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O forță uriașă: 
proprietatea de stat-- 
propneiate a întregului 

nostru popor n r

Proletari din toate țările, uniți-vă !

Citiți în pag. 2-a

Un deceniu de la actul revoluționar al naționalizării
< Se împlinesc 10 ani de la actul revoluționar 
yal naționalizării principalelor întreprinderi in- 
^dustriale, bancare, de asigurări, miniere și
< transporturi. Ziua de 11 iunie 1948 reprezintă 
Jvun moment de ufiașă însemnătate în lupta re-

voluționară dusă de clasa muncitoare din țara 
noastră în alianță cu țărănimea muncitoare sub 
conducerea partidului pentru o viață mai bună, 

.►pentru socialism. In această zi, capitaliștii au 
«*fost izgoniți pentru totdeauna din întreprinde
ri-rile naționalizate, clasa muncitoare a devenit 
.►stăpînul principalelor mijloace de producție in. 
’J'dustrială din țara noastră. In lupta de clasă 
’-împotriva burgheziei, proletariatul a cucerit 
.’o strălucită victorie istorică. Ea a fost posibi- 
<lă numai în condițiile dictaturii proletariatului, 
5 a cuceririi puterii de stat de către clasa mun. 
.’cito-are, în alianță cu țărănimea muncitoare, 
■^sub conducerea partidului.

Naționalizarea principalelor mijloace de pro- 
.►ducție din industrie, transporturi, precum și na
ționalizarea băncilor, societăților de asigurare 
S și comerț exterior și trecerea lor în proprieta- 
.►tea socialistă de stat a asigurat clasei munci- 
țoare posturile de comandă în economia na
țională și a deschis calea dezvoltării multila
terale a economiei, pusă in slujba creșterii ni- 
^.vdllitai de trai al poporului muncitor.
’► Naționalizarea a însemnat o revoluție în eco- 
«►nomia țării noastre. Prin naționalizare, bur- 
I" gheziei i s-au smuls pozițiile în sectoarele 

principale ale economiei naționale, poziții care 
constituiau pîrghiile principale ale dominației 
ei de clasă. Peste 1600 de întreprinderi mari și 
mijlocii au fost smulse din proprietatea capita
lista și trecute in proprietatea statului condus 
de clasa muncitoare, în 
proprietatea întregului po
por muncitor. In ramurile 
cheie ale economiei țării noa
stre s-a statornicit astfel pro
prietatea socialistă de stat, 
bază de neclintit a regimului 
nostru.

Trecerea principalelor mij
loace de producție în miinile 
statului democrat popular a 
creat condițiile necesare tre
cerii la planificarea întregii 
economii naționale, dezvoltă
rii largi a forțelor de produc
ție, a deschis posibilități 
largi industrializării socialis
te, ridicării continue a bună
stării oamenilor muncii.

Transformind clasa noastră 
muncitoare intr-o clasă stăpi- 
nă pe mijloacele de producț'e, 
actul revoluționar de la 11 iu- 

Inie 1948 a făcut ca în între
prinderile naționalizate să 
fie lichidată exploatarea omu
lui de către om. Aceasta a 
determinat o schimbare radi
cală in situația clasei munci
toare și o atitudine nouă a a- 
cesteia față de muncă. Clasa 
muncitoare condusă de partid 
a dovedit că știe să conducă 
economia fără burghezie, îm
potriva burgheziei, mai bine 
decît burghezia, desmințind in 
fapt ticăloasa teorie reformis
tă după care clasa muncitoare 
trebuie mai întîi să învețe să 
conducă și numai după aceea 
să preia puterea.

Intr-adevăr mărețe sînt suc-; 
cesele dobîndite de poporul' 
nostru în cei zece ani ce au- 
trecut de la înfăptuirea actu.; 
lui revoluționar al naționali-^ 
zării de la 11 iunie 1948. <

In 1957 volumul producției industriale a fost 
de 4,2 ori mai mare decît în anul 1948; pro
ducția mijloacelor de producție s-a mărit în a- 
ceastă perioadă de peste 5 ori, iar producția 
bunurilor de consum de aproape 3 ori și jumă
tate. Producția industriei construcțiilor de ma. 
șini, a crescut față de anul 1S48 de aproape 
8 ori, iar industria chimică de aproape 7 ori.

Dacă facem o comparație a producției indus
triei ncastre socialiste cu producția industriei 
de acum 10 ani, constatăm că întreaga pro
ducție a anului 1948 s-a realizat în cursul lui 
1957 într-un singur trimestru la energia elec
trică, în numai 4 luni și jumătate la țiței în 
mai puțin de 5 luni la cărbune, într-un singur 
trimestru la fontă, în mai puțin de 5 luni la 
oțel, într-un singur trimestru la gaz metan, în 
o lună și jumătate la tractoare.

Au fost create noi ramuri industriale care 
nu existau in Romînia burghezo-moșierească: 
producția de utilaj petrolifer și minier, produc
ția de tractcare, mașini agricole, camioane, in
dustria e'ectrotehnică, industria chimică a în
grășămintelor minerale pentru agricultură, a 
maselor plastice, a fibrelor sintetice, industria 
extracției de uraniu etc.

însemnate realizări au fost obținute în apli
carea planului de electrificare a țării. In cîțiva 
ani de zile au fost construite 24 termo și hidro
centrale electrice, iar în prezent se apropie de 
terminare lucrările marii hidrocentrale „V. I. 
Lenin“ de la Bicaz. La sfîrșitul anului 1957,

„Scînteia tineretului*
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Examenele
bilanțul unui an de studiu
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-RAID-
Amfiteatrele și sălile de cursuri universitare s-au golit. Experiențe nu se mai fac în labora

toare; se repetă doar cele făcute în cursul întregului an de studii. Bibliotecile cunosc o afluență 
deosebită. Pilcuri, pilcuri în fața sălilor de examinare studenții își așteaptă rîndul. Nici o ep ră 
din viața Ier nu-i mai plină de emoții ca aceea a lunilor mai și iunie.

Perioadă de verificare a muncii depuse în decursul întregului an universitar, săptămîni 
de muncă intensă, zile de culegere a roadelor, examenele sînt evenimente de prim ordin ale vie
ții studențești.

Cum se prezintă studenții în actuala sesiune de examene’ Care sînt rezultatele muncii lor? 
Cum își îndeplinesc angajamentul luat în fața celor ce i-au trimis la studii?

Dorind a împărtăși cititorilor noștri cîteva crîmpee din marea bătălie a examenelor studen- 
au vizitat două din sălile de examene impărtășindu-vă în cele ceIești, redactori ai ziarului nostru 

urmează cîteva impresii :
★ ★

Un deceniu

INDUSTRIE

ȘCOALĂ
COLECTIVISTA

V

imagine care og.in dește mecanizarea înaintată a unităților socialiste 
(întreprinderea de prefabricate „Progresul“ din Capitală)

In regiunile Baia Mare, Cluj, Oradea, Timișoara

VIITORII INGINERI
vor avea o solidă

pregătire științifică
Rînd pe rînd studenții își lua

seră biletele cu întrebări și se re- 
trăseseră îa bănci, cufundîndu-se 
în calcule complicate. Asistenții, 
pe moment neocupați, se plim
bau prin sala largă, atenți totuși 
la rarile solicitări ale examina- 
ților. Profitînd de răgaz, prof. 
Victor Popescu, decanul Facultă
ții de construcții m-a condus în
tr-o sală unde studenți ai anului 
V își pregăteau proiectele de di
plomă.

M-am oprit lingă planșa lui 
Cornel Kiovari. Fost muncitor 
pe un șantier, Kiovari, după ub- 
solvirea facultății muncitorești s-a 
înscris la Institutul de construc
ții. l-a fost destul de greu să-i a- 
jungă din urmă pe colegi în ceea 
ce privește cunoștințele teoretice 
dar calitatea lui de utemist i-a 
mobilizat ambiția, dorința de a fi 
printre cei mui buni. Astăzi, în 
pragul absolvirii Kiovari se poale 
mîndri cu rezultatele obținute. 
Proiectul său de diplomă, consa
crat unor importante probleme de 
construcție siderurgică se bucură 
de apreciere, datorită maturității

de concepție și a soluțiilor inge
nioase preconizate. Kiovari mi-a 
vorbit mult timp despre proiectul 
său atrăgîndu-mi atenția asupra u- 
nui aspect deosebit de însemnat : 
complectarea soluțiilor tehnice cu 
cele economice, adică întocmirea 
unui deviz prin care să se justi
fice din punct de vedere economic 
soluțiile tehnice alese. Această ca
racteristică e proprie tuturor pro
iectelor de diplomă ale absolven
ților Facultății de construcții. Se 
urmărește prin aceasta 
unui inginer capabil nu 
proiecteze o construcție 
rințele tehnicii moderne, 
condiții de rentabilitate

Trăsătura aceasta, 
învățământului nostru superior am

I. MATEI

formarea 
numai să 
după ce- 
dar ;i în 
socialistă, 

caracteristică

In jurul satului Bratovoești din 
regiunea Craiova, se desfac larg, 
ca un evantai plin de nuanțe, cul
turile gospodăriei colective. Co
coșii nu mai slujesc drept ornice 
oamenilor din sat. înaintea lor 
se aud, amestecate, risetele și chi
uiturile fetelor și băieților care 
împresoară cîmpul, într-o ordine 
al cărei secret îl cunosc doar ei, 
tinerii din cele două echipe ale 
brigăzii lui Florea 1. Florea 
s-au așezat la capelele rindurilor 
și au ridicat sapele pe umeri.

Utemistul Constantin Ghindea- 
nu e șef de echipă. Părul blond, 
tăiat scurt îi stă în neorînduială. 
Ochii vioi și albaștri privesc în
curajator. Aurica, nevasta lui, se 
ține în rînd. O bucurie tăinuită 
îi stăpînește sufletul și pe față ii 
flutură un zîmbet. In el a strîns 
și tăinuit o parte din destinul 
lui...

...Cu ani in urmă, din capătul 
unui șir asemănător, ochii lui al
baștri priveau nemișcați și ab
senți la tot ■ ce se petrecea în 
preajmă-i. Cînd lucra, simțea cum 
sufletul și brațele îi erau parcă 
încolăcite de rădăcinile unei iner
ții îndărătnice. Nici ochii și nici 
vorbele nevestei — cînd blinda 
și mîhnite, cînd aprinse ca obra
jii ei rușinați în fața brigăzii — 
nici mustrările și încurajările ute- 
miștilor nu aveau darul să-l 
zdruncine din amorțeală. Briga
dierul o vedea pe Aurica Ghîndea- 
nu în fiecare după amiază sin
gură pe toată întinderea câmpu
lui, săpînd șirurile neterminate 
de bărbatul ei și clătina din cap 
mîhnit. Ar fi vrut să meargă să-i 
spună ceva, să-i promită in nu
mele lui, al tuturor, că bărbatul 
ei se va schimba, că va deveni al
tul. Nu i-a spus atunci nimic, dar 
l-a chemat pe Costică în. repetate 
rînduri și a strat de vorbă cu el 
și cu alți membri ai brigăzii, l-au 
demonstrat toți, așa cum s-au 
priceput ei, cit îi dăunează lui și 
colectivului din care face parte 
nepăsarea cu care privește el clo
cotul muncii din colectivă.

La împărțirea recoltei Cons-

o preocupare km a Mior : « înțelegerea sensului
distrugerea gîndacului

DE COLORADO
istoriei literaturii universale

literaturii universale stu-
f Viața minerului fruntaș An- 
’ ton Cornet de la Anina este 

reprezentativă pentru noua 
condiție a muncitorilor in in
dustria socialistă. El cîștigă 
adesea chiar cite 5.000 lei pe 

! lună, și-a făcut casă nouă,
' și-a cumpărat mobilă frumoa-
i să. Pentru că Silvia, fetița Iui, 
' a luat note bune la școală, 
1 o plimbă acum bucuros cu bi- 
' cicleta. Și copilul îndrăgește 
' șapca de miner, însemnul 
; nei profesiuni stimate.

U-

Acțiunea de depistare și distru
gere a gîndacului de Colorado, al 
cărui atac a fost semnalat la cul
turile de cartofi din regiunile 
Baia Mare, Oradea, Cluj și Timi
șoara, continuă cu intensitate. In 
comunele din unele raioane, unde 
atacul acestui dăunător a fost mai 
intens, echipele și brigăeile de 
pionieri, școlari și tineri săteni 
execută controlul culturilor în fie
care zi. In general, în cele patru 
regiuni o zi pe săptămînă (de obi
cei duminica) este declarată zi de 
muncă voluntară pentru combate
rea gîndacului de Colorado.

