate 
în cultivarea obscurantismului și 
superstițiilor în „împlintarea" lor 
în „inima mulțimei cu scop de 
a o domina",

în marșul ei triumfal, istoria a 
înlăturat în multe din țările lumii 
pe reprezentanții asupririi mate
riale și spirituale, a făurit vad 
larg forțelor progresului. Dezro- 
bindu-sa de sub jugul exploatării 
poporul nostru muncitor a pornit 
totodată pe drumul totalei eli
berări spirituale a celor mai 
largi mase de oameni ai muncii.

Pe întreg cuprinsul țării noastre 
pînă în cele mai îndepărtate că
tune, se duce sub conducerea 
partidului o luptă grea, neobosi
tă pentru înarmarea tuturor oa
menilor muncii, a tineretului nos
tru, eu profunde cunoștințe știin
țifice, pentru răspândirea în mase 
a marilor biruinți ale științei și 
tehnicii contemporane, pentru 
înlăturarea prejudecăților mistice 
ce stau ancorate în ape stătute 
de mii și mii de ani.

Utemiștii Silvestru Niculae, Radu Ilie și Crăciun Gheorghe de la uzina „ Ernst Thihnann" 
din Orașul Stalin, făcind rodajul tractoarelor U.T.O.S. 26.

dvgprinda o fana- 
gine condttdentă 
a «xmatei popu
lara cehoslova
ce ca armată de 
tip nou, o ade
vărată școală de 
educație patrio
tică și cetățe
nească a ostași
lor. Deosebit de 
interesant în a- 
ceat sens a- 
par personalită
țile celor trei o- 
fițeri. De o par
te se situează 
locotenentul Ru
zicka, devotat 
misiunii sale 
dar cu vederi 
înguste, partizan 
al unor metode 
caracterizate în 
primul rînd prin 
asprime, și de 
cealaltă parte stau 
tenent și maiorul, ____
dese pînă la urmă a fi adevărați 
pedagogi, conducători militari dar 
și politici, buni cunoscători ai su
fletului omenesc. Datorită în
dreptării greșelilor lui Ruzicka, și 
Pavel devine mai apt să-și înde
plinească sarcinile, își ascute spi
ritul de vigilență și contribuie din 
plin la descoperirea și stîrpirea 
spionilor — unelte ale dușmanilor 
patriei sale socialiste.

Foarte interesantă apare de ase
menea în film, figura baciului 
Bednar. La prima vedere, acesta 
apare ca un om blajin, moale, 
naiv. Acestea sînt numai aparențe
le. în sufletul său, baciul este — 
ca orice om al muncii cinstit — 
profund devotat puterii populare 
și gata să lupte pentru apărarea 
ei din toate puterile.

„Cîinele grănicerului" este un 
film luminos, plin de opti
mism, eu un puternic conținut e- 
ducativ și în același timp cu un 
umor de bună calitate.

„Spioana din 
Hongkong44
Și-acum iată un film chinezesc 

tratând o temă asemănătoare: lup
ta împotriva spionilor și sabotori
lor. De data aceasta însă obiecti
vul aparatului de filmat nu se 
plimbă pe deasupra pajiștilor și 
piscurilor vegheate de grăniceri, 
ci pătrunde în cele mai diverse 
medii, acolo unde se desfășoară 
complicata luptă a organelor de 
contraspionaj ale Republicii Popu
lare Chineze împotriva agenților 
ciankaișiști și a patronilor lor im
perialiști. lat-o astfel pe Li Wen 
Ting spioana din Hongkong" ve
nind într-un oraș din nordul Chi
nei pentru a recruta trădători ai 
poporului, gata să se vîndă pentru 
un blid de linte. Acțiunea ei se 
lovește insă de un zid de nepă
truns, conștiința poporului devo
tat regimului popular. In ultima 
clipă, aproape disperată de nereu
șită, i se pare însă că și-a găsit 
omul în persoana lui Feng Kuang- 
fa. II momește cu o sumă impor
tantă de bani, îl supune la diferite 
încercări și, pînă la urmă, îl tri
mite la Hongkong unde acesta ia 
legătura ou spionajul imperialist 
american și se întoarce cu două 
avioane oare trebuie să parașuteze 
diversioniștâ.

Trebuie să parașuteze dar nu 
parașutează sau mai bine zis îi 
lansează drept în mâinile organe
lor de apărare ale Republicii Popu
lare Chineze oare-i arestează fără

al doilea loco- 
care se dove- 
a fi adevărați

a întâmpina prea multă rezistență. 
Căci Feng Kuang-fa nu era nici

Iată de ce în această măreață 
operă de culturalizare este atât 
de binevenită orice lucrare care 
ne ajută în înarmarea maselor 
largi ale tineretului nostru cu o 
concepție științifică asupra lumii.

Au apărut astfel în librăriile 
noastre în ultimul timp o serie 
de lucrări de propagandă ateistă 
printre care o interesantă tradu
cere a lucrării lui E. Tucikov 
intitulată „Știința împotriva su
perstițiilor".

într-un stil plăcut, plin de cla
ritate, argumentîndu-și tezele eu 
nenumărate fragmente literare 
culese din unii din cei mai iluștri 
reprezentanți ai literaturii ruse 
și universale, E. Tueikov reușește 
să arate, să convingă cele mai

de clasele exploatatoare, au fost 
înrădăcinate în conștiința celor 
înapoiați.

Trecînd în revistă cîteva din 
problemele pe care le ridică 
lucrarea lui E. Tucikov ni se 
pare interesant să evidențiem în 
primul rînd modul în care auto
rul demască așa zisa credință în 
destin a superstițioșilor. Se știe 
că una din caracteristicile super
stițioșilor este aceea de a privi 
orice fapt din viața omului ca 
ceva absolut inevitabil. Ei cred 
astfel că destinul fiecărui om a 
fost hotărît dinainte iar omul nu 
poate schimba această hotărîre. 
Adesea îi putem auzi pe cei ce 
cred în destin spunînd : „De 
soartă nu poți scăpa", „Ce ți-a

oricine, absurditatea unui aseme
nea punct de vedere arătînd cum 
în natură, în societate nu domne
ște hazardul, ei legitatea. Cum în 
natură nimic nu este determinat 
de o forță supranaturală, misti
că, ci de necesitate.

Instructive Sînt de asemenea, 
pasagiile lucrării în care autorul 
arată cine sînt cei interesați în 
menținerea superstițiilor — capi
taliștii, exploatatorii care încear
că să adoarmă conștiința maselor 
deoarece oamenii îndobitociți, ig
noranți, în conștiința cărora au 
prins rădăcini adinei superstițiile 
religioase și prejudecățile, sînt 
mai ușor de menținut în stare 
de robie. în S.U.A. de pildă, 
există aproape 100.000 de chiro-

O lucrare de preț
în lupta

largi mase de cititori de ce este 
incompatibilă Știința cu super
stițiile, de ce este dăunătoare cre
dința în superstiții, reușește aă 
dea răspunsuri clare Ia o parte 
din mulțimea întrebărilor ce fră- 
mintă mintea tuturor acelora ce 
au pornit pe drumul înțelegerii 
naturii înconjurătoare. în pagini 
ce dovedesc mult talent propa
gandistic, E. Tucikov vorbește 
pe-ndelete cititorilor despre con
dițiile în care au apărut super
stițiile, despre forțele sociale re
acționare care de-a lungul veacu
rilor gu fost interesate în promo
varea obscurantismului, despre 
cauzele care au determinat apa
riția unora din cele mai frec
vente superstiții, explică pe în
țelesul tuturor baza științifică a 
așa ziselor semne, „vise" și „pre- 
vestiri11 superstițioase.

Rod al închipuirilor fantastice, 
false despre lume, născute în 
epoca cea mai primitivă, din 
ideile cele mai înapoiate și mai 
primitive pe care fi le-au for
mat oamenii despre propria lor 
„natură", superstițiile au fost 
cultivate de-a lungul veacurilor

dacă vană cineva la masă sare, 
va ieși cu siguranță o ceartă, dacă 
îți taie o pisică neagră drumul 
iți va merge prost, iar dacă îți 
va ieși înainte o femeie cu două 
găleți pline îți va merge bine.

Acest gen de prevestiri întâlnite 
în zilele noastre au rădăcini în 
vechile moduri de gindire, eînd 
din ignoranță oamenii nu puteau 
vedea legătura dintre un fenomen 
și altul, luând o eauză închipuită 
drept una reală. Ei credeau de 
asemenea că obiectele pot trans
mite unul altuia toate însușirile 
lor.

Dînd explicația câtorva super
stiții, E. Tucikov amintește de 
faptul că credința în semnul 
„dacă întîlnești un iepure — nu-i 
a bună" derivă cu siguranță din 
faptul că acest animal fricos ar 
putea „transmite" omului frica 
sa, iar de exemplu obiceiul care 
există în Anglia de a arunca în 
tinerii căsătoriți cu încălțăminte

împotriva superstițiilor
scris în frunte ți-e pus". Super
stițioșii văd în oricare întîmpla- 
re, în oricare faptă o voce a des
tinului. De pildă, un elev super
stițios nu-și explică faptul că a 
căzut la un examen prin nepre- 
gătirea sa, ci pune totul pe sea
ma destinului. Acest gen de doc
trină despre destin, spune printre

manți, ghicitori, prezicători ai 
soartei. Ei au birourile lor, secre
tari, agenți, personal de serviciu. 
După cum s-a scris în presa din 
S.U.A. americanii cheltuiesc 
anual aproximativ 125 de mili
oane de dolari pentru plata di- 
feriților chiromanți și ghicitori.

Alături de credința în destin

însemnări pe marginea lucrării 
lui E. Tucikov „Știința împotriva 

superstițiilor"

altele E. Tucikov, este înrudit cu 
doctrina idealistă despre fatum 
(ÎP latinește — ursită, destin) 
care consideră și ea că oamenii 
nu sînt liberi în acțiunile și fap
tele lor, că ei nu pot dispune 
singuri de ei înșiși, ci tot ceea ce 
se întîmplă și se va întîmpla cu 
dînșii este hotărît dinainte de o 
forță mistică, de destin. Pas cu 
pas E. Tucikov combate cu argu
mente pe care le poate înțelege

și ghicit, printre oamenii super
stițioși este răspîndită și credința 
în „semne", „vedenii", „vise pre
vestitoare". Rămășițe ale vechilor 
credințe, semnele superstițioase 
le mai găsim și astăzi la toți acei 
ce din ignoranță nu-și pot explica 
un fenomen sau altul decît pe 
bazg unor semne prevestitoare, 
într-adevăr mai sînt mulți din
tre acei care mai cred că dacă 
aud o cucuvea „va muri cineva",

uzată vine din credința că pro
prietatea de durabilitate urmează 
să se transmită tinerei căsnicii.

