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pregătirea temeinică 
a noului an de învățămînt politic

A Infraf în funcțiune 
cuptorul nr. 2 de 185 
tone de la noua ofelârte 

Siemens Martin 
din Hunedoara

In curînd va începe 
nou an școlar în 
vățămintul politic

un 
in
și 

U.T.M. Sute Ce mii de ute
miști și tineri neîncadrați 
în U.T.M. vor studia în cursu
rile și cercurile politice ale 
U.T.M. pentru a cunoaște po
litica partidului nostru, proble
mele privind construcția socia
lismului în patria noastră, 
problemele politice interne șl 
internaționale, ridieîndu-și ni
velul de pregătire politică și 
ideologică spre a-și spori con
tribuția lor la lupta dusă de 
întregul popor, condus de par
tid, pentru făurirea vieții noi, 
socialiste în țara noastră.

Noul an de Învățămînt poli
tic al U.T.M. va trebui să mar
cheze un progres față de anii 
trecuți. Folosind experiența 
bună acumulată, trăgînd învă
țămintele necesare din lipsuri, 
le care au existat, organele și 
organizațiile U.T.M, trebuie să 
ia toate măsurile pentru a asi
gura pregătirea temeinică a 
noului an de invățămint poli
tic al U.T M.

Așa cum a apreciat Biroul 
G.C. al U.T.M., anul trecut 
s-au obținut unele succese evi
dente în organizarea și activi
tatea cercurilor politice ale 
U.T.M. — față de anii prece
dent. Astfel, s-a asigurat 
cuprinderea în invățămintul po
litic a mai multor categorii de 

— tineret, organizîndu-se cercuri 
t politice a e U.T.M. în școlile 
ș medii, seminarii cu tinerii inte- 
g lectuali de la sate în scopul 
ș= înarmării acestora cu cuno- 
=- ștințe politice și ideologice, s a 
g dat o atenție mal mare cuprin
și derii în invățămintul politic a 
H tinerilor neutemiști și — lucru 
g deosebit de însemnat — un 
g mare număr de utemiști au 

învățat în cercurile politice ale 
partidului. Față de alți ani, s-a 
asigurat în mai mare măsură 
materialul bibliografic necesar 
studiului cursanților ceea ce a 
permis ca multe cercuri poli
tice să-și desfășoare activita
tea la un nivel corespunzător.

Cu toate acestea, anul trecut 
Invățămintul politic al U.T.M. 
nu s-a ridicat la nivelul cerin
țelor puse de partid în fața or
ganizației noastre pentru edu
carea politlco-ideologică a ti
neretului. Principala deficien
ță a fost aceea că, anul tre
cut, Invățămintul politic al 
U.T.M. a fost încă insuficient 
legat de cele mai importante 
probleme ale construirii socia
lismului în patria noastră. Da
torită faptului că unele organe 
și organizații ale U.T.M. s-au 
ocupat sporadic și superficial 
de organizarea și îndeosebi de 
îndrumarea Invățămîntului po
litic, de selecționarea și califi
carea propagandiștilor, cît șl 
pentru faptul că unele lecții 
din manualele pentru cercurile

politice ale U.T.M. au fost 
slab întocmite, s-a ajuns ca în 
multe locuri invățămintul po
litic al U.T.M. să se desfă
șoare la un nivel scăzut, mul
te cercuri politice să ducă o 
activitate formală, să nu con
tribuie suficient la călirea po
litică a utemiștilor, la dezvol
tarea combativității și vigilen
ței lor revoluționare, la mobili
zarea acestora în lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor politice 
și economice ce le revin în în
treprindere, la locul lor de 
muncă. Nu rare au fost cazu
rile de pildă, cind utemiștii șl 
tinerii discutau „în general" în 
cercul politic despre creșterea 
producției și productivității 
muncii, reducerea prețului de 
cost, despre necesitatea luptei 
împotriva risipei, a indiscipli
nei, a furturilor etc., dar în 
activitatea de fiecare zi dove
deau ei înșiși lipsă de grijă 
față de mașini și utilaje, in
disciplină, toleranță față de le
neși și chiulangii etc. E clar 
că in asemenea cercuri politice 
propagandiștii n-au știut să 
lege in mod organic însușirea 
cunoștințelor politice de către 
cursanți cu sarcinile concrete 
de fiecare zi ce le revin la lo
cul lor de muncă, neurmărind 
ca activitatea cercului politic 
să dezvolte răspunderea poli
tică a fiecărui utemist față de 
calitatea sa de membru al or
ganizației, față de sarcinile 
concrete ce-i 'reveneau în mun- 

și activitatea de fiecare zi.
★

Anul acesta învățămîn- 
politic al U.T.M. tre

ca

tul 
buie să contribuie în mai mare 
măsură la insușirea de către 
tineret a învățăturii marxist- 
leniniste, ia înarmarea lui cu 
cunoașterea temeinică a politi
cii partidului.

Cursurile și cercurile politice 
ale U.T.M., prin întreaga lor 
activitate vor trebui să se o- 
cupe în mod deosebit de edu
carea tineretului în spiritul pa
triotismului socialist și al in
ternaționalismului proletar, să 
cultive la tineri dragostea și 
devotamentul față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și regimul 
democrat-popular, față de la
gărul socialismului în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Principialitatea revoluționa-, 
ră și combativitatea Intransi
gentă trebuie să caracterizeze 
activitatea fiecărui cerc și curs 
politic al U.T.M.; învățămin- 
tul politic trebuie să demaște 
cu toată hotărîrea, fără cru
țare caracterul profund reac
ționar, războinic al imperialis
mului, întreaga șubrezime șl 
putreziciune a lumii capita
liste, să cultive la tineri ura 
neîmpăcată împotriva dușma
nilor socialismului, să-l educe 
In spiritul combativității, a vi
gilenței și intransigenței revo-
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COCKTAIL
Ambasadorul Indiei tn R.P. Ro- 

mînă, Jagan Nath Khosla și 
doamna Shrimati I. N. Khosla 
au oferit miercuri seara un cock
tail în saloanele restaurantului 
„Muntenia" din parcul Snagov în 
onoarea președintelui Consiliului

La F. C. Gheorghiu-Dej, ute- 
mista fruntașă în producție Ma
ria Ștefan, lucrează la 4 mașini 
de tricotat ciorapi. Bilanțul mun
cii ei la a 14-a aniversare a zilei 
(ie 23 August a fost rodnics

din agricultură au pornit o 
largă acțiune patriotică de 
redare de noi terenuri agri
culturii. Acolo unde pînă 
acum au domnit apele și 
mlaștinile vor crește tn cu- , 
rînd lanuri de porumb, te 
vor cultiva grădini întinse 
de zarzavaturi și legume. 
Asemenea șantiere s-au 
deschis în multe regiuni ale 
țării ca de pildă. Bucu
rești, Timișoara, Constanța, 
Galați, Pitești, Craiova etc. la 
această largă acțiune, tine-j

organizațiilor U.T.M.

Ț Munca oamenilor schimbă natura acestor locuri. T T Foto: M. CARANFIL’

La Combinatul Siderurgic 
Hunedoara a intrat în funcțiu
ne cuptorul nr. 2 de 185 tone 
de la noua oțelărie Siemens 
Martin. In seara zilei de 27 
spre 28 august, oțelarii care 
deservesc noul agregat au ela
borat prima șarjă de oțel. Lu
crările de încărcare a cupto
rului și de desfășurare a proce
sului de topire a șarjei au fost 
conduse de maistrul oțelar Ște
fan Tripșa, care a făcut de cu- 
rînd un curs de specializare 
în U.R.S.S.

Ca urmare a experienței cî- 
știgate la construcția primului 
cuptor, durata de executare și 
punere în funcțiune a cupto
rului nr. 2 a fost redusă cu 18 
zile față de cuptorul nr. 1.

Constructorii, proiectanții și 
colectivul de conducere al oțe- 
lăriei au adus unele îmbunătă
țiri în executarea lucrărilor 
față de proiectul inițial. Dato
rită îmbunătățirilor aduse, 
s-au economisit peste 30 tone 
cărămidă refractară și diferite 
alte materiale.

>1

Activitatea culturală

luțlonare împotriva oricăror 
forme de manifestare a ideo
logiei și moralei putrede bur
gheze^ împotriva oricăror ma
nifestări revizioniste, a orică
ror încercări de subminare a 
politicii partidului nostru.

Conținutul activității cursu
rilor și cercurilor politice ale 
U.T.M. trebuie să-și aducă o 
contribuție importantă ia ridi
carea nivelului întregii munci 
politico-educative desfășurată 
de organele și organizațiile 
U.T.M. Invățămintul politic 
trebuie să ducă la creșterea 
nivelului politic și Ideologic ai 
tineretului, la strîngerea rîn- 
durilor întregului tineret în 
jurul partidului și la mobili
zarea lui in primele rînduri în 
lupta pentru construirea socia
lismului. Prin cuprinderea în 
cercurile și cursurile politice 
a unei mase mari de tineri ne- 
utemiști, invățămintul politic 
trebuie să ducă la creșterea 
influenței politice a U.T.M. în 
masa tineretului, la creșterea 
continuă a rîndurilor organi
zației noastre, educînd și pre- 
„Scînfeia tineretului*1

(Continuare în pag. lll-a)

20 tone cărbune 
descărcate în 15 minute

Biroul de construcții de mașini 
miniere din Petroșani cu concursul 
unor tehnicieni de la uzina elec
trică din Vulcan, a conceput pro
iectul unei mașini pentru descăr
carea vagoanelor cu cărbune. Noua 
mașină dată în exploatare la uzi
na electrică din Vulcan descarcă 
un vagon de 20 tone cărbune în 
numai 15 minute.

al R. P. Romfne, 
și soției sale.
au luat parte tova- 

cu

de Miniștri 
Chivu Stoica

La cocktail 
rășii Chivu Stoica împreună 
soția, Petre Borilă, Alexandru 
Drăghici, Ștefan Voitec, Avram 
Bunaciu, Petre Costache, G. Gas
ton Marin, Aurel Vijoli, Alexa Au
gustin, Constanța Crăciun, Ana 
Toma, înalți funcționari de stat, 
acad. Zaharia Stancu, artiștii po
porului George Georgescu, C. 
Silvestri, C. Antoniu, I. Jalea, 
ziariști romîni și străini.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocktailul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Se dezvoltă uzinele 
chimice „21 Decembrie' 

din Copșa Mică
Miercuri, la uzinele chimice „21 

Decembrie" din Copșa Mică a 
început să funcționeze primul 
cuptor de prăjire a concentrate
lor în pat fluidizat. Prin intrarea 
în funcțiune a acestui cuptor 
procentul de desulfurare a con
centratelor se va mări cu 50-90 
la sută, iar producția va crește 
simțitor. Gazele rezultate vor fi 
folosite ca materie primă la fa
brica de acid sulfuric, iar mine
reul prăjit se va întrebuința în 
metalurgia neferoasă, _ 4 _

REDAREA DE NOI TERENURI
PINĂ ACUM

4.300 DE TINERI 
din regiunea Constanta au 

lucrat pe șantierul de la 
Luciu-Giurgeni

In întreaga regiune Constanța utemiștii și tinerii răspund cu un 
uriaș entuziasm chemării lansate de organizațiile U.T.M. pentru a 
se încadra în larga acțiune de redare de noi terenuri agriculturii.

De curind s-a deschis la Luciu-Giurgeni un mare șantier pe care 
au lucrat și lucrează și mii de tineri veniți din întreaga regiune. Ani
mați de un puternic suflu patriotic, pînă acum au muncit voluntar 
pe acest șantier 2000 de tineri din raionul Fetești, 300 din raionul 
Hîrșova, din orașul Constanța 500, iar din alte sate ale regiunii peste 
1500 tineri. Fiecare din acești tineri a efectuat cite zece metri cubi 
săpături, ceea ce înseamnă că tinerii din regiunea Constanța au 
executat în total 43.000 metri cubi de săpături.

Ca exemplu de hărnicie în această largă acțiune patriotică sînt 
cei 250 tineri colectiviști din Făcăeni, care au executat 2500 metri 
cubi și cei 150 tineri din comuna Țăndărei (salariați ai instituțiilor 
și cooperativelor de consum din localitate) care au lucrat patru zile 
pe șantier, realizînd 1500 metri cubi de săpături.

AGRICULTURII
Peste 5.000 ha.

din raionul Giurgiu
vor fi din nou productive

1
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Pe malul Dunării, în apropierea 
satelor Petroșani, Arsache, Gău- 
jani, Malu și Cetățuia, o întinde
re de pămînt de peste 5000 de 
hectare erau sterpe și nefolositoa
re. Pămînt înțelenit și mlăștinos, 
peste care adesea apa își întindea 
o împărăție deplină. Toamna nu 
sa putea ara din cauza ploilor a 
căror apă se statornicea aici, pri
măvara revărsările acopereau din 
nou pămîntul acesta, iar cînd, mai 
spre vară, se retrăgeau apele, pă
mîntul nelucrat de ani de zile se 
întărea și crăpa.

Și nu erau mai puțin de 5000 
de hectare.

Un scurt calcul este în stare să 
redea o imagine convingătoare a 
ceea ce ar fi putut să producă pă
mîntul acesta și n-a produs. Pe 
pămîntul acesta (care din punct 
de vedere al structurii este unul 
dintre cele mai bune) dacă s-ar 
ti cultivat porumb care să pro
ducă cel puțin 2000 kg. la hectar 
(dar ar fi produs mult mai mult) 
s-ar fi obținut o producție anuală 
de 10.000.003 kg.

Cîți ani a stat nefolosit pămîn
tul acesta și cîtă recoltă s-a pier
dut prin neproductivitatea lui 1

Dar astăzi putem face alte so
coteli. Sfatul popular regional 
București a început aici o vastă 
lucrare de canalizare și ameliora- 
ții. De acum putem socoti cît vor 
cîștiga oamenii prin redarea agri
culturii a acestor 5000 de hecta
re, cîte mii de vagoane de cerea
le, de legume și zarzavaturi vor 
fi câștigate în următorii ani, și ce

înseamnă asta pentru economi» 
națională.

Răspunzînd unei largi chemări 
pentru traducerea în viață a indi-, 
cațiilor partidului date cu ocazia 
Consfătuirii de la Constanța pentru 
lărgirea suprafețelor agricole, au 
venit să lucreze aici pe șantier nu
meroși țărani, printre care și 
mulți tineri, din satele învecinate 
și chiar de mai departe.

