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TINERILOR MUNCITORI
închiderea taberei pentru tineretul muncitor 

organizată de C. C. al U.T.M. la Timișul de Sus
TIMIȘUL DE SUS (prin 

telefon de la trimisul nostru 
special).

Pitită între munți, tabăra pen
tru tineretul muncitor de la 
Timișul de Sus, organizată de 
C.C. al U.T.M,, a trăit zilele 
acestea clipe de emoție. Apara
tele de fotografiat au țăcănit 
fără întrerupere, iar pe filele 
carnetelor s-au înșiruit adrese

SE LUCREAZĂ CU SUCCES
LA PRIMUL CARGOU
ROMINESC de 4.500 tone

CRAIOVA. Cu mult înainte de 
termen și-au îndeplinit angaja
mentele în cinstea zilei de 23 
August petroliștii de la schela 
Țicleni.Ei au trimis rafinăriilor, 
peste angajamentul luat, 700 tone 
de țiței. In ultimele două luni la 
această schelă s-au forat peste 
plan 3.034 m. și ș-au obținut eco
nomii la prețul de cost în valoare 
de 4.500.000 lei.
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’ ...O treapta, încă una și sîntem 
Sus, pe cea mai înaltă punte a 
motonavei. In față se deschide im
punătoare, panorama întregului 
șantier. De-a lungul cheiului bă- 
trinului Danubiu sînt ancorate 
nenumărate vase: șalupe, șlepuri, 
remorchere, motonave. Pe calele 
de lansare se profilează altele în 
construcție, in spate, pe uscat, se 
întind cit vezi cu ochii hale uria
șe, macarale de zeci de tone, 
„munți" de metal. E noua cetate 
a construcției de nave romînești. 
Nouă pentru că numai cu 14 ani 
în urmă, pe aceste locuri se aflau 
doar două ateliere vechi cu vreo 
200 de muncitori care se ocupau 
de reparația vaselor străine ce 
acostau în port. Contrastul între 
ceea ce a fost și ceea ce este Șan
tierul Naval Galați e uriaș.

La 24 iunie 1958, la Șantierul 
Naval Galați a avut loc o solem
nitate care va rămîne însemnată la 
loc de cinste în istoria industriei 
noastre navale : a început con
strucția primului cargou rominesc 
de 4.500 de tone.

— Aici dedesubt, pe o varangă 
(o tablă dintre fundul și dublul 
fund al vasului) — ne arată înso
țitorul nostru, tov. Ion Tănase — 
secretarul organizației U.T.M. — 
e montată placa de aur. Ea va ră
mîne acolo cit va exista vasul. Pe 
placă sint dăltuite doar citeva cu
vinte : „Șantierul Naval Galați. 
Tabla de aur a primului cargou 
rominesc. 24 iunie 1958.“

Primul nit al viitorului cargou 
rominesc a fost bătut la 24 iunie 
de directorul șantierului, tov. 
Constantin Cazacu, pe al doilea,

l-a bătut, așa precum e tradiția, 
Flaviu Anghel, inginerul șef al 
proiectului, iar pe al treilea, con
structorul fruntaș Gheorghe Gîlă. 
Au fost primele și ultimele nituri 
ale viitorului cargou rominesc, 
deoarece acesta va fi construit prin 
metoda sudurii.

— Pînă la 23 August, s-a anga
jat atunci directorul șantierului în 
numele tuturor muncitorilor, vom 
monta pe cală primul raion 
cargoului.

Apoi a început lucrul.
Aproape doi ani a lucrat colec

tivul de ingineri in frunte cu tov. 
Flaviu Anghel, la elobararea pro
iectului viitorului cargou rominesc 
de 4.500 tone. La începutul anu
lui, au hotărît ca în cinstea celei 
de a 14-a aniversări a eliberării 
patriei noastre, totul să fie gata 
pentru a începe construcția. Și a 
început. E drept, pentru asta a 
fost nevoie de eforturi, de ceasuri 
nedormite, de zile de frămîntări 
creatoare, de calcule, de încercări 
și refaceri. Dar asta n-a speriat pe
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însemnate sporuri 
de recoltă în G.A. C. 
față de gospodăriile 

individuale
PLOEȘTI (de la corespondentul 

nostru). —
Multe gospodării colective, cum 

sint cele din comunele Fulga, 
Fintînele, Baba Ana și altele din 
regiunea Ploești, au fost obținute 
însemnate sporuri de recoltă îm 
comparație cu rezultatele obținute 
de țăranii cu gospodării indivi
duale.

Colectiviștii din Fintînele, raio
nul Mizjl, au obținut peste 45.000 
kg grîu, bob și bob, de pe 30 ha.

Ei sînt superiori în producția 
medie la hectar față de indivi
duali cu 300 pînă la 400 kg. grîu.

Echjna formată din 18 tineri co
lectiviști de la Baba Ana, condu
să de utemistul Ion S. Răduță, de 
pe cele 50 ha cu grîu pe care le-au 
avui ei în primire de la însămin- 
țare și pînă la înmagazinare, au 
obținut 75.000 kg grîu, depășind 
cu aproape 500 kg la hectar pro
ducția obținută de țăranii munci
tori cu gospodării individuale din 
comună.

Plecarea delegației 
de tineret 

a Comsomolului 
din R.S.S. Azerbaidjană

Brigada lui Enache Mihalache de Ia uzinele „Republica*', a trăit); 
ieri un eveniment deosebit de însemnat. La sfîrșitul zilei de;; 
muncă s-a constatat că brigada și-a îndeplinit atît planul de pro-;; 
ducție pe întreaga lună cît și angajamentul luat în cinstea zilei}; 
de 23 August. Tinerii care se îndreaptă spre casă după termi- 

narea lucrului, au de ce să fie bucuroși. X

și nume scrise în diferite limbi. 
Aici, în tabără, muncitori, teh
nicieni, ingineri din uzinele pa
triei ncastre, fruntași în pro* 
ducție și cadre U.T.M. din toa
te regiunile țării au petrecut 
un concediu plăcut, recreativ. 
Alături de ei au participat oas
peți din R. D' Germană, Au
stralia și Argentina. In cela 
două săptămâni cit a durat ta
băra, s-au făcut schimburi de 
experiență pe profesii între ti
nerii participanți din țara noa
stră, s-au legat prietenii trai
nice cu oaspeții străini, prie
tenii la baza cărora stă dorința 
fierbinte de pace și bună înțe
legere intre popoare.

S-au întîlnit aici și și-au îm* 
părtășit succesele, bucuriile, pla
nurile de viitor, minerul frun
taș Gh. Neagu, responsabilul 
celei mai bune brigăzi de tine
ret din Petrila, ■ decorat cu 
„Medalia Muncii", cu minerul 
Helmut Schonrock de la mine 
din Bleicherode din Siictharz, 
Didina Ciocoi, muncitoare la 
Uzinele textile din Botoșani, cu 
filatoarea Cristine Worofsky din 
Zioikau (R.D.G.).

Programul taberei a fost va
riat. Cei of lăți la odihnă au ur
cat la cota 1.400, pe Postă
var, au mers la Peștera Ialomi- 
cioara, admirînd frumusețile 
munților noștri. Tinerii parti
cipanți la tabără au desfășurat 
în același timp o bogată și in
teresantă activitate culturală și 
sportivă. In tabără, echipe 
culturale și artistice din di
ferite întreprinderi din apropie
rea taberei au făcut cunoscute 
frumusețea dansurilor populare, 
talentul poporului nostru mun
citor. Vizitele făcute la uzinele 
care poartă numele marelui 
luptător german „Ernst Thâll- 
mann", la uzinele „Steagul Ro
șu", la G.A.C. Hărman, au 
constituit prilejuri fericite pena

L. POPESCU
(Continuare în pag. IV-a)

(Continuare în pag. 111-a)

AL. PINTEA

Aspect exterior de la Șantierul Naval Galați

întrecere, 

tru îndeplinirea 
anului la arături

Toți mecanizatorii 
clin stațiunile de ma
șini și tractoare din 
regiunea Constanța 
au fost angrenați 
pînă acum cîteva 
zile in iureșul recol
tărilor și treierișului. 

Iln întrecerea pornită 
pentru terminarea a- 
cestor lucrări în cel 
mai scurt timp, s-au 
evidențiat numeroși 
tineri tractoriști și în
deosebi utemiștii. La 
S.M.T. Topraisar, de 
exemplu, pe locurile 
fruntașe pe stațiune 
s-au clasat brigăzile 
conduse de doi ute- 
mșști: Gheorghe Mi- 
Spi și Vasile Bălă- 

gscu, care au reali
zat planul pe campa
nia de vară în pro
porție de 150 la sută

la 
lor 
s-a

și respectiv 120 
sută. Activitatea 
de producție nu 
limitat însă în acest 
timp numai la recol
tări și treieriș. Ei au 
învățat că, cu cit 
t>or pregăti mai din 
vreme terenul, cu a- 
tît vor putea execu
ta însămînțările de 
toamnă în timpul oP- 
timp, punînd astfel o 
temelie solidă recol
telor anului viitor. 
De aceea, îndată ce 
snopii au fast cărați 
la batoze, eliberîn- 
du-se astfel miriștile, 
tinerii mecaw'zatori 
din cele două brigăzi 
de la S.M.T, Toprai- 
sar au început ară
turile de vatră — lu
crare pe care o con
tinuă acum.

Ei s-au angajat 
să-și îndeplinească 
planul la aceste 
lucrări pînă la 
23 August. Pe pri
mul loc în această 
întrecere dintre cele 
două brigăzi, se află 
deocamdată tot me
canizatorii conduși de 
utemistul Gheorghe 
Mitroi, care au reali
zat pînă acum apro
ximativ 70 la sută 
din planul de arături. 
Cei din brigada ute- 
mistului Bălănescu se 
străduiesc să-i ajun- 

pînă 
60 la

gă, realizând 
acum aproape 
sută din plan.

întrecerea 
cele două brigăzi în 
cinstea zilei de 23 
August, continuă.

dintre

Dr. Lothar Bolz a părăsit Capitala 
înapoindu-se în patrie

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala înapoindu-se în patrie dr. 
Lothar Bolz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mini- 
'strul Afacerilor Externe al R. D. 

i 'Germane.
In timpul vizitei în R. P. Ro- 

tnînă, dr. Lothar Bolz a avut con- 
, vorbiri cu conducătorii statului 
nostru și a semnat unele acorduri 
între R. P. Romînă și R. D. Ger
mană.

Dr. Lothar Bolz și-a petrecut 
ăpoi concediul, împreună cu fa- 
țnilia, în țara noastră.

I ț La plecare în Gara de Nord,

oaspetele a fost condus de tova
rășii : Atanase Joja, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Al. 
Lăzăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, D. Diaconescu, 
președintele Sfatului Popular al 
Capitalei, Traian Micu, șef de sec
ție în Ministerul Afacerilor Exter
ne, l. Moruzl, directorul Protoco
lului din Ministerul Afacerilor Ex
terne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față Ewald Moldt, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane la București și 
membri* ai Ambasadei.

(Agerpres)

Tn după-amiaza zilei de 12 au
gust, delegația Comsomolului din 
R.S.S. Azerbaidjană, care ne-a 
vizitat țara, a fost primită la Co
mitetul Central al U.T.M. de că
tre tov. Kopandi Alexandru, se
cretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Muncitor.

Incheindu-și vizita în țara 
noastră, miercuri dimineață dele
gația de tineret a Comsomolului 
din R.S.S. Azerbaidjană a pără
sit Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie.

(I)
BIRUITORII de pe timpul

COTROCENILOR
La Academia militară ge

nerală, pe drumul ce du
ce la pădurea Băneasa, 

pe clădirea Sfatului popular 
regional București și în alte 
locuri ale Capitalei noastre, 
cîteva cuvinte dăltuite în eterne 
plăci de marmură vin să amin
tească trecătorului locurile de 
luptă din urmă cu 14 ani cînd 
în împrejurările favorabile ale 
înaintării Armatei Sovietice eli
beratoare pe teritoriul țării noa
stre, prin acțiunea unită și ho-

tărită a formațiunilor de luptă 
patriotice și a armatei romîne 
sub conducerea Partidului Co
munist a fost răsturnată dicta
tura militară fascistă, au fost 
deschise vaduri largi năzuințe
lor de pace, bunăstare, liber
tate ale poporului nostru.

Zilele trecute un grup de 
gazetari ai ziarelor din Capitală, 
în dorința de a împărtăși citi
torilor cîteva crîmpeie ale 
glorioaselor lupte de la 23 Au
gust au pornit împreună cu cîți-

Facultatea, conducerea întreprinderii

și organizațiile U.T.M. trebuie sâ colaboreze

Pentru buna PREQĂTIRE
STUDENȚI LOR

Fără limită era exploatarea muncitorilor de către capitaliști în 
anii regimului burghezo-moșieresc ; cît despre trimiterea la 
odihnă nici nu putea fi vorba.

In pitoreștiie locuri ale patriei, la munte sau Ia mare, huzu
reau în lux și desfrîu, marii tn dustriași, moșieri sau reprezen
tanți ai capitalului străin. Azi statul nostru democrat-popular a 
amenajat pe acele locuri confortabile case de odihnă și sana
torii. An de an fonduri tot mal mari sînt destinate îmbunătățirii 
continue a condițiilor de odihnă și cură ale oamenilor muncii.

Anual sute de mii de oameni ai muncii sînt trimiși în stațiu
nile balneo-climaterice. Astfel, față de anul 1950 numărul oame
nilor muncii trimiși la odihnă și la cură a crescut de la 
266.991 la 450.878 în 1957. Aceste cifre demonstrează cu priso
sință atenția deosebită acordată de statul nostru democrat- 
popular odihnei și sănătății, oamenilor muncii.