Interesant este de asemenea 
faptul că alte semne și prevestiri 
superstițioase erau legate de așa 
zisele prefaceri fermecate. Mulți 
credeau de pildă, că o forță su
pranaturală poate preface pe om 
intr-un fel de animal iar anima-' 
Iul în om. Semnul „dacă o pisică 
îți taie drumul să nu mergi mai 
departe" a apărut, de pildă, din 
credința că vrăjitoarelor le place 
să se prefacă în pisici. Așa că a- 
tunci eînd întîlnești o pisică nea
gră, ar însemna că ți-a aținut ca
lea o vrăjitoare și eu siguranță 
că nu-ți va merge bine.

Știți de exemplu de ce se spu
ne că atunci cînd verși sare la 
masă va fi ceartă ? în urmă cu 
sute și mii de ani, în statele 
vechi ale lumii sarea era foarte, 
foarte mult căutată, și pentru ea 
se plăteau sume enorme. Și de 
sigur că atunci când unul din ser-

vitorii nobililor vărsau din pre
țiosul condiment, furia stăpânului 
se îndrepta asupra sa.

E. Tucikov ironizează cu multă 
causticitate de asemenea pe toți 
cei ce cred în diverse talismane 
sau absurde credințe cu privire 
la rolul jucat de un obiect sau 
altul.

Simt unii elevi, de pildă, care 
cred că dacă își îmbracă un a- 
numit lucru pe care l-au purtat 
în trecut la un examen luat cu 
succes vor trece și alt examen, O 
întîmplătoare coincidență, este 
luată aici drept cauză a succesu
lui la un examen. Dar cei ce se 
prezintă încrezători în asemenea 
noroace fără să învețe la examen, 
îl vor trece ei vreodată ?

E. Tucikov încheie scurtul ca
pitol dedicat demascării unor a- 
semenea superstiții rodind atît de 
povățuitOarea poezie a lui Maia- 
covski, „Credința în semne n-a
duce nimic bun".

Fiul lui Ferapont, povestește 
Maiacovski, s-a înecat cu ceva. 
Tatăl a fugit după felcer, dar pe 
drum s-a întilnit la început cu 
un preot, a văzut o înmormîntare, 
i-a tăiat drumul o pisică neagră. 
Superstițiosul Ferapont s-a întors 
de fiecare dată din drum și pînă 
s-ajungă la felcer, fiul său a mu
rit.

Cîteva din paginile broșurii 
dau o succintă dar pe de
plin înțelegătoare explicație a 
așa-ziselor „vedenii", a „viselor 
prevestitoare", a halucinațiilor pe 
care oamenii superstițioși încear
că să le explice în spirit mistic. 
Autorul citează o multitudine de 
exemple făcîndu-1 pe cititpr să 
înțeleagă modul în care știința 
modernă explică natura viselor.

Citind cele aproape 60 de pa
gini ale lucrării lui E. Tucikov 
fiecare activist al organizației 
noastre, fiecare tânăr va găsi în 
ele un îndrumar prețios în lupta 
pentru demascarea superstițiilor, 
în înțelegerea unor lucrări mai 
dificile de propagandă ateistă, în 
promovarea în rîndurile maselor 
largi de oameni ai muncii a 
unor înaintate concepții științi
fice.

l

Scenă din filmul „Cîinele grănicerului" 

pe departe un individ dispus să 
se vîndă dușmanilor patriei ci un 
iscusit luptător al puterii, popu
lare pe frontul contraspionajului. 
Filmul „Spioana din Hongkong" 
este într-un anumit sens, un ma
nual de viață, o carte din care se 
poate învăța cum să descoperi 
chipul perfid al dușmanului care 
se camuflează cu dibăcie și, pe 
de altă parte, este un imn închinat 
luptătorului conștient și devotat 
ideii comunismului, pe care nu-l 
sperie greutățile, care biruie toate 
stavilele cînd e vorba să-și a- 
pere, cu orice risc, patria.

Iată-l deci pe acest luptător, 
Feng Kuang-fa. Cu un deosebit 
simț al fizionomiei, realizatorii fil
mului au distribuit în rolul său pe 
actorul Wang Hsin-Kang, un tâ
năr cu o față deschisă, sinceră, 
zîmbitoare, chipul unui om din- 
tr-o bucată, cinstit, demn. Figura 
plină de încredere în sine dar și 
modestie, plină de puritate mo
rală a lui Feng Kuang-fa cuce
rește repede simpatia spectatori
lor dar în același timp, derutează 
pe dușmani. Căci Feng știe foar
te bine să-și ascundă adevăratele 
sentimente atunci cînd se află în 
bîrlogul inamicului, spre a-i afla 
secretele și a-l lovi nimicitor.

Spionii imperialiști pun chel
nerii, femeile de serviciu, tot per
sonalul să-l urmărească pe Feng 
pentru a-i descoperi adevăratele 
intenții. Dar Feng știe să se ca

mufleze foarte bine. Atunci im
perialiștii recurg la o altă metodă, 
îl supun la așa zisul control psiho
logic, la cercetarea cu ajutorul 
„faimoasei" mașini de detectat 
minciunile. Bine înțeles că Feng 
rezistă cu tărie și la această pro
bă.

Totuși imperialiștii loviți nu 
odată din greu de către serviciile 
de contraspionaj ale R. P. Chine
ze, prevăzători, supun pe Feng la 
o ultimă și supremă probă. Trimis 
spre țărmurile Chinei cu o barcă 
de pescari care este interceptată 
de o navă de patrulare, Feng este 
arestat de niște marinari care se 
declară a fi în slujba Chinei popu
lare și care-l somează să se recu
noască spion. Feng hotărît să-și 
ducă pînă la capăt misiunea, nea
gă chiar când este amenințat cu 
împușcarea. Tăria lui l-a salvat 
dintr-o grea primejdie căci mari
narii erau de fapt oameni ai spio
nului american Bearsdley, care tre
buiau să-l verifice. Numai încre
derea nestrămutată în cauza co
munistă, curajul, singele rece și 
ingeniozitatea l-au salvat pe Feng 
și i-au dat posibilitatea să-i de
maște pe spioni și să ajute la cap
turarea lor.

Vn mare merit în reușita aces
tui bun film de aventuri revine 
regizorului Ciu Wen Sun care a 
creat o foarte adecvată atmosferă, 
plină de ritm, antrenantă.
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COPII
(Urmare din pag. l-a)

liniște, grădinarii își fac me
seria stropind, răsădind, co
sind, din tramvaie coboară 
sprinten profesorii, și nu pe
ste mult timp se arată tro
păind mărunt și stăpînii pa
latului. In curte arbori respec
tabili, foarte bătrîni, au con
simțit să susțină niște săgeți 
indicatoare pe care scrie nu
mele cite unui cerc — chi
mie sau muzică vocală, radio 
sau artă decorativă, povești 
sau filatelie...

Vara, sălile albe, înalte, au 
rămas pustii, neputincioase tn 
fața concurenței pajiștilor, 
bazinului, terenurilor de sport, 
parcului distractiv. Taberele 
de vară au pătruns, atotcu
prinzător, în visurile din fie
care noapte ale copiilor în 
vacanță. Ziua iată-i aici, fru
moși, agili, în locuri stabile 
de o porte și de alta a plasei 
de volei, sau in necontenită 
agitație între cele două pa
nouri cu coșul de baschet. 
Sînt niște copii, asta s-ar cu
noaște și pe nevăzute, după 
gălăgia care le însoțește fie
care mișcare, dar în același 
timp șînt — au început să 
fie — sportivi adevărați prin 
dîrzenia cu care luptă pentru 
puncte, punct oare capătă le
galitate odată cu șuierul de 
fluier al unui arbitru, pătruns 
de demnitatea misiunii sale. 
De altfel aici totul este luat 
în serios și cînd, pe un teren 
de optzeci de pași, băieții 
joacă fotbal, auzi cîte o voce 
autoritară: „degajează mă, 
din careul de 16 metri..."

Utilul și plăcutul. La ora 
stabilită, pionierii abandonea
ză mingile și scrîncioburile 
asaltând în mod organizat, ba
zinul îmbrăcat în faianță ver
de. Asalt pentru că apa exer
cită asupra tuturor splendidul 
ei miraj, organizat pentru că 
în grupuri mici aici se dau 
lecții de înot. Trupurile lune
că în apă, cu mișcări cerce
tate critic și îndrumate de 
instructorul de înot. Pînă la 
sfîrșitul verii bălăceala se va 
transforma în stil brasse. Dar 
în recreațiile vesele ale ace
stor lecții de mai mare dra
gul, alături, pe toboganul lu
struit se găsește loc și timp 
pentru joacă și pentru rîs, și 
pentru poznă.

Din sala de spectacole ies, 
clipind, cîteva zeci de pio
nieri. Nu numai trecerea de 
la întunericul sălii la lumina 
zilei văratece le-a amețit vă
zul. Mai sînt încă sub impe-
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riul „Călătoriei prin Don
bass" —- un film al cărui erou 
este un băiat de vîrsta lor 
intrat la lucru in minele de 
cărbuni, pe timpul luptelor 
cu sălbateca putere 
Ce viață de iad, ce mizerie 
cumplită, ce zguduitoare bez
nă. Și deodată „SF1RȘIT". 
Perdelele au fost trase deo
parte. Și afară, un parc imens, 
alei albe, un palat și peste tot 
pe ziduri, în florile iscusit 
aranjate, stema pionierească. 
Lumină, lumina unei lumi la 
temelia căreia a stat lupta 
muncitorilor conduși de par
tid.

Ce fel de sărbători se cin
stesc iri palatul de la Cotro- 
ceni, fosta reședință a primi
lor hohenzollerni P lată, la 3 
august, Ziua Marinei Militare 
a R.P.R., la 6 august Ziua 
minerilor. Vin aici, ca invi
tați, ostași și muncitori frun
tași, au loc șezători, progra
me artistice.

Aici în fostul cuib al regi
lor fără patrie, copiii sărbăto
resc aniversarea eliberării ță
rii noastre, dar și a altor țări, 
a Republicii Populare Mon
gole la 11 iulie, a Republicii 
Populare Polone la 22 iulie. 
Aici, în fostul palat unde sa 
înodau vrajbele aducătoare de 
singe, acum, povestiri, cînte- 
ce, lecturi sînt închinate prie
teniei dintre copiii lumii. De 
aici, unde se izolau în huzur 
capetele încoronate, pornesc 
acum autobusele oare dus 
purtătorii cravatelor roșii in 
jurul Capitalei, spre gospodă
riile colective, spre gospodă
riile de stat, la cules de spi
ce, sau alte treburi, acolo 
unde mâinile mici cunosc o 
muncă nouă, nu neapărat 
pentru a o practica în viață, 
ci pentru a căpăta dragoștea 
și respectul oricărei munci, 
grele, cinstite...

lată Palatul Pionierilor, în 
vacanță de vară. In program 
mai sînt noutăți literare, 
focuri de tabără, actualități, 
marșurile pionierești, „lupta 
pentru cucerirea stegulețului" 
și altele, cite și mai cîte...