De la semnalarea invaziei ace
stui dăunător periculos și pină 
acum, au . fost înrolați in această

acțiune patriotică a tineretului din 
regiunile amintite aproape 180.000 
de tineri care au efectuat contro
lul culturilor pe o suprafață d° 
peste 48.000 hectare și au distrus 
focarele.

Numai în regiunea Timișoara de 
la începutul acțiunii și pină în 
prezent au lucrat voluntar la con
trolul culturilor și combaterea 
dăunătorilor peste 90.000 de ti
neri, dintre care .18.000 și-au des
fășurat activitatea în ultimele ze
ce zile.

In Baia Mare peste 13.000 de ti
neri au efectuat controlul culturi
lor pe o suprafață de peste 8000 
hectare.

După regiunea Timișoara, frun
tașă în mobilizarea tineretului îu 
această acțiune este regiunea Clui. 
55.000 de pionieri, elevi, tineri 
săteni au controlat pînă acum cul
turile de pe o suprafață de aproa
pe 16.000 hectare.

Comitetul raional U.T.M. Zalău 
însă, manifestă o condamnabilă 
nepăsare față de această acțiune 
de interes obștesc. Activiștii ute- 
miști de aici s-au mulțumit să mo
bilizeze în cîteva zile un număr 
destul de mic de tineri care, ne
îndrumați și necontrolați, au exe
cutat lucrări de proastă calitate. 
Din această cauză organele tehni
ce agricole de la sfatul popular 
regional, care au efectuat un con-

( Continuare în pag. 3-a)

O delegație parlamentară 
a R. D. Germane 

va vizita țara noastră

La invitația Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîn-e, o de
legație a Camerei Populare a 
R. D. Germane va face o vizită 
de prietenie în țara nostră. De
legația parlamentară din R. D. 
Germană va întoarce totodată vi
zita pe care o delegație parla
mentară romînă a făcyt-o în 
toamna anului trecut 
Germană.

Delegația, condusă 
președintele Camerei 
Gerald Goetting, va sosi în Ca
pitală în cursul acestei săptă- 
mkii.

romînă a făcpt-o
în R. D.

de v:ce-
Populare

Prezentîndu-se la examenul de istoria 
denții grupei 408 a anului II al facultății de filologie a universității 
bucureștene au dovedit o serioasă însușire a materiei.

S-a abordat o tematică vastă. Din imensitatea materialului dezbă
tut subiectele au reușit să cuprindă ideile esențiale ale cursului. Exa
minatorul (tovarășul E. Papu) a dat examenului un aspect viu, pa
sionant, întrebările auxiliare tinzînd să pună răspunsurile pe linia 
evidențierii faptelor semnificative, astfel ca ele să dovedească înțe
legere profundă a fenomenului literar și nu simpla memorare meca
nică a unor date, nume și titluri de lucrări.

Multe din răspunsuri au dovedit claritate, siguranță. Remarcînd 
cîteva din acestea ar merita să-1 menționăm pe Ion Scărlătescu care 
a reușit să dea printre altele a caracterizare largă și profundă creației 
lui Ilorațiu și poeților platonici ai Renașterii italiene, Mânu Ioana 
care a vorbit cu competență despre comedia lui Shakespeare, despre 
lirica greacă sau opera lui Pețronius, sau chiar Ioana Rîmniceanu 
care a reușit să facă o inteligentă caracterizare a operelor marilor 
tragedieni ai antichității eline Eschil, Sofocle, Euripide.

Excluzînd cîțiva studenți (de pildă, Doina Mănescu care confundă 
£ I. SAVA
?-

tantin Gliindeanu n-a venit. în sat 
era sărbătoare. Unii făceau planuri 
pentru mai tîrziu, alții vorbeau 
despre cite au fost pină au ajuns 
tijei,. unii ciocneau un pahar cu 
vin, iar copiii se jucau pe după 
sacii doldora de bucate. în ziun 
aceea, un singur om mai avea 
ochii umbriți de o supărare cărei 
scrijilea parcă inima.

— Aurico !
Cu pașii abia auziți, ca și 

glasul care a chemat, ea veni lin
gă el îngindurată.

— Aurico, du-te și ia-ți buca
tele, îi spuse el posomorit. Fu 
nu mă duc, continuă apoi încet 
de parcă și-ar fi vorbit sie-și. 
Mi-i sufletul greu, nu știu cum 
să-ți spun. Nu pot.... Du-te ! 
anu9... Apoi și-a șters buzele 
care le simțea amare de parcă 
fi mușcat dintr-o cucută. Și-a 
zemat fruntea de fereastră, 
drum treceau carele încărcate 
saci, iar copiii făceau o larmă 
nemaipomenită. Bucuria și mîn- 
dria tinerilor colectiviști îl făceau 
să sîngere parcă mai tare. Și a 
rămas multă vreme așa, gîndind 
undeva departe, cu fruntea reze
mată de fereastră.

Cîteva zile Constantin Chindea- 
nu a umblat înnegurat. I se părea 
că toată lumea îl privește cd pe 
un om de nimic. Și simțea in el 
crescînd o dorință surdă de a le 
arăta că nu merită privirile aces
tea mustrătoare. Dacă ar fi putut, 
ar fi răsucit acele uriașe ale tim
pului ca să înceapă mai iute lu
crările de primăvară și să le ara
te acolo, pe cîmp că el nu mai 
vrea să fie rușinea brigăzii, că se 
poate și el mîndri, ca și ceilalți 
utemiști și tineri, cu numele de 
colectivist, că a înțeles bine acum 
sfaturile pe care ei, tinerii, tova
rășii lui de muncă, i le-au dat 
de atîtea ori. Și i tre părea că 
brațele unui gind neînduplecat au 
smuls din sufletul lui rădăciiva 
încolăcită a unei inerții îndărăt* 
nice, care-l făcuse să stea deo
parte de ceilalți, să se simtă 
străin față de ei.

Cum a început lucrul, alături 
de cei mai buni utemiști din bri
gadă era și Constantin Chindea- 
nu. In fiecane simțea 
mult decît oricînd, un 
purtau cu el de parcă 
titudine a șters cu 
uriaș toate amintirile 
un îndărătnic de odinioară.

A început prașila a doua. Po
rumbul hibrid de pe cele 70 da 
hectare foșnește legănat. La capă
tul primului șir privirea se miră 
deslușind un chip cunoscut.

Cu părul blond, tăiat scurt, în 
neorînduială, cu ochii vioi, noul

VALERIll FILIMON

La 
pe 
ar 

re- 
Pa 
cu

(Continuare în pag. 3-a)

Am citit cu multă atenție arti
colul „Cîteva întrebări de conști
ință" apărut în ziarul „Scînteia 
tineretului“ do sîmbătă 7 iunie 
1958 și aș dori să-mi spun și cu 
părerea. Nu mă voi referi la ati
tudinea ticăloasă a tînăru’ui Tîm
plaru Constantin care nici nu me
rită a fi numit om după mo
dul barbar cum și-a bătut joe de 
cinstea tinerei învățătoare Dina, 
nu mă voi referi nici la atitudi
nea acelui director al întreprinde
rii do ConduCie-Țiței din Ploești 
—■ Petre Enache — nici 1a atitu
dinea studentului de la I.S.E.P. 
care nu a știut să prețuiască su
fletul curat al fetei.

Doresc să-mi spun cuvîntul a- 
supra modului de comportare al 
celor doi avocați, Constantin Cio
banu și Grigord Ghica. Ca tînăr 
jurist, ca membru - de partid, m-a 
indignat 
tor doi 
apăra, 
menirea 
au uitat 
este să fio un 
să contribuie prin cunoștințele 
salo profesionale la stabilirea ade
vărului material, să ajute instanța 
să examineze probele pricinii sub 
toate aspectele ca justiția să poa
tă pronunța o hotărîre dreaptă.

Interesele generale ale societă
ții noastre socialiste cer ca vino
vății să fio sancționați în raport 
cu vina lor reală, în condițiile a- 
sigurării tuturor garanțiilor proce
suale do apărare a lor. Aceste a- 
părări nu trebuie să se transfer-

me însă nicidecum în perorări de 
afirmații nejuste, do apărări ba
zate pe „bombe oratorice“ ca cele 
întrebuințate de Ghica și Cioba
nu.

Acest fel do pledoarie aminteș
te de practicile avocaților burghe
zi, slujitori ai burgheziei și moșie
rilor, despre care Lenin a arătat 
că sînt niște „lichele intelectuale 
caro șînt în stare să facă mult 
rău“ (scrisoarea lui Lenin către 
E. D. Stasovă și către tovarășii

RĂSPUNS
profund atitudinea aces- 
avocați, modul lor de a 
incompatibil cu roiul și 
avocatului de tip nou. Ei 
că sarc'aa unui avocat 

auxiliar al justiției, 
prin

acum, mai 
prieten, ka 

noua sa a- 
un burete 
legate de

In localul faimosului Cazino 
din Sinaia, unde capitaliștii 
asvîrleau milioane, azi au a- 
Juns stăpini oamenii muncii. 
Aci e Casa de cultură a sin
dicatelor,

duința manifestată atunci de in
stanță a fost pentru el o încura
jare la o și mai mare pervertire 
morală, îndemnîndu-1 să continue 
faptele sale huliganice și mîrșave.

Personal, consider că și recenta 
sentință dată de Tribunalul regio
nal Ploești este prea blîndă pen
tru fapta săvîrșit'ă do vinovat Art. 
419 pc. 2., din Codul Penal al 
R.r.R. prevede pedeapsa de la
2- 5 ani închisoaro coreoționalâ și
3- 5 ani interdicție corecțională

nici pentru vinovați și nici pen
tru cetățenii care, lipsiți de cele 
mai elementare reguli de educație 
ar putea săvîrși fapte ca acelea a- 
rătato în articolul din „Scîntcia 
tineretului“.

Eu aș întreba pe avocatul Cio
banu cum ar reacționa dacă fata 
lui ar fi violată de un asemenea 
individ ca Tîmplaru pe care el a 
încercat să-l apere ascunzînd rea
litatea faptelor. întfebuințînd me
tode inadmisibile în tribunalul po-

servesc 
care au

la o întrebare de conștiință
deținuți în închisoarea de la Mos
cova).

Sancțiunile date d.o organele de 
justiție inculpaților sînt cîteodată, 
din nefericire, influențate de a- 
cești avocați necinstiți și ele nu 
sînt deloc educative și nu urmă
resc îndreptarea și reeducarea in
fractorilor.

Oare individul Tîmplaru, care 
și-a bătut joc de multe alte fete 
tinere, în special eleve, nu a fost 
încurajat în manifestările sale de 
faptul că, cu ani în urmă, acelaș 
tribunal popular l-a absolvit de 
pedeapsa meritată pentru deljctul 
de viol ? Putem afirma că îngă-

Vasi'e Brăiloiu 
membru în Comitetul de conducere 
al Asociației juriștilor din R.P.R.

— organizația București

pentru acela care profită de sta
rea de inconștiență a unei per
soane și are, folosind violența, ra
port sexual în afară de căsătorie.

Mai trebuie menționat ca o a- 
gravantă faptul că starea de in
conștiență a tinerei învățătoare 
a fost provocată de loviturile bar
bare dato de învinuit. Asemenea 
pedepse blîndo nu sînt educative

porului ? Dar dacă, în locul în
vățătoarei Dina, victima lui Tîm
plaru ar fi fost viitoarea soție a 
tînărului avocat Ghica ?

Ca procuror, anchetator și acu
zator al celor care săvîrșesc fapte 
necinstite punînau-se de-a curme
zișul noilor transformări din tara 
noastră, ca luptător pentru forma
rea unei noi atitudini față de 
demnitatea omului în general și a 
femeii în special, am avut și am 
întotdeauna cea mai mare admi
rație pentru avoeații cinstiți, 
demni, care în activitatea lor a- 
pără mai presus do interesele lor 
(cîteodată cam „mercantile“) le-

galitatea populară, apărînd credin
cios drepturile și interesele celor 
cărora le dau asistență judiciară. 
Respectăm cu toții avoeații care-și 
îndeplinesc conștiincios sarcinile 
profesionale, care nu se 
în instanță de mijloace
drept scop ascunderea sau dena
turarea adevărului In același timp 
dezaprobăm metodele unor avo
cati ca Ghica și Ciobanu.

Juriștii, cunoscători ai legi
lor, datorită pregătirii lor sînt puși 
să facă o muncă de educație a 
cetățenilor pentru respectarea le
gilor noastre. Această educație se 
face în tribunalele noastre socia
liste de pe principiile moralei co
muniste. Mă întreb ce fel de e- 
ducație poate să ofere avoeații 
Ciobanu și Chica din Colegiul de 
avocați Ploești dacă ei înșiși, 
după cîte s-a văzut, dovedesc că 
sînt lipsiți de această educație.