In fotografia de mai jos vă prezentăm noul com- 
plex de odihnă din Eforie construit anul acesta, oare 
are o capacitate de 1500 locuri. o

va dintre luptătorii din august i 
1944 pe vechile locuri de luptă, 
însemnîndu-și pe foile carnetu
lui reportericesc cîteva din epi
soadele marilor bătălii... S-au 
scris și se vor mai scrie cu sigu
ranță zeci de studii și memorii 
despre glorioasele lupte duse de 
partidul comuniștilor din Romî- 
nia în anii celui de al doilea 
război mondial pentru mobili
zarea poporului la lupta împo
triva criminalului război anti- 
sovietic, pentru doborîrea 
dictaturii antonesciene.

Nenumărate documente pe 
care ni le pune la dispoziție 
istoria, dovedesc că unitatea și 
vigoarea cu care s-a declanșat 
și apoi s-a desfășurat insurecția 
armată din august 1944 sînt re
zultatul nu numai al sentimen
tului unanim al poporului atît 
de domic să dărîme din temelii 
cruda dictatură militară fas
cistă, dar și al minuțioasei pre
gătiri militare a insurecției.

In lupta pentru oprirea cri-

De vorbă cu tov. Vifor Popescu, 
prodecan al Facultății de agricultură 

și zootehnie de la 
Institutul agronomic 

„Nicolae Bălcescu“ — București

de Ia cursurile fără frecventă
Vara, în timp ce studenții obișnuițî ai facul

tăților se bucură de odihnă, de vacanță, 
locurile lor sînt ocupate, pentru o vreme 

scurtă, de alți studenți. De data aceasta studenți 
neobișnuiți, care-șî împart timpul între învățătură 
și munca în producție. A- 
semenea studenți are și 
Institutul agronomic „Ni- 
colae Băicescu" din Bucu
rești. De curînd ei au ter
minat examenele și s-au 
întors din nou la mun
că. Dorind să aflăm ceva 
mai multe lucruri legate 
de pregătirea studenților 
de la cursurile fără frec
vență, cu ajutorul tovară
șului Vifor Popescu, prodecan al Facultății de agri
cultură și zootehnie, am încercat să explicăm cum 
s-a ajuns la rezultatele obținute.

— La început v-am ruga să ne spuneți cine sînt 
acei care învață la cursurile fără frecvență ?

— Mi-ar fi greu să vorbesc despre fiecare în 
parte. Institutul — mai bine zis Facultatea de 
agricultură și zootehnie — cuprinde 1008 studenți 
Ia cursurile fără frecvență. Ei vin din toate col
țurile țării; din G.A.C., G.A.S. și S.M.T., de la 
stațiuni experimentale și de cercetări, de la sfatu
rile populare — tehnicieni, brigadieri, șefi de secții, 
de echipe, activiști tn domeniul agricuiturii. Intr-un 
cuvînt, tineri și vîrstnici din cîmpul muncii care 
tind să ajungă la o calificare mai înaltă pentru 
ca contribuția lor la progresul agriculturii să fie 
maximă.

— In sesiunea această" cîți studenți s-au pre
zentat la examene și care sînt rezultatele obți
nute ?

— Lucrăm la încheierea situației definitive dar 
putem trage unele concluzii încă de pe acum. Intre 
noi, cadrele didactice, s-au purtat discuții legate 
de pregătirea studenților de la „fără frecvență". 
La acestea aș vrea să mă refer, chiar dacă ele nu 
pot avea titlul de concluzii definitive.

La sesiune au participat circa 400 studenți, care 
au susținut de la unul pînă la cinci examene. Note 
de trecere au obținut un număr mai mare de stu
denți decît în sesiunea corespunzătoare de anul 
trecut Cred, însă, că trebuie să discutăm despre 

aspectul calitativ al re
zultatelor.

In general notele nu de
pășesc pe cea medie — 8. 
Majoritatea au obținut 
note între 6 și 8. Și, din 
păcate, un număr aprecia
bil au obținut nota limi
tă — 5. La materii cu 
caracter practic mai ac
centuat mai apropiate 
specificului de muncă al 

fiecăruia, studenții se descurcă mai bine. Și la ma
teriile de cultură generală, ca botanica și zcclogia, 
la care studenții învață oarecum mecanic, memo- 
rînd, de asemenea s-au obținut mai multe note de 
trecere. Dar Ia materiile de specialitate mai largă, 
unde profesorul face apel la posibilitatea studen
tului de a explica teoretic problemele, nivelul este 
încă scăzut, studenții nu reușesc să sintetizeze 
cunoștințele acumu ate, să explice "esențialul. Deși 
marea majoritate vine la examene cu materia par
cursă, le vine foarte greu să dea răspunsuri care 
să aibă o anumită ținută științifică. Răspunsurie 
șînt prea școlărești, precum școlărești sînt și me
talele de muncă.

— Trebuie să existe o explicație. Aceste lipsuri 
sînt generate desigur, de un sistem de muncă 
defectuos. Din partea cui însă ?

— Cauzele care generează aceste lipsuri sînt 
mai multe, Vreau să mă refer mai întîi, și mai pe 
larg, la facultate și student, la relațiile dintre fa
cultate și student. Aceste relații sînt infime. Stu
dentul primește la început de an, acasă, programa

LUCREȚIA LUSTIGB. DUMITRESCU 
I. SAVA

(Continuare în pag. IlI-a) (Continuare în pag. Il-a)



Din experiența 
unor 

organizații
. T. M

Studenții practicanți să ia parte activă 
la viata colectivului uzinei

Anul acesta studenții au plecat 
în practică mai bine organizați — 
și uzinele și institutele au făcut 
eforturi pentru a asigura practicii 
un conținut corespunzător : con
diții ca studenții Bă lucreze efec
tiv, pentru ca sarcina legării cu
noștințelor teoretice de practică 
să devină o realitate.

Credem, însă, câ e bine să atra
gem atenția asupra unei probleme 
deosebit de importante în legătură 
cu viața studenților practicanți și 
anume asupra problemei activității 
educativ-politice a organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, în rîn- 
durile studenților, în perioada de 
practică.

Nu este primul an în care orga
nizațiile U.T.M. din întreprinderile 
care primesc studenți la practică, 
aveail sarcina să se ocupe de stu
denți așa cum se ocupă de fiecare 
tînăr din uzină, să complecteze ac
tivitatea de îndrumare și control 
didactic desfășurată de cadrele di
dactice și de ingineri cu munca 
educativ-politică necesară. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît multe din 
deficiențele semnalate în desfășu
rarea practicii (în anii trecuți) se 
datoresc atitudinii necorespunză
toare a unor studenți față de mun
că, a unei greșite înțelegeri a ro
lului pe care trebuie să-l joace 
practica în procesul general de 
pregătire.

în acest an s-a ridicat cu multă se
riozitate problema ca studentul să 
devină în timpul practicii un mem
bru al colectivului uzinei, iar stu
dentul utemist să devină membru 
al colectivului de utemiști munci
tori. Mutarea temporară a studen
ților utemiști în organizația U.T.M.

Pentru buna PREQĂTIRE
STUDENȚILOR

de la cursurile fără frecventă
(Urmare din pag. l-a) 

analitică, temele lucrărilor de control, cursurile 
apărute, și unele indicații generale. Obligația stu
dentului este aceea de a trimite lucrări de control — 
la examenele pe care se obligă să le susțină — 
și să se prezinte la examene.

Cum își face aceste lucrări de control, cum stu
diază — -aceasta n-o știe decît studentul. Realita
tea ne-a dovedit că o parte din studenți consideră 
lucrările de control ca o formalitate. Ele nu devin 
o sinteză a cunoștințelor acumulate într-o perioadă 
de timp, între sesiunile de examene, ci cuprind 
clteva noțiuni copiate din curs, lată deci lin mijloc 
de control care, în parte, este ratat. Și atunci, sin
gura posibilitate de a verifica cunoștințele studen
tului, înainte de examene, rămîne acel curs de 
pregătire organizat în facultate cu 15 zile înainte 
de sesiune. Din păcate, aceste 15 zile, pentru o 
parte din studenți, devin baza însușirii materiilor 
pentru examene. Pe parcurs studenții învață puțin. 
Prinși cu treburi, amînă ziua cînd să st apuce de 
învățat pînă în momentul cînd se văd constrînși 
de apropierea sesiunii. Adevărul este că nu și-au 
format o metodă de muncă universitară. Nu ape
lează la surse diferite de studiu, urmăresc puțin 
noutățile științifice în domeniul lor de pregătire. 
Cei mai mulți se prezintă la examene după ce au 
studiat mai mult sau mai puțin bine cursul trimis 
de facultate. Este puțin.

— Iși puteau forma singuri o metodă de studiu 
corespunzătoare cerințelor ?

— Cred, că nu, pentru că acești studenți n-au 
ca preocupare principală studiul. De cînd au ter
minat școala au rupt legătura cu studiul organi
zat, sistematic. Le trebuie foarte multă voință ca 
după o zi de muncă să se apuce de învățătură. Și 
voința și metoda de muncă se formează, se educă. 
De foarte mulți din ei ne despart însă sute de 
kilometri. Și totuși, noi cei de la facultate, îm
preună cu conducerile unităților unde muncesc stu
denții, împreună cu organizațiile U.T.M. . din care 
mulți studenți fac parte, am putea găsi soluții să-i 
ajutăm, să-i controlăm, să desfășurăm cu ei o 
muncă educativă, cu toată răspunderea pe care o 
avem pentru acești oameni care se formează ca 
viitoare cadre de specialiști necesare construcției 
socialiste.

Trebuie intensificată corespondența noastră cu 
studenții. Cred că ar trebui să formăm din rîndul 
cadrelor didactice un colectiv care să elaboreze re
gulat îndrumări pentru studenți: cum să-și pre
gătească o lucrare de control, cum să-și împartă 
materia, asupra căror capitale să insiste; studenții 
să trimită regulat facultății știri asupra pregătirii 
lor etc. Asemenea legături îi vor ajuta mult, mai 
ales vor ține mereu trează atenția studenților asu
pra necesității studiului ritmic, perseverent. Mai 
mult, studenții să fie îndrumați să ceară consultații 
prin corespondență. Cîțiva au făcut-o și pînă 
acum, dar aceasta este o metodă care poate șl 
trebuie să fie generalizată. Sau, organizația U.T.M. 
din institut n-ar putea antrena pe cei mai buni 
studenți de Ia cursurile de zi să țină legătura cu 
cei de la fără frecvență, să-i ajute, să împărtă
șească metodele lor de muncă, să le trimită chiar 
și notițe luate la cursurile de zi ? Sînt, desigur, 
cîtrcva propuneri care ar putea fi studiate.

oricare 
munci-

a uzinei a fost un lucru bun dar 
numai în măsura în care ea nu a 
rămas o simplă formalitate.

La Combinatul chimic nr. I din 
regiunea Stalin se spun numai lu
cruri bune despre studenți. De la 
bun început ei s-au încadrat în 
programul de lucru ca 
membru al colectivului de 
tori.

Multe cuvinte de laudă 
dresate studenților pentru 
plina lor, pentru corectitudinea și 
pentru atitudinea prietenoasă, a- 
propiată și în același timp respec
tuoasă față de colectivul combina
tului. S-a încetățenit o asemenea 
atmosferă tocmai pentru că de la 
bun început, activitatea profesio
nală, didactică a mers mînă în 
mînă cu cea educativă. Studentul 
a rămas un membru al colectivu
lui combinatului și după cele 8 
ore de program. Organizația U.T.M. 
a combinatului i-a atras pe stu
denți să-și petreacă timpul alătur) 
de tinerii muncitori, să vadă și cu 
acest prilej cum trăiesc, cum se 
distrează muncitorii, cum își folo
sesc timpul liber. La joile tinere
tului întotdeauna studenții au fost 
prezenți. Alteori s-au organizat în- 
tîlniri cu muncitorii în care au dez
bătut probleme de muncă, de via
ță ca și probleme tehnice. Au or
ganizat printre altele excursii co
mune la Lacul Bîlea din Munții 
Făgăraș.

Faptul că studenții au fost tot 
timpul împreună cu muncitorii — 
și la muncă și la distracții, și în 
munca obștească, patriotică (stu
denții au desfășurat muncă patrio
tică la G.A.S. Găinari și Șercaia) 
— că au fost tratați cu aceeași a- 
tenție, dar în același timp cu a- 
eeeași exigență ca pe oricare 

muncitor a întărit foarte mult spi
ritul de răspundere al studenților, 
a contribuit la întărirea conștiinței 
lor socialiste.

Acesta nu este un exemplu izo
lat. La marele Combinat chimic 
„I. V. Stalin'* viața și munca stu
denților la practică se desfășoară 
la fel de bine. Dar lucrurile n-au 
mers așa de la început. O parte 
din studenți se plîngeau, se văică
reau, protestau împotriva progra
mului de muncă de 8 ore. Chipu
rile, unii își doreau un privilegiu, 

La secția de turnătorie a uzinelor „Tehnofrig" din Cluj, studenții 
Constantin Mereu și Ildiko Bereczki de la Institutul Politehnic din 
Cluj primesc explicații de la Cze gezi Iosif șeful echipei de turnă

tori.

— Vorbeați însă și despre ajutorul unităților în 
care muncesc studenții. In ce poate consta el?