Ați înțeles, de ce acum, în 
puterea tinereții, cînd am vîr
sta adunată a doi pionieri 
dintre cei din grupa mare, 
sau a trei dintre cei mai mă- 
runți, gîndul că nu am trăit 
copilăria niciuneia din aceste 
două-trei existențe virtuale mă 
încearcă uneori, stârnind ceva 
care seamănă vag cu mihni- 
rea, dar de fapt este un surîs 
invidios pe care-l simt lăun
tric ?
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FA ȚA RN1CIA, 
trăsătură a moralei burgheze -

TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnulul Gamal Abdel Nasser
Președintele Republicii Arabe Unite 

Cairo

Incompatibilă cu calitatea utemist
Printre tinerii ___ _ , ___

i-am cunoscut în „Atelierele Bazei 
Tubulare" din Tg. Jiu, utemistul 
Mircea Pătrașcu mi-a atras aten
ția în mod deosebit. Faptul acesta 
nu s-a petrecut insă dintr-odată. 
Nici în prima zi și nici în a doua 
nu știam despre el decît că în 
timpul celor 8 ore de muncă este 
un bun strungar.

S-a întîmplat însă ca într una 
din seri, la o reuniuno tovărășeas
că, să-l întîlnesc pe tînărul strun
gar Mircea Pătrașcu într-o stare în 
care nu mi l-aș fi putut închipui. 
Era beat, într-o stare de plâns 
și cum se clătina astfel, înbrîn- 
cindu-i pe ceilalți tineri, înțele
geam că e pornit pe scandal. In
tr-adevăr, reuniunea s-a încheiat 
cu scandalul provocat de el.

Am aflat apoi că acest tînăr 
strungar, harnic în timpul produc
ției, manifestă în viața sa perso
nală, în comportarea și conduita 
sa morală, în afara celor 8 ore de 
lucru, apucături care poartă pe
cetea influenței moralei putrede 
burgheze — incompatibilă cu ca
litatea de utemist. Colindînd în 
sus și în jos strada Victoriei în 
tovărășia unor chiulăi și derbedei 
din afara întreprinderii, Mircea 
Pătrașcu, strungarul, se transformă 
în timpul liber într-un individ 
care inspiră dispreț și oroare ce
tățenilor din jur.

Cum e posibil, oare ca un ute
mist să se considere membru al 
organizației doar în activitatea sa 
productivă, iar în viață, în condu
ita sa morală, să se socotească ab
solvit de obligațiile care-i revin, 
nu numai ca utemist, dar și ca 
tînăr cetățean al patriei noastre ?!

Utemiștii, ca membri ai organi
zației revoluționare de tineret, Sînt 
caracterizați de înalta lor conduită 
morală, de unitatea deplină dintre 
corioepția lor desipre viață și în
treaga lor comportare în muncă și 
în viață. Ei nu numai că nu-și 
pot permite să nesocotească mo
rala comunistă, dar, totodată, lup
tă cu fermitate și intransigență 
împotriva pătrunderii influenței 
moralei burgheze în conștiința ti
neretului.

Or, Mircea Pătrașcu e utemist. 
Cum de se poate petrece atunci 
în conștiința și comportarea sa 
această ciudată și stranie meta
morfoză — dimineața, în produc
ție — tînăr muncitor conștiincios, 
după amiaza, în timpul liber, in 
afara colectivului — huligan, der
bedeu, bulevardist ?!

strungari pe care 
„Atelierele Bazei

Răspunsul nu poate fi decît că 
acest tânăr nu a înțeles saiu nu 
vrea să înțeleagă că fiind utemist 
nu poți să nu respecți, să nu-ți în
sușești normele moralei comuniste 
ce trebuie să-ți călăuzească întrea
ga viață și muncă.

Această stranie „duplicitate** a 
caracterului său, la o analiză mai 
profundă, dă la iveală în fond 
fățărnicia sa ; pentru că apare e- 
vident un lucru: adevăratul său 
caracter și-l dezvăluie în afara 
întreprinderii, în afara colectivului,

țiunile și faptele sale de zi cu zi, 
pe de altă parte.

In atelierul în care
Mircea Pătrașcu muncesc utemiști 
ca Miron Șerban, Filimon Cruceru 
— pe care-i caracterizează entu
ziasmul, o comportare morală 
exemplară, tineri care prin întrea
ga lor activitate și conduită în 
viață nu urmăresc decît un singur 
țel — să fie oameni folositori so
cietății. Dar oare e deajuns numai 
atît ? Pot ei susține că și-au fă
cut pe deplin datoria ? Acești ti-

lucrează
muncesc utemiști
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iar în producție, în mijlocul co
lectivului unds știe că apucături
le de huligan nu-i pot fi tolerate, 
își pune masca de „băiat harnic", 
conștiincios. E clar ca lumina zi
lei că aceasta este o atitudine fă
țarnică.

Sînt încă unii tineri —- și prin 
tre ei, din păcate, după cum ați 
văzut și utemiști — care în pro
ducție dovedesc sîrguință, dar a- 
casă în familie, nu-și aștern nici 
patul în care dorm, care în colec
tivul de muncă în care lucrează 
sînt politicoși cu maiștrii, cu mun
citorii mai in vîrstă, sînt atenți și 
respectuoși cu tovarășele lor. iar 
acasă, in familie, pe stradă, în 
afara colectivului — bruschează 
oamenii, își batjocoresc părinții, 
își bat soția, înjură vecinii, se de
dau la beții, scandaluri, la apucă
turi huliganice. Asemenea compor
tări nu trebuie puse nicidecum 
pe seama ușurinții. Ele denotă 
tocmai fățărnicia de care vorbeam, 
faptul că acești oameni, cu con
știința infectată de influența ideo
logiei și moralei putrede burgheze, 
își dau friu liber apucăturilor lor 
antisociale, acolo unde scapă de 
sub atenția colectivului.

Nu te poți considera utemist 
numai cu prilejul ședințelor de or
ganizație, numai în timpul celor 8 
ore de muncă. Utemistul trebuie 
„să fie cinstit, drept, modest, și 
curajos, să-și însușească și să a- 
plice în vîață principiile moralei 
comuniste, să lupte împotriva be
ției, huliganismului și atitudinii 
netovărășești, față de femeie** — 
se spune în Statutul organizației 
noastre. Luînd ca exemplu pentru 
sine lupta și viața comuniștilor, 
utemistul trebuie să dovedească în 
fapt că trăsătura morală dominan
tă ce-I caracterizează este tocmai 
unitatea dintre gîndul și idealul 
său, pe de o parte, și dintre ac-

neri îl cunosc bine pe Mircea Pă- 
trașcu, îl întâlnesc deseori zăcînd 
in colțul străzii in tovărășia unor 
derbedei, acostând femei pe stra
dă sau provocînd scandaluri, iar 
a doua zi, la lucru nu-i atrag a- 
tenția, îi tolerează astfel de atitu
dini cu totul străine moralei co
muniste.

Intransigența față de orice ma
nifestare a moralei burgheze în 
rîndurile tinerilor, în rîndurile to
varășilor de muncă este o obliga- 
țio statutară a fiecărui membru al 
organizației U.T.M. Mircea Pă
trașcu a dovedit încă do la veni
rea sa în întreprindere că se for
mează cu greu ca adevărat luptă
tor în marea armată de construc
tori ai unei noi societăți, că n-a 
reușit să-și însușească morala noa
stră nouă, comunistă și tovarășii 
săi erau datori să-l ajute.

Pătrașcu a fost discutat în adu
narea generală a utemiștilor pen
tru modul său de comportare ne
demnă în afara întreprinderii, dar 
puțini utemiști au încercat să-i a- 
rate deschis și principial care este 
esența abaterilor sale de la morala 
comunistă și unde-1 va duce acest 
drum greșit pe care a pornit. In 
ultima vreme Pătrașcu provoacă 
din ce în ce mai des scandaluri 
publice. Și, ca dovadă a lipsei de 
conștiință politică, dintr-o condam
nabilă lipsă de răspundere și vi
gilență și-a pierdut carnetul de 
U.T.M. Extrem de îngăduitori și 
influențați de atitudinea împăciui- 
toristă a unor membri din biroul 
organizației de secție, tovarășii săi 
l-au sancționat doar cu „mustra
re**.

Ce și-au spus unii utemiști ? 
„Pătrașcu e un strungar bun. Iar 
dacă a greșit, a greșit în afara în
treprinderii. In timpul producției 
el are o comportare bună. Nu tre
buie să-l condamnăm atît de as
pru*.

Acest mod unilateral de a ju
deca faptele unui utemist, do a-1 
aprecia exclusiv prin prisma com
portării salo numai în timpul pro
ducției și de a nu te interesa ce 
reprezintă el ca om — luat în to
talitatea manifestărilor, comportă
rilor, atitudinilor sale în muncă și 
în viață, duce întotdeauna la o a- 
preciere greșită, deformată, care 
are grave urmări atît pentru el 
insuși cît și pentru întreaga or
ganizație. Organizația U.T.M., ute
miștii din această întreprindere 
trebuie să se ocupe de tineri nu 
numai în timpul procesului de 
producție, ci do întreaga lor via
ță și comportare pe care trebuie 
să le îndrume, să le călăuzească 
pe un făgaș just, ajutîndu-i pe ti
neri să se formeze ca adevărați 
utemiști. Organizația U.T.M. are 
un ro! deosebit și în organizarea 
timpului liber al tinerilor. Ea are 
datoria să conducă și să organize
ze procesul multilateral de educa
ție comunistă a utemiștilor, proces 
care nu se limitează în mei un 
caz numai la cele opt ore de pro
ducție. Noi nu creștem numai buni 
strungari, lăcătuși, mecanici etc., 
ci creștem oameni în adevăratul 
înțeles al cuvântului — mai mult, 
creștem tineri revoluționari, demni 
de calitatea do utemist. în stare 
să lupte cu tot devotamentul 
pentru cauza partidului. Și proce
sul creșterii lor, depășește catego
ria limitele celor 8 ore de muncă 
în producție. Judecată din acest 
punct de vedere, e nepermisă a- 
titudinea împăpiuitoristă avută de 
utemiști față do abaterile lui Pă
trașcu. Discutarea cazului său era 
pentru organizație și un prilej să-și 
analizeze propriilo slăbiciuni în 
munca do educație, propria sa 
lipsă de preocupare pentru a fo
losi timpul liber al tinerilor în 
scopul educării lor comuniste. 
Departe de a fi fost pentru Pă
trașcu un ajutor, atitudinea îngă
duitoare a tovarășilor săi a stimu
lat apucăturile sale străine de ati
tudinea morală a unui utemist.

