
r Devotamentul în muncă
r, al tinerilor constructori

de PREFABRICATE
La început aici a fost un loc 
ran. Lung și lat cit puteai cu- 
rinde cu privirea. Intr-o zi, în 

urmă cu 5 ani, au apărut semnele 
unei construeții. Ziarele au înce
put să publice vești despre noua 
construcție industrială, de impor
tanță deosebită pentru economia 
națională, fabrica de prefabricate 
„Progresul“-București. Fabrica a 
primit sarcina să asigure prefa
bricatele necesare construcțiilor in
dustriale, civile, culturale, sanitare, 
contribuind în acest fel la reali
zarea sarcinilor celui de al II-lea 
plan cincinal, prin care s-a stabilit 
un volum de construcții conside
rabil mărit față de perioada pri
mului cincinal, la îmbunătățirea 
condițiilor materiale și culturale 
ale oamenilor muncii.

Primii ani, cînd însăși fabrica 
era un șantier, au fost cei mai grei. 
Se ridicau probleme mari de care 
depindea desfășurarea normală a 
procesului de producție, organ i- 

L' area liniilor tehnologice bine 
ofilate, și îndeosebi asigurarea 

•.adrelor calificate.

ne de relevat, și în lărgirea gamei 
tie sortimente. In acest an, locul 
fîșiilor, al grinzilor simple (lin be
ton, fabricate în 1954, a fost luat 
de planșee mari din beton spu
mos, din beton precomprimat, rea
lizări noi ale acestui harnic colec
tiv de muncă.

Inovatorii — 
mîndria fabricii

Tineretului îi sînt specifice en
tuziasmul, spiritul înnoitor, dorin
ța de a înfăptui lucruri mărețe 
care să slujească cauza socialis
mului.

Luînd pildă de la tinerii fabricii 
„Encsel Mauriciu44 din Tg. Mureș, 
organizația U.T.M. s-a ocupat de 
tinerii inovatori. Din cele 16 ino
vații aplicate în acest an (propu
ne au fost 24) multe aparțin tine
retului. Numai inginerul utemist 
Teodor Gavrilă are peste 5 inova
ții. Printre inovațiile de seamă

se află și cele ale tinerilor meca
nici Ion Ciobanu și Ștefan Niță. 
Inovațiile aplicate au adus fabricii 
economii postcalculate în valoare 
de peste 92.000 lei.

Cu toate realizările obținute, 
numărul tinerilor inovatori — 8 — 
este mic. Urmînd indicațiile Ple
narei a IlI-a a C.C. al U.T.M.. 
organizația U.T.M., (secretar tov. 
Vasil* Stoenescu) și-a propus să 
se ocupe mai mult de antrenarea 
tinerilor în mișcarea de inovații, 
de ajutorarea lor concretă, de ur
mărirea modului în care sînt re
zolvate propunerile făcute și mă
sura în care sint stimulați tinerii 
inovatori.

Cine vizitează fabrica după a- 
cești 5 ani rămîne impresionat de 
transformările petrecute. Și nu se
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De la Ministerul

Irt luptă pentru 
stăpînirea tehnicii 

înaintate
r Organizația U.T.M., sub condu
cerea comitatului de partid și-a 
îndreptat eforturile spre antrena
rea tinerilor Ia ridicarea pregă
tirii lor profesionale, pentru lega
rea lor de noua construcție, de 
noua meserie, a desfășurat o sus
ținută muncă politică pentru a-i 
face pe tineri să înțeleagă nu nu
mai frumusețea meseriei dar și 
necesitatea ei pentru dezvoltarea 
economiei naționale. în acest 
sens, în adunări generale au fost 
dezbătute teme ca : „însușirea 
meseriei o sarcină de cinste". „Să 
studiem neîncetat tehnica", ..înda
toririle utemiștilor în producție" 
etc. Tinerii au fost mobilizați la 
conferințele organizate de cabine
tul tehnic și cercul A.S.I.T. în 
care s-au discutat probleme cu ca
racter tehnic și economic. In acest 
fel tinerii au înțeles necesitatea de 
a stăpîni 
care a făcut 
cu o înaltă 
considerabil

Activitatea organizației U. T. M. 
ae reflectă în munca de fiecare zi 
a tinerilor. In ultimul timp, din 
rândul tineretului s-au ridicat 31 
fruntași în producție, exemple în 
îndeplinirea sarcinilor de plan, în 
respectarea disciplinei socialiste a 
muncii. Printre aceștia se numără 
tinerii din brigăzile conduse de 
Constantin Iliescu și Marin Efti- 
mie, ca și betoniștii Petre Coteț, 
Viorel Stoica, Dumitru Nucă și 
alții.

Perfecționând continuu procesul 
de producție, rezolvînd — în mare 
parte — stabilizarea cadrelor, asi
gurând calificarea acestora, trans
formând experiența înaintată în 
bun comun, fabrica a făcut pro
grese mari. Așa de exemplu, va
loarea producției globale a crescut 
în acest an, față de primul an de 
fabricație, cu peste 300 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus pe 
metru cub de beton cu 37,5 la 

■■ sută. în cei 5 ani, fabrica a produs 
ste 70.000 metri cubi beton ar
at, cantitate din care s-ar putea 

face 700 metri pătrați planșee 
pentru locuințe sau s-ar putea 
construi integral din prefabricate 
100 blocuri fiecare cu cîte 32 de 
apartamente.

Fabrica a obținut succese, dem-

bine meseria, fapt 
ca numărul de tineri 
calificare să crească 
în fiecare an.

La mina Galion din Comănești 
lucrează brigada lll-a condusă de 
Ion Ghicojanu. Fruntașă pe mină 
și întreprindere, brigada lucrează 
în contul anului 1960.

In fotografie : Ing. de sector 
Gh. Fulea discută cu brigadierul 
Ion Ghicojanu și ajutorul său 
Constantin Ardeleanu monografia 
de armare a galeriei noi deschise.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Proletari din toate țările, unîți-vă!
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Învățămîntului și Culturii
Ministerul tnvăță- 

mintului și Culturii 
aduce la cunoștința 
celor interesați urmă
toarele :

Concursul de ad
mitere in școlile me
dii de cultură gene
rală și în școlile pe
dagogice se va ține 
intre 1 și 6 septem
brie ac.

Concursul de admi-

tere in țcolile pro
fesionale, școlile de 
meserii, școlile agri
cole și școlile tehnice 
se va ține între 8 și 
13 septembrie a.c.

Examenele de cori- 
jență, aminările și e- 
xamenul de absolvi
re a clasei a Vll-a de 
la cursurile de zi și 
serale se vor ține în-

tre 15 și 28 august 
a.c.

Concursul de admi
tere în institutele pe
dagogice de învăță
tori se va ține intre 
15 și 25 septembrie 
a.c.

Celelalte examene 
se vor ține la datele 
stabilite prin ordine
le anterioare ale mi
nisterului.

0 importantă acțiune
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Aspect general al fabricii 
prefabricate „Progresul*.

Foto: N. STELORIAN
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Tinerii mineri 
dau mii de tone 

de cărbune peste plan
Tinerii mineri din bazinul 

carbonifer al Văii Jiului întîm- 
pină ziua de 23 August și Ziua 
Minerului cu însemnate succe
se. De la începutul anului și 
pină acum ei au extras peste 
plan 24.618 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Cele 
mai rodnice realizări le-au ob
ținut brigăzile de tineret de la 
mina Petrila. Aceștia, aplicind 
inițiativa „o tonă de cărbune 
peste plan de fiecare om, în 
fiecare zi“ au dat, peste pre
vederile planului, mai mult de 
8.000 tone de cărbune. Numai 
in luna iulie, din abatajele 
sectorului II de tineret s-au ex
tras peste plan 3.000 tone de 
cărbune. Suocese de seamă au 
obținut și brigăzile de tineret 
de la minele Lonea și Uricani, 
care au dat prima 6500 tone de 
cărbune peste plan, iar a doua 
5.800 tone.

(Agerpres)

apără cu vigilență 
avutul obștesc

Pionierii di» tabăra de la ZiziU 
— regiunea Stalin — petrec mi», 
nunate zile de vacanță.

La 29 iulie s-a îna
poiat din U.R.S.S. dele
gația romînă condusă 
de ing. Ion Bernachi, 
președintele Comitetului 
de Stat al Apelor de pe 
lîngă Consiliul de Mi
niștri, care împreună cu 
o delegație sovietică a 
examinat problemele de 
interes comun în legătu
ră cu amenajarea și fo
losirea complexă a ape
lor de frontieră.

La examinarea proble-

pentru folosirea 
apelor de frontieră

unei scheme unice de a- 
menajare în vederea fo
losirii complexe a apelor.

Rezolvarea acestei pro
bleme va duce la rezul- 

deosebit 
deoarece 

acumu-

amenajării bazinuluimei
superior al Tisei au par
ticipat și delegațiile R. 
Cehoslovace și R. P. Un
gare.

Cele patru delegații au

constatat oportunitatea 
efectuării studiilor, de 
către fiecare țară pe te
ritoriul propriu, urmînd 
ca prin coordonare să 
se ajungă la elaborarea

bleme va duce 
tate economice 
de importante, 
vor fi posibile 
lari de peste trei mili
arde mc. apă și se vor 
putea înfăptui hidrocen
trale cu o putere insta
lată de aproximativ 
500.000 kw.

...loan V. Vasiliu din Codăești 
este un tînăr vioi în vîrstă de 17 
ani. Părinții lui ca și el de altfel 
sînt membri ai gospodăriei colecti
ve „M. Eminescu". ion a îndrăgit 
de mic oile, de aceia cum au in
trat în colectivă el a și cerut să 
fie lăsat la stină. Acolo simțea el 
că poate fi mai folositor gospodă
riei.

...Adam Arcăleanu, Emil Varto- 
lomei, Ion Paneș, 
Arcăleanu și V. 
in extrema cealaltă a 
Vaslui, in așezarea Satul 
Sint membri ai întovărășirii 
satul lor. Nici unul nu are 
mult de 20 de primăveri.

...N. Turcu are vreo 14 ani. 
elev tractorist la S.M.T. Moara 
Grecilor; Augustin Postolache 
este tractorist la aceiași stațiune. 
Ei doi sint chiar la marginea Vas
luiului.

Dacă faci o socoteală, distanța 
dintre toți cei prezentați mai sus, 
este de zeci de kilometri. Este nor
mal deci ca nici să nu se cunoa
scă unul cu celălalt. Judecindu-i 
insă după fapte, iți dai seama că 
ceva, ca un fir roșu, ii unește. E- 
ducați de partid și organizația 
noastră, ei și-au închinat toate 
forțele luptei pentru construirea 
socialismului, pentru întărirea per
manentă a unităților socialiste a- 
gricole in care muncesc.

Acestea sînt trăsăturile moral- 
politice de bază care îi unesc, deși 
sînt departe unul de celălalt, deși 
nu se cunosc.

Primul — Ioan V. Vasiliu, este 
de un an în colectivă, ceilalți șase 
sint cam tot de atita vreme in în
tovărășire. Postolache este mai 
vechi în stațiune, pe cind Turcu 
abia e pe băncile școlii de meca
nizare. Cu toate astea nimic nu-i 
împiedică pe toți să dovedească a- 
celași spirit de răspundere, de vi
gilență pentru păzirea și îngriji
rea bunului obștesc.

Și iată faptele care ți-i arată 
ca adevărați membri ai organiza
ției revoluționare de tineret.

...Conducerea gospodăriei co
lective „M. Eminescu" a luat mă
sura de a însemna oile, punîndu- 
le cîte o capsă la ureche. Acțiu
nea a fost dusă la îndeplinire. En- 
ciu Palade, în vîrstă de aproape 
40 de ani, are și el vreo 7 oi și 
le-a adus pentru un timp alături 
de oile colective „să se facă, — 
a explicat el — ca oilfe colectivei,

Al. Bălău, V. 
Chiriac locuiesc 

raionului 
Nou. 

din 
mai

Este

care sînt frumoase și grase". Oile 
aduse de Palade erau bătrîne și 
slabe. Scopul său ascuns însă nu 
l-a știut nimeni și de aceia nici 
nu s-a împotrivit nimeni cînd Pa
lade și-a adus oile sale la stîna 
colectivei.

Intr-o seară, lui Ion Vasiliu i 
s-a părut suspectă insistența cu 
care Palade îi tot da zor să se 
culce. De aceia hotărî să simu
leze că doarme. „Poate nu-i nimi
ca — și-a zis el — dar e mai 
bine să fiu atent". Așa și procedă. 
Și astfel, pe la miezul nopții, îl 
surprinse pe Palade care scotea 
semnele de la cele mai frumoase 
oi ale colectivei și le punea la 
oile lui.

Băiatului îi veni mai întîi să 
strige, să-l audă toată colectiva 
ori să-i trîntească o bîtă după 
ceafă lui Palade chiar atunci, cind 
săvîrșea ticăloșia. Iși luă însă re
pede seama și așteptă ca pe jera- 
tec dimineața cînd se duse în sat 
la secretarul organizației U.T.M. 
căruia ii istorisi totul. împreună 
cu acesta aduse fapta la cunoș
tința secretarului organizației de 
partid și președintelui gospodă
riei.

Fapta murdară a lui Palade a 
fost descoperită datorită vigilenței 
utemistului loan V. Vasiliu. Ur
mează acum ca adunarea genera
lă a colectiviștilor să ia măsura 
cea mai drastică împotriva acestui 
element înapoiat, egoist, care a 
vrut să păgubească averea comu
nă a oamenilor.

★

...întovărășirea din Satut Nou, 
are un loc de 5 ha pus cu porumb 
hibrid pentru sămință. In cadrul 
acțiunii tineretului de întărire e- 
conomico-organizatorică a întovă-

C. SLAVIC

Treierișul
trebuie grabnic terminat
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In multe regiuni din țară 
treierișul griului și secarei este 
în plină, desfășurare. Pînă la 
30 iulie s-a treierat în regiunea 
Craiova 87 la sută din recolfa 
de grîu și secară, în regiunea 
București 85 la sută, iar în re, 
giunea Constanța 81 la sută* 
Pînă acum 12 raioane, 698 dej 
gospodării agricole colective; 
3365 de întovărășiri agricole și 
aproape 400 de comune din îns 
treaga țară au terminat treier 
rișul. In întreaga țară s-a treier 
rat peste 55 la sută din recoli 
ta de grîu și secară.