Dar, oare, de aceste manifes
tări ale celor doi avocați nu este 
vinovat și Colegiul de avocați 
Ploești și, poate, într-o oarecare 
măsură și organizația locală a A- 
sociației juriștilor ?

îngăduința acestora față de un 
asemenea mod de apărare poate 
fi consfiderată ca împăciuitorism 
față de răbufnirea unor concepții 
burgheze în co privește rolu] avo
catului în justiția noastră populară.

E necesar de aceea să se pună 
capăt cu toată hotărîrea unor a- 
semenea metode de apărare în 
tribunalele noastre ca și îngăduin
ței ce se mai manifestă față da 
ele.



(

așa trăiesc azi
Două imagini, două epoci. Bordeele lucrătorilor 

la Vechiul combinat chimic și casele conforta
bile pe care și le-au construit muncitorii în anii 
regimului democrat-popular, Ia Combinatul chi
mic „I. V. Staling

Răsturnarea
Scurtă evocare

1 în fierbintele mai-iunie ale lui 1948 evenimentele 
țipau în telefon, alergau după tine pe teren, și poa
te nu aveai timp să le sistematizezi. Insă acum, 
după 10 ani, mi se pare că în perioada aceea, în 
marea încleștare de clasă, patronii, cărora munci
torii le răpiseră ceasurile zilei, încercau să mai păs
treze măcar noaptea.

A muncitorilor era ziua. în fabricile unde mer
geam, îmi amintesc că nu întotdeauna patronii 
aveau curajul — și interesul — să se arate pe lumi
nă. Intrai pe porți dărăpănate în ateliere, și înăun
tru te întîmpinau o mie de ciudățenii- 0 jumătate 
din mașini rugineau. Dar la cealaltă jumătate, mun
citorii încălțați în galenți, săvîrșeau din dorința fier
binte de a reface economia distrusă de război, de 
a reînvia economii! în Romînia devenită republică 
populară, adevărate fapte de eroism : strîngînd din 
dinți, lucrau pe rupte. La țesătoria care purta trufa- 

< șui nume britanic „Albion“ se desfășura, ca o sfi
dare, întrecerea muncitorească, cu steag. De 5 iunie 
asistam la deschiderea primei școli de calificare 
(„ce o fi aia 1“ — întreba lumea) din industria ali
mentară. La uzinele „Le maître“ puteai lua inter
viuri unui deputat... care muncea cu barosul: munci
tor forjor. Din Valea Jiului cetățeanul afla, fără 
încă să înțeleagă prea bine terminologia inedită, că 
au început „să se spargă normele“.

Noaptea — noaptea patronii încercau însă să ac
ționeze.

Intrai pe porți dărăpănate în ateliere. Și înăun
tru iarăși te întîmpinau o mie de ciudățenii. La 
„Dîmbovița“, țesătoarele veghiau și te opreau eu 
degetul pe buze. Vă ascundeați în umbră. Și nu aș
teptați mult, căci prin gaura ventilatorului și înce
peau să curgă baloturi cu bumbac. „Tăcere 1 Mi
țele patronului... Fură... Bine că le-am prins“ Părea 
că patronii jefuiau propria lor fabrică, dar îi jefar 
iau pe muncitori.

La Filatura „Dacia“ lucrătorii de pază se alar
mau : „Mâinile sus !“ Și dintre mașinile aflate în 
penumbră în sala pustie, ieșea albă ca varul o 
neagră pisică a nopții, prinsă că înfunda cu oîrpe o 
mașină. Patronii sabotau propria lor fabrică ? Nu t 
sabotau economia țării.

Pe lîngă fabricile de pîine, te puteai opri destul 
de lesne în spatele cîte Unei dubițe cenușii. Furi- 
șîndu-se ca pisicile, oamenii neobișnuiți eu căratul 
duceau gîfîind — se vede că pentru prima oară în 
viața lor — sari. „Dumneavoastră 1?“ „Frații Her- 
dan 1“ „Cum —; munciți 1 ?“ Nu — ar fi fost prea de 
tot. Schimbau făina cu tărîță stricată. Patronii fal
sificau propria lor producție ? Da. Credeau că se 
poate, ca înainte.

în zori, în treacăt, omul devotat de afaceri al 
trustmanului Max Auschnitt, „voiajor“ era prins 
lîngă aeroport, și picotea la poliție ca Ostap Bender 
din „Vițelul de aur“ pe o valijoară devenită inutilă, 
plină cu cocoșei.

Cum se putea aș« ceva ? De ce tocmai muncitorii 
voiau să lucreze, și tocmai patronii — să nu se 
lucreze ? De ce tocmai muncitorii voiau să se păs
treze fabricile, iar tocmai patronii — să se distrugă?

Părea nelogic — dacă priveai lucrurile static.
Dar aveam cercuri de dialectică încă de atunci, 
înțelegeam din ele că „se apropie“...
Nu scria în articolele de fond.
Dar striga în „Mica Publicitate“ :
Telefonul 48750 vindea o casă de bani englezească. 

72356 — o limuzină eu șase locuri. O adresă ofe
rea o sufragerie Cippendale și pe deasupra una flo
rentină. Din Ploești — grabnic — utilaj industrial. 
45499 — un local de fabrică. Imens zornăit de 
telefoane, ecoul nebuniei unei clase în dezagregare, 
ale cărei claxoane goneau spre frontiere și pentru

Directorul comunist
E ora șase și jumătate diminea

ța. Ca în fiecare zi, Arnold Au
rel, directorul fabricii I.C.A.R, din 
București, a venit la lucru. Se a- 
șează la biroul său, își scoate din 
buzunar carnețelul de însemnări și 
caută problemele urgente pe care 
le are de rezolvat. își aruncă apoi 
privirea pe calendar. Este una din 
zilele primei decade ale Iui iunie 
1958. O amintire bruscă îi tulbură 
firul obișnuit al gindurilor. Peste 
cîteva zile se vor împlini zece ani 
de la "naționalizare. Zece ani de 
cînd poporul a pus stăpînire pe 
principalele mijloace de producție, 
zece ani de cînd împreună cu în
treaga lui clasă muncitoare a 
început să urce pe o seară minu
nată. In acest deceniu el a ajuns 
dintr-un simplu muncitor, directo
rul unei întreprinderi de stat. Ar
nold Aurel, ca și atîția alți con
ducători din industria noastră so
cialistă, nu s-a trezit peste noapte 
mare talent organizatoric și admi- 
nistrativo-economic, ci a învățat, 
a învățat zi de zi, ceas de ceas, a 
învățat ajutat de partid și a reușit. 
A reușit în ciuda prezicerilor min
cinoase ale patronilor și cozilor lor 
de topor, care spuneau că munci
torii nu se vor putea descurca 
fără ei, nu vor putea să miște nici 
o rotiță a producției fără paraziții 
stropiți cu aghiasma „inițiativei 
private“. Așa au prezis rîzînd is
teric și patronii de la „Vulcan" 
unde lucra pe atunci Arnold, 
d-alde Bostache, Nadler și alții 
care veneau la mitingurile munci
torilor și, suindu-se pe câte un 
camion, vorbeau demagogic mul
țimii, amenințînd că dacă li se va 
mai cere investiții pentru sprijini
rea frontului anti-hitlerist și con
diții mai bune de muncă și trai 
muncitorilor, vor lăsa totul baltă 
și vor „nenoroci pe sărmanele oițe 
rămase fără păstor“. Au prezis și 
au rîs isteric, dar prezicerile lor 
s-au risipit ca orice fumuri ale 
minciunii și risul le-a rămas în gît. 
Unde-s „dumnealor" să vadă cunj 
conduce azi o întreprindere de 
stat fostul lăcătuș Arnold Aurel, al 
cărui chip probabil că nici nu-1 
băgau în seamă în mulțimea mun
citorilor ? Ar uita de bună seamă

să mai rida în vecii vecilor și ar 
renunța pentru totdeauna Ia pro
nosticuri.

Degetele prelungi și nervoase 
ale directorului răsfoiesc repede 
carnețelul de însemnări. Degetole 
acestea știp să facă orice. Ele au 
mînuit cu vigoare ciocanul, dalta, 
șurubelnița, bomfaierul, cînd Ar- 
ncld Aurel era un simplu lăcătuș 
ce lucra Ia asamblarea podurilor 
rulante și a cazanelor de locomo
tivă, s-au strîns, pumn ridicat în 
uriașe demonstrații, cînd alături 
de tovarășii lui de muncă combă-

muncitorilor, care a determinat 
numai în luna mai, de pildă, în
deplinirea planului pe fabrică în 
proporție globală de 107 % și la 
marfă de 106 %. Pentru a-și îm
bunătăți și mai mult activitatea, 
muncitorii au participat de ase
menea și Ia cursurile de ridicare a 
calificării, de organizarea cărora 
directorul s-a ocupat îndeaproape 
și care au dat bune rezultate.

Directorul a luat din nou car
netul în mină și și-a oprit privi
rea asupra unei pagini. Calculează 
din ochi suma economiilor reali-

In cei zece ani de Ia naționalizare, industria noastră s-a dez
voltat impetuos. Iată — drept pildă — progresul a două ramuri 
principale :

Industria chimică a crescut în 1957 cu 669'A față de 100% în 
1948. Industria textilă — cu 345%.

Ritmul mediu anual de creștere a productivității muncii în 
industria noastră în anii puterii populare a fost de peste 2 ORI 
mai înalt decît cel realizat pe vremea regimului burghezo-moșie- 
resc în deceniul 192S—1939. Pe ntru a aprecia importanța creș
terii productivității muncii în acești ani, este suficient să arătăm 
că 58 LA SUTĂ din creșterea absolută a producției industriale 
obținută în primul cincinal a fost realizată pe seama creșterii 
productivității muncii și numai 42 Ia sută datorită creșterii nu
mărului da muncitori.

care avioane americane huruiau prin luminișuri 
ascunse.

Era clar. Nimeni nu cumpăra. Am numărat anun
țurile : la 7 oferte — 1 cerere.

Un afacerist — prostănacul 1 — publica un afiș 
mare : „Numai cu albinele se scoate sărăcia din 
casă 1“.

Dar clasa muncitoare avea o avere imensă — pu
terea politică, și partidul.

A venit o noapte în care muncitorii n-au mai 
plecat acasă.

în noaptea aceea m-am dus la fabrica „Voina“. 
Lumea stătea în curte, de vorbă. A bătut ora 1, a 
bătut 2, 5, 7, și cînd s-a făcut prînzul pe poartă 
a intrat un om.

— Cine e ?
— Un muncitor de la noi...
— Și încă ce muncitor măi nene ! E tovarășul 

DIRECTOR.
Nu l-au ținut mult în brațe. Nici n-au plîns prea 

mult de fericire. Nici n-au rîs prea mult de bucurie. 
Nici n-au înjurat prea mult vremea sfîrșită. Nici 
n-au visat prea mult la vremea care începea. Le-au 
făcut pe toate frenetic, căci aveau treabă.

Doi tineri s-au suit pe poartă. Ei au dat jos firma 
veche. Apoi stăpînii cei noi au început schimbul 
de dimineață.

Așa s-a întîmplat ț de atunci au trecut zece ani 
și la „Vasile Roaită“ n-a mai fost vorba de nici 
un Voina.

în fabrici, acum, și zilele și nopțile tot ale mun
citorilor sînt. În trei schimburi trăiește viața nouă. 
Ce e drept însă, noaptea mițele negre — foștii pa
troni — miaună încă de departe, pe scurte lungimi 
de undă.

La care cei din schimbul trei le transmit urmă- 
torad răspuns <

— Zît 1«

tea uneltirile ticăloase ale burghe
ziei, ele au alergat în nopți de 
veghe cu creionul pe hîrtie oînd, 
de-abia ajuns maistru, a început a 
învăța să fie director, ele s-au o- 
prit acum o clipă din răsfoit și 
aleg cu finețe și gingășie piesele 
minuscule ale unui manometru.