Organizația de bază U.T.M. de 
la întreprinderea „Atelierele Ba
zei Tabulare" din Tg. Jiu, are 
datoria să.ia măsuri ferme, hotă- 
rîte pentru a-1 readuce pe acest 
tînăr pe drumul just. Ea trebuie să 
judece abaterile Iui Mircea Pătraș
cu pornind de la aceea că orga
nizația noastră nu-i poate tolera 
unui membru al său să fie ute
mist doar 8 ore pe zi, cît lucrea
ză în producție. Și dacă cu tot a- 
jutorul pe care o să 1-1 dea, Mir
cea Pătrașcu va persevera în apu
caturile 
morala 
înlăture 
lor I

sale, în abaterile de la 
comunistă, utemiștii să-l 
cu hotărâre din mijlocul

Cu ocazia „Zilei Revoluției**, rog pe Excelența Voastră să pri
mească din partea Prezidiului Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Romîne și a mea personal sincere felicitări 
mai bune urări de succes poporului Republicii Arabe Unite, 
înflorirea și prosperitatea continuă a patriei sale.

Poporul romîn acordă o deosebită apreciere contribuției 
tante adusă,, de Republica Arabă Unită la lupta pentru indepen
dența popoarelor arabe, pentru asigurarea păcii în Orientul 
Apropiat și în întreaga lume.

I. GH. MAURER
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale

Domnului Ion Gheorghe Maurer
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Pdpulare Romine 
București

Am primit mesajul dv. care exprimă în numele dv. și In nu
mele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R.P. Romîne felicitări 
cu ocazia aniversării revoluției.

Noi apreciem în mod deosebit bunele urări pentru independența 
popoarelor arabe și pentru contribuția lor la menținerea păcii 
mondiale spre care cu toții năzuim.

Adresîndu-vă cu plăcere mulțumirile mele cele mal călduroase, 
doresc să vă transmit cele mai bune urări pentru fericirea și să
nătatea dv., ca și pentru prosperitatea și gloria poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Etiopiei, ziua de naștere a îm
păratului, Președintele Prezidiu
lui 'Marii Adunări Naționale a 
R.P. Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, a trimis la 22 iulie împăra
tului Haile Selassie I o telegra
mă de felicitare în care exprimă 
cele mai sincere urări de fericire 
pentru Majestatea sa Imperială și 
de prosperitate pentru poporul 
etiopian.

împăratul Haile Selassi» I a

Informații
In cadrul școlii medii „Aurel 

Vlalcu" din Orăștie, regiunea Hu
nedoara, prin grija comitetului 
orășenesc U.T.M. s-a înființat de 
curind clubul elevilor care cu
prinde săli de șah, tenis de masă, 
iar intr-o sală special amenajată 
se dau diferite consultații la ma
teriile de studiu. Tot din iniția
tiva comitetului orășenesc U.T.M. 
a luat ființă pe lingă cinematogra
ful „Vasile Boaită" din Orăștie un 
cineclub unde 
gratuit filme 
neret, care 
cuții.

duminica rulează 
educative pentru ti- 
sînt urmate de dis-

★
a luat ființă recent 
Societății de științe

Echipa bucureșteană de fotbal 
Rapid II, din categoria B. și-a 
început turneul tn U.R.S.S., jucând 
la Chlșinău cu formația Moldova. 
Fotbaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 2—0. Astăzi, ]a 
Odesa echipa Rapid II întâlnește o 
Selecționată locală.

★

Marți dimineața a părăsit Capi
tala, plicind In Franța, echipa se
lecționată de tenis a R.P.R. (ti
neret) pentru a participa între 1 
și 3 august la turneul final al 
competiției „Cupa Galea" care va 
avea loc la Vichy. Echipa noastră 
este alcătuită din V. Serester, D. 
yiziru fi 1. Tiriac.

•k

După cum s-a anunțat, la 5 și 
6 august echipa de atletism a 
S.U.A. care a susținut ia Mosco
va o Întâlnire cu reprezentativa 
U.R.S.S. va evolua Ia Budapesta 
în compania selecționatei R. P, 
Ungare. In afara atleților maghiari 
și americani 
ticipa și alți 
țările vecine.

la concurs vor par- 
sportivi invitați din

★

în prezența a 5000 de spectatori 
marți a avut loc la Constanța în
tâlnirea internațională de handbal 
dintre echipele selecționate mascu
line ale orașelor București și Bu
dapesta. Victoria a revenit echipei 
maghiare cu scorul de 12—8 (5—5).

(Agerpres)
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V. BARAN

La Agnita 
o subfilială a ...
istorice și filologice. Noua subfi
lială grupează aproape 100 de 
membri, care au și alcătuit pri
mele lucrări, dintre care mențio
năm „Studiu despre cel mai vechi 
pod acoperit peste Olt" și lucra
rea „Pricinile breslelor de mește
șugari romîni din Brașov".

Cîmpulung-Muscel — Tabăra de pionieri și școlari a Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii". In clubul, bine amenajat al tabe
rei, pionierii zăbovesc cu plăcere.

oca rn jt

(Urmare din pag. l-a)

comitetului, discutau cu tînărul nou venit 
pentru ca să-l cunoască îndeaproape încă 
din primele zile. Comitetul U.T.M., după 
această discuție, stabilea apoi concret cine 
se va ocupa de educația tînărului venit 
în mijlocul colectivului lor. In afară de 
aceasta, tinerii erau antrenați la o serie de 
acțiuni menite să-i ajute In pregătirea lor 
politică, în formarea lor ca tineri munci
tori înaintați. S-au făcut deseori lecturi și 
discuții despre prevederile Statutului 
U.T.M., insistîndu-se în mod deosebit asu
pra caracterului și scopului organizației 
noastre, asupra obligațiilor politice ce-i 
revin utemistului, asupra profilului politic 
și moral al membrilor U.T.M. Tinerii au 
fost antrenați la acțiunile de folos obștesc 
și unii au fost invitați chiar la adunările 
generale de U.T.M. în care discutau pro
bleme politice și sarcini de răspundere ce 
stăteau în fața organizației. Astfel, parti- 
cipînd alături de cei care răspundeau de 
pregătirea lor la acțiunile organizației în
cepeau să cunoască îndeaproape ce este 
Uniunea Tineretului Muncitor, ce scop are, 
ce sarcini de răspundere i-a încredințat 
partidul, ce răspunderi politice îi revin unui 
utemist, începeau să șe obișnuiască cu 
viața de colectiv, cu activitatea organiza
ției

Poate fi subliniată în special activitatea 
utemistelor Elena Mtireșan și Elena Macri 
care cu răbdare și prieepere tovărășească 
s-au ocupat de pregătirea politică a mul-

tor tineri, care astăzi sînt utemiști frun
tași ca: Rodica Ganea, Chiazim Semahat, 
Virginia Decu, Islam Serpinas, lonescu Lu- 
creția și alții.

Activitatea organizației de bază U.T.M. 
dusă pentru pregătirea politică a viitorilor 
utemiști n-a încetat insă odată cu primirea 
tînărului în U.T.M. La I.R.P.L. se duce o 
temeinică muncă politică cu toți tinerii noi 
primiți în organizație. In afara faptului că 
de ei continuă să se ocupe utemiștii cei 
mai buni și membrii comitetului U.T.M., 
noii utemiști au primit toți sarcini concrete, 

■ menite să le dezvolte spiritul de răspun
dere față de calitatea de utemist, să-i aju
te să se pregătească temeinic din punct 
de vedere politic. Principalele sarcini se re
feră la îmbogățirea cunoștințelor lor poli
tice și de cultură generală. Noii utemiști 
primesc cărți pe care într-un timp limitat 
sînt datori să le citească și să le recenzeze. 
Totodată, pe măsură ce au fost primiți în 
organizație, ei au fost încadrați în for
mele de învățămînt politic, iar cei primiți 
în ultimul timp, au fost invitați să parti
cipe la seminariile recapitulative ale cercu
rilor politice, de unde 
învățat cu privire la 
nostru, la sarcinile ce 
utemiștilor, în lupta de 
lismului.

Utemiștii Gheorghe
auto, Elena Baltag — țesătoare de covoa
re, boiangiul Ion Tudor, electricianul Con
stantin Andrei și muți alți tineri buni, 
care au venit In această întreprindere anul

au avut multe de 
politica partidului 
revin organizației, 
construire a socia-

Baciu — mecanic

£

acesta, au fost ajutați să se pregătească 
spre a deveni utemiști, acum situîndu-se 
printre utemiștii fruntași.

In munca de pregătire și educare a ti
nerilor ce urmau să intre în U.T.M. ca și 
în activitatea de îndrumare a noilor ute-

și cele 
pentru

impor-

Colț pitoresc din Călimănești

răspuns tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer printr-o telegramă din 24 
iulie în care, după ce își exprimă 
profunda apreciere pentru mesa
jul primit, transmite salutul său 
cordial și cele mai bune urări 
Președintelui Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale și poporului ro- 
mîn.

Muncitorii își înfrumusețează uzina
Muncitorii Combinatului side

rurgic din Hunedoara, după ce au 
analizat In cadrul unei consfă
tuiri de producție posibilitățile de 
înfrumusețare a combinatului prin 
muncă voluntară, s-au angajat ca 
în cinstea lui 23 August și 7 No
iembrie să participe zilnic, prin

rotație, la această acțiune impor
tantă. Siderurgiștii sînt larg spri
jiniți în această muncă și de co
lectivele de muncitori de la În
treprinderea de construcții side
rurgice și Trustul IV construcții 
Hunedoara, Acțiunea siderurgiști- 
lor este în plină desfășurare.

CONCURSUL „IUBIȚI CARTEA”

UN PUTERNIC MIJLOC 
de educație comunistă 

a TINERET U L UI
(Urmare din pag. l-a)

faza superioară a fost aproape 
sută la sută, cum a fost cazul la 
F. C. „Gh. Gheorghiu-Dej“, Fabri
ca de timbre sau ia Școala medie 
nr. 2.

Totuși e mic numărul de tineri 
care au participat la etapa l-a față 
de numărul total al purtătorilor 
insignei, și acest lucru se dato- 
rește lipsei de perseverență atit a 
unor organizații U.T.M. cit și a 
comisiilor. Unele comitete raionale 
n-au luat din vreme măsurile in
dicate pentru a mobiliza organiza
țiile U.T.M. să desfășoare o mun
că susținută de atragere a purtă
torilor insignei ca participanți la 
fazele superioare ale concursului. 
Astfel Comitetul raional U.T.M. 
„Tudor Vladimirescu1*, neluind 
măsurile cele mai bune și la vre
me pentru organizarea etapei a 
l-a a fazei superioare a concursu
lui, a creat situația ca din 1149 
purtători ai insignei — la sfîrși- 
tul anului 1957—să se prezinte Ia 
prima etapă doar 320. Slabe rezul
tate in această direcție au și Co
mitetul raional U.T.M. „1 Mai** și 
Comitetul organizației U.T.M. a 
centrului universitar.