In toate regiunile țării secei 
rișul griului fiind aproape ter
minat sînt posibilități mai mari 
pentru urgentarea . și terminai 
rea cit mai repede a treierișul 
lui. Orice zi riefolosită din plin 
la treier duce la pierderi de re
coltă. De aceea sînt necesara 
măsuri grabnice pentru ca toa
te batozele să lucreze cu în
treaga lor capacitate din zori 
și pînă seara tîrziu.

De la unele arii nu se preia 
și nu se transportă zilnic la 
bazele de recepționare uiumul 
predat de producători pentru 
treier, și plata în natură a lu
crărilor efectuate de S.M.T.- 
uri. De asemenea mai sînt gos
podării agricole de stat care 
n-au predat încă întreaga can
titate de recoltă la bazele de 
recepție, unele dintre ele reți-d

p nînd cantități mai mari de grîu 
p de sămîntă dec.ît cele necesare, 

d* .........In zilele următoare trebuie 
acordată toată grija intensifi
cării și terminării treierșului, 
precum și îndeplinirii tuturor 
obligațiilor către stat de către 
fiecare unitate agricolă socia- 
list-cooperatistă și de fiecare 
producător cu gospodărie indi
viduală.

MAI MULTĂ RĂSPUNDERE
în pregătirea CANDIDAȚILOR
la CONCURSUL de BURSE

în aceste zile mii de tineri muncitori, fii 
de muncitori și țărani muncitori, absolvenți ai 
școlilor medii se pregătesc intens pentru a 
păși pe treptele facultăților să învețe, să se 
pregătească temeinic, pentru a spori rîndurile 
intelectualității noi pusă în slujba poporului,

O bună parte dintre aceștia vor deveni bur
sieri ai întreprinderilor și sfaturilor populare. 
Sint&m la al doilea an de cînd se aplică acea
stă nouă măsură, venită în sprijinul tinerilor 
muncitori, a fiilor de muncitori și țărani mun
citori care doresc să urmeze studii superioare. 

Sfaturile populare și între
prinderile știu acum că poar
tă toată răspunderea pentru 
acești tineri, care la absolvire 
vor veni în întreprinderile ai 
căror bursieri au fost sau vor 
lucra acolo unde vor fi tri
miși de către sfaturile popu
lare. Răspunderea lor nu este 
numai aceea de a le plăti re
gulat bursa ; legăturile intre 
sfatul popular sau întreprin
dere și studentul bursier tre
buie să fie mult mai trainice. 
Aceste legături încep in mo
mentul selecționării candida
ților pentru concursul de bur
se. Din cei mai buni tineri 
muncitori, fii de muncitori și 
țărani muncitori trebuie aleși 
cei mai buni, acei care pre
zintă garanție că se vor pre
găti temeinic, vor învăța cu 
pasiune și perseverență.

După un an de primă ex
periență, anul acesta s-au fă
cut progrese serioase în legă
tură cu selecționarea studenți
lor, cu 
care vor
sfaturilor populare. Totuși, 
unele lipsuri continuă să

recrutarea acelora 
deveni bursieri ai

persiste. Sfatul Popular al Capitalei, comite
tele raionale și Comitetul orășenesc U.T.M. 
București și conducerile unor întreprinderi 
din Capitală au primit ca sarcină să recruteze 
pe cei mai buni absolvenți ai școlilor medii 
care să candideze la concursul de burse. Ce s-a 
întîmplat însă? Atî-t organele Sfatului Popular 
al Capitalei cit și unele comitete U.T.M. (de 
la uzinele „23 August", „Republica", „Mao 
Tze-dun" etc.) și-au îndeplinit formal această 
îndatorire, s-au mulțumit numai să-i înscrie 
pe acei ce veneau să solicite î-nscrierea, fără 
să ducă o muncă intensă de atragere n cît 
mai mulți tineri. Mai mult, au dat dovadă de 
o slabă preocupare pentru orientarea tinerilor 
muncitori spre unele facultăți care pregătesc 
cadre da care industria și agricultura noastră 
au mai mare nevoie. Așa se face că s-a ajuns 
ca un număr mare de candidați să se îndrepte 
spre anumite facultăți. (La medicină pentru 
20 de locuri sint 117 oameni, iar la studii ju
ridice pentru 5 locuri sînt 58 de oameni) în 
dauna altora unde există un decalaj nepermis 
între numărul burselor repartizate și cei care 
au fost recrutați si participe la concursul de 
burse. Cum se poate explica altfel faptul că, 
la data de 17 iulie, la Facultatea de hidro
tehnică și la unele facultăți din cadrid Uni
versității „C. 1. Parhon" continuă să fie mai 
multe locuri decît candidați înscriși deși se 
știa că pentru o bună selecție era nevoie să 
fie recrutați un număr mare de candidați, cel 
puțin 5 pe un loc.

Cum este oare posibilă o selecție a celor 
mai buni tineri viitori bursieri, dacă numărul 
celor ce se pregătesc pentru examenul de 
bursă, la unele institute și facultăți, este atit 
de redus? (La aceiași dată, la 17 iulie, la 
Facultatea de chimie, de pildă, erau înscriși 
5 candidați, la Facultatea de utilaj și instalație 
pentru 4 locuri sînt 4 candidați). Ce stimulent 
există pentru candidații înscriși să se pregă
tească cît mai bine dacă ei știu că nu au cu 
cine să concureze ? Ce fel de concurs va fi

acesta, cînd pe un loc va candida un singur 
tînăr ?

Toate acestea au fost posibile datorită unei 
munci slabe pe care au dus-o sfaturile popu
lare, întreprinderile și organizațiile U.T.M 
pentru a face cunoscut tinerilor că au posibi
lități să se pregătească in facultăți ca bursieri. 
Din pricina aceasta nu toți tinerii care se 
pregătesc să intre anul acesta în (acuități știu 
de existența acestei măsuri.

Termenul de înscriere pentru concursul de 
burse acordate de întreprinderi și de sfaturile 
populare absolvenților școlilor medii, munci
tori, fii de muncitori și țărani muncitori s-a 
prelungit. Organizațiile U.T.M. din întreprin
deri și conducerile întreprinderilor au sarcina 
să recruteze cu grijă pe acei ce doresc să se 
înscrie la concurs, să selecționeze un număr 
cit mai mare de absolvenți, îndrumindu-i spre 
institute și facultăți unde există mari necesi
tăți de cadre, să discute atent cu fiecare tînăr 
pentru a nu-i lăsa să-și aleagă la întimplare 
profesiunea. Numai astfel se va ajunge ca la 
fiecare facultate să existe o selecție judicioasă, 
care să permită celor mai buni dintre candi
dați să obțină bursele.

Sarcina acelora care răspund de viitorii stu- 
denți — bursieri ai sfaturilor populare și ai 
întreprinderilor — nu se socotește încheiată 
cu această problemă a recrutării candidaților. 
Tinerii care doresc să intre în învățămîntul 
superior, trebuie ajutați să se pregătească te
meinic pentru examene, să-și însușească 
noștințele care i se cer unui concurent 
concurs.

cu
la
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Pentru noul an școlar 1958-1959 la întreprinderea Poligrafică 
nr. 1 din Capitală a început tipărirea manualelor școlare pentru 
toate clasele. Pînă în prezent colectivul întreprinderii a tipărit 
aproape 2 milioane de manuale școlare.

în clișeu : Nina Nicolescu execută controlul finit al abeceda
relor.

Constituire cu directorii
caselor raionale de cultura

Miercuri dimineața a început la 
Ministerul Învățămîntului și Cul
turii o consfătuire cu directorii ca
selor raionale de cultură și ai ca
selor de creație populară din re- 
giunile București, Constanța, Cra
iova, Pitești și Ploești. La această 
consfătuire participă șefii adjuncți 
ai secțiilor de învățămînt și cul
tură de la sfaturile populare regio
nale și activiști ai Casei centrale a 
creației populare.

Consfătuirea dezbate probleme 
ale conținutului activității caselor 
raionale de cultură. In prima zi 
au fost prezentate referatele case

lor de 
tina, Rîmnicu- 
cel al Casei creației populare din 
regiunea București.

Participanții la consfătuire au 
ascultat de asemenea referatul Di
recției căminelor culturale din Mi
nisterul învățămîntului și Culturii 
intitulat „Orientarea politico-idco- 
logică a activității caselor raionale 
de cultură și a caselor regionale 
ale creației populare în lumina ce
lor mai actuale sarcini ale con, 
strucției socialiste". (

Lucrările consfătuirii continuă, J

cultură din Alexandria, Sla- 
Vîlcea, precum și



Misiunea socială
a tînărului profesor

NOI CURSURI 
SI MANUALE

Peste puțin timp un nou an șco
lar își va deschide porțile. Jcolile, 
sălile de clasă, se vor umple din 
nou de larma voioasă a copiilor, 
întorși din vacanță, plini de pros
pețime și mai însetați de a afla 
tainele cărții. Profesorii vor înce
pe din nou nobila lor muncă de 
educare comunistă a copilului.

Această aimată de dascăli, oda
tă cu începerea noului an, va creș
te ; profesorilor vîrstnici, cu ani 
îndelungați de practică, li se vor 
alătura tineri absolvenți ai facul
tăților.

Acestor tineri înainte de a păși 
pe treptele catedrei, aș vrea să le 
adresez cîteva cuvinte.

Era noastră, este era marilor 
transformări sociale, economice și 
politice, era în care cresc, se for
mează și se călesc oamenii noi, 
educați în spiritul devotamentului 
nemărginit pentru cauza partidu
lui. Asemenea oameni crește 
profesorul nostru în școală.
. Cine cunoaște munca profesoru
lui știe de cîtă încordare și ascu
țime de spirit are nevoie pentru 
a pătrunde în viața copilului, pen
tru a-1 influența. Copilul este un 

’ aluat fragil din care profesorul 
modelează omul — omul zilelor 
noastre, care să aibă ca ideal de 
viață, idealul poporului — con
struirea socialismului. Din fiecare 
copil, profesorul poate și trebuie 
să modeleze, să cizeleze și să șle
fuiască un om care să înmănun- 
cheze cele mai nobile și curate 
trăsături: cinstea, dirzenia, cura-

Și

Petre Drăgoescu
Președintele Consiliului Superior 

al școlilor din Ministerul 
Invățămintului și Culturii---- »—

jul, dragostea pentru muncă, do
rința de a-și dedica toată energia 
construcției socialismului, hotărî- 
rea de a apăra neabătut cu
ceririle revoluționare ale poporu
lui muncitor.

lată ce mare răspundere implică 
misiunea de profesor, iată ce a 
învățat tinărul nostru în faculta
te, iată pentru ce l-a pregătit po
porul și partidul.

Un tînăr care se desparte astăzi 
de băncile 
să stea la 
unde-și va

In orice 
colo unde 
acolo unde vitregia vremurilor a- 
ptise de asuprire și exploatare a 
lasat mai mult întuneric și mai 
multă înapoiere, la sate, în micile 
orașe de provincie, în localități 
unde nu se întîmpla altădată ni
mic. Dar unde se mai găsesc as
tăzi în țara noastră localități în 
care nu se mai întîmplă nimic, în 
ce loc o energie tinerească nu va 
găsi condiții care să-i angajeze 
întreaga sa capacitate pentru îm
pingerea vieții poporului înainte 
pe făgașul socialismului ?

Un vast clocot de transformări 
sociale cere torțe care să-l între
țină. O asemenea forță este și 
profesorul. Cîmpul său de activi-

universității nu se cade 
tocmeală asupra locului 
duce munca.
caz, locul său este a- 
este mai mare nevoie.

Poate fi lăsată 
activitatea de tabără 

la voia întâmplării?
In cele două tabe

re pe care le-am vi
zitat (de la l'asile 
Roaită) — aparținînd 
institutelor de arhi
tecturi și petrol, gaze 
și geologie din Capi
tală, am remarcat a- 
ceeași ordine și bună 
organizare.

S-ar părea că viața 
de tabără își trăiește 
o desfășurare norma
lă, firească, după un 
program cuprinză
tor.

O cercetare mai 
minuțioasă a acestui 
program — de tabă
ră scoate în evidență 
lacune foarte serioase 
în activitatea de ta
bără. fn afară de o- 
rele de plajă, de ore
le de masă și de 
somn, restul progra
mului este... „la libe
ră alegere".

Este o naivita
te , să credem că, de 
dimineață pînă seara, 
studenții nu fac alt
ceva deci-t să ia masa, 
să facă plajă sau să 
doarmă.

De ce nu li se 
oferă atunci studen
ților posibilitatea de 
a desfășura — mai 
ales in timpul serii 
o activitate cultural- 
educalivă ?

Există in apropie
rea taberei un punct 
de cultură aparținînd 
C.C.S.-ului. Pe seama 
acestui punct este 
pusă întreaga activi
tate cultural-educati- 
vă a studenților ve
niți aici la odihnă. 
Or. acest punct cultu
ral. după cite am 
constatat, este foarte 
solicitat de muncito-

rii veniți la odihnă 
in vilele C.C.S. și nud 
poate cuprinde și pe 
studenți. Se petrec 
în prezent o sea
mă de evenimente im* 
portante pe plan in- 
tem și extern, care 
ar interesa studenții 
și pe care aceștia ar 
dori să le cunoască. 
Acest lucru nu este 
însă posibil atit timp 
ci't în tabără nu este 
organizată nici măcar 
difuzarea presei, dar- 
mi-te informări poli
tice, conferințe cu di
verse teme de poli
tică internă și inter
națională.

Surprinzător și con
damnabil considerăm 
de asemenea faptul 
că în programul de 
activitate al taberei 
nu figurează nici mă
car un rind care să se 
refere la manifestări 
cultural-educative de 
masă ; organizarea u- 
nor programe artisti
ce, improvizarea unei 
brigăzi culturale din 
rindul studenților, re
uniuni, concursuri 
ghicitoare, precum și 
întîlniri cu muncitori 
fruntași, cu oameni 
de știință și cultură 
care se află la odihnă 
și care cu siguranță 
că, fiind solicitați de 
studenți. nu ar refu
za să petreacă cu ei 
o seară plăcută.