— într-adevăr, vorbeam despre acest ajutor. Dar 
el n-a existat. Deși în aceste unități sînt spe
cialiști care au terminat o facultate, deși unitățile 
au o răspundere cit se poate de însemnată pentru 
cei care învață în facultăți, majoritatea lor nu știu 
mai mult decît că un membru al colectivului lor 
este student — și poate nici atît. Or, tocmai aceste 
unități, în care studentul își petrece zi de zi 
timpul, ar trebui să exercite un control exigent asu
pra studiului și pregătirii studentului. Noi le tri
mitem situația școlară a studenților, fără ca acea
sta să ducă la vreun rezultat. N-am auzit ca vreo 
organizație U.T.M. sau conducerea vreunei unități 
să fi pus în discuție situația Ia învățătură a celor 
de la cursurile fără frecvență. Avem studenți care 
au obținut în această sesiune rezultate foarte slabe. 
De pildă, Ion Boicea, tehnician la Stațiunea expe
rimentală de cultura porumbului Săftica, a obținut 
la 5 examene nota 4 ; Simion Ciurumbei, tehnician 
agronom la G.A.C. Posna din regiunea Stalin, a 
obținut note de 4 și 5 ; Cătuneanu Gheorghe de 
la G.A.S. Mărășești, are două note de 3.

Știe cineva din unitățile acestea cum s-au pre
gătit studenții lor? Oare nu este nevoie să fie 
trași la răspundere pentru rezultatele obținute? 
Credem că unitățile ar trebui să privească cu răs
pundere problema pregătirii cadrelor, de care va 
depinde in viitor și succesul activității lor.

De asemenea, credem că organizațiile U.T.M. din 
aceste unități, ar trebui să aibă ca un obiectiv al 
activității lor problema îndrumării, ajutorării și 
controlului studenților. Să se ocupe ca specialiștii 
pe care-i au în unitate — și foarte mulți sînt 
tineri, utemiști, — să-i ajute pe cei de la fără 
frecvență în pregătirea lor, în alcătuirea unor pla
nuri de studiu. Acești oameni care au în producție 
foarte multe sarcini profesionale, se lasă uneori co
pleșiți de treburi și pierd din vedere studiul. Un 
control periodic, perseverent, i-ar ajuta să respecte 
continuitatea în studiu. Mai cred că ar fi bine 
ca la început de an organizația U.T.M. din institut 
care a neglijat problema ajutorării studenților de 
la „fără frecvență", să discute cu utemiștii, cu 
tinerele cadre didactice despre posibilitatea care 
există de a se crea legături între studenții de la 
cursurile de zi și cei de la fără frecvență, legături 
reale, bazate pe dorința de a se ajuta reciproc.

Toate aceste propuneri, va trebui să le dezbatem 
cu toată seriozitatea, cu toată răspunderea politică 
pe care o implică sarcina ce ne-a fost încredințată 
de partid și guvern să creștem cadre bine pregătite 
teoretic și practic, specialiști legați de popor.

In noul an noi ne propunem să intensificăm le
găturile între facultate și studenți, iar pe de altă 
parte între facultate și unități. Acest lucru se reali
zează însă pe bază de reciprocitate — facultatea, 
unitățile, organizațiile U.T.M. și studenții trebuie 
să-$i alăture eforturile pentru a elimina definitiv 
din practica muncii studiul superficial în se
siune. Studenții nu vin la facultate pentru o di
plomă, vin să-și ridice nivelul pregătirii lor pro
fesionale, politice și științifice pentru a putea va
lorifica mai bine întreaga lor capacitate de muncă 
în slujba progresului agriculturii, în »lujba socia
lismului.

care, credeau ei, li se cuvenea dat 
fiind „că sînt studenți". Ei se retră
geau în locuri ferite, făceau plajă 
sau stăteau la taifas. (Dumitrescu 
Simona, Rodica Mușescu, Crețu 
Aurora și alții de la Facultatea de 
chimie a Universității „C. I. Parhon" 
din București, de pildă). Nici Unul 
din aceștia nu se gîndea cît de puțin 
respectă muncitorul pe acel care 
vine în chip de inspector să învețe 
meseria, pe acel care se pregătește 
să vină să-I îndrume ca specialist, 
dar el nu știe să pună mîna pe 

mașină, să facă o treabă, evită 
munca fizică, o disprețuiește chiar. 
Tocmai acest lucru au încercat ti
nerii din uzină, organizația U.T.M. 
să-l arate studenților. Și iată că Ia 
gazeta de perete a postului ute
mist de control a apărut un arti
col. Tinerii dintr-o secție cereau 
studenților în mod cu totul tovără
șesc, să facă o cotitură în activita
tea și comportarea lor. „Titlul de 
inginer nu-i suficient pentru a vă 
crea prestigiul necesar în rîndul 
cClor pe care îi veți conduce. Ca 
să vă puteți impune trebuie să a- 
veți autoritatea morală necesară'* 
— le spuneau tinerii în articol.

Desigur nu numai articolul a 
determinat schimbarea atitudinii 
unor studenți, ci întreaga activitate 
pe care organizația U.T.M. a des- 
fășurat-o în rîndul studenților. In 
fiecare vineri se țin ședințe de a- 
naliză a activității studenților la 
care participă și tinerii muncitori, 
în fața acestora analiza este mai 
eficace, mai complectă. Tinerii 
muncitori dovedesc multă hotărîre 
de a-i ajuta pe studenți, de a le 
arăta ce au făcut bun și oe au fă
cut prost. Treptat, de la relațiile 
dintre studenți și tinerii muncitori 
în procesul muncii s-a ajuns la re
lații mai largi. De pildă, au pre
gătit în 
lui", cu 
politice, 
cultural, 
comună, 
excursie 
etc.

Ce poate fi mai convingător, de
cît aceste fapte, că practica stu
denților nu este o sarcină cu ca
racter pur didactic, că succesul ei 
depinde foarte mult de activitatea 
educativ-politică a organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi, în rîn- 
durile studenților, pentru a le în
tări convingerea că atitudinea 

comun o „Joia tineretu- 
participare la informările 
au pregătit un program 
au alcătuit o orchestră 
au. plecat împreună în 
în Munții Făgărașului

P. ISPASFotoreporterul nostru a prins pe peliculă un grup de studenți ai Universității „C. I. Parhon" ce se pregătesc asiduu, în frumoasa 
bibliotecă a Facultății de Științe Juridice, pentru apropiata bătălie a examenelor din sesiunea de toamnă

Foto D. F. DUMITRU

nouă față de muncă este un ele
ment esențial în activitatea pe care 
o vor desfășura ca ingineri.

Contrastul între rezultatele ob
ținute de studenți în practică, la 
unitățile despre care am vorbit și 
cele obținute de studenți în alte în
treprinderi despre care vom vorbi 
va apare ciudat. Dar ciudățenia 
Be va lămuri deîndată ce vom a- 
junge la activitatea pe care o des
fășoară organizațiile U.T.M. din 
aceste întreprinderi în rîndul stu
denților.

La întreprinderea „Independen- 
ța“ din Sibiu sînt studenți de la 
Institutul politehnic din Cluj și 
cel din București, precum și de la 
Institutul de mine din Petroșani. 
Practica se desfășoară aici după 
bunul lor plac. Responsabilul din 
partea întreprinderii, ing. Hă- 
preanu Cornel, n-are timp de stu
denți, iar de curînd a și plecat în 
concediu. Institutele i-a lăsat de 
multă vreme în grija întreprin
derii. Dar ce a făcut organizația 
U.T.M. din întreprindere? Iată ce: 
i-a văzut pe unii studenți că lu
crează fără tragere de inimă, că 
nu-și complectează caietul de prac
tică, (studenți de la Institutul po
litehnic din Cluj — anuț III) —- 
i-a văzut și i-a îăsat în pace. Stu
denții chiulangii nu-și primesc ri
posta cuvenită din partea colecti
vului de studenți și a colectivului 
de tineri muncitori.

Unii studenții din anul II me
talurgie de la Institutul politehnic 
din București lipsesc de la uzină, 
umblă brambura prin secții, se 
ceartă cu paznicii de la porțile lă
turalnice pentru a-i lăsa să plece 
mai de vreme de Ia program. Se 
ceartă și între ei. Fapte cu totul 
nedemne pentru ținuta morală a 
unui intelectual care se pregătește 
să îndrume și să conducă munca 
într-o întreprindere. Organizația 
U.T.M. din uzină trebuia să-i pună 
pe acești studenți în discuția în
tregului colectiv de tineri din în
treprindere, să-i tragă la răspunde
re, să atragă împotriva manifestă
rilor lor nejilste opinia sănătoasă, 
combativă a muncitorilor, și a stu
denților care-și fac datoria la prac
tică. La fel și Ia Atelierele și De
poul C.F.R.-Cluj (unde fac prac
tică studenți de la Institutul de 
căi ferate din București), compor
tarea studenților este necorespun
zătoare. O parte din ei lipsesc de 
la practică, semnează unul în lo
cul Celuilalt carnetul de prezență.

Fără îndoială că faptele de mai 
sus sînt convingătoare. Deosebirea 
între rezultatele obținute acolo 
unde toți factorii — întreprinde
rea, institutul, organizația U.T.M. 
—- și-au dat mîna pentru organi
zarea practicii studenților sub 
toate aspectele ei, și cele obținute 
acolo unde practica a fost lăsată 
să meargă de la sine, este evidentă.

In întreprinderile în care au 
fost semnalate aceste neajunsuri 
s-au luat în ultimul timp măsuri 
pentru a îndrepta starea de lu
cruri existentă și mai ales pentru 
ca organizațiile U.T.M. să se ocu
pe efectiv de studenți. Aceste mă
suri nu vor putea fi însă înde
plinite dacă nu se va porni la 
drum cu convingerea că organiza
țiile U.T.M. din întreprinderi răs
pund de fiecare clipă pe care stu
denții și-au petrecut-o în uzină, 
răspund dacă studenții au profitat 
la maximum de ajutorul pe care 
l-au primit, dacă au plecat din fa
brică mai căliți, cu o atitudine 
justă față de muncă, dacă viața în
treprinderii a devenit și viața lor.

L. IL1EȘ

DEZVOLTAREA ÎNVĂTĂMÎNTULUI SUPERIOR 

In anii puterii populare

In anii regimului democrat-popular, învățămîntul superior din țara noastră a cunoscut un avînt 
necontenit. S-au înființat noi institute și facultăți și au fost larg deschise porțile acestora pentru fiii oa
menilor muncii dornici să învețe.

Dacă în anul universitar 1938—1939 existau numai 38 de facultăți la care frecventau 26.489 stu
denți, în anul universitar 1957—1958 numărul facultăților a crescut la 98 și al studenților la 80.919.

Mari schimbări s-au produs nu numai în mărirea numărului de facultăți și de studenți. Dacă în 
anii regimului burghezo-moșieresc puteai cu greu găsi fii de muncitori și țărani muncitori în rîn- 
durils studenților, în zilele noastre majoritatea studenților sînt fii de muncitori și țărani muncitori care 
au pornit cu entuziasm pe drumul cuceririi cetății științei.

- ref°rlTia învățămîntului — efectuată în anul 1948 — s-a schimbat radical și conținutul în- 
vățămîntului din țara noastră, punîndu-se bazele unui învățămînt științific care pregătește cadre de 
specialiști atît de necesare măreței opere a construcției socialiste în țara noastră.

In tabăra studențească 
de la CÎMPENI
La București ca și la Cluj, la 

Timișoara ca și la Craiova, la Ga
lați ca și la Iași, studenții insti
tutelor agronomice și-au întocmit 
proiecta în legătură cu activitatea 
din tabăra republicană de la Cîm- 
peni (organizată de Ministerul A- 
gricillturii și Silviculturii și U.A.S. 
din R.P.R.).

Pentru prima oară studenții a- 
gronomi din întreaga țară aveau 
să se întîlnească și să-și petreacă 
împreună o parte din vacanță.

Acum o lună, prirpul lot dintre 
cei mai buni studenți agronomi, 
a poposit în inima Munților Bi
horului, pe o insuliță situată pe 
Arieș, în mijlocul unei naturi dar
nice, â unui peisaj care îneîntă și 
odihnește — acolo unde se află 
Școala profesională silvică, care 
găzduiește în această vară 450 de 
studenți agronomi.

Directorul educativ al taberei, 
prof, universitar Pavel Mozeș se 
întreba cu ce să înceapă discuția 
cu noi despre activitățile taberei. 
Fără îndoială că s-ar putea începe 
cu excursiile care s-au bucurat de 
aprecierea unanimă a studenților. 
Au pomit-o în drumeție, atenți să 
vadă, să cunoască, să afle trecu
tul și prezentul locurilor...

In tabără, agronomii au devenit 
istorici și geografi, artiști și spor
tivi...

La casa-muzeu „Avram Iancu" și 
la muzeul istoric-etnografic din 
Lupșa studenții au făcut o incursi
une în îndepărtata istorie a po
porului nostru. Pe Muntele Găina 
au ajuns tocmai la tradiționalul 
„tîrg de fete". Studenții au țintit 
neapărat să cinstească acest obi
cei de prin partea locului. Și au 
înjghebat o brigadă artistică. Par* 
ticipanții la tîrg au apreciat cali
tatea spectacolului.

Cei care învață să supună na
tura, au avut nenumărate ocazii 
să admire măreția acestei naturi, 
să-i cunoască ciudățeniile și fru
musețile. La vestitul ghețar Scări
șoara, la Detunata și la pejtera 
Lucia au făcut lungi popasuri.

Cine va uita focurile de tabă
ră la care memoria multora era 
pusă la încercare prin jocurile 
distractiv-educative: întrebări și 
răspunsuri, cine știe ghicește și 
altele ? Cine din cei care au tre
cut prin tabără nu și-a petrecut 
mare parte din vreme la club, în 
fața tablei de șah, a radiou-ului. 
a pikupu-lui, a mesei de ping-pong 
etc. Cine va uita spectacolul stu
denților clujeni, sau conferința 
profesorului Lupășcu din Cimpeni 
„Despre trecutul și prezentul Mun
ților Apuseni" ? Desigur, nici unul’ 

din studenți. Nici sportivii nu 
vor uita întrecerile cu tineretul 
din Cîmpeni și Cîmpia Turzii. Vo
leibaliștii, handbaliștii — fete și 
băieți — și fotbaliștii s-au luat la 
întrecere alături de tineretul lo
calnic, în cadrul Spartachiadei de 
vâră a tineretului. Au fost învinși 
sau au învins, dar asta nu con
tează. Rămîne trainică prietenia 
cars s-a legat între studenți și ti
nerii muncitori sau țăranii munci
tori din partea locului.