Pentru selecționarea celor care 
urmau să participe la etapa a II-a, 
comisia orășenească a dat indica
ții să se țină seama de numărul 
de participanți la etapa I-a, In 
așa fel incit organizațiile care au 
avut un număr mai mare de par
ticipanți să poată fi reprezentate 
de mai mulți tineri. Astfel 587 de 
participanți la etapa I-a au fost 
selecționați pentru etapa raională.

Recenziile scrise de aceștia au 
fost prezentate in adunări gene
rale U.T.M. în cadrul „Joilor tine
retului*, citite la stațiile de ampli
ficare sau cu ocazia altor mani
festări culturale și aceasta a avut 
un rol educativ asupra tineretului.

In luna mai, tn toate raioanele 
din București s-a desfășurat etapa 
a ll-a a fazei superioare la care 
a participat un număr de 448 to
varăși.

Privind repartizarea pe grupe

la

de studii se poate observa că la 
grupele I, Ii și III majoritatea 
participanților au fost tineri mun
citori, elevi ai școlilor profesio
nale și un număr suficient de 
elevi ai școlilor medii. La grupa 
IV-a rezervată celor cu studii su
perioare, cei mai mulți participanți 
au fost absolvenții institutelor de 
învățămînt superior cu caracter 
tehnic.

In general această etapă a fost 
bine organizată. Astfel în raioa
nele „I. V. Stalin", „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" și „V. I. Lenin", existind 
preocupare, discutindu-se din timp 
cu participanții, rezultatele au fost 
bune atit din punctul de vedere al 
participării — cei absenți fiind in 
număr mic și majoritatea din mo
tive serioase — cit și al lucrărilor 
prezentate.

Noi ne-am străduit să dăm mai 
multă atenție conținutului activi
tății din acest concurs, pregătirii 
temeinice a participanților. înain
te de începerea întrecerii etapei 
orășenești s-a organizat un con
curs „Cine știe ciștigă" pe urmă
toarele teme: „Critica societății 
burghezo-moșierești în opera lui I. 
L. Caragiale" și „Dragostea de 
patrie în opera lui M. Sadovea- 
nu‘*. Acest concurs a avut darul 
să orienteze în mare măsură pe 
concurenții spectatori, spre proble
mele esențiale din lucrările cerute 
în concurs. Apoi, tinerii au fost 
repartizați pe grupe și timp de 
trei ore, fiecare din cei 72 de par
ticipanți s-a străduit să lucreze 
cît mai bine tema pe care a avut-o. 
Chiar din timpul desfășurării 
concursului, privind cîteva lucrări 
scrise, ne-am putut da seama de 
greutatea pe care o vom întîm- 
pina în stabilirea celor ce vor re
prezenta Bucureștiul la întrecerea 
„prietenilor cărții" din toată țara.

Intr-adevăr, foarte mulți tineri 
din fiecare grupă s-au pregătit 
temeinic pentru această etapă. 
Participantele Stana Petrache (fi
latoare la Bumbăcăria „Jilava") și 
Cornelia Gafița (muncitoare la 
Industria Bumbacului B) au scris 
lucrări bune, cu referiri exacte,

3Lji Ol IF~H II ii i II il II ll""ll ii

precise la operele lui M. Sadovea- 
nu, I. Creangă, G. Coșbuc și M. 
Beniuc, demonstrînd că și-au însu
șit temeinic lucrările indicate in 
bibliografia concursului. De ase
menea, multe din lucrările prezen
tate de participanții de la grupa 
a ll-a au prilejuit comisiei mo
mente de satisfacție. Lăcătușul 
Vasile Cojocaru — de la „Grivița 
Roșie" și Neagu Udroiu — elev 
al Școlii profesionale „Mao-Tze- 
dun“, s-au numărat printre cei 
mai buni. La grupa lil-a au par
ticipat tineri absolvenți ai învăță- 
mîntului mediu.

Lucrările participanților la gru
pa IV-a au fost in general scrise 1 
cu maturitate, operele discutate ' 
fiind comentate la un nivel ridi
cat. Pot fi menționați in mod spe
cial tinerii Cotta Alexandru, ingi
ner de la „Clement Gottwald", 
Elena Doxănescu, de la Direcția 
Presei, Dumitra Voica de la 
M.A.I., Paula Teodorescu, inginer 
de la „Timpuri Noi" și mulți alții, 
care au dovedit că s-au pregătit 
cu multă seriozitate pentru acea
stă fază a concursului.

O primă concluzie — trasă de 
Comitetul orășenesc București al 
U.T.M. in urma desfășurării eta
pelor superioare ale concursului in 
Capitală — e aceea că pe viitor 
va trebui să dăm cea mai mare 
atenție muncii dusă de organiza
țiile U.T.M. pentru antrenarea 
maselor largi de tineri care să de
vină purtători ai insignei „Prie
ten al cărții" ținând seama de ro
lul imens ce-1 are literatura in edu
cația comunistă a tineretului. Rea- 
lizind acest lucru, vom face ca in 
etapele fazei superioare a con
cursului participantii să se nu
mere nu cu zecile, nu cu sutele, ci 
cu miile.

Iar o a doua concluzie extrem 
de importantă se referă la necesi
tatea de a da mai multă atenție 
modului în care se pregătesc ti- « 
nerii pentru concurs, de a orienta 
pregătirea lor spre lucrările cele 
mai esențiale, de a organiza mai 
temeinic — în acest scop — con
cursuri fulger de diferite genuri, 
consultații etc.

La aceasta a dus și încurajarea lipsei de 
exigență dovedită de organizația de bază 
U.T.M., de către comitetul orășenesc U.T.M. 
Constanța care, urmărind doar creșterea 
numerică a rîndurilor organizației, a dat 
dovadă el însuși de slabă exigență poli-

Pregătirea politică 
a noilor utemiști
preocupare importantă 
a organizației de bază U. T. M.

v

miști, au existat însă și lipsuri din care 
comitetul organizației U.T.M. a tras și 
trebuie să tragă învățăminte. Cea mai gra
vă dintre ele a fost aceea că au existat 
adunări generale în fața cărora s-au pre
zentat și unii tineri nepregătiți pentru 
acest pas important în viața lor, și cu 
toate acestea au fost și ei primiți în U.T.M.

tică și nu a urmărit cu atenție să vadă 
dacă toți tinerii care au fost primiți în 
U.T.A1. sînt pregătiți din punct de vedere 
politic pentru acest pas important din via
ța lor. Deseori însuși biroul comitetului 
orășenesc a confirmat cu foarte multă ușu
rință tineri nepregătiți pentru a intra în 
U.T.M., încurajînd astfel lipsa de exigență

fermă a unor organizații de bază U.T.M. 
față de calitățile ce trebuie să le aibă un 
utemist. Acest lucru este greșit și contra
vine prevederilor Statutului U.T.M. Astfel 
de practici pot duce la pătrunderea în orga
nizație a unor elemente șovăielnice care 
nu cunosc bine scopul organizației noa
stre și care nu vor fi în stare să ducă la 
îndeplinire sarcinile mari ce stau în fața 
utemiștilor. Lipsa de exigență în primirea 
de noi membri în U.T.M. poate duce în ul
timă instanță la pătrunderea în organiza
ția noastră a elementelor dușmănoase.

Despre lipsa de exigență față de calită
țile politico-morale a celor care urmau să 
intre în U.T.M., comitetul U.T.M. și-a dat 
seama mai tîrziu, cînd s-a văzut pus în 
situația de a lua măsuri drastice pentru 
remedierea urmărilor unor asemenea lip
suri. Așa de pildă, fusese primită în astfel 
de condiții, tînăra Emilia Agibai, un ele
ment nedisciplinat care neglija producția 
și care-și petrecea timpul liber pe străzile 
orașului în companii dubioase. Ea reușise 
să antreneze și pe alte tovarășe de muncă 
la asemenea preocupări incompatibile cu 
morala comunistă. Utemista Munise 
Achif începuse și ea să 'chiulească de 
la lucru, să bată străzile și să meargă 
tîrziu acasă. Emilia Agibai a fost exclusă 
din U.T.M. și scoasă din întreprindere. 
Utemista Munise Achif a fost ajutată cu 
răbdare și perseverență de către utemista 
Elena Vasiiescu care i-a explicat cît de 
greșit era drumul pe care apucase. Mu
nise Achif este astăzi una dintre utemistele
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fruntașe ale organizației de bază U.T.M. 
de la I.R.P.L. Constanța.

In îndeplinirea sarcinilor de educare a 
celor mai buni tineri spre a intra în U.T.M. 
și de creștere politică a noilor utemiști, or
ganizația de bază U.T.M. de la I.R.P.L. 
Constanța a dovedit maturitate și răspun
dere politică. Nu trebuie să uite însă nici 
lipsurile avute pînă acum.

Comitetul U.T.M. de la I.R.P.L. Con
stanța trebuie să se străduiască pentru a 
găsi noi forme educative, atractive de an
trenare a tineretului la activitatea organi
zației. Va trebui dată mult mai multă aten
ție organizării conferințelor pentru tineret 
cu caracter politico-educativ. Este bine să 
se organizeze, de pildă, adunări și discuții 
cu utemiștii și tinerii la care să fie invi
tați activiști și membri de partid, care să 
le vorbească utemiștilor despre lupta par
tidului, despre sarcinile și politica partidu
lui in etapa actuală, despre sarcinile 
U.T.M. ca ajutor și rezervă de cadre a 
partidului, despre conducerea de către par
tid a U.T.M. —* principiu de căpetenie 
pentru întreaga activitate a U.T.M., despre 
obligația utemiștilor de a lupta cu hotărîre 
pentru înfăptuirea sarcinilor partidului etc.

Mergînd pe acest drum, manifestlnd o 
exigență mereu sporită față de munca și 
comportarea utemiștilor, a tinerilor, orga
nizația U.T.M. de la I.R.P.L. va deveni o 
organizație puternică, combativă, ajutorul 
cel mai de nădejde al organizației de par-



Pentru pace în Orientul Arab popoarele cer:

Să tic convocată flc urgența
conferința șefilor guvernel

Ecoul internațional la noile mesaje ale lui N. S. Hrușciov
Washinglonul, Parisul și Londra 
sînt datori sâ propună imediat 

data și locul conferinței

Statele Unite ale Americii manevrează

Documente ale primei Conferințe Sindicale Mondiale 
a tineretului muncitor 

(Praga, 14—20 iulie 1958)

APEL
către tineretul muncitor 

din întreaga lume

PARIS 29 (Agerpres). — Zia
rele comentează pe larg schimbul 
de mesaje intre N. S. Hrușciov, 
D. Eisenhower, H. Macmillan și 
Ch. de Gaulle. Mai multe ziare 
relevă promptitudinea cu care a 
răspuns șeful guvernului sovietic, 
subliniind că N. S. Hrușciov esia 
de acord cu părerea lui de Gaulle 
în legătură cu ținerea conferinței 
la nivel inalt in vreun oraș din 
Europa.