Ei au lucrat săptămîni în șir 
și au dislocat cu lopata și tîmă- 
copul 8000 de metri cubi de păi 
mînt, au tăiat stufărișul, au scos 
buturugile și sălciile.

★
E amiază și dinspre Dunăre se 

strecoară prin sălcii o boare cu 
miros de fîn. Ion Tătaru, un tînăr 
utemist din Găujani, s-a oprit pu
țin din lucru și privește în luni 
gul canalului săpat.

— Sînteți mai mulți din Gău" 
jani ?

— Sîntem destui. Și or să mai 
vină. Or să-nceapă acum să vină 
tineri de prin toate satele. Eu am 
venit cu văru-meu, Nelu. Uite-1 
colo, rostogolește o buturugă. S a 
făcut ceva treabă. Vreo 8 km. de 
canal. O să terminăm repede.

— Ai lucrat aici de la început?
— De la început. Atunci era 

mai greu ca acum. Lucram cu apa 
pînă la genunchi. Dar cel puțin 
știu c-am făcut o treabă bună. Să

M. CARANFIL

mijloc de educare comunistă
A STUDENȚILOR

îndrumată îndeaproape de or
ganizația U.T.M. și condusă de 
către organizația de partid, Aso
ciația studenților de la Institutul 
politehnic din Orașul Stalin se 
străduiește ca prin întreaga sa ac
tivitate cultural-educativă să să
dească la viitorii specialiști, con
structori ai socialismului, trăsă
turi morale înalte, cum ar fi ati
tudinea creatoare față de muncă, 
dragostea pentru profesiunea alea
să, să le dezvolte bunul gust pen
tru tot ce este adevărat, frumos, 
progresist, înaintat în știință, cul
tură, artă, combătînd în același 
timp diversele influențe și mani
festări ale ideologiei și moralei 
burgheze existente încă la unii 
studenți.

La institutul politehnic din Ora
șul Stalin s-a desfășurat și înain
te o vie activitate cultural-artisti- 
că. Dar odată cu înființarea aso
ciației, aceasta s-a îmbunătățit în 
mod simțitor. Sub îndrumarea or
ganizației U.T.M. asociația — de 
la înființarea sa — s-a preocupat 
nu numai de reorganizarea for
mațiilor artistice existente și de 
îmbogățirea repertoriilor lor, ci și 
de crearea unor formații noi cum 
sînt formația de teatru, orchestra 
de muzicuțe, brigăzile artistice de 
agitație pe ani etc.

Asociația studenților și organi
zația U.T.M. manifestă o grijă 
deosebită pentru ca în repertoriile 
formațiilor artistice să-și găseas
că locul din ce în ce mai mult 
aspecte din munca și viața nouă 
a poporului nostru și a popoarelor

din țările de democrație populară, 
momente din trecutul lor de luptă, 
care educă studenții în spiritul 
patriotismului socialist și al inter
naționalismului proletar, contri
buie la ridicarea conștiinței lor ce
tățenești, socialiste. Merită să fie 
subliniat — ca un exemplu — fap
tul că atît corul cît și echipa de 
dansuri au în repertoriul lor nu
meroase prelucrări din folclorul lo
cal, mult apreciate de către stu- 
denți și cetățenii din oraș.

tă tn conținut, variată, care un 
mărește un scop bine definit: for
marea la studenți a unei conștiin
țe înaintate, socialiste, a înalte
lor trăsături morale comuniste, an
trenarea studenților la o susținu
tă muncă profesională. Se preve
de organizarea unor conferințe, ex
puneri, vizite la diferite întreprin
deri și instituții și alte acțiuni 
care să ajute studenților în pregă
tirea lor profesională, la îmbogă
țirea cunoștințelor lor de cultură

Din activitatea organizației U. T. M. 
și Asociației studenților de la Institutul 

politehnic din Orașul Stalin

Activitatea culturală desfășurată 
de asociația studenților în institut 
n-a urmat dintr-un bun început a- 
ceastă cale. La început exista prea 
puțină preocupare pentru scopul 
pe care-1 urmărește fiecare acțiune 
de acest fel. Multe activități um
pleau doar golurile din timpul li
ber al studenților, fără ca cineva 
să-și pună întrebări în legătură cu 
eficiența educativă a acestora.

Constatînd aceste lipsuri în ac
tivitatea cultural-educativă, orga
nizația de partid a luat în discu
ție această problemă împreună cu 
conducerea institutului și comite
tul U.T.M., precum și cu comisia 
culturală a asociației. Discuția s-a 
încheiat cu multe învățăminte care 
au fost concretizate într-un plan 
de activitate cu o tematică boga-.

generală, la dezvoltarea conștiin
ței lor socialiste.

Pe baza acestui plan au avut 
loc o serie de conferințe intere
sante — ținute de profesori din 
institut, de activiști de partid, de 
activiști pe tărîm științific sau eco
nomic — despre știință și religie, 
despre evenimentele din Orientul 
Mijlociu, despre aspectul moral al 
studentului, despre trecutul de lup
tă al partidului etc. Au avut loc 
întîlniri ale studenților cu tinerii 
colectiviști din Stupini, vizite la 
muzeele Bran și Brukenthal, care 
s-au bucurat de mult succes și 
au contribuit simțitor la educarea 
studenților. Firește, succesele ob
ținute de majoritatea studenților la 
învățătură nu pot fi puse, în pri
mul rînd, pe seama acestor acti.

La întreprinderea chimică „Sin" 
din Capitală a intrat in funcțiune 
o mare unitate pentru producerea 
acizilor grași sintetici. Ultimele 
verificări au fost făcute cu suc
ces, iar in prezent această uni
tate produce acizi bruți, urmind 
ca în prima decadă a lunii sep
tembrie să și înceapă producerea 
acizilor grași rintetici.

Tn fotografie puteți vedea 
construcția și utilajul modern al 
acestei unități.

vîtăți cultural-educative. Este însă 
neîndoielnic că acțiunile cultural- 
educative inițiate de asociația stu
denților, îndrumată de către or
ganizația U.T.M., au contribuit în 
mare măsură la educarea comu
nistă a studenților, la formarea 
unei conștiințe politice înaintate, 
care a determinat o mai profum 
dă înțelegere din partea studenți
lor a îndatoririlor ce le revin. Măr
turie în acest sens ne stau și ur
mătoarele fapte: conștienți fiind 
de îndatoririle lor patriotice, stu
denții au răspuns la chemarea or
ganizației U.T.M. de a lucra 
perioada vacanței de vară pe 
goarele gospodăriilor agricole 
stat din regiune.

Credem însă că este la fel 
important, pentru stabilirea noilor 
obiective de muncă, să vedem și 
să analizăm neajunsurile acestei 
activități, pentru a preîntîmpina re
petarea lor, pentru a le înlătura, 
pentru a îmbunătăți munca în 
noul an universitar.

Reuniunile sînt foarte 
de studenți. Este firesc 
dorească să se distreze, 
seze. Asociația nu trebuie însă să 
se coboare la nivelul acelor stu
denți înapoiați care nu vor altceva 
decît muzică, dans și distracții în 
care-și irosesc timpul și energia. 
Reuniunile pot și trebuie să aibă 
un caracter educativ care nu pre
judiciază de loc pe cel distractiv. 
Nu se pot oare organiza reuniuni

în
Ot 
de

de

solicitate 
ca ei sa 
să dan-

I. ANDREI
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S-A
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Tînărul planificator 
al secției agricola a 
Sfatului popular raio
nal Drăgănești-Vlașca 
mă primește amabil t

— Poftiți, luați loc. 
Dumneavoastră ați 
mai fost pe la noi ?

— Da, am fost, to
varășe Slăvescu.

— Și ne-ați găsii 
bine. Ați scris...

— Da, v-am găsit 
bine și-am scris un 
reportaj pozitiv.

— Sper că și acum, 
vorba aia... Uitați, 
dinsul e tovarășul in
giner Caravană. E ti- 
năr și... Ce vă inte
resează ? Vă punem 
la dispoziție orice da
te doriți.

— Mă interesează 
ceva cu însilozarea 
furajelor...

Cei doi tăcură pen
tru o clipă, se pri
vesc puțin îngijorați 
și apoi, schițind un 
suris galeș, unul mă 
întreabă :

— Da, sigur că da, 
cu plăcere. De ce nu? 
De altfel, noi avem 
multe realizări și in 
alte privințe. Se im
part avansurile, recol
te bune, noi tineri in 
G.A.C., sînt foarte 
multe probleme fru
moase, pozitive.

— Da, știu asta, 
dar eu vreau să scriu 
despre însilozări.

— Da, sigur că da. 
Puteți scrie. Dar să 
știți... Nu s-a făcut ni
mic, absolut nimic pe 
toată linia.
__ Și, întiimndu-mi

FĂCUT...v»

1 M 1
un registru, îmi arăți 
că pe toată linia (ri
dică în dreptul fie
cărei comune iau uni
tate agricolă) sînt 
trecute numai... linii. 
Dar în registru tint 
fi cifre.

Notes : „Plan de 
însilozare pe raion — 
2545 tone furaje, din
tre- care 154 tone la 
G.A.C. Gospodăriile 
de stat —3738 tone".

Cifra 17 hectare 
îmi indică faptul că 
aceasta e singura su- 
prafață cu porumb 
furajer de pe lingă

stațiunile de 
ale sfaturilor 
lare comunale, 
hectare reprezintă 
culturile duble care 
s-au făcut pină în 
prezent, din suprafa
ța de 21.000 hecta
re pe care s-au aflat 
culturile păioaselor. 
încolo... Înainte de a 
pleca, tovarășul Slă- 
vescu mă consolează :

— De fapt, să știți 
că avem și... unele 
succese. S-au făcut 
pină acum două gropi 
de circa 15 tone. Una 
la Letca Nouă și alta 
la Răsmirești. Mai e 
una de anul trecut la 
G.A.C. Letca Veche, 
dar despre aceia vă 
sfătuiesc să nu scriefi

montei 
popu- 
1214

c
comit». 
U.TM. 
tovari-

ed între timp 
rimat.

★
La sediul 

tulul raional 
l-am găsit pe
tul prim secretar Pe
tre Bratu. Cum a 
tflat despre ce este 
vorba, a chemat în 
biroul său pe instruc
torii Liță Stere și 
Vasile Ștefan.

— Știți, ei cunosc 
mai bine, pentru ci 
sînt totdeauna pe te- ■t ren...

— la spuneți-mi, 
tovarăși, ce-au făcut 
utemiștii și tinerii în 
problema insilozări- 
lor ?

— Da, au făcut, 
răspund intr-un glas 
cei doi instructori. 
De pildă, numai tine
rii de la G. A. S. 
Asau-Aga, în frunte 
cu cei 24 de utemiști 
ți-au luat angajamen
tul să insilozeze 2300 
tone, iar cei de la 
G.A.S. Toporu 1438 
tone, adică intreaga 
cantitate planificată.

— Bine, astea sint 
angajamentele. Dar 
ce cantități s-au insi- 
lozat pină acum?

— Da vă informăm 
imediat, cu plăcere, 
sar iarăși amabili cei 
doi. La G.A.S. Topo
ru s-au făcut de pildă 
două gropi cu un vo»

N. BARBU

( Continuare 
în pag. lll-a)



ilele petrecute la PîrîuE 
Rece vor rămîne de neui-j 
tat pentru cei ce le^auț 

/trăit. , 1
i Iată cîteva aspecte ale modu-< 
/lui în care ne-am petrecut va-; 
țeanța în tabăra studențească; 
/da la Pîrîul Rece patronată del 
/I.S.E.P. din București. <
J Am făcut multe și interesantei 
/excursii. Am urcat la Belve-; 
/dere, la Diham, la Omul, am; 
/vizitat cetatea Rîșnov, Castelul: 
/Bran etc. :
/ Programul nostru turistic al-1 
5terna regulat cu un variat pro-; 
/gram cultural pe care-1 orga-; 
/nizam în fiecare seară șl care! 
/era urmat de o reuniune stu-; 
/dențească. Am închinat serile; 
/noastre fie evocării unora din-; 
/tre marii noștri scriitori, 
/Eminescu sau Topîrceanu, din: 
/operele cărora se citeau ver-j 
/suri, fie concursurilor „Cine: 
/știe ctștigă", organizate Pe di-: 
^ferite teme cu caracter politic,; 
^cultural, sportiv.
ț Frumoasele amintiri pe care: 
fie păstrăm din tabără sînt în-l 
/tregite de momentele petrecute; 
țin tovărășia unor colegi dini 
/Republica Democrată Germa-; 
znă, studenți și absolvenți ai; 
/Facultății de economie dini 
/ Berlin. Cu ei am legat nume-; 
/roase prietenii.
/ Acum, la capătul celor 14;

ca

s

Impresii
dm tabăra

Doi studenți
două moduri

•• «

(Urmare din pag. I-a)

zile de vacanță petrecute în/ 
tabără, avînd la dispoziție/ 
condiții minunate de odihnă,ft 
nu pot să nu mă gîndesc taft 
unele lipsuri .pe care le-<am re-/ 
simțit în activitatea noastră/ 
de aici, mai ales că în tabără/ 
vor mai ven; și alți studenți.ft 
Și lucrurile despre oare voift 
vorbi sînt pentru noi de ceaft 
mai mare importanță. Iată/ 
despre ce este vorba. Conduce-/ 
rea taberei a depus multă stră-/ 
duință să găsească forme cîtft 
mai variate de activitate, atrac-ft 
tive, interesante, instructive, a-/ 
celea despre oare am vorbit. A/ 
neglijat însă în mare măsură/ 
activitatea politico-educativă./ 
Noi am simțit lipsa acestei ac-£ 
tivități. Am fi dorit să se dis-<5 
cute organizat despre probleme/ 
politice actuale, despre event-/ 
mente interne și internaționale,/ 
să dezbatem probleme de știin-ft 
tă. Vacanța nu înseamnă deloc oft 
ruptură de lumea înconjurătoa-/ 
re, de evenimentele zilei. Am fi/ 
dorit să organizăm schimburi/ 
de experiență deoarece aveam ft 
aci studenți veniți din toate col-ft 
țurile țării. Or aceste activi-/ 
tăți nu s-au organizat. Acest/ 
aspect al activității educativ-/ 
politice trebuie să stea în cen-ft 
trul preocupărilor conducerilor ft 
taberelor studențești în perioa- 5 
da care urmează. Studenții tre-/ 
buie să plece din tabără recon-/ 
forțați, dar și cu noi cunoștin- / 
țe politice, în sprijinul formă- ft 
rii conștiinței lor socialiste. ft

CORNEL S. CRISTIAN ft 
student /

închinate cîntecului, în care stu
denții să învețe în mod organizat 
cîntece revoluționare și de masă, 
cîntecele poporului nostru, reuniuni 
consacrate unor concursuri pe 
teme științifice, literare, de artă, 
consacrate discuțiilor pe teme po
litice, de morală ?