Organizatorii par mulțumiți. In 
primul rînd pentru că au reușit 
să întreprindă o activitate organi
zată, pe care colectivul a desfă- 
șurat-a cu plăcere. Au căutat tot 
timpul interesantul, utilul, atracti
vul. Au scăpat uneori din vedere 
necesitatea imprimării unui carac
ter educativ-politio mai accentuat, 
tuturor activităților de tabără. O

Ieri MINER -
azi STUDENT

Ieșise din șut înviorat. 
Cînd fusese repartizat de 
Institutul de mine 

„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ Pe
troșani, la mina Lonea, pen
tru toată perioada de practică, 
inima i-a cam tresărit. Nu cu
noștea nici mina, nici oamenii... 
De muncă nu-i era teamă. Mi
na hu-l speria. A trăit destui 
ani în măruntaiele pămîntului, 
scoțînd mangan din minele de 
la Vatra Dornei. In subteran se 
simțea ca la el acasă. Nu era 
ăsta baiul. II interesau oamenii. 
Oamenii cu care își va petrece 
cîteva luni bune, ca student 
practicant, de la care va trebui 
să învețe tot ce este nou și deo
sebit în minele Văii jiului.

Cum a ajuns la institut ? A 
trecut un an de zile și parcă 
nici acum nu s-a dezmeticit. 
Pînă și-a terminat școala medie, 
taică-său, învățător în sat, în 
nopțile lungi de iarnă, i-a vor
bit în fel și chip despre viața 
nouă ce se plămădește astăzi, 
în patria noastră, despre locul 

singură conferință, în decursul a- 
tîtOr zile, o prea puțin. Ar fi pu
tut fi organizate și altele pe teme 
actuale: privind dezvoltarea agri
culturii socialiste a țării noastre, 
problemele de politică internă și 
internațională, despre realizările 
regimului nostru democrat-popu
lar, schimburi de experiență orga
nizate etc. Și biblioteca a fost 
puțin vitregită în tabără — cartea 
n-a fost suficient popularizată.

Sînt cîteva lucruri esențiale în 
activitatea unei tabere, care nu 
pot fi scăpate din vedere. Studen
ții din seriile Ce vor urma trebuie 
ajutați să se bucure de o vacanță 
mai plină, mai bogată, în care for
ma plăcută, atractivă, să exprime 
un conținut mai bogat și mai 
puternic educativ-politic.

EMILIAN GEORGESCU

pe care trebuie să-l ocupe in so- A 
delate fiecare om cinstit. Par- A ' 
că-i sună și acum în urechi cu- /) 
viatele lui : „Astăzi copile, ni- A 
mic nu este mai prețios decît A 
omul care, cu mîinile lui, cu Q 
forța brațelor lui, cu inteligența ) 
lui, ajută să urce viața țării pe A 
treapta socialistă". Se înrădăci- A 
nașe în el de mult dorința de a A 
se duce acolo unde este mai ă 
greu, acolo unde este mai multă A 
nevoie de oameni hotărîți, de- A 
votați partidului, cauzei soda- A 
lismdlui. Și s-a dus în mină. ()• 
$i-a legat viața, gîndurile, e- ( 
Xistența sa de muncă de miner

Și deodată: lasă pickamerul'-ț. 
și ia condeiul. Mută-ți abatajul ) 
în sala de cursuri a unei focul- Ă 
tați. Nu a vrut. Nu a vrut pen- A 
tru că îi era teamă să nu nime- 0 
rească în cine știe ce birou O 
după terminarea institutului. Q 
Contractul semnat cu instituția Q 
prin care nu numai că i se asi- u 
gura angajarea din prima zi A 
a terminării institutului nu în A 
cine știe ce birou, ci in pro- <) 
ducție, îl liniști. Q

Așa a ajuns la institut unde v 
a învățat cu aceeași pasiune. V

Și acum stă la gura puțului <2 
și așteaptă să fie repartizat de v 
maistru în brigada în care Va v 
trebui să-și petreacă tot timpul V 
de practică. In fața lui se opri v 
un băiat înalt, cu o față lumi- Q 
nată de un zîmbet prietenos. <?

— Dumneata ești studentul... Q 
— Da eu sînt... Florian An- v 

dreescu, se prezentă el. 0
— Cupcinski, Adolf Cupcin

ski, responsabilul brigăzii de V 
tineret. Vom lucra împreună. \

...Perioada de practică s-a 
terminat. Pe Cupcinski l-am în
tâlnit pe una din străzile orașu
lui nou din Lonea la braț cu 
Florin.

—■ Studentul, spune Cupcin
ski, a fost formidabil, a tras ta
re, este un adevărat miner.

— Cupcinski cu brigada lui, 
spune studentul, sînt oameni 
extraordinari. Nu pentru că 
brigada noastră ar fi fruntașă... 
dar sînt oameni adevărați. 
M-arn legat pur și simplu de ei. 
De asta, cu toate că am terminat 
practica, mai rămin încă o lună 
să lucrez cu ei în brigadă.



vre-

SATIRA

...mai bine de trei luni de 
cînd căminul cultural din sa
tul Suseni, comuna Dobrița, 
raionul Tg. Jiu, n-a avut nici 
o activitate culturală. Prin 
„grija" sfatului, popular Do
brița acest cămin poate, fi gă
sit deschis la orice oră din 
zi sau noapte. Aici este locul 
preferat de joacă și de hîr- 
joană al copiilor. Nu-i de 
mirare că geamurile sînt 
sparte, ușile deteriorate etc. 
Am avea de pus o întrebare 
tovarășului președinte al sfa
tului popular comunal: Aveți 
de gînd să luați curînd mă
suri pentru ca această clădire 
să fie redată destinației sale 
inițiale ?

Utemiștii, tinerii din sat, 
cum s-or simți oare văzînd 
cum sub nasul lor se ruinează 
căminul cultural ? Ei ce-au de 
gînd ?

★

...cinci luni de cînd comite
tul organizației U.T.M. din co
muna Periam, raionul Sinnico- 
lau Mare, regiunea Timișoara 
s-a angajat să mobilizeze tine
retul la acțiunea de amenajare, 
cu sprijinul sfatului popular 
comunal, a unui parc model pe 
locul aștt-zisului parc din cen
trul comunei. Din angajamen
tele luate de către comitetul 
U.T.M. (amenajarea unei fîn-

Mînca-l-ar neică!“
i

De la haltă pînă în satul 
Balasan din raionul Băi- 
Iești nu-i cale prea lun

gă. Dar dacă puneți la soco
teală zăpușeala de afară veți 
înțelege de ce tovarășa Ana 
Soceanu, obosită din cale afară, 
adormi de-a binelea în sala de 
așteptare plină de lume a fel
cerului Iacob Mircea.

Se făcea că o femeie mai în 
vîrstă intrase în camera felce
rului.

— Vitați, v-am adus...
— Ce mi-ai adus ? Știi prea 

bine că nu primesc plocoane! 
Nu vreți să vă 
dată?! Uită-te 
la mine : mai 
m-ai văzut vreo
dată primind 

ceva ?
— Vedeți...
— Nici un 

„vedeți"... Sau 
vrei să mă su
păr rău? Se poa
te !?...

După o 
me se auzi din 
nou vocea felce
rului, dar pe cel 
mai liniștit ton 
din lume :

— Următorul...
Ana Soceanu se 

femeii care tocmai pleca de la 
Dar nu 
pină la 

din nou 
cineva : 
jignești!

Deodată se simți zgilțiită.
— Hei, femeie! Ai adormit? 

Treci să vedem ce ai... în coș? 
Și-apoi, privind-o cu înțeles: 
,J)ă-l încoace, mînca-l-ar 
neică !"

Ana Soceanu înlemni. Nu 
știa ce să mai creadă și cum să 
ascundă mai bine puiul.

— Știți... se bîlbîi ea — nu 
este al meu, nu l-am adus ca să 
vă mituiesc... ferească sfintul... 
eu știu, statul vă plătește ca să 
ne consultați... asta-i datoria 
dumneavoastră !...

— Ce aiurezi, femeie ? se 
răsti felcerul. Dacă puiul nu-i 
pentru mine, atunci, gata !învățați o-

uita în coșul

felcer și-l văzu plin, 
putu s-o urmărească 
ieșire deoarece auzi 
cum felcerul certa pe

— Nu există! Mă , , -
Nu primesc bani! Eu pentru 
ce-s plătit de stat ? Asta-i da
toria mea! Apoi, continuă pe 
un ton sec : „Hai, bagă banii 
în buzunar că altfel te d>au 
pe mina judecății! Asta-i mi
tuire curată!"

Gituită de emoție Ana So
ceanu nu mai știa ce să facă. 
Adusese și ea un pui felcerului, 
așa cum o învățase cineva : 
„Nu te duce femeie, la felcer 
fără o atenție. Altfel degeaba 
te vei zbate! Poți să și plîngi 
că tot n-o Să-ți facă injecția. 
11 știi pe Firu Apostol, tâmpla
rul de la C.A.S. Nădejdea! 
Pină n-a dat 40 de lei nu i-a 
făcut injecțiile ; dar pe trac
toristul Călin Ion sau pe An
gliei Ion îi știi? E... pînă n-au 
„ieșit cu darurile" nu le-a făcut 
nici un tratament".

De-aia luase și ea, Ana So
ceanu , la plecare, un pui de 
găină, tocmai bun de cuptor. 
Și-acum... Ce să facă cu puiul? 
Doamne, cînd l-o vedea felce
rul... o s-o certe zdravăn. Ba, 
enervat la culme, să știi c-o dă 
și în judecată! Ce să facă?

tini arteziene, construirea unui 
bazin de înot, a unui teren de 
volei etc,) nu s-a realizat 
pină în prezent nimic.

Pretutindeni în „parc" se pot 
vedea scaieți, bălării, și gropi.

Ba s-a „realizat" totuși ceva ! 
Pierdut printre mărăcini un in
dicator : „NU RUPEȚl FLO
RILE". Asta-i lipsea „parcului" 
ca să fie model.

★

...patru luni de cînd tovarășii 
de la sfatul popular orășenesc 
Vișeul de Sus din regiunea Baia 
Mare promit că vor face repa
rații sălii cinematografului 
„Carpați" din orașul Vișeul de 
Sus, care a ajuns într-o stare 
de-a dreptul îngrijorătoare (ta
vanul coșcovit, zidurile crăpate 
etc.). Nu mai vorbim de felul 
cum sînt rulate aici filmele. 
Aparatul de proiecție este vechi 
și mai ales neîngrijit și de 
aceea spectacolele se întrerupt 
de zeci de ori pe zi pentru... 
mici reparații.

„Activitate tt

Consultațiile 
Poți să 
scurt îi

pleci ! Și 
arătă ușa.

termiwat ! 
cu un gest

Pentru a respecta în- 
adevărul trebuie să 

rectificăm finalul foileto
nului nostru. Ana Soceanu 
n-a avut nici un vis care să-i 
fi insuflat o atitudine de na
tură să-l „nemulțumească" pe 
felcer atît încît acesta să-i re
fuze consultația. In realitate 
ea i-a oferit puiul iar felcerul 
l-a luat, cu aerul cel mai obiș
nuit din lume, așa cum îi 
este obiceiul, contra consulta
ției.

Acum, este necesar ca, de 
urgență, organele sanitare să-I 
„consulte" pe felcer și să-i a- 
plice „tratamentul cuvenit".

P. S. 
trutotul

La 13 august a sosit în Bucu
rești, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R. D. Germane 
in R. P. Romînă, Wilhelm Bick.

La sosire, la aeroportul Bă- 
neasa, Wilhelm Bick a fost întîm- 
pinat de Tralan Micu, șef de sec
ție în Ministerul Afacerilor 
ne, de membrii Ambasadei 
Germane la București în 
cu însărcinatul cu afaceri 
terim Ewald Moldt, precum și de 
alți membri ai corpului diploma
tic.

Exter- 
R. D. 
frunte 
ad-in-

(Agerpres)

Informații
Cu prilejul aniversării a 13 ani 

de la eliberarea Coreii, Institutul 
romîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a prezentat miercuri 
seara la Casa oamenilor de ști
ință din Capitală un spectacol de 
gală

★
în zilele de 12-13 august bri

gada celor „Nouă Lan" din R. P. 
Chineză, care se află în țara noa
stră la invitația Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, a vizitat 
mai multe unități agricole socia- 
list-cooperatiste din regiunea Ga
lați.

★
La Orașul Stalin a sosit o dele

gație medicală din R.P. Ungară 
care timp de două săptămîni va 
face un schimb de experiență cu 
medicii din localitate.

★
In curînd în orașul Brăila va fi 

dată în folosință o nouă sală de 
cinematograf cu capacitate de 
circa 500 locuri.

Iulie 1956. Un afiș anunța 
doritorilor ci se fac înscrieri 
la echipa artistică a Fabricii 
de sticlărie din București.

Greutățile începutului... Lip
sea un instructor, nu existau 
costume, nici instrumente 
muzicale.

Exista în schimb entuziasm. 
S-au înregistrat înscrieri mul
te, începuseră primele repe
tiții.

Cu ajutorul utemiștilor Popa 
Ștefan și Drăgan Maria, echi
pa artistică a fost alcătuită. 
Brigada a dat primul spec
tacol.

Primul spectacol... primele 
succese. Și-apoi ? Apoi, încet 
incet, echipa artistică a fabri
cii a devenit doar Y> amintire.