In această ordine de idei ziarul 
„Combat" scrie că aceasta a fost 
prima înțelegere dintre Est și Vest 
în ceea ce privește pregătirea con
ferinței la cel mai inalt nivel. 
Hrușciov- a declarat, subliniază 
ziarul, că acceptă propunerea ge
neralului de Gaulle ca intîlnirea 
să aibă loc intr-un oraș din Eu
ropa.

Ziarul „Paris-Journal" arată că 
Hrușciov a răspuns fără amînarc. 
puterilor occidentale. La Paris, a- 
daugă ziarul, se manifestă, după 
cît se pare, o mare satisfacție în 
legătură cu tonul mesajului lui 
N. S. Hrușciov. ,

Ș<Unele ziare, printre care 
„Le Populaire de Paris", organul 
partidului socialist, incearcă că 
denatureze poziția Uniunii So
vietice, publicind comentarii ten
dențioase.

După părerea ziarului „La Noti- 
velle Republique de Bordeaux'. 
Eisenhower trebuie să-și dea acum 
asentimentul. Este limpede, scrie 
ziarul, că conferința la cel mai 
înalt nivel va avea loc cu toate 
rezervele și împotrivirea... Nu se 
mai poate pune obstacole în ca
lea unei asemenea conferințe.

Este greu să-ți închipui, scrie 
ziarul „Le Libre Poitou", cum ar 
putea acum Macmillan și Eisen
hower să se descotorosească de 
formula pentru care s-au pronun
țat doi din principalii participanți 
la o eventuală conferință. WAS
HINGTONUL, PARISUL ȘI LON
DRA, scrie ziarul „Paris-Norman- 
die“, SINT DATORI SA PROPU
NĂ IMEDIAT DATA ȘI LOCUL 
CONFERINȚEI.

NEW YORK 29 (Agerpres). — nomice ale Occidentului, interesată 
Unele ziare încearcă în comen- în exploatarea petrolului din O- 

tarii proprii să denatureze sensul rientul Apropiat și a recunoașterii 
mesajului lui N. S. Hrușciov ast- legalității năzuinței popoarelor a- 

rabe spre independență. Lippmann 
este de părere că Statele Unite 
pentru a nu se trezi în rolul de 
acuzat intr-un proces public tre
buie ca înainte de a cădea de 
acord asupra conferinței la nivel 
înalt, să recunoască noul guvern 
al Irakului și să-și retragă tru
pele sau cel puțin să stabilească 
precis data evacuării lor.

RECUNOAȘTERI AMARE
Dar chiar și aceste măsuri, scrie 

Lippmann, nu vor aduce glo ie 
Statelor Unite, deoarece întreaga 
lume va considera aceasta o re
tragere silită. S-a dovedit la în
ceput în cazul Suezului iar acum 
din nou — în Liban și 
— că statele occidentale 
site de putere chiar dacă 
tărîte să restabilească o 
ție de felul aceleia pe care o avea 
Anglia înainte de al doilea război 
mondial. Noi nu sîntem suficient

Ședința cabinetului englez
LONDRA 29 (Agerpres). — La fugii pe care puterile occidentale 

29 iulie la reședința primului mi
nistru al Angliei a avut loc o șe
dință a cabinetului. După cum re
latează agențiile telegrafice, îna
inte de ședință, Macmillan a in
format pe colegii săi de cabinet că 
ordinea de zi cuprinde problema mile, iar americanii au nevoie de 
cu privire la recentul mesaj al lui două săpțămîni pentru a se pre- 

Țgăti să nu plece nicăieri? Cu 
fiecare zi, continuă observatorul, 
devine mai clar că d-1 Dulles în
cepe să aibă o atitudine din ce în 
ce mai rece față de conferința la 
nivel înalt cu privire la Orientul 
Mijlociu, găsind motive tot mai 
ingenioase pentru amînare.

Intr-un articol redactional, zia
rul „News Chronicle" critică de 
asemenea poziția puterilor occi
dentale. Ziarul scrie : Partea occi
dentală nu are cîtuși de puțin 
noțiunea de urgentă. Și, vorbind 
brutal, de acest lucru este vino
vată America. Nesfîrșitele convor
biri, discuții, retractări și ener
varea prost ascunsă a Washingto
nului nu au ajutat nimănui. Dl. 
Hrușciov a acceptat New York- 
ul. Să ne folosim de acest lucru ; 
dl. Hrușciov cere să se indice o 
dată. Să o indicăm.

le folosesc de fiecare dată cînd 
este vorba de convocarea conferin
ței șefilor de guverne. Observato
rul I pune întrebarea : De ce rușii 
pot ca în cinci zile să plece într-o 
călătorie la o distanță de 5.000 de

N. S. Hrușciov.
Deși deocamdată, cercurile ofi

ciale evită să aprecieze noul me- 
sij, presa engleză consacră acestor 
documente comentarii ample ale 
observatorilor lor diplomatici, pre- 
funi și articole redacționale.

Ziarul „Daily Mirror", unul din 
cele mai mari ziare în ce privește 
tirajul, consideră că în cererea 
r.irectă cu privire la fixarea dalei 
convocării conferinței se manifestă 
fațiune sănătoasă. Există numai 
i:n singur răspuns, declară ziarul, 
pe care în prezent Macmillan și 
Eisenhower îl pot da. Acesta este 
fixarea unei date.

Observatorul diplomatic al zia
rului „News Chronicle", opune 
grabei cu care s-au adunat la 
Londra participanții la pactul de 
la Bagdad, permanentele subter-

fel îneît să treacă vina peni: u 
eventuala torpilare a conferinței 
la nivel înalt de pe umerii Sta
telor Unite asupra Uniunii So
vietice. Astfel „New York Herald 
Tribune" pretinde într-un articol 
de fond publicat la 29 iulie că a- 
cest mesaj ar constitui o renun
țare la conferință din partea 
Uniunii Sovietice.

Această încercare de a pune 
pe seama Uniunii Sovietice vina 
pentru 
este 
toare pentru 
atitudine a S.U.A. față de propu
nerea privind convocarea confe
rinței la nivel înalt a fost cunos
cută cu mult înainte de ultimul 
mesaj al lui N. S. Hrușciov. De 
fapt întreaga presă americană a 
recunoscut că Washingtonul nu 
dorește această conferință și doar 
manevreză întrucit starea de spi
rit a opiniei publice mondiale a- 
larmată de primejdia transfor
mării conflictului militar în O- 
rientul Apropiat ' și Mijlociu în
tr-o. catastrofă generală, a exclus 
posibilitatea respingerii directe a 
propunerii sovietice privind con
ferința șefilor de guverne.

TEAMA DE RĂSPUNDERE
Un alt punct de vedere mai 

răspîndit, prezentat în coloanele 
ziarului „New York Herald Tri
bune" este că nici o conferință 
la hivel înalt nu trebuie; să aibă 
loc și nu vă' avea loc atît timp1 
cît trupele americane se află în 
Liban.

Cunoscutul ziarist Walter Lîpp- 
manni'ia . atitudine în coloanele 
ziarului „New York Herald Tri
bune" împotriva conferinței la ni
vel înalt în momentul de față, 
pentru că Statele Unite n-au cu 
ce să vină la această conferință, 
deoafece ele nu au nici un fel de 
politică constructivă față de O- 
rientul Apropiat, iar singura po
litică justă, consideră Lippmann, 
este stabilizarea situației în O- 
rientul Apropiat pe baza recunoa
șterii intereselor strategice ale 
Uniunii Sovietice interesată în 
securitatea frontierelor sale sudi
ce, a recunoașterii intereselor eco-

întîrzierea 
jalnică și 

că

conferinței 
neconvingă- 

adevărala

Iordania 
sînt lip- 
sint ho- 
domina-

de puternici, repetă Lippmann, 
pentru a transforma din nou Ori
entul Mijlociu într-o sferă de in
fluentă a Angliei, Franței și 
S.U.A.

Oricît ar diferi pozițiile comen
tatorilor, ei pornesc cu toții de 
la premiza că cel puțin în mo
mentul de față conferința șefilor 
de guverne nu este in avantajul 
Statelor Unite și că Washingtonul 
ar dori s-o eviie.

Aceasta nu este numai părerea 
presei. Intr-o știre a coresponden
tului din Washington al ziarului 
,.New York Times", Schmidt, care 
a apărut la 29 iulie sub titlul : 
Planul Hrușciov este respins de 
Statele Unite, se spune că după 
părerea diplomaților, S.U.A. nu se 
grăbesc în privința întîlnîrii la ni
vel înalt.

După cum constată pe bună 
dreptate corespondentul ziarului 
„New York Times", Crock, decla
rația lui Hrușciov că Washingto
nul creează mereu piedici in ca
lea conferinței prin măsuri îndrep
tate în mod special în acest scop, 
este imposibil de contestat.

Noi, tineri muncitori și militanți de opinii dife
rite, delegați și observatori veniți din tk> de țari 
din lume și întruniți, la apelul F.S.M., la l-a 
Conferință Sindicală. Mondială a tineretului mun
citor, invităm pe toți tinerii muncitori tara deose
bire de apartenență sindicală, de opinii politice, de 
credință religioasa sau de rasă, sa se uneasca cu 
întreaga masă a muncitorilor și să-și intensifice 
activitatea în sinul organizațiilor sindicale, pentru 
satisfacerea revendicărilor noastre și pentru reali
zarea unei lumi a păcii, eliberată de amenințarea 
atomică și de cursa înarmărilor, a unei lunii potri
vit cu aspirațiile noastre de bunăstare și fericire.

Trăim intr-un univers în plina metamorfoză. 
Cele mai fantastice visuri ale noastre din copilă
rie se realizează sub ochii noștri, datorită efortu
rilor unite ale forțelor progresului în lume.

In epoca sateliților artificiali, a pregătirilor în 
vederea călătoriilor interplanetare, a perspective
lor grandioase pe care le deschide utilizarea ener
giei atomice în scopuri pașnice, cînd solul și sub
solul ascund bogății imense puțind servi bunăstării 
omenirii, noi ne întrebăm care va fi viitorul nos
tru.

Prea numeroși sînt încă în lume tinerii care su
feră de loame, prea mare este încă numărul anal- 
fabeților și al acelora care cauta un. serviciu, prea 
numeroase sînt victimele colonialismului.