O situație asemănă
toare găsim și la ta
băra institutului de 
arhitectură. Viața ta
berei se desfășoară și 
aci în virtutea iner
ției.
Nu trebuie să ne 
mire faptul că unii

aceasta 
permis 

figuri

studenți din. 
tabără și-au 
să deseneze 
obscene pe pînzele 
exterioare ale cortu
rilor, stîrnind indig
narea trecătorilor 
care le-au văzut (și 
în urma sezisării că
rora ele au fost șter
se). Nimeni nu s-a 
îngrijit să le ofere 
studenților, în timpul 
petrecut în tabără, o 
altă activitate care 
să-i sustragă de la 
preocupările nesănă
toase de care au dat 
dovadă unii studenți.

Credem că expli
cația acestor grave 
lipsuri in organiza
rea unei activități cul
tural-educative este 
următoarea : cei care 
conduc activitatea 
taberei s-au făcut 
ecoul unor elemente 
înapoiate care susțin 
că studentul e matur 
și-și poate organiza 
singur timpul liber, 
că într-o tabără de 
odihnă programul tre
buie să fie la „liberă 
alegere". Nu credem 
că este nevoie să in
sistăm și să le dove
dim contrariul. Viața 
însăși a taberei le-a 
dovedit-o.

Prin aceste tabere 
vor mai trece cîteva 
serii de studenți, lip
surile și neglijențele 
constatate nu trebuie 
să se repete. Trebuie 
pornit la treabă cu 
convingerea că în va
canță se poate și tre
buie să se îmbine 
distracția, odihna și 
acțiunile cultural- 

educative.
E. PITULESCU

tate este imens. Sarcina lui nu 
se isprăvește odată cu sunatul 
clopoțelului la școală. Profesorul 
nostru a devenit un activist pe 
tărîm social-politic. La sate mai 
ales, el trebuie să întrețină mereu 
vie flacăra culturii, să ajute ță
ranul nostru muncitor, ținut în a- 
nii regimului apus, în întuneric, 
să se ridice pe treptele culturii, 
ale științei și luminii. Oriunde, 
în orice domeniu de activitate, sfa
tul profesorului este prețios. El 
trebuie să fie un propagandist, un 
agitator, să ajute ca linia parti
dului nostru să ajungă in mase, să 
prindă viață.

Tinărul pregătit în școala 
noastră nouă, înarmat cu ideologia 
clasei muncitoare, călit politicește, 
poate fi și trebuie să fie un par
ticipant activ în acțiunile inițiate 
de organizațiile U.T.M., să ajute 
organizațiile pionierești să contri
buie activ la munca de educație 
comunistă a tineretului și copiilor.

Orice tînăr, intrat în muncă, își 
ia un angajament solemn față de 
sine și de poporul său; față de 
sine pentru a se realiza în toată 
deplinătatea, față de poporul său, 
să contribuie din toate puterile la 
construirea societății socialiste. O 
deplină realizare a unei personali
tăți nu se poate obține decît în- 
lăuntrul și în slujba poporului 
care te hrănește cu năzuințele lui, 
te răsplătește cu recunoștința lui. 
Ce tînăr pe care îl așteaptă o a- 
semenea misiune se mai poate în
treba, dacă această realizare a sa, 
împreunată cu realizarea tuturor 
posibilităților creatoare ale po
porului se petrece pe lespezile u- 
nui oraș sau pe pămîntul satelor? 
Ce tînăr renunță la satisfacțiile 
nebănuite pe care ți le dă mun
ca în mijlocul poporului și în sluj
ba lui, în schimbul unui locșor 
călduț, comod, care nu cere efor
turi ?

La urechile noastre ajung și a- 
semenea vești care ne indignează, 
ne supără. Mai sînt și profesori ti
neri care nu înțeleg răspunderea 
și frumusețea misiunii lor, care 
se cramponează să rămînă în oraș, 
cu orice chip, refuză repartizarea. 
Un asemenea refuz este egal cu 
o dezertare de la datorie. Și chiar 
numai pedeapsa morală — dis
prețul oamenilor care au avut în
credere în tine, și-au pus nădejdea 
în munca ta viitoare w este gra
vă. Și un om care înșeală încre
derea oamenilor, a poporului, nu 
poate rămîne nepedepsit.

Tinerii absolvenți ai institutelor 
agronomice din țară au lansat un 
apel, o chemare ca fiecare agronom 
să meargă la sate, pe ogoare, să 
contribuie oriunde vor fi trimiși 
la socializarea agriculturii noas
tre. Un asemenea apel trebuie a- 
dresat și tinerilor profesori care 
vor păși anul acesta în viață: să 
meargă acolo unde sînt așteptați, 
în mijlocul poporului, al copiilor, 
să sprijine înfăptuirea revoluției 
culturale în țara noastră, să-și 
împlinească misiunea lor de inte
lectuali crescuți și legați de po
por.

Litografia și tipografia Mi
nisterului Invățămintului și 
Culturii va scoate de sub tipar 
manuale și cursuri noi.

Pînă în prezent au apărut : 
Manualul de Istorie generală a 
statului și dreptului, vol. I. II 
de V. Hanga și P. Gogeanu ; 
Geometria descriptivă de N. Bo
tez.

Trebuie menționat ră au mai 
apărut o serie de volume care 
tratează teme noi ca : lucrarea 
originală a lui S. Osias „Teh
nologia produselor macro-mole- 
culare" vol. 1, II și Limba 
greacă veche de Hirnu și F. 
Vânt. In cursul lunii iulie a 
apărut pentru prima oară, în 
ultimii ani, manualul de orga
nizare a instituțiilor judecăto
rești și procuruturii R.P.R. — 
partea 1 și Dreptul /renal — 
voi. 1, II.

Pină l-a 15 august vor mai 
apare alte numeroase lucrări.

De remarcat că prețul de cost 
al cursurilor a scăzut simțitor. 
Astfel cursurile cele mai volu
minoase nu depășesc in medie 
suma de 
perioada anului 1955 ele se 
vindeau 
lei.

Printr-o 
atentă față 
rului de manuale ți 
anul acesta tirajul general

30 lei, in timp ce în

la prețul de 50—55

preocupare mai 
de sporirea numă- 

cursuri, 
a 

crescut simțitor depășind cu 20 
la suta tirajul anului trecut.

Unii studenți care 
sesiunea din toamnă 
studiul.

și-au amânat examenele pentru 
negiijează în mod nepermis

uestn de M. Cosii

Tineri muncitori, fii de muncitori și țarani muncitori, absol
venți ai școlilor medii, se pregătesc cu sîrg pentru concursul 
de burse. In facultăți, pentru ei s-au organizat cursuri de 
pregătire.

Fotografia noastră înfățișează un aspect de la cursul de 
pregătire organizat la Institutul de petrol, gaze și geologie 
din București.

I

iPasiune în muncă!
f
( Cu cîteva luni în urmă, la 
f G.A.S. Segarcea au venit ca 
j oaspeți 85 studenți ai institu- 
f tutui agronomic „Tudor Vladi- 
Imirescu" din Craiova (veniți la 
(practică). Curînd, munca însu- 
( flețită a gazdelor i-a atras și 
[ pe oaspeți care au început să

w

-----------------------------------_ - J

se simtă „de-ai casei" și să I 
participe cu entuziasm la toate j 
lucrările care se făceau în gos- ] 
godărie. Organizația U.T.M. a j 
G.A.S. a știut să și-i apropie J. 
pe studenți, să-i atragă la o j 
colaborare care să nu se oprea- J 
scă la ceasurile de muncă pe J 
cimp, ci s-a extins asupra in- ] 
tregii vieți de organizație, în J 

(ceasurile de odihnă și de di-1 
1 stracție.
( Pasiunea pe care au pus-o J 
f studenții în muncă, spiritul lor | 
f de răspundere față de avutul j 
j- obștesc, intersul cu care efec- J 
(tuau fiecare lucrare au dovedit 1 
[ dragostea lor profundă pentru j

M. P.

Studenții Institutului politehnic din Orașul Stalin, Ia practică 
în uzinele de tractoare „Ernst Thălmann“

De cîțiva ani. în legătură cu organizarea practicii în produc
ție, se ridică cu mare acuitate problema ca studenții să lucreze 
efectiv, să învețe o meserie, să nu fie simpli spectatori care cel 
mult inregistrează ceea ce văd. Anul acesta s-au făcut mari 
progrese în acest sens. Ancheta noastră in secția de motoare 
a uzinelor „23 August" din C apitală — pe care o publicăm 
mai jos — ne-a confirmat acest lucru.

Mai multă răspundere
în pregătirea candidațilcC 
la concursul de burse

I gospodăriei: în acest timp, îm-) 
f părțiți pe echipe, prin rotație, -j 
I au furajat, îngrijit și muls cele j 
> 70 de vaci ale gospodăriei, au) 
'(împrăștiat în primăvară îngră- | 
(șăminte chimice pe loturile de 
(gri ti și secară slab ieșite din 
f iarnă. înlocuind muncitorii pe 
j combine, ei au ajutat la strîn-' 
[sul recoltei pe o suprafață ce 
f depășește 300 ha. grîu, de pe 
l care au adunat și spicele, adu- 
(cînd încă 300 kg. în plus, au 
f executat importante lucrări în 
j.vii și la culturile de porumb.
} Tovarășul Constantin Biță,' 
î inginerul șef al gospodăriei, e 
(vădit bucuros de prilejul de a 
| evidenția pe lîngă efortul în- 
f tregului colectiv, pe Ion Nazî- 
fru, Ion Popa, M. Dănăilă, C.; 
I Bitoaică, Marin Gupeș, M. Cu- 
f niță. Și dacă se gîndește de- 
[actim la despărțirea de stu- 
I denți o face pentru că vede, în 
î festivitatea ce se va organiza 
! cu acest prilej și în excursia 
I oferită studenților o po- 
I sibiiitate de a le mulțumi, în 
( numele conducerii gospodăriei, J 
I pentru dragostea pe care au 1 
f dovedit-o față de muncă, pen- ] 
!• tru frumoasa lor comportare. J 

L TEOHARIDE !

— Studenții au POSIBILI
TATEA SA LUCREZE EFEC
TIV... — și-a început cuvîntul 
său inginerul GABRIELA CRI- 
ȘAN. Am primit la practică în 
secția motoare, 40 de studenți 
din anul III, de la Institutul 
politehnic din București — Fa
cultatea de mecanică.

Credem, că am pășit pe 
un făgaș bun: practicanții
nu urmăresc de la distan
ță procesul tehnologic, ci
învață să execute fiecare opera
ție pe mașină.

Ar mai fi multe de spus des
pre practica studenților, timpul 
nu-mi permite însă. Pauza de la 
10, după cum vedeți s-a termi
nat. Sînt așteptată în secție. 
Vreau să mai adaug totuși două 
mari nemulțumiri ale mele.

Studenții nu-și folosesc cum 
se cuvine cele două ore rezer
vate complectării caietelor. A- 
cum cîteva zile, secretarul de 
partid al secției i-a găsit pe 
studenți, în timpul rezervat 
complectării caietelor, culcați 
pe bănci. Nu le-a făcut de loc 
cinste

A 
strîns 
tul a 
buna organizare de început a ac
tivității 
a cam 
aproape 
ții sînt

tntîlnit numai o singură dată 
doi asistenți de la institut, foar
te grăbiți, care nu m-au putut 
aștepta cîteva minute ca să pot 
sta de vorbă cu ei. Au plecat re
pede spunîndu-mi: „știm noi că 
aveți dv. grijă de studenți". Da, 
noi avem grijă de ei, dar nu pu
tem să-i controlăm în fiecare 
clipă.

Aș fi mulțumită să ne întîlnim 
cu studenții, ou maiștri, cu 
muncitorii din secție și cu ca
drele didactice din institut și să 
dezbatem serios ce s-a făcut 
bun și ce a fost rău în activi
tatea studenților.

VREM SA CUNOAȘTEM 
BINE MAȘINILE

la 
de

De data aceasta răspunde 
ancheta noastră un grup 
studenți, care-și spun părerea 
despre activitatea practică des
fășurată in uzină.

o asemenea atitudine, 
doua nemulțumire este 
legată de prima. Institu- 
crezut, că este suficientă

grăbit

cre- 
să-i 
Din

practice și pe parcurs 
uitat de studerdi. De 
o lună de cind sTuden- 
în secția noastră, am

LUCIA FETCU s-a 
să-mi răspundă .-

— La început muncitorii 
deau că am venit din nou 
încurcăm, să-i privim,
momentul cînd și-au dat seama 
că ne iubim meseria așa cum 
și-o iubesc și ei și că dorim să 
lucrăm alături de ei, gheața s-a 
spart. Colega mea Stoica a file
tat în cele șase ore de practică, 
62 de piese — un muncitor file-

(Urmare din pag. l-a)

Peste 100 de cadre didactice din școlile medii au fost mobilizate 
(încă din luna noiembrie) pentru a preda acestor tineri mate
riile de care au nevoie la concursul de admitere. Faza aceasta este 
depășită. Acum s-a trecut la faza pregătirii candidaților în cadrul 
institutelor, la cursurile de pregătire organizate cu cadre didactico 
din invățămîntul superior. Despre aceste cursuri am vrea să vorJ 
bim ceva mai mult.

Ele se desfășoară într-adevăr cu regularitate, cadrele didactica 
predau materiile cerute la examen, parte din viitorii studenți vin la 
aceste cursuri, își iau notițe. Dar ce fac mai departe studenții, după 
ce au plecat de la cursuri, cum asimilează cunoștințele nimeni nU 
știe. Cu prilejul unor lucrări de sinteză, sau a unor seminarii s-au 
constatat anumite lacune în pregătirea unor candidați. Cadrele 
didactice s-au mulțumit să constate doar aceste lipsuri fără să. 
ia măsuri practice pentru îndreptarea lor. Grija facultății, a or
ganizațiilor U.T.M. (care ar fi trebuit să mobilizeze cadre didactica 
tinere sau chiar studenți care să-i sprijine pe viitorii bursieri), nu s-a 
extins intr-un domeniu atit de important al muncii de pregătire pen
tru concurs, și anume asupra studiului individual, a activității ritmice 
de însușire a materiilor. Controlind cu exigență cum se pregătesc 
candidații, cum repetă materia, cadrele didactice ar fi avut posibilii 
tatea să-și dea seama asupra căror capitole trebuie să insiste, care 
sînt părțile din materie mai greu înțelese. Și posibilități de control ar 
fi existat nu numai prin intermediul seminariilor, ci și prin organi
zarea unor consultații, a unor discuții individuale sau colective cu 
candidații.