Activiștii se plîng că la unele 
conferințe participarea studenților 
este slabă. Dar și-au pus oare în
trebarea cum sînt organizate ace
ste conferințe, dacă ele se ridică 
la nivelul cerințelor și pregătirii 
studenților, dacă le aduc studenți
lor lucruri interesante,. noi ?

In alte domenii de activitate 
cultural-educativă se manifestă 
încă puțină grijă pentru folosirea 
unor forme și mijloace atractive 
de prezentare a unui bogat con
ținut de idei. De multe ori, aso
ciația s-a mărginit să rezolve a- 
semenea cerințe imperioase numai 
prin programul de club. In timpul 
vacanței, de pildă, la casa de cul
tură a studenților activitatea de 
club a predominat. Studenții vin 
într-adevăr la club ca să le trea
că timpul, să facă ceva. Ei doresc

de comportare
Amășeni — așezare bogată în grădini, cu împrejurimile pline 

de vii renumite, Veronica Alexa este învățătoare în Amășeni. Sora 
sa, Georgeta — studentă la Iași. Georgeta isprăvise practica și 
urma ca in seara aceea să sosească acasă, în sat. Veronica, îm
preună cu ai săi, fuseseră înștiințați. Totuși Veronica n-a putut 
rămîne acasă să-și aștepte sora. Utemiștii și tinerii săteni se pre
găteau pentru festivalul raional al tineretului. Veronica avea un 
rol în piesa de teatru și era indispensabilă corului. A plecat deci 
la cămin, lăsîndu-i vorbă Georgetei să nu se supere că n-a întîm- 
pinat-o.

Nu începuse încă repetiția cînd ușa se deschise și în prag 
apăru Georgeta. își îmbrățișa soia, se bucură de revederea priete
nilor și a prietenelor din sat, tineri țărani muncitori. Se bucurară 
nespus de mult și ei. Deși departe de ei, Georgeta nu-i uita nici
odată. Cum poate să-i uite ? îi erau doar prieteni din copilărie, 
cu unii a fost colegă în primele clase de școală. împreună cu ei a 
pregătit și a dat serbări în sat, împreună cu mulți dintre ei, 
utemiști, a muncit pentru crearea întovărășirii agricole și gospo
dăriei agricole colective. în ultimele luni de studii, și în deosebi 
cînd fusese în practică, ardea de dorința de a-i revedea, de a le 
fi de folos cu ceva. Sora ei îi scrisese despre festivalul raional 
pentru care se pregăteau tinerii din sat și dorea din t< 
să ajungă mai repede, să prindă pregătirile care se fac, 
mînă de ajutor

Iată de ce studenta Georgeta Alexa le este dragă celor din satul 
natal. învățătura de la institut nu o ține numai pentru ea, o îm
părtășește cu drag tuturor de aici, n-a uitat de unde a plecat, 
păstrează un adînc respect pentru cei care muncesc să-i asigure 
ei și colegilor o viață și un trai bun în facultate.

Secretarul comitetului U.T.M. comunal, Constantin lancu are 
pentru Georgeta Alexa numai cuvinte de laudă. Organizația U.T.M. 
sătească a găsit în ea un ajutor de nădejde. Nu de puține ori 
exemplul ei a fost un stimulent pentru ceilalți tineri. Cînd a fost 
voi ba de curățirea izlazului, de înfrumusețarea ulițelor satului, de 
repararea gardurilor și podețelor, drept răspuns la inițiativa tine
rilor din Bocești, Georgeta a fost prezentă.

Se poate mîndri și organizația și institutul cu ea. Se pot mîndri 
și părinții și prietenii. Vacanța a însemnat pentru Georgeta un 
lucru însemnat. Și-a revăzut părinții, prietenii, a muncit și s-a 
distrat alături de ei. într-un cuvînt — și-a petrecut o vacanță plă
cută.

Asemenea lucruri se pot spune despre mulți studenți care în 
aceste zile își petrec vacanța în satele regiunii Iași.

Se întâlnesc în schimb și studenți care, deși sînt utemiști și au 
plecat la facultăți din mijlocul tinerilor săteni, cînd se întorc în 
sat nici măcar nu stau de vorbă cu aceștia. Ion Bordea din Schio- 
peni, raionul Huși, student în anul II la facultatea de chimie era 
ingîmfat ca un păun încă de pe cînd era în sat. Organizația U.T.M. 
de aici a încercat în cîteva rînduri să-l ajute, să-i atragă atenția 
de datoria pe care o are de a munci în rînd cu ceilalți, să-i amin
tească de unde a plecat și datorită cui poate el învăța la facul
tate. Dar degeaba. Odată ajuns la facultate a început să se fudu
lească și mai tare. Nu numai acum ci și alte ori cînd a revenit 
în sat Bordea poza într-un om „veșnic preocupat de probleme 
înalte66, absorbit de treburi „intelectuale" pe care oamenii 
simpli nu le pot înțelege, care nu mai știe să pună mîtva pe o 
sapă, deși părinții lui fac treaba aceasta de cînd se știu. De la o 
vreme nu catadicsește nici să dea bună ziua oamenilor, nici să 
răspundă la salutul foștilor lui colegi de școală elementară.

De cum sosește și pînă pleacă iarăși la Iași, Bordea are două 
preocupări : sau șade m grădină, la gard, și sucește capul după toți 
trecătorii, sau bate ulița centrală a satului cu o carte subțioară, ca 
să vadă pesemne sătenii „ce fecior are Bordea" Ce fecior are 
Bordea ? Unul de care se poate rușina, despre care sătenii n-au 
nici un cuvînt bun de spus. Foarte mulți se întreabă ce fel de 
inginer va deveni un asemenea tînăr care disprețuiește munca, 
căruia îi este rușine să stea în mijlocul oamenilor din rîndurile 
cărora a plecat, în mijlocul celor ce muncesc cu brațele și care me
rită tot respectul. Cum va îndruma el oamenii cu care va munci, 
cum se va

Și în vara acestui an uzinele „23 Au
gust" au primit la practică numeroși 
studenți (de la Institutul politehnic, In
stitutul de construcții și I.S.E.P. „V. I. 
Lenin" din București).

Ca in fiecare an, colectivul de muncă 
al uzinei i-a primit pe studenți cu multă 
atenție și căldură. Chiar în prima zi de 
practică comitetul de partid,, conducerea 
uzinei, comitetul de întreprindere și cel 
de U.T.M. au organizat cu toți studenții 
o ședință de bun venit în cadrul căreia 
au fost stabilite principalele linii do co 
laborare, de muncă, în care studenților 
Ii s-au arătat obligațiile ce le au față de 
uzină.

Concluziile pe care le putem .trage a- 
cum, la sfîrșitul.. perioadei de practică 
sînt de natură să. ne. bucure.

Credem că s-a făcut un serios pas 
înainte în ce privește elaborarea pro
gramelor de practică de către catedrele 
de tehnologie din institute și în ce pri
vește organizarea studenților pentru a-și 
începe în bune condițiupi munca. Pînă 
anul trecut, programele de practică erau 
o formalitate, nimeni nu le putea ur
mări efectiv, pentru că erau o înșiruire 
de procese tehnologice și operații cu in
dicarea zilelor rezervate pentru însuși
rea lor. Se puteau realiza sau nu, acea
sta conta mai puțin. Și uneori practica 
se desfășura „după ureche". Anul acesta 
însă, programele n-au mai fost elabo
rate pe baza unor norme pe care cadre
le didactice au apucat să le stabilească 
acum un an, doi ci pe baza cunoașterii 
realității existente astăzi în uzină.

Ideea de bază a întocmirii programu
lui a fost aceasta: studentul să țină pa
sul cu progresul tehnicii, cu moderni
zarea continuă a industriei. Programul de 
practică a fost pus deci de acord cu pro
cesele de fabricație, cu mașinile și in
stalațiile existente în uzină.

Am insistat poate prea mult asupra 
acestui aspect al practicii, pentru că so
cotim că este foarte important ca stu
dentul să știe ce are de făcut, să nu lu
creze dezorganizat, activitatea sa să ur
meze succesiunea firească a muncii 
practice.

Ne-am dat seama că sarcina ca stu
dentul să lucreze efectiv și în unele ca
zuri să-și însușească o meserie, poate 
deveni o realitate. Totul depinde însă 
de preocuparea uzinei și a institutului, 
de îndrumarea și controlul activității 
studenților și în ultimă instanță de con
știința fiecărui student pentru a-și în- 

. deplini sarcinile profesionale.
Și institutul și întreprinderea au fă

cut progrese în acest sens. Un colectiv 
format din cinci ingineri verificau zil
nic modul în care lucrează studenții în 
cîte o secție productivă, îi ajutau din 
punct de vedere tehnic, organizatoric,

rese

legeri, a unor relații de tovărășie, de 
prietenie, a unei apropieri evidente. Ast
fel activitatea practică a studentului a 
fost mult ușurată, în jurul studenților 
practicanți s-au adunat, fără a avea o- 
bligații speciale, cadre tehnice, munci
tori, care le-au acordat multă încrede
re, i-au transformat pe studenți, altă
dată musafiri-în uzină, în oameni „de-ai 
casei", pe care îi interesează fiecare a- 
mănunt din viața uzinei.

Nu de mult a avut loc colocviu! de 
practică. Comisiile care au examinat pe 
studenți au apreciat cunoștințele practi
ce acumulate de studenți. Un număr de 

evidente
IN PREGĂTIREA
PRACTICĂ

Cîteva concluzii pe marginea desfășurării 
practicii studenților ia

rezolvau uncie greutăți și deficiențe ivi
te la locul de muncă. Acest colectiv a 
fost dublat de cadrele didactice din in
stitute. Cel mai important lucru îl so
cotim însă acela că am reușit să-i facem 
interesați, aproape pe fiecare muncitor, 
asupra felului cum se pregătesc studen
ții, cum lucrează. De fapt, lucrul ace
sta au reușit să-l facă inșiși studenții prin 
atitudinea lor nouă față de muncă, prin 
comportarea lor respectuoasă față de co
lectivul uzinei. Conlucrarea dintre mai
stru și student, ajutorarea reciprocă, nu 
s-a realizat doar pentru că așa a fost 
stabilită sarcina, ci pe baza unei înțe-

Căminul — nou construit — pentru studenții Institutului Agronomic din București

Excursie

/oca iubit ți respectat dacă aceștia nu-l simt aproape, nu 
văd la el dragostea de muncă, modestia. Aspectul 
moral al intelectualului de tip nou din țara noastră, 
ridicat din sinul poporului, impune cu totul altă 
purtare ți e de mirare că Bordea nu știe aceasta.

Utemițtii și tinerii din Șchiopeni, care l-au che
mat adesea pe Bordea să participe alături de ei la 
munca obțtească a satului, a organizației V.TJl., au 
înțeles aceste lucruri pe care Bordea incă nu le 
vede. L-au orbit pesemne aerele de mare „învățat". 
E timpul să deschidă oehii. Trebuie să-l' ajute la 
aceasta organizația U.T.M. din facultatea unde stu
diază. Trebuie să-l ajute familia, prietenii și cu- 
noscuții, opinia publică. C. SLAVIC

Consiliul U.A.S. București a 
organizat o excursie de șase zile 
pe Valea Prahovei, pentru vizita
rea locurilor istorice legate de 
lupta partidului și clasei munci
toare, precum și a cîtorva unități 
industriale socialiste.

La excursie a participat un 
număr de 60 de studenți de la 
toate institutele de învățămînt 
din Capitală.

La Ploești s-a vizitat Muzeul 
regional de Istorie a partidului și 
uzinele de utilaj petrolifer „1 
Mai". Apoi Muzeul Doftana și 
Rafinăria nr. 4 Cîmpina. Intr-o 
după-amiază a avut loc o întîl- 
nire unde li s-a vorbit studenți
lor despre cîteva momente din 
lupta dusă de comuniștii din re
giunea Ploești în ilegalitate.

I. MECEU 
student

Activitatea culturală
mijloc de educare comunistă
a

însă, și pe bună dreptate, nu nu
mai să aibă posibilitatea de a-și 
petrece în mod plăcut timpul liber, 
ci și de a-și ridica nivelul cuno
ștințelor profesionale și de cultu
ră generală, nivelul cunoștințelor 
politice. Tovarășii din conducerea 
asociației leagă însă în mod uni
lateral problema îmbunătățirii ac
tivității cultural-educative de ob
ținerea unor mijloace materiale. Ei 
se plîng, de pildă, că nu au costu
me, instrumente muzicale suficien
te etc. Fără îndoială că aseme
nea lipsuri și greutăți mai există 
și că ele se înlătură treptat. A- 
ceasta nu trebuie să însemne însă 
că activitatea cultural-educativă în 
rîndul studenților trebuie să slă
bească, să stagneze. Dimpotrivă, 
pentru organizarea acțiunilor po
menite mai sus nu se cer nici 
fonduri, nici costume, nici instru
mente muzicale, ci în primul rînd, 
mai multă inițiativă și preocupare 
din partea asociației și organiza
ției U.T.M. Nucleul activității cul
tural-educative trebuie să-l consti
tuie grupa și anii în care studen
ții învață. In acest sens, ar fi lău
dabilă preocuparea organizației

studenților
U.T.M. și a asociației de a crea 
în fiecare an de studii brigăzi ar
tistice de agitație, de a îndruma 
și controla cu mai multă compe
tență activitatea lor. In educarea 
comunistă a studenților un rol im
portant îl joacă nu numai mani
festările culturale de mare amploa
re cum ar fi cele pregătite de or
chestre sau formațiile de teatru, de 
cor și care, prin natura lucruri
lor, se organizează destul de rar, 
ci mai ales trebuie să-l consti
tuie acțiunile permanente de zi cu 
zi, așa-zis mărunte, dar care cu
prind un număr mare de studenți, 
care îi ajută să învețe mai bine, 
să se pregătească mai temeinic.

★

Munca culturală desfășurată de 
Asociația studenților de la Insti
tutul politehnic din Orașul Stalin 
poate deveni cu adevărat un mij
loc important de educare comuni
stă a studenților numai dacă la 
ea va participa masa largă a stu
denților, dacă se va asigura fie
cărei acțiuni un profund conținut 
politic-educativ.