Azi Ia I.C.A.R. se produc instru
mente de precizie care altădată 
se importau, pentru care nu exis
tau la noi muncitori calificați. 
Mîna directorului se îndreaptă 
spre un panou de pe birou, pe 
care stau prinse un manometru de 
camion „Steagul Roșu“, un ma
nometru industrial, pn manometru 
Duplex de locomotivă, un indica
tor de combustibil, un manometru 
de oxigen, toate produse în fa
brică pentru prima oară în anii 

' regimului democrat-popular. Dar 
cîte produse noi au apărut la 
I.C.A.R., datorită efortului avsnlat 
al muncitorilor ; mașini agricole, 
aparate de răspîndit insecticide 
împotriva dăunătorilor, aparate 
pentru prășit chimic, ventilatoare 
industriale etc. La început nici nu 
știa cum vor putea făuri toate a- 
eestea. Fabrica a crescut odată cu 
oamenii, directorul a crescut în 
muncă odată cu tovarășii săi. în
trecerea propusă de direcție cu 
sprijinul organizației de partid, cu 
concursul sindicatului și al orga
nizației U.T.M., pentru titlul de 
atelier funtaș, a dat naștere unei 
puternice frămîntări creatoare a

zate la fabricarea subansamblelor 
pentru combina agricolă C. 1 una 
din cele mai grele sarcini din ul
timii ani. Procesul de producție 
a pieselor respective rămăsese în 
urmă. Greutățile trebuiau totuși 
învinse. Directorul a cerut spriji
nul organizației de partid, a fost 
convocată o adunare de partid în 
care problema s-a discutat sub 
toate aspectele, comuniștii venind 
cu propuneri prețioase. In urma 
acestei adunări s-a intensificat 
munca politică în fabrică și toți 
muncitorii au fost familiarizați cu 
perfecționările aduse, cu folosirea 
de dispozitive care înlăturau ulti
mele rămășițe ale muncii mește
șugărești. Muncitorii au înțeles că 
directorul nu poate rezolva singur 
toate greutățile și l-au ajutat cu 
experiența lor, cu sfaturile lor, au 
făcut unele perfecționări ale teh
nologiei Toate acestea au dat re

zultate: s-a redus cu 40 la sută 
timpul folosit pentru producerea 
subansamblelor. Și acesta este nu 
numai unul din exemplele care 
vorbesc despre marile îmbunătățiri 
ale muncii aduse in fabrică în 
apii de după naționalizare, cu a- 
jutorui masei largi de muncitori. 
Directorul ridică receptorul tele
fonului și vorbește cîteva clipe cu 
șeful serviciului de cadre. Lui 
Neacșu Nicolae, un tînăr, insufi
cient de disciplinat, nu i-a fost 
desfăcut contractul de muncă, cum 
propuneau unii. Directorul a so
cotit că tînărul mai poate fi în
dreptat, educat. A comutat grava 
sancțiune pentru abateri de la dis
ciplină cu mustrare scrisă, dar a 
stat de vorbă cu tînărul, l-a sfă
tuit, l-a urmărit zile întregi cum 
lucrează și l-a ajutat. Acum, șeful 
secției de cadre i-a spus la telefon 
că Neacșu s-a îndreptat, muncește 
mult mai bine. Directorul munci
tor, educator și prieten al munci
torilor, are de ce să fie satisfăcut.

După ce a văzut în carnețel 
problemele cele mai însemnate ale 
zilei, directorul a pornit prin fa
brică. A stat de vorbă cu inginerii, 
cu tehnicienii, cu maiștrii, cu mun
citorii.

Aproape de ora prînzului, direc
torul s-a dus Ia cantina nou con
struită, atît de frumoasă încît 
parcă-i un restaurant de lux. S-a 
interesat de masa și de mîncăru- 
rile de regim.

E seară. Muncitorii din schim
bul întîi au plecat de mult; nu 
peste mult timp vor pleca și cei 
din al doilea schimb, dar directo
rul tot mai stă în cabinetul său, 
studiază actele contabile, propu
nerile de inovații, dări de seamă, 
propuneri de premieri. El nu e o 
excepție, ci un caz din nenumă
rate altele. Asemenea lui, atîția 
alț.i zeci și sute de directori ridi
cați din rîndul clasei muncitoare 
își fac datoria de conducători de 
întreprinderi pe deplin. Ziua lor 
de muncă e întotdeauna mai lun
gă decît a altora fiindcă ei sînt și 
muncitori, și directori, și gospo
dari și paznici ai avutului obștesc 
și părinți și sfătuitori ai oameni
lor, într-un cuvînt directori co
muniști ai industriei socialiste.

B. DUMITRESCU

Tinerii
FILIP CERBU

-ș

f
Creșterea producției industriale

Muncitorul
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din cartierul
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copilăriei mele
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de Micuță Tănase

asat

cereri a mun-

Am vrea 
și asupra 
nu putea 
in fața 

un stand

Fotografiile nu pot să arate 
îndeajuns deosebirea ca de la 
cer la pămînt între ha
lele dărăpănate ale vechiului 
„Lemaître“ și clădirile mo
deme ale uzinei „Timpuri 
Noi“, ridicate de oamenii mun
cii în incinta vechii fabrici, 
după naționalizare, 
să atragem atenția 
unui amănunt, care 
fi întîlnit înainte t 
halei modeme, iată 
de cărți, instalat aici pentru a 
răspunde matei 
citorilor.

Astă.iarnă m-am 
tușul din cartierul 
născut și copilărit. ____ __ __
de copii. Aveau fețele îmbujorate. 
Erau îmbrăcați în haine îmblăni
te, în pantaloni și flanele de schi. 
M-am uitat la sănii. Toți copiii 
aveau sănii. Da, sănii cu tălpice, 
cu tălpice lustruite. Am închis 
ochii și am văzut același derdeluș, 
derdelușul copilăriei mele. M-am 
văzut pe mine cel de acum 20 de 
ani, încălțat în niște ghete găsite 
la groapa de gunoi, îmbrăcat în 
haine zdrențuite ale lui tata, ajus. 
tate de mari am Sari, croitoreasa 
săracilor din mahalaua mea. 
Mi-am văzut căciula țuguiată că
pătată de la nea Gheorghe, gro
parul cimitirului Buna Vestire. 
Mi-am văzut sania... tîrlia mește
rită de mine din scîndurile furate 
din gardul lui Bordîncă, brutarul 
nostru. Sania — parcă o văd — 
avea bătute în ea zeci de cuie ru- 
ginite, unele îndoite. Nu aluneca 
tîrlia de loc. Nici o sanie de-a 
noastră nu ajungea pînă 1« poa
lele derdelușului. Se împotmolea 
pe undeva, pe la Jumătatea pan
tei. Și Nelu Manea era îmbrăcat 
ca mine și avea sanie asemănă
toare. Și Mitică Bădulescu și Po- 
deanu și Geninu și Costel Firu 
și Burzea Nicolae... Toți copiii 
mahalalei.

Copiii brutarului, ai părintelui, 
ai șefului de post, aveau la der
deluș altfel de sănii, altfel de 
haine.

Aveau și patine. Mi-amintesc ca 
prin vis de patinele mele legate 
de bocanci, rablagiți, cu sfoară 
păroasă de Manila. Am nimerit 
odată cu patinele mele la patinoa
rul din Cișmigiu. S-au strîns copii 
veniți aici cu freulein orj cu dăda
ca, în jurul meu. Rîdeau de pa
tinele mele, de bocancii mei, rî- 
deau de hainele mele. Au rîs copiii 
boierilor de minei Am înjurat — 
cum știau să înjure muncitorii car
tierului meu — orînduirea, și-am 
plecat. M-am dat cu patinele mele 
pe lacul din mahalaua mea. S-iau 
strîns și aici copiii în jurul meu. 
Le-am povestit ce-am văzut în 
Cișmigiu. Ne-am luat pe urmă la 
întrecere.

Uneori acum 
cînd se dădeau 
ceara la poarta 
și stăteam pînă 
lucrului. La poartă — brutari, bă
cani-, negustori, jandarmi. Puteai 
auzi dialogurile : „Domnule Moto- 
roi, înlesnește-mă, chenzina asta ; 
mi-e copilul bolnav, trebuie să-1- 
duc la doctor, trebuie să-i cumpăr 
doctorii, îți dau datoria luna vii
toare“. „N-am, domnule Vrăbete. 
Am avut poprire pe salariu“. „Cre, 
de-mă, 
tia-mi 
primit.

Astă 
copilăriei mele. M-am uitat Ja co
șuri. Iețea fum din toate coșurile. 
Am căutat o casă, un coș din care 
să nu iasă fumul. Mi-a părut bine 
că n-am găsit nici un.ul.

Am fost și în zilele noastre la 
poarta atelierelor „Grivița Roșie“, 
dar n-arn mai văzut pe brutari.

dus la derde- 
în care m-am 
Zburdau zeci

15 ani, în zilele 
simbriile, mă du- 
Atelierelor Grivița 
sun,a de încetarea

domnule Viasilescu, ăș- 
sînt toți banii... atît.a am 
La jumătate din datorie“, 
iarnă am fost în cartierul

negustori, băcani ?! jandarmi. 
N-am mai auzit nici vechile dialo- 
guri. Am văzut clubul. Am văzut 
căminul de copii, creșa. Am văzut 
acuaruri pentru copii. Am vizitat 
Complexul sportiv al ceferiștilor. 
Le-am vizitat spitalul. I-am întîi» 
nit pe ceferiști odihnindu-se la Si
naia. Predeal, Sovata, Olănești, 
Căciula ta...

L-am întîlnit pe muncitorul car
tierului copilăriei mele cumpărînd 
haine și încălțăminte noi, pentru 
el și pentru copiii lui. Cumpărîn. 
du-și aparat de radio. Pe alții, 
cnmpărîndu-și aragaz. Unu] își 
complecta contractul de cumpăra, 
re a unui televizor în rate.

L-am întîlnit pe muncitorul dirt 
cartierul copilăriei mele, muncitor 
harnic, fruntaș în producție, evl. 
dențiat, decorat. I-am văzut poza 
în toate ziarele noastre. In toa.te 
ziarele noastre scrie despre el că 
depășește mereu normele, că a fă
cut o inovație. O altă inovație. Că 
s-a dus în schimb de experiență 
la altă fabrică, să demonstreze 
cum lucrează el la strungul Iui, 
ori la raboteză. Am văzut lumina 
aprinsă Ia el acasă noaptea... după 
miezul nopții. învață. învață ce 
n-a putut învăța în copilărie. L-am 
întîlnit președinte de sfat popular, 
secretar, deputat. L-am întîlnit la 
Sesiunea (Marii Adunări Naționale. 
M-am întîlnit cu muncitorul din 
cartierul copilăriei mele în cabi
netul directorial al unej fabrici. El 
era director. El gospodărea fabri
ca. Și-o gospodărea bine. I-am în. 
tîlnjt copiii la facultatea de me. 
dicină, la arhitectură, farmacie, 
politehnică, științe juridice. Ara 
văzut copiii săi ofițeri,

Nu mi s-a părut curios cînd am 
dat peste muncitorul din cartie
rul copilăriei mele la teatru. Aici 
ar fi nevoie de o paranteză. Ar 
trebui să arăt că, pînă acum 10— 
15 ani, el nu fusese la teatru. 
L-am văzut vizionînd foarte atent 
„Călărețul de aramă“, „Carmen“,, 
„Rusalia“,

11 întîlnesc pe muncitorul cartie. 
rului în care am copilărit în fie- 
care pagină a notesului meu de 
scriitor și reporter. Uitați-vă aici. 
In pagina asta stă scris: 
muncitorul din cartierul 
lăriei mele l-am întîlnit 
Constanța. Se îmbarca pe 
sul „Transilvania“. Pleacă îrw 
tr-o croazieră pe Marea Neagră“. 
In pagina ceastălaltă : „Pleacă 
,să-și petreacă concediul în Ceho. 
slovacia“. Dincoace stă scris: 
„Este într-o delegație sindicală. 
Merge în Bulgaria“.

Pe muncitorul cartierului .copilă- 
riei mele îl întîlnesc peste tot.

II aud spunînd — -îmi spune 
chiar mie :

— Am făcut multe. Am realizat 
mult. Dar cîte nu mai avem de 
făcut...!

Astă.iarnă am fost la derdelu- 
șul unde m-am născut și am cres
cut. Zburdau zeci de copii. M-am 
uitat la săniile lor. Săniile aveau 
tălpici lucioase, lustruite. Lunecau, 
zburau pe derdeluș. Nu se opreau 
în pantă...

„Pe 
copi, 

la 
va-

ce a construit poporul muncitor

și îngrijesc fabrica
lată-mă într-una din zilele tre- 

cute, pe seară. In poarta uzinelor 
„Mao Țze-dan". Plecasem hotărît 
să nu mă las furat de amintiri...

Și totuși... imagini fugare, crim- 
peie de viață din trecut, mi-au 
venit in minte.