Totuși în țările socialiste, în care dreptul la mun
că, la odihnă și la învățătură este asigurat pe de
plin, tineretului îi sînt date posibilități imense care 
îi asigură completa dezvoltare.

In țările capitaliste și în acele care s-au scutu
rat de opresiunea odioasă a colonialiștilor, tinerii 

din 
des-

luptă alături de cei mai în vîrstă, cu forțe 
ce în ce mai mari. Ei obțin succese care le 
chid perspectivele unei lumi mai bune.

Monopolurile capitaliste însă și guvernele

me ale capitaliștilor și din sumele destinate pre» 
gătirilor de război.

Întărirea unității și a acțiunii clasei muncitoare 
este garanția esențială a succesului.

FORȚA NOASTRĂ UNITĂ ESTE DE NEÎNVINS!

Glorioasele tradiții ale mișcării muncitorești in-i 
ternaționale, experiența ei, constituie o călăuză si
gură în acțiunea noastră. Să ocupăm tot mai mult 
locul nostru în sinul mișcării sindicale; să luăm 
parte cu tot mai mult entuziasm la lupta ei dreap
tă, să fim printre cei mai înflăcărați propagandiști 
și organizatori ai unității clasei muncitoare, care 
va asigura victoria poporului muncitor; să știm 
să ciștigăm sprijinul tuturor acelora care ca și 
noi. vor îmbunătățirea condițiilor de viață și o 
politică de pace.

TINERI MUNCITORI ȘI MUNCITOARE 
DIN ȚĂRILE CAPITALISTE!

Luptele voastre de astăzi se alătură luptelor ce- 
lor mat în vîrstă ca voi. Veți fi demnii lor ur
mași. împreună cu ei, acționați pentru realizarea 
visurilor voastre, combătînd pe exploatatorii voș
tri. împreună cu întreaga clasă muncitoare, pregă
tiți victoria asupra forțelor trecutului.

TINERI MUNCITORI DIN ȚĂRILE CARE LUPTA 
PENTRU CUCERIREA INDEPENDENȚEI 

SAU PENTRU A O CONSOLIDA !

Prima olclâric
din Orientul Arab

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN R.A.U.
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contraste. Pe străzi poți vedea 
oameni îmbrăcați în străvechi
le costume arabe conducând

După a șasea aniversare a 
„Zilei Armatei și Revoluției" 
sărbătorită recent, evenimentul 
cel mai important pe pianul degajat motociclete de ultimul 
vieții interne a Republicii A- tip. Tradițiile se împletesc la 
rab-e Unite a fost inaugurarea 
Uzinelor Metalurgice de la 
Heluan.

Iată piatra de temelie a in
dustrializării țării noastre. — 
subliniază cu legitimă mîndrie 
presa egipteană din Cairo. Pri
ma oțelărie din Egipt, prima 
oțelărie din întregul Orient 
Mijlociu — acesta este desigur 
un lucru ce nu poate fi trecut 
cu vederea. Pe lingă importan
ța economică intrinsecă, acest 
fapt are și o valoare simboli
că. El se înscrie în suita trans
formărilor pozitive înregistrate 
de o țară arabă după ce ea a 
zvirlit jugul apăsător al colo
nialismului, exprimă începutul 
punerii în valoare a unor ca
pacități pe care imperialismul 
le înăbușea cu sadism con
știent. Uzinele de la Heluan 
sînt o verigă în lanțul de mă
suri întreprinse de guvernul 
Republicii Arabe Unite pentru 
dezvoltarea economică a țării 
ale cărei roade au și început să 
apară.

Heluan se află la aproxima
tiv douăzeci și cinci de kilo
metri la sud de Cairo. Pe au
tostrada ce șerpuiește de-a lun
gul malului drept al Nilului 
duminică dimineața un călător 
neavizat ar fi început să dea 
semne de uimire încă de Ia 
ieșirea din capitală. Pilcuri de 
oameni formînd pete pestrițe în 
pitoreștile lor costume se înșirau 
pe zeci și zeci de metri de-a- 
lungul întregului drum Ia um
bra curmalilor. Din loc în loc 
portico îmbrăcate in înflorate 
covoare arăbești, steaguri și 
pancarte.

Desigur un tablou festiv.
Locuitorii orașelor egiptene 

sa pregăteau să înlîmpine pe 
președintele Republicii, Gamal 
Abdel Nasser, care trecuse pri
ma dată pe aici cu trei ani 
în urmă pentru a pune prima 
cărămidă la temelia oțelăriei 
do la Heluan. Acum, președin
tele era așteptat la Heluan să 
taio panglica inaugurală. E- 
giptul e tara unor puternice
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fiecare pas în modul cel mai 
bizar cu spiritul modern. Aici, 
la Heluan, alături de furnalele 
înalte și laminorul automati
zat, se putea vedea in această 
zi un imens cort arăbesc alcă
tuit din sute de covoare multi
colore. Sub un acoperiș, ca a- 
cela sub care probabil Ibrahim 
Pașa conducea bătălia de la 
Nezib. a avut loc adunarea 
festivă pentru inaugurarea ce
lei mai moderne uzine meta
lurgice din Orientul Arab. Pre
ședintele Nasser a evocat în 
cuvintul său obiectivele mari 
care stau în fața țării și care 
trebuie neapărat înfăptuite 
dacă vrea să iasă din înapoierea 
în care au ținut-o imperialiștii.

Cînd guvernul a început să 
aplice planul cincinal de dez
voltare industrială puterile co
lonialiste au și trecut la orga
nizarea unui boicot economic. 
Din fericire R.A.U. are și prie
teni dezinteresați. Guvernul a 
recurs la națiunile prietene și 
a reușit să facă față unor greu
tăți apreciabile. „Guvernul 
Uniunii Sovietice — arăta re
cent într-o declarație făcută 
presei ministrul industriei dr. 
Aziz-Sidki — furnizează ma
șini destinate proiectelor cu
prinse într-un acord de coope
rare economică și tehnică pe 
trei ani de zile". Și alte țări 
prietene din lagărul socialist au 4 
întins mina Republicii Arabe x 
Unite. Efortul unui popor care 0 
vțea să trăiască o viață mai 0 
bună, mai demnă se bucură de 2 
simpatia întregii lumi. ?

La Heluan s-a născut un £ 
nou centru industrial. Privind a 
atent construcțiile uiți că ală- ♦ 
turi, la doi pași, se întind du- 4 
nele nesfîrșite ale Saharei, că £ 
tot timpul miliardarii din vest ♦ 
au spus că această țară nu 4 
poate fi niciodată altceva decît £ 
un teritoriu turistic. Poporul ♦ 
care și-a cucerit prin luptă in- T 
dependența națională este insă * 
în stare să o și păstreze. 4

DUMITRU POPESCU ț 
Heluan, 27 iulie 1958 0

BEIRUT 29 (Agerpres). — I:i 
ultimele 24 de ore comandamen
tul american a continuat opera
țiile , dg transportare pc calea ae
rului in Liban a trupelor, arma
mentelor și munițiilor sale. La 28 
iulie pe aeroportul Raid au înce
put Să' aterizeze bombardiere a- 
mericajie. Avioane cu reacție a- 
mericane efectuează permanent 
zboruri deasupra teritoriului Liba
nului. După cum se anunță efec
tivul total al trupelor debarcate iu 
Liban depășește 17.000 de oa
meni.

Se anunță de asemenea că la 28 
iulie au atins litoralul libanez încă 
două nave de transport americane, 
încărcate cu armament și trupe. 
In apropierea coastelor libaneze 
continuă să se afle nave militare- 
americane. . '

Trupele americane controlează 
șoselele Beirut-Tripoli și Beirut- 
Said. Ele ocupă de asemenea, o 
serie de puncte strategice unde 
instalează depozite de armament 
și muniții.

Monopolurile capitaliste însă și guvernele lor, 
pentru a întări stăpînirea lor și pentru a încerca 
să învingă crizele economice de care sînt răspun
zători, accelerează cursa înarmărilor, recurg la 
aventuri militare, agravînd pericolul unui război, 
cu întregul lui cortegiu de orori.

TINERI MUNCITORI ȘI MUNCITOARE 
DIN LUMEA ÎNTREAGA!

Concentrări intense de trupe turcești 
la granițele țărilor arabe

DAMASC 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum rela
tează ziarul 
de-a lungul 
Turciei cu
R.A.U. și cu 
centrarea de 
sînt aduse din

„Al-Rai Al-Amm", 
întregii frontiere a 
regiunea siriană a 
Irakul continuă con- 
trupe turcești care 

Ankara, Izmir.

Adana. O concentrare 
intensă de trupe tur»

Istanbul șî 
deosebit de 
cești se observă în regiunile de 
est și sud ale Turciei, situate în 
imediata apropiere a frontierelor 
cu Irakul și regiunea siriană a 
R.A.U.
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S.U.A. au devenit acum și mai legate de pactul 
agresiv de la Bagdad

LONDRA 29 (Agerpres).—După 
cum s-a aflat aici, la ședința din 
dimineața zilei de 28 iulie a Con
siliului pactului de la Bagdad, a 
luat cuvintul secretarul de stat 
Dulles, lncercînd să justifice agre
siunea S.U.A. în Liban, el a adus 
un argument demult respins (in
clusiv de raportul grupului de ob
servatori O.N.U.) și anume că 
evenimentele din Liban ar.fi fost 
provocate de un amestec din afa
ră. El a căutat să intimideze pe 
participanții la sesiune prin pre
tinsa primejdie a unei „agresiuni 
indirecte", a f.constrîngerii fizice" 
etc. și a promis că în „situație 
similară" Statele Unite „vor apăra 
independența și integritatea loc".

Rcferindu-se la problema convo
cării imediate a unei conferințe a 
șefilor de guverne în scopul regle
mentării conflictului militar din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, Dul
les a aprobat poziția guvernului 
englez care, după cum se știe, a 
renunțat la propunerea sa inițială 
făcuta în mesajul adresat de Mac
millan la 22 iulie lui N. S. Hruș
ciov și a pornit pe calea tergiver
sării convocării conferinței șefilor 
de guverne.

La sfîrșjtul ședinței a fost dată 
publicității o declarație semnată 
de țările membre ale pactului 
(Iran, Pakistan, Turcia și Anglia), 
precum și de Statele Unite. După 
cum se arată în această declara
ție, membrii pactului au examinat 
din nou poziția lor în lumina re
centelor evenimente și au ajuns la 
concluzia că necesitatea care a im
pus crearea acestui pact este în 
prezent mai mare ca orieînd. In 
acest document se repetă ță mem
brii pactului intenționează „să 
mențină securitatea lor colectivă și 
să opună rezistență atît.agresiiyjii 
directe cît și celei indirecte", deși, 
după cum se știe, nimeni nu ame
nință pe vreunul din membrii pac
tului, ci, dimpotrivă, Anglia și 
S.U.A. au întreprins acțiuni agre
sive în Orientul Apropiatei Mij
lociu.