Există o experiență bună de 
muncă, există forțe care să asigu
re- bunul mers al activității cul-

tural-educative. Depinde însă cum 
sînt folosite aceste condiții. Orga
nizația U.T.M. și-a format un stil 
de muncă în legătură cu sarcina 
ce i-a fost încredințată de a în
druma activitatea asociației stu
denților. Activitatea acestor două 
organizații se îmbină destul de 
armonios, planurile organizației 
U.T.M. și ale asociației studenților 
sînt alcătuite în comun, precum co
mune sînt și îndatoririle. Din pă
cate această activitate comună este 
prejudiciată uneori de atitudinea 
unor activiști ai organizației U.T.M. 
și ai asociației, care crează o 
atmosferă de neînțelegere. Conti
nuă să existe o dispută de „șe
fie", unii activiști de la asociație 
socotesc îndrumarea de către or
ganizația U.T.M. din institut o 
tutelare care le atinge orgoliul.. 
Aci nu este însă - vorba de satis
facerea vanității de „șefi" a unora, 
ci de îndeplinirea unei sarcini în
credințate de partid — aceea de 
a face educație comunistă studen
ților — sarcină care aparține 
deopotrivă și asociației și organi
zației U.T.M. I

uzinele „23 August" 
studenți, care s-au evidențiat de 
în toate acțiunile, au cerut să fie 
la probe practice pentru a obține 
tul de muncitor calificat. Și au reușit la 
examen, obținind calificarea. Dintre 
aceștia se evidențiază studenții Berben- 
te Cornel, Stoian Georgeta. Fetcu Lucia, 
Pireea Zeno, Moscu Ion și alții.

Una din cele mai bune dovezi că în 
activitatea studenților veniți la practi
că a intervenit o cotitură esențială este 
și faptul că programul de lucru al uzi
nei a fost respectat, că n-am avut de 
furcă prea mult cu cei câțiva care 
cereau condiții speciale de lucru, mena

jamente. Călirea viito
rilor ingineri se face în 
procesul muncii, în 
lupta cu greutățile, 
nu prin menajamente 
și „program special". 
Chiulul, lenea, indisci
plina, în alți ani un fe
nomen destul de frec
vent — au devenit ca
zuri Izolate, pe care 
nimeni nu Ie-a iertat, 
nu ]e-a lăsat să se ex
tindă.

Organizația U.T.M. 
și-a luat cu multă se
riozitate rolul de a 
contribui efectiv la 
buna desfășurare a 
practicii. Chiar și fap
tul că a vegheat cu 
multă atenție asupra

altfel 
supuși 
carne-

comportării fiecărui student, eă n-a 
lăsat să treacă niciodată, fără a fi 
discutate, sancționate, abaterile unor stu- 
denți, este semnificativ pentru progresul 
activității educative desfășurată în rin- 
dul studenților. La acestea se adaugă 
insă și antrenarea studenților ia viața 
obștească a uzinei, ceea ce a dus la o 
mai strinsă apropiere a studenților da 
muncitori, de uzină. Studenții, în marea 
lor majoritate, au participat efectiv la 
manifestările culturale organizate în u- 
zină. In această direcție putem lua drept 
pildă programul artistic susținut de un 
grup de studenți din anul II cu ocazia 
închiderii festivalului tineretului din uzi
nă, participarea cu regularitate a studen
ților la munca voluntară pe șantierul Ca
sei de cultură a tineretului din raion etc.

Practica studenților în uzina noastră 
ne-a prilejuit, după cum s-a văzut, con
statarea unor evidente progrese.

Analizînd nivelul teoretic și practic al 
pregătirii studenților am observat și câ
teva aspecte deficitare ale pregătirii lor, 
acestea fiind o consecință — credem noi 
— a lipsurilor pe care le mai prezintă 
programele de învătămînt. De pildă: 
unui tehnolog în construcția de 
mașini îi sînt necesare cunoștințe temei
nice in domeniul procesului de aș- 
chiere. Toți studenții din anul III, che
stionați asupra geometriei cuțitelor de 
mare productivitate (Bîcov, Bortkievici, 
Kolesov) au declarat că nu au învățat 
la tehnologie despre acestea. In aceeași 
situație au fost puși și cînd au fost che
stionați asupra eliminatoriului de vibratil, 
asupra metodelor de lipire și prindere a 
plăcuțelor din carburi metalice sau mi- 
neralo-ceramice. Este de asemenea deo
sebit de grav faptul că unii dintre stu
denți nu cunosc probleme ca : turnarea 
în vid, utilizarea oxigenului la elabora
rea otelului, călirea în electrolit, trata
mentul sub 0° C și alte procedee moder
ne de fabricație.

Desigur, într-o asemenea situație, puși 
în fața realităților le-a fost greu să se 
descurce, n-au știut să explice nici ace
ste procedee. Or, tocmai viitoarele cadre 
tehnice trebuie să contribuie la extinde
rea acestor procedee la nivelul întregii 
industrii. Dar n-o pot face dacă nu pri
mesc asemenea cunoștințe mai întîî în 
institut.

O discuție mai largă cu cadrele di
dactice din institute, cu ingineri, tehni
cieni și muncitori din întreprindere ar 
întregi cu siguranță aceste concluzii. De 
asemenea, o discuție pe această temă ar 
fi bine să se organizeze pe țară, la ni
velul Ministerului Invățămîntului și Cul
turii. Noi sîntem gata să participăm Ia o 
asemenea discuție în care să dezbatem 
serios sarcina ce ne revine deopotrivă — 
întreprinderilor și institutelor — de a 
crește specialiști bine pregătiți, devotați 
patriei noastre, buni constructori ai so
cialismului.

Ing. G. TORNIOȘ 
Ing. IONIȚA MARCU 

de la uzinele „23 August" 
din București

PREGĂTIRI
PENTRU

deschiderea anului universitar
/ Fiecare student se întreabă
/ ce va aduce nou acest an uni- 
/ versitar, cum îl va primi insti- 
/ tutui, cum va găsi căminul, 
/ cantina, biblioteca, laboratorul, 
/ ce cursuri vor fi tipărite.
/ Pentru a satisface dorința le
ft gitimă a cititorilor noștri care 
/ se interesează de stadiul pre- 
/ gătirilor în vederea deschiderii 
£ noului an universitar, am în- 
/ treprins un raid prin cîteva in- 
/ stitute din Capitală.

PENTRU RIDICAREA 
NIVELULUI PREGĂTIRII 

TEORETICE ȘI PRACTICE
Conducerile Institutelor au acor

dat o mare atenție problemelor ce 
se leagă direct de îmbunătățirea 
conținutului procesului de învăță
mînt, condițiilor optime de studiu 
— toate acestea trebuind să fie 
asigurate chiar din primele zile 
ale noului an.

Anul acesta, munca pentru ela
borarea cursurilor, pentru întocmi
rea lecțiilor din timp a stat în 
centrul atenției. La Institutul poli
tehnic, de pildă, toate cadrele di
dactice pregătesc de pe acum lec
țiile de deschidere, iar pînă la 15 
noiembrie se va încheia tipărirea 
cursurilor pentru toate disciplinele. 
Munca 
șurată, 
învețe 
uneori 
greșeli 
gaze și geologie se îngrijește de 
înzestrarea mai bună a bibliotecii.

In căminul nr. 1 al Institutului 
politehnic vor fi găzduiți 1.200 
studenți. Pentru aceștia s-au pre
gătit condiții mai bune ca să poa
tă învăța în cămin, să aibă la în

vitală pentru bunul mers al ac
tivității studenților. Grupele vor fi 
mai omogene, vor fi mai echili
brate în ce privește nivelul de 
pregătire al studenților, vor avea 
în fruntea lor cîte un responsabil 
din partea decanatului numit din 
rîndul celor mai buni studenți care 
să vegheze la bunul mers al gru
pei. *

tutul agronomic. Folosindu-se re
sursele proprii, se pregătesc în 
momentul de față mari cantități de 
conserve (economisindu-se astfel 
însemnate sume de bani).

NU PESTE TOT S1NT BUNI 
GOSPODARI

CONDIȚII MAI BUNE DE TRAI

Fără îndoială că preocupările 
pentru începerea anului universi
tar în condiții optime, nu se o-

studenților va fi astfel u- 
nu vor mai fi nevoiți să 
numai după notițe, care, 
luate în grabă au scăpări, 
chiar. Institutul de petrol,

Tinerii din fo
tografia noastră 
sînt muncitori 
la uzina „Tudor 

Vladimirescu" 
din Capitală. Ei 
se pregătesc să 
devină studenți 
ai Institutului po
litehnic. Fotore
porterul i-a sur
prins discutind 
înaintea începe
rii orelor de 
pregătire spe
cială pentru cei 
ce vor candida 
la concursul de 
burse.

demînă tot ce le este necesar stu
diului. De pildă, biblioteca nou în
ființată a fost aprovizionată cu un 
bogat material bibliografic, atin- 
gînd, din acest punct de vedere, 
nivelul Bibliotecii centrale uni
versitare.

La Institutul de petrol, gaze și 
geologie, studenții vor avea bucu
ria să găsească mai bune condiții 
de cercetare științifică și de ex
perimentare în laborator. Tînărul 
institut, înființat după reforma în- 
vățămîntului, a pornit la început 
cu un număr mai mic de labora
toare, înzestrate după posibilitățile
.iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllh,

Raid prin cîteva institute 
din București
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de început. Ele își măresc conti
nuu baza materială și sfera de ac
tivitate. Nu mai departe zilele tre
cute, M.I.P.G. a înzestrat labora
toarele institutului cu o serie de 
utilaje noi: pompe de presiune, site 
vibratoare, prăjini de foraj, țevi 
de extracție, malaxor de noroi, se
parator de gaze și țiței etc. De 
asemenea, la Institutul agronomic 
„Ntcolae Bălcescu" studenții vor 
găsi anul acesta posibilități mai 
largi pentru activitatea practică. 
Aici s-a amenajat o nouă seră cu 
o suprafață de 5.000 metri pătrați 
unde studenții își vor putea veri
fica practic cunoștințele teoretice.

Măsura luată încă de pe acum 
de către Institutul politehnic și 
anume aceea de a reorganiza gru
pele de studenți are o importanță

presc aici. Nu este de presupus o 
activitate profesională, de studiu, 
fără a avea asigurate și condiții 
corespunzătoare de trai. Aseme
nea condiții studenții noștri le au, 
le-au fost asigurate prin grija par
tidului și statului nostru democrat- 
popular. An de an ele devin mai 
bune.

De pildă, la 1 octombrie se vor 
da în folosință viitorilor ingineri 
agronomi încă două noi cămine 
din cele trei construite din pre
fabricate, fiind înzestrate cu pa
turi somieră, cu saltele și perne 
noi, cu 1.200 de pături de lînă 
colorată, cu 2.400 cearșafuri de 
șifon.

In ceea ce privește aproviziona
rea cantinelor pentru iarnă se e- 
vidențiază în mod deosebit Insti-

Dar vizita noastră în cele trei 
institute nu s-a soldat numai cu 
aceste constatări îmbucurătoare. 
Am sezisat și deficiențe. Lipsurile 
provin fie din cauza superficiali
tății cu care s-au executat lucrările 
de construcție la unele cămine, fie 
din cauza defectuoasei întocmiri a 
planurilor de lucru sau pur și sim
plu se datoresc nepăsării ți lipsei 
de grijă față J- *■—’ 
obștesc pe care 
unii din 
strează căminele și cantinele stu
dențești. De pildă Trustul nr. 1 
Construcții-București a dat dovadă 
de superficialitate în executarea lu
crărilor la cele trei cămine ale In
stitutului agronomic. Se observă 
deficiențe la instalații, iar izola
țiile au fost prost făcute. Repa
rațiile care se cer făcute vor ne
cesita

față de bunul 
i o dovedesc 

cei care admini-

alte fonduri.
★

necesar ca în timpul scurt 
mai rămas pînă la deschi-

Este 
care a 
derea cursurilor să se ia urgente 
măsuri pentru înlăturarea unor 
astfel de lipsuri. Deschiderea por* 
ților facultăților noastre trebuie să 
găsească peste tot cele mai bune 
condiții ca să se poată începe încă 
din prima zi temeinic învățătura.

D. FĂGADARU
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Sportivul nu trebuie să fie
UN PRIVILEGIAT

Iulian Anastasiu este un tînăr 
jucător de fotbal. Juca pînă deu
năzi la Simeria. Intr-o bună zi a 
solicitat transferul într-o altă echi
pă. L-a apucat dorul de ducă la 
Suceava, în echipa „Progresul". 
Pentru ce era necesar acest tran
sfer ? Anastasiu are doar un loc de 
muncă intr-un centru, cu un anu
mit specific industrial. Ce caută el 
la Suceava într-o echipă ce apar
ține unei instituții cu un caracter 
cu totul deosebit ? Tovarășii de la 
Federația Romînă de Fotbal ne-au 
dezlegat misterul: transferul îl so
licită atras fiind de anumite avan
taje materiale iluzorii sau reale. 
Pentru aceasta era dispus să plece 
din colectivul în care a activat, 
să-și părăsească tovarășii de mun
că, cei care în zilele meciurilor 
l-au încurajat cu dragoste. Nimic 
nu-1 leagă de aceștia, de colectiv, 
de locul de muncă.

N-am fi înregistrat poate acest 
fapt dacă în acest an la Federa
ția romînă de fotbal nu s-ar fi pri
mit uriașa cifră de 2500 cereri de 
transfer dintr-o echipă într-alta. 
Alajoritatea celor ce solicită ase
menea transferuri sînt tineri jucă
tori, oameni care au învățat sau 
care de-abia învață o meserie, care 
se află în plin proces de formare 
cetățenească. Dar din păcate imen
sa majoritate a celor ce au cerut 
să treacă dintr-un colectiv într-al- 
tul nu au făcut-o decît din dorința 
de a obține diferite avantaje mate
riale oferite sau solicitate prin în
călcarea legilor. Pisică Lucian de 
la „Record" Mediaș cere transfer 
la „Foresta" Fălticeni, Milea Ion 
de la F.R.B. București cere și el 
transfer la aceeași echipă, Vasile 
Gheorghe Marin de la „Gloria" 
Bistrița vrea să se transfere la 
„Farul" Constanța. Simpla enume
rare a locurilor de muncă ce se cer 
schimbate demonstrează cu ușu
rință că „păsările călătoare" din

S-a făcut... nimic
(Urmare din 

pag. l-a)

lum de vreo 80 me
tri cubi—spune unul.