De aici, ae unde se întinde acum 
asfaltul acesta neted și lucios ca 
pielea de bivol, începea stăpîni- 
rea gropilor și a noroiului care a- 
jungea uneori pînă la genunchi. 
Și noi, ucenicii, căfam piesele de 
brandt de la un atelier la altul, in 
spate, sau cu cărucioarele cu două 
roți la care împingeam — că se 
înțepeneau prin hârtoape pline de 
glod.

Din pricina reveriei era cit pe-aci 
să mă calce un electrocar, condus 
de un băiat tînăr; care transporta 
acum, așa cum se duc bagajele la 
tren, în Gara de Nord, piese uria
șe dintr-o hală în alta.

In sfîrșit, în prezent... Să fie 
oare adevărat ? N-am nimerit in
tr-un parc ?! Peste tot — in fața 
atelierelor de electrică, turnătorie, 
sculerie, forjă, mecanică, montaj, 
cazangerie, construcții metalice — 
șiruri nesfirșite de plopi tineri. 
Peluze de iarbă la intrarea In ate
liere și împrejurul zidurilor, flori, 
flori multe de toate soiurile.

— Oare ciți plopi sini in fabri
că? — întreb un tovarăș localnic.

— Peste 800. Spațiile verzi se 
întind pe o suprafață de aproape

10.000 m.p. Dumneata știi ce era 
aici. Peste tot gunoaie, grămezi de 
zgură, moloz, cărămizi, fiare și 
mormane de șpan. Ce mai, neorân
duială burgheză...

La intrarea în halele uriașe, pe 
care nu le știam (cîteva dintre 
ele nu existau acum 10 ani), am 
dat peste colțurile U.T.C. Utemiș
tii din secții au răsădit straturi 
de flori care înconjoară gingaș 
aceste locuri închinate memoriei e- 
roilor uieciști.

— Cum au participat tinerii la 
curățenia și înfrumusețarea incin
tei fabricii ? îl întreb pe tov. Ol
teana Nicolae, secretarul comite
tului U.T.M. al uzinei.

Se gindește o clipă, am impresia 
că socotește, și-mi răspunde:

— Alături de toți tinerii din țara 
noastră, utemiștii de la noi au 
participat activ la acțiunea de cu
rățenie și la înfrumusețarea fabri
cii. Numai de la 23 martie anul 
acesta, mobilizați de organizația 
U.T.M., ei au efectuat îh zilele de 
duminică, sau după amiezile din 
cursul săptămânii, peste 9000 ore 
muncă voluntară la strîngerea fie
rului vechi, la stivuirea diferitelor 
materiale și piese de fontă, la 
plantări. La sădirea plopilor, în 
mod deosebit au muncit tinerii 
Cincă Ion, Cristea Nicolae și Ciu- 
rea Dumitru. De asemenea, elevii 
de lă școala profesională au pres
tat peste 1000 de ore muncă volun-

tară. Ei au ajutat prin muncă vo
luntară și la pavarea drumurilor.

Dar cele mai prețioase flori sînt 
grija muncitorilor pentru mașinile 
din fabrică, pe care, împreună cu 
înttegul popor, le stăpînesc.

Pătrund în ateliere. Peste tot 
ciment pe jos și curățenie, ca la 
farmacie. Nici urmă de șpan sau 
de gunoaie. Le știam — acum 10 
ani — întunecoase, murdare, pline 
de gropi, cu dușumeaua putredă 
și cu grămezi de șpan la tot pasul. 
Acum, pînă șl căile de circulație a 
pieselor sînt însemnate pe mijlo
cul halelor cu două dungi albe de 
var, ca pe un teren de sport.

— In ce privește îngrijirea ma
șinilor, a utilajului, curățirea lui, 
repararea unor mașini, sau recon- 
diționarea sculelor, în ce fel se 
manifestă grija tinerilor pentru 
buna gospodărire a fabricii ?

— Prin nenumărate acțiuni; bri
gada condusă de tînărul Panait 
Victor, candidat de partid, de la 
atelierul mecanic șef, e fruntașă pe 
uzină în această privință. Dar sînt 
mulțl la noi utemiștii care-și în
grijesc cu multă dragoste mașini
le. De fapt, aceasta este una din 
preocupările de seamă ale întregii 
noastre organizații U.T.M., — îmi 
răspunde tovarășul Olteanu. Sub 
îndrumarea birourilor de U.T.M. 
pe secții, în fiecare sîmbătă, după 
ce se lasă lucrul, în toate atelie
rele, tineretul face curățenie ge-

nerală. Se curăță mașinile, se scot 
afară toate materialele care nu 
mai folosesc și se depozitează la 
locurile special amenajate, se mă
tură, se aranjează piesele In ordi
ne. Se face — cum s-ar spune — 
orînduială „în casa noastră", căci 
noi considerăm fabrica, bunul po
porului, ca și un crîmpei din avu
tul nostru.

In secțiile uzinei se aplică ini
țiativa tinerilor de la uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu" in legătură cu 
îngrijirea și organizarea exempla
ră a locului de muncă.

Am înțllnit în curte pe tovarășul 
Gomoiu, directorul general.

Tinerii noștri au învățat să asi
gure ei înșiși ordinea și curățenia 
în ateliere — spune el.

— Ba sînt convins — remarcă 
secretarul comitetului de U.T.M. 
pe uzină — că mulți dintre tinerii 
noștri duc aceste deprinderi și a- 
casă la el, se învață să fie mai 
ordonați, mai îngrijiți.

...Descopeream în aceste fapte 
semnificații deosebite : mîndria de 
stăpîn al fabricii și mașinilor, dra
gostea și grija pentru ele, într-un 
cuvint, expresia unei înalte con
științe, pe care numai un munci
tor scăpat de robia capitalistă o 
poate avea, In fabrica în care po
porul a ajuns unicul proprietar.

ION BICĂ



Cu prilejul Decadei culturii re
publicilor sovietice baltice. îr. 
întreaga țară au continuat 
aibă loc numeroase manifestări.

La Casa prieteniei romino-so- 
Vietice, la Casa de cultură a stu
denților „Grigore Preoteasa“, la 
Clubul C.F.R. „Grivița Roșie“, la 
teatrul Tineretului, la Casa de 
cultură „1 Mai“ și la clubul „Con
structorul“ din Capitală au avut 
loc marți seara simpozioane, con
ferințe, seri literare prin care oa
menii muncii din Capitală au fă
cut cunoștință cu numeroase as
pecte din activitatea economică și 
culturală a înfloritoarelor repu
blici sovietice baltice.

Studioul de televiziune a trans
mis marți seara un recital exira- 
erdinar susținut de Tiit Kuuzit, 
artist al poporului din U.R.S.S., 
prim solist al Teatrului de Operă 
și Balet din Talin și soprana lad- 
viga Petraskeviciute, artistă e- 
merită a R.S.S. Lituaniene, solis
tă a Teatrului Academic de Stat 
de Operă și Balet din Vilnius.

★
In sala de expoziții a Biblio

tecii Centrale Universitare din 
Cluj s-a deschis marți la amiază 
expoziția de acuarele, gravuri și

în 
să

ilustrații ale artiștilor plastici din 
republicile sovietice baltice, orga
nizată cu prilejul sărbătoririi în 
țara noastră a Decadei culturii re
publicilor sovietice baltice.

Au fost de față Alexandru 
Ansberg, ministrul Culturii al 
R. S. S. Estone și membri ai de
legației oamenilor de cultură din 
republicile sovietice

Expoziția cuprinde peste 160 de 
acuarele, gravuri și ilustrații ale 
celor mai valoroși artiști plastici 
din R. S. S. Estonă, R. S. S. Le
tonă, R. S. S. Lituaniană.

★
Marți după-amiază, la 

prieteniei romîno-sovietice 
Iași, un public numeros a
parte la simpozionul intitulat 
„Dramaturgia și cinematografia re
publicilor sovietice baltice“.

La cele peste 600 manifestări 
culturale organizate in regiunea 
lași cu prilejul Decadei culturii 
repwblicilor sovietice baltice, 
participat aproape 4,0.000 de 
soane.

In cursul după-amiezii, artiștii 
lituanieni s-au întîlnit cu artiștii 
Ansamblului de Stat „Nicolae 
cescu‘ din Craiova.

Seara, la teatrul de vară 
August“, Ansamblul emerit 
cîntece și dansuri din R.S.S. Lituu- 
niană a dat un spectacol. Cei peste 
2.000 spectatori au aplaudat în
delung pe artiștii lituanieni.

Băl-

,23 
de

Casa 
din 
luat

au 
per-

★
Ansamblul emerit de stat 

cîntece și dansuri populare
de 

din 
R.S2. Lituaniană a sosit marți la 
Craiova.

0 delegație a C.C.S. din R.P. Ungară 
a sosit la București

Marți seara a sosit în Capitală 
o delegație a Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ungară 
în frunte cu tovarășul Somogyi 
Miklos, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din R.P. 
Ungară, membru în Biroul Po
litic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist din Ungaria. 
La invitația Consiliului Central

al Sindicatelor din R.P. Romînă, 
membrii delegației vor vizita țara 
noastră timp de două săptămîni.

La sosire în Gara de Nord 
membrii delegației au fost întîm- 
pinați de tovarășul Gh. Apostol.

A fost de fată Perene Keleti, 
ambasador al R.P. Ungare la 
București.

O PREOCUPARE ACTUALA A TINERILOR»

Distrugerea gîndacului de Colorado
(Urmare din pag. l-a)

(rol prin sondaj, au descoperit în 
Unele comune din raion, ca: Za
lău, Crișeni, Barda, Crasua, Aghi- 
leș focare de gîndaci pe suprafe
țele care fuseseră deja controlate 
de tineri. k. . ? ,

Unii din îndatoririle actuale prin
cipale ale comitetelor regionale și 
raionale U.T.M. din cele patru re
giuni este mobilizarea activă, or
ganizată a tuturor utemiștilor, pio

nierilor, școlarilor și tinerilor să
teni la acțiunea de depistare și di
strugere a gîndacului de Colorado. 
Trebuie extinsă experiența organi
zațiilor de bază U.T.M. care nu 
organizat brigăzi și echipe de ti
neri care lucrează permanent sau 
prin rotație pe suprafețe luate in 
primire pînă la terminarea ac
țiunii astfel ca nici un moment 
culturile să nu fie scăpate de sub 
control.

Nu buchiseala factologică 
ci înțelegerea sensului

istoriei literaturii universale
(Urmare din pag. l-a)

opera lui Lucrejius cu cea a lui Virgil, Eliza Herșcovici care, oricît 
de mult a fost ajutată, nu reușește să dea o caracterizare a Iiiadei) 
membrii grupei 408 au dovedit șîrguință în pregătire, dragoste pen
tru însușirea marelui tezaur al culturii universale.

Deși examenul de istorie a literaturii universale reprezintă oare
cum un succes al grupei, am vrea ca în rîndurile ce urmează să vor
bim mai puțin de laturile pozitive ale răspunsurilor date de can
didați și să ne referim în special la deficiențele lor. Din acest punct 
de vedere ceea ce s-a remarcat în primul rînd în unele răspunsuri 
ale studenților a fost lipsa unei concepții clare asupra dezvoltării 
procesului istoric care să facă posibilă interpretarea științifică a con
ținutului curentelor și operelor literare.

Studentul Gheorghe Stănescu de pildă, a luat nota 8, Nu ne în
doim deloc de modul în care examinatorul a cotat răspunsurile stu
denților. Nu se poate spune că studentul n-a învățat. Despre „Fur
tuna“ lui Shakespeare a vorbit chiar cu foarte multă competență. De 
unde se trag însă bîjbîieliie tovarășului Stănescu atunci cînd nu reu
șește să facă o caracterizare științifică, clară a epocii istorice în 
care a trăit marele Dante ? Cum poate un student din anul II al 
facultății de filologie să confunde epoca clasică cu cea elenistă, sau 
să nu știe să explice caracteristicile epocii elenistice ? Cum poate 
înțelege el opera lui Dante Aligheri dacă confundă nu anii ci seco
lele în care a trăit marele creator al „Divinei Comedii“. Aceste ele
mentare cunoștințe istorice n-au li psit numai tovarășului Stănescu, 
Oricît de frumos a yorbit studenta I. Rîmniceanu despre Euripide ea 
s-a făcut totuși de rușine atunci cînd n-a reușit să facă o paralelă 
între situația Greciei în epoca războiului contra Perșilor și a Gre
ciei din vremea războiului pelopoijeziac. Studenta Nekeș Mariana 
a putut vorbi atit de neconvingător despre opera lui Hesiod. de
spre nemuritoarele versuri din „Munci și zile“ tocmai pentru că n-a 
înțeles epoca în care a trăit primul mare poet al Greciei antice. M- 
Vîntu știe multe lucruri despre opera lui Ceryantes. Neînțejegîud 
însă marea Epocă a Renașterii spaniole ea n-a înțeles nici marile 
semnificații a lui Dou Quijotte. De asemenea cit de puțin serioase 
au părut răspunsurile celor ce vorbeau de creațiile Renașterii fără 
să știe să explice cauzele economico-sociale ale apariției acestei mari 
epoci din istoria Omenirii. I. Rîmniceanu, dorind să facă o compa
rație între „Cîntecul Niebelungilor4 și „Cîntecul lui Rolland“ în loc 
să compare trăsăturile feudalismului german cu acel francez, încearcă 
să găsească coordonate false, net idealiste vorbind de „caracterul 
născut al unui popor“.