Desigur, trebuie pusă foarte serios și problema frecventării de că
tre candidați a acestor forme de pregătire.

S-a văzut că acolo unde organizațiile U.T.M. au înțeles necesi
tatea frecvenței și studiului s-au obținut rezultate pozitive. Organi
zațiile U.T.M. a regionalei C.F.R. București, de la uzinele Semă
nătoarea ‘ și „Grigore Preoteasa" precum și Comitetele raionale 

„Lenin , „Gh, Gheorghiu-Dej" și „1 Mai” s-<au interesat de pre
zența cursanților, de felul cum învață, de preocupările lor școlare 
și extrașcolare. în schimb, dezinteresul manifestat de Comitetele 

raionale „I. V. Stalin*1 și „T. Fladimirescu", și de către comite
tele unor organizații U.T.M. de la unele întreprinderi din Capi
tală, au permis indisciplina și chiulul în rindul unor candidați.

Cum se poate explica, că acum, in faza finală a pregătirii lor, 
de la cursuri mai lipsesc foarte mulți cursanți ? Unii își manifestă 

face în pre- 
nimic nou. 

drept cuvînt 
comitetului 

că

părerea „că se știe totul" și că recapitularea 
zent cu cadre
Faptele arată
își manifesta tov. Moca Gheor ghe,
U. T. M. de
primit din

care se 
universitare nu le mai. poate aduce 

că lucrurile nu se petrec așa. Pe 
secretarul 

la Universitatea „C. 1. Parhon" mirarea că n-a 
partea organizațiilor U.T.M. din întreprinderi nici 

măcar un telefon prin care să se intereseze de felul cum frecven
tează și asimilează materia unii cursanți, viitori bursieri ai între
prinderilor. Această lipsă de control a făcut posibil ca în prezent 
la cursurile Facultății de științe naturale, la care sînt înscriși peste 
100 de cursanți, să nu participe în medie decît circa 40.

Asemenea fapte trebuie curmate cu toată seriozitatea. Tinerii 
muncvtori din producție, fii de muncitori și țărani muncitori carie 
pășesc în facultăți trebuie îndrumați și ajutați cu toată grija.

PRACTICA înseamnă

loază 64. Alții au lucrat la strun
guri, la mașinile de frezat, de 
găurit, de rectificat.

Dar cel mai mare interes l-au 
dovedit studenții pentru mașină. 
Băieții noștri adesea pornesc 
prin secții in căutarea unor ma
șini la care nu se lucrează și se 
apucă să le „descoase". Există o 
mare curiozitate pentru cunoa
șterea temeinică a fiecărui meca
nism, a fiecărei mașini.

a unei mașini de către munci
tori și tehnicieni, să fim lăsați 
să demontăm și să montăm 
unele mașini.

— Este explicabilă această 
curiozitate față de mașină — a- 
daugă studentul GHEORGHE 
MARINESCU. Noi vom deveni 
ingineri și chiar dacă nu vom 
lucra efectiv pe mașină, îi vom 
îndruma pe acei care lucrează 
la aceste mașini. Cum ne-ar 
sta, cînd în fața unei defecțiuni, 
n-am ști ce să facem, n-am pu
tea pune mîna să o reparăm, 
ne-am speria. Foarte mulți 
dintre noi și-au dat seama că 
degeaba vor învăța la cursuri, 
teoretic despre felul cum func
ționează mașinile, dacă nu cu
noaștem și acele „zgomote o- 
bișnuite și neobișnuite" ale ma
șinii, dacă mîna noastră nu este 
versată cu operațiile practice pe 
care le îndeplinește muncitorul 
la mașină. Aș propune, de aceea, 
ca această acțiune de cunoaște
re a mașinilor să nu fie spon
tană, ci organizată. Să existe un 
program de prezentare practică

au

CORNEL BERBENTE îl între
rupse :

— Avem foarte mult de în
vățat de la muncitori. Sînt oa
meni care n-au absolvit o facul
tate, dar au cite 15—20 de ani 
de practică, ceea ce poate echi
vala de multe ori cu pregătirea 
teoretică. Oamenii aceștia
școala vieții pe care noi n-o a- 
vem, au ajuns la o măiestrie în 
meserie. Adesea ajungem cu ei 
la discuții științifice foarte inte
resante

Ne-am oprit apoi în fața unei 
mașini și l-am rugat pe primul 
muncitor pe care l-am întilnit 
să ne vorbească despre studen
ții care lucrează în secția lor. 
Tovarășul BOROSAN NEG1ME- 
DIN, ne-a răspuns puțin tainic, 
așa ca să n-audă studenții, „să 
nu se culce pe o ureche", să 
creadă că-i de ajuns ce au făcut 
pînă acum.
- DESPRE STUDENȚI A- 

VEM CUVINTE DE LAUDA.
Ii vedeți, au 20—22 de ani. 

peste cîțiva ani vor veni în 
mijlocul nostru ca ingineri, să 
ne îndrume, să ne conducă. 
Pare curios ca noi, oameni cu

producție
20 de ani de practică în pro
ducție să ascultăm de acești ti
neri. Și totuși îi vom asculta 
pentru că știm cum au învățat, 
cu cît sîrg, cu cîtă dîrzenie 
s-au luat la întrecere tovără
șească cu noi, să ne dovedească 
că știu nu numai să țină creio
nul în mînă, ci și să stăpînea- 
scă mașina.

De 19 ani de cînd lucrez în 
producție, am văzut mulți in
gineri, sau ingineri în devenire, 
veniți la practică. Se plimbau 
cu caietul printre noi și scriau, 
scriau, ferindu-se să nu se mur
dărească. Ce-or fi scris atîta, nu 
știu. La facultate ce mai fă
ceau oare dacă și la practică, 
în fabrică, nu-și găseau altă 
treabă decît să scrie ?

Spun sincer că tinerii aceștia 
veniți azi în secția noastră 
ne-au mișcat prin atitudinea lor 
nouă, tovărășească. Sînt prin-

tre noi ca niște ucenici — numai 
ochi și urechi. Muncitorul de 
colo (și-mi arată un om mai fn 
vîrstă), tovarășul Vlad Octa
vian stă acum dar mașina lui 
merge, lucrează la ea un student 
— Alihail Forcun. La mașina 
muncitorului Nicolae Crișan lu
crează două fete —Stoica Geor- 
geta și Lucia Fetcu. Fata acea
sta care lucrează la mașina 
mea, Rodica Pop, era așa de 
înfricoșată, de speriată și timi
dă cînd a venit în secție, că 
nu-și găsea locul. Am chemat-o 
la mine. O vedeți acum, lucrea
ză singură, i-am reglat mașina 
și nu mai am nici, o grijă. De 
altfel pentru fete vreau să fac 
o mențiune specială: au căpătat 
o îndemînare pe care băieții o 
pot invidia.

Ne-am oprit aci cu ancheta noastră. Reușisem să tragem o 
concluzie esențială: studenții au avut posibilitatea in această 
secție să lucreze efectiv și foarte mulți s-au incadrat în pro
cesul muncii. Chiulangii sînt tot mai puțini. Studenți asemenea 
lui Stanciu Doru, care vine dimineața, face act de prezență și 
apoi dispare toată ziua fără urmă, nu vor mai fi tolerați de 
către colectiv. Studenții țin la părerea pe care muncitorii și-au 
făcut-o despre ei și nu vor ca din pricina unor leneși, care 
n-au reușit să-și înțeleagă îndatoririle de studenți, această 
bună părere să fie prejudiciată. L. LUSTIG j
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secție nu se discută decît ce
rerile unor tineri de a deveni mem
bri ai organizației, planul de mun
că al organizației respective fă- 
cindu-se in multe locuri un fel de 
„inventariere" a ceea ce s-a reali
zat și ceea ce trebuie să se mai 
facă. Că se discută asemenea pro
bleme nu este rău. Și din aprecie
rea calităților și lipsurilor tineri
lor care cer să intre în U.T.M. și 
din discutarea sarcinilor ce stau 
în fața organizației — utemiștii au 
de tras învățăminte serioase, dacă 
adunările sînt bine organizate. 
Rău este însă a rezuma tematica 
adunărilor generale numai la ace
ste probleme.

ața o

de membrii comitetului U.T.M., ni
meni nu a luat măsuri ca aceasta 
să fie pusă în discuția adunării 
generale și din discutarea acestui 
caz utemiștii să fi fost ajutați să 
tragă concluzii cu privire la etica 
tinărului utemist, cu privire la tră
săturile politice și morale care 
trebuie să-l caracterizeze pe ute
mist.

Au existat și mai există și acum 
unii tineri în întreprindere care 
datorită slabei lor pregătiri poli
tice, ideologice, mai sint stăpîniți 
încă de anumite idei mistice răs- 
pindite cu deosebită brutalitate tot 

rganizaț

luptă ale poporului nostru, ale 
partidului, U.T.C., adunări închi
nate memoriei eroilor comuniști și 
uteciști, memoriei utecistului-erou 
Pavel Tcacenco, al cărui nume il 
poartă întreprinderea lor ? Cu 
acest prilej s-ar fi putut dis
cuta pe larg despre trăsăturile 
de caracter al tinărului revolu
ționar : cinstea, abnegația, vigi
lența și intransigența revolu
ționară, lupta hotărîtă pînă la 
jertfă de sine pentru cauza par
tidului, pentru victoria construirii 
socialismului 
conștiința și 
a utemiștilor

în patria noastră, și 
răspunderea politică 
ar

Ședința lărgită a Biroului Comitetului
Național pentru Apărarea Păcii

Miercuri după-amiază a avut loc pentru Apărarea Păcii din R. P. 
ședință lărgită a Biroului Co- Romînă în vederea popularizării 

■ ’.............. 1 ’ “ ’ Congresului de la
O T___, .
miletului Național pentru Apărarea hotăririlor 
Păcii din R. P. Romînă. Stokholm.

In cadrul ședinței acad. Mihail Planul prevede organizarea de 
Ralea, vicepreședinte al Comitetu- adunări publice la care vor lțya 
lui Național pentru Apărarea Pă.-. ..cuvîntul membri ai delegației ro
cii din' R.P.R., membru al Birou- mine care au luat parte Ta con- 
lui Consiliului Mondial al Păcii, 
conducătorul delegației popOrulyi 
romin la Congresul mondial pen- 
tru dezarmare și colaborare inter
națională de la Stockholm a pre
zentat o informare asupra partici
pării delegației noastre la lucrări
le congresului.

Biroul a aprobat apoi planul de 
măsuri al Comitetului Național

gres, ținerea de conferințe, sim
pozioane, sfaturi ale păcii etc., ti
părirea într-un tiraj de masă a 
documentelor congresului, și alte 
măsuri ..în vederea unei largi dez
bateri în orașele și satele din în
treaga țară, a importantelor ho- 
tărîri ale marei adunări a popoa
relor.

fi crescut.
Asemenea te

me pline de în
vățăminte poli
tice pentru ute
miști se mai 
pot găsi încă 
multe. Comite
tul U.T.M., bi
rourile organi
zațiilor de sec
ție, trebuie să a- 
asigure ca în 
fiecare adunare 
generală 
să 

mâți 
asupra 
palelor 
me și evenimen
te politice inter
ne și internațio
nale. Nu trebuie 

să existe adunare generală in 
care să nu se discute o problemă 
politică importantă în legătură cu 
care să se ia hotărîri concrete, ho- 
tărîri la îndeplinirea cărora să fie 
antrenat fiecare utemist. Și pen
tru că a venit vorba de sarcinile 
repartizate utemiștilor, este bine 
ca și în organizațiile de secție de 
la „Pavel Tcacenco" să se stator
nicească regula ca utemiștii să fie 
puși să raporteze adunării a- 
supra modului cum și-au înde
plinit sarcinile. Aceasta va duce la 
creșterea răspunderii politice a 
utemiștilor față de sarcinile ce le 
au, față de calitatea lor de 
membri ai organizației revoluțio
nare de tineret.

Trăgînd învățăminte din lipsu
rile grave care au existat, trebuie 
făcut totul ca fiecare adunare ge
nerală să devină în fapt o școală 
de educație comunistă a tineretu
lui.

i e

SA ASIGURAM 
UN ÎNALT CONȚINUT 
POLITIC - EDUCATIV 
ADUNĂRILOR GENERALE

fie
pe

tinerii 
înfor- 
scurt 

princi- 
proble-

(Agerpfes)

Atențiune telespectatori !
Maistrul Ștefan Șuteu de la 

Combinatul chimic „Karl Marx“ 
din regiunea. Stalin, după multe 
calcule și experiențe a reușit să a- 
dapteze la un televizor obișnuit un

’ întotdeauna, în cadrul organi
zației noastre, atunci cind s-a 
vorbit despre adunările generale, 
s-a subliniat cu tărie faptul că a- 
cestea trebuie să fie un mijloc 
important de educare comunistă a 
utemiștilor. Documentele Plenarei 
a III-a a C.C. al U.T.M., atrag 
atenția în mod deosebit asupra a- 
cestui lucru. Educarea politică a 
utemiștilor și tineretului prin in
termediul adunărilor generale, fo
losirea acestora pentru ridicarea 
combativității utemiștilor, a spiri
tului lor de răspundere, pentru 
creșterea vigilenței lor, pentru mo
bilizarea lor la înfăptuirea sarci
nilor date de partid, sint cerințe 
esențiale pentru 
care trebuie să 
militeze orice a- 
dunare generală 
U.T.M.

Atingerea ace
stui scop depin
de de tematica 
adunărilor ge
nerale, de pro
funzimea cu care 
sînt dezbătute 
problemele puse 
în discuție, de 
hotărîrile pe ca
re adunarea ge
nerală Ie ia și 
mai ales de mo
dul în care ute
miștii participă 
apoi la înfăptui
rea lor.