— La GA.C. Va
lea Cireșului, tinerii 
au alcătuit o echipă 
specială pentru însi- 
lozări, adaugă celă
lalt.

— Dar ce s-a în- 
tilozat pină acum ?

Tăcere. Apoi, pri
mul secretar spune :

— Nimic, togpră- 
?e... De fapt, de pro
blema asta nu ne-am 
interesat încă pină 
acum, dar mai e vre
me. O să luăm mă
suri, aranjăm noi și 
problema asta.

★
Obosit de drum. 

îndată ce m-am urcat 
in ,JIATA“, am ați
pit puțin și am avut 
un vis ciudat. Se fă
cea că pe locul tir- 
gului de vite din Dră- 
gănești-Vlașca se a- 
dunaseră mari cirezi 
de vite și turme 
imense de oi. Deoda
tă, se ridicară pe un 
dîmbuleț un taur, un 
berbec și o vacă. S-a 
făcut liniște. Și tau
rul prinse să zică :

— Scumpele noa
stre rumegătoare, tre
buie să luăm de ur
gență măsuri pentru 
că, după toate proba
bilitățile iarna se a-

fotbalul nostru nu urmăresc nici 
ridicarea măiestriei lor fotbalistice, 
nici gloria sportivă a fostului sau 
a viitorului lor colectiv sportiv, ci 
numai și numai găsirea unui loc
șor unde se poate cîștiga bine cu 
Ușurință și unde de la muncă se 
poate trage chiulul fără teamă de 
răspunderi.

Dar asemenea tendințe nu s-ar 
manifesta dacă ele nu ar fi fost 
generate de o serie întreagă de 
cauze. Principala cauză — așa 
cum de altfel s-a subliniat și în 
recenta consfătuire a Federației 
romîne de fotbal — este insufi
cienta muncă de educare politică 
și ideologică a fotbaliștilor. S-a 
neglijat intr-un mod condamnabil 
educarea comunistă a acestor ti
neri sportivi și aceasta a avut con
secințe dintre cele mai grave. Por
nind de la principiul profund gre
șit că fotbalistului trebuie să i se 
ceară în primul rînd să știe să 
joace fotbal, orbiți de o pretinsa 
dorință de glorie sportivă a uzinei 
sau colectivului lor, unii tovarăși 
conducători de întreprinderi, acti
viști ai U.C.F.S., ai U.T.M., sin
dicali etc. au trecut cu vederea la
turi esențiale ale vieții și activității 
multor jucători. Rupîndu-se în mod 
artificial activitatea sportivă de 
cea din producție s-a permis unor 
jucători de fotbal să-și neglijeze 
locul de muncă, să chiu
lească fără să fie trași la 
răspundere. linii jucători de 
fotbal au fost încadrați pe po
sturi pentru care nu aveau califi
carea și au încasat astfel salarii 
mai mari decît li se cuveneau (fără 
de altfel, în general, să presteze 
munca cerută de încadrarea pe
schema de salarizare). Caricaș, 
absolvent al unei școli tehnice mi
nere, a devenit... inspector de ban
că. Ozon a devenit și el tot ins
pector de bancă.

Dar nu numai atît. Unele con
duceri de întreprinderi, cu con- 
simțămîntul tacit al colectivelor

propie și hrana ne 
este periclitată".

★
„.0 zdruncinătură 

bruscă mă trezește. 
Mașina se oprise la 
un stop. Mă frec la 
ochi și, instinctiv, 
scot din buzunar car
netul de notițe. 11 
răsfoiesc și mă opresc 
asupra unor cifre : 
„Raionul Drăgănești- 
Vlașca dispune de 
10.050 bovine și 
26.919 ovine". Iar de
desubt : „Pină acum 
s-a însilozat pentru 
aceste zeci de mii de 
animale o cantitate 
de... nimic". Și ur
mează.... linii. 

sportive, comitetelor sindicale și 
organizațiilor U.T.M., au creiat 
fotbaliștilor privilegii prin încăl
carea legilor statului nostru. Ni 
s-a relatat că la U. T. Arad colec
tivul' sportiv a cumpărat mobilă 
fotbalistului Marin Marcel. La 
„Foresta" Fălticeni am aflat că 
colectivul sportiv plătește chiriile 
de la locuințele jucătorilor. Cu ce 
drept ? Oare fotbalistul este un 
privilegiat, un om care are drep
tul să ceară orice (și să i se dea !), 
numai pentru că joacă fotbal ?

Toate aceste lucruri sînt rezul
tatul rămășițelor mentalității și 
practicilor burgheze în mișcarea 
noastră fotbalistică. Vedetismul, 
tendințele spre profesionism, aba
terile de la morala comunistă au 
fost tolerate în numeroase colec
tive sportive. Jucători ca Ozon, 
frații Munteanu și alții au fost 
tratați cu hlîndețe, sancțiunile ce 
le-au fost date erau lipsite de se
veritate. Din această pricină în loc 
ca lipsurile să fie lichidate, ca 
răul să fie smuls de la rădăcină, 
manifestările nesănătoase au con
tinuat la ei și la alți sportivi. Unii 
fotbaliști alunecați în mocirla 
mentalității burgheze, dornici de 
căpătuială, au ajuns să comită 
acte pasibile de sancțiuni penale. 
Iată ce se întîmplă atunci cînd de 
dragul unor performanțe, de dra
gul cîtorva goluri marcate într-un 
meci, se închid ochii la manife
stări străine de morala comunistă, 
la apucături ce nu au ce căuta în 
viața noastră sportivă

Federația romînă de fotbal a ho- 
tărît să ia măsuri aspre împotriva 
celor vinovați. Un grup de fotba
liști, antrenori și arbitri au fost 
eliminați din viața sportivă. Prin (Ager preș)

La grădinița cu orar săptămînai a G.A.S. Odobești cei 30 copii ai salariaților primesc o îngrijire 
bună. lată-i jucîndu-se veseli în curtea grădiniței.

tre aceștia se află fotbaliștii Adal
bert Androvici, Emil Avasilichioaie, 
Octavian Brînzei, Petre Curcan, 
Silviu Boitoș, Marin Apostol, Re
mus Lazăr, Gheorghe și Ladislau 
Băcuț, G. Serfozo, Titi Popescu, 
Titus Ozon, Anton și Dumitru 
Munteanu. în același timp U.C.F.Ș. 
a luat măsuri categorice pentru a 
pune capăt transferurilor nejusti- 
ficate de jucători.

Măsurile luate pentru însănăto
șirea activității fotbalistice impun 
răspunderi importante organiza
țiilor U.T.M. Organizațiile U.T.M. 
au datoria să se ocupe cu toată 
seriozitatea de educarea comunistă 
a sportivilor, netolerînd nici un fel 
de abatare de la statutul organiza
ției noastre, de la normele de con
duită ale utemistului. Trebuie să 
se pună capăt pentru totdeauna si
tuației de privilegiați creată unor 
sportivi. Există o singură discipli
nă de organizație pentru toți 
membrii U.T.M. In plus, sportivii 
au datoria ca prin comportarea 
lor pe terenul de joc, ca și în via
ța particulară, să fie un exemplu 
de conduită pentru toți tinerii. Și, 
lucrul cel mai important, în viața 
fiecărui tînăr trebuie să primeze 
munca și învățătura. Sportul nu 
trebuie să devină un scop în sine 
sau o sursă de venituri. Au apus 
pentru totdeauna la noi în tară 
vremurile profesionismului sportiv. 
In patria noastră, în care tineretul 
se bucură de minunatele condiții 
create de partid pentru practicarea 
-sportului, acesta nu poate fi con
ceput decît ca un mijloc de edu
cație comunistă și de călire fizică 
a tinerei generații.

EUGENIU OBREA

Documente inedite 
privind istoricul

industrial 
petrolifere 

din Valea-Prahovei
Serviciul arhivelor statului din 

orașul Ploești a descoperit recent 
în arhiva fostului județ Prahova 
o serie de. documente necunoscu
te pînă azi privind' istoricul in
dustriei petrolifere din Valea 
Prahovei. Printre documentele 
mai importante sînt cele datînd 
din anii 1,830-1840 în legătură cu 
neînțelegerile dintre țăranii pu- 
țari din Păcureți și Buștenari 
privind exploatarea țițeiului din 
puțurile cu mai mulți proprietari 
și sentințele pronunțate de jude
cătoria fostului județ Saac cu ca
pitala la Bucov (care a existat 
pînă în 1844) pentru rezolvarea 
acestor prime litigii petrolifere. 
Arhiviștii au mai găsit printre al
tele și un dosar datînd din 1869 
care se referă la vînzarea prin 
licitație a „fabricii de gaz și co- 
merciul cu păcură" din Ploești, 
deoarece proprietarii ei nu au 
putut achita un împrumut de 800 
napoleoni aur către o bancă 
franceză. Din actele dosarului 
reiese că această fabrică de gaz 
înființată în 1865 a fost prima 
rafinărie societate pe acțiuni din 
țară. Noile documente descope
rite vor constitui obiectul unor 
comunicări și discuții în cadrul 
filialei regionale a Societății 
Științelor Istorice.

> Duminică 31 august se vor 
desfășura meciurile din cadrul ce
lei de-a doua etape a campionatu
lui categoriei A de fotbal. In Ca
pitală pe stadionul „23 August" 
vor avea loc în program cuplat 
următoarele întîlniri: ora 15,15 
Progresul București—-Știința Cluj; 
ora 17 C.C.A.—Știința Timișoara. 
Iată întîlnirile din țară : Jiul Pe
troșani—Dinamo București; Stea
gul Roșu Orașul Stalin—Rapid 
București; Dinamo Bacău—Petro
lul Ploești; U.T. Arad—Farul Con
stanța.

* Sportiva sovietică Valentina 
Kiseliova, în vîrstă de 25 ani, 
profesoară de anatomie la o școa
lă din Moscova a cucerit titlul de 
campioană a lumii în proba de flo
retă femei, înaintea coechipierei 
sale Emma Gitnikova. Prin aceas-

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința abo- 

naților telefonici și tuturor ce
tățenilor Capitalei că la data 
de 31.VII1. a.c., intră în func
țiune numerotația cu 6 cifre a 
telefoanelor din București.

Toate numerele începind cu 
cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vor primi 
înainte cifra 1, iar numerele 
care încep cu cifra 8, vor prirni 
în loc de cifra 8, 27, iar nu
merele cu 9 vor primi 21.

De exemplu :
Nr. de telefon fost 5-25.39 

va fi 15-25.39;
Nr. de telefon fost 8-18.22 

va fi 27-16.22 ;
Nr. de telefon fost 9-43.17 

va fi 21-43.17.
In acest scop Direcția 

P.T.T.R. a Capitalei și regiu
nii București a luat măsuri ca 
începind cu data de 31 iulie să 
pună în vînzare noua carte de 
telefon ediția 1958, cu numero
tația de 6 cifre.

Distribuirea cărții se va face 
zilnic între orele 8-14 și 17-20 
la ghișete fixate în acest scop, 
în holl-ul Telefoanelor din Cal. 
Victoriei 37 contra cost de vîn
zare 10 lei.

Noua carte de telefon cuprin
de toți abonații (abonați par
ticulari, instituții de stat, în
treprinderi cooperatiste, școli, 
spitale, etc.) în ordine alfabe
tică spre deosebire de cartea 
de telefon ediția 1954.

De asemenea mai cuprinde o 
parte clasificată imprimată în 
albastru, unde abonații pot 
găsi ușor telefoanele de utili
tate publică (spitale, farmacii) 
miliții, hoteluri etc.).

Odată cu intrarea în vigoare 
a noii cărți de telefon, rugăm 
insistent abonații și marele pu- 

i blic de a o consulta în prea
labil, pentru a nu se provoca 

[ deranjamente în centralele noa- 
i stre prin formarea vechilor nu- 
1 mere cu 5 cifre, sau numere 
J greșite.

Procurarea cărții de telefon 
1 este obligatorie pentru toți abo
nații telefonici din București. 

tă victorie, repurtată într-o mâ- 
nieră strălucită, floretistele sovie
tice au confirmat succesul în com
petiția pe echipe, demonstrînd că 
in momentul de față stat cele mai 
puternice din lume.

* Echipa selecționată de boxa 
duhului Motor din Karl Marx- 
etadt fir-a încheiat turneul în țara 
noastră, întîlnind marți la Cîmpina 
echipa regiunii Ploești. Boxerii ro- 
fnîni au obținut victoria ou scorul 
de 11—7.

* Tradiționalul concurs hipic al 
R.P.R. se va desfășura anul a- 
cesta între 31. august și 7 sep
tembrie pe hipodromul din calea 
Plevnei. La actuala ediție vor par
ticipa călăreți din R. Cehoslovacă, 
'R. P. Polonă, R. P. Bulgaria, R.D. 
(Germană, Italia și R. P. Romînă.

* In ziua a doua a Concursului 
internațional de atletism de la 
Oslo s-au înregistrat următoarele 
rezultate : "prăjină : Wazny (R. P. 
Polonă) 4,40 m. Bulatov (U.R.S.S.) 
4,40 m.; triplu salt: Schmidt (R. 
P. Polonă) 16,12 m. ; suliță : Da- 
nidsen (Norvegia) 82,40 m.; înăl
țime : Peterson (Suedia) 2,00 m.; 
5000 m.: Pirie (Anglia) 14’03” ;

INFOR
Tovarășii Kim Ir Sen, preșe

dintele Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene și Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene au trimis tovară
șilor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Ion Gheorghe 
'Maurer telegrame prin care mul
țumesc pentru felicitările adresa
te cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului coreean.

De asemenea tovarășul Nam 
Ir, ministrul Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene a trimis o te
legramă de mulțumire tovarășu
lui Avram Bunaciu.

★
La 27 august a sosit tn Capi

tală, venind din R. P. Bulgaria, 
dl. Malcolm Adiseshiah, director 
general adjunct al U.N.E.S.C.O.