Istoria literaturii cere studenților temeinice cunoștințe istorice și, 
în primul rînd, concepții ideologice marxist-leniniste clare, asupra 
dezvoltării istoriei. Unui istoric al literaturii nu i se cere numai o 
largă erudiție... Profesorul nu a cerut nici un minut studenților să 
redea papagalicește cantități enorme de date, titluri, școli...

Cercetătorului istoriei literare i se cere profundă înțelegere ideo
logică a istoriei, spirit de sinteză, de generalizare. Din acest punct 
de vedere s-au făcut remarcate o altă serie de deficiențe.

Ca să dovedești că ai înțeles op era lui Shakespeare nu este su
ficient să povestești în genul unui elev din clasa a VIII-a : „Otthelo“ 
sau „Regele Lear“, „Hamlet“ sau „Macbeth“ ci trebuie să înțelegi 
epoca marelui titan al dramaturgiei universale, legătura dintre dife
ritele perioade de creație ale sale, trebuie să înțelegi mesajul social 
transmite omenirii prin aceste opere, rădăcinile acestora în structura 
societății contemporane.

Candidați ca studenta E. Herșcovici a dovedit din plin lipsa 
posibilităților de evidențiere a unor elemente esențiale ale unor 
creații ca marile epopei homerice. E suficient oare pentru o studentă, 
ce peste doi ani va fi declarată specialistă în limba și literatura 
franceză, să poâtă numai povesti (de altfel destul de anemic) unele 
opere? Ea trebuie să le și interpreteze.

Știința — și istoria literaturii este o știință — cere nu numai bu- 
cherisirea autorilor și a rezumatelor de lucrări ci însușirea profundă 
a ideologiei marxist-leniniste, profunzime în studiu, spirit viu, creator.

In formarea lor ca viitori oameni de știință, unii dintre studenții 
grupei 408 a facultății de' filologie a Universității „C. I. Parhon“ ar 
trebui să se gîndeaseă la aceste caracteristici ale cercetătorului știin
țific.

Informație
în ziua de 10 iunie a.e. tovară

șul Gh. Gheorghiu-Dej, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.R. și tovarășul 
Petre Borilă, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri au primit Ia C.C. al P.M.R. 
delegația economică a Republicii 
Populare Democrate Coreene, so
sită recent în Republica Populară
Romînă în frunte cu Ten II Lon, 
membru în Prezidiul Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, vicepreședinte al Cabine
tului de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene și 
Kim Ce Sen, adjunct al ministru
lui Comerțului, însoțiți de Kim 
Ben Dik, ambasadorul Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București cu care au avut o con
vorbire prietenească.

Școala
colectivistă

Meciul de șah 
R.P. Romînă^ 
R. P. Polona

Le 10 iunie s-a jucat runda a 
Il-a a meciului de șah R.P. Ro
mînă—R.P. Polonă.

Rezultatele sînt următoarele: 
Troianescu (R.P.R.) — Plater 
(R.P.P.) l/2—’/2; Sliwa (R.P.P.) — 
Ciacîltea (R.P.R.) 0—1 ; Mititelu 
(R.P.R.)— Szuksta (R.P.P.)7s—*.'i 
Gromek (R.P.P.) — Ghițescu 
(R.P.R.) 7a—7a; Drimer (R.P.R.) 
—Branicki (R.P.P.) 1—0; Wit
kowski (R.P.P.) — Gunsberger 
(R.P.R.) 0—1; Dodo (R.P.P.) — 
Pavlov (R.P.R.) 7a—7a ; Pogo- 
nievici (R.P.R.)—Knapik (R.P.P.) 
1—0; Konarovska (R.P.P.)—Teo- 
dorescu (R.P.R.) 1—0. Partida 
Szabo (R.P.R.) — Tarnovski 
(R.P.P.) s-a întrerupt cu un ușor 
avantaj pentru jucătorul romîn. 
Rezultatul rundei a II-a este de 
6—3 pentru R.P.R., iar rezultatul 
final este de 1072 — la 87a în fa
voarea echipei R.P.R.

(Agerpres)

• In ziua a doua a campionate
lor internaționale de tenis ale 
R.P. Romîne, tinărul jucător ro- 
mîn Cristea a reușit să-I învingă 
cu 2—1 (5—7, 6—2, 8—6). după 
o luptă deosebit de pasionantă, 
pe Stahlberg (R. D. Germană). 
O comportare foarte bună a avut 
și Năstase care l-a învins cu 
2—0 (6—3, 6—1) pe sovieticul 
Lihaciov.

Alte rezultate : simplu băieți: 
Skulja (Iugoslavia)—Țiriac (Ro- 
mînia) 2—1 ; Caralulis (Rotnî- 
nia)—Balaș (Turcia) 2—0; M. Vi- 
ziru (Romînia)—Gosiorek (Polo
nia) 2—0; Piatek (Polonia)— 
Dancea (Romînia) 2—0; simplu 
femei: Schultz (R.D. Germană)— 
Brenner (Romînia) 2—0; Toboșiu

(Romînia)—Mina Ilina (Romi- 
nia) 2—1.

întrecerile continuă astăzi,
© Marți dimineață a sosit la 

Cluj echipa de fotbal Honved 
Budapesta pentru a susține o în- 
tîlnire amicală cu echipa Știința 
din localitate. Meciul va avea loc 
astăzi după-amiază pe stadionul 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și suscită un 
mare interes în rîndul iubitori
lor jocului cu balonul rotund din 
orașul Cluj.

Joi fotbaliștii maghiari vor 
evolua la Cîmpia Turzii în com
pania echipei „Industria Sîrmei“.

• Joi va avea loc pe stadionul 
Giulești, cu începere de la ora 
18, întîlnirea amicală de fotbal 
dintre echipele bucureștene Rapid 
și Dinamo.

(Urmare din pag. 1-a)

șef de echipă 
deanu privește 
curajator.

Constantin Ghine 
în jurul lai uz-

Bucuria lui Constantin Ghin- 
deanu este bucuria tuturor tova
rășilor săi. Și inima și sufletul lui 
simțea asta. Cu o iuțeală ameți
toare, prin auzul lui fulgerau 
mustrările de altă dată l „Nu 
viile cu toată lumea la lucru, nu 
isprăvește partea lui niciodată... e 
nepăsător... e nedisciplinat... e 
singurul codaș din brigadă...“ Și 
involuntar și-a astupat urechile cu 
palmele, vrind să asculte în su
fletul lui ecoul bucuriei tuturor.

— Tovarășe Florea — l-am ru
gat pe șeful brigăzii — spune-mi, 
dacă ești bun, numele celor mai 
harnici tineri.

— Nu pot.
— De ce ?
— Dumneavoastră o să scrieți 

poate despre unul — doi și cu 
restul ce facem ? Nu le pot face 
o nedreptate cu bună știință.

— Dar îți promit că scriu des
pre toți.

Brigadierul mă privi neîncreză
tor și strigă peste cimp :

Șl M ACEASTA SAPTAMÎNA
mai puteți participa la concursul special 
Pronosport G. M. 3 organizat cu prilejul 

Campionatelor mondiale de fotbal 
De remarcat că depunîndu-vă buletinele în 

această săptămînă — în care se dispută 
optimile de finală — aveți
ȘANSE MĂRITE

de a indica pronosticurile exacte
la C. M. 3 puțind obține astfel

Premii de zeci de mO lei
Fond separat de premii! Trebuiesc indicate numai 
5 pronosticuri 1 Se pot depune buletine colective!

Grăbiji-vă! Sîmbâtd 14 iunie ultima zi

Viitorii ingineri 
vor avea o solidă 

pregătire științifică Plutași pe pîrîul Neagra, Broște nl, regiunea Suceava

— Coslică, ia vino-ncoace. Uite, 
dumnealui ne cere numele frun
tașilor și i-am spus că-i dau, dar 
să scrie despre toți.

—- Cel puțin numele cuiva mai 
lăsător...

— Nici atita ! răspunse de data 
aceasta Constantin Ghindeanu.

L-am privit nedumerit. Și el a 
continuat :

— Eu am fost singurul codaș 
al brigăzii și brigada mea făcut, 
la fel ca pe ceilalți, fruntaș. Așa 
că nu avem codași, iar pe frun
tași nu vi-i putem spune dec.it 
dacă vorbiți de toată brigada.

Despărțindu-mă de ei, mi-am 
dat seama de înțelesul ascuns în 
vorbele rostite cu firescul și mîn- 
driu vieții ce le-a dat naștere. Un 
singur lucru i-a scăpat lui Ghin
deanu și anume că vorbind chiar 
despre el, deslușești din povestea 
lui puterea colectivului din oare 
face parte, cu care se mindrește 
și care l-a trezit la această viață 
nouă.

(Urmare din pag. l-a) 

regăsit-o apoi în sala de examen 
unde studenții — în răgazul de 
o oră pe care-l avuseseră la dis
poziție — trecuseră la tablă. Fie
care dintre ei avea de rezolvat 
trei probleme, două cu caracter 
teoretic, una cu caracter practic.

Dintre cei care au dat examenul 
la construcții metalice in dimi
neața aceea, cel ce m)-a reținut cu 
deosebire atenția a fost Horia 
Dugan. In ciuda aparenței sale fi
zice oare nu-l trădează pe studen
tul din anul IV, Dugan posedă 
maturitate de gîndire, corectitu
dine și exactitate științifică în 
expunere, dar mai ales multiple 
și temeinice cunoștințe asupra ma
teriei. Mi s-a atras de altfel aten
ția că Dugan este unul dintre cei 
mai asidui membri ai cercului 
științific studențesc, remarcindu-se 
prin originalitatea și îndrăzneala 
inovatoare a referatelor pe care 
le prezintă. Calitățile acestea s-au 
relevat și în răspunsurile date la 
examen mai ales atunci cînd stu
dentul a răspuns la problema 
„sistemul zăbrelelor. Examinato
rul, profesorul Victor Popescu in- 
terogîndu-l asupra ultimei proble
me a căutat să verifice în ce mă
sură studentul poate stabili legă
turi raționale intre diferite for
mule, în ce măsură gîndirii sale 
teoretice nu-i scapă aspectele 
practice, concrete ale chestiunii. 
Ca și in cazul răspunsurilor ante
rioare, Dugan n-a dezmințit se
riozitatea pregătirii sale de specia
litate. El a obținut nota 10.

Am asistat și la examinarea al
tor studenți. Ceea ce m-a impre
sionat de asemenea a fost soliciti- 
tudine — nu lipsită însă de exi

gență •— a profesorului. Studenta 
Maria Buluc după ce a primit la 
primele două întrebări nota 9, in 
fața problemei care-i pretindea 
deprinderi practice a ezitat. Pro
fesorul a ajutat-o cu întrebări su
plimentare, a făcut-o să deducă 
singură formulele concrete dar n-a 
trecut cu ușurință peste îndoielile 
inițiale, așa incit i-a acordat nu
mai nota 7.

Examenul la care am participat 
se dădea cu grupa IV-a. Cu cîteva 
zile înainte avusese loc examina
rea altor două grupe. Arătîndu-mi 
fișele matricole, profesorul Victor 
Popescu făcea remarca pozitivă că 
majoritatea studenților s-a prezen
tat in vădit progres față de anii 
trecuți. O simplă statistică confir
mi acest adevăr. Din numărul de 
32 studenți din grupa I-a, prezen
tați la examen, au absolvit 29, 
dintre care 5 cu media 10, 7 cu 
media 9 și 8 cu media 8. Am 
căutat să aflu secretele unor ase
menea succese, Mi s-a explicat că 
deși la această materie — con
strucții metalice — nu se țin se
minare, din inițiativa unor stu
denți utemiști au fost organizate, 
în preajma examenelor, sub su
pravegherea asistenților ședințe 
recapitulative în cadrul cărora 
s-au limpezit problemele neînțe
lese, s-au constatat golurile in pre
gătirea unui capitol său altul, a- 
supra cărora s-a revenit în mod 
special. Deși aceste ședințe au fost 
voluntare, ele au fost frecventate 
de un mare număr de studenți, 
iar efectul lor s-a putut constata la 
examene. .