In organizațiile de secție U.T.M. 
de la întreprinderea „Pavel Tca
cenco" din București s-au organi
zat unele adunări care au răs
puns în parte acestor cerințe. Ast
fel, într-o adunare generală ținu
tă în ianuarie a.c., în organizația 
de secție finisaj (secretară Fri- 
geanu Suzana), utemiștii au luat 
în discuție comportarea indiscipli- 
nată a tovarășei Iliescu Maria, a- 
titudinea ei necuviincioasă față de 
muncitorii ’vîrstnici. Iliescu a fost 
chemată la ordine de utemiști, a- 
rătîndu-i-se că organizația U.T.M. 
nu poate tolera membrilor săi să 
aibă o astfel de comportare. In 
aceeași adunare au fost discutate 
și N. Dumitra și Petru Elisabeta, 
care au fost aspru criticate pen
tru lipsurile lor nemotivate de la 
învățămîntul politic, pentru slaba 
lor preocupare față de obligația de 
a-și însuși cunoștințele politice 
necesare unui utemist. Atitudinea 
combativă a utemiștilor în aceste 
cazuri le-a făcut să-și revizuiască 
atitudinea și să se schimbe. •

Vorbind despre aceste adunări, 
trebuie făcută și următoarea con
statare. Deși nu se poate spune că 
ele n-au influențat în bine educa
ția utemiștilor, datorită însă fap
tului că în aceste adunări s-au dis
cutat doar cazurile in sine, fără a 
se analiza temeinic cauzele lipsu
rilor, adunările n-au înarmat 
suficient politicește pe utemiști, nu 
i-au ajutat ca din discutarea ace
stor cazuri concrete să tragă fie
care concluzii privind munca sa 
de viitor, comportarea sa. Chiar și 
atunci cind s-a încercat să se a- 
nalizeze în adunările generale ale 
organizațiilor de secție o chestiu
ne atit de importantă cum este a- 
titudinea utemiștilor față de în- 
vățăinintul politic, lucrurile nu au 
stat mai strălucit. Și atunci — in 
organizațiile în care s-au ținut 
astfel de adunări — au fost cri
ticați doi, trei utemiști, care lip
seau de la învățămîntul politic, li 
s-a atras atenția că este nevoie să 
meargă la invățămint și cu asta 
s-a terminat adunarea. Dar de ce 
are utemistul 
cj necontenit 
ideologic, ce 
munca, viața
cunoașterea temeinică a probleme
lor politice, a evenimentelor poli
tice actuale, a hotărîrilor de par
tid și de stat, în ce măsură acti
vitatea cercurilor politice se reflec
tă sau nu in atitudinea lui față 
de muncă, față de sarcinile orga
nizației, față de societate — ase
menea probleme majore — care ar 
fi contribuit efectiv la educația co
munistă a utemiștilor, nu s-au 
discutat.

La majoritatea organizațiilor de

obligația să-și ridi- 
nivelul său politic și 

înseamnă pentru 
și comportarea lui

(Cîteva observații în legătură cu conținutul 

politico - educativ al adunărilor generale U T M 
ale organizațiilor de secție din întreprinderea 

„Pavel Tcacenco" — București)

Și atunci, în mod firesc se naște 
întrebarea : de ce adunările gene
rale ce se țin în organizațiile de 
secție nu fac o profundă analiză 
politică a fiecărei probleme discu
tate ?

Pentru că tovarășii din comi
tetul U.T.M. pe întreprindere, nu 
s-au ocupat cu spirit de răspun
dere de instruirea și ajutorarea 
birourilor organizațiilor de secție, 
a secretarilor acestora privind or
ganizarea unor adunări generale 
care să însemne in fapt o adevă
rată școală de educație politică a 
utemiștilor. Secretarii organizații
lor de secție nu cunosc, de pildă, 
o chestiune elementară, de bază, 
și anume faptul că la începutul 
fiecărei adunări generale trebuie 
prezentată o scurtă informare po
litică asupra principalelor eveni
mente politice care au loc pe plan 
intern și extern in perioada res
pectivă.

Dar pentru că in cazul de față 
discutăm despre conținutul politic- 
educativ al adunărilor generale, să 
vedem ce s-ar fi putut discuta în 
adunările generale, care sint pro
blemele principale care 
dezbatere serioasă din 
miștilor ?

in întreprindere au 
cind anumiți tineri au 
furi (și spre rușinea organizației, 
printre ei sint și utemiști). toți 
aceștia au fost supuși judecății 
tovărășești a colectivului de mun
citori. Unii — cum sint Maria 
Bălan, Nicolae Oacheș și alții, au 
fost scoși din întreprindere, alții, 
ca Trandafirescu Teodora, utemi- 
stă, continuă să lucreze în fabrică. 
Organizația U.T.M. n-a luat însă 
o atitudine fermă împotriva ace
stor oameni. Acesta era un prilej 
pentru a discuta foarte temei
nic in adunările generale, ce re
prezintă proprietatea socialistă 
pentru viața poporului nostru și ce 
sint de fapt cei care știrbesc a- 
ceastă proprietate.

La astfel de adunări s-ar fi pu
tut invita muncitori mai în vîrstă, 
care să vorbească tinerilor despre 
condițiile mizere în care se mun
cea in întreprinderi în anii regi
mului burghezo-moșieresc, despre 
obligația ce o au utemiștii, tinerii 
muncitori, de a răsplăti prin mun
că plină de abnegație, printr-o 
atitudine plină de grijă față de 
avutul obștesc condițiile de viață 
noi create de partid pentru dezvol
tarea tineretului.

In biroul organizației de secție 
din sectorul depănat (secretară 
tov. Corina Cadar) a activat timp 
îndelungat și Ana Frăcea, un ele
ment descompus moralicește. Cu 
toate că abaterile ei de la morală 
au fost cunoscute și de Corina, și

de Ana Frăcea și de alte elemente 
înapoiate. Intr-o astfel de situație 
comitetul U.T.M. ar fi fost obligat 
să ajute birourile organizațiilor de 
secție in organizarea unor adunări 
generale la care să invite oameni 
de știință ce le-ar fi dat bucuroși 
un sprijin competent în combate
rea misticismului și a superstiții
lor.

Vorbind despre necesitatea cul
tivării ta utemiști a trăsăturilor 
de caracter proprii tinărului co
munist, oare membrii birourilor 
organizațiilor de secție n-ar fi pu
tut fi ajutați să organizeze mai 
multe adunări generale în care să 
se vorbească despre tradițiile de PETRU ISPAS

reclamau o 
partea ute-

fost cazuri 
comis fur-
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In Editura politică
a apărut:

V. I. LENIN: Marx — En
gels — Marxism (ediția 
III-a).

în volum sînt cuprinse prin 
cipalele lucrări consacrate de 
Lenin apărării și dezvoltări 
creatoare a marxismului împo 
riva curentelor oportuniste ș 

revizioniste. Aici se găsesc 
articolul „Trei izvoare și tre 
lărți constitutive ale marxis 
mului", fragmente din lucrării 
,Ce-i de făcut „Materialism 

și empiriocriticism", „Revoluția 
proletară și renegatul Kautsky 
etc.

Culegerea cuprinde biografii 
e celor doi întemeietori ai co 
munismului științific, scrise d 
Lenin.

504 pag. 8.75 le

f O dorință justificată a timi- j 
( șorenilor și în special a amato- J 
( riior de sport, este ca orașul j 
I să aibă un stadion modern, j 
I Această dorință incepe să prin- J 
I dă viață. La Institutul Reg'o- j 
{nai de Proiectări Timișoara j 
I proiectul complexului sportiv, | 
I format din terenuri de : fotbal, j 
j volei, baschet, tenis, terenuri ■! 
(de antrenament etc., este a-- 
[ proape gata. La această lucra- J 
f re de mare anvergură șef de J 
I proiect este tînărul arhitect Au- j 
I rel Sîrbu. Clișeul nostru îl pre- J 
[ zintă pe tînărul arhitect A. J 

(Sîrbu (mijloc) alături de cola-J 
(boratorii săi. \

1
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8

Conservatorul de muzică „Ci-1 
prian Porumbescu" din Bucu-8

z
8 | 
8
8 i
8 rești, str. Știrbei Vodă nr. 33,8 
8 raionul „Gh. Gheorghiu-Dej" | 
^organizează in zilele de 11 și8 
8 12 august 1958, consultații pen- 8 
8 tru candidați! care doresc să | 
| ia parte la examenele de admi- 8 
8 tere. • *
8 Consultațiile vor fi urmate de g 
| cursuri de pregătire în vederea 8 
8 examenului de admitere și se 8 
8 vor tine de la 13 la 31 august g 
| 1958.' 8
8 Sînt invitați la aceste con- 8 
8 sultații în special membrii g 
| echipelor artistice de amatori, 8 
8 sindicale și U.T.M., elementele | 
8 recomandate de către Casele g 
g Regionale ale creației populare 8 
8 și școlile populare de artă, în 8 
8 urma acțiunii de depistare or-g 
gganizată de conservator.
8 De asemenea sînt invitați să | 
8 participe la consultații și la 8 
8 cursurile de pregătire, candida- 8 
8 ții pentru bursele sfaturilor | 
? populare.
8 înscrierile încep la 1 august 8 
8 1958. |
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INFORMAȚII

amplificator care în condiții at
mosferice favorabile asigură recep- 
ționarea emisiunilor de televiziune 
nu numai din București, ci și din 
alte capitale europene. Vestea a- 
ceasta a stirnit curiozitate în rîn- 
dul radioamatorilor care, continu- 
înd să experimenteze aparatul, au 
reușit pînă acum să recepționeze 
emisiuni din Moscova, Paris, Ro
ma și din alte orașe europene.

Miercuri după-amiază dr. Anu din țările socialiste, miercuri după- 
amiază a sosit în Capitală o de
legație a Caselor de economii din 
U.R.S.S., în frunte cu P. P. Da
nilov, locțiitorul directorului gene
ral al Caselor de economii.

★
Miercuri a părăsit Capitala o 

delegație a Academiei R. P. Ro
mîne alcătuită din profesorii Ni
colae Dinulescu, Liviu Constantî- 
nescu, Constantin Drîmbă și Că
lin Popovici care, la invitația Co
mitetului pentru organizarea Anu
lui Geofizic Internațional de pe 
lingă Prezidiul Academiei de Știin
țe a Uniunii Sovietice, va partici
pa la cea de-a 5-a reuniune a 
comitetului special al Anului Geo
fizic Internațional ce se desfășoa
ră la Moscova între 30 iulie și 9 
august

Psingh, membru al Parlamentu
lui indian, care se află în țara 
noastră la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, 
a făcut o vizită la Marea Adu
nare Națională a R.P. Romîne.

Oaspetele a fost primit de se
cretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Gheorghe Stoi
ca și de Tiță Florea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale.

In cursul convorbirilor ce au 
avut loc — desfășurate într-o at
mosferă prietenească, deputatul 
indian s-a interesat de organiza
rea și activitatea Marii Adunări 
Naționale și a organelor locale 
ale pufcrii de stat.

★
în cadrul schimburilor de expe

riență dintre Casele de economii

(Urmare din pag. l-a)

poate să treci peste aportul tine
rilor ingineri, peste devotamentul 
de care dau ei dovadă în muncă.

Din dorința de a perfecționa 
înțele- 

eco- 
de 

Teo- 
nume-

procesul de producție, 
gînd că alte sectoare ale 
nomiei naționale au nevoie 
metal, inginerul utemist 
dor Gavrilă a studiat 
roase lucrări și posibilitatea 
confecționării stîlpilor pentru 
rețelele electrice din beton pre- 
comprimat, în locul celor din 
beton armat. Pe baza acestui stu
diu, Gavrilă a proiectat tehnologia, 
a turnat prototipurile și astăzi s-a 
trecut la producția curentă de 
stîlpi din beton prucomprimat, cel 
mai avansat aspect al tehnicii în 
producția de beton. De la studiu, 
Gavrilă a ajuns Ia produs, produs 
care conține mai puțin oțel, este 
mai ușor și cu 20-30 la sută mai 
ieftin. Acestea sînt numai cîteva 
aspecte ale participării tinerilor 
ingineri la îmbunătățirea procesu
lui de producție, la reducerea pre
țului de cost al produselor.

în serviciul tehnic lucrează 
mulți tineri. Organizația U.T.M. 
a făcut apel la aceștia, ca ei să-și 
aducă aportul în acțiunea patrio
tică de realizare de economii. Ti
nerii proiectanți s-au ocupat de

îmbunătățirea proiectelor, de re- 
proiectare. în primul semestru al 
acestui an, colectivul serviciului 
tehnic — condus de inginerul ute- 
mist Teodor Gavrilă, a adus fabri
cii — prin reproiectare, introdu
cerea carcaselor sudate, o econo
mie de peste 63 tone de oțel. Este,

UTEMIȘTII

apara cu

AVUTUL

Combinatul de carne din Ba
cău, intrat de curînd în func
țiune,

Tot procesul tehnologic se 
face pe bandă cu ajutorul 

i1 transportoarelor aeriene.
/ Iată un aspect interior din 
i centrala de frig care produce 
temperatura scăzută la frigori- 
ferele 
cărnii

speciale de păstrare a 
și produselor.

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. l-a) 

rășirii, membrii organizației U.T.M. 
au cerut să lucreze ei voluntar a- 
cest teren de la semănat pînă la 
recoltat, inclusiv. Economiile re
zultate au cerut să fie trecute în 
fondul de bază al 
Acum, porumbul înalt, frumos 
cel mai bun porumb de pe ogoa
rele Satului Nou și ale satelor în
vecinate. După un timp însă, bă
ieții au descoperit stricăciuni in , 
lanul cu porumb. Comitetul U.T.M. 
în frunte cu Adam Arcăleanu, se
cretarul, s-a adunat pentru a cer
ceta motivele stricăciunii. Careva 
a zis că, fiind la șosea, se poate 
ca din greșeală să fi scăpat vitele 
vreunui om. „Nu poate avea ni
meni inima haină să strice așa 
frumusețe de porumb" — zicea el. 
Erau să rămînă la această părere, 
cînd iată că veni într-o fugă Ște
fan Bălău care le spuse pe neră
suflate : — „Am fost la porumb și 
am găsit acolo caii lui Vasile Un- 
gureanu. Să vedeți cit au stricat. 
Uite așa o bucată, cit e casa asta. 
I-am dus la întovărășire".

Vasile Ungureanu este unul din 
membrii întovărășirii. Nu se ma
nifestase pînă atunci ca dușman, 
și băieții s-au gîndit că nu e bine 
să facă presupuneri pripite. Pen
tru a fi siguri însă că nimeni nu 
va mai încerca să strice munca 
lor, bunul întovărășirii, băieții au 
hotărît ca două echipe de cite trei 
tineri să vegheze cu rîndul, noap
tea, la porumb.