La sosire pe aeroportul Bănea- 
sa oaspetele a fost întîmpinat de 
acad. Tudor Vianu, membru al 
Comisiei Naționale a R. P. Ro
mîne pentru U.N.E.S.C.O., De- 
mostene Botez, delegatul perma
nent al R. P. Romîne la 
U.N.E.S.C.O., Virgil Manoliu, se
cretar general al I.R.R.C.S., Va
lentin Lipatti, secretarul Corni-

Peste 5.000 hectare din raionul 
Giurgiu vor fi din nou productive

(Urmare din pag. l-a)

vezi ce mai porumb o să crească 
pe-aici 1 Asta-i pămînt bun, gras 
ca untul. Ți-e mai mare dragul 
să-l iei în mînă. Ehe, ce-o să fie 
pe-aici 1

însuflețirea lui Ion Tătaru mi 
s-a părut cît se poate de firească, 
și-am întîlnit-o și la alți tineri 
veniți să lucreze la recondiționarea 
celor 5000 de hectare.

Alături, pe taluzul canalului, tî- 
nărul inginer Alecu Nistor și-a 
scos planul lucrărilor, urmărind cu 
vîrful creionului liniile trasate pe 
hîrtie, confruntă schemele cu rea
litatea.

— Cît ați făcut din canal ?
—r Jumătate. In total, canalul 

va trebuj să aibă 16 km. Am fă
cut pînă acum 8. La toamnă va

110 xtf. garduri! Izxrger (Ttigas 
slavia) 14”; 1000 m.; Derek Johra» 
son (Anglia) 2'25”9jl0; 1500 m,l 
Lincoln (Australia) 3’45”4J1Q,_

* Comisia de organizare a cam
pionatelor europene masculine de 
canotaj academic, care vor începe 
la 29 august la Poznan, a fixat 
seriile probelor eliminatorii.

Echipajul de 2 plus 1 al R. P. 
Romîne face parte din prima gru
pă alături de echipajele Finlandei, 
Germaniei, U.R.S.S. și Italiei. La 
2 fără. cîrmaci echipajul romîn va 
concura în grupa a II-a împreună 
cu canotorii din Belgia, Anglia, 
Iugoslavia și Germania ; la 4 fără 
cîrmaci R. P. Romînă se' află în 
grupa l-a cu Iugoslavia, Finlan
da, Suedia și U.R.S.S., iar la 4 
plus 1 cu Austria, Anglia, Italia, 
U.R.S.S. și Danemarca.

• La 14 septembrie pe marele 
stadion din Leipzig se va desfășura 
întîlnirea internațională priete
nească dintre echipele reprezen
tative de fotbal ale R. D. Germane 
și R. P. Romîne. înaintea acestui 
meci echipa germană va susține o 
partidă de antrenament la 10 sep
tembrie cu o formație de club din 
Brazilia.

MÂȚII
siei Naționale a R. P. Romîne 
pentru U.N.E.S.C.O.

Dl. Malcolm Adiseshiah va ră- 
mîne în țara noastră cîteva zile.

★

în cadrul marilor aniversări 
culturale inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, Comitetul Na
țional pentru apărarea păcii din 
R.P. Romînă, I.R.R.C.S. și Uniu
nea Scriitorilor din R.P. Romînă 
au organizat miercuri seara la 
Casa oamenilor de știință o fe
stivitate consacrată aniversării a 
350 de ani de la nașterea marelui 
poet englez John Milton.

★
Miercuri seara a sosit în Capi

tală compozitorul belgian prof. 
Jean Absil, directorul Academiei 
de muzică din Bruxelles, președin
tele Asociației de prietenie Belgia- 
Romînia, membru al juriului Con
cursului internațional ,jGeorge 
Enescu".

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost întîmpinat de repre
zentanți ai Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii, ai I.R.R.C.S., 
ai Comitetului de organizare a 
concursului internațional „George 
Enescu", oameni de artă și cul
tură.

trebui să fie totul gata. Iată un 
lucru la care mă gîndesc mereu. 
Sînt multe probleme tehnice de 
rezolvat. Pe aici a mai fost cîndva 
un canal care n-a prea durat. Noi 
va trebui să facem o lucrare trai
nică. Și o s-o facem !

Cele 5000 de hectare redate 
producției agricole vor fi obiect 
de mîndrie și răsplată meritată 
pentru toți cei care muncesc acum 
aici, în condiții nu tocmai ușoare. 
Perspectiva miilor de vagoane de 
porumb, a bogățiilor pe care le 
vor culege de pe acest pămînt, 
iată ce însuflețește pe oamenii a- 
cestui șantier, care s-a născut oda
tă cu multe altele, de-a lungul 
Dunării, Dîmboviței, Begăi, șantie
re pe care mii de tineri munceso 
cu entuziasm pentru împlinirea in
dicațiilor partidului.

£l
.-3

(Urmare din pag. l-a) 

gătind din punct de vedere 
politic pe cei mai buni tineri 
pentru a intra în U.T.M,

în anul de învățămînt 
1958—1959, vor fi organizate 
cercuri politice „Să ne cu
noaștem patria" și cursuri se
rale U.T.M. In stabilirea pro
gramelor lor, C.C. al U.T.M. a 
avut în vedere ca activitatea 
acestora să înarmeze pe tineri 
cu cunoașterea luptei dusă de 
partid, a politicii partidului, a 
sarcinilor ce revin utemiștilor 
pentru înfăptuirea ei. Astfel) 
tinerii cursanți din cercurile 
politice „Să ne cunoaștem pa
tria", vor învăța: despre sta
tul nostru democrat-popular, 
stat al oamenilor muncii de 
la orașe și sate — formă a 
dictaturii proletariatului, pre
cum și obligațiile ce revin or
ganizațiilor U.T.M., utemiști
lor de a lupta pentru respec
tarea și aplicarea legilor sta
tului nostru; despre rolul 
conducător al partidului în 
lupta revoluționară a maselor 
muncitoare pentru doborîrea 
regimului burghezo-moșieresc, 
pentru adevărata independen
ță a țării noastre; despre 
lupta U.T.C.-ului, ca ajutor și 
rezervă a P.C.R. pentru dobo- 
rîrea regimului burghezo-mo
șieresc și instaurarea dictatu
rii proletariatului; despre ro
lul partidului ca conducător al 
luptei poporului muncitor pen
tru construirea socialismului 
în R.P.R.; despre U.T.M., or
ganizație revoluționară a ti
neretului muncitor, continua
toare a tradițiilor revoluționa
re ale U.T.C. și rolul ei ca a- 
jutor al partidului în construi
rea socialismului în țara noa
stră ; despre structura social- 
economică șl de clasă in țara 
noastră în perioada de tre
cere de la capitalism la socia
lism și legat de aceasta sar
cinile U.T.M. pentru educarea 
tineretului în spiritul vigilen
ței și combativității revoluțio
nare, a urii neîmpăcate împo
triva dușmanilor poporului 
muncitor etc.

Cursurile serale ale U.T.M., 
atît cele de la orașe cît și 
cele de la sate, vor cuprinde 
utemiști șl tineri care și-au

însușit de acum o seamă de 
cunoștințe politice marxist-le- 
niniste de bază, ajutîndu-i 
să-și adîncească pregătirea po
litică și ideologică, mai ales 
pe linia legării cunoștințelor 
teoretice de activitatea, de 
munca lor. practică de zi cu 
zi. Astfel, de pildă, cursurile 
serale de la orașe în progra
mul lor, pe lingă problemele 
de ordin general privind poli
tica partidului nostru și sarci
nile U.T.M. în construirea so
cialismului, vor cuprinde și o 
serie de probleme de economie 
concretă cum ar fi: despre 
fondurile de producție ale în
treprinderilor industriale și fo
losirea întregii capacități de 
producție ; • despre însemnăta
tea creșterii productivității 
muncii pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale și pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc — și princi
palii factori de care depinde 
creșterea productivității mun
cii ; ce este prețul de cost, ce 
însemnătate prezintă pentru 
economia țării și creșterea ni
velului de trai, reducerea lui 
continuă și care sînt princi
palele căi de reducere a pre
țului de cost; despre salari
zarea socialistă și normarea 
tehnică a muncii; despre dis
ciplina socialistă a muncii și 
rolul ei în creșterea produc
tivității muncii și reducerea 
prețului de cost etc. De ase
menea și cursurile serale 
U.T.M. de Ia sate cuprind, în 
programul lor, o serie de te
me de economie concretă cum 
ar fi de pildă : despre politica 
leninistă a P.M.R. pentru în
tărirea alianței clasei munci
toare cu țărănimea muncitoa
re și pentru transformarea 
socialistă a agriculturii. Sar
cinile organizațiilor U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului 
la consolidarea și dezvoltarea 
sectorului socialist în agricul
tură și sporirea producției a- 
gricole; despre rolul gospo
dăriilor agricole dp stat în 
transformarea socialistă a agri
culturii și în sporirea produc
ției agricole; despre Statutul- 
model, legea de bază a gospo
dăriei agricole colective, dez
voltarea avutului obștesc — 
sarcină de frunte a colecti-

Dezvoltarea multi- 
a gospodăriei a- 

colective — asi-

vîștilor. 
laterală 
gricole 
gură belșugul și bunăstarea 
colectiviștilor; despre retribu
irea muncii în gospodăria a- 
gricolă colectivă. Sporirea 
cointeresării colectiviștilor în 
creșterea producției agricole; 
despre întovărășirea agricolă 
pentru lucrarea în comun a 
pămîntului ; căile întăririi e- 
conomico-organizatorice a în
tovărășirii agricole.

★

în ce forme de învățămînt 
politic vor fi încadrați ute- 
miștii și tinerii ?

Pentru tineretul din între-

stitutelor pedagogice de 2 ani 
se organizează cercuri politice 
„Să ne cunoaștem patria".

Pentru studenții din facul
tăți, 
cluri 
unui 
bilit, 
fiind 
specificul specializării tineri
lor. Organele și organizațiile 
U.T.M. trebuie să învețe din 
lipsurile avute anul trecut 
cînd în unele locuri progra
mul conferințelor a fost orien
tat necorespunzător și să asi
gure ca principalele probleme 
ce vor fi tratate în conferințe 
să lămurească studenților po
litica partidului nostru, scopul,

se vor organiza ci- 
de conferințe pe baza 
program 

temele
alese în funcție de

dinainte sta- 
conferințelor

sate, vor fi încadrați în cursu
rile serale și cercurile politice 
„Să ne cunoaștem patria" îm
preună cu ceilalți tineri din 
satul, întreprinderea sau insti
tuția respectivă. In instituțiile 
în care organizațiile de partid 
crează diferite cercuri pentru 
ridicarea nivelului politic și 
ideologic al intelectualilor, or
ganizațiile U.T.M. vor propune 
organizațiilor de partid tineri 
intelectuali utemiștî care să 
învețe în aceste cercuri. în 
afară de aceasta, comitetele 
raionale și orășenești U.T.M., 
folosind experiența bună do- 
bîndită în anul trecut, vor or
ganiza pentru pregătirea poli
tică și ideologică a tinerilor

deaproape cum învață, să dea 
ajutor propagandiștilor de la 
acele cercuri care cuprind ute- 
miști, să lege expunerile și 
discuțiile din cercul politic de 
sarcinile concrete ce stau în 
fața utemiștilor din organiza
ția U.T.M. respectivă.

★

In această perioadă se pun 
bazele organizării învățămin- 
tuiui politic al U.T.M. pentru 
anul 1958—1959. De aceea e 
necesar ca organele și orga
nizațiile U.T.M. să acorde toa
tă atenția și să lucreze cu 
toată răspunderea la organiza
rea noului an de învățămînt 
politic al U.T.M.

Toal penlru
pregătirea tememieâ
a noului an de învățămînt politic al U.T.M.
prinderi, instituții, sate (gos
podării colective, întovărășiri, 
S.M.T.-uri, gospodării de 
stat etc.) se organizează 
cercuri politice „Să ne cunoaș
tem patria" și cursuri serale 
U.T.M. Pentru tinerii mecani
zatori din G.A.S. și S.M.T., cit 
și pentru tinerii care lucrează 
în sectorul forestier, piscicol 
etc. și care o bună perioadă 
din timpul anului muncesc 
răspîndiți în diverse locuri, 
comitetele regionale și raiona
le ale U.T.M. vor organiza 
cercuri „Să ne cunoaștem pa
tria" și cursuri serale ale 
U.T.M. cu programe mai 
restrînse de lecții, în funcție 
de timpul și condițiile pe care 
le au acești tineri, asigurînd 
ca programele cercurilor și 
cursurilor în care învață ei să 
cuprindă lecții și conferințe pe 
teme strîns legate de viața și 
activitatea acestor tineri.

Pentru elevii din școlile me
dii, pedagogice, tehnice și pro
fesionale și pentru elevii in-

caracterul și sarcinile U.T.M., 
probleme politice interne și in
ternaționale actuale, teze de 
bază ale învățăturii marxist- 
leniniste, necesitatea luptei in
transigente împotriva revizio
nismului contemporan, împo
triva influențelor ideologiei 
burgheze în domeniul științei, 
artei etc., asigurînd cu ajuto
rul organelor și organizațiilor 
de partid oamenii cei mai 
competenți să facă aceste ex
puneri. Ciclul de conferințe 
pentru studenți fiind o formă 
organizată a învățămîntului 
politic al U.T.M., e necesar ța 
studenților înscriși spre a 
frecventa ciclul de conferințe 
să li se dea din vreme biblio
grafia fiecărei teme ce va fi 
expusă, urmînd ca după audie
rea conferinței, în cadrul gru
pelor studențești, să se orga
nizeze discuții pentru însuși
rea și clarificarea temeinică a 
problemelor.

Tinerii intelectuali, atît cei 
de la orașe cît și cei de la

intelectuali 
sînt sau 
cercuri politice) seminarii se
mestriale (pentru cei de la 
sate) și seminarii trimestriale 
(pentru cei de la oraș).