4n declarație se spune că Sta
tele Unite intenționează „să cola
boreze cu țările care au semnat 
această declarație" în domeniul 
militar și „să adere cît de curînd 
la acordurile menite să traducă în 
viață această colaborare".

Prin urmare din declarație re
zultă că Statele Unite au hotărît

să sprijine prin toate mijloacele 
acest pact agresiv, ca bază a pre
gătirilor militare ale puterilor oc
cidentale în Orientul Apropiat* și 
Mijlociu, în special dată fiind in
tensificarea mișcării pentru inde
pendență în țările arabe.

In același timp, declarația recu
noaște indirect că pactul de la 
Bagdad se destramă, participanții 
la pact fiind nevoiți să discute 
„dacă este cazul să-i aducă modi
ficări ’substanțiale".

Comentînd ședința din 28 iulie 
a Consiliului pactului de la Bag
dad, un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
Angliei a declarat' că Anglia „sa
lută întărirea’ legăturilor Americii 
cu membrii Organizației pactului 
de la Bagdad".

Comentatorul diplomatic al agen
ției Press Association arată că în 
prezent S.U.A. „și-au asumat toate 
obligațiile care revin unui mem
bru al pactului de la Bagdad, fără 
să adere oficial la acesta".

In aceeași zi Dulles a plecat cu 
avionul la Washington iar la șe
dința din 29 iulie a Consiliului 
pactului de la Bagdad, S.U.A. vor 
fi reprezentate de ambasadorul lor 
la Londra, Whitney.
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împreună cu popoarele voastre, voi qți obținut 
mari succese asupra colonialismului asupritor. Nu
meroase țări s-au eliberat de acest flagel. Victo
riile lor sînt definitive.

Luptele voastre pentru revendicările și libertă
țile democratice se contopesc în marea luptă pen
tru cucerirea, apărarea și consolidarea independen
ței naționale, indisolubil legată de lupta pentru 
pace.

Inmulțiți-le și extindeți-le I

TINERI MUNCITORI ȘI MUNCITOARE 
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE!

Voi vă bucurați de grija permanentă a clasei 
muncitoare la putere.

Dezvoltați activitatea voastră pentru a întări 
socialismul, pentru a contribui la dezvoltarea im
petuoasă a economiei naționale din țările voastre, 
a tehnicii, a științelor, a culturii, pentru ridica- 

j cultural al

.........................
din lumea întreagă.

MUNCITOARE

Noi, care sîntem parte integrantă din forțele 
creatoare de bunuri ale întregii umanități, noi, care 
sîntem ființe omenești și nu mașini, cerem dreptul 
nostru la o viață frumoasă și demnă.

Să organizăm lupta împotriva concedierilor și a „ 
șomajului, pentru ca să asigurăm tuturor sigu- rea continuă a nivelului material 
ranța mijloacelor de existență și să facem ca drep-- muncitorilor.

Faceți cunoscute mereu tot mai mult realizările 
și succesele voastre tinerilor

tul la muncă să fie o realitate. Împotriva crizei '• 
amenințătoare din lumea capitalistă, să luptăm 
pentru salarii și condiții de muncă mai bune, pen
tru reducerea timpului de lucru fără reducerea sa
lariului, împotriva tuturot discriminărilor.

Să luptăm pentru organizarea unei pregătiri 
profesionale și generale, in raport cu dezvoltarea 
industriei și a tehnicii moderne, pentru a se asi
gura dezvoltarea armonioasă a omului

Să înmulțim acțiunile pentru cucerirea, apărarea 
și extinderea drepturilor sindicale și sociale.

Să contribuim la lupta pentru apărarea liber
tăților, pentru independența națională a popoare
lor și pentru salvarea păcii.

Toate aceste revendicări pentru progres social și 
pentru pace pot și trebuie să fie satisfăcute, fon
durile necesare să fie smulse din profiturile enor-

TINERI MUNCITORI ȘI
DIN LUMEA ÎNTREAGA!

Prima Conferință Sindicală Mondială a tinere
tului muncitor și întreaga clasă muncitoare vă 
cheamă :

— să promovați și să întăriți prietenia și soli
daritatea cu toți tinerii din lume;

— să lărgiți contactele și schimburile între ti
nerii și sindicatele din toate țările;

— să faceți ca unitatea și solidaritatea clasei 
muncitoare să devină obiectivul tuturor preocupă
rilor voastre.

Mari succese vă așteaptă!

Convorbirea lai N. S. Hrușciov
cu un grup de ziariști indieni

MOSCOVA 29 (Agerpres) — 
TASS transmite: La 29 iulie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
primit un grup de editori și re
dactori ai ziarelor indiene, care 
se află în trecere în Uniunea So
vietică, venind de la Stockholm, 
unde au participat la Congresul 
Mondial pentru dezarmare și co
laborare internațională.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și înțe
legere reciprocă.

N. S. Hrușciov a răspuns la 
întrebările puse de ziariștii in
dieni în special asupra posibilită
ților de care dispun popoarele 
iubitoare de pace pentru a curma 
acțiunile colonialiștilor războinici 
și pentru a salva pacea în întrea
ga lume.

Nasser a propus convocarea 
de urgen(ă a unei conferințe 

a miniștrilor de Externe 
ai țărilor Asiei și Africii

CAIRO 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția France Presse,

Școala de arte din Regiunea 
autonomă Yenpien, provincia 
Ririn (R. P. Chineză), în care 
învață copii coreeni a înființat 
fi o clasă de copii cărora le 
place muzica.

In fotografie: Un copil co
reean în vîrstă de trei ani luînd 
o lecție de vioară.
—-------- - - *----------- j-,

LONDRA 29 (Agerpres). După 
cum relatează din Beirut cores
pondentul ziarului „News Chroni» 
clo" la 27 iulie Murphy, subsecre
tar do stat al S.U.A., care se află 
in Liban a căzut într-o ambuscadă 
a răsculaților libanezi și de abia a 
scăpa: cu fuga.

După cum transmite corespon 
dentul, la nord de Beirut un grup 
do răsculați a deschis focul asupra 
automobilului lui Murphy. Un 
glonto a nimerit automobilul, dar 
nu a rănit pe nimeni.

Corespondentul transmite nu 
. , potrivit versiunii 

------------  .4 Liban, 
armă a fost numai un 
do un grup do membri 

trib in cinstea lui

purtătorul de cuvint al secretariatu
lui permanent al conferinței pen
tru solidaritatea țărilor Asiei și A- 
fricii a anunțat că președintele 
Republicii Arabe Unite, Nasser a 
propus convocarea urgentă a unei 
conferințe a miniștrilor de Externe 
ai țărilor Asiei și Africii. O ase
menea conferință ar urma să dis
cute situația actuală în Orientul 
Apropiat și Mijlociu și va consti
tui în același timp o luare de 
contact preliminară în vederea 
convocării unei noi conferințe pen
tru solidaritatea țărilor Asiei și A- 
fricii. Reprezentanții diplomatici ai 
Republicii Arabe Unite în țările 
Asiei și Africii au primit indicații 
să intre în legătură cu guvernele 
țărilor respective pentru a transmi
te propunerea președintelui Nasser.

Afară cu imperialismul 
american din Taivan!

Mitinguri și demonstrași 
în orașele Hancijou 

și Guancijou
PEKIN 29 (Agerpres). — Agen

ția China Nouă relatează că lo
cuitorii din orașele Hancijou și 
Guancijou din China au organizat 
mitinguri și demonstrații în care 
au protestat împotriva Zarvei pro
vocatoare a clicii ciankaișiste în 
regiunea strîmtorii Taivan.

La 27 iulie în orașul Hancijou 
mii de demonstranți au trecut pe 
străzi scandînd lozincile : „Afara 
cu imperialismul american, din 
Taivanul care aparține Chinei 
„Vom elibera Taivanul. Vom con
tinua lupta pînă cînd ne vom 
atinge țelul r. Mitinguri de pro
test au avut loc la numeroase fa
brici și uzine, în instituții, spitale 
și cartiere de locuințe. Participan
ții la acestg mitinguri și-au luat 
angajamentul să-și aducă în mod 
practic contribuția la eliberarea 
Taivanului.

La numeroasele mitinguri de la 
Hancijou ofițeri și soldați din ar
mata populară chineză de elibe
rare și-au luat angajamentul să-și 
perfecționeze și mai mult măie
stria de luptă pentru a putea da o 
ripostă oricărei acțiuni provoca
toare și pentru a fi gata să elibe
reze Taivanul.

Toți locuitorii din Guancijou sînt 
vigilenți față de o eventuală pro
vocare din partea clicii ciankai
șiste în regiunea strîmtorii Taivan. 
In cadrul unor mitinguri de pro
test locuitorii din Guancijou au 
declarat că vor zădărnici orico 
provocare a clicii ciankaișiste, ini 
stigată de Statele Unite.

fără ironie că, j ' ’ 1. 
ambasadei americane în 
focul de 
salut dat 
ai unui 
Murphy.

Situația din Indonezia
DJAKARTA 29 (Agerpres). — 

Trupele guvernamentale indonezie
ne continuă să lichideze trupele 
rebelilor. Pînă în prezent numai 
în Sumatra de vest peste 2.000 
de rebeli printre care cîțiva ofițeri 
superiori s-au predat trupelor gu
vernamentale.

Curînd întreaga Africă va fi liberă
Congresul constitutiv al Partidului 

Uniunii
PARIS 29 (Agerpres). — După 

cum anunță presa franceză, în 
Cotonou, capitala teritoriului Da
homey (posesiune colonială a 
Franței în Africa occidentală 
franceză), a avut loc Congresul 
constitutiv al Partidului Uniunii 
Africane.

Congresul a adoptat în unani
mitate o rezoluție politică în care 
cere acordarea imediată a inde
pendenței popoarelor din Africa 
neagră franceză (posesiunile 
franceze în Africa ecuatorială și 
occidentală), consemnarea acestui 
drept în constituție și crearea a- 
dunării legislative a Africii negre.

Africane
Ziarul „Le Morile" arată că 

participanții Ia congres protestea
ză împotriva folosirii soldațllor 
negri în războaiele colonialiste și 
au adresat „tuturor democrați'or 
adevărați din Franța și din lu
mea întreagă" apelul de a lupta 
împotriva folosirii pămintului 
Africii pentru efectuarea de expe
riențe atomice.

La terminarea lucrărilor Con
gresului a avut loc un mare mi
ting. Djubo Bacari care a luat 
cuvintul în cadrul mitingului, a 
declarat printre altele: „Curînd 
întreaga Africă, de Ia Cairo pînă 
la Johhannesburg, va fi liberă*^
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