Iulie 1957. Iar s-a înjghebat 
o echipă artistică. Există in
structor, in dulapuri costume 
diferite și-n plus, un acorde
on. Vă dați seama! Un minu
nat acordeon...

Repetiții și iarăși repetiții.
Din nou, primui spectacol. 

La serbarea pomului de iarnă 
tinerii Vasilache Mușat, I. Ion, 
Angela Florea, Stan Dumitru

și alții și-au arătat întreaga 
lor pricepere. Dar după acest 
spectacol ? Activitatea arti
stică — ca un făcut — s-a 
6tins din nou.

Iulie 1958. A trecut mai bine 
de o lună de cînd un afiș 
scris cu litere mari, foarte vi
zibile, cheamă tineri la alcă
tuirea unei echipe artistice.

Responsabilul cultural al co
mitetului sindical (tov. Hary 
Friedman) așteaptă noi în
scrieri. Comitetul U.T.M. al 
întreprinderii (secretar tov. 
Mircea Drăgan) așteaptă și el. 
Toți așteaptă.

Numai vremea nu așteaptă. 
De curînd s-au împlinit doi 
ani de cînd se încearcă în
cropirea. unei echipe artistice 
la Fabrica de sticlărie din 
București. In palmaresul ei 
există însă o cifră record: în 
doi ani, două spectacole. Dar 
cîte reorganizări ?

Și ce-ar fi dacă tovarășii 
din comitetul U.T.M., ca și cei 
din comitetul sindical, ar re
nunța la... așteptare, și s-ar 
apuca odată serios de această 
trebușoară, atît de necesară co
lectivului întreprinderii ?

Grupaj redactat de I. ISAIIA 
voluntari: Ion Babeș — tractorist, V. Ion 
Crăcea — țăran muncitor, Ion Măruță — 
seni și Dan K. Virgil — funcționar.

după scrisorile corespondenților
— sticlar, Nicu D. 

oficiul P.T.T.R.-Su-

Tineretului Muncitor

Se lucrează cu succes

MUNTEANU VALERIU 
activist al Comitetului regio

nal U.T.M. ■— Stalin

Adunarea activului U.T.M. și skidted 
din Orașul Stalin închinată Conferința!

Sindicale Mondiale a

In sala uzinelor de tractoare 
„Ernst Thăllmann" din Orașul 
Stalin a avut loc ieri o adunare 
a activului U.T.M. și sindical din 
localitate închinată lucrărilor pri
mei Conferințe Sindicale Mondia
le a Tineretului Muncitor, care a 
avut loc la Praga.

Deschizînd adunarea la care au 
participat aproape 800 de tineri, 
tovarășul Brezai Victor, locțiitor 
al președintelui Consiliului Sindi
cal Local, a arătat că această a- 
dunăre a activului orășenesc 
U.T.M. și sindical la care au fost 
invitați oameni ai muncii și tineri 
muncitori din Orașul Stalin, a 
fost organizată cu scopul de a 
le aduce la cunoștință în amă
nunțime rezultatele Conferinței 
Sindicale Mondiale a Tineretului 
Muncitor ca și contribuția dele
gației tineretului nostru la acea
stă Conferință.

Din partea delegației tineretu
lui țării noastre care a participat 
la lucrările Conferinței a vorbiț 
tovarășul Ion Cîrcei, secretar al 
C.C. al U.T.M., care a făcut o 
amplă expunere asupra importan
ței Conferinței de la Prâga, vor
bind pe larg despre rolul ei în 
strîngerea legăturilor de prietenie 
între tineretul muncitor din în
treaga lume și cimentarea solida
rității acestuia în lupta pentru 
pace și o viață mai bună.

Manifestfndu-și solidaritatea cu 
dezbaterile și hotărîrile acestei 
conferințe, participanții la aduna
re au subliniat în repetate rîn- 
duri cu vii aplauze cuvîntul to
varășului Ion Cîrcei.

Tineretul din orașul nostru, în
drumat și mobilizat de organiza
țiile U.T.M. și sindicale, sub con
ducerea organizațiilor 
a întîmpinat prima 
Sindicală Mondială a 
Muncitor cu noi și 
realizări în producție 
țile patriotice, culturale și sporti
ve. Merită evidențiat felul cum 
tinerii de la uzinele de tractoare 
au întîmpinat această conferință 
contribuind la depășirea planului 
cu 150 de tractoare pe trimestrul 
II al anului curent, realizînd și 
economii de metale în valoare de 
peste 150.000 lei. Nu mai pu
țin important este și modul în 
care tinerii de la uzinele „Steagul

Roșu" au întîmpinat aceasta con
ferință economisind 39,4 tone me
tal. Prin recondiționarea sculelor 
și prin folosirea mai rațională a 
acestora au adus economii de pe
ste 14.000 lei. De asemenea tine
rele textiliste de la întreprinderea 
„Partizanul Roșu" și-au îndepli
nit și depășit angajamentele lua
te realizînd în felul acesta eco
nomii în valoare de 37.738 lei 
față de 10.000 lei cît s-au an
gajat, și au dat peste plan 8500 
m. stofă.

Ca șr în întreaga țară, tinere
tul muncitor din orașul nostru 
pregătindu-se să întîmpine ziua 
de 23 August, luptă cu eforturi 
sporite pentru realizarea angaja
mentelor luate în cinstea acestei 
mărețe sărbători, și pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin în 
urma primei Conferințe Sindicale 
Mondiale a Tineretului Muncitor.

la primul cargou 
romînesc d8 4.500 Î0H8

(Urmare din pag. I-a)
de partid 

Conferință 
Tineretului 
importante 
în activită-

tinerii ingineri Teodor Brătulescu, 
Niculae Zamfir, Gh. Teodorescu. 
Marta Ceaușu și pe toți ceilalți 
proiectanți. Muncitorii șantierului 
lucrează astăzi cu entuziasm la 
construcția primului cargou romî
nesc de 4.500 tone.

In hala secției I-a de construc
ții, primul raion al viitorului car
gou se conturează în aceste zile tot 
mai clar. Muncitorii secției s-au 
angajat ca în cinstea zilei de 23 
August să execute, printre altele, 
montarea pe cală a primului raion 
al cargoului. Pînă în momentul de

Statul democrat-popular acordă o grijă deosebită creșterii tinerei 
generații. An de an sînt organizate tabere de vară unde copiii oame
nilor muncii petrec o vacanță plină de bucurii.

în fotografie : un moment dintr-una din excursiile unei tabere * 
pionierilor și școlarilor din Bacău.

față, lucrarea a fost executată în 
proporție de circa 85 la sută. S-au 
făcut lucrările de tăiere a tablelor 
și osaturii vasului care formează 
raionul de fund, iar prin introdu
cerea unui sistem perfecționat de 
sudare automată, s-a creat posibi
litatea trecerii imediate la asam
blarea primului raion al cargoului

— Partidul și guvernul — spune 
tînărul constructor naval Vasile 
Mău, încrezători în forțele noastre, 
ne-au încredințat construcția pri
mului cargou romînesc de 4.509 
tone. E un lucru de mare răspun
dere. Sîntem mîndri și vrem să 
fim la înălțime. Vom răspunde, 
prin fapte.

Și intr-adevăr. Însuflețiți de do
rința de a cinsti prin fapte de sea
mă încrederea partidului și guver
nului, întîmpinînd ziua de 23 Au
gust, ziua eliberării patriei noa
stre, muncitorii șantierului au în
ceput lucrul și la al doilea raion 
al cargoului. Ei se străduiesc ca 
pînă la 23 August să-l termine. 
Dar acestea nu sînt singurele reali
zări cu care constructorii de nave 
românești de la Galați întîmpină 
ziua eliberării. Pe răbojul rezul
tatelor obținute în cadrul întrece
rii socialiste au fost adăugate în 
aceste zile economii în valoare de 
peste 4.500.000 lei realizate la pro
ducția valorică, începerea cu 20 de 
zile mai devreme a motonavei de 
2.000 tone, și multe altele. La rea
lizarea tuturor acestor succese, ute- 
miștii, tinerii constructori, au fost 
in frunte. Brigada nr. 2 de la 
montaj piese motonave, condusă de 
utemistul Vasile Huhulea a câștigat 
în cadrul întrecerii socialiste în lu
na iulie drapelul de brigadă frun
tașă pe șantier.

— Nu uitați, ne-a spus tov. Ion 
Tănase, secretarul organizației 
U.TM. înainte de a părăsi șantie
rul — tinerii noștri ingineri au în
ceput de curînd munca la proiec
tul construcției unei nave româ
nești de 10.000 de tone.

N-am uitat. N-am uitat însă nici 
faptul că deși țara noastră dispu
nea de mari posibilități în ceea ce 
privește navigația pe Dunăre și 
Marea Neagră, totuși cele cîteva 
vase de transport care existau îna
inte de 1944 erau importate 
țările capitaliste. N-am uitat 
faptul că astăzi țara noastră 
portă diferite vase fluviale și 
ritime construite la Șantierul 
val Galați.

Nu uităm că toate victoriile ob
ținute de poporul nostru în opera 
de construcție a unei puternice 
industrii, le datorăm politicii înțe
lepte a partidului nostru.

din 
nici
ex- 

ma- 
Na-

Colectivul fabricii de plase pescărești din Galați își îndepli
nește și-și depășește ritmic sarcinile de plan, obținînd de la în
ceputul anului pînă în prezent beneficii peste plan în valoare de 
aproape 148.000 lei. In cadrul întrecerii închinate zilei de 23 Au
gust, încă de la 19 iulie harnicul colectiv de aici lucra în con
tul zilei de 12 august.

In fotografie: ing. Ion Vasiliu și Paraschiva Croitoru contro- 
lînd calitatea plaselor.

TELEGRAMA
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a dv. în numele Gu
vernului Republicii Democrate Vietnam și al poporului vietna- 

” cele mai călduroase 
și noi succese în 
romîn.

mez și în numele meu personal, vă transmit 
felicitări șl cele mai bune urări de sănătate 
înalta dv. funcție de conducător al poporului

FAM 
Prim ministru al Republicii 

Democrate Vietnam8 august 1958

VAN DONG

Plenara Consiliului Central 
ai Sindicatelor din R. P. R.

zi a plenarei a fost : 
privind îmbunătăți- 

organizatorice a sin- 
țara noastră.

în cursul zilei de miercuri, la 
Casa de Cultură a Sindicatelor din 
Capitală au avut loc lucrările Ple
narei Consiliului Central al Sindi
catelor din R. P. Romînă.

Lucrările plenarei au fost des
chise de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președintele 
Consiliului Central al Sindicate
lor.

Ordinea de
1. Referat 

rea structurii 
dicatelor din

2. Darea de seamă privind exe
cutarea bugetului asigurărilor so
ciale pe primul semestru al anului 
1958.

3. Informare asupra activității 
delegației sindicale din R. P. Ro
mînă care a participat la lucră
rile celei de-a 42-a sesiuni a Or
ganizației Internaționale a Muncii.

Tov. Anton Moisescu, vicepreșe
dintele Consiliului Central al Sin
dicatelor a prezentat referatul 
privind îmbunătățirea structurii 
organizatorice a sindicatelor din 
R. P. Romînă, subliniind că îmbu
nătățirile ce urmează a fi aduse 
în formele organizatorice ale sin
dicatelor din țara noastră trebuie 
să aibă ca scop întărirea centra
lismului democratic în mișcarea 
sindicală concomitent cu lărgirea 
atribuțiilor organizațiilor sindicale 
din întreprinderi și instituții, sim
plificarea structurii organizatorice 
prin eliminarea verigilor interme
diare și apropierea conducerii cen
trale a sindicatelor de organiza
țiile sindicale din întreprinderi și 
instituții.

în felul acesta, a spus vorbito
rul, sindicatele își vor putea în
deplini mai bine rolul lor în mo
bilizarea oamenilor muncii la con
ducerea producției, la întrecerea 
socialistă pentru creșterea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost con
diție esențială a îmbunătățirii con-

tinue a nivelului de trai al celor 
ce muncesc. De asemenea sindica
tele vor putea acționa mai eficace 
pentru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor.

Prezentînd apoi plenarei modul 
de execuție a bugetului asigură
rilor sociale pe primul semestru 
al anului 1958, tov. Mihai Mujic, 
secretar al C.C.S., a subliniat că 
aceasta s-a realizat în condiții sa
tisfăcătoare, ca rezultat al preocu
pării tuturor organelor sindicale 
pentru o justă și rațională gospo
dărire g fondurilor încredințate sin
dicatelor pentru realizarea politicii 
de asigurare materială a salaria- 
ților și a membrilor lor de fami
lie, aflați în incapacitate de mun
că. Darea de seamă a relevat nece
sitatea intensificării controlului și 
îndrumării muncii de asigurări so
ciale în întreprinderi și instituții.

Pe marginea rapoartelor prezen
tate au urmat discuții. Vorbitorii 
au făcut importante propuneri pri
vind îmbunătățirea activității sin
dicale și îndrumarea muncii de a- 
sigurări sociale în întreprinderi și 
instituții.

în legătură cu problemele dez
bătute, plenara a adoptat apoi ho- 
târîri corespunzătoare.

Informarea asupra activității de
legației sindicale din R. P. Ro
mînă care a participat la lucră
rile celei de-a 42-a sesiuni a Or
ganizației Internaționale a Muncii 
a fost prezentată de tov. Mihai 
Marin, secretar al C.C.S.

Plenara a hotărît apoi aminarea 
datei ținerii celui de-al IV-lea 
Congres al Sindicatelor din R.P.R. 
pentru o dată ulterioară.