Organele și organizațiile 
U.T.M. vor trebui sa recoman
de organizațiilor de partid ca
dre ale U.T.M. și utemiștî cu 
pregătire corespunzătoare care 
să urmeze cercurile pentru 
studierea Istoriei P.M.R. ce se 
vor organiza numai pe iinie 
de partid, asigurînd în felul 
acesta cunoașterea temeinică 
de către cadrele și membrii 
U.T.M. a glorioasei istorii de 
luptă a partidului, a politicii 
safe de construire a socialis
mului, pentru a le dezvolta și 
mat mult dragostea și devota
mentul față de partidul nostru. 
Organele și organizațiile 
U.T.M. care recomandă ute- 
miști să învețe în cercurile 
politice ale partidului au da
toria să asigure frecvența lor 
regulată, să se intereseze în-

(indiferent dacă 
nu încadrați în

O atenție deosebită trebuie 
acordată complectării rinduri- 
Ior cadrelor de propagandiști, 
instruirii lor temeinice încă 
de acum, înainte de Începe
rea activității tor. Ușurința și 
siaba răspundere de care au 
dat dovadă anul trecut unele 
organe ale U.T.M. care au 
promovat în munca de propa
gandist oameni slab pregătiți, 
necorespunzători, au avut ur
mări negative în întreaga acti
vitate a cercurilor politice 
conduse de astfel de propa
gandiști. La aceasta s-a adău
gat și slaba preocupare în 
timpul anului pentru instru
irea propagandiștilor, pentru 
controlul și îndrumarea acti
vității desfășurate de ei. De 
aceea este necesar ca organe
le U.T.M. să acorde toată a- 
tenția îmbunătățirii compozi
ției cadrelor de propagandiști, 
compiectînd rindurile lor cu 
membri și candidați de partid 
tineri, cu muncitori, tehnicieni, 
ingineri, învățători, profesori,

asistenți universitari, care au 
pregătire corespunzătoare, 
care au dovedit fermitate i- 
deologică și combativitate în 
lupta împotriva influenței 
ideologiei burgheze. Organele 
U.T.M., în selecționarea pro
pagandiștilor, trebuie să țină 
seamă de marea răspundere 
politică ce ie-o încredințează 
acestora, să aibe în vedere 
faptul că propagandistului i 
se repartizează pentru un an 
întreg un grup de tineri că
rora trebuie să le facă educa
ție politică marxist-leninistă, 
pe care trebuie să-i crească 
din punct de vedere politic 
spre a-i face să se încadreze 
în primele rinduri ale luptei 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
partidului. Iată de ce munca 
de propagandist nu poate fi 
încredințată unor oameni a- 
leși în pripă, cu multă ușu
rință. Deosebită grijă trebuie 
avută la selecționarea propa
gandiștilor care vor munci la 
sate, în școli și instituții. A- 
nul acesta în munca de propa
gandiști trebuie atrași cît mai 
mulți activiști salariați și 
nesaiariați ai U.T.M., trimi- 
țîndu-i să fie conducători ai 
cercurilor politice ale U.T.M. 
în deosebi în acele organizații 
de bază ale U.T.M. mai de
părtate de centrul de raion, 
în care nu sînt tovarăși su
ficient de pregătiți pentru a 
îndeplini munca de propagan
dist.

Seminariile lunare din timpul 
anului destinate pregătirii pro
pagandiștilor, trebuie organi
zate în așa fel îneît să contri
buie la înarmarea lor politico- 
ideologică, să le explice cu cla
ritate, temeinic, principalele teze 
ale marxism-leninismului, să 
contribuie efectiv la creșterea 
combativității lor politico-ideo- 
logice împotriva oricăror in
fluențe ale ideologiei burgheze 
și totodată să fie un prilej pen
tru un rodnic schimb de expe
riență în scopul generalizării 
metodelor și formelor de acti
vitate cele mai eficiente utili
zate de cei mai 
diști.

încadrarea 
a cît mai 
neutemiști în

buni propagan-

utemiștilor și 
multor tineri 

învățămîntul

politic al U.TJW., trebuie să fie 
rezultatul unei temeinice munci 
de lămurire dusă în rîndul ti
nerilor spre a le arăta marea 
însemnătate ce o are pregătirea 
lor politică și ideologică pen
tru întreaga lor muncă și via
ță, pentru formarea lor ca ti
neri luptători hotărîți și devo
tați cauzei socialismului. In 
acest scop, pe lîngă mijloacele 
de agitație utilizate pentru a 
face cunoscute tineretului sco
pul, conținutul, utilitatea învă
țămîntului politic — conduce
rile organizațiilor de bază 
U.T.M. trebuie să discute cu 
fiecare utemist în parte și cu 
cît mai mulți tineri neutemiști 
pentru a stabili în ce formă de 
învățămînt politic se încadrea
ză. Numai după această muncă 
minuțioasă, dusă în prealabil, 
se vor organiza adunări gene
rale U.T.M. în care se va ho
tărî crearea cursurilor și cercu
rilor politice, încadrarea ute
miștilor și tinerilor în învăță
mîntul politic cît și obligațiile 
stricte ce le revin cursanților 
în procesul învățăturii.

★

Sub conducerea și îndruma
rea organelor și organizațiilor 
de partid, organele și organiza
țiile U.T.M. trebuie să asigure 
ca în anul 1958—1959 învăță
mîntul politic al U.T.M. să fie 
mai temeinic și mai bine orga
nizat, trebuie să se ocupe cu 
mai multă răspundere de con
ținutul politic și ideologic al 
învățămîntului U.T.M., să spo
rească numărul tinerilor înca
drați în cercuri, să controleze 
și să îndrumeze sistematic buna 
desfășurare a învățămîntului 
politic, să generalizeze expe
riența pozitivă a organizațiilor 
de bază U.T.M. șj a propagan- o
diștilor și mai ales să ia mă- °
suri operativ, la timp de în- o
dreptare a eventualelor lipsuri, o
asigurînd astfel ca învățămîn- °
tul politic al U.T.M. să mili- o
teze cu fermitate pentru pregă- 3
tirea și călirea politică și ideo- 
logică a utemiștilor și tineri- ®
lor, pentru mobilizarea lor spre =■
a participa cu abnegație și ho- o
tărîre la înfăptuirea sarcinilor 
partidului. °
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T elegrame 
primite cu ocazia 
zilei de 25 August

Excelentei Sale,
Domnul ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romlne

București
Cu prilejul celei de-a 14-a aniversari a eliberării Romîniel, stnt 

fericit să adresez excelentei voastre, In numele meu și în nu
mele poporului statului Israel cele mai călduroase felicitări și 
cele mai bune urări pentru bu năstarea personală a Excelentei 
Voastre și pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.

ITZHAK BEN ZWI
președintele Israelului

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romlne, ION GH. MAURER

București
Cu ocazia sărbătorii naționale vă transmit cele mal bune urări 

pentru fericirea și prosperitatea poporului romîn.

JULIANA
Resina Olandei

Excelenfei Sale dl. I. G. MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romlne
București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniel ne face plăcere aă 
adresăm Excelenței Voastre sincerele noastre felicitări și urări 
pentru fericirea dv. personală și prosperitatea poporului romîn.

i MOHAMED AL V-LEA,
Regele Marocului

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romlne, 
CHIVU STOICA

Guvernul și poporul ceylonez și eu personal transmit Excelenței 
Voastre și prin dv. guvernului și poporului romtn sincere felicitări 
și cele mai bune urări cu fericitul prilej al zilei naționale a Ro- 
mîniei.

S. BANDARANAIKE
Prim-ministru al Ceylonului

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romtn

Tn numele tuturor membrilor Partidului Comunist din Indone
zia vă trimitem felicitări cu ocazia zilei de 23 August, ziua elibe
rării Romîniei. Urăm partidului și eroicului popor romîn noi suc
cese în construirea Romîniei socialiste și apărarea păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN INDONEZIA

Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Marea Britanle 
a trimis următoarea telegramă:

Tovarășului GHEORGHIU-DEJ, 
Partidul Muncitoresc Romîn

Dragi tovarăși.
Vă trimitem cele mai bune urări cu prilejul aniversării Zilei eli

berării, precum și felicitările noastre pentru minunatele progrese 
realizate pe drumul socialismului de întregul popor romîn.

Să trăiască solidaritatea noastră internațională socialistă 1

Cu salutări tovărășești,

JOHN GOLLAN 
Secretar general

HARRY POLLITT
Președinte

„Trebuie 
să învățăm 

și să muncim 
toată viața“
— Cuvîntarea tovarășului 
Ciu En-lai la Institutul 
politehnic „Țzinhua" —

PEKIN 27 (Agerpres). — Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chi
neze, a vizitat Institutul politehnic 
„Țzinhua". Ciu En-lai a vizitat ex
poziția lucrărilor studenților de la 
facultățile de energetică, irigare 
și radiotehnică și a facultăților de 
construcții de mașini electrice și 
de arhitectură și construcții ale 
Institutului politehnic și a avut 
o întrevedere cu absolvenții insti
tutului.

După cum anunță agenția Chi
na Nouă, părăsind expoziția Ciu 
En-lai a luat cuvîntul în fața ab
solvenților spunînd : „Vizitînd ex
poziția voastră m-am convins că 
aplicați intens în viață linia de 
îmbinare a activității pedagogice 
cu producția, a studiilor cu mun
ca, elaborată de partid și de pre
ședintele Mao Țze-dun.

Sper, a menționat Ciu En-lai, 
că și in diferitele posturi pe care 
le veți ocupa veți traduce și mai 
bine in viață linia partidului pen
tru îmbinarea studiilor cu munca, 
a activității pedagogice cu produc
ția, pentru că noi, constructorii 
socialismului, trebuie să învățăm 
și să muncim toată viața,, să par
ticipăm la producție. Din anii ti
nereții și pînă la sfirșitul vieții 
noastre trebuie să fim muncitori 
culți, constructori ai socialismului 
care îmbină munca intelectuală cu 
cea fizică.

Această linie și-a găsit oglindi
re în studiile voastre. Ea trebuie 
să fie aplicată și în munca voas
tră de zi de zi, deoarece dv. și 
numai dv, tînăra generație, veți 
construi socialismul în China și 
veți înfăptui apoi trecerea spre 
comunism. In societatea comunistă 
trebuie să mergeți înainte, mereu 
înainte și numai înainte".

Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia 
a trimis următoarea telegramă:

Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn

București
Cu prilejul celei de-a 14 aniversări a eliberării Romîniel, trimi

tem salutul nostru cel mai înflăcărat Partidului Muncitoresc Ro
mîn frățesc și poporului țării dv. Fiecare om al muncii din Grecia 
se bucură de succesele construcției socialiste din R. P. Romînă 
care au dus la înflorirea economiei sale și la creșterea nivelului de 
trai al poporului. Patrioții greci prețuiesc profund politica de pace 
a R. P. Romine, îndeosebi eforturile ei pentru coexistența pașnică 
a statelor balcanice.

Vă dorim noi succese în cauza dv nobilă care întărește forțele 
socialismului și ale păcii în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GRECIA

Cercurile agresive ale S. U. A. 
sînt vinovate de încordarea 
situației din Extremul Orient

Tovarășului A VRAM BUNACIU,
Ministrul Afacerilor Externe al R. P. Romlne

Dragă tovarășe Bunaciu.
Vă felicit cordial cu ocazia sărbătorii naționale a poporului ro- 

min — ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist.
îmi exprim puternica convingere că prietenia frățească și cola

borarea multilaterală între țările noastre se vor dezvolta și întări 
și pe mai departe în interesul popoarelor sovietic și romîn, în in- 
te-esul puternicului lagăr socialist și al întăririi păcii în lumea 
întreagă.

A. GROMÎKO
Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S,

PEKIN 27 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: S.U.A. intensifi
că prin toate mijloacele încordarea 
în regiunea Taivanului, ceea ce 
amenință în mod grav securitatea 
R'.Pl Chineze.

După cum relata agenția Asso
ciation Press, Wallace Beakley 
comandantul flotei a 7-a ameri
cane a declarat la Yokosuka (Ja
ponia) că flota maritimă militară 
a S.U.A. și flota clicii trădătoare 
ciankaișiste vor efectua la începu
tul lunii septembrie manevre în 
comun la Fanliao, în sudul Tai
vanului. După cum a spus Bea
kley, scopul apropiatelor manevre 
constă în sporirea capacității de 
luptă a trupelor americane și a 
trupelor clicii trădătoare ciankai
șiste în operațiile militare comu
ne, în îmbunătățirea și elaborarea 
tehnicii și principiilor operațiilor 
militare comune. Apropiatele ma
nevre urmăresc de asemenea 
scopul întăririi continue a legătu
rii strînse dintre flota maritimă 
militară și infanteria marină a 
S.U.A., pe de o parte, și flota și 
trupele clicii trădătoare ciankai
șiste, pe de altă parte. Intre 21
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Să iic retrase trupele 
agresoare din Orientul Apropiat!
IN LIBAN
Ultimatumul dat trupelor 

americane
BEIRUT 27 (Agerpres). — Cu 

toate că sesiunea specială extra
ordinară a Adunării Generale a 
O.N.U. a preconizat retragerea 
trupelor străine din Orientul Mij
lociu și la Washington s-a 
exprimat „satisfacția" pentru 
hotărîrile sesiunii, desfășura
rea de forțe armate ameri
cane in Liban se intensifică. 
Agenția France Presse anunță că 
tancuri grele americane au fost 
dislocate pe șoseaua care leagă 
Beirut de aeroport. Un purtător 
de cuvînt american a declarat că 
aceste măsuri au fost luate „pen
tru a asigura securitatea comuni
cațiilor armatei americane pe a- 
ceastă arteră principală care se 
învecinează cu unul din cartierele 
capitalei libaneze controlate de in
surgenți".

Desfășurarea de forțe armate a- 
mericane succede ciocnirilor care 
au avut loc între insurgenți și mi
litari americani. Mai mulți ofițeri 
americani s-au plins că populația 
atacă in special transporturile de 
material de război american, pen
tru a-i aproviziona pe insurgenți.

Rezistența poporului libanez față 
de agresiunea americană se mani
festă continuu. Agenția United 
Press International anunță că un 
post de radio clandestin al tinere
tului libanez a lansat un ultima
tum în care se spune : „INVADA
TORI AMERICANI, AVEȚI 72 
DE ORE CA SA PLECAȚI. DUPĂ 
ACEEA POPORUL SE VA RI
DICA ÎMPOTRIVA VOASTRA 
PENTRU A VA ALUNGA". După 
lansarea acestui ultimatum au fost 
puse în stare de alarmă impor
tante forțe militare libaneze îm
preună cu trupe americane.

La Beirut s-au înregistrat noi 
lupte între insurgenți și trupele 
guvernamentale în cartierul Șa- 
tila. S-au înregistrat morți și ră
niți în ambele tabere.

Tratative 
militare la Tokio

TOKIO 27 (Agerpres). — După 
cum anunță posturile de radio ja
poneze, la 27 august a avut loc 
la Tokio cea de-a 6-a ședință a 
așa-zisei Comisii japono-america- 
ne pentru „asigurarea securității". 
La ședință a participat Fujiyama, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Japoniei, Ghisen Sato, șeful Di
recției Apărării naționale a Japo
niei, iar din partea americană 
Douglas MacArthur, ambasadorul 
S.U.A. în Japonia, amiralul Felt, 
comandantul forțelor armate ame
ricane din Pacific și Extremul O- 
rient și general locotenent Burns, 
comandantul forțelor armate ame
ricane din Japonia.

După cum reiese din informația 
posturilor de radio, în ședință s-au 
discutat planurile de înzestrare a 
armatei japoneze cu proiectile tele
ghidate, tancuri și avioane ameri
cane. S-a discutat, de asemenea, 
problema situației încordate din 
strîmtoarea Taivan, care, după 
cum se știe, este urmarea acțiuni
lor provocatoare ale ciankaișiștilor 
și ale flotei a 7-a americane față 
de R. P. Chineză. Au fost discu
tate și probleme legate de stațio
narea în Japonia a unor trupe a- 
mericane și de folosirea de către 
trupele americane a forței de mun
că japoneze.

Tratativele militare de la Tokio 
stîrnesc îngrijorarea opiniei publi
ce japoneze. Această îngrijorare 
este intensificată de faptul că clica 
ciankaișistă, sprijinită de S.U.A., 
își continuă acțiunile provocatoare 
împotriva R. P. Chineze.

și 23 august, Beakley s-a aflat în 
Taivan unde a dus tratative cu 
Cian Kai-și. La 25 august, Paul 
Blackburn, comandantul formației 
de nave de patrulare a flotei a 7-a 
a S.U.A. în regiunea Taivanului. 
a sosit la Țzoin, în Tai-van, unde 
împreună cu ofițeri superiori ai 
flotei clicii ciankaișiște „a exami
nat situația creată recent în golful 
Taivan". La 26 august Thomas 
Moorman, comandantul unității a 
13-a a aviației a S.U.A., a sosit 
pe cafea aerului în Taivan venind 
de la baza aeriană militară ame
ricană de la Clarkfield (Fîlipine).

La 24 august Ministerul Apără
rii al S.U.A. a declarat că a dat

Avioane militare britanice violează 
spațiul aerian al R. P. Chineze

PEKIN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
la 27 august Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare 
Chineze a adresat însărcinatului 
cu afaceri al Angliei la Pekin o 
notă prin care protestează împo
triva violării spațiului aerian al 
R. P. Chineze de către avioane 
militare britanice.

Autoritățile libaneze au reintro
dus în noaptea de marți spre 
miercuri — după cum anunță As
sociated Press — cenzura știrilor 
transmise, după ce numai cu o zi 
înainte renunțaseră la ea.

Agențiile de presă occidentale 
semnalează că forțele insurgenți
lor exercită controlul în diferite 
legiuni din Liban. La Tripoli a 
avut loc o paradă a insurgenților 
care au defilat pe străzile orașu
lui. Parada la care au participat 
mai multe unități cuprindea tru
pe regulate înarmate cu puști mi
traliere, tunuri ușoare și mortiere 
trase de camioane, unități de fe
mei, de Cruce Roșie etc. Parada 
a fost primită de conducătorii in
surgenților din regiunea Tripoli în 
frunte cu Rașid Karami, fost pre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Libanului.

Noul președinte al Libanului a cerut 
din nou retragerea invadatorilor

BEIRUT 27 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Tele
graph", noul președinte al Repu
blicii Liban, general Șehab, a ce
rut lui Șamun să întreprindă 
demersurile oficiale necesare pe 
lîngă guvernul S.U.A. în vederea

Cîțiva tineri dintr-un grup de 30 de muncitori calificați, aflați la G.A.C. „Walter Ulbricht" din R.D. 
Germană, în orele libere, la club.

In intimpinarea Festivalului de la Viena
ARGENTINA

• în Argentina, comitetul 
Festivalului s-a constituit cu 
participarea organizațiilor : Ti
neretul Radical Intransigent, 
Tineretul Democrat Progresist, 
Tineretul din Mișcarea Națio
nală Intransigentă, Asociația 
Argentiniană de Arte Plastice, 
Comisia Tineretului din Sindi
catul Energie și Lumină, aso
ciația F.O.T.I.A., Tineretul Co
munist, Federația Națională de 
Folclor etc. Federația Universi
tară din Argentina a informat

indicații flotei a 7-a a S.U.A. și 
altor forțe maritime militare ame
ricane din Extremul Orient să 
întreprindă așanumitele „măsuri 
normale de precauție", avînd în 
vedere situația creată în regiunea 
strîmtorii Taivan. Corespondentul 
american, care însoțește flota a 
7-a, arată că avioanele americane 
și navele se află la mai puțin de 
12 mile engleze de litoralul chi
nez.

La 25 august, comandantul for
țelor maritime militare ale S.U.A. 
în Japonia, F. Wittington a decla
rat la Yokosuka că navele și mi
litarii aflați sub comanda lui sînt 
gata de luptă.

Ținînd seama de aceasta, se 
spune în notă, guvernul chinez 
protestează din nou cu toată ener
gia pe lîngă guvernul britanic și 
cere încă o dată guvernului bri
tanic și autorităților engleze din 
Hongkong să pună capăt imediat 
acestor provocări și să garanteze 
împotriva repetării lor în viitor.

Adevăratele scopuri 
ale intervenției americane 
Dezvăluirile demascatoare din scrisoarea 

unui ofițer american
BEIRUT 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
aflat aici, Johnson, ofițer ameri
can în batalionul 79 de geniu, a 
adresat soldaților și ofițerilor a- 
mericani staționați în Liban o 
scrisoare în care se spune:

„Soldați și ofițeri americani î Am 
sosit la 27 iulie din Munchen îm
preună cu un grup de alți ofițeri 
americani pe bordul unui avion de 
tip „Globemaster".

S-au făcut încercări de a ne 
convinge că trupele americane sînt 
chemate să apere independența și 
suveranitatea Libanului împotriva 
agresiunii armate a unui stat 
străin. Am fost încredințați că 
trupele noastre vor fi retrase din 
Liban, deîndată ce va înceta a- 
gresitmea din partea R.A.U. și 
Irakului. Or, șederea mea în Liban 

retragerii trupelor americane din 
Liban.

Ziarul arată de asemenea că 
generalul Șehab a discutat cu 
Șamun necesitatea Îndeplinirii 
întocmai a rezoluției sesiunii 
speciale extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U.

Comitetul Internațional de pre
gătire a Festivalului că acceptă 
să fie membră a Comisiei stu
dențești a celui de al VIi-lea 
Festival.

Peste 20 de personalități și- 
au dat de asemenea adeziunea 
la Festival.

Nu de mult, în această țară 
au avut loc un Festival sportiv 
și o întîlnire folcloristică a re
giunii de pe litoral. La 15 iulie 
a fost inaugurată o expoziție 
despre Festivalul de ia Mosco
va și cu privire la pregătirile 
celui de al VIi-lea Festival. In 
orașul Rosario a început o co- 

• lectă pentru strîngerea de fon
duri necesare cheltuielilor de 
drum pentru un ansamblu fol
cloric care va participa la Fe
stival.

FRANȚA

• în Franța numeroase or
ganizații de tineret dintre cele 
mai reprezentative se preocu
pă încă de pe acum de Festi
val. Printre ele amintim de 
Consiliul Francez al Mișcări
lor de Tineret, Federația Unită 
a Cabanelor de Tineret, Fede
rația franceză a Caselor Tine
relului și Culturii, Mișcarea 
Tineretului Comunist, Cerceta- 
șii Franței, Tovarășii și tovară
șele sincere (Les Frances et 
Franches camarades). Centrul 
de antrenament al metodelor 
de educație activă și multe 
altele.

Pînă în prezent au și avut 
1 c mai multe întruniri cu ca
racter larg, deschise tuturor 
mișcărilor de tineret. Ele au 
permis să se facă schimburi de 
vederi cu privire la alegerea 
locului Festivalului, desfășura
rea sa, formele de organizare 
proprii situației tineretului fran
cez pentru pregătirea delega
ției naționale.

In sfîrșit, un grup de lucru 
la care participă reprezentanții 
cîtorva organizații este însărci
nat cu legătura între diferi
tele mișcări participante Ța
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și observațiile mele personale, 
m-au convins că adevăratele sco
puri ale amestecului american în 
treburile Libanului nu au nimic 
comun.cu lupta împotriva faimoa
sei „agresiuni”. Acum cîteva zile 
noi am primit ordinul de a rămî- 
ne în Liban 15 luni pentru a asi
gura securitatea și liniștea S.U.A. 
In afară de aceasta se prevede 
executarea în Liban a unor mari 
lucrări tehnice pentru transforma
rea aerodroamelor Raiak și Kleiat 
în baze pentru avioane americane 
cu arma atomică. La frontiera li- 
bano-siriană se vor construi cinci 
rampe pentru lansarea rachetelor. 
In curînd în Liban vor fi trimise 
arme atomice de diferite tipuri.

Din cele de mai sus reiese că 
toate aceste pregătiri vor duce în 
ultimă analiză la exterminarea mi
lioanelor de arabi care luptă pen
tru independența lor națională. 
După părerea mea, majoritatea 
soldaților și ofițerilor americani 
sînt convinși că prezența trupelor 
S.U.A. în Liban nu este cîtuși de 
puțin justificată și implică mari 
primejdii pentru pace nu numai în 
Orientul Mijlociu, ci și în întrea
ga lume.

Acestea sînt cauzele care m-au 
îndemnat să adresez vouă, prie
teni, chemarea de a cere coman
damentului nostru imediata noa
stră evacuare din Liban”.

pregătirea Festivalului și Co- 
misiunea Permanentă de la 
Viena precum și cu asigurarea 
continuității muncii de pregă
tire a Festivalului în Franța.

IN FRANȚA

Largă mișcare de opoziție 
față de proiectul de constituție

PARIS 27. Corespondentul A- 
gerpres transmite: în întreaga 
Franță se desfășoară o largă 
mișcare de opoziție față de noul 
proiect de constituție al guver- 
mului, care urmează să fie supus 
spre aprobare în cadrul referen
dumului de la 28 septembrie.

La 26 august numeroși depu- 
tați radicali și-au exprimat în 
cadrul unei întruniri a grupului 
parlamentar radical opoziția față 
de proiectul noii constituții. De-

Vizita delegației 
oamsnîlor de cmtură 

din R. P. Romînă în
R. S.S. Moldovenească

CHIȘINAU 27 (Agerpres). — 
Corespondență specială. în ziua 
de 26 august, delegația oamenilor 
de cultură din R.P. Romînă, în
soțită de N. F. Pisarenko, loc
țiitoare a ministrului InvățămltK 
tului al R.S.S. Moldovenești, * 
vizitat orașul și raionul Tiraspol, 
unul din cele mai importante ra
ioane cultivatoare de pomi frucn 
tiferi de pe malurile Nistrului.

In satul Parcani, oaspeții ro- 
mîni au fost întîmpinaN cu tra
diționala pîine și sare de un grup 
mare de colhoznici în frunte cu 
președintele colhozului „Lenin", 
D. I. Mișcenko, Erou al Muncii 
Socialiste, care a urat oaspeților 
bun sosit. Membrii delegației au 
vizitat casa de cultură a colho
zului, care are o sală de spec
tacole cu o capacitate de 900 
locuri.

In continuare oaspeții au vizi
tat colhozul „Kotovski" din satul 
Tărnăuca. La intrarea in sat, pe 
un mare panou era scrisă o ura
re de bun venit solilor poporului 
romîn. Președintele colhozului, 1. 
M. Baka, a informat pe membrii 
delegației despre succesele colho
zului în special în domeniul vie
ții culturale.

Oaspeții romîni au vizitat apoi 
mai mult de trei ore sovhozul 
„Frunze". Directorul sovhozului,
S. I. Babin, candidat în științe 
agricole, deputat în Sovietul Su
prem al U.R.S.S., a condus pe 
oaspeți în diferitele sectoare de 
muncă ale acestei mari gospo
dării, care posedă intre altele 
peste 600 ha. livezi.

Delegația oamenilor de cultură 
din R. P. Romînă a petrecut 
după-amiaza zilei de 26 august 
în orașul Tiraspol. La casa de 
cultură a orașului a avut loc un 
miting la care au participat peste 
1.000 persoane. Cu acest prilej a 
vorbit N. F. Pisarenko, locțiitoa
re a ministrului Invățămintului 
al R.S.S. Moldovenești.-

Oaspeții romîni au vizitat apoi 
fabrica de conserve „1 Mai", una 
din cele mai mari întreprinderi 
ale industriei alimentare din 
R.S.S. Moldovenească,

AMMAN. — Agenția France 
Presse transmite că autoritățile 
iordaniene eu comutat tinerei Na
dia Es Salti, pedeapsa de la 3 
ani la un an închisoare, pedeapsă 
dată de către tribunalul militar 
din Amman. A rămas definitivă 
condamnarea la moarte a doi din
tre tovarășii Nadiei. Es-Salti, prin
tre care se numără și logodnicul 
ei Stehhan Theodore. Alți doi 
acuzați au fost condamnați la 15 
și respectiv la 20 ani muncă sila 
nică.

BEIRUT. — Secretarul general 
al O.N.U., Hammarskjoeld, a so
sit marți noapte la Beirut de 
unde a plecat după cîteva ore la 
Amman.

NEW YORK. — După cum se 
anunță din Washington, ambasa
dorul Peruvian a remis Departa
mentului de Stat al S.U.A. o notă 
In care se arată că statui Peru 
este „serios neliniștit" în legătură 
cu hotărîrea comisiei tarifare a 
S.U.A. de a majora taxele de im
port la plumb și zinc.

BAGDAD. — Prințul moștenitor 
al Yemenului. Ei Badr, și primul 
ministru irakian, Kasem, au sem
nat un comunicat comun la în. 
cheierea vizitei de patru zile fă
cute de El Badr în Irak. Comu
nicatul subliniază că Yemenul și 
Irakul ..vor face front comurf față 
de toate evenimentele internațio
nale și vor colabora pentru întă
rirea Cartei O.N.U. și a păcii 
mondiale".

ALGER. — Generalul de Gaulle 
a sosit miercuri la Alger, tn ulti
ma etapă a călătoriei pe care a 
întreprins-o în Madagascar, Africa 
Ecuatorială și Africa occidentală 
Franceză.

putatul radical Baylet, director al 
ziarului „Dep&he du Midi" s-a 
pronunțat pentru respingerea ca
tegorică a proiectului noii consti
tuții în cadrul referendumului de 
la 28 septembrie.

O poziție similară a fost adop
tată de fostul ministru al apără- 
rîi Burges-Maunoury. Liderul ra
dical Mendes-France și-a reafir
mat opoziția față de proiectul 
noii constituții.