Ungureanu — întrebat — a zis 
că a scăpat caii, dar că de-acum 
încolo va avea grijă să nu se mai 
intîmple.

Băieții au început însă veghea. 
Ea nu a fost zadarnică fiindcă în- 
tr-o noapte Vasile Ungureanu, a 
fost prins din nou asupra faptului.

S-a hotărît ca Ungureanu să fie 
deferit organelor de stat. Echipele 
de tineri însă își continuă veghea.

★
...Și tot în aceeași săptămînă în 

care s-au petrecut cele relatate mai 
sus, tinerii mecanizatori de la 
S.M.T. Moara Grecilor plecau la 
strîns pîinea de pe cîmp. Odată cu 
ei plecau pe cîmp și elevii practi- 
canți. Aceștia trebuiau să primeas
că o anumită cantitate de alimente 
în plus. Printre dînșii a fost și 
Nicolae Turcu

Administratorul cantinei, Sergiu 
Godorogea, l-a pus să semneze de 
primirea alimentelor apoi l-a în
demnat să-și vadă de drum.

— Dar alimentele ?
— Ce treabă ai cu ele
— Ni se cuvin. Nu 

ce nu ni le dați ?
— Avem, n-avem, 

Fii cuminte și te du
Nicolae Turcu, s-a 

la lucru, ci la Augustin Postolache

întovărășirii.
e

aveți, ori de

ce te bagi! 
la lucru... 
dus însă nu

toate întreprinderile de prefabri
cate din țară pentru creșterea pro
ducției și productivității muncii, 
apărarea și întărirea proprietății 
obștești. Colectivul s-a angajat să 
economisească, pînă la 23 August, 
prima etapă a întrecerii, 85 tone 
de oțel, 43 metri cubi cherestea,

9
pe care îl cunoștea mai bine și i-a 
spus cele petrecute. Erau amîndoi 
indignați. Ceea ce făcea adminis
tratorul era adevărată hoție. S-a 
aflat că la fel procedase cu toți 
elevii, de cînd era el administra
tor la cantină. S-a mai aflat că 
furase din stațiune cu kilograme
le marmeladă, carne de porc, peș
te, măsline... Au fost unii care știau 
toate astea, dar din lașitate n-au 
avut curajul să demaște un hoț 
care le fura propria lor muncă.

Cei doi tineri educați de organi
zația noastră în spiritul vigilentei 
revoluționare, a atitudinii combati
ve, intransigenți împotriva tuturor 
elementelor străine regimului nos
tru, moralei noastre noi, socialiste, 
l-au demascat însă cu curaj pe 
hoț.

Cercetările efectuate au scos la 
iveală faptul că Godorogea mai fă
cuse doi ani închisoare peetcu 
17.000 lei furați de la un sfat 
popular. Cum de a putut atunci 
conducerea stațiunii să dea din 
nou o gestiune pe mina unui hoț, 
dîndu-i astfel posibilitatea să-și 
facă din nou mendrele ? Pentru 
această atitudine de gură-cască 
conducerea stațiunii va trebui să 
fie trasă la răspundere cu asprime 
de organele în drept.

★
...Acestea sînt faptele unor vred

nici utemiști educați de partid, de 
organizația U.T.M., în spiritul a- 
părării bunului obștesc, educați să 
lupte împotriva a tot soiul de hoți 
și dușmani. Aceste fapte, oricît de 
mărunte ar apărea la prima ve
dere, oferă o pildă de con
știință cu adevărat socialistă, o 
pildă de vigilență și combativitate.
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O veste bună
pentru micii fotbaliști

In fiecare an, vara, se organi
zează pentru copiii din Capitală 
numeroase manifestări sportive 
care au ca scop să facă vacanța cit 
mai plăcută și distractivă. Anul 
acesta, Comitetul orășenesc U.T.M. 
București a înscris pe lista ace
stor manifestări, încă un punct: 
campionatul de fotbal al echipelor 
de stradă.

După cum ne informează Co
mitetul orășenesc U.T.M., campio
natul de fotbal al echipelor de 
stradă se va desfășura în trei fa
ze. Prima între 1 — 15 august, cind 
vor avea loc întrecerile pe taberele 
de curte și cluburi școlare de va
canță ; a doua între 15 august — 
1 septembrie cînd se vor desfășura 
întrecerile pe raioane. Uftima fază 
(finala campionatului) va avea 
loc între 1—3 septembrie. Regula
mentul campionatului prevede că 
fiecare partidă va dura 60 de mi
nute și va fi împărțită în două re
prize.

E de datoria activiștilor U.T.M., 
instructorilor de pionieri și 
ales a colectivelor sportive, 
prietare ale terenurilor care 
găzdui pe micii fotbaliști, să
vească cu seriozitate acest campio
nat și să-i acorde sprijinul nece
sar. Este o inițiativă deosebit de 
bună, 
piilor 
lizat, 
va fi
unor talente fotbalistice.

mai 
pro- 
vor 
pri-

care va da posibilitate co
să facă sport în mod civî- 
ordonat și in aceiași timp 
un prilej de afirmare a

MINISTERUL INDUSTRIEI GRELE 
ÎNTREPRINDEREA PENTRU COLECTAREA 

METALELOR

Comunicat
Se aduce la cunoștința generală că s-au fixat 

pentru predările din deșeuri neferoase de la 
data de

1 IUNIE 1958

următoarele prețuri, după calitate și sort s 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri 
Deșeuri

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de

cupru de la lei 0,90—6,30/kg. 
alamă și tombac de la lei 0,45—4,50/kg. 
bronz de la lei 0,25—6,70/kg.
alpaca de la lei 2,25—5,90/kg. 
plumb de la lei 3,00—5,00/kg.
zinc de la lei 1,90—2,30/kg. 
aluminium de la lei 0,50—1,80/kg.

PLATA SE FACE LA PREDARE LA TOATE
DEPOZITELE I.C.M. DIN ȚARA.
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dus — față de sarcina de plan — 
cu peste 15 la sută. Au fost de a- 
semenea obținute însemnate eco
nomii la materii prime și mate
riale.

Primul loc în întrecere se cîș- 
tigă întotdeauna greu. Fabrica ini
țiatoare vrea să fie în frunte. Pen*

Devotamentul în muncă
al tinerilor constructori
DE PREFABRICATE

acest exemplu, o dovadă în plus 
a patriotismului tinerilor construc
tori de prefabricate.

să îmbunătățească calitatea produ
selor, reducînd la maximum rebu
turile.

Rezultatele obținute vorbesc 
despre răspunderea cu care colec
tivul de muncă a inițiat această - organizația 
întrecere. Datorită măsurilor luate, 
printre care cea mai de seamă o

întrecerea—expresie 
a unei înalte conștiințe 

socialiste
în cinstea lui 23 August, fabrica constituie calificarea profesională,

„Progresul" a chemat la întrecere procentajul de rebuturi a fost re

tru aceasta e nevoie de muncă in
tensă, de conștiinciozitate, de pri
cepere și spirit de inițiativă. în- 
trucît problema ridicării măestriei 
profesionale este mereu actuală, 

U.T.M. și-a îndreptat
activitatea în această direcție. Or
ganizația U.T.M. a mobilizat pos
turile utemiste de control să ia ati
tudine hotărîtă împotriva chiu-

panourilor mari, 
colectivul Ie oh- 
zilei de 23 Au-

se iau, victoriile

langiilor, a celor ce rebutînd aduc 
daune fabricii, deci implicit eco
nomiei naționale.

Mi-au fost împărtășite cîteva din 
proiectele de viitor ale fabricii. 
Cele mai semnificative mi s-au pă
rut intrarea în producție de serie 
a stîlpilor electrici din beton pre- 
comprimat ți a 
realizări pe care 
ține în cinstea 
gust.

Măsurile care
obținute se fondează pe înțelege
rea răspunderii fabricii pentru 
sarcinile sale în cadrul dezvoltării 
economiei naționale. Munca acea
sta pasionantă pentru a produce 
mai mult, mai repede, mai bine și 
mai ieftin, este o expresie a înal
tei conștiințe socialiste a acestui 
harnic colectiv. înfăptuirea tutu
ror
duce la sporirea producției .de 
prefabricate, lucru ce va 
accelerarea ritmului de construc
ții, slujind astfel realizării poli
ticii partidului și statului nostru, 
asigurarea condițiilor de locuit din 
ce în ce mai bune poporului no
stru muncitor.

măsurilor preconizate va
|.wi 
perm<e
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Imperialiștii elaborează
NOI ACTE AGRESIVE

Declarația agenț'ei TASS

mondială cere : Sâ înceteze agresiunea
imperialistă In Orientul Arab!

E„o' Io m6,oieie EVENIMENTELE DIN LIBAN
In numele vieții, tineretul trebuie să spună

“ războiului!
— Declarația

BUDAPESTA 39 (Agerpres). - 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat a transmis spre publi
care în presă o declarație care ex
primă adînca neliniște îrt legătură 
cu situația din Orientul Apropiat 
și Mijlociu. Cu toate cererile in
sistente ale opiniei publice mon
diale, se spune în declarație, gu- 
yernele S.U.A. și Angliei tergiver
sează rezolvarea problemei confe
rinței la cel mai înalt nivel, pro
pusă de Uniunea Sovietică și spri
jinită de mai multe state. In ace
lași timp agresiunea din Liban și

CATASTROFĂ MONDIALĂ TREBUIE ÎNLĂTURATĂ

F. M. T. D.
Iordania se extinde pe zi ce trece, 
amenințînd celelalte popoare arabe 
și întreaga lume. In numele vieții, 
ta numele păcii, în numele liber
tății popoarelor tineretul trebuie să 
spună „NU" războiului 1

F.M.T.D., arată declarația în 
continuare, sprijină pe deplin pro
punerea organizațiilor de tineret 
din U.R.S.S. de a se organiza o 
întîlnire internațională a tineretu
lui pentru a se spune un „nu" ho- 
tărît războiului. F.M.T.D. este 
gata să-și trimită reprezentanți la 
această întîlnire, oriunde ar avea 
loc.

OSLO 30 (Agerpres). — Ziarele 
horvegiene publica apelul adresat 
de Partidul social-democrat din 
Norvegia guvernelor 
S.U.A., Marii Britanii și Franței 
Secretarului general al O.N.U., în 
pare se spune:

Social - democrații norvegieni 
fcheamă în modul cel mai insistent

U.R.S.S.,

marile puteri și pe secretarul ge
neral al O.N.U. ca prin convoca
rea cît mai rapidă a conferinței să 
realizeze o reglementare pașnică 
trainică în Orientul Apropiat. Ca
tastrofa mondială trebuie să fie 
preîntîmpinată. Răspunderea față 
de omenire trebuie să precumpă
nească față de orice.

Orice amînare a conferinței la nivel înalt 
agravează Încordarea internațională

DELHI 30 (Agerpres). — Ha
tul „Assam Tribune" critică vio
lent poziția S.U.A. în chestiunea 
convocării conferinței la nivel 
malt. Referindu-se la propunerile 
președintelui Eisenhower de a 
trece din nou problema situației 
din Orientul Apropiat și Mijlociu

spre examinare sesiunii ordinare 
a Consiliului de Securitate, ziarul 
subliniază că propunerea america
nă nu va duce decît la tergiver
sarea încheierii unui acord. Ziarul 
scrie că orice amînare a conferin
ței la înalt nivel va agrava doar 
încordarea internațională.

KIȘI: Japonia este pentru 
conferința la nivel înalt

[ TOKIO 30 (Agerpres). —
Primul ministru al Japoniei, 

Kiși, a subliniat în cadrul unei 
declarații făcute în fața Comisie1 
pentru Afacerile Externe a Ca
merei japoneze a reprezentanților, 
că consideră intervenția armată a 
Statelor Unite și Angliei in Liban 
și Iordania drept „indezirabilă". 
Kiși a declarat că guvernul Japo
niei este împotriva oricărei inter- 
Lvenții a unor puteri străine în tre-

burile interne ale țărilor OrienttP 
lui Mijlociu.

Referindu-se la problema confe
rinței la nivel înalt, Kiși a subli
niat că Japonia este în favoarea 
convocării unei asemenea confe
rințe sub auspiciile O.N.U., și că 
va face toate eforturile pentru a 
ușura ajungerea la un acord paș
nic în actuala situație încordată 
în Orientul Arab.

• Lupte între forjele populare și trupele americane 
și guvernamentale • S.U.A. intenționează să ocupe 

Libanul pe o perioadă nelimitată
BEIRUT 30 (Agerpres). — I 

cursul zilei de marți, la Beirut au 
continuat ciocnirile î 
populare și trupele americane. A- 
genția Associated Press anunță că 
infanteria marină americană a fost 
atacată în două puncte. în jurul 
sediului guvernului, al poștei cen
trale și al pieții municipale an 
avut loc schimburi de focuri pe 
care corespondentul agenției Uni
ted Press International le califică 
drept „cele mai intense din ulti
mele săptămîni".

Lupte înverșunate au avut loc 
de asemenea în nordul Libanului.

La Tripoli forțele populare au 
luptat intens împotriva trupelor 
guvernamentale și se anunță că au 
fost ucise sau rănite cel puțin 30 
de persoane.

•k
BEIRUT 30 (Agerpres). — Tn 

funcția de comandant al forțelor 
terestre americane din Liban a fost 
numit generalul Paul Adams care 
are experiența agresiunilor milita
re americane. Adams, pînă acum 
comandantul aripii nordice a tru
pelor americane staționate în Ger
mania occidentală, a fost șef de 
stat major al armatei a 8-a ame
ricane în timpul războiului din Co
reea.

Guvernul american intenționează 
să continue pe o perioadă nelimi
tată ocuparea ilegală a Libanului 
de către forțele sale armate. După 
cum anunță agenția Asociatei! 
Press, un purtător de cuvînt al 
ambasadei S.U.A. în Liban a de-

In clarat marți că trupele americane 
i nu se vor retrage din Liban atît 

între forțele timp cît situația nu se va clari- 
'• fica.

★
BEIRUT 30 (Agerpres). — In 

ajunul datei fixate pentru alege
rile prezidențiale în Liban, situa
ția continuă să se mențină încor
dată în întreaga țară.