Concluziile asupra lucrărilor 
Plenarei Consiliului Central al 
Sindicatelor au fost trase de to
varășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I-a)
minalulul război antisovietic, 
pentru victoria insurecției ar
mate, trecerea armatei da par
tea poporului și organizarea 
unor largi acțiuni contra trupe
lor hitleriste reprezenta o esen
țială condiție a victoriei. Pe 
această linie, P.C.R. a reușit să ia 
legătura cu un număr de gene
rali și ofițeri superiori care re- 
flectînd creșterea stării de spirit 
patriotice din armată, dobîndi- 
seră încă din 1942—1943 o 
orientare antihitleristă. In noap
tea de 13—14 iulie 1944 în 
urma unei consfătuiri la care au 
participat reprezentanții P.C.R. 
și un număr de generali și ofițeri 
reprezentanți ai armatei, s-a 
căzut de acord asupra planului 
de insurecție armată elaborat de 
P.C.R. și s-a constituit Comite
tul militar revoluționar pentru 
aplicarea acestui plan sub con
ducerea Partidului Comunist.

Pregătind insurecția, partidul 
acorda o importanță deosebită 
Capitalei. Din această zi, pregă
tirea insurecției a continuat cu 
intensitate crescîridă. S-a preci
zat data insurecției pentru 24— 
26 august. Atît de vijelioasă a 
fost ofensiva sovietică, încît 
partidul a putut să modifice da
ta insurecției pentru 23 august.

Sub conducerea partidului se 
procedează fulgerător la luarea 
tuturor dispozițiilor. Formațiile 
patriotice de luptă împreună cu 
armata au arestat guvernul fas
cist în seara zilei de 23 august.

Trebuie amjntit însă că după 
arestarea guvernului Antonescu, 
regele —la cererea generalilor 
hitleriști Hansen și Gersten- 
berg a acceptat ca trupele Ger-

maniei hitleriste să se retragă 
nestingherite ceea ce ar fi per
mis regruparea armatelor hitle
riste. înțelegerea intervenită în
tre rege și comandamentul mi
litar hitlerist a fost însă zădăr
nicită de intervenția hotărîtă a 
conducerii Partidului Comunist 
Romîn și a Comitetului militar 
revoluționar.

Arestarea conducătorilor an- 
tonescieni a marcat începutul 
insurecției. De îndată au fost 
întrerupte legăturile comanda
mentului hitlerist cu unitățile 
sale și cu străinătatea. Forma
țiile patriotice de luptă îm
preună cu armata au ocupat

jurul Bucuieștiului pentru 
zdrobirea armatelor germane.
CU UNITĂȚILE REGIMEN

TULUI 2 VÎNATORI
LA COTROCENI, CH1TILA 

ȘI BĂNEASA
Fiara hitleristă, îngrozită de 

moarte de ura poporului. în
cerca să strîngă că într-o men
ghină de oțel Bucureștiul, îm
potriva oricărei încercări de eli
berare. Ghiarele ei hulpave se 
înfipseseră în trupul Capitalei 
în puncte nodale; acolo se 
găseau cuiburile asasinilor hitle- 
riști. Ura poporului era însă 
de nestăvilit Populația civilă

vreo 25 de barăci pline cu 
alimente, echipament, materia
le de război ce ar fi înlesnit 
fasciștilor continuarea rezisten
tei.

Potrivit planului insurecției 
armate conduse de partid, sub
unitățile regimentului 2 Vînă- 
tori se îndreaptă încă din 
noaptea de 23 spre 24 august 
spre acest loo spre a-i zdrobi 
pe fasciști. Au parcurs în marș 
rapid mai mult de trei sfer
turi din cei 40 de km. care-i 
despărțea de București cînd 
interceptează o coloană de 30 
de camioane inamice. Fasciștii 
au încercat să dea impresia că

se aflau în fața obiectivului 
principal : barăcile din cîmpul 
Cotrocenilor. E noaDte. Ostasii 
romîni au săpat tranșee și 
așteaptă ora atacului. La 4 și 
ceva, după o pregătire scurtă 
de aruncătoare, atacul este 
dezlănțuit. Un uragan de foc 
mătură pămîntul. Cu un „ura" 
puternic, ieșit din piepturile 
însetate de răzbunare împotri
va ocupanților mîrșavi, solda
ți! romîni înfruntă ploaia de 
gloanțe. Primul obiectiv cuce
rit este un mare hangar, apoi, 
rînd pe rînd, barăcile sînt cu
rățate de hitleriști înainte ca

R II
de pe cimptd Cotrocenilor

principalele instituții și puncte 
strategice pășind la primele ac
țiuni de luptă. Spre sfîrșitul 
zilei de 23 august blocarea 
obiectivelor a fost terminată. 
Formațiunile patriotice și ar
mata au început operațiunile 
împotriva armatelor germane.

La 24 august, ora 10, Romî- 
nia se află în stare de război cu 
Germania. Urmînd chemarea 
Partidului Comunist, operațiile 
militare ale armatei romîne și 
ala formațiilor patriotice con
tra trupelor hitleriste au un 
caracter general.

însemnările noastre vin să vă 
prezinte cîteva din acțiunile 
desfășurate pe teritoriul și în

și armata, clasa muncitoare, ță
rănimea muncitoare, intelectua
lii cinstiți erau hotărlți să răs
pundă la chemarea înflăcărată 
a partidului comuniștilor, lUp- 
tînd pentru izgonirea cotropi
torilor. Manifestul Comanda
mentului formațiilor patriotice 
chema la bătălia decisivă: „Ca
pitala țării, inima mișcării de 
eliberaro națională trebuie ți
nută cu orice preț ! Cetățeni 
patrioți! La luptă hotărîtă cu 
arma îfi mîini!“.

Unul din punctele importan
te de rezistență ale hitleriștilor 
se afla pe cîmpul Cotrocenilor. 
Aici, pe locul unui fost aero
port, se afla un ansamblu de

se retrag pașnic dar de fapt sa 
îndreptau spre linia de centură 
a orașului spre a captura depo
zitele de muniții și a-și conti
nua atacul ticălos. Izbucnește o 
Scurtă luptă. Ostasii romîni. 
majoritatea recruți, cu o suma
ră instrucție, fii de țărani de 
prin părțile locului, au în pri
viri jarul urii împotriva hitle- 
ristilor caro înrobesc și tîlhă- 
reso pe pămînturile patriei. Ai 
noștri atacă cu avînt, iar fas
ciștii îngroziți de această în- 
dîrjire a unui popor pe care-1 
credeau înfricoșat, subjugat, 
dau înapoi, se predau. Marșul 
continuă cu mai mult avînt.

In zorii zilei de 25 august

aceștia să apuce a le arunca în 
aer sau a le incendia.

Aici ca și în atîtea locuri, 
gărzile patriotice vin în spri
jinul armatei. Ostașii se îmbră
țișează cu oamenii în haine 
simple, în salopete de munci
tori, înarmați cu arme de cap
tură, unii purtînd căști luate 
de la nemți, toți avînd pe un 
braț cîte o bransardă tricoloră. 
Gărzile patriotice vor prelua a- 
părarea poziției cucerite de la 
fasciști, dînd posibilitate tru
pelor regulate să îndeplinească 
misiunile încredințate de Co
mandamentul militar revoluțio
nar, care suplinea lipsa uripr

forțe numeroase printr-o mare 
mobilitate a manevrelor.

Regimentul de vînători și-a 
luat rămas bun de la gărzile 
patriotice și pleacă mai de
parte la luptă spre a apăra 
alta porți ale Capitalei de ur
gia hitleristă. îmbarcați pe ma
șini puse la dispoziție de Co
mandamentul militar al Capi
talei militarii au ajuns la Gara 
Chitila în scopul apărării fabri
cii de Zahăr și a șoselei Bucu
rești—Pitești. Și aici trupele 
colaborează cu gărzile patrioti
ce la paza obiectivelor după 
zdrobirea atacurilor fasciste. 
Lăsînd întreprinderile și insti
tuțiile, importantele puncte de 
apărare în paza de nădejde a 
poporului înarmat, militarii au 
plecat mai departe la atacul 
aeroportului și pădurii Bănea- 
sa unde hitleriștii opuneau O 
rezistență îndîrjită. Dar soarta 
fasciștilor care terorizau Bucu
reștiul cu aviația lor de bom
bardament era pecetluită. Ve
chea lor practică a teroarei, a 
jafului și masacrelor, nu le mai 
folosea ; au fost înfrînți de ti
nerii noștri ostași ce de-abia 
afunci își primeau botezul fo
cului și de muncitorii care nu 
ținuseră în mîini pînă atunci 
decît uneltele de lucru. Ase
menea minune o poate face 
numai forța vie și de neînfrînt 
a patriotismului înflăcărat. A- 
cest patriotism a făcut ca pla
nul fascist de cucerire și distru
gere a Bucureștiului și popu
lației sale să nu poată fi în
deplinit, iar trupele hitleriste să 
fie respinse, și definitiv zdro
bite.



Sa Hc retrase trapele agresoare 
din Liban și Iordania!

Ședința din 13 august a sesiunii speciale 
extraordinare a Adunării Generale a O. N. U.

NEW YORK 13 (Agerpres). - 
La 13 august ora 18,45 s-a des
chis ședin|a sesiunii speciale ex
traordinare a Adunării Generale 
a O.N.U. convccată din inițiativa 
Uniunii Sovietice.

Delegația sovietică a și depus 
proiectul său de rezoluție in pro- 
tkma situației din Orientul A- 
propiat și Mijlociu.

Această rezoluție, pornind de 
la necesitatea „luării de măsuri 
urgente pentru slăbirea încordă
rii în regiunea Orientului Apro
piat și Mijlociu în interesul men
ținerii păcii generale, recomandă 
guvernelor S.U.A. și Marii Bri
tanii să retragă fără întîrziere 
trupele lor de pe teritoriul Liba
nului și Iordaniei".

Rezoluția însărcinează pe secre
tarul general al O.N.U. „să întă
rească grupul de observatori al 
O.N.U. din Liban în conformitate 
cu planul prezentat de grupul de 
observatori al O.N.U. din Liban 
în cel de-al doilea raport al a- 
cestuia și să trimită un grup de 
observatori în Iordania, cu scopul 
de a supraveghea retragerea tru
pelor americane și engleze din 
Liban și Iordania și situația la 
frontierele acestor țări".

Conform tradiției, ședința se

Uniunea Sovietica va face și pe viitor tot ce este 
necesar pentru a apâra în mod consecvent cauza pâcii

Cuvîntarea lui A. A. Gromîko
După pauză a luat cuvîntul 

A. A. GROMÎKO, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., șeful 
delegației sovietice.

In cuvîntarea sa el a arătat 
în mod cît se poate de clar lipsa 
totală de temei a încercărilor de 
a se da intervenției americano- 
cngleze în Orientul Apropiat o 
aparență de „apărare a indepen
denței" Libanului și Iordaniei și 
de proteguire a acestor state îm
potriva unor pretinse uneltiri din 
partea R.A.U., intervenție înfăp
tuită la cererea președintelui de 
atunci al Libanului și a regelui 
Iordaniei și, despre care se pre
tindea că ar fi în conformitate cu 
Carta O.N.U.

Nici un fel de tertipuri ale oa
menilor de stat din S.U.A. și An
glia în încercările lor de a de
ruta opinia publică internațională 
în legătură cu adevăratele cauze 
ale intervenției armate a acestor 
țări în Liban și Iordania, a spus 
A. A. Gromîko, nu pot ascunde 
faptul rușinos al intervenției ar
mate cu totul neprovocate a 
S.U.A. și Angliei împotriva po
poarelor arabe.

Invazia armată a S.U.A. și An
gliei în Liban și Iordania este 
tipică pentru activitatea colonia
liștilor care au fost întotdeauna 
minați de dorința de a stoarce 
profituri prin exploatarea po
poarelor dependente și înrobite.

A. A. Gromîko a amintit că în 
anii 1956—1957 monopolurile pe
trolifere ale S.U.A. au stors din 
țările Orientului Apropiat profi
turi de 2.5 miliarde dolari. Petrol, 
petrol și încă odată petrol — iată

Din experiența muncii organizațiilor de tineret frățești

Scrisoare 
din Berlin Mulie în căutare...

De curînd, organizația noa
stră de tineret F.’J.J. — Tine
retul Liber German — a por
nit o inițiativă privind colec
tarea deșeurilor și rezervelor 
de materiale. C.C. al F.D.J. a 
chemat astfel pe toți membrii 
săi, pe pionieri ca și pe toți 
tinerii și tinerele țării, la o a 
doua „acțiune fulger".

Prima acțiune fulger a fost 
inițiată în ianuarie anul a- 
cesta. Țelul ei era de a înlătu
ra risipa de curent electric 
punînd astfel la îndemîna in

Mulie descoperă

siunii a fost deschisă de LESLIE 
MUNRO (Noua Zeelandă), preșe
dintele sesiunii precedente a Adu
nării Generale.

Apoi, după o scurtă pauză, s-a 
dat cuvîntul președintelui S.U.A., 
D. EISENHOWER care a sosit la 
sesiune.

In discursul său. Eisenhower a 
justificat intervenția armată a
S.U.A. in Liban invocînd cererea 
„guvernului legal" al Libanului. 
Președintele a declarat că debar
carea trupelor americane în Li
ban nu ar încălca spiritul Cartei 
O.N.U. El a declarat că Statele 
Unite își vor rechema trupele din 
Liban în cazul cînd aceasta o va 
cere „guvernul legal" al Libanu
lui sau în cazul cînd în urma 
acțiunilor O.N.U. Libanul nu va 
mai fi amenințat.

In discursul său Eisenhower a 
declarat că S.U.A. vor trimite și 
pe viitor trupele lor în alte țări, 
răspunzînd unei cereri legitime în 
acest sens.

Președintele Eisenhower a pre
zentat apoi așa-numitul „program 
al păcii pentru Orientul Apro
piat" care conține următoarele 
puncte :

„1. — Răspunderea O.N.U. pen
tru situația din Liban.

ce atrage monopolurile S.U.A. jj 
Marii Britanii în Orientul Arab 
și alimentează neîncetatele lor 
aventuri militare în această re
giune.