Cind am părăsit sala, examenul 
continua. Pe fișa matricolă se mai 
adunaseră note : Bellu Eugenia 
— 10, Petculescu Agripina — 9...

&
ri 0 forță uriașă: proprietatea de stat— 
proprietate a întregului nostru popor

UN. DECRET 
cu privire la carnetul 

de muncă
Prezidul Marii Adunări Națio

nale a emis un Decret ou privire 
la carnetul de muncă.

Carnetul de muncă, întocmit 
în conformitate cu prevederile 
decretului, este act oficial și con
stituie documentul unic cu care 
se dovedește activitatea în mun
că pentru stabilirea drepturilor 
Ce decurg din aceasta, inclusiv 
dreptul la pensie.

Carnetul de muncă cuprinde 
date eu privire la starea civilă a 
titularului carnetului, pregătirea 
școlară și profesionala, munca 
prestată și durata ei, salariul ta
rifar și cîștigul mediu, distinc
ții. La carnet se anexează o fo
tocopie a actului care atestă ca
lificarea titularului carnetului.

Carnetul de muncă se elibe
rează tuturor celor care lucrează 
în cadrul organizațiilor socialiste 
precum și salaria.ților din secto
rul particular și serviciile cas
nice. Nu se eliberează carnet de 
muncă cadrelor permanente mili. 
tare ale forțelor armate, mem
brilor gospodăriilor agricole .co
lective, cooperativelor agricole 
de producție și întovărășirilor a- 
gricole.

Carnetul se întocmește în pre
zența titularului și numai pe 
bază de acte oficiale, de către 
unitatea în cadrul căreia acesta 
lucrează. Pentru sal^riații din 
sectorul particular și pentru cei

din serviciile casnice, carnetul 
de muncă se întocmește de către 
Organele Direcției generale a 
recrutării și repartizării forțelor 
de muncă. Complectarea carnetu
lui pentru cei ce sînt în muncă 
v,a începe la intrarea în vigoare 
a- decretului și se va termina în 
maximum un an de la această 
dată. Complectarea carnetului 
pentru cei care au mai fost în 
muncă și se reîncadrează înlăun- 
trul termenului de mai sus, se va 
face în aceleași condiții. Pentru 
acei care au mai fost în muncă 
dar nu se reîncadrează în muncă 
în acest termen precum și pen
tru acei care se încadrează pri
ma dată în muncă, complectarea 
carnetului se va face în termen 
de 30 de zile de la data intrării 
în muncă.

Carnetul de muncă se păstrea
ză la unitate, respectiv la orga
nele Direcției generale a recru
tării și repartizării forțelor de 
muncă, pe timpul cît titularul 
este în muncă acesta avînd drep
tul să ia cunoștință de toate 
datele înscrise. La încetarea a- 
cestei situații, carnetul de muncă 
se înmînează titularului care 
este obligat a-1 prezenta la o 
nouă încadrare în muncă.

Decretul prevede de asemenea 
și ale dispoziții cu privire la în
tocmirea și păstrarea carnetului 
de muncă.

I
 (Urmare din pag. l-a) 

puterea instalată a centrale
lor electrice este de 2 ori mai 
mare decît puterea instalată 
în vechea Romînie.

Odată cu dezvoltarea in
dustriei grele și pe baza dez
voltării acestei industrii a 
crescut producția bunurilor 
de consum. în 1957 produc
ția în industria textilă a cres
cut față de 1948 de 3,3 ort, 
iar în industria alimentară de 
peste 3 ori, în aceiași timp 
s-a lărgit considerabil sorti
mentul mărfurilor de larg con
sum și s.a îmbunătățit calita- 

£ tea produselor.

|
k> In anii regimului burghe-
C zo-moșieresc regiuni întinse 
E ca Moldova, Dobrogea, Olte- 
ri nia, Țara moților, Marnmure- 
£ șui și ținutul locuit de popu- 
ri lația secuiască, erau mult ră- 
k mase în urmă din punct de 

vedere economic și cultural. 
Partidul și guvernul nostru au 
duș și duc o politică perseve
rentă de creștere a forțelor 
de producție pe întreg cu
prinsul țării, de dezvoltare so- 
cial-economică ȘÎ culturală a 

I tuturor regiunilor și raioane
lor. In anii regimului demo- 
crat-popular În Moldova au 
fost construite mari întreprin
deri industriale ca laminorul 
de țevi de la Roman, uzina 
de rulmenți de la Birlad, fa
brica de ciment de ia Bicaz, 
fabrica de antibiotice lași, U- 
zinele textile Moldova-Boto- 
șani; în Regiunea Autonomă 
Maghiară s-au pus în funcți
une termocentrala Sîngeorgjul 

ri de Pădure, fabrica de lapte 
P praf Renretea, o uzină de pie- 
£ se de schimb pentru industria 
» ușoară, o fabrică de mobilă la 
1° Tg. Mițreș, iar numeroase al- 
£ te întreprinderi au fost conș- 
ri truite sau dezvoltate și reuti- 
?° late; în Oltenia a fost pusă 
Ijn funcțiune marea întreprin

dere „Electro-Putere“-Craiova, 
s-au pus în exploatare zăcă
minte de petrol care dau cca. 
un sfert din întreaga produc
ție de țiței a țării; în Dobro
gea s-au construit întreprin
deri puternice cum sînt termo
centrala Ovidiu, uzineie me- 

jc talurgice și fabrica de ciment 
ri de la Medgidia, o fabrică de 
g conserve de pește, se apropie 
£ de sfîrșit lucrările de constru- 
ri ire a uzinei de superfosfați de 
g la Năvodari.
jo în cei 10 ani de la naționa- 
g lizare a crescut considerabil 
g capacitatea de transport pe 
ri cale ferată, rutieră, navală și 
ri aeriană și s-au creat condiții 
g pentru a se trece, începînd 
E din anul 1958, la centraliza- 
g rea automată a stațiilor de 
g cale ferată, iar iu anii viitori 
£ la construirea și folosirea lo- 
g comotivelor electrice Diesel de 
g mare putere.
ri Partidul și guvernul nostru 
g au urmat și urmează consec- 
g vent calea leninistă de indus- 
ri trializare socialistă și de elec- 
g trificare a țării. Dezvoltarea 
g industriei grele — și în pri-

mul rînd a 
structoare de 
dovedit principala 1 * ’
pentru dezvoltarea întregii e- 
conomii naționale, pentru dez
voltarea industriei producă
toare de bunuri de consum, 
pentru crearea condițiilor ne
cesare trecerii treptate a mi
cilor gospodării țărănești la 
agricultura socialistă mecani
zată, pentru crearea condiți
ilor materiale de ridicare con
tinuă a nivelului de trai 
poporului muncitor.

La baza succeselor uriașe 
dobîndite sub conducerea par
tidului pe tărîmul dezvoltării 
întregii noastre economii na
ționale în deceniul care a 
trecut de la naționalizare stă 
tocmai dezvoltarea și consoli
darea continuă a proprietății 
de stat — proprietate a între
gului popor. Oferind cele mai 
largi posibilități de planifica
re a producției și a reparti
ției, de aplicare a principiului 
centralismului democratic în 
conducerea economiei, de dez
voltare a acumulărilor socia
liste care stau la temelia con
tinuei lărgiri a producției so
cialiste, proprietatea socialis. 
tă de stat joacă un rol deter
minant în făurirea vieții noi, 
îmbelșugate a poporului mun
citor, reprezintă forma supe
rioară a proprietății socialiste. 
Tocmai dezvoltarea proprietă
ții socialiste de stat permite 
și chezășuiește dezvoltarea 
impetuoasă a întregii econo
mii naționale, dezvoltarea 
continuă a producției indus
triale și — pe această bază — 
mecanizarea agriculturii, lăr
girea sectorului cooperatist, 
creșterea rapidă a producției 
agricole.

Văzînd în dezvoltarea pro
prietății socialiste de stat din 
patria noastră chezășia înflo
ririi continue a întregii eco
nomii naționale poporul no
stru muncitor apără cu con
secvență și dezvoltă mereu a- 
ceastă proprietate sporind 
roadele actului revoluționar 
al naționalizării,

în teoriile lor, revizioniștii 
încearcă, printre altele, să mi
nimalizeze și chiar să defăi
meze in ochii oamenilor mun
cii proprietatea socialistă de 
stat din țările socialiste. Ei 
atacă cu perfidie proprietatea 
socialistă de stat din țările 
socialiste care le stă ca un 
spin în ochi tocmai fiindcă 
reprezintă o forță uriașă ce 
demonstrează cu cea mai 
mare tărie superioritatea so
cialismului asupra capitalis
mului.

Revizioniștii încearcă să 
prezinte albul drept negru și 
negrul drept alb, să prezinte 
proprietatea socialistă de stat 
din țările socialiste drept... 
capitalism de stat, iar așa zi
sele „naționalizări“ din țările 
capitaliste, proprietatea capi
talistă de stat drept „elemen
te de socialism“.

Dar faptele sînt încăpățî
nate și ele sfarmă în țăndări

Industriei con- 
mașini — s-a 

pîrghie

al

teoriile revizioniste. Burghe
zia monopolistă etatizează li
nele ramuri ale economiei — 
ca în Anglia și Franța — 
doar cînd aceasta îi este a- 
vantajos, profitabil ; asemenea 
naționalizări servesc interese
le monopolurilor neavînd ni
mic comun cu naționalizarea 
făcută de statul socialist. Sta
tul capitalist e contopit cu 
monopolurile iar „naționali
zarea“ făcută intr-un aseme
nea stat urmărește și ea asi
gurarea de supraprofituri u- 
riașe monopoliștilor pe calea 
exploatării crincene a oameni
lor muncii.

Un exemplu îl constituie 
naționalizarea minelor de căr
buni din Anglia. Foștii pro
prietari ai minelor naționali
zate care prin naționalizare 
s-au descotorosit de întreprin
derile lor nerentabile au primit 
anual o compensație de apro
ximativ 100 milioane lire ster
line. Aceiași situație poate fi 
constatată și în Franța, unde 
căile ferate de stat oferă mo
nopolurilor particulare avan
taje la transportul mărfurilor.

Degeaba incearcă revizio
niștii să înșele oamenii mun
cii pălăvrăgind cum că „na
ționalizările" din țările capi
taliste ar fi un pas spre so
cialism și că capitalismul mo
nopolist de stat ar duce la 
„socialism". Capitalismul mo
nopolist de stat nu poate fi 
considerat nici pe departe 
„aproape socialism*1 sau „so
cialism“, căci în urma conto
pirii monopolurilor cu statul 
burghez, puterea politică ră- 
mine în mina capitaliștilor, 
proprietatea capitalistă rămine 
atot-stăpinitoare, scopul pro
ducției este asigurarea de pro
fituri uriașe pentru capitaliști. 
Creșterea rolului economic al 
statului burghez, trecerea u- 
nor întregi sectoare economice 
sub controlul direct ai acestui 
stat nu au atins deloc relațiiie 
de exploatare existente între 
capitaliști și oamenii muncii 
in ansamblul economiei. Dim
potrivă, creșterea roiului eco
nomic ai statului a tost înso
țită de intensificarea .exploată
rii oamenilor muncii, de crește
rea profiturilor monopoiiștiior. 
Faptele arată că intervenția 
statului burghez în economie 
are loc nu în direcția „trecerii 
treptate spre socialism" cum 
afirmă revizioniștii, nici în di
recția asigurării „armoniei 
sociale" și a „îmbunătățirii 
generale" ci in direcția pre
lungirii existenței sistemului 
capitalist, a consolidării domi
nației oligarhiei financiare și 
a asigurării unor profituri cit 
mai mari monopolurilor prin 
exploatarea cruntă a celor ce 
muncesc.

Experiența țărilor lagărului 
socialist, experiența rodnică a 
celor 10 ani ce an trecut de 
la actul revoluționar ai națio
nalizării din țara noastră, a- 
rată odată mai mult, în chip 
convingător, că pentru lichi
darea exploatării celor ce

muncesc, pentru făurirea so
cialismului e necesar ca clasa 
muncitoare să stabilească do
minația ei politică, să zdro
bească aparatul de stat al ex
ploatatorilor, să preia în mîi- 
nile sale principalele mijloace 
de producție și să înfăptuiască 
reorganizarea socialistă a so
cietății.

Poporul nostru muncitor se 
bucură din plin de roadele lui 
11 iunie 
vantagii 
liste.