In tot cursul zilei de miercuri 
zeci de avioane de luptă și de 
bombardament de pe vasele flotei 
a 6-a au efectuat, pentru a treia 
oară în interval de o săptămînă,

o adevărată desfășurare de forțe 
deasupra Beirutului și a întregii 
țări. Elicoptere ale marinei rnili- 
iare americane au efectuat de a- 
semenea zboruri de recunoaștere 
deasupra cartierelor arabe ale ca
pitalei, ocupate de forțele popu
lare

„Seara tîrziu — relatează co
respondentul din Beirut al agen
ției Reuter — importante detașa
mente militare au fost postate în 
jurul sediului parlamentului, unde, 
după cum se știe, ar urma să aibă 
loc alegerile prezidențiale".

Concentrări de trupe anglo-americane
BEIRUT 30 (Agerpres). — La 

30 iulie în rada portului Beirut 
au ancorat 13 nave militare ale 
flotei a Vl-a americane printre 
care și un port-avion.

★
BEIRUT 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : Intervenția
S.U.A. în Liban capătă proporții 
tot mai mari. La 30 iulie, pe lito
ralul libanez în regiunea Antelas 
(la sud de Beirut), s-au apropiat 
patru vase americane de transport 
încărcate cu arme și echipament

militar. Alte trei vase așteaptă să 
fie descărcate. La 29 iulie avioa
ne americane au continuat să 
transporte trupe și armament pe 
aerodromul internațional Halde.

★
KARACI 30 (Agerpres). — 

TASS transmite: în cercurile zia
ristice din Karaci se primesc in
formații din Teheran, potrivit că
rora în ultima vreme în Iran so
sesc neîncetat mari grupuri de mi
litari americani în civil, care se 
dau drept turiști.

Murphy, subsec retar de stat ol S.U.A., „i______

tuațiilor tulburi", se îndeletnicește cu alegerea nou
lui președinte al Libanului, căutind să impună po
porului un candi dat proamerican.

Murphy, subsec retar de stat al S.U.A., „omul si
tuațiilor tulburi", se îndeletnicește cu alegerea nou
lui președinte al Libanului, căutind să impună po
porului un candi dat proamerican.

.omul si-

Bonnul sprijină 
intervenția din 

Orientul Arab

BONN 30 (Agerpres). — Mal 
multe ziare vestgermane condam
nă cu asprime o declarație oficială 
a guvernului de la Bonn în care 
se anunță că există un „acord de
plin" între cancelarul Adenauer, 
secretarul de stat al S.U.A., Dul
les, și primul ministru al Turciei, 
Alendcres, în legătură cu agresiu
nea anglo-americană împotriva 
popoarelor arabe.

S. U. A. și Marea Britanie

MOSCOVA 30 (Agerpres).— La 
28-29 iulie la Londra s-au desfă
șurat lucrările sesiunii Consiliului 
așa-numitului pact de la Bagdad. 
La lucrările sesiunii au participat 
prim-miniștrii Angliei, Turciei, Ira
nului și Pakistanului, precum și 
secretarul de stat al S.U.A., Dul
les. Printre participanții la se
siune nu a figurat de data aceasta 
reprezentantul Irakului, a cărui 
participare la acest bloc era me
nită,’după calculele puterilor oc
cidentale, să asigure atragerea ce
lorlalte țări arabe la măsurile 
militaro-politice ale S.U.A. și An
gliei ta Orientul Apropiat și Mij
lociu. Cotitura revoluționară din 
Irak a înlăturat clica venală a lui 
Nuri Said, care a atras Irakul 
in pactul de la Bagdad, și tinăra 
Republică Irak care și-a scuturat 
cătușele colonialismului a pășit pe 
calea dezvoltării independente.

STRADU1NDU-SE SA SALVE
ZE BLOCUL AGRESIV CARE 
TROSNEȘTE DIN TOATE ÎN
CHEIETURILE, STATELE UNI
TE AU FOST NEVOITE SA A- 
RUNCE MASCA SI SA SE DE
CLARE GATA SĂ-ȘI ASUME 
IN ÎNTREGIME OBLIGAȚIILE 
CARE DECURG DIN ACEST 
PACT. După cum se știe, Statele 
Unite participă de multă vreme 
nemijlocit la principalele organe 
ale acestei organizații, sînt princi
palul furnizor de armament pen
tru țările membre ale pactului și 
suportă partea covîrșitoare a chel
tuielilor legate de înfăptuirea pre
gătirilor militare ta cadrul acestui 
pact.

S.U.A. au împins de mult pe 
planql al doilea Anglia, care scon
tase la timpul său că prin crea
rea pactului de la Bagdad va 
reuși să-și consolideze pozițiile 
coloniale în Orientul Apropiat și 
Mjlociu. Tocmai Statele Unite sînt 
de fapt conducătorul pactului de 
la Bagdad și îndrumează întreaga 
lui activitate. In felul acesta, dacă 
înainte S.U.A. dirijau din culise, 
în prezent ele se prezintă ta mod 
fățiș drept căpetenie â blocului a- 
gresiv menit să servească intere
selor colonialiștilor.

Lucrările sesiunii s-au încheiat 
prin adoptarea unei declarații 
speciale semnată de toți partici
panții la aceasta, inclusiv „ob
servatorul" Dulles, precum și un 
scurt comunicat. Aproape în fie
care rîjid al declarației se subli
niază că participanții la consfă
tuire s-ar preocupa doar de „în
tărirea apărării lor", de „menți
nerea securității lor colective", de 
„rezistența față de agresiune" 
etc. Aceste cuvinte despre securi
tate și apărare sună deosebit de 
fals în momentul de față, cînd 
întreaga lume a devenit martora 
intervenției armate a S.U.A. și 
Angliei în Liban și Iordania.

In comunicat participanții la 
consfătuire nu s-au jenat să a- 
probe in mod fățiș agresiunea 
S.U.A. ți Angliei împotriva Li
banului și Iordaniei și au lăsat 
să se înțeleagă fără echivoc, că 
sînt gata să lărgească cadrul a- 
gresiunii în Orientul Apropiat și 
Mijlociu. Pentru a justifica inter
venția și imixtiunea în treburile 
interne ale țărilor Orientului A- 
rab, participanții la consfătuirea 
de la Londra prezintă lupta po
poarelor Irakului, Libanului și 
Iordaniei pentru independența lor 
drept o „agresiune indirectă", 
deși în realitate nu are loc decît 
o agresiune directă care porne
ște de la S.U.A. și Anglia.

Luînd cunoștință de declarație 
și comunicat, se pune în mod fi
resc întrebarea : contra cui inten
ționează de fapt să se apere 
membrii pactului de la Bagdad și 
cine amenință securitatea și in
dependența lor ?

Ce se ascunde în realitate în 
spatele acestei griji de fațadă pen
tru „securitatea colectivă'*? Doar, 
chiar americanii înșiși au declarat 
că armatele arabe nu pot consti
tui o primejdie pentru membrii 
pactului.

Dar atunci pentru ce s-au în
trunit la Londra reprezentanții 
S.UĂ., Angliei, Turciei, Iranului și 
Pakistanului ? FAPTELE ARATA 
CÎT SE POATE DE EVIDENT 
CA IN REALITATE CONFERIN
ȚA DE LA LONDRA NU A FOST 
ALTCEVA DECIT O ADUNARE 
A COMPLOTIȘTILOR CARE PRE
GĂTESC NOI ACTE DE AGRE
SIUNE ÎMPOTRIVA TARILOR 
ARABE CE AU PASIT RECENT 
PE CALEA DEZVOLTĂRII IN- 
DEPENDENTE, Șl ÎN PRIMUL 
RIND ÎMPOTRIVA R.A.U. Șl A 
REPUBLICII IRAK. După ce au 
înfăptuit intervenția armată ta Li
ban și Iordania, S.U.A. și Anglia 
se pregătesc acum, împreună c.u 
complicii lor din pactul de la 
Bagdad, pentru dezvoltarea mai 
departe a agresiunii.

In Liban continuă sporirea for
țelor armate americane. Potrivit 
relatărilor presei, la fiecare cinci 
minute pe aerodromul Halde ate
rizează avioane americane de 
transport, pe teritoriul Libanului 
se creează depozite militare de ar
mament. muniții și echipament In 
apropierea coastelor Libanului pa
trulează peste 70 de nave din flo
ta a 6-a americană. Pe bordul a- 
cestor nave se află sute de avioa
ne militare gata ta orice clipă să

treacă la efectuarea operațiunilor 
militare.

In Turcia, în regiunea Adana, 
situată la citeva minute de zbor 
de frontiera Siriei, sint concentra
te peste 150 de avioane militare 
americane, printre care noile a- 
vioane de vînătoare cu reacție 
„100 Supersabre" și bombardiere 
„B.-57". Aici sint aduse de ase
menea în mod continuu trupe și 
tehnică militară americană. Trupe
le turcești, dizlocate la Iskanderun 
sînt aduse de urgență la frontie
rele regiunii siriene a R.A.U. Are 
loc de asemenea concentrarea de 
trupe turcești la frontierele Iraku
lui. In același timp în Turcia sînt 
mobilizați rezerviștii. Conducătorii 
de stat din Turcia nici nu consi
deră necesar să ascundă că toate 
aceste măsuri sînt pregătiri pen
tru o agresiune împotriva Republi
cii Irak și R.A.U. De altfel, des
pre acest lucru a vorbit recent în 
mod fățiș, ministrul Afacerilor Ex
terne al Turciei, Zorlu.

De la bazele militare 
N.A.T.O., situate în Germania 
cidentală și în alte regiuni, înce- 
pînd de la 16 iulie sînt transpor
tate în mare grabă în Iran partide 
însemnate de „mărfuri cu destina
ție specială" și numeroase grupuri 
de „turiști" americani care, după 
cum se anunță, sînt militari de
ghizați. Toți acești „turiști" 
pleacă imediat în orașele Diz- 
ful, Kermanșah și altele, si
tuate în apropiere de frontiera 
dintre Iran și Irak. Și în Iran 
sînt recrutați rezerviști și au loc 
deplasări de importante unități 
militare.

In regiunea Golfului Persic, si
tuat la sud de Irak, sînt concen
trate forțe armate engleze. Ast
fel, în insulele Bahreim a sosit 
din Kenya brigada 24-a de infan
terie. Trupe engleze au debarcat 
în principatele Lahedj, Kuweit și 
Oman.

în Iordania sporește continuu 
efectivul de parașutiști englezi, 
care în prezent se ridică la peste 
5.000 de oameni. La indicația 
protectorilor săi străini, regele 
Hussein al Iordaniei zăngăne ar
mele și declară în mod fățiș că 
se pregătește cu ajutorul trupe
lor intervenționiștilor, pentru un 
marș împotriva Irakului.

Israelul, deși în mod formal nu 
este membru al pactului de la 
Bagdad, sprijină în med fățiș 
măsurile agresive ale puterilor 
occidentale îngăduind transporta
rea peste teritoriul său a trupelor 
engleze și americane și a echi
pamentului militar și ia de ase
menea măsuri de mobilizare.

In lumina acestor fapte devine 
evident cît de mare este perico
lul care planează asupra po
poarelor din Orientul Apropiat și 
Mijlociu și ce interese servesc 
țările asiatice-membre ale acestui 
bloc agresiv. Tocmai guvernelor 
acestor țări nu le-ar strica să 
tragă anumite concluzii din re
centele evenimente din Irak.

Se știe că încercările lui Nuri 
Said de a folosi trupele irakiene 
în vederea înăbușirii mișcării popu
lare dintr-o altă țară arabă s-au 
înclltiat cît se poate de jalnic nu

ale 
oc-

numai pentru Nuri Said ci șl pe» 
tru întregul vechi regim putred 
din Irak. Numai oameni care au 
pierdut capacitatea de a aprecia 
in mod lucid situația reală car* 
s‘e creează în prezent în Orientul 
Apropiat și Mijlociu și care na 
vor să țină seama de spiritul vre- 
mii pot pășT pe calea aventurii 
lor militare si a luptei fățișe îțn. 
potriva mișcării de eliberare nas 
țională.

Ieri încă aceiași reprezentanți 
ai blocului de la Bagdad proslă
veau Irakul, cîrid în fruntea sa se 
aflau agenții venali ai colonialiș
tilor. Ei încercau să folosească 
Irakul ca o momeală pentru a a- 
trage alte țări arabe în acest 
bloc.

Acum, cînd poporul irakian și-d 
luat soarta în propriile lui mîini^ 
membrii pactului de la Bagdad, 
inclusiv cercurile conducătoare dirt 
aceste țări musulmane care sînt 
membre ale acestui pact, ascut 
cuțitele pentru a lovi Republica 
Irak numai pentru că poporul a- 
cestuia nu mai vrea să suporte 
jugul robiei coloniale și a pășit 
cu curaj pe calea întăririi indepen
denței sale naționale. Ce mai va
lorează după aceasta tot felul de 
declarații fariseice despre liberia, 
tea și drepturile omului, despre 
respectarea convingerilor politice 
și religioase, despre care le place 
să vorbească atît de des liderilor 
puterilor occidentale.

Fără îndoială că dacă împotrivă 
poporului irakian iubitor de liber
tate care-și apără cauza sa justă 
va fi săvîrșită agresiunea care sa 
pregătește de membrii pactului de 
la Bagdad, alte popoare iubitoare 
de pace vor veni în ajutorul victi
mei agresiunii.

In timp ce Uniunea Sovietică 
și celelalte țări iubitoare de pace 
depun toate eforturile pentru a 
se convoca conferința la nivel 
înalt în vederea luării unor mă
suri urgente pentru asigurarea 
rezolvării pașnice a crizei din re
giunea Orientului Apropiat și 
Mijlociu, participanții la confe
rința de la Lcfidra. lucru acum 
evident pentru toți, elaborează 
noi măsuri agresive care urmă
resc agravarea continuă a con
flictului armat, In legătură cu a- 
ceasta devine și mai clar sensul 
tacticii subterfugiilor și tergiver
sărilor, folosită în prezent de gu
vernele Statelor Unite și Angliei, 
care se eschivează de la convoca
rea neîntîrziată a conferinței 
nivel înalt în ciuda cererilor 
sistente ale popoarelor din 
treaga lume.