A. A. Gromîko a arătat că deși 
riposta hotărîtă a popoarelor ara
be și poziția fermă a celorlalte 
state iubitoare de pace au făcut 
ca intențiile agresive față de sta
tele arabe să fie în actuala eta
pă dejucate, totuși aceasta nu în
seamnă de loc că pericolul in
cendiului militar în Orientul A- 
propiat a trecut.

A. A. Gromîko a demascat afir
mațiile agresorilor despre o așa- 
numită „agresiune indirectă", răs- 
pîndite de ei pentru a justifica 
uneltirile lor împotriva popoare
lor Orientului Arab.

Arătînd că considerentele refe
ritoare la problema ajutorului 
economic pentru statele din O- 
rientul Apropiat și Mijlociu, ex
puse în cuvîntarea rostită la ac
tuala sesiune de președintele 
S.U.A. cer o examinare cores
punzătoare, A. A. Gromîko a de
clarat că în primul rînd trebuie 
să fie rezolvată problema princi
pală — problema retragerii fără 
întîrziere a trupelor străine din 
Liban și Iordania. Este cu totul 
inadmisibil, a subliniat el, ca 
discuțiile cu privire la ajutorul 
economic să fie folosite pentru a 
se abate atenția Adunării Gene
rale de la rezolvarea acestei pro
bleme principale. Iată de ce 
UNIUNEA SOVIETICA INSIS
TA IN MODUL CEL MAI HO- 
TARIT CA PROBLEMA RETRA
GERII TRUPELOR AMERICA

dustriei o cantitate suficientă 
de energie electrică. Tineretul 
R. D. Germane a luat parte cu 
entuziasm la această primă 
acțiune. El a dovedit în mod 
practic că atunci cînd risipa 
se combate în mod energic, 
suprasolicitările de curent sînt 
inutile. în primele 3 zile ale 
acțiunii s-au făcut economii de 
curent de 185.000 kilowați.

Spre sfîrșitul lunii iunie a 
început a doua acțiune fulger 
a F.D.J.- „Mulle’) descoperă" 

In multe în
treprinderi, șan
tiere de con
strucții, în ma
gazii și pivnițe 
se aflau, claie 
peste grămadă, 
fără folosință, 
deșeuri vechi, se
mifabricate, ma
șini și motoare, 
fără nici un fel 
de întrebuința
re. Pentru creș
terea producției 
noastre, selecta
rea și folosirea 
lor judicioasă 
este însă de cea 
mai mare impor
tanță, deoarece 
materialele vechi 
și deșeurile pot 
fi folosite foarte 
bine ca materie 
primă. Cele mai 
bune rezultate 
în colectare
sînt trecute 
în „cartea fap
telor bune" a 
tinerilor noștri 
membri ai
F.D.J. Banii ob
ținuți de pe 
materialele co
lectate constitue 
donația tine-

2. — Luarea de către O.N.U. a 
măsurilor care să asigure pacea 
în iordania.

3. — încetarea incitării din afa
ră a conflictelor interne.

4. — Crearea unor forțe armate 
ale O.N.U. pentru menținerea 
păcii.

5. — Elaborarea unui plan re
gional de dezvoltare economică 
pentru acordarea de ajutor și 
grăbirea ridicării nivelului de trai 
al popoarelor din aceste țări a- 
rabe.

6. — Măsuri pentru prevenirea 
unei noi curse a înarmărilor în 
această regiune".

Agenția Associated Press re- 
ferindu-se la felul în care a fost 
primit discursul președintelui 
S.U.A, relatează că „majoritatea 
delegațiilor străine au adoptat o 
atitudine de expectativă față de 
propunerile lui Eisenhower". Po
trivit agenției, „diplomații au as
cultat cu politețe dar cu nici un 
fel de entuziasm vizibil" progra
mul pentru Orientul Apropiat 
prezentat de președinte".

După ce și-a încheiat discursul, 
președintele Elsenhower a pără
sit sala de ședințe a Adunării 
Generale. După aceasta a fost a- 
nunțată o pauză de 10 minute.

NE ȘI ENGLEZE DIN LIBAN 
ȘI IORDANIA SA FIE REZOL
VATA FARA ÎNTÎRZIERE ȘI IN 
PRIMUL RÎND.

In încheiere ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. a amintit 
că U.R.S.S. a prezentat proiectul 
de rezoluție cu privire la retra
gerea fără întîrziere a trupelor 
S.U.A. din Liban și a trupelor 
Marii Britanii din Iordania.

Guvernul sovietic, a declarat 
A. A. Gromîko, speră că sesiunea 
extraordinară a Adunării Genera
le va îndeplini cum trebuie sar
cina ce-i stă în față de a resta
bili pacea în Orientul Apropiat 
și Mijlociu.

UNIUNEA SOVIETICA, LA 
FEL CA ȘI CELELALTE STATE 
IUBITOARE DE PACE, VA 
FACE ȘI PE VIITOR TOT CE 
ESTE NECESAR PENTRU A 
APARA IN MOD CONSECVENT 
CAUZA PĂCII. Această hotărîre 
a fost printre altele exprimată în 
mod limpede în recentul comuni
cat sovieto-chinez cu privire la 
întîlnirea dintre N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. și Mao Țze-dun, 
președintele Republicii Populare 
Chineze.

Tocmai după aceste principii se 
călăuzește delegația Uniunii So
vietice la actuala sesiune a Adu
nării Generale. Această sesiune, 
a declarat șeful delegației sovie
tice, poate să servească bine cau
za păcii, dacă toți participanții 
vor fi pătrunși de un sentiment de 
înaltă răspundere pentru rezulta
tele activității ei.

După o scurtă declarație făcu-

retului din R. D. Germană 
pentru sprijinirea tinerilor 
lipsiți de mijloace din 
multe țări care luptă împotri
va fascismului, opresiunii co
loniale și războiului atomic. 
Tineretul nostru a pornit la 
traducerea în viață a celei de 
a doua acțiuni cu același elan 
ca la prima acțiune fulger. 
Grupele de tineri din între
prinderi, școli și cartiere s-au 
sfătuit cum ar putea să con
tribuie mai cu folos la suc
cesul ei.a.

Cercetările lui Mulle au scos 
la iveală numeroase valori. 
Membrii F.D.J. din uzinele 
„Martin Hoop" din Zwickau 
s-au prezentat la centrul de co
lectare cu 20 de camioane 
pline cu deșeuri. Intr-o pivni
ță a unei mari întreprinderi 
din Berlin, Mulle a descoperit 
4 tone de alpaca în valoare de 
32.000 mărci și o tonă de sîr- 
mă de alamă. Telefonul redac
ției ziarului „Junge We'.t" a 
sunat continuu, aducînd noi 
vești. Postul de control F.D.J. 
al unei întreprinderi di»i Leip
zig a anunțat descoperirea u- 
nui buldozer, care stătea nefo
losit și care acum este între
buințat la construirea portului 
din Rostok. Ceva asemănător 
s-a întîmplat și cu buldozerul 
găsit la uzinele „Buna". Tine
rii pionieri dintr-un sătuc au 
anunțat că centrul lor de co
lectare este plin cu deșeuri de 
stofe, hîrtii, cu oase, textile și 
5.000 de sticle și borcane și că 
nu mai știu ce să facă cu ele. 
La combinatul „Otto Grote- 
wohl" s-a descoperit o canti
tate de materiale nefolosite în 
valoare de 2.000.000 mărci.

Această enumerare poate fi 
continuată. Acțiunea a dovedit 
entuziasmul și conștiinciozita
tea membrilor F.D.J., a pionie- 

tă de reprezentantul Iordaniei, 
a luat cuvîntul FAVZI, ministrul 
Afacerilor Externe al R.A.U.

Declarînd că guvernul R.A.U. 
și-a precizat încă mai înainte po
ziția față de acțiunile S.U.A. și 
Angliei în Liban și Iordania, 
Favzi a subliniat că IN PRE
ZENT IN FATA O.N.U. STA 
SARCINA DE A EVACUA IME
DIAT TRUPELE AMERICANE 
SI ENGLEZE DIN ACESTE 
ȚARI. Așteptăm cu nerăbdare o 
declarație cu privire la termenul 
în care S.U.A. intenționează să-și 
retragă trupele. Problema terme
nului are o mare însemnătate. 
Favzi a amintit în continuare cj 
Angliei, de pildă, i-au trebuit 73 
de ani pentru a-și îndeplini pro
misiunea de a retrage trupele din 
Egipt.

Este greu de găsit cuvinte, a

Ambasadorul Iordaniei la O.N.U. a demisionat
NEW YORK 13 (Agerpres). — 

Agențiile de presă americane a- 
nunță în seara de 12 august că 
ambasadorul Iordaniei Ia Organi
zația Națiunilor Unite, Baha Ud
din Tukan, a demisionat din pos
tul său în semn de protest împo
triva politicii guvernului de la 
Amman. Agenția americană Uni
ted Press International relatează 
că diplomatul iordanian l-a vizi
tat pe secretarul general al 
O.N.U., Hammarskjoeld, pentru

O manevră propagandistică 
americană

BEIRUT 13 (Agerpres). — 
După cum transmit agențiile de 

presă occidentale în dimineața 
zilei de 13 august la Beirut a 
început îmbarcarea unui batalion 
de infanterie marină americană 
care, potrivit unui comunicat dat 
publicității în urmă cu 24 de ore 
de comandamentul trupelor ame
ricane se „retrage" din Liban. 
Comentînd acest fapt observatorii 
politici din capitala Libanului nu 
ascund că îmbarcarea batalionu
lui american are un scop pur 
propagandistic. După cum reiese 
din relatările ziarului „Le Soir“ 
aceasta nu este decît o „evacuare 
simbolică" întreprinsă în legătu
ră cu deschiderea sesiunii extra
ordinare a Adunării Generale 
O.N.U. cu scopul de a induce în 
eroare opinia publică mondială și 
de a obține un „efect psihologic". 

In legătură cu aceasta Agenția

înarmați cu aparate de sudură, membrii F.D.J. „atacă"... o loco
motivă veche, scoasă din uz și o taie în bucăți; ea va fi o hrană 
bună pentru cuptoarele de oțel.
rilor și a tuturor tinerilor no
ștri care sprijină această ini
țiativă. Cu deosebită insisten
ță ei au sezisat pe unii con
ducători din instituții, care 
strîngeau materii prime, care 
nu se puteau despărți de ma
șinile nefolosite încâlcind în 
acest fel hotărîrile guvernului.

Rezultatul acțiunii fulger de 
trei zile a lui Mulle a fost deo
sebit de bogat. Din cele 21.338 
tone deșeuri metalice se pot 
face, de pildă, piese pentru 
3.400 de tractoare sau 1.380.000 
biciclete. Pentru cele 1219 tone 
hîrtie veche strînsă nu vor mai 
trebui să fie tăiați 17.000 de 
arbori. De asemenea s-au des
coperit : 585 tone textile deșe
uri, 274 tone metale, 65 tone 
oase, 1.215.499 bucăți sticle și 
borcane, mai multe mii de 
mașini, agregate etc., mate
riale de rezervă în valoare de 
15—20.000.000 mărci.

Toate aceste comori stăteau 
pînă acum nedescoperite. Mul- 

continuat Favzi, pentru a exprima 
indignarea poporului R.A.U. față 
de acțiunile Angliei în Iordania. 
Republica Arabă Unită, a subli
niat el, se va considera în pericol 
pînă cînd englezii vor pleca cin 
Iordania. Prezența trupelor en
gleze în iordania, a declarat 
Favzi, constituie un pericol nu 
numai pentru noi, ci și pentru 
lumea întreagă.

Favzi a sprijinit proiectul de 
rezoluție prezentat spre examina
re sesiunii de către delegația so
vietică, proiect care cere retrage
rea fără întîrziere a trupelor a- 
mericane și engleze din Liban și 
Iordania.

Cu aceasta ședința Adunării 
Generale a O.N.U. a luat sfîrșit. 
Următoarea ședință va avea loc 
la 14 august.

a-i anunța demisia sa și că 
„Hammarskjoeld a fost șocat de 
această hotărîre".

Fostul ambasador iordanian și-a 
exprimat convingerea — relatea
ză mai departe United Press In
ternational — că politica guver
nului de la Amman duce țara la 
ruină.

Tukan — adaugă agențiile de 
presă — a fost în serviciul diplo
matic al Ammanului peste 24 de 
ani.

France Presse observă că îmbar
cară celor 1700 de soldați ameri
cani nu înseamnă că forțele a- 
mericane intervenționiste își mic
șorează potențialul lor militar. In 
Liban continuă să rămînă peste 
15.000 de soldați americani, iar 
batalionul îmbarcat va rămîne pe 
bordul unităților flotei a 6-a ame
ricane care staționează în apele 
Mediteranei Orientale.

Lucrul acesta a f«st confirmat 
de însuși purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stat care — 
potrivit Agenției France Presse 
— în cursul conferinței sale de 
presă de marți a declarat că : 
„Guvernul Statelor Unite nu are 
pentru moment nici un plan pre- 
văzînd noi retrageri ale forțelor 
americane din Liban decît cel a- 
nunțat la Beirut cu cîteva ore 
înainte".

le le-a descoperit. El se va în
griji de bună seamă ca și de 
acum încolo, această acțiune 
tă nu fie abandonată, ca toate 
rezervele și materialele nefo
losite să fie întrebuințate aco
lo unde trebuie.

F.D.J. a dat din nou dovadă 
de capacitatea sa de a fi un 
ajutor activ în opera de con
struire a socialismului.