Crește 
trai al 
Comparativ cu anul 1948, 
1957 consumul familiilor 
muncitori, a crescut de 2,2 ori, 
la carne, de ' 
și de 2,6 ori 
consumul de 
țăminte s-a 
două ori.

Noi știm că în munca noa
stră ne bucurăm — așa cum 
ne.am bucurat și pînă acum 
— de roadele minunate ale 
colaborării frățești cu țările 
socialiste, de roadele sprijinu
lui uriaș șî multilateral al 
U.R.S.S. Principalul scop al 
colaborării țărilor socialiste 
este ajutorul reciproc în cons
trucția socialistă, năzuința de 
a se ajuta una pe cealaltă și 
a obține un avînt economic 
generai în interesul atit al 
fiecărei țări socialiste în par
te, cît și al întregului lagăr 
socialist in ansamblu. După 

cum se știe, Ia consfătuirea 
reprezentanților partidelor fră
țești din țările membre ale 
C.A.E.R., care a avut toc în 
luna mai a.c. la Moscova au 
fost adoptate importante re
comandări menite să asigure 
dezvoltare^ și perfecționarea 
continuă a formelor de 
borare economică dintre 
socialiste,

Oamenii muncii din 
noastră simt mindria și ma
rea fericire de a trăi într-o 
țară socialistă, de ă muncii 
sub conducerea partidului no
stru marxist-lenijiist care a- 
plică cu înțelepciune. în chip 
creator, învățătura invincibi
lă a Iui Marx, Enpeis și Lenfn 
în condițiile specifice ale Ro- 
mîniei. Oamenii muncii s-a« 
convins prin propria lor ex
periență de justețea drumuiui 
pe căre-i conduce partidut, de ° 
justețea politicii sale pătrunse o 
de grija pentru interesele vi- ° 
tăie ale poporului. Tocmai de a 
aceea poporul urmează cu în- ° 
credere partidul, °

Făcînd cu bucurie bilanțul ° 
realizărilor dobîndite de la ° 
actul revoluționar al naționa- o 
lizăril și pînă astăzi, poporul ° 
nostru își exprimă hotărîrea ° 
de a înmulți roadele lui 11 iu- a 
nie 1948, de a muncii avîntat, ° 
sub conducerea partidului, 2 
pentru dezvoltarea și mai de. i 
parte a industriei noastre so- °< 
cialiste, pentru dezoltarea în- 9 
tregii noastre economii, pen- 3 
tru făurirea socialismului în 
scumpa noastră patrie. 3

1948, de uriașele a- 
ale economiei socia-

continuu nivelul de 
celor ce muncesc, 

în 
de

3 cri la grăsimi 
la zahăr, iar 

textile și încăl- 
mărit de peste

cola- 
țările

patria

c»ț

3



In franta sint forte capabile
sa bareze calea fascismului

Saară de cultură 
romînească la Cairo

CAIRO 10 (Agerpres). '-■e-------- -- < - ,--- /
| Departamentul Artelor din Mi-ș 
g nisterul Orientării Naționale al g 
8 Republicii Arabe Vnite a or-8 

ganizat la 8 iunie în parcul 8
8 Palatului Republicii din Cairo §

parcul |

8 o seară de cultură romînească- 8 
| Cu acest prilej compozitorul | 
g Abdel Halim Nuera a vorbit g 
8 despre
g populare romîneșii. c
8 nuare a urmat un program de g 

muzică
g prezentat filmul „Ciocârlia“.
8 ’ '
8
8)
8
8 :
8
8 .
8
1 '
H i

muzica și dansurile 8
In conti-1

romînească și a fost 8
- --------- J ---- " ~ - T.....  * §

La spectacol au participat g 
Farid Messawy, directorul De-1 
parlamentului Cinematografiei, | 
funcționari superiori din Mi-8 
nisterul Orientării Naționale, | 
compozitori, oameni de artă, g 
artiști, membri ai clubului „Ci-8 
nefilm“, precum și membri ai 
Ambasadei R. P. Romîne la g 
Cairo. 8r * QJc OO OO OQ OC OO OO OO O© OO OO OO OO OO OO OO OC OO OO OO OU

BERLIN 10 (Agerpres). — 
Ziarul „Neueș Deutschland“ a 
publicat un interviu acordat de 
Jacques Duclos, secretar al Co
mitetului Central al P.C. Fran
cez, reprezentanților presei parti
delor frățești.

„La 1 iunie generalul De Gaul
le a obținut din partea Adunării 
Naționale investitura în funcția 
de președinte al Consiliului de 
Miniștri în urma evenimentelor 
de care vreau să vorbesc pe 
scurt în acest interviu.

La 13 mai, Pflimlin, pe care 
președintele Republicii l-a însăr
cinat să formeze noul guvern, a 
cerut Adunării Naționale să fie 
investit ca președinte al Consi
liului de Miniștri, in aceeași zi 
colonialiștii extremiști din Alge
ria, sprijiniți de armată, au or
ganizat o rebeliune.

Ei au declarat fără șovăială că 
cer un guvern condus de gene
ralul De Gaulle.

In momentul în care în Alge
ria a început rebeliunea, militari 
și civili adepți ai rebeliunii au 
început să pregătească o rebe
liune la Paris cu sprijinul unor 
formații militare pe care puteau 
să conteze cu atît mai mult cu 
cît în armată sub conducerea cu
noscutului gaullist Chaban-Del- 
mas, fost ministru al Apărării 
Naționale, au fost create celule.

In situația creată, guvernul re
publicii trebuia să activeze cu 
hotărîre, sprijinindu-se pe clasa 
muncitoare și pe masele populare.

Or, guvernul Pflimlin, format 
la 13 mai, a ales o altă cale. 
Partidul Comunist Francez, ac- 
ccțptînd crearea acestui guvern a 
urmă-r+t eă pună capăt crizei de 
guvern folosită de rebeli care în
cercau .astfel să justifice extin
derea rebeliunii militare din Al
geria la Paris. GUVERNUL 
PFLIMLIN DISPUNEA DE MIJ
LOACELE NECESARE PENTRU 
A FI STAPIN PE SITUAȚIE 
DAR A MANIFESTAT SLĂBI
CIUNE CAPITULIND MEREU.

In cursul acestor evenimente, 
generalul De GauLe a declarat 
la 15 mai reprezen.ariilor presei 
că este dispus să preia depline 
puteri în republică, ceea ce nu a 
fost altceva decît ecoul cererii 
rebelilor din Algeria.

Această declarație a îngrijorat 
cercurile republicane care au vă
zut în ea un „pronunciamento“. 
(lovitură de stat militară — n.r.) 

ÎNTREBARE : Indiciul ca
racteristic al unui „pronun- 
ciamenlo“ este acțiunea arma
tei împotriva puterii 
tente. Ce consecințe a 
rebeliunea din Algeria pentru 
Franța și cum au reacționat 
la aceasta masele ?

RĂSPUNS: Chemările din Al
geria „Armata la putere 1“ și-au 
găsit în Franța oglindirea în ac
tivitatea unor rebeli militari și 
civili printre care generalul

Chassin, care au formulat cereri 
analoage.

INTRUCIT UN PUTCH MILI
TAR ESTE LEGAT DE RISCURI, 
GENERALUL DE GAULLE A 
PREFERAT SA VINA LA PU
TERE PASTRIND APARENȚA 
LEGALITĂȚII ȘI AMENINȚIND 
CU REBELIUNEA MILITARĂ. 
In acest caz nu era vorba ca de
putății să fie înlăturați cu forța 
așa cum s-a îrttîmiplat în timpul 
loviturii lui Ludovic Bonaparte din 
2 decembrie 1851, ci ca majorita
tea deputaților să fie silită să-l 
cheme pe generalul De Gaulle la 
putere, exercitîndu-se asupra lor 
puternice presiuni și speculîndu-se 
prejudecățile lor anticomuniste.

DAR ACESTE ACȚIUNI N-AU 
PUTUT DUCE LA SUCCES 
FĂRĂ UN ANUMIT AJUTOR, 
ajutorul lui Guy Mollet, de exem
plu, care a oferit generalului De 
Gaulle pretextul dorit pentru 
organizarea conferinței sale de 
presă din 19 mai căreia, pentru a

onoare a guvernului Pflimlin și 
al trădării secretarului general 
al partidului socialist Guy Mol- 
let, care a consimțit să devină o 
unealtă a dictaturii personale.

ÎNTREBARE: Care sint 
primele învățăminte ce se pot 
trage din aceste evenimente ? 

RĂSPUNS: In primul rind, 
muncitorii și democrații pot con
stata că starea de spirit antico
munistă a făcut jocul rebelilor nu 
numai în cursul acestor eveni
mente dar și înainte de ele.

CAUZELE SITUAȚIEI ACTU
ALE TREBUIE CĂUTATE FĂRĂ 
ÎNDOIALA, IN POLITICA DU
SA IN ULTIMII 11 ANI DE MA
JORITATEA CARE OSCILA IN
TRE GUY MOLLET ȘI PINAY, 
AMINDOI MEMBRI AI NOULUI 
GUVERN.

Muncitorii și democrații pot ve
dea ur.de a fost săvîrșită trăda
rea Ș> în lumina faptelor ei pot 
aprecia curajul și amploarea lup
tei partidului comunist împotriva

Interviu acordat de JACQUES EUCLOS

exis- 
avut

De curînd pe străzile capitalei Norvegiei, Oslo, locuitorii 
strîns într-o coloană impresionantă purtînd placarde: „Să înceteze 

experiențele cu bombele nucleare“.

slăbi rezistența republicanilor, i-a 
fost dat un ton întrucîtva „liniș
titor“.

In timp ce presiunile diziden- 
ților se intensificau și acțiunile 
clasei muncitoare și forțelor cui 
stare de spirit republicană se 
dezvoltau, guvernul dădea îna
poi și în noaptea de 26 spre 27 
mai Pflimlin în cursul tratative
lor secrete cu generalul De Gaul- 
le a declarat că este gata să-i 
predea funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri.

Această capitulare s-a produs 
în momentul cîn-d voința mase
lor populare de a apăra repu
blica s-a transformat într-o pu
ternică demonstrație.

ÎNTREBARE : A avut oare 
o însemnătate hotărîtoare 
pentru întorsătura pe care au 
luat-o evenimentele activita
tea nefastă a acelora care au 
contribuit la ' ' 
muncitoare și a maselor mun
citoare ?

RĂSPUNS: După capitularea 
guvernului Pflimlin calea pentru 
De Gaulle' a devenit liberă însă 
era de așteptat încă rezistența 
înăuntrul țării și rezistența par
lamentului ; îndeosebi trebuia să 
se" obțină scindarea grupului 
parlamentar al socialiștilor, care 
s-a pronunțat în majoritatea lui 
covîrșiloare împotriva lui De 
Gaulle. In acest scop trebuia ca 
generalul De Gaulle să fie pre
zentat drept „republican, care 
respectă libertățile democratice“. 
ACEASTA A FOST SARCINA 
LUI GUY MOLLET ȘI A FOS
TULUI PREȘEDINTE AL RE
PUBLICII, VINCENT AURIOL, 
CARE AU NETEZIT INTR-O A- 
NUMITA MĂSURA 
CANDIDATULUI 
DE DICTATOR.

In felul acesta 
lora care mizau 
clasei muncitoare și a forțelor 
democratice a produs o breșă in
tr-un loc deosebit de vulnerabil, 
și anume în parlament, și prin 
această breșă De Gaulle a reușit 
să vină la putere, păstrînd apa
rența legalității. Acest lucru a 
fost favorizat și de scandaloase
le presiuni exercitate, președin
tele republicii fiind primul care 
a dat exemplu în această direc
ție.

Din toate acestea rezultă că 
deși guvernul De Gaulle s-a con
stituit exclusiv sub aparența le
galității, în realitate însă el 
este produsul rebeliunilor din Al
ger și Ajaccio și în același timp 
rezultatul capitulării lipsite de

scindarea clasei

CALEA 
LA POSTUL

activitatea ace- 
pe scindarea

Tabloul I
Un fapt cotidian...

Prăvălia de arme a d-lui Blair, 
din Okla, S.U.A. Dl. Kiney, un ve
cin se întreține cu Blair (49 de 
uni) și IVilson (22 de ani) care 
lucrează de zor.

Kiney: Mda, domnule.-, nu mă 
poți face chiar așa,deodată, opti
mist... Mai adineauri vorbeam cu 
Mc Loy. Trage sărmanul targa pe 
uscat. Mai să moară de foame. Și 
oficiul de ajutor, numai dumnezeu 
știe ce mai este pe acolo cu atîta 