In legătură cu cele expuse
se poate să nu se atragă atenția 
guvernelor țărilor membre ale 
pactului de la Bagdad asu
pra faptului că întreaga răs
pundere pentru continuarea și ex
tinderea agresiunii și pentru 
consecințele care vor decurge din 
aceasta va reveni guvernelor 
Statelor Unite și Marii Britanii, 
precum și cercurilor conducătoa
re ale acelor țări membre ale 
pactului de la Bagdad, care ur
mează în mod docil politica pu
terilor imperialiste.*

(Sublinierile aparțin redacției).
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Murphy „pacificatorul" la lucru.

la 
in- 
în-

nu

i

să răspundă cerinței popoarelor
convocarea imediată a conferinței

șefilor de guverne
In prezent cînd din partea 

S.U.A. și Angliei se manifestă o 
tendință vădită de a lărgi zona 
agresiunii prin Intenția de a ataca 
Republica Irak, cînd în regiunea 
.Orientului Apropiat și Mijlociu se 
concentrează numeroase forțe ar
mate americano-engleze, problema 
curmării agresiunii armate a im
perialiștilor americani și englezi se 
pune în modul cel mai ascuțit cu 
putință.

In asemenea momente Uniunea 
Sovietică, prin recentele mesaje 
ale lui N. S Hrușciov, tși spune 
din nou Cu fermitate cuvîntul.

Exprimînd năzuințele fierbinți 
de pace ale tuturor popoarelor, 
Uniunea Sovietică avertizează ace
le capete înfierbîntate din Was
hington și Londra că regiunea 
Orientului Apropiat și Mijlociu se 
transformă tot mai mult într-un 
butoi cu pulbere, care la cea mai 
mică seînteie poate exploda și pro
voca o catastrofă mondială.

Este cunoscut că Uniunea So
vietică, în dorința de a se pune 
imediat capăt agresiunii ameri
cano-engleze, a fost de acord cu 
propunerea occidentală în sensul 
convocării conferinței șefilor de 
guverne în cadrul Consiliului de 
Securitate al O.N.U. Uniunea So
vietică a declarat totodată tăspicat 
că nu forma întîlnirii este hotărî- 
toare, ci faptul că această întîl
nire trebuie să aibă loc cît mai 
urgent pentru a curma agresiunea. 
Această poziție a Uniunii Sovie
tice i-a pus însă în încurcătură pe 
agresori făcîndu-i să se autode
maște. In mod practic președintele 
S.U.A. a renunțat la ultima sa pro
punere ; în locul unei conferințe 
a șefilor de guverne în cadrul 
Consiliului de Securitate, în ulti
mul său mesaj, Eisenhower pro
pune convocarea unei simple se
siuni a Consiliului de Securitate 
cu întreaga sa procedură care de 
abia apoi să hotărască problemelo 
d6 care trebuie să se ocupe șefii 
de guverne, cînd să se întâlnea
scă și cine să ia parte la ședințele 
fale, »—w

După cum se știe însă Consiliul 
de Securitate a examinat recent 
situația din Liban și Iordania și 
din cauza „mașinii de vot“ ameri
cane a fost incapabil să ia vreo 
hotărire. Pentru ce atunci o nouă 
discuție în același cadru lipsit de 
perspectiva curmării agresiunii 
americano-engleze ? Nu cumva 
discuțiile despre necesitatea „pre
gătirii minuțioase" a conferinței au 
scopul de a servi drept paravan 
planurilor imperialiștilor de extin
dere a agresiunii ? Există fapte 
care ne fac să răspundem afirma
tiv la aceasta.

Fiindu-le frică să apară în fața 
judecății popoarelor, S.U.A. și 
Anglia caută tot felul de motive,

COMENTARIUL^

condiții, subterfugii ș.a.m.d. în 
speranța că doar, doar vor putea 
să-și acopere urmele agresiunii. 
Calul de bătaie al diplomației oc
cidentale în aceste zile este afir
mația că conferința nu va da 
chipurile rezultate dacă nu va 
fi pregătită în mod minuțios. 
De cîte ori în fața puterilor 
occidentale s-a pus problema con
ferinței la nivel înalt, ele și-au 
ascuns intențiile murdare în spa 
tele cuvintelor „lipsă de pregătire". 
Pe bună dreptate, observatorul di
plomatic al ziarului „News Chro
nicle" — opunînd grabei cu care 
s-au adunat la Londra participan- 
ții la pactul de la Bagdad, per
manentele subterfugii pe care pu
terile occidentale le folosesc de 
fiecare dată cînd este vorba de 
convocarea conferinței șefilor de 
guverne — se întreba: „De ce 
rușii pot ca în cinci zile să plece 
într-o călătorie la o distanță de 
5.000 de mile, iar americanii au 
nevoi' de două săptămîni pentru 
0 se pregăti să nu plece nicăieri 0?

Lucrurilor trebuie să li se spună 
pe nume: STATELE UNITE ALE 
AMERICII ȘI MAREA BRITA
NIE NU DORESC IN FOND 
NICI UN FEL DE CONFERIN
ȚA A ȘEFILOR DE GUVERNE, 
FIE EA SEPARATĂ SAU IN CA
DRUL CONSILIULUI DE SECU
RITATE. Ele vor să prelungească 
cît mai mult timpul în speranța 
deșartă că vor putea înmonnînta 
ideea conferinței sub paravanul 
discuțiilor ipocrite despre „lipsa 
de pregătire" și nicidecum pentru 
pregătirea conferinței.

Prin politica obstrucționistă, de 
tergiversări pe care o duc, guver
nele S.U.A. și Angliei intenționea
ză să adoarmă vigilența popoare
lor pentru ca astfel să se pregătea
scă pe ascuns pentru noi acte de 
agresiune. Ele nutresc speranța că 
la adăpostul unei asemenea poli
tici își vor putea face mendrele în 
Orientul Apropiat și Mijlociu și 
vor pune omenirea în fața fapte
lor împlinite. Intr-o știre din 
Washington, Gibson, coresponden
tul ziarului „Wall-Street Jurnal" 
arăta că principala strategie a Sta
telor Unite în problema convocării 
conferinței șefilor de guverne con
stă în a „insista asupra unor con
diții care, după cum speră unde 
persoane oficiale, vor fi inaccepta
bile pentru Rusia".

Uniunii Sovietice, celorlalte țări 
socialiste, popoarelor iubitoare de 
pace nu le scapă însă din vedere 
substratul unei asemenea politici 
obstrucționiste din partea S.U.A. 
și Angliei. Ele avertizează pe agre
sori că pentru încordarea serioasă 
a situației din Orientul Apropiat 
și Mijlociu le revine o grea răs
pundere.

Puterile occidentale sînt obli
gate să dea un răspuns clar, voin
ței popoarelor declarând fără echi
voc dacă sînt dispuse să participe 
la o conferihță a șefilor de guver
ne care să pună rapid capăt agre
siunii americano-engleze în Orien
tul Apropiat și Mijlociu.

I. BODEA

Murphy „pacificatorul" la lucru.
(desen din Pravda)(desen din Pravda)

Ciocniri între populație și trupele 
iordaniene

CAIRO 30 (Agerpres). — Zia
rele egiptene relatează că poporul 
iordanian protestează cu mînie 
împotriva invaziei 
ze. După cum 
„Aș-Șaab“, regele 
ște armata pentru 
cărilor populare.

„Aș-Șaab“ scrie 
de satul Kafrsun a 
crîncenă intre trupele iordaniene 
și populație. Referindu-se la o ști
re transmisă de postul de radio 
din orașul Ramallah, ziarul subli
niază că 
populație și 
asemenea 
Iordaniei.

minis 
trupelor engle- 
relatează ziarul 
Hussein folose- 
inăbușirea miș-

că în apropiere 
avut loc o luptă

fi

ciocniri armate între 
trupe au avut loc de 
în alte regiuni ale

DAMASC 
După cum 
man,

★
30 (Agerpres). — 

se relatează din Am- 
regele Iordaniei, Hussein,

cu ajutorul trupelor engleze des
fășoară o largă campanie de re
presiuni și arestări în rîndul ofi
țerilor armatei iordaniene și în 
rîndul funcționarilor civili bănuiți 
a fi „suspecți". Se anunță că în 
ultimele zile în țară au fost a- 
restați 200 de ofițeri, ceea ce re
prezintă o treime din întregul 
corp ofițeresc al țării. •

★
NEW YORK 30 (Agerpres). - 

După cum transmite agenția As
sociated Press, la 30 iulie a sosit 
la Amman, venind din Beirut, Ro
bert Murphy, subsecretar de stat 
adjunct al S.U.A., reprezentant 
special al președintelui S.U.A. în 
Orientul Apropiat. Murphy va duce 
tratative cu regele Hussein al Ior
daniei.

Intîlnirea prietenească de la Praga 
cu delegația lomînă care a participat 

la dezvelirea monumentului eroilor romîni
PRAGA 30 (Corespondentul A- 

gerpres transmite): La 29 iulie 
Gheorghe Vidrașcu, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.R. în Cehoslovacia, a organi
zat la Praga o întîlnire priete
nească în cinstea delegației routi
ne care a participat la dezvelirea 
monumentului din orașul Zvolen 
în memoria eroilor romîni. La a- 
ceastă întîlnire prietenească, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au participat membrii dele
gației ramîne în frunte cu gene- 
ralul-locotenent Ion Tutoveanu, 
adjunct al ministrului Forțelor Ar
mate ale R.P.R.

Din partea cehoslovacă la întîl
nire. a participat, generalul-loco-.

tenent Otakar Rytir, șeful marelui 
stat major, și alte personalități 
de vază.

★

La 29 iulie delegația romînă, 
condusă de generalul locotenent 
Ion Tutoveanu, adjunct al minis
trului Forțelor Armate ale R.P.R., 
care a participat la dezvelirea mo
numentului de la Zvolen în me
moria eroilor romîni, însoțită de 
reprezentanți ai Ministerului Apă
rării Naționale al R. Cehoslovace 
și ambasadei R.P.R. la Praga a 
vizitat monumentul național de pe 
muntele Vitkov. Delegația a depus 
o coroană de flori la mormîntul 
eroului necunoscut,

Alte 5 țări 
au recunoscu* Republica 

Irak
După cum anunță agențiile de 

presă, următoarele țări au recu
noscut în mod oficial Republica 
Irak : R.F. Germană, Grecia, Tur
cia, Iranul și Pakistanul.

★
MOSCOVA. Prezidiul Sovietului 

Suprem al U.R.S.S. a numit pe 
Grigori Zaițev, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al U.R.S.S. 
în Republica Irak., _ __ .

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sctatetl". Tel. 7-60.10. Tiparul: Combinatul Rol’grafla Casa SctnteU „I. y. Stalin'

In legătură cu violarea 
spafiului aerian al U.R.S.S. 
de către un avion american

Nota de protest a guvernului sovietic 
adresată Irar.u'ul și S.U.A.

MOSCOVA 30 (Agerpres). TASS 
transmite: La 30 iulie Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
remis ambasadorilor S.U.A, și Ira
nului la Moscova, L. Tompson și 
M. Samii notele de protest ale gu
vernului sovietic în legătură cu vio
larea spațiului aerian al U.R.S.S., 
de către un avion militar ame
rican care a venit dinspre Iran.

In nota adresată guvernului 
S.U.A. se spune că la 26 iulie ora 
12,20 (ora Moscovei) un avion mi
litar american „R.B.-47" venind 
dinspre Iran a trecut linia Gasan 
Kuli-Astara deasupra Mării Caspi- 
ce la 210 km. est-sud-est de orașul 

Astara și a pătruns în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice pe o a- 
dîncime de 25 km. ; el a fost în- 
tîmpinat de un avion de vînătoa
re sovietic, în urma cărui fapt a 
fost nevoit să facă cale întoarsă 
și să se îndepărteze în direcția 
iranului. Pătrunderea avionului 
militar american în spațiul aerian 
al U.R.S.S. este apreciată în notă 
ca fiind premeditată. Guvernul 
sovietic acordă acestui fapt o im
portanță deosebit de serioasă, da
torită faptului că violarea a fost 
săvîrșită în momentul cînd inter
venția armată a S.U.A. și Marii 
Britanii în Orientul Apropiat și 
Mijlociu a creat o situație foarte 1

încordată în această zonă. Guver
nul sovietic insistă să fie pedepsi
te persoanele vinovate de violarea 
mai sus-nrenționată și să fie lua
te măsuri eficiente pentru ca 
astfel de violări să nu mai aibă 
loc.

In nota adresată guvernului Ira
nului, guvernul sovietic atrage a- 
tenția că astfel de violări au avut 
loc și înainte și că aceste fapte nu 
corespund declarațiilor guvernului 
iranian că pe teritoriul Iranului 
nu vor fi dislocate trupe străine 
și că Iranul nti va fi folosit nicio
dată împotriva Uniunii Sovietice.

Republica Autonomă 
Sovietică Socialistă 

Kalmucă

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., mer- 
gind în întîmpinarea dorințelor 
oameni'or muncii din Regiunea 
Autonomă Ka'mucă și călăuzin- 
du-se de principiul dezvoltării li
bere a naționalităților, a tran
sformat Regiunea Autonomă Kal- 
mucă în Republica Autonomă So
vietică Socialistă Kalmuck.

Cea de-a doua plenara a C. C. 
al U.T.C.L. clin U.K S.S.

MOSCOVA 30 (Agerpres). —C.C. al 
TASS transmite : La 29 și 30 iulie despre lista 
a.c. a avut loc cea de-a doua ple
nară ordinară a Comitetului Cen
tral al U.T.C.L. din U.R.S S.

Plenara a examinat problemele 
cu privire la participarea organi
zațiilor comsomoliste la îndepli
nirea liotărîrilor plenarei din mai 
a C.C. al P.C.U.S. cu privire la 
accelerarea dezvoltării industriei 
chimice și în special a producției 
de materiale sintetice și de articole 
din aceste materiale pentru satis
facerea cerințelor populației și ne
voilor economiei naționale (rapor
tor B. E. Semiceastnîi, secretar al

U.T.C.L. din U.R.S.S.), 
model a ceea ce tre

buie să știe să facă pionierii (ra
portor L. K. Baleasnaia, secretar 
al C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S.), 
cu privire la participarea tineretu
lui sovietic la cel deal Vll-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Viena (raportor 
N. N. Meseațev, secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din U.R.S.S.) și a a- 
doptat în legătură cu aceste pro
bleme hotărîrile corespunzătoare.

La lucrările plenarei a luat 
parte .A. N. Șelepin, șef de secție 
a C.C. al P.C.U.S.
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