HERBERT HEMMANN

* Mulle este o figură pozi
tivă a ziarului „Junge Welt" 
din R.D.G. cunoscută în rîn- 
durile tineretului nostru și a- 
preciată de acesta. Mulle re
prezintă'pe un activist al Ti
neretului Liber German ; sub 
numele său, organizația de 
tineret a obținut pînă acum 
mari succese în multe acțiuni, 
fie în activitatea pe linie or
ganizatorică. fie în acțiuni c.a 
cele arătate în art'colul de 
față Intr-un cuvînt : Aîulle 
critică, laudă și mobilizează I

Primirea 
lui Mendes France 

de către N. $. Hrușciov
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite: Nikita Hrușciov 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a primit Ia 13 
august pe cunoscutul om politic 
francez Pierre Mendes France 
caro se află la Moscova venind 
din R.P. Chineză.

Intre N. S. Hrușciov și Mendes 
France a avut loc o lungă con
vorbire în cursul căreia a fost 
abordat un larg cerc de probleme.

*
MOSCOVA. La 13 august Nikita 

Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a avut o 
convorbire cu G. P. Malala- 
seker, ambasadorul Ceylonului in 
U.R.S.S., la cererea acestuia.

„Caravana mamelor" 
care apără pacea 

a ajuns la Moscova
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

La Moscova a sosit „Caravana 
mamelor" care apără pacea.

Participantele la această „cara
vană", condusă de Dory Gray Rus
sel, sînt femei de virste diferite 
între 21 fi 79 de ani, de diferite 
concepții politice fi religioase, de 
diferite stări sociale. Ele fi-au în
ceput călătoria la 20 mai fi au vi
zitat cîteva orașe engleze, Franța, 
R.F. Germană, Elveția, Italia, 
Belgia, Iugoslavia, Albania, Bulga
ria, Romînia, Ungaria, Cehoslova
cia fi Polonia. Pretutindeni mem
brele delegației au luat parte la 
conferințe, congrese, mitinguri fi 
demonstrații în apărarea păcii.

In capitala sovietică femeile en
gleze vor rămîne patru zile fi vor 
lua cunoftință de viața oamenilor 
muncii din U.RS.S.

împotriva urzelilor 
S.U.A. în Vietnamul 

de sud
HANOI După cum anunță A- 

genția Vietnameză de Informații, 
la 13 august Fam Van Dong, pre
ședinte al Consiliului de Miniștri și 
ministrul Afacerilor Externe al Re- 
oubllcii Democrate Vietnam a a- 
dresat președintelui sesiunii ex
traordinare speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. o telegramă in 
care cere să se pună capăt politi
cii agresive intervenționiste a im
perialiștilor americani în Vietna
mul de sud.

Clipa cînd rebelii indonezieni 
vor fi zdrobiți se apropie

DJAKARTA 13 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Anta- 
ra, rămășițele trupelor zdrobite 
ale rebelilor din Sulavesi de nord 
trec în prezent prin greutăți tot 
mai mari. Trupele guvernamenta
le au tăiat toate legăturile rebeli
lor cu străinătatea, lipsindu-i de 
posibilitatea de a primi arma
ment, bani și alimente de la pro
tectorii lor de peste ocean. A- 
ceasta silește căpeteniile rebeli
unii să jefuiască populația loca-

-----e-----
Sentinfa dată autorilor
atentatului împotriva 
președintelui Sukarno
DJAKARTA 13 (Agerpres). — 

La 13 august Tribunalul militar 
din Djakarta a pronunțat sentin
ța împotriva autorilor atentatului 
împotriva președintelui Indone
ziei, Sukarno, care a avut loc la 
30 noiembrie 1957. Trei dintre 
criminalii care au luat parte e- 
fectiv la atentat — Iusuf Ismail, 
Saadom Ben Iusef și Tasrif Ben 
Husein — au fost condamnați la 
moarte, iar unul la 20 ani închi
soare.

După cum s-a dovedit, în 
cursul procesului, atentatul împo
triva președintelui Sukarno a fost 
legat de activitatea clicii de re
beli din Sumatra și Sulavesi.

Guvernul marocan 
a interzis din nou 

debarcarea de mate
rial militar pentru 
bazele S.U.A. din 

Maroc
RABAT 13 (Agerpres). — A- 

genția United Press International 
transmite că autoritățile marocane 
au refuzat să acorde unui cargobot 
american permisiunea de a acosta 
în rada portului Safi, deoarece în
cărcătura sa era destinată bazelor 
militare americane din Maroc. Po
trivit agenției, este a doua oară 
în această lună cînd guvernul ma
rocan interzice debarcarea de ma
terial militar pentru bazele ameri
cane din Maroc.

Un purtător de cuvînt al guver
nului marocan a declarat că acea
stă măsură a fost luată ca urmare 
a unui decret guvernamental prin 
care se interzice aducerea de ma
terial militar destinat uner trupe 
străine care staționează pe terito
riul țării.

SMOLENSK. La 13 august 
N. S. Hrușciov prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
a înmînat conducătorilor regiunii 
Smolensk Ordinul Lenin cu care 
această regiune este decorată pen
tru succesele obținute în avîntul 
agriculturii, îndeosebi în sporirea 
producției și colectărilor de in. 
carne și lapte.

OTTAWA. La 12 august Ia oțe- 
lăriia ..Steel Company of Canada" 
din orașul Hamilton, una dintre 
cele mai mari uzine din Canada, 
au declarat grevă 7.500 de munci
tori. Greviștii cer majorarea sala
riului.

I Vizita președintelui Mao Tze-dun 
in provincia Șandun

PEKIN 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 9 august președintele Mao Țze- 
dun a făcut o vizită în provincia 
Șandun (în estul Chinei) în cadrul 
căreia a ascultat rapoartele secre
tarilor Comitetului provincial al 
Partidului Comunist Chinez cu 
privire la munca în această pro
vincie și a dat importante instruc
țiuni privind desfășurarea în viitor 
a muncii.

In cursul vizitei sale președin
tele Mao Țze-dun a vizitat coope
rativa agricolă Peiyuan din regiu

Expoziția de la Bruxelles—simbol 
al năzuințelor popoarelor spre colaborare 

pașnică și progres
Cuvîntarea lui K. E. Voroșilov

BRUXELLES 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 august 
Kliment Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a rostit a cuvîntare în 
fața vizitatorilor pavilionului sovie
tic de la Expoziția universală de 
ia Bruxelles.

Cuvîntarea a fost transmisă de 
către rețeaua de radio și televi
ziunea pavilionului.

Luînd cuvîntul K. E. Voroșilov 
a declarat că Expoziția universală 
de Ia Bruxelles contribuie la ex
tinderea legăturilor multilaterale 
dintre popoare, la înmulțirea con
tactelor dintre oamenii de stat, re
prezentanții cercurilor politice, ob

Pavilionul U. R. S. S. este principala 
forță de atracție a expoziției 

de la Bruxelles
— a declarat ministrul

BRUXELLES 13 (Agerpres).— 
TASS transmite: La 12 august 
baronul Moens de Fernig, comi
sarul general al guvernului bel
gian la Expoziția Universală de 
la Bruxelles a oferit la reședința 
sa din Palatul Belvedere un di
neu în cinstea lui K. E. Voroși
lov, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., care 
se află în Belgia cu prilejul zile
lor naționale ale U.R.S.S.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
caldă atmosferă.

lă. Comandantul trupelor guver
namentale din Sulavesi de nord 
a comunicat că au devenit tot 
mai frecvente cazurile de capitu
lare a rebelilor și de aderare a 
lor la trupele guvernamentale.

In Sumatra centrală rămășițele 
trupelor zdrobite ale rebelilor, 
presimțind că se apropie înfrîn- 
gerea inevitabilă, execută în 
masă pe prizonieri. După cum 
anunță agenția Antara, în locali
tatea Atar rebelii au ucis în mod 
sălbatic 44 de prizonieri.

TELEGRAME
Cu ocazia sărbătorii naționale a Confederației El

vețiene, Ion Gheorghe Maurer, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a R. P. Romine, a tri
mis președintelui Confederației Elvețiene, Thomas 
Holenstein, următoarea telegramă:

Cu prilejul sărbătorii naționale meu personal cele mai sincere fe- 
a Confederației Elvețiene sînt bu- licitări și urările noastre cele mai 
curos, Domnule Președinte, să vă bune pentru fericirea dv. și pentru 
transmit în numele Prezidiului prosperitatea poporului elvețian. 
Marii Adunări Naționale și al

La această telegramă, președintele Confederației 
Elvețiene, Thomas Holenstein, a răspuns :

In numele Consiliului Federal ției și vă adresez cele mai bune 
vă mulțumesc, Domnule Președin- urări pentru fericirea dv. personală 
te, pentru amabilul dv. mesaj cu și prosperitatea poporului ro- 
ocazia sărbătorii naționale a Elve- mîn.

13.VIH.1958

Tabăra 
tinerilor

(Urmare din pag. l-a)

tru oaspeți de a cunoaște tine
retul nostru muncitor din fa
brici și de pe ogoare, de a cu
noaște patosul cu care muncesc 
tinerii pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid., pen
tru construirea socialismului.

Cea mai puternică amintire, 
a spus, inginerul petrolist au
stralian Norman Henderson, 
rămîne aceea a muncii, a ela
nului muncitorilor, a încrederii 
lor în viitor, a dorinței de a 
sprijini și apăra prin succesele 
de fiecare zi, pacea.

După 14 zile de odihnă în- 
tr-unul din cele mai pitorești 
locuri din țara noastră, Ion 
Calangiu a plecat din nou la 
I.M.S. Cîmpulung unde lucrea
ză, Oros Aurelia, la „Cootex“- 
Oradea, Arghireanu Gelu la 
fabrica de ciment de la Bicaz, 
ducînd cu ei noi prietenii, ca 
și hotărîrea noilor prieteni de a 
lupta pentru ca pacea să 
triumfe.

Intr-o discuție prietenească,

Rapid—Progresul 2-0
Ieri seară pe Stadionul Republi

cii, în nocturnă, a avut loc întîlni- 
r<^a amicală între formațiile bucu- 
reștene „Rapid" și „Progresul". 
Meciul a fost presărat de faze in

nea Licen, unde a stat de vorbă 
cu țărani colectiviști și cu mem
bri ai brigăzilor de tineret.

Președintele Mao Țze-dun a vi
zitat de asemenea Institutul de 
cercetări în științe agricole al pro
vinciei Șandun, unde a stat de 
vorbă cu cercetătorii științifici.

Președintele Mao Țze-dun s-a 
întîlnit de asemenea la Tainan, 
capitala provinciei Șandun cu gru
puri de țărani sosiți aici pentru a 
vizita Expoziția agricolă provin
cială.

ștești, de afaceri, științifice și cul
turale.

K. E. Voroșilov a subliniat că 
această expoziție simbolizează nă
zuința sinceră a popoarelor spre 
colaborare pașnică și spre progres 
și că de aceea, ea constituie un 
factor important care contribuie în 
mod serios la slăbirea încordării 
internaționale. In aceasta, a subli
niat el, noi vedem marea ei în
semnătate internațională.

Voroșilov și-a exprimat profunda 
convingere că expoziția și parti
ciparea Uniunii Sovietice la acea
stă expoziție vor contribui la întă
rirea relațiilor dintre Uniunea So
vietică și Belgia.

de exferne al Belgiei
După dejun a avut loc în ma

rea sală a Palatului Belvedere o 
ceremonie în cadrul căreia Wig- 
ny, ministrul Afacerilor Externe 
al Belgiei a înmînat din însărci
narea și în numele regelui Bau- 
douin I al Belgiei ordine belgiene 
unui grup de lucrători din pavi
lionul sovietic al Expoziției Uni
versale.

După înmînarea decorațiilor 
Wigny a declarat: Belgia apre
ciază foarte mult aportul Uniunii 
Sovietice la Expoziția Universală 
de la Bruxelles. Pavilionul 
U.R.S.S. este principala forță de 
atracție a expoziției. întregul po
por belgian mulțumește pentru a- 
ceasta guvernului și întregului 
popor sovietic.

In numele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., al guver
nului și al întregului popor so
vietic K. E. Voroșilov a exprimat 
profunde mulțumiri autorităților 
belgiene pentru înaltele distincții 
acordate cetățenilor sovietici.

Scheyven, ministrul Economiei 
al Belgiei, a oferit ca amintire 
lui K. E. Voroșilov Medalia de 
Onoare a Expoziției Universale 
de la Bruxelles. Medalii de Onoa
re au fost oferite de asemenea 
ca amintire persoanelor care îl 
însoțesc pe K. E. Voroșilov.

prieteniei 
muncitori

Heinz Scholz, care conduce o 
brigadă de tineret de la combi
natul Schwartze-Pumpe din 
Henerswerder-Sprimberg, și Lo- 
tar Pitt — secretarul adjunct 
al Uniunii Tineretului Liber 
German, raionul Kopenik-Ber- 
lin — au ținut să mulțumească 
partidului și C.C. al U.T.M. 
pentru ospitalitatea de care 
s-au bucurat, și să asigure că 
odată ajunși în țara lor, vor 
vorbi tinerilor muncitori ger
mani despre patosul cu care 
se muncește în întreprin
derile și pe ogoarele din 
R.P.R., despre felul în care 
luptă organizația noastră 
U.T.M. pentru educarea comu
nistă a tineretului.

In tabăra tineretului munci
tor de la Timișul de Sus, care 
s-a închis în seara zilei de 12 
august, s-au legat nenumărate 
prietenii. Ele sînt puternice 
pentru că izvorăsc din dorința 
de a apăra pacea, bunul cel 
mai de preț al omenirii.

SPORT

teresante și a plăcut spectatorilor 
care au umplut pînă la refuz 
Stadionul „Republicii". Rezultatul 
final a fost de 2—0 în favoarea 
formației Rapid-București.
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