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trebuie să fie un
GOSPODAR PRICEPUT

Cu prilejul consfătuirii pe țară 
a muncitorilor și tehnicienilor 
din întreprinderile sectorului 
pielărie și cauciuc organizată la 
Cluj privind utilizarea rațională 
a materiei prime și a materiale
lor auxiliare, reprezentanții a 
numeroase colective de muncitori 
din fabricile din sector s-au an
gajat, ca urmînd exemplul mun
citorilor de la „Ianoș Herbak", 
să realizeze la cit mai multe 
produse cele mai mici consumuri 
specifice șt, cea mai bună calita
te pe țară. Printre aceștia au 
fost și reprezentanții întreprin
derilor ,,Kirov“ și „Flacăra Ro
șie" din București.

Do la consfătuirea de la Cluj 
a trecut o săptămînă de zile. Ce 
au făcut între timp organizațiile 
IJ.T M. de la întreprinderile res
pective. ce măsuri au luat pentru 
antrenarea tineri'or la îndeplini, 
rea angajamentelor luate privind 
reducerea consumurilor specifice?

auxiliară, contribuind astfel la 
realizarea mai multor produse din 
aceiași cantitate de materie primă, 
la îmbunătățirea calității lor și la 
reducerea prețului de cost.

Problema principală de care 
trebuie să 
tul U.T.M.

comite- 
a însu- 
tînăr a

se ocupe 
este cea 

șirii de către fiecare 
unui înalt nivel de pregătire pro
fesională. Multe măsuri au fost 
luate în acest sens. Despre cîteva

O problemă hoiărîfoare 
— calificarea

Două vești deosebite au publicat 
ziarele In legătură cu uzina „Ki- 
rov“ din Capitală: faptul că îm- 
brățișînd inițiativa colectivului de 
muncă de la „ianoș Herbak“ din 
Cluj, uzina s-a angajat ca, redu- 
cînd consumurile specifice la ma
terii prime și auxiliare să econo
misească în anul 1959 suma de 
1.130.000 lei, și faptul că tînărul 
Marin Andreescu, muncitor în a- 
ceastă uzină, a cîștigat titlul de 
„cel mai bun croitor în piele pe 
țară pentru bocanci*. Două suc
cese, care alăturate de distincția 
primită anul acesta de uzină: 
„Drapelul de întreprindere frun
tașă pe ramură", redau fidel ta
bloul muncii însuflețite a acestui 
harnic și priceput colectiv de mun
că. La aceasta mai trebuie adăugat 
faptul că analizîndu-se posibili
tățile existente pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate, colectivul de 
muncă al uzinei „Kirov" și-a mă
rit angajamentul luat de a reali
za economii în 1959 de la 1.130.000 
lei la 1.200.000 lei. Aceasta în
seamnă că fiecare tînăr muncitor, 
alături de vîrstnicl, trebuie să fo
losească cu pricepere de gospodar, 
de conducător, materia primă și

C e f a c 
organizațiile U. T. M. 

din întreprinderile 
sectorului pielărie 
și cauciuc pentru 

mobilizarea tuturor 
tinerilor în acțiunea 
de reducere a consu

murilor specifice 
la încălțăminte

tor în acțiunea patriotică de reali
zare la cît mai multe produse cele 
mai mici consumuri specifice și 
cea mai bună calitate pe țară. Co
mitetul are în atenție mobilizarea 
tinerilor la cursurile de minim 
tehnic care se vor organiza, mo
bilizarea tinerilor la concursurile 
trimestriale organizate de uzină 
pentru titlul de „cel mai bun ștan- 
țor“ și, „cel mai bun croitor*.

Principalele măsuri sînt îndrep
tate înspre pregătirea profesională 
a tinerilor la un nivel cît mai 
înalt. Legat de aceasta comitetul 
U.T.M. a hotărît ca problema cali
ficării profesionale, ca și posibi
litățile tinerilor de a realiza eco
nomii să fie pe larg dezbătute în 
organizațiile de secție U.T.M. la 
gazetele de perete. Trebuie obți
nut un avînt deosebit în această 
problemă De calificarea și ridi
carea calificării profesionale a 
tinerilor este strîns legată gospo
dărirea materiei prime și materia
lelor auxiliare. Acestea sînt pe 
scurt unele măsuri luate de comi
tetul U.T.M. Important este să se 
treacă deîndată la înfăptuirea lor.

cînteia 
inerelulul 

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Mii
de tineri

din

întreaga țara
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Muncitorii timișoreni 
se alătură Inițiativei 

de la „ianoș Herbak"

din ele ne-a vorbit tov. Petre Du- 
descu, secretarul comitetului 
U.T.M.

—Comitetul U.T.M. — ne-a 
spus dînsul, în colaborare cu co
mitetul de întreprindere, sub con
ducerea organizației de partid, a 
organizat cursuri de minim tehnic 
cu durata de trei luni, la fiecare 
brigadă de tineret, (in uzină sînt 
5 brigăzi). Tot în scopul ridicării 
pregătirii profesionale a tinerilor 
comitetul U.T.M. a trecut între o- 
biectivele sale principale — orga
nizarea de schimburi de experien
ță, mijloc de a pune la îndemînă 
tuturor experiența înaintată. Vom 
organiza asemenea schimburi în
tre tînăr și tînăr, între secție și 
secție între tinerii din uzina noas
tră și alte fabrici din sector. Și, 
continuă tov. Dudescu, cu sprijinul 
lui Marin Andreescu vom ajuta 
pe tinerii rămași în urmă să ajun
gă la nivelul celor mai buni. Am 
luat măsuri în acest sens ca să 
organizăm demonstrații practice a- 
ducînd tineri din secțiile de croit 
la locul de muncă unde lucrează 
Andreescu.

Nu sînt însă singurele măsuri 
din planul comitetului U.T.M. în 
legătură cu mobilizarea tineri-

Deocamdată... planuri
La „Flacăra Roșie*, întreprin

dere cunoscută în întreaga țară 
pentru calitatea produselor sale, 
inițiativa de a reduce consumurile 
specifice la materiile prime și ma
terialele auxiliare a stîrnit un larg 
ecou în rîndurile tinerilor munci
tori. Ziarele care au adus vești

LIDIA POPESCU 
AL. PINTEA

(Continuare tn pag. 3-a)

acțiunea patriotică
de plantare

a pomilor
pe marginea șoselelor

Adunări festive consacrate
„Zilei petrolistului44

Duminică au avut Ioc în schelele 
rafinăriile petrolifere din regi-și .

unea Ploești adunări festive consa
crate Zilei petrolistului". Cu acest 
prilej au fost înmînate unui nu
măr mare de petroliști insig
na de fruntaș în producție 
acordată de Ministerul Indu
striei Petrolului și Chimiei și 
Sindicatul muncitorilor din petrol,

chimie, gaz metan. In cadrul adu
nărilor festive din rafinăriile ora
șului Ploești au fost înmînate 780 
de diplome de onoare petroliștilor 
care s-au evidențiat în întrecerea 
socialistă pentru valorificarea op
timă a țițeiului. La cluburile mun
citorești din schele și rafinării au 
fost prezentate în cursul zilei de 
duminică programe artistice.
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De multe ori, după orele de producție responsabilii celor două 
brigăzi de tineret din secția croit a fabricii „Flacăra Roșie* dis
cută posibilitatea plasării corecte și economicoase a tiparelor pe 
suprafața pielei.

Reporterul fotografic a surprins pe cei doi responsabili, Florica 
Dumitrescu și Petre Cercel, într-unul din frecventele schimburi de 
experiență.

Acțiunea tineretului de a spri
jini refacerea patrimoniului nos
tru pomicol și dezvoltarea lui, de 
a contribui prin muncă voluntară 
la reîntinerirea livezilor noastre a 
căpătat o puternică extindere în 
toate regiunile patriei.

Din scrisorile corespondenților 
noștri voluntari, din comunicările 
primite din partea comitetelor re
gionale U.T.M. ni se face cunoscut 
că sîmbătă și duminică pe margi
nea șoselelor ce leagă principalele 
orașe din țară sute și mii de tineri 
din uzine, din școli și din diferite 
instituții au săpat aproape 10.000 
gropi în vederea începerii plantă
rilor de pomi. Exemple de acest 
fel sînt cei 1179 de tineri din ora
șul Oradea care au săpat 1165 de 
gropi pe marginea șoselelor ce lea
gă orașul lor de raioanele Salonta 
și Săcueni sau cei 460 de tineri 
din orașul Bacău, care au săpat

600 de gropi pe marginea șoselei 
ce leagă orașul Bacău de orașul 
Roman. Rezultatele bune s-au obți
nut în această direcție mai ales în 
regiunea Cluj. Aproape 1000 de ti
neri din orașele Cluj, Turda și 
Dej au săpat pe marginea șosele
lor 2000 de gropi. Constituie de a- 
semenea un succes și faptul că ac
țiunea aceasta patriotică a tine
retului se bucură acum de o aten
ție specială din partea organelor 
V.T.M, mai ales în regiunile Timi
șoara, Pitești, Constanța, Bacău și 
altele. In unele regiuni însă, cum 
sînt Suceava și Baia Mare comi
tetele regionale și raionale U.TM. 
nu sprijină în suficientă măsură 
această importantă acțiune.

Activiștii utemiști din cele două 
regiuni manifestă chiar neîncre
dere în posibilitățile tineretului 
de a planta pe marginea șoselelor 
un mare număr de pomi fructiferi. 
Concepția aceasta care n-are ni
mic comun cu entuziasmul tinere
tului în această direcție trebue as
pru combătută. Este necesar 
pretutindeni elevii și studenții, 
nerii muncitori și tinerii săteni 
aibe largi posibilități de a se 
firma într-o astfel de acțiune,

ca 
ti
să
a- 
de 

mare interes economic național.

7 noi G. A. C.

Inițiativa patriotică „Să reali
zăm la cît mat multe produse cele 
mai mici consumuri specifice ț 
cea mai bună calitate pe țară 
pornită de colectivul uzinei „k 
noș Herbak" din Cluj a găsit un 
larg ecou și în întreprinderile și 
fabricile de încălțăminte și piele 
din Timișoara.

In zilele de 10 și 11 octombrie 
la fabrica de încălțăminte „Nikos 
Beloiannis" au avut loc întruniri 
între muncitorii fruntași, maiștri, 
tehnicieni și ingineri în care s-a 
discutat aplicarea acestei iniția
tive valoroase la condițiile speci
fice întreprinderii.

Valoarea totală a economiilor 
pa care s-au angajat să le reali
zeze muncitorii de aici se ridică la 
720.555 lei. Pentru obținerea ace
stor economii, încă în acest an se 
vor aplica o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice, printre care 
crearea unor modele de pantofi cu 
consum mic de piele, reglarea co
rectă a mașinii de impregnat pîn- 
ză pentru întinderea uniformă a 
soluției, confecționarea unor cuțite 
speciale pentru ștanțarea pieselor 
mari etc.

Acum cînd se desfășoară intens campania de recoltare a porumbului tinerii colectiviști din
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Luni la prins, în sala Dalles, a 
avut loc o conferință de presă or
ganizată de Ministerul învățămîn- 
tulul și Culturii și A.R.L.US. în 
legătură cu JSiptămîna cărții so
vietice’’, ce se va desfășura între 
14-20 octombrie în toată țara.

Au luat parte scriitorul Aurel 
Mihale, director general al editu
rilor, Serghei Pavlovici Emeliani- 
kov, redactor-șef la Editura de stat 
pentru literatură din Moscova, 
I. Moraru, secretar al Consiliului 
Ceneral A.R.L.U.S., ziariști romîni 
și străini.

Luînd cuvîntul, scriitorul Aurel 
Mihale a arătat interesul și dra
gostea cu care cititorii romîni 
așteaptă deschiderea „Săptămînii 
cărții sovietice" și a subliniat uria
șele succese dobîndite de Uniunea 
Sovietică în domeniul cărții și ol 
editării ei.

Cartea și presa, a spus Serghei 
Pavlovici Emelianikov, au fost din 
totdeauna arme ale Partidului Co
munist pentru mobilizarea milioa
nelor de oameni ai muncii la lupta 
pentru victoria comunismului.

In Uniunea Sovietică, tinde se 
editează anual 60.000 de titluri în: 
tr-un tiraj de un miliard de exem
plare, cartea a devenit un bun al 
poporului.

în legătură cu prețuirea de care 
se bucură literatura romînă in 
niunea Sovietică, vorbitorul a 
ratat că în anii de după război — 
fost editate 110 titluri de cărți de 
autori romîni, tirajul lor fiind de 
iSA milioane de exemplare. Citito
rii sovietici cunosc și prețuiesc o- 
perele lui Vasile Alecsandri, Geor
ge Coșbuc, Mihail Eminescu, I. L. 
Caragiale, Mihail Sadoveanu, Mi
hai Beniuc, Cezar Petrescu, " 
haria Stancu, Petru Dumitriu 
ale altor scriitori romîni.

în încheiere, tov. S. P. Emilia- 
nikov a mulțumit organizatorilor 
,Săptămînii cărții sovietice”, care 
este încă o dovadă a prieteniei de 
nezdruncinat dintre poporul romîn 
și poporul sovietic,

(Agerpres)
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Palazul Mare, regiunea Constanța, se străduiesc să execute această Importantă lucrare în cît mai 
puține zile. Porumbul cules este transportat și depozitat cu grijă, așa cum se poate vedea și din 
fotografia noastră. Foto: M. CARANFIL

Inițiativa utemiștilor și tinerilor 
din unitățile agricole socialiste din 
țara noastră a luat în primăvara 
anului acesta o mare amploare. 
Tot mai multe organizații de bază 
U.T.M. din gospodăriile agricole 
colective, din gospodăriile de stat, 
din S.M.T.-uri și întovărășiri agri
cole și-au luat angajamente legate 
de planurile de muncă, în privința 
dezvoltării economico-organizato- 
rice a unităților din care fac parte. 
Dezbătînd temeinic documentele 
Consfătuirii de la Constanța în 
adunări generale deschise ale or
ganizațiilor de bază 
miștii ți tinerii au 
meroase propuneri 
tărirea economică 
lor agricole socialiste.

Organizația de bază U.TM. din 
G.A.C. Săpunari a luat măsuri ca 
toți utemiști; și tinerii colectiviști 
să cunoască bine documentele Con
sfătuirii de la Constanța. Mai în- 
tîi, cu sprijinul organizației de 
partid și al conducerii gospodăriei, 
cei peste 40 de tineri, dintre care 
27 de utemiști, au studiat docu
mentele consfătuirii. Apoi, pentru 
înțelegerea deplină a unor proble
me majore din documente, s-ș ți
nut un seminar, în care tovarășul 
Gheorghe Nichifor, președintele 
gospodăriei și Vasile Barbu, mem
bru în biroul organizației de bază 
de partid au lămurit utemiștilor și

De ce nu și-au îndeplinit 
tinerii de la G. A. C. 
Săpunari angajamentele 
pe care și le-au luat 
urma Consfătuirii de 

Constanta
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în 
la

muneii. Cei cinci tineri recoman
dați pentru sectorul zootehnic au 
trecut să lucreze tot la atelaje. La 
vaci, Ia oi, la porci nici un tînăr 
n-a vrut să lucreze. Cu toate in
sistențele președintelui gospodă
riei, niciunul nu a îmbrățișat mun
ca de îngrijitor de animale, sub 
pretextul că „nu face de nasul 
lor*.

NICOLAE BARBUU.T.M., ute- 
făcut nu- 

pentru în- 
a unități-

Cum trebuie să educăm la elevi
Asistăm, fa 

anii regimului 
democrat-popu

lar, la marele 
aflux al tinere
tului, al fiilor 
oamenilor mun
cii spre școală, 
spre învățătură. 
Asistăm la tran
sformarea școlii 
dintr-un lăcaș 

situat deasupra 
și în afara rea
lității, într-un 
tură și știință, 
pe tineri pentru 
tru a satisface nevoile crescînde 
de cadre pentru diferitele do
menii de activitate, pentru marea 
operă de construire a socialismu
lui. în școală nu mai cresc niște 
domnișori care-și formează o 
spoială de cultură generală și cu 
care apoi să se fudulească într-o 
„discuție de societate*. Aci cresc 
tineri cu o concepție sănătoasă 
despre viață, care învață însufle
țiți de ideea că învățătura lor tre
buie să fie tovarășă bună cu mun
ca cu care să se complecteze, să 
se întregească. Această concepție 
se formează de-a lungul anilor de 
școală, în procesul de 
în muncă, în familie, 
colectivului.

Despre necesitatea 
de a întări și dezvolta 
concepție nouă, sănătoasă, aș vrea 
să mă ocup în rîndurile ce urmea
ză, în aceste prime zile ale noului 
an școlar.

Educarea elevilor în spiritul mun
cii, pentru muncă, nu poate fi în
țeleasă însă în afara procesului

atitudinea socialistă
față de MUNCA

edificiu de cul- 
care-i pregătește 

viață, pen-

învățămînt, 
în mijlocul

imperioasă 
această

muncii. în condițiile de azi, cînd 
învățămîntul este strîns legat de 
viață, de practică, realizarea edu
cației prin muncă este posibilă. 
Sîntem la începutul celui de-al 
treilea an de introducere a ele
mentelor de politehnizare în învă
țămîntul de cultură generală. în 
activitatea depusă pentru formarea 
de deprinderi practice la elevi 
ne am familiarizat și noi și elevii 
cu peisajul de muncă în atelier.

Dacă ar fi să socotim rezultatele 
muncii elevilor în atelier, în 
timpul orelor de lucrări practice, 
ar fi greu s-o facem cifric. Rezul
tatele se referă mai ales la atmo
sfera nou creată în rîndul elevi
lor la creștera interesului elevilor 
pentru unealtă, pentru atelier, la 
dezvoltarea deprinderilor practice 
la elevi. Dar vorbind de această 
atmosferă, putem vorbi de acum 
și de o transformare radicală, la 
toți elevii a concepției despre 
munca fizică în general. Din păca
te, despre acest lucru nu putem 
vorbi fără rezerve. Iar vinovați 
pentru aceasta sîntem noi cei ce 
facem educația tineretului școlar.

Ne mulțumim că elevul învață «ă 
mîmiiască menghina, să repare o 
siguranță, să facă un lucru util. 
Dar de ce fac aceasta le-o spunem 
noi suficient de convingător, le 
transmitem o dată cu noțiunile 
despre operația ce trebuie s-o 
execute ți sentimentul că acest lu
cru, în aparență mărunt, are o în. 
seninătate deosebită ? Este foarte 
bine să promovăm la elevi o seamă 
de deprinderi practioe de muncă ; 
dar mai presus de asta trebuie să le 
insuflăm dragostea și stima față 
de muncă, să-i învățăm să apre
cieze valoarea muncii fizice, să-i 
antrenăm să participe, după posi
bilitățile lor la această activitate, 
să-i învățăm să muncească perma
nent și sistematic, să-i
gătim pe mulți dintre ei pen
tru a îmbrățișa în 
una sau alta dintre muncile fizi
ce. De aceea
să-i ducem pe elevi cît mai 
des în uzină, să-i lăsăm să

pre-

cred că este

viitor

bine

lucreze cot la eot 
cu muncitorii 
ți rit Ie sădim 
în conștiință sti
mă și respect 
față de această 
mîndrie pentru 
că au 
posibilitate de a 
veni în contact 
direct cu cei ce 
muncesc. Cadrul 
îngust al atelie
rului nu-i oferă 

elevului viziunea

această

nici pe departe 
muncii, a activității lui viitoa
re. Aceasta n-o poate avea 
decît cunosoînd bazele produc
ției și tehnicii moderne. Ele
vul în fața lealității de astăzi, 
în industrie și agricultură, nu 
poate să nu-și dea seama că fără 
cunoștințe, fără o pregătire temei
nică, fără cultură generală, nu 
poate stăpîni la nivelul cerut de 
construirea socialismului, nici o 
meserie, și că, deci, tocmai ei care 
primesc asemenea cunoștințe în 
școală sînt chemați să îmbrățișeze 
aceste meserii. Activitatea în ate
lier este grea, e adevărat, mulți 
se plîng de aceste greutăți, mai 
ales unii părinți socotesc că fiii 
lor sînt supuși unor eforturi prea 
mari, că trebuie cruțați. Această 
atitudine trebuie combătută, grija 
pentru elevi nu se manifestă prin 
crearea unor condiții „de seră",

Prof. VALENTINA GEORGESCU 
șefa secției de învățămînt 

Sfatului popular al raionului^ 
1 Mai, București
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tinerilor colectiviști marea impor
tanță ce o prezintă fiecare proble
mă ridicată la Consfătuire. După 
aceea, organizația de bază U.T.M. 
din G.A.C. Săpunari a organizat o 
adunare generală deschisă în care 
utemiștii și tinerii, după multă 
chibzuință și discuții, și-au luat 
angajamente, sarcini precise în 
privința contribuției lor la dezvol
tarea gospodăriei.

Printre altele se preconiza ea în 
cadrul uneia din cele două brigăzi 
statutare de cîmp să ia ființă o 
echipă de tineret, care să răspun
dă de 20 hectare cu grîu, 5 ha. cu 
floarea soarelui, 10 ha. cu porumb 
și altele.

Un alt punct din angajamente 
prevedea recomandarea către con
ducerea gospodăriei a cinci tineri 
care să lucreze în sectorul zooteh
nic, sector care s-a dezvoltat prin 
cumpărarea a 27 de vaci cu lapte, 
a 3000 de pui și păsări.

La început, cu sprijinul organi
zației de partid și al conducerii 
gospodăriei, organizația de bază 
U.TM. a desfășurat o bună acti
vitate politică și organizatorică 
pentru îndeplinirea angajamente
lor.

Dar, treptat-treptat, entuziasmul 
tinerilor a început să se piardă 
pe drum. Organizația de bază 
U.TM. uita din ce în ce mai mult 
de angajamentele luate, pierzînd 
încet-încet capitolul îndeplinirii 
lor. Adunările generale ale orga
nizației de bază U.T.M. nu se mai 
țineau cu regularitate și cînd se 
țineau, utemiștii discutau la modul 
general despre probleme care nu 
aveau nimie comun cu sarcinile de 
producție ale gospodăriei. în nici 
o adunare generală nu s-a anali
zat stadiul îndeplinirii angajamen
telor luate. Slăbind activitatea po
litică a organizației, lipsind preo
cuparea biroului organizației de 
bază U.T.M. pentru mobilizarea 
tinerilor în scopul îndeplinirii 
angajamentelor luate, aceștia au 
început să slăbească și ei ritmul

Față de această mentalitate îna
poiată, organizația U.T.M. n-a luat 
nici un fel de măsuri, n-a combă
tut-o cu tărie și Ia vreme. I’en-

în regiunea Iași
Duminică In regiunea Iași au 

fost inaugurate încă 7 gospodării 
colective în raioanele Huși, Vas
lui, Tg. Frumos și Murgeni. Cele 
280 de familii de țărani muncitori 
intrate în aceste unități au adus 
spre a lucra în comun o suprafață 
totală de peste 760 ha. teren. De 
la Consfătuirea de la Constanța 
a țăranilor și lucrătorilor din 
sectorul socialist al agriculturii și 
pînă în prezent, în regiunea Iași 
au luat ființă 32 noi gospodării 
colective. In cele 179 gospodării 
colective, cîte există acum în re
giune, peste 14.000 familii lucrea
ză în comun circa 47.000 ha. te
ren.

Dublu sărbătoare la Năvodari
La șantierul uzinei de acid sul

furic și superfosfați de la Năvo
dari, sîmbătă, o dublă sărbătoare 
a entuziasmat numărul mare de 
muncitori, brigadieri, maiștri și 
ingineri ai șantierului. Intr-o a- 
dunare festivă Ii s-a înmînat 
muncitorilor și tehnicienilor șan
tierului steagul de șantier fruntaș 
al Ministerului Construcțiilor și 

iar 
din 

al

Materialelor de Construcții, 
brigadierilor lj s-a înmînat 
partea Comitetului Central 
Uniunii Tineretului Muncitor 
steagul de șantier național al ti
neretului fruntaș pe țară.

în primul semestru al anului 
acesta, lucrările pe șantier au fost 
mult avansate șl asta datorită 
sîrguinței, muncii eroice și înflă
cărate cu care a lucrat întregul 
colectiv al șantierului.

— Vom preda acest steag —• 
a spus tovarășul Vasile Ispas, 
comandantul brigadierilor — doar 
odată cu cuvintele: „am terminat 
uzina".

Mulți dintre brigadierii, munci
torii și tehnicienii fruntași au 
primit cu această ocazie diplome 
de onoare din partea conducerii 
șantierului și numeroase premii.

Tinerii constructori ai uzinei, 
brigadieri, muncitori, maiștri, teh
nicieni, și-au exprimat aici hotă- 
rîrea de a termina în cel mai 
scurt timp ultimele lucrări care 
au maj rămas de executat pe 
șantier.

Steagul de șantier național al 
tineretului fruntaș pe țară este 
adus la Năvodari, de către briga
dieri, pentru a doua oară.

Festivalul 
teatrelor 

dramatice
Duminică a început în Capitală 

Festivalul teatrelor dramatice din 
R. P. Romînă, la care participă 
13 colective teatrale din București 
și din alte orașe ale țării. Juriul 
festivalului sub președinția artistu
lui poporului Ion Manolescu, este 
alcătuit din fruntași ai scenei noa
stre, regizori, dramaturgi, critici 
teatrali care vor face aprecieri asu
pra spectacolelor prezentate din 
punct de vedere al interpretării, 
regiei și scenografiei. Pentru cele 
mai bune realizări se vor acorda 
la sfîrșitul festivalului premii și 
mențiuni.

Munca avîntată și plină de entuziasm pe șantierul tineretului de îa 
Iezer. Prin digul construit pe o distanță de aproape 10 km., tinerii 
brigadieri din regiunea Constanța au redat agriculturii 12.000 de 
hectare de teren fertil. în pagina 2-a citiți reportajul „DIGUL“(



| Pe șantierul tineretului de la Iezer, tineri brigadieri din regiunea 
j Constanța au CONSTRUIT VOLUNTAR UN DIG de aproape ZECE Km., 
laducînd statului APnnnmii de circa 2 milinanc*

Capitolul I La chemarea partidului, tineretul a 
răspuns cu entuziasm și spirit de răspundere

Pe aici n-a fost nimic. A fost 
doar balta Iezerului cu peștii și 
păsările sale, iar dincoace, în 
dreapta, o pustă Cafenie și netedă.

Ploile au început anul acesta 
pe la mijlocul primăverii. Cerul 
s-a întunecat și a coborit amenin
țător de-asupra stufărișului și bă
lăriilor care se întindeau săl
batec pe mii de hectare. Ploaia a 
venit cu o furtună năpraznică. 
Fulgera înfricoșător și când totul 
se lumina ireal și straniu pentru 
cîteva clipe, această uriașă întin
dere de 12.000 de hectare cu vege
tația ei crescută fără socotința, 
dintr-un pămînt a cărui rodnicie 
teribilă se pierdea în van, părea 
o împărăție pustie și inaccesibilă, 
ca o pădure lăsată în urmă de 
peria miraculoasă aruncată dc vră
jitoarea vreunui basm.

Ploile au ținut săptămîni în șir. 
Apele Dunării curgeau ca întot
deauna liniștite, vălurind ușor sub 
bătaia vîntului venit dinspre Bără
gan. De la o vreme au început 
însă să se umfle. Oamenii priveau 
înfricoșați apele tulburi și miloa
se, care pregăteau parcă în taină, 
de pe dedesubt, asaltul peste digul 
vechi și șubred care apăra cele 
peste 45.000 de hectare ale gos
podăriilor de stat Fetești, Pietroiu 
și Cochirloni. Noaptea, pe dig șe
deau oameni de pază. Din întune
cime, paznicii simțeau cum apele 
se ridică spre vîrful digului și 
sunau din cornuri în cele patru 
zări, vestind amenințarea.

în noaptea de 1 mai apele au 
început să rupă digul vechi, făcut 
din paie și crengi, amestecate cu 
pămînt. S-a dat alarma. Paznicii 
au sunat prelung și vibrant che- 
mînd oamenij să salveze semănătu
rile și miile de vite și porci — 
averea celor trei gospodării — care 
se aflau în baltă și pe care apele, 
dacă învingeau, le-ar fi înecat.

Și-au venit în noaptea aceea a- 
proapo trei mii de oameni, de la 
mic la mare, cu căruțe, cu lopeți 
și casmale, care au lucrat o zi și 
o noapte fără răgaz, luptîndu-se 
cu prăpădul deslănțuit. în locu
rile din dig care erau sparte s-au 
aruncat saci cu pămînt, crengi, 
paie, tot ce s-a putut găsi pentru 
a opri apele.

în lupta aceasta istovitoare oa
menii au învins, dar cu multă tru
dă și sacrificii. Apele au scăzut, 

um tauara, Brigadierii pleaca Ia lucru, spre dig, chitind, Încolonați pe brigăzi.

dar 12.000 de hectare continuau 
să fie sub amenințarea lor con
tinuă, nefolosite.

Trustul regional Gostat s-a 
gîndit de multă vreme să facă 
un dig solid și înalt, care să re
ziste apelor în orice împrejurare. 
S-au făcut diverse planuri, s-au 
emis propuneri, supoziții și ipo
teze. Ba, în toamna lui 1954, 
I.S.L.I.F.-uț a și început lucrările. 
Mergea însă greu, ce-au oonstruit 
într-o toamnă și-o iarnă, au stricat 
apele din primăvară. Prin 1956 
lucrările au început din nou, s-a 
mai înălțat ceva din dig. Dar era 
făcut superficial și slab, cu paie 
și crengi și cînd au venit apele 
l-au spulberat iarăși.

La Consfătuirea de la Constanța 
a țăranilor și lucrătorilor din 
sectorul socialist al agriculturii 
sarcina de a reda noi terenuri a-

Capitolul II Examenul
După o călătorie de cîteva ore, 

cei trei sute de tineri care cîn- 
taseră tot timpul veseli, bucuroși 
că pretutindeni oamenii, munci
tori și colectiviști, îi întâmpinau 
cu urale, flori și fructe, au ajuns 
pe șantier. Dar ce era șantierul în 
ziua aceea ? O simplă baracă cu 
pereți de rogojini și acoperită cu 
stuf, așezată alături de vechiul dig, 
zdrențuit de ape. în rest, de jur- 
împrejur, o luncă cenușie, punctată 
ici-colo de albeața turmelor de oi 
și de porci. Cerul era înnourat și 
amenințător. Bătea un vînt de 
toamnă, rece și aducător de ploaie.

După ce s-a terminat festivitatea, 
brigadierii — titlul acesta avea în 
ei o rezonanță nouă și nemaicunos
cută — au intrat în barăcile aco
perite cu stuf, construite chiar 
in ziua aceea. Apoi au intrat în 
paturi. Dar paturi nu erau dea- 
juns. Unii și-<au pus saltelele pe 
jos și s-au culcat acolo.

Și ploua mereu. Cîntecele s-au 
oprit. De pe streașini apa a în
ceput să se scurgă înăuntru și să-i 
ude pe unii. Apa venea și pe jos 
și cei care n-aveau paturi au tre
buit să se scoale.

Și ploua necontenit. Apa pătrun
dea prin acoperiș. Brigadierii s-au 
sculat și și-au pus păturile și sal
telele în oap, dirdîind de frig. Co- 

griculturii, de a salva de ape și 
mlaștini terenuri întinse și fertile 
a devenit o problemă la ordinea zi
lei, de mare acuitate. Comitetul 
regional P.M.R. a inițiat o vastă 
campanie, la caro, a mobilizat mii 
de oameni ai mdneii, pentru a da 
viață acestei sarcini deosebit de 
importantă, trasată de către partid, 
în regiunea Constanța au luat ast
fel ființă mari șantiere pentru re
dare de noi terenuri agriculturii 
ca cele de la Luciu-Giurgeni, Gîr- 
liciu-Dăeni, Maltezi-Bordușeni, 01- 
tina, Mahmudia și altele Una din 
problemele mari în această pri
vință din agricultura regiunii Con
stanța rămînea insă digul de la 
Iezer, prin construirea căruia tre
buiau să fie redate agriculturii 
12.000 hectare de pămînt fertil, iar 
alte 45.000 de hectare să fie apă
rate indirect de inundații. Comite-

mandantul i-a șoptit atunci unui 
activist cu care se acoperea sub 
aceeași pătură :

— E bună ploaia asta.
— Bună, pe dracu — mormăi ce

lălalt. O să tremurăm toată noap
tea.

— E bună, a continuat coman
dantul ginditor. Miine am să știu 
cu cine tămîn și pe cine pun bază 
Acum e primul lor examen.

— Greii că o să fugă cineva ?
— Nu știu. Vedem miine la ca

reu.
A doua zi, comandantul care nu 

dormise aproape toată noaptea, 
gîndindu-se și plimbindu-se prin
tre bri gadierii care dormeau tre
murând, avea să vadă pe cine poa
te să pună bază.

La careul de dimineață s-a fă
cut apelul. Toată lumea era pre
zentă. Brigăzile s-au aliniat disci
plinate și au plecat cîntînd spre 
dig, una după alta, ca niște com
panii de ostași.

Și ploaia continua. Ploua mă
runt și rece, întinderea uriași a 
bălții era cuprinsă într-o ceață 
care-ți intra silnică și dușmănoasă 
în oase.

Cei trei sute de brigadieri s-au 
urcat pe vechiul dig și, privindu-l 
de sus, cu indiferență și milă, i-au 
spus inginerului : 

tul regional de partid a luat o ho- 
tărîre îndrăzneață — să încredin
țeze tineretului din regiune con
struirea acestui dig. Organizațiile 
U.T.M. din întreaga regiune, ute- 
miștii și tinerii au primit cu în
suflețire și mîndrie această sarcină 
de cinste, care dovedea încrederea 
partidului în forțele lor. Chema
rea Comitetului Regional U.T.M. 
a străbătut regiunea de la un ca
păt la altul, în organizațiile de 
bază U.T.M. s-au făcut adunări 
generale deschise în care utemiștii 
au hotărît să trimită pe acest șan
tier pe cei mai buni dintre ei. 
Astfel în fiecare raion s-a format 
cite o brigadă. în ziua de 1 sep
tembrie a avut loc la Constanța 
un miting al tineretului, după care 
un șir de peste 30 de autocamioa
ne încărcate cu tineri a pornit spre 
balta dintre Borcea și Dunăre. 

dîrzeniei
— Păi noi o să pornim treaba 

de la început.
Și-așa au făcut. Au început să 

dărîme vechiul dig prăpădit și 
zdrențuit de ape, smulgînd cren
gile, iarba și paiele din el. Digului 
trebuia să i se facă o bază solidă, 
puternică.

S-a muncit pe ploaie pînă la 
prînz. După masă ploaia s-a înte
țit. Brigadierii au rămas în tabără. 
S-au așezat pe paturi. Și-au scos 
valizele, cotrobăind prin ele, sau 
ședeau la taifas. Unii au început 
să se semneze și să scrie amintiri 
pe stâlpii barăcii.

— Măi fraților, e cam jale cu 
brigadieria noastră. Am tras în 
bară de la început — vorbea unul 
din Constanța, Luican Petre, oare 
lucra prin port. Avea o figură care 
voia să arate „șmecheră , cu niște 
plete pe care le ondulase cu aju
torul unei cantități serioase de un
soare.

— Cine ți-a spus ție asta, mă ? 
l-a întrebat o voce groasă și repe
zită.

— Păi nu vezi, cum am venit 
aici ne-au băgat la murat. Pe urmă 
cică să muncim pe ploaie. Păi ce-s 
cîștigat la belciuge ?

A venit atunci lingă el un tînăr 
solid și înalt, care l-a privit drept 
în ochi. Apoi s-a aplecat la ure
che și i-a spus :

— Auri, măi, șmecheriile, să-ți 
spun un secret. Dacă nu-ți place, 
întinde-o de unde-ai venit. Da 
așa fără să mai faci multă gălă
gie. Pentru că altfel îți ard una 
de-ți mut gura Ja ceafă.

Intr-un colț al barăcii, un tînăr 
ceva mai matur decît ceilalți, tre
cut de 25 de ani, făcea niște cal
cule pe o hîrtie în mijlocul unui 
grup.

— Hai să zicem așa : vasăzică 
12.000 de hectare înmulțite cu cît? 
Să zicem nu trei mii de kg. boabe 
la hectar, ci două mii nouă sute, 
lese în fiecare an o recoltă de 
3480 de vagoane de porumb. Voi 
vă dați seama mă ce-nseamnă 3480 
de vagoane de porumb? întrebă el.

— Cine-i ăsta, măi ? întrebă cu
rios Zio Șerif, un puști de vreo 
paispreze ani, care se invirtea pe
ste tot

— Ăsta-i inginer, mă. E preșe
dintele colectivei de la noi, de la 
Băltăgești, Năstăsoiu, n-ai auzit de 
el ? Era în concediu cînd a venit 
vestea cu șantierul. A lăsat odihna 
și-a venit cu fras-su pe șantier.

Brigadierii s-au apucat de soco
teli. Au transformat Vagoanele de 
porumb în cirezi de vaci, in turme 
de oi și de porci, în carne, în 
lapte și-n unt. Și ieșeti din toate 
astea, din ce în Ce mai clar, scopul 
luminos al muncii și eroismului 
lor, venea răspunsul limpede la 
întrebarea pe care o pusese unul 
mai circotaș — „De ce să mun
cim și pe ploaie

A mtai plouat și-a mai fost frig și 
după-aceea. Unii se mai văitau, se 
credeau bolnavi, dar încetul cu 
încetul se căleau, învingeau greu
tățile.

Intr-o asemenea pădure tînără 
și viguroasă a existat insă și-o us
cătură : Luican Petre, cel care 
spunea în stingă și-n dreapta că 
aici nu-i de trăit, că mai bine-ar 
fi să se întoarcă fiecare acasă. Laș, 
Luican ar fi vrut să fugă, dar nu 
singur. Una e cînd dezertezi sin
gur și alta cînd te duci și spui de 
unde-ai plecat : „ăhă, păi au fu
git mulți de tot". Luican nu-și 
găsea însă tovarăși cu toate că-n- 
cercase în dreapta și-n stînga. Nu
mai pe unul, Bujoreanu Gheor- 
ghe, băiat de vreo 17 ani, care nu 
prea ieșise în lume a reușit să-l 
îmbrobodească.

— Ilm, mă, că te duc eu pe 
alt șantier, unde-i mai bine ca 
aici.

Și-ntr-o noapte au fugit. Briga

Cine sînt entuziaștii de la Ie
zer ?

E o întrebare firească pe care 
ți-o pui în fața digului uriaș, în
tins pe aproape 10 km. și înalt 
de 3 metri. Cine sînt acești viteji 
care au construit intr-un timp re
cord digul acesta solid și puternic 
peste care apele nu vor mai putea 
trece în nici un chip ? Cine sînt 
uriașii aceștia de cinsprezece, șai
sprezece și șaptesprezece ani, care 
în patruzeci de zile au cărat pe 
dig peste 50.000 de metri cubi de 
pămînt, aducind statului economii 
de aproape 2 milioane lei ? 
Cine sînt entuziaștii care de dimi
neață și pînă noaptea au muncit cu 
o abnegație și-o dîrzenie demne de 
glorioșii lor înaintași de la Agnita- 
Botorca și Bumbești-Livezeni ?

Cine sînt ? Ia, sînt niște băieți 
simpli, muncitori ca Marin lor- 
dache, tractoriști ca Vîjîială Gheor- 
ghe sau Flaut Constantin, colec
tiviști ca Zio Serif sau Detcov 
Gheorghe și fratele lui, ingineri 
ca Năstăsoiu Dumitru, muncitori 
necalifioați ca Timofte Gheorghe, 
ospătari ca Mangioală Alexandru, 
funcționari — tineri de toate pro
fesiile strînși la un loc, uniți, la 
chemarea organizației revoluțio
nare de tineret. Ei au răspuns 
spontan, plini de entuziasm la s- 
ceastă chemare răscolitoare, ve
nind să muncească voluntar pe a- 
cest șantier, înfruntînd greutăți și 
făcînd sacrificii. O conștiință so
cialistă înaintată, un inalt spirit 
patriotic — iată ce i-a îndemnat 
pe cei 600 de brigadieri care au 
muncit pe șantier voluntar cîte-o 
lună de zile și pe alțl sute de ti
neri care au muncit de asemenea, 
voluntar, cite trei zile, să vină aici 
în mijlocul bălții pentru a con
strui digul.

Veniți de pretutindeni, din în
treaga Dobrbge, ei au întemeiat 
aici, în lunca aceasta pustie, o 
familie comunistă unită și puterni
că. Le plăcea șantierul, cu tot ce 

dierilor nu le-a părut rău după 
Luican, pe care-l știau ce poamă 
e, ci după celălalt. Cînd au ajuns 
în gară, Bujoreanu și-a dat repede 
seama că a fost prostit. Luican nu 
mai vrea să meargă pe alt șan
tier, îi convenea mai mult să hoi
nărească aiurea. Bujoreanu a ră
mas pe gînduri. Oare ce-Or să zică 
tovarășii lui de la Centrul Meca
nic din Constanța, care l-au trimis 
aici să-i reprezinte, să muncească 
cinstit și entuziast, cînd, or auzi c-o 
fugit ? Fără să vrea s-a cutremu
rat. Și a învins în el ceea ce era 
bun și adevărat, conștiința sa de 
utemist.

— Eu mă duc înapoi pe șantier 
— i-a spus el hotărît.

Celălalt, laș și fricos, a îngăi- 
mat :

— Viu și eu. O mai încurc eu o 
săptămînă-două, pînă spre sfîrșit.

Și s-au înapoiat la tabără. Bri
gadierii s-au uitat la ei ca la niște 
străini.

Au fost puși imediat în fața ca
reului. Brigadierii i-au judecat as
pru și necruțători. Pe Luican l-au 
exclus de pe șantier.

— Lașii, fricoșii, șmecherii, le
neșii n-au ce căuta în mijlocul 
nostru. Noi am venit să construim. 
N-avem nevoie de uscături printre 
noi.

Pe Bujoreanu l-au judecat a- 
proape la fel de aspru.

— Tu după cine te iei — după 
unul ca ăla sau după noi, după 
trei sute de oameni ? Nu ți-ai adus 
deloc aminte cînd ai plecat că ai 
un carnet roșu de utemist în bu
zunar ?

Bujoreanu a început să plîngă 
ca un copil. Nu-și închipuia mai 
mare rușine pe lume pentru el 
decît aceea ca trei sute de tineri 
să te scoată din mijlocul lor ca 
fiind nefolositor. Bujoreanu a pro
mis că va ști să-și spele această 
rușine.

Brigadierii au hotărît să-l lase 
mai departe în mijlocul lor, să 
vadă cum se comportă.

Bujoreanu a dovedit că tot ce 
s-a întîmplat a fost o slăbiciune 
trecătoare, că în el există totuși 
conștiința unui adevărat utemist. 
Muncea pe șantier cu o dîrzenie 
și o ambiție nemaipomenită. După 
ce termina brigada, el mai rămî
nea o vreme singur. Comandantul 
făcea semn băieților să-l lase să 
lucreze.

— Lăsați-l, că are o pată de 
spălat.

era specific lui, se simțeau aici 
făihiliăfi, stăpîni și mîttdri.

La cinci dimineața se sculau și 
ieșeau afară să facă înviorarea. 
Trupurile lor mai vinjoase sau 
mai mărunte se destindeau energic 
sub boarea inviorătoare și mati
nală care-i făcea vioi și energici. 
Tot programul zilei se desfășura 
sub semnul disciplinei liber con
simțite. Și le plăcea ordinea a- 
ceasta puțin militărească tinerilor 
veniți de la țară și oraș, făcîndu-i 
să se simtă mîndri de forța lor 
organizată, La lucru plecau înco
lonați pe brigăzi, cîntînd. Clasa
mentul pe brigăzi cuprindea punc
te și în ceea ce privește cîntecele 
și încolonarea. Cînd au venit aici, 
tinerii nu prea știau cîntece. Le-au 
învățat însă repede și le cîntau 
cu o poftă teribilă, răscolind cu 
vocile lor cam pițigăiate, de puș
tani, liniștea seculară a bălții care 
cunoștea prima oară viața și tine
rețea. în pauza de la prînz citeau 
ziarele. Un avion poștal zbura că
tre ora douăsprezece pe de-asupra 
șantierului și le arunca pachetul 
cu ziare. Tinerii sorbeau cu sete 
articolele și aveau o satisfacție 
uespusă cînd descopereau cuvinte 
care le erau închinate. Citeau în 
comun articolele despre evenimen
tele externe și le comentau sim
plu, așa cum se pricepeau ei. Erau 
indignați de pirateria americană 
în Taivitn. Poporul chinez, de șase 
sute de milioane, a avut în aceste 
zile alături de el inimile pline de 
cea mai caldă simpatie și solidari
tate ale celor trei sute de tineri de 
la Iezer.

Duminica după amiază briga
dierii au program administrativ : 
își spală rufele (peisajul acesta are 
un humor inegalabil), își sapă 
fîntîni (primesc puncte la între
cere și pentru asta), joacă fotbal 
între ei, pe un teren pe care și 
l-au amenajat singuri (bâtele sînt 
patru casmale înfipte în pă
mînt).

Ispas, comandantul, mărturi-

Pe cele 12.000 de hectare redate agriculturii datorită digului 
construit de tinerii brigadieri, tractoarele au început deja 

desțelenirile
sește emoționat și exaltat el în
suși :

— Pe cuvîntul meu, îi văd cum 
cresc sub ochii mei.

Așa au crescut, moralmente, bri
gadierii pe șantier — văzînd cu 
ochii.

Cei din Medgidia, din seria în- 
tîia, nu și-au îndeplinit norma în 
cîteva ziie, la început. S-a făcut 
într-o seară o ședință de brigadă. 
Comandantul i-a întrebat simplu :

— De ce nu v-ați făcut norma ? 
Răspundeți scurt.

Unul a îngăimat că l-ar fi durut 
cică un picior, altul o nună, iar 
altul că i s-a stricat lopata. Co
mandantul a intervenit iarăși 
scurt :

— Măi băieți, nu asta v-am în
trebat. Voi răspundeți aici în fața 
brigăzii, ca utemiști și brigadieri, 
de ce nu v-ați făcut norma ?

Codașii au tăcut. S-au uitat cî
teva minute unul la altul. Apoi, 
unul mai îndrăzneț a spus :

— Tovarășe comandant, vă răs
pundem miine dimineață la între
barea asta. Apoi s-au sculat ime
diat și-au plecat prin noapte spre 
dig și-au lucrat pînă și-au depășit 
normele. Acesta a fost răspunsul.

Comandamentul înmîna săptămî- 
nal steagul de brigadă fruntașă și 
cele 14 insigne zburătoare de briga
dieri fruntași. Lupta pentru steagul 
de fruntaș și patru insigne avea 
în fiecare săptămînă un aspect im
presionant și dramatic.

întîmplarea cu brigada de la 
Hîrșova a rămas de neuitat pe șan
tier. llîrșovenii s-au dovedit a fi 
niște tacticieni desăvârșiți. Ei au 
muncit tot timpul constant și bine.

Se clasau în fiecare săptămînă pe 
locul doi, la o mică diferență de 
puncte de cei de la Istria, care se 
credeau definitiv stăpîni pe steag, 
în ultima săptămînă hîtșovenii i-au 
dat zor. Cei din Istria nu se lă
sau nici ei mai moi. Seara însă, 
după ce se culcau toți, hîrșovenii 
se îmbrăcau pe nesimțite și, tiptil, 
fără să-i observe nimeni plecau la 
lucru pe dig. După miezul nopții 
se întorceau, iar dimineața se scu
lau iarăși voioși, fără să lase să 
se observe nimic. Se vede însă 
treaba că cei din Istria au bănuit 
ceva pentru că într-o seară hîrșo
venii s-au trezit peste ei cu co
mandantul, care i-a trimis înapoi 
în dormitor. în noaptea următoare 
fenomenul a luat proporții : toate 
brigăzile, aflînd despre șiretlicul 
celor din Hîrșova, au ieșit să lu
creze noaptea.

Cu insignele zburătoare lupta 
era la fel de dîrză. Fruntașii se 
schimbau de la o săptămînă la 
alta. Au fost însă unii mai am
bițioși care, cînd au luat-o în pri
ma săptămînă, n-au mai dat-o al
tora. Astfel se spune că Emil Hi- 
giret, un lăcătuș din Constanța, 
și-a legat de prima oară insigna 
>n piept, pe șalopetă, cu niște 
sîrmă. Unul încerca să-l necă
jească :

— N-o lega așa tare, eă tot ți-o 
iau săptămînă ailaltă.

— Poate de la alții. De aici n-o 
mai desface nimeni.

Si așa a fost. Insigna a rămas 
tot timpul pe pieptul său.

Aceștia sînt entuziaștii de la 
iezer !

Opera lot — digul înălțat pe a- 
proape zece kilometri 1

Și nu știm acum cui se cuvin 
oare elogiile cele mai exaltate.

Lui Vasile Ghimperea, de la 
Băneasa, care a fugit de-acasă ca 
să vină pe șantier, pentru că tai- 
că-su se gîndea că e prea crud și 
prea firav ‘l

Lui Zio Serif, băiatul de 14 ani 
de la Hîrșova, care a plîns în ziua 
cînd n-a putut să-și îndeplinească 
norma și brigada nu putea să cîști- 
ge steagul din pricina lui ?

Lui Timofte Gheorghe, cel care 
a fugit primul la miezul nopții 
din dormitor ca să lucreze pe dig?

Celor care lucrau noaptea, în 
întuneric, în liniște pentru ca să 
ia steagul de fruntași — cea mai 
mare cinste pentru ei — dăruin- 
du-și în chip superb fiecare pică
tură de forță pentru ca digul să 
fie terminat cu 15 zile mai de
vreme, pentru ca cuvîntul de 
onoare al organizației luat în fața 
partidului să fie respectat ?

Desigur, elogiile lor li se cu
vin !

Dar mai întîi se cuvine să adu
cem omagiu celui care a înălțat 
asemenea oameni pînă la faptele 
eroice care le luminează chipu
rile, partidului oare a răscolit și a 
înflăcărat forța aceasta care i s-a 
pus în slujbă cu credință și abne
gație. Elogiul se cuvine organiza
ției noastre revoluționare de tine
ret care și-a pus pecetea sa de en
tuziasm și dăruire comunistă pe 
sufletele crude și exaltate ale a- 
cestor tineri care știu să facă mi
nuni.

...Și iată că digul s-a terminat ! 
Brigada V-a, Medgidia, a lui Cos- 
tache Ștefan, și-a aruncat cușma în 
văzduh și-a strigat ura ! In întin
derea nesfîrșită a cîmpiei dintre 
ape strigătul lor de izbîndă s-a 
răspîndit vibrant. L-au auzit trac
toriștii care au început deja des
țelenirile pe cele 12.000 de hectare 
de pămînt salvate de dig. Pămîn- 
tul fertil, roditor a fost redat oa
menilor. Țăranii le-au adus briga
dierilor struguri și i-au mîngîiat 
cuprinși de emoție pe băietanii a- 
ceștia care au muncit zi și noapte 
pe dig.

Brigadierii vor pleca înapoi în 
întreprinderi, pe tractoare, în co
lective. Și se vor simți mai puter
nici și mai viguroși sufletește. 
Școala comunistă a șantierului i-a! 
făcut mai dîrzi, mai hotărîți, a în
tărit în conștiința lor sentimentul 
de mîndrie și recunoștință față de 
partid, față de organizația U.T.M. 
care le-a imprimat spiritul briga- 
dieresc comunist, înălțător. De a- 
cum înainte partidul și organiza
ția noastră se poate bizui pe ei ori- 
cînd.

Ca o centură de lut, groasă și 
inaltă, frumos și uniform, nivelat 
ca de o mină măiastră, digul stă 
maiestos și sigur în fața apelor 
care se Vor izbi de el neputin
cioase.

Le-a învins aceste sute de voi-, 
nici de șaptesprezece ani, care au 
împlinit aevea cuvîntul și îndem
nul partidului.

Țara întreagă afle deci astăzi 
fapta vitejească a entuziaștilor de 
la Iezer !

ION BAIEȘU

ION ȘERBI)
(Fotografiile autorilor)
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fața de comportările nedemne 
ale lui Ivan V, și Adriana L. ?

Articolul „Dragoste adevărată 
— nu ușurință și goană după 
zestre" apărut în „Scinteia tine
retului" a trezit un viu interes în 
rîndurile studenților din institutul 
nostru.

în munca sa de educație co
munistă, organizația U.T.M. de 
la Institutul politehnic a avut în 
vedere problema educării studen
ților în spiritul unei juste înțe
legeri a relațiilor de »prietenie, 
tovărășie și dragoste. încă din 
anii trecuți noj am organizat 
deseori, discuții pe această temă, 
Ia care au participat de fiecare 
dată majoritatea studenților. A- 
cum, la apariția articolului amin
tit, comitetul U.T.M. a organizat 
o altă discuție colectivă la care 
au participat studenți și studente 
din facultăți și ani diferiți. Soco
tind problemele ridicate de arti
col ca fiind deosebit de însemnate 
pentru educația morală a tinere
tului, participanții la discuție au 
condamnat cu multă indignare 
josnica comportare manifestată 
de studenții Adriana L. și Ivan 
V. în relațiile lor de „dragoste" 
și familie.

în afară de faptele
acest articol, noi nu cunoaștem 
altele. Dar ele sint suficiente ca 
să ne trezească indignarea și dis
prețul pentru asemenea tineri 
care aruncă o pată murdară pe 
numele de student, de tânăr viitor 
intelectual care are datoria să 
contribuie prin cunoștințele sale 
Ia educarea altor tineri.

Ceea ce ne miră și ne indig
nează și mai mult este faptul că 
asemenea manifestăfi crase de li
beralism, de descompunere mora
lă s-'au putut petrece Sub ochii 
colectivului, a colegilor lor, a or
ganizației U.T.M. Și împotriva 
unor asemenea abateri de la mo
rala noastră comunistă, colecti-

relatate in

vul, colegii lor de facultate, de 
cămin, n-au luat o atitudine fer
mă, intransigentă. Cum de au 
putut trece nepăsători pe lingă 
astfel de abateri, cum de le-au 
putut socoti minore ? Am urmă
rit cu multă atenție materialele 
din rubrica „Scinteii tineretului" 
după apariția acestui articol. Spre 
surprinderea și nemulțumirea 
noastră am întâlnit, recent, doar 
un singur material semnat de o 
studentă de la acest institut. De 
atîta vreme nici unul din colegii 
de facultate, de an, ai celor doi 
studenți nu s-au simțit răspunză
tori pentru faptele nedemne să- 
vîrșite de tineri din mijlocul lor. 
Ne-am permite să tragem conclu
zia că studenții acestui colectiv 
au înțeles greșit colegialitatea. 
Un adevărat coleg nu-i iartă co
legului său apucăturile urite, de
gradante. El luptă pînă la com
pleta lor înlăturare și aducerea 
acestuia în rindul oamenilor. Ase
menea acte de descompunere mo
rală, de răbufniri a vechilor și 
putredelor concepții burgheze de
spre viață, existente încă în con
știința unora, se pot petrece nu
mai acolo unde colectivul rămîne 
nepăsător față de conduita mo
rală a studenților, cînd organi
zația U.T.M. și Asociației studen
ților nu se achită cu toată serio
zitatea de sarcinile privind edu
cația comunistă a studenților.

Sîntem tineri, problemele de 
viață nu ne sînt indiferente. Dese
ori, în discuțiile noastre, vorbim 
despre dragoste, despre prietenie. 
Și în colectivele institutului nos
tru, asemenea probleme pri
vind educația noastră, forma
rea unui înalt profil moral, nu 
sînt de loc neglijate, ele stând tot
deauna în centrul atenției organi
zației U.T.M.

Și noi sîntem tineri și iubim.

Cînd slăbește munca politică 
în rîndul tinerilor colectiviști 

risin față de lipsurile și abaterile 
utemiștilor, așa cum a fost 
cînd unii tineri nu veneau 
lat la lucru.

O mare răspundere pentru 
stă situație o poartă și activiștii 
comitetului raional U.T.M. Leh- 
liu. Dacă la început, cînd tinerii 
și*au luat angajamente, comitetul 
raional U.T.M. se interesa de fe
lul cum sînt ele îndeplinite, as
tăzi nimeni nu mai urmărește a- 
ceste angajamente.

Organizația dfe bază U.T.M. din 
G.A.C. Săpunari n-a mai primit de 
luni de zile un sprijin calificat și 
un control serios al activității sale 
privind problemele economico-or
ganizatorice ale gospodăriei.

Se cere ca de urgență Comitetul 
raional U.T.M. Lehliu să treacă la 
măsuri eficace pentru remedierea 
acestor lipsuri din organizația de 
bază U.T.M. a gospodăriei agri
cole colective din Săpunari, să 
analizeze temeinic activitatea ei 
pentru îndreptarea situației exi
stente.

(Urmare din pag. l-a)

tru că în campania trcierișului și 
secerișului echipa de tineret nu se 
încadrau cu toate forțele în mun
că, conducerea gospodăriei a fost 
nevoită să împartă tinerii la alte 
echipe.

Am fost de curînd în gospodă
rie. Activitatea organizației de 
bază U.T.M. a scăzut într-un chip 
îngrijorător. Adunări generale nu 
s-au mai ținut de multă vreme, 
în afară de una în care s-au pri
mit doi membri. Ședințe de birou 
de asemenea nu s-âu mai țintit.

Nici despre participarea tineri
lor la treburile gospodăriei nu se 
pot spune lucruri îmbucurătoare. 
Platforma de gunoi e doar cu nu
mele. Gunoiul e împrăștiat și pus 
la întâmplare. Cotețele porcilor 
sînt dărăpănate etc.

Planul pe cate și-l propusese 
gospodăria după Consfătuirea de 
la Constanța, privind dezvoltarea 
sectorului zootehnic, n-a fost înde
plinit și asta și din cauza tineri
lor care nu i-au acordat nici un 
sprijin.

Slabul interes pentru problemele 
eeonomico-organizatorice dovedit 
de organizația tJ.T.M. se oglinde
ște și în recoltele obținute de gos
podărie, care la cîteva culturi n-a 
realizat cantitatea planificată la 
hectar. Nici în campania agricolă 
actuală organizația de bază U.T.M. 
nu mobilizează tinerii la muncă. 
In vreme ce pe cîmp mai sînt încă 
culturi nestrînse, tinerii roiesc fără 
nici o treabă pe la sediul gospodă
riei. (în ziua de 8 octombrie vreo 
15 tineri pierdeau timpul pe lin
gă cramă, ori aiurea, prin curtea 
gospodăriei).

într-un cuvînt, organizația de 
bază U.T.M. nu mai e un factor 
activ în viața tinerilor din gospo
dărie, un sprijin de nădejde al 
organizației de partid și al condu
cerii gospodăriei, așa cum ar fi 
trebuit să fie și a fost eîndva.

Căror cauze se datorește această 
situație ?

în primul rind, orgatiizația de 
bază U.T.M. din G.A.C. Săpunari 
a slăbit mult în această perioadă 
munca politică în rîndul tinerilor, 
n-a mai cerut oi 
de partid sprij 
pentru a învinge 
așa cum făcea în perioada activi
tății sale

Bii-oul 
U.T.M. a 
n-a luat _____ __
combaterea lipsurilor utemiștilor 
și tinerilor manifestate în Viața de 
organizație și în producție Biroul 
organizației de bâză U.T.M. a scă
pat din vedere sarcinile ce îi stă
teau în față în legătură fcu educa
rea comunistă â ufetaiștllOr îh 
spiritul atașamentului lbr față de 
gospodărie și s-a complăcut într-o 
atmosferă călduță de împăciuito-

irganizației de bază 
ijin și îndrumare 

unele greutăți.

rodnice.
Oi-gahiZației de bâză 

uitat de sarcinile sale, 
măsuri eficace pentru

ERATA
In urmarea articolului intitulat 

„Sinceritate cortititiisță" (pag. 
3-a), apărht îtl „Scinteia tinere
tului" nr. 2931, din 12 octombrie 
a.c., coloana 3-a, începutul para
grafului 2 se va citi corect: 
„Există un curaj, o căldură, un 
eroism al sincerității, în numele 
lui, Galileo Galilei a rostit neui
tatul...... E pur si muove“;u

cazul 
regu

acea-

Dar nu confundăm iubirea cu 
dezmățul și goana după interese 
egoiste și murdare, așa cum fac 
Adriana L. și Ivan V.

Avem o colegă Sanda F„ și 
discutăm deseori despre dragoste. 
Prietenul ei V. e student intr-un 
an superior. Prietenia dintre ei 
are Ia bază sentimente de res
pect, de atașament sincer și aju
tor reciproc. învățătura, munca 
in specialitate încă de pe băncile 
institutului, realizările năzuințe
lor comune, activitatea în organi
zația U.T.M. le aduce o mare 
mulțumire sufletească. Prietenia, 
dragostea te ajută să vezi în via
ță sensuri noi, te îmbărbătează, 
strecurindu-ți în suflet o puterni
că dorință : ca prin muncă să-ți 
demonstrezi ție însuți că ești 
derhn să fii iubit. Și ca ei sînt 
mii de studenți în patria noastră.

Se mai găsesc însă printre stu
denții noștri „eroi" jcare caută în 
dragoste un prilej de divertis
ment, de distracții pe seama unor 
cuceriri rapide. împotriva mani
festărilor lor degradante ca și 
a altor apucături nedemne care 
pătează numele de tînăr și stu
dent, organizația U.T.M., colecti
vul, sînt chemate să dea o ripo
stă hotărâtoare, să smulgă din 
rădăcini orice rămășiță a putre
dei ideologii burgheze din con
știința tinerilor.

La institutul nostru au existat 
cazuri cînd studenți ca Mita Ti
tus (Facultatea de mecanică) își 
pierdeau timpul prin cârciumi sau 
jucind cărți, sau ca Arghirescu 
Cristea de la aceeași facultate 
care a manifestat o atitudine ne- 
cuviinciosă față de personalul 
căminului. Ei au fost criticați la 
timp în ziarul nostru „Politeh
nica".» Tot în coloanele acestui 
ziar a fost criticată atitudinea 
huliganică față de fete, manife
stată de studentul Lăzărut Pavel 
(Facultatea mecanică) precum și 
lipsa de respect față de cadrele 
didactice a studentului Friedmann 
Gheorghe (Facultatea 
nică).

Noi am considerat 
apucături nu numai urite, străine 
moralei noastre dar și de neper- 
mis. Și forța colectivului, intran
sigența față de orice manifestări 
de acest fel e pe deplin capabilă 
să le dezrădăcineze.

Nu știm în ce măsură avem 
dreptate dar repetăm părerea noa
stră că neluafea de poziție față 
de abaterile Stave, nedemne a 
celor doi studenți de la Institu
tul de medicină dovedește din 
partea acestui colectiv o tendință 
de cocoloșire a unor asemenea 
abateri. Socotim de datoria colec
tivelor studențești să pună cu 
toată seriozitatea în discuție pro
blemele de conduită morală a 
studenților, să ia atitudine fermă, 
combativă față de orice manife
stare nedemnă pentru un student 
al zilelor noastre, să lupte cil ho- 
tărîre pentru formarea opiniei 
ttahsigente a colectivului față 
orice

Cu prilejul deschiderii „Săptă- 
mînii științei și tehnicii sovietice", 
luni seara a avut loc la Casa prie
teniei romîno-sovietice A.R.L.U.S., 
simpozionul „Știința și tehnica so
vietică în drum spre comuniâm".

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, colaboratori ai 
institutelor științifice, ingineri, 
tehnicieni, muncitori și studenți.

Au fost de față I. S. Ilin, prim- 
secretar al ambasadei Uniunii So
vietice la București. Au participat, 
de asemenea, A I. Petrușov, șeful 
catedrei de construcții de mașini 
agricole a Institutului politehnic 
din Harkov, V. A. Poleanin, șeful 
catedrei de minereuri a Universi
tății din Kazan și V. L. Dahnov, 
șeful catedrei de geofizică petroli
feră a Institutului de petrol din 
Moscova, care ne vizitează țara la

Vizitele oaspeților 
sovietici

invitația Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. P. Qonstanti- 
nescu-lași, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

In numele oaspeților sovietici a 
vorbit A. I. Petrușov.

Au luat apoi cuvîntul acad. prof. 
I. S. Gheorghiu, vicepreședinte al 
Academiei R. P Romîne, acad, 
prof. dr. Marius Nasta, președin
tele Societății Științelor Medicale 
din R. P. Romînă, și acad. prof. 
Șerban Țițeica, director adjunct al 
Institutului de fizică atomică, care 
au scos în evidență marile cuce
riri și realizări ale științei și teh
nicii sovietice puse în slujba 
muncii pașnice a construirii co
munismului.

Expunerile au fost urmărite cu 
deosebit interes de o numeroasă 
asistență, care a manifestat căl
duros pentru prietenia romîno-so- 
vietică.

Friedmann 
electroteh-

astfel de

manifestări de acest fel.

DOINA CARANICA 
GH. VRINCEANU 
AL. S1MIONESCU 

studenți la Institutul 
politehnic — București

in- 
de

Luni, G. G. Sotnikov, conducă
torul delegației sovietice care par
ticipă la Luna prieteniei romîno- 
sovietice în țara noastră, și E. G. 
Soroceau, președinta colhozului 
„Viață Noua" din RJS.S. Moldove
nească, membră a delegației, au 
sosit în Orașul Stalin venind de la 
Sinaia.

însoțiți de reprezentanți ai 
A.R.L.U^.-ului, oaspeții au vizitat 
monumentele, orașul, iar la Bran 
Muzeul Castelului.

★
Duminică, K. Litvin, președin

tele conducerii Asociației Ucraine
ne pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea (U.O.K.S.), A. V.Rea- 
binin, prim secretar al Comitetu
lui Raional Sverdlovsk al P.C.UA. 
din Moscova, și R. I. Makagonova, 
actriță de film, care participă la 
sărbătorirea „Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice" În țara noastră, au 
sosit la Tg. Mureș venind de la 
Cluj. In cursul zilei oaspeții sovie
tici s-au întîlnit la sediul Consi
liului regional A.R.L.U S. cu re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, cu activiști pe 
tărîm obștesc și Cu oameni ui artei 
și culturii. După-amiază, oaspeții 
au vizitat PalatuT Culturii, apoi 
și-au continuat drumul spre Orașul 
Stalin.

★
Delegația de oameni ai muncii 

din Regiunea Cernăuți, condusă 
de A. I. Botvinov, ... 
Comitetului Central al 
Comunist din Ucraina, 
cretar al 
Cernăuți al P.C. din 
care participă la manifestările ce 
au loc în regiunea Suceava în 
cadrul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice, a vizitat duminică gos
podăria agricolă colectivă „Ilie 
Pintilie" din comuna Roma. 
Membrii delegației ș-au interesat 
de succesele obținute de colecti
viști in dezvoltarea sectorului zoo
tehnic și în sporirea producției la 
hectar. Eroul Muncii Socialiste 
V. P. Grigorosciuk, președintele 
colhozului „Miciurin", din raionul 
Cațman, a vorbit colectiviștilor 
despre realizările colhozului pe 
care-1 conduce.

Oaspeții au vizitat apoi stați
unea experimentală zootehnică 
Popăuți, iar seara au asistat la 
concertul festiv prezentat în cirl- 
stea lor de Filarmonica de Stat 
din Botoșani.

Luni dimineața delegația a vi
zitat filatura de in și clnepă din 
Fălticeni și stațiunea pomicolă 
experimentală din localitate.

Luni dup-amiază, delegația 
părăsit regiunea, 
spre patrie.

membru al 
Partidului 

prim-se- 
Comitetului regional 

Ucraina,

a
îndreptîndu-se

(Ager preș)

VASILE

căi-

Mi-

(Agerprw)

tala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Consiliului unional al 
Asociațiilor tehnico-științifice din 

Const1 
vizitat

Informații
Luni dimineața a părăsit Capi-

U.R.S.S., care la invitația 
liului Central AiS.I.T. ne-a 
țara tâmp de 10 sile,

*
Duminică seara a avut

TInârul muncitor
trebuie sa fie un

gospodar priceput
(Urmare din pag. l-a)

despre consfătuirea de la Cluj, 
despre angajamentele diferitelor 
colective de muncitori ca și des
pre căile de reducere a consu
murilor specifice, au fost urmărite 
cu atenție de majoritatea tinerilor 
din fabrică.

Studiind amănunțit posibilitățile 
concrete pe care fabrica le are, 
caile de realizare a angajamen
telor luate, colectivul fabricii va 
cere ministerului reducerea planu
lui de aprovizionare pe anul 1959 
față de consumul anului 
cu: • 8000 kg. tanin 
rează cea 100.000 lei) 
patrati piele de fețe 
(60.000 lei) • 8000 
(160.000 lei) • 6.600 
cauciuc (40.000 lei) • 
trați pînză pentru

acesta 
(care valo- 
• 1100 m. 
de pantofi 
kg. talpă 

kg soluție 
420 m. pa- 

bombeuri 
(55.000 lei) • ’136 kg. ață de 
cusut (25.000 lei) • 132 kg ață 
de mătase (160.000 lei) și altele.

La „Flacăra Roșie "peste 50 la 
sută din numărul total al munci
torilor sînt tineri. Datoria acestora 
este să aducă o importantă con
tribuție la realizarea angajamen
telor luate.

-* Comitetul U.T.M., ne spune 
tovarășul Lazăr Călitnan, membru 
în comitet, și-a propus să sprijine 
îndeaproape realizarea angajamen
telor Stabilite. Pentru aceasta, în 
primul rînd vom căuta să popu
larizăm cît mai larg angajamen
tele luate, metodele cunoscute cu 
ajutorul cărora, se vor realiza a- 
cestea.

Planurile pe care comite
tul U.T.M. de la fabrică „Flacăra 
Roșie" și le-a propus pentru des
fășurarea unei largi agitații poli
tice — folosirea gazetelor de pe
rete, a lozincilor și panourilor 
fruntașilor, stația de radioampli
ficare, posturile utemiste de con
trol, consfătuirile pe brigăzi, 
schimburile de experiență, discuți
ile în cadrul organizațiilor U.T.M.

Cum trebuie să educăm la elevi
ATITUDINEA SOCIALISTĂ

FAȚĂ DE MUNCĂ
(Urmare din pag. l-a)

cocoloșindu-i. Dimpotrivă, organis
mul se călește prin muncă, copiii 
devin mai rezistenți, mai perseve- 
renți, mai disciplinați, mai dîrji. 
De asemenea, se dezvoltă și forța 
morală a elevilor, se conturează un 
profil moral sănătos, se Conturea
ză caracterul, se dezvoltă spiritul 
colectiv, de ajutor 
rezultatele concrete 
dau satisfacții, îi 
fapte mai rodriiee.

★
Elevii Școlii medii nr. 10 

făcut practică, în cadrul politeh- 
nizării la Uzinele „Tudor Vladi- 
mirescu", la întreprinderea de 
material didactic și la serele „1 
Mâl". Elevii âtl lucrat cil tragere 
de inimă, disciplinat, și-au lărgit 
orizontul politehnic, au fost bine 
apreciați de muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de aici. Ciudat, totuși, 
sint foarte puțini printre ei acei 
oare se gîndese să aleagă după 
terminarea școlii calea uzinei. A- 
ceastâ li se mâi pară îhcă unora 
o alegere riișinoasă pentru tih 
elev care a termiiiat o școală de 
cultură generală. N-am 
la îndemînă exemple i 
te de profesori și de 
iii ăi ales, cară, nu o dată : 
nință pe elevi Cu meseria.
nu înveți—spun unii părinți copii
lor-.— te dau la meserie". Sau, 
îi spune profesorul unui asemenea 
elev : „Nu știi nimic, nu înveți, 
n-ai să mergi mai departe, mese- 
ria-i bună de tine, lasă-te de școa
lă !“. Sînt vorbe aruncate negli-

reciproc, 
ale muncii, 
stimulează

lar 
le 
la

au

acum 
concre- 
părinți 
îi ame- 

. „Dacă

jent, dar în fața copiilor, recep
tivi, aceste vorbe apar ca o ame
nințare de pedeapsă. Iată cum a- 
junge elevul să înțeleagă că muu1 
ca este o pedeapsă, cînd, dimpo
trivă, firesc este ca elevul să fie 
educat să socotească o pedeapsă 
faptul că nu este lăsat să muncea
scă, că nu e trimis să facă prac
tică în uzină, de pildă, că orga
nizația U.T.M. n-are încredere să-l 
cheme la o activitate de folos ob
ștesc etc.

După cum bine este știut, elevii 
nu se nasc cu ideea formată 
nu există altă cale 
decît pășind direct 
la medie în facultate.
idee le-a fost transmisă de un fac
tor sau de altul. De cele mai 
multe ori în familie, de către unii 
părinți, care apucă a le alege co
piilor de mici o profesiune, și-i 
visează doctori, ingineri și altfel 
nu mai concep viitorul fiilor lor, 
altfel ambiția nu le este sa
tisfăcută, chiar dacă Copiii n-au 
nici o înclinație spre acea profe
siune. Iar noi, profesorii și orga
nizațiile U.T.M. facem prea puțin 
pentru a șterge din Concepția ele
vilor, chiar și a părinților, acea
stă idee greșită, pentru a-i ajuta 
să-și aleagă calea cea mai potri
vită în viață. Ceea ce facem noi, 
are de multe ori un caracter for
mal. Să pornesc de la un exemplu 
concludent : diriginta clasei a 
11-A de la Școala medie nr. 10 
de pildă, îți vorbește cu multă 
căldură despre elevele ei — eleve 
bune, silitoare. Ce vor face însă 
aceste eleve bune la absolvire ? 
Mai toate și-au ales arta drama-

că 
de viitor 
din școa- 

Această

tieă, medicina, filologia, câteva po
litehnica. Oricît de bune ar fi 
aceste cîteva zeci de eleve ale cla
sei, e o naivitate să credem că 
aceasta le este într-adevăr chema
rea tuturora. A intervenit aci pe 
dagogul, profesorul cu capacitatea 
sa de a dirija năzuințele copilu
lui spre ceea ce intr-adevăr cores
punde capacității lui și necesități
lor patriei ? Mai puțin. Diriginta 
le-a vorbit, poate chiar adesea, 
despre frumusețea muncii, despre 
faptul că în patria noastră munca 
este o datorie și o cinste. Dar, se 
vede treaba, aceste discuții, singu. 
re, au fost prea puțin convingă
toare, au rămas fără ecou în su
fletul elevelor. Ele trebuiau du
blate, întărite, cu acțiuni cu un 
caracter educativ mai profund — 
mă refer, desigur nu numai la a- 
ceastă clasă, ci în general. în ge
neral, trebuie să luptăm împotri
va tendinței formaliste în realiza
rea acestei sarcini de o importan
ță deosebită : aceea de a educa 
viitorii cetățeni, constructori ai so
cialismului.

Ni se pare că a-i duce pe elevi 
să viziteze un atelier din fabrică, 
înseamnă totodată și a realiza 
crearea legăturilor strînse între 
elevi și uzină, întărirea la elevi 
a sentimentului de dragoste și res
pect pentru munca fizică, pentru 
cei ce muncesc. Aceasta este încă 
prea puțin. Mi amintesc că Un nu
măr de eleve ale Școlii medii nr. 
10 au vizitat anul trecut uzinele 
„23 August" care patronau școala. 
Vizita le-a impresionat profund, 
în atelierul de tufnătorie al uzi
nei au rămas uimite în fața mă-

reției muncii celor ce stăpîneec 
acest important proces de produc, 
ție. în școală, după acea, elevele 
au discutat mult timp despre cele 
văzute. Dar aceet început bun n-a 
fost continuat. Nici aici, nici în 
alte școli.

Sensul educativ al patronării 
școlilor de către întreprinderi nu 
este încă peste tot bine înțeles. 
Legăturile formale, concretizate 
mai mult prin ajutorul material 
acordat școlilor de către uzine, nu 
pot rezolva nici pe departe sar
cinile educației elevilor în spiri
tul atitudinii socialiste față de 
muncă. Trebuie să realizăm acti
vități comune ale elevilor cu mun
citorii, mai ales ale elevilor cu 
tineretul uzinei. Organizațiile 
U.T.M. pot avea în această direc
ție un rol deosebit. Ar trebui să-și 
alcătuiască planuri comune de ac
tivitate, să le prilejuiască elevilor 
posibilitatea să se întâlnească cît 
mai des cu muncitorii și în pro
cesul muticii, și la distracție, chiar 
și la învățătura. Formele 
vitate comune între elevi 
citori nu le mai amintesc, 
bine cunoscute. Accentuez
ideea că numai organizînd 
elevii o activitate strîns 
de activitatea de zi cu zi a uzinei 
vom putea realiza acel obiectiv în
semnat, de a-i familiariza pe copii, 
de pe băncile școlii, cu atmosfera 
de muncă în fabrică, cu disciplina 
muncitorească vom sădi în inimile 
lor respect și dragoste pentru 
munca fizică.

pa secții și celelalte — sînt folo
sitoare și vor da roade. Pentru 
sprijinirea acestei acțiuni, comite
tul U.T.M. și-a mai propus să con
tribuie mai temeinic la desfășura
rea întrecerii socialiste, să dea mai 
multă atenție activității brigăzilor 
de tineret de economii, eventual să 
mai înființeze și altele, să ceară 
conducerii întreprinderii ca în 
secția Încălțăminte flexibilă să 
organizeze o bandă rulantă de pro. 
ducție a tineretului și altele. Din 
păcate toate acestea sînt deocam
dată doar planuri. E drept, și 
timpul a fost scurt, dar nu se 
poate vorbi însă nici de o intensă 
preocupare a comitetului U.T.M. de 
la „Flacăra Roșie" pentru popu
larizarea inițiativei muncitorilor de 
la uzinele „Ianoș Herbak", pentru 
a explica tinerilor importanța atît 
pentru fabrică cît și pentru întrea
ga economie națională a proble
mei reducerilor consumurilor spe
cifice. Deocamdată comitetul 
U.T.M. de la fabrica „Flacăra Ro
șie" lucrează în această acțiune 
destulă încetineală.

★
Organizațiile U.T.M. de la 

Întreprinderile „Kirov" și „Fla
căra Roșie" trebuie să dove
dească mai multă inițiativă și 
jperativitate pentru a lămuri 
tinerilor însemnătatea acestei 
acțiuni patriotice, pentru a-i 
mobiliza ca în cadrul ei să 
lupte pentru reducerea prețului 
de cost al produselor, pentru 
realizarea de acumulări socia
liste sporite. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să acorde mai 
multă atenție brigăzilor de ti
neret de calitate și de econo
mii. încă de acum, organizați
ile U.T.M. trebuie să instruias
că temeinic brigăzile și postu
rile utemiste de control ca a- 
ceste forme specifice de orga
nizare a tineretului în produc
ție să devină nuclee puternice 
de antrenare a tinerilor în 
lupta pentru reducere^ consu
murilor specifice. Este de ase
menea necesar ca responsabilii 
de brigăzi, tinerii din cadrul 
lor, să fie îndrumați către 
studiul problemelor economice, 
organizîndu-se în acest sens 
cursuri de minim economic.

Orice întârziere, orice înceti
neală în antrenarea tinerilor în 
bătălia pentru reducerea con
sumurilor specifice, micșorea
ză posibilitatea obținerii unor 
succese sporite. Comitetele 
U.T.M. din aceste două mari 
întreprinderi, trebuie să anali
zeze de îndată toate posibilită
țile pentru ca tinerii urmînd 
pilda comuniștilor să fie în 
fruntea acestei inițiative, do
vedind în acest fel că înțele- 
gînd justețea politicii partidu
lui și guvernului nostru, o tra- 
duo în fapt, dînd oamenilor 
muncii tot mai multă încălță
minte, mai bună, mai frumoasă 
și mai ieftină.

De obicei vă prezentăm „du
minica sportivă" în relatări, 
cronici sau scurte însemnări 

pe marginea competițiilor desfă
șurate, negreșit însoțite și de ima
gini imortalizate pe pelicula apa
ratului de fotografiat. De data a- 
ceasta o surpriză: .^duminica spor
tivă" în imagini însoțite bineînțe
les ți de scurte explicații.

Crosul „7 Noiembrie" se bucură 
și în acest an de o largă populari
tate in rîndurile tineretului, lată 
în prima noastră fotografie un as
pect de la întrecerea tinerilor uzi
nei „Republica".

Deși Dmamo-Bucurețti a ciști- 
gat cu 2—0 intîlnirea cu C. C. A. 
portarul dinamovist Cosma a avut 
prilejul — din păcate de foarte 
puține ori — să intervină In mod 
spectaculos.

Voleibaliștii în dispută Sînt re
prezentanți a două colective spor
tive bucurețtene : „Progresul Să
nătatea" și „Constructorul".

Aproape 3.000 de școlari au par
ticipat pe stadionul „Tineretului" 
la o interesantă competiție de at
letism. Proba de săritură cu pră
jina a fost deosebit de atractivă.

Ultima imagine am rezervat-o 
pentru cei pasionați de întrecerile 
hipice. Vasile Pinciu (C.C.A.) tre
ce cu ușurință peste unul din cele 
mai dificile obstacole ale probei 
de ștafetă pe echipă din cadrul 
campionatelor R.P.R. de călărie.

RANGA

de actâ- 
și mira- 
ele fiind 
doar pe 

cu
legată

_.... Ioc la 
Ateneul R. P. Romine un concert 
festiv prezentat de Orchestra „Bar- 
bu Lăutaru" a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", dirijată de 
artistul emerit iNicu Stănescu, con
sacrat împlinirii a 100 de ani de 
la moartea lui Barbu Lăutaru.

Concertul a cuprins piese din 
repertoriul marelui interpret de 
muzică populară, Barbu Lăutaru, 

fol-și numeroase alte lucrări din 
clorul romînesc.

Publicul a primit cu multă 
dură concertul.

★
Direcția Difuzării Gărții din 

nisterul tnvățămîntului și Culturii 
comunică că în „Săptămina cărții 
sovietice" 14-20 octombrie a.c. se 
acordă o reducere de 10% la vîn- 
zarea tuturor cărților politice, be
letristice, științifice, tehnice, de 
artă și de sport

FI

P.C.UA


Armata populară de pe frontul Fuțzian
încetează încă pe două săptămîni focul adresată

In treburile interne ale Chinei
nu are nimeni dreptul să se amestece I

Nota guvernului sovietic 
S. U. A.

PEKIN 13 (Agerpres). — China Nouă transmite : Ministerul Apă
rării Naționale al Republicii Populare Chineze a adresat la 13 oc
tombrie un ordin unităților Armatei Populare de Eliberare de pe 
frontul Fuțzian,

In ordinul semnat de Pîn De- 
huai, ministrul Apărării Naționale 
a R. P. Chineze se ordonă Arma
tei Populare de Eliberare de pe 
frontul Fuțzian să înceteze cu în
cepere de luni încă pe două săp- 
tămini focul asupra insulei Țzîn
mîndao. Vrem să vedem — se 
spune în ordin — ce intenționea
ză să facă partea adversă și să dăm 
compatrioților noștri din Țzînmîn- 
dao — atît militari cît și civili — 
posibilitatea de a primi provizii 
suficiente, inclusiv alimente și 
echipament militar, posibilitatea 
de a-și întări pozițiile.

Această acțiune este îndreptată 
împotriva americanilor, este o 
cauză nobilă a întregului popor, 
în ansamblu această acțiune folo
sește celor 10 milioane de chinezi 
din Taivan, Penhuledao, Țzînmîn- 
dao și Matsushan, ea folosește ce
lor 650 milioane locuitori din îni 
treaga Chină.

Americanii din Taivan și din 
strâmtoarea Taivanului trebuie să 
plece acasă. Nu vom accepta un 
refuz.

Dintre chinezii din Taivan, Pen
huledao, Țzinmîndao și Matsushan 
majoritatea sînt patrioți și numai 
cițiva sint trădători, se arată în 
continuare în ordin. Din această 
cauză trebuie să se ducă o muncă 
politică oare să permită majorită
ții covîrșitoare a chinezilor care 
locuiesc acolo să se trezească trep
tat și să izoleze pumnul de trădă
tori.

întrucât Gomindanul din Taivan 
nu a trecut încă la tratative pașni
ce cu noi și nu a fost elaborată o 
reglementare rezonabilă, războiul 
civil mai continuă încă. Un purtă-

tor de cuvînt al Taivanului a de
clarat că ordinele cu privire la în
cetarea operațiunilor militare sînt 
un truc al comuniștilor. Intr-ade
văr operațiunile militare au fost 
întrerupte și au reînceput, dar a- 
ceasta nu este un truc. Dacă nu 
vreți tratative pașnice atunci ope
rațiunile militare sînt inevitabile. 
Atîta timp cît vă veți încăpățîna 
să rămîneți pe poziția de acum 
noi sintem liberi să luptăm cînd 
vrem să luptăm, și să sistăm ope
rațiunile militare cînd vrem să le 
sistăm.

Americanii doresc să participe 
la războiul nostru civil. Ei numesc 
aceasta încetarea focului. Aceasta 
nu poate provoca decît rîsete. Ce 
drept au americanii să ridice acea
stă problemă ? — se spune în or
din. între China ți Statele Unite 
nu este război, ți de aceea nu 
există un foc care ar putea fi în
cetat. Poate că americanii repre
zintă poporul din Taivan ? Autori
tățile din Taivan nu le-au acordat 
nici un fel de împuterniciri. Con
ducătorii gomindaniști sînt cu toții 
împotriva tratativelor chino-ameri- 
cane. Națiunea americană este o 
națiune mare și poporul american 
este plin de intenții bune. El nu 
vrea război. El salută pacea. Dar 
printre membrii guvernului S.U.A. 
există persoane, ca de exemplu 
Dulles și cei de teapa lui, care nu 
sînt atît de corecți. Luați de exem
plu discuțiile cu privire la înceta
rea focului. Există oare aci sufi
cientă judecată sănătoasă ?

Sarcina afîntă a poporului no
stru de 650 milioane — se spune 
în încheierea ordinului — este de 
a redobândi insulele Taivan, Pen-

huledao, Țzînmîndao și Matsushan 
și de a termina unificarea patriei. 
Aceasta este o problemă internă 
a Chinei și nici un străin nu are 
dreptul să se amestece. Nici Or
ganizația Națiunilor Unite nu are 
dreptul să

Nu este 
gresorii și 
lume vor 
vor putea 
Va ajuta nici dacă se vor ascunde 
în Lună. Victoria aparține po
poarelor din întreaga lume. Ame
ricanii nu trebuie să efectueze o- 
perațiuni de escortare în apele 
insulei Țzînmîndao. Dacă vor avea 
loc astfel de operațiuni, va începe 
imediat focul.

se amestece.
departe timpul cînd a- 
acoliții lor din întreaga 
fi înmormîntați. Ei nu 
scăpa de aceasta. Nu le

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite: După cum s-a 
mai anunțat în presă, la 3 sep
tembrie a.c. Ministerul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. a adresat 
ambasadei S.U.A. din Moscova o 
notă în chestiunea lansării de ba
loane americane în spațiul aerian 
al Uniunii Sovietice.

La 5 septembrie ambasada 
S.U.A. a remis Ministerului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. o no
tă de răspuns în care se afirmă 
printre altele că lansarea de ba
loane ar fi fost efectuată de orga
nele militare ale Statelor Unite, 
în scopuri științifice.

La 13 octombrie, A. V. Zaha
rov, locțiitor al ministrului Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a pri
mit pe R. H. Davies, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al S.U.A. în 
U.R.S.S.,- și i-a remis o notă în 
care se spune printre altele:

„In nota sa guvernul S.U.A. 
nu neagă faptul lansării de ba
loane americane în direcția teri
toriului Uniunii Sovietice și prin 
aceasta recunoaște răspunderea 
ce-i revine pentru violarea spațiu
lui aerian al U.R.S.S. Se înțelege

de la sine că chiar dacă lansarea 
acestor baloane s-ar fi efectuat 
după cum se pretinde în nota gu
vernului S.U.A. din 5 septembrie 
în scopurj științifice, aceasta nu 
ar justifica nicidecum violările 
spațiului aerian sovietic. In rea
litate însă, după cum arată ca
racterul aparatajului aflat la bor
dul baloanelor, lansarea de ba
loane americane în spațiul aerian 
al U.R.S.S. urmărește în mod vă
dit scopuri de spionaj și se efec
tuează în vederea fotografierii 
aeriene a teritoriului Uniunii So
vietice".

In continuare se spune că: „In 
legătură cu cele expuse mai sus, 
guvernul sovietic își reafirmă 
protestul său față de guvernul 
S.U.A. împotriva lansării de ba
loane americane în spațiul aerian 
al U.R.S.S. care constituie o în
călcare flagrantă a normelor 
îndeobște recunoscute ale dreptu
lui internațional, și așteaptă ca 
guvernul S.U.A., așa cum a de
clarat în nota sa către guvernul 
sovietic din 8 februarie 1956, va 
lua măsuri imediate pentru a nu 
admite asemenea acțiuni pe 
viitor".

Tineretul sovietic întimpină cea de-a 40-a aniversare a Comso- 
molului cu succese deosebite în producție. In fotografia noastră o 
puteți vedea pe comsomolista Galina Kozlova, una din cele mai 
bune montore de la fabrica de ceasuri din Penza

In cel de al 3-lea trimestru

Industria U. R. S. S. 
a îndeplinit planul 

în proporție de 102 °|0

Al 30-lea avertisment
PEKIN 13 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: Două nave de 
război ale S.U.A. au pătruns la 
13 octombrie în apele teritoriale 
chineze din regiunile Pintan și 
Matsushan din provincia Fuțzian.

Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze, a fost autorizat să dea 
cel de-al 30-lea avertisment îm
potriva acestei provocări militare 
săvîrșite de Statele Unite.

Uneltirile americane in Taivan continuă
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

Duminică a sosit la Taipe secre
tarul Departamentului Apărării al 
S.U.A., Neil McElroy, care efectu
ează un turneu de inspecție a ba
zelor militare americane. Prezen
ța lui McElroy în Taivan coincide 
cu sosirea unor unități înzestrate 
cu arma-rachetă „Nike Hercules", 
trimise de S.U.A.

In cadrul unei conferințe de

presă ținute la Taipe, McElroy a 
confirmat intenția americană de a 

.ocupa mai departe Taivanul, cu
toate că a lăsat să se înțeleagă 
că întărirea militară a insulelor 
de coastă nu este utilă

Luni dimineața McElroy, îm
preună cu comandantul suprem al 
forțelor americane din Oceanul 
Pacific, amiralul H. Felt a avut o 
întrevedere cu Cian Kai-și și co
mandanți militari din Taivan.

Un produs al descompunerii

Frumoasă fotografie, nu ? O dansatoare cu mult temperament, 
dezlănțuită într-un înfocat dans spaniol, acompaniată la chitară. 
Cei dimprejur o încurajează. Toate apar normale la prima vedere. 
Jenează poate puțin insistența prelungită cu care bărbatul din 
stingă privește nu atît la dansatoare, cît spre cei ce ar admira 
fotografia.

Ar putea oare să-i treacă cuiva prin minte că în fața ochilor se 
plămădește din truda picioarelor o... pictură ? Dansatoarea 
Micaela Flores Amaya, a fost invitată recent de ilustrul întru de
mență picturală, Salvador Dali, la o proprietate a sa. Pentru el 
și soția lui a pus-o să „picteze" un tablou, dansînd o rumbă ca
talană pe o pînză întinsă pe jos. Ceea ce este mai semnificativ 
din tot actul demențial este însă exclamația lui Dali, privind fră- 
mintarea picioarelor în clisa de pe pînză :

— A picta cu picioarele, ce vis !
Poate că cu greu s-ar găsi o fotografie care să exprime 

bine aiurelile și trăznelile pe care le oferă arta abstractă 
Occident, produs al unei lumi în plină descompunere. , 1

mai 
din

I»

i*

Numai poziția puterilor occidentale împiedică 
rezolvarea încetării experiențelor 

cu arma nucleară
— Declarația delegației sovietice la Adunarea Generală a O.N.U.

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
TASS transmite declarația dele
gației sovietice la cea de-a 13-a 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U.:

In ultimul timp în presa ameri
cană apar informații care dena
turează poziția Uniunii Sovietice 
în problema încetării experiențe
lor și instituirii unui control in
ternațional asupra respectării u- 
nui acord privitor la încetarea 
experiențelor cu arma nucleară. 
In aceste informații se pretinde 
că U.R.S.S. ar fi împotriva insti
tuirii unui sistem de control in
ternațional și împotriva admiterii 
unei inspecții internaționale pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. Ace
ste afirmații sînt răspîndite pen-

S.U.A. încearcă să tărăgăneze rezolvarea 
dezarmării

tru a prezenta într-o lumină falsă 
adevărata poziție a Uniunii So
vietice în această problemă.

In legătură cu aceasta, delega
ția U.R.S.S. la cea de-a 13-a se
siune a Adunării Generale consi
deră necesar să amintească că 
guvernul sovietic a examinat mi
nuțios rezultatele lucrărilor Con
ferinței de la Geneva a experților 
și a declarat că este de acord cu 
toate concluziile și recomandările 
din raportul experților privitoare 
la un sistem de control asupra 
încetării generale a experiențelor 
nucleare. Reprezentantul U.R.S.S. 
a declarat încăodată în mod ofi
cial acest lucru la 10 octombrie 
1958, în Comitetul Nr. 1.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: Industria Uniunii 
Sovietice a îndeplinit planul pro
ducției globale pe cel de-al 3-lea 
trimestru al anului curent în pro
porție de 102%. In comunicatul 
oficial al Direcției centrale de sta
tistică de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. se arată că 
planul pe primele 9 luni a fost 
îndeplinit în proporție de 103%

iar volumul producției industriale 
a crescut în această perioadă cu 
10% în comparație cu perioada 
corespunzătoare a anului 1957.

Toate republicile unionale au în
deplinit și au depășit planul pe 
primele nouă luni atit în ceea ce 
privește producția globală, cît și în 
ce privește majoritatea celor mai 
importante tipuri de produse in
dustriale.

Seminar consacrat 5 
aniversării Comso- <• 

molului 1 
Agenția PAP' anunță că la In- j i 
stitutul polono-sovietic din Var-p 
șovia a început seminarul con- ,| 
sacrat celei de-a 40-a aniver- .1 
sări a U.T.C.L. din U.R.S.S., la 1 
lucrările căruia participă apro- p 
ximativ 200 de reprezentanți p 
ai organizațiilor de tineret și p 
de activiști ai Asociației de prie-1 
tenie polono-sovietice, precum 
și o delegație a U.T.C.L. din p' 
U.R.S.S. condusă de D. A. O- 
sipenko, șeful secției agricole } 
a C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. | 
La seminar vor fi pre 
referatele „Jubileul Coi 
lului" și „i

Din activitatea

problemei
13. — Corespon- 
la O.N.U. trans- 
din dimineața zi

lei de 13 octombrie, Comitetul Po. 
litic al O.N.U. a luat în discuție 
problema dezarmării, ca prim 
punct pe ordinea de zi. A fost exa
minat un proiect de rezoluție din 
inițiativa americană, prezentat 
Comitetului în numele a 17 țări 
de reprezentantul S.U.A., Lodge. 
Este semnificativ că majoritatea 
țărilor care sînt. prezentate drept 
coautoare ale rezoluției, fac par
te din diferite pacte militare agre
sive și anume, din N.A.T.O.: Sta
tele Unite, Anglia, Belgia, Cana
da, Danemarca, Italia, Norvegia, 
Olanda; din Pactul de la Bag
dad — Pakistanul: din Pactul 
S.E.A.T.O. — Australia, Noua 
Zeelandă.

Proiectul american urmărește 
însă în primul rînd să împiedice 
Adunarea Generală să adopte un 
apel cu privire la încetarea ime
diată și necondiționată a experien
țelor cu arma nucleară. In locul 
încetării imediate și necondiționa
te a acestor experiențe, proiectul 
american propune suspendarea lor 
cît timp vor dura viitoarele trata, 
tive de la Geneva.

In ședința de luni, primul a

NEW YORK 
dentul Agerpres 
mite: In ședința

luat cuvîntul ministrul de Externe 
al Cehoslovaciei, V. David, care a 
arătat că principala problemă ră- 
mîne totuși dezarmarea Răspun
derea pentru continuarea cursei 
înarmărilor cade asupra puterilor 
occidentale și în primul rînd asu
pra Statelor Unite.

Organizînd pacte militare și in
tervenind în afacerile interne ale 
altor țări, ele pun pacea în peri
col, așa cum s-a întîmplat în O- 
rientul Apropiat și în Extremul 
Orient. Aceste țări acumulează 
arme atomice, aducînd omenirea 
în pragul unei catastrofe.

Reprezentantul Cehoslovaciei a 
subliniat că proiectul de rezoluție 
propus de Uniunea Sovietică co
respunde intereselor vitale ale tu
turor popoarelor.

★'
NEW YORK 13 — Corespon

dentul Agerpres transmite : Comi
tetul Politic special sub președin
ția lui Mihail Magheru (R.P. Ro- 
mină) și-a continuat dezbaterile 
in problema discriminării rasiale 
în Africa de sud. Au vorbit Palat 
(Indonezia), Pathak (India) și 
Volladares (Guatemala), care au 
condamnat politica rasistă a guver
nului sudafrican.

După cum se știe însă, nici gu
vernul S.U.A., nici guvernele An
gliei și Franței, ai căror experți 
au semnat concluziile și recoman
dările Conferinței de la Geneva 
nu s-au declarat pînă în prezent 
de acord cu aceste concluzii și re
comandări.

Așadar, afirmațiile că Uniunea 
Sovietică ar fi împotriva institui
rii unui control internațional asu
pra încetării experiențelor cu ar. 
ma nucleară, inclusiv pe terito
riul U.R.S.S., nu corespund deloc 
realității. După cît se pare, adep- 
ții cursej înarmărilor atomice au 
avut nevoie de apariția unor ase
menea afirmații în paginile presei 
americane pentru a induce în 
eroare opinia publică și pentru a 
ascunde faptul că guvernul S.U.A. 
nu vrea să accepte încetarea pen
tru totdeauna imediată și necon
diționată a experiențelor cu arma 
nucleară.

Acum este evident tuturor că 
numai poziția puterilor occiden
tale și, în primul rînd a S.U.A., 
împiedică rezolvarea problemei 
încetării experiențelor cu arma 
nucleară. Prin urmare, este rîn- 
dul lor de a-și spune cuvîntul și 
nu al Uniunii Sovietice, m

Racheta americană trimisă spre 
lună s-a dezintegrat

WASHINGTON 13 (Agerpres). 
La aproximativ 27 de ore de la 
lansarea în direcția Lunii racheta 
americană „Pioner" a început să 
recadă spre pămint. Ea a intrat în 
spațiile dense ale atmosferei și s-a 
dezintegrat. Eșecul atingerii obiec
tivului propus a fost prevăzut în 
cursul zilei de duminică de nume
roși oameni de știință din Europa

occidentală, care au anunțat iminen
ța recăderii rachetei pe pămint. Un 
comunicat publicat in legătură cu 
cauzele eșecului menționează prin
tre ele un unghiu prea accentuat 
de ascensiune, precum și faptul că 
ultimei trepte a rachetei nu i-a 
fost imprimată o viteză suficientă 
pentru a se sustrage forței de gra
vitație a pămintului.

Provocările falangiștilor în Liban
BEIRUT 13 (Agerpres). — Fa

langiștii care acționează din ordi
nul fostului președinte Șamun, 
pentru a „justifica" prezența tru
pelor americane în Liban, s-au 
dedat luni dimineața la noi dez
ordini în Beirut. In mai multe 
puncte ale capitalei libaneze, gru
pe înarmate au atacat autovehicu
lele care treceau pe străzi. Tru
pele libaneze au ripostat cu ener
gie împotriva provocatorilor.

avut

La Tripoli, unde în cursul zi
lei de duminică falangiștii au în
cercat să organizeze manifestații, 
după ce au fost reprimați de ar
mată, luni a domnit liniște

Manifestațiile care au
loc la Beirut la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute și riposta dată 
provocatorilor de dezordini au a- 
rătat că aceste uneltiri — în care 
ambasadorul american McClintock 
a intervenit activ asumîndu-și ro
lul de „mediator" — nu dau la 
ora actuală rezultatele scontate.

■

Primele măsuri ale colonialiștilor englezi pentru 
aplicarea planului de 7 ani în Cipru au fost inten
sificarea represiunilor împotriva locuitorilor insulei.

(Ziarele)

]

Deci, n-ai nimic de spus îm
potriva planului Macmillan!!,.. 

Desen de NIC. N1COLAESCU.Incident provocat de Tunisia
în Consiliul Ligii țârilor arabe

CAIRO 13 (Agerpres). — Ziarul 
„Al-Ahbar“ relatează că ambasa
dorul Tunisiei în Liban, Habib 
As-Satti, conducătorul delegației 
tunisiene în Consiliul Uîgii țarilor 
arabe, a primit din partea guver
nului său instrucțiuni să închidă 
ambasada Tunisiei la Cairo și sa 
se înapoieze în Liban.

Ziarele din Cairo publică știri 
despre incidentul care a avut loc 
în ședința din 13 octombrie a Con
siliului Ligii țărilor arabe, care a 
fost convocată în mod special pen
tru a saluta aderarea Tunisiei și 
Marocului la Liga țărilor arabe.

In cuvîntarea sa, delegatul Tu
nisiei As-Satti, s-a dedat la a- 
tacuri neîntemeiate împotriva 
R.A.U., acuzînd-o de tendință spre 
dominație asupra Ligii.

Delegatul R.A.U. a declarat că 
el respinge atacurile delegatului 
tunisian împotriva R.A.U., adău
gind : „Pentru ca conducătorul 
delegației tunisiene 
impresia că există 
tinde să domine, delegația R.A.U. 
nu poate să nu părăsească sala 
de ședințe".

După ce delegația R.A.U. a pă
răsit sala de ședințe, a luat cu
vîntul delegatul Irakului, As-Sam- 
marai, ambasadorul Repubb’cii 
Irak în R.A.U., care a declarat : 
„Vechile divergențe din sînul Ligii 
au fost artificiale și nicidecum

să nu aibă 
cineva care

reale. Ele au fost create de impe
rialiști și chiar de Irak, înainte 
de a fi avut loc în această țară 
revoluția, pentru a submina soli
daritatea arabă și a semăna di
vergențe. In Liga țărilor arabe nu 
există nici stăpini, nici robi".

Delegatul Marocului, Abdel Ha- 
lek At-Tarisi, a spus că Marocul 
prețuiește mult meritele R.A.U. 
țață de Liga țărilor arabe și că el 
face această declarație pentru ca 
să nu se creeze impresia că gu
vernul Marocului sprijină punctul 
de vedere al Tunisiei.

La conferința conducătorilor de
legațiilor, care a avut apoi loc, 
unii delegați au propus delegatu
lui Tunisiei să-și retracteze cuvin
tele și să prezinte scuze.

Delegatul Tunisiei a refuzat să 
facă aceasta, declarînd că textul 
cuvîntării sale i-a fost trimis di
rect de Burghiba, președintele Tu
nisiei. Conferința conducătorilor 
delegațiilor a adoptat hotărirea să 
ceară ca delegația Tunisiei să a- 
ducă la cunoștința lui Burghiba 
această propunere.

Comentînd în articole redacțio
nale discursul delegatului Tunisiei 
în ședința Ligii țărilor arabe din 
11 octombrie, ziarele din Cairo 
scriu că știrile publicate în ulti
mul timp în presa țărilor occiden
tale aruncă o oarecare lumină a- 
supra incidentului care a avut loc

în cadrul ședinței Consiliului Li
gii. Aceste știri, ca și declarațiile 
delegatului tunisian, dovedesc ~~ 
puterile occidentale 
încercări să semene 
tre țările arabe.

La 13 octombrie, 
delegației Tunisiei 
Consiliului Ligii țărilor arabe — 
Habib As-Satti — a părăsit Cairo, 
plecînd pe calea aerului spre 
Tunis.

Agenția MEN arată că plecarea 
lui As- Satti, căruia îi era cunoscut 
că la 13 octombrie urma să aibă 
loc o ședință a Consiliului Ligii 
țărilor arabe, se explică prin fap
tul că misiunea sa s-a limitat la 
traducerea in viață a complotului 
„nereușit", al cărui scop era „să

au făcut 
disensiuni

ca 
noi 
in-

conducătorul 
la sesiunea

„nereușit", al cărui scop era 
submineze Liga țărilor arabe".

★

După cum relatează postulDupă cum relatează postul de 
radio Cairo, Consiliul Ligii Arabe 
a adoptat în unanimitate în șe
dința sa din 13 octombrie o rezo
luție care condamnă atitudinea a- 
doptată de delegatul tunisian în 
ședința din 11 octombrie. Mem
brii Consiliului Ligii l-au însărci
nat pe președintele sesiunii actuale 
să transmită textul acestei rezolu
ții delegației R.A.U., cerîndu-i să-și 
reia locul în Consiliu. »- j ; . U
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Represiuni în Cipru
NICOSIA 13 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
France Presse, în ziua de 12 oc
tombrie polițiști britanici și turci 
au pătruns în catedrala Phanero- 
mei din Nicosia, unde au confis
cat manifestele difuzate de orga
nizația de rezistență din Cipru, 
E.O.K.A.

O femeie care a încercat să o- 
prească un astfel de manifest a 
fost imediat arestată.

Manifestele aduceau grave acu
zații trupelor britanice care 
omorît și 
prioți.

rănit femei și copii
au 
ci-

★
13 (Agerpres). — Arhi- 

Makarios a declarat luni 
unor reprezentanți ai presei că nu 
va participa la nici o conferință 
cu privire la Cipru care ar lua 
drept punct de plecare pentru re
zolvarea problemei cipriote actua
lul plan Macmillan Arhiepiscopul 
Makarios a declarat în continuare 
că țările N.A.T.O. nu recunosc 
poporului cipriot dreptul la auto
determinare și la libertate. De ase
menea, el și-a exprimat scepticis
mul în ce privește încercările se
cretarului general al N.A.T.O., 
Spaak, de a media actualul con
flict privitor la Cipru, ....

ATENA 
episcopul

„I. Y. Ștaliu". ȘȚAS. 3452 - 52 .

vor fi prezentate (I 
Comsomo- p 

,Comsomolul astăzi".(* 
(• 
<•

1» 
<»

| tineretului vest-

După

german
cum relatează presa, în (1 

j cadrul adunării Uniunii tinere-d 
! tului vest-german „Deutscher (• 
Btindesjugendring" a fost a- < • 
doptată o hotărire cu privire l1 
la schimburi de vizite cu tine-l* 

prețul din țările lagărului socia-i* 
1 list. Din această uniune faci* 
p parte 14 organizații vest-ger-<* 
p mane de tineret de diferite o-1* 
,i rientări politice și religioase, l j 

pO delegație studen-'\ 
*’ țească sovietică t 
• - 1

Teroare în Spania
BUENOS AIRES 12 (Agerpres). 

Ziarul „La Hora" a publicat o in
formație din Madrid în care se 
arată că în Spania franchistă bîn- 
tuie teroarea. Sute de mii de spa
nioli, scrie ziarul, sînt persecutați. 
De cînd se află la putere Franco 
numai unul din tribunalele mili
tare speciale din Madrid a judecat 
150.000 de procese politice și a 
pronunțat 60.000 sentințe de con
damnare la moarte, dintre care 
50.000 au fost executate. In închi
sorile din Barcelona, Bilbao și alte 
orașe sînt deținuți mii de oameni 
ai muncii. Printre arestați sînt 
participanții la cel de-al VI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților care a avut loc la 
Moscova,

la Praga
La 12 octombrie a sosit 
Praga o delegație studențească 
a U.T.C.L. din U.R.S.S. în 
frunte cu N. S. Rodionova, se
cretara comitetului regional 
Moscova al U.T.C.L. din 
U.R.SS. In afară de orașul 
Praga, delegația va vizita Bra- ' 
tislava și Ostrava și se va inte-1 
resa de organizarea învățămîn-1. 
tului în școlile medii și institu- \ 
tele de învățămînt superior din 
Cehoslovacia. j (
Apelul C.C. al U.T.C. \ 

din Franța
Comitetul Central al Uniunii (, 
Tineretului Comunist din Fran- . 
ța a adresat tinerilor și tinere- > 
lor din Franța apelul de a vota (, 
la apropiatele alegeri paria- (, 
mentare pentru candidații par- p 
tidului comunist, in apel se a- (* 
rată că viața milioanelor de •' 
tineri francezi se află sub con- j 
tinua amenințare a îndelunga
tului serviciu militar, a răz- <* 
boiului nesfîrșit din Algeria, a*J 

salariului scăzut, a lipsei mij- 
loacelor necesare educației, în- p 
vățămîntului profesional și I* 
construcției de locuințe.

Za
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STAVROPOL, — Nikita Hruș- municatuț cu privire la tratativele 
ciov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S, și președinte al Consiliu, 
lui de Miniștri al U.R.S.S., a so
sii la 13 octombrie In orașul Sta
vropol (Caucazul de nord) pentru 
a remite ținutului Stavropol „Or. 
dinul Lenin".,

MOSCOVA. — Prezidiul Sovie
tului Suprem el U.R.S.S., la pro. 
punerea Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. a decernat re
giunii Pavlodar Ordinul Lenin 
pentru succesele obținute în spo. 
rirea producției de cereale.

PEK.IN. — Agenția China Nouă 
anunță că președintele Mao Țze- 
dun, l-a numit pe Huan Ke-țin, 
șef al statului major general al 
Armatei Populare de 
chineze.

BERLIN. — Agenția 
transmis în legătură cu

Eliberare

ADN a 
_ moartea 

marelui poet german Johannes Be
cher, ministrul Culturii al R. D. 
Germane, necrologurile date pu
blicității de Consiliul de Miniștri 
al R. D Germane și de C.C. al 
P.S.U.G.

TOULOUSE. — La Toulouse s-a 
desfășurat un concurs internațio. 
nai al clntecului, La acest concurs 
baritonul romln Dan lordăchescu, 
s-a clasat pe locul trei după An
tonin Svork (Cehoslovacia) și Vla
dimir Timokin (U.R.S.S.). La fe
mei pe primul loc s-a clasat Dories 
Mayes (Statele Unite) urmată de 
Evghenia Miroșnicenko (U.R.S.S.) 
Și Sukupova (Cehoslovacia).

TAȘKENT. — Luni dimineața a 
avut loc ședința de închidere a 
conferinței scriitorilor din Asia și 
Africa. La această ședință a fost 
citit mesajul de salut adresat 
conferinței de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Populară Romînă.

SOFIA, — La 11 octombrie a 
fost dat publicității la Sofia co.

dintre delegațiile de partid șl gut 
vernamentale ale Republicii Popu
lare Bulgaria și Republicii De. 
mocrate Germane.

MOSCOVA. — In urma tnatatN 
velor comerciale sovieto-irakiena 
care au luat sfîrșit la 11 octom
brie la Bagdad, între Uniunea Soj 
vietică și Republica Irak a fost în
cheiat un acord comercial.

NEW YORK. - Corespondentul 
din Caraci al agenției Associated 
Press anunță că în Pakistan au 
fost arestați mai mulți oameni 
politici printre care trei foști mi
niștri, precum și Maulian Bha- 
saui, președintele fostului partid 
național popular.

DAMASC. — Potrivit informal 
{iilor primite din Amman, în cu. 
rînd în Iordania va fi format uri 
nou guvern. După cum rezultă din 
aceste informații, regele Hussein 
vrea să se debaraseze de actualul 
guvern Samir Er-Rifai în speranța 
că va putea preveni astfel manh 
festațiile populare și de a-și men- 
ține tronul.

LONDRA. — Potrivit datelor pus 
blicate de Biroul de statistică, nu- 
mărul șomerilor a atins în Anglia 
un nive' record în cursul lunii 
septembrie. In perioada 15 august 
— 15 septembrie numărul șomeri, 
lor a sporit cu 30.000 atingînd ci
fra de 476.000. cea mai mare din 
anii de după război.

NEW YORK. — Potrivit datelor 
Biroului de recensămînt, numărul 
populației S U.A. a fost la 1 sep
tembrie a.c. de aproximativ 
174.595.000 oameni.

VARȘOVIA. — La 11 octombrie 
în Sala Congreselor a Palatului 
de Cultură și Știință din Varșo
via a avut loc adunarea festivă 
consacrată celei de-a 15-a ani
versări a Armatei Popular? Po- 
lone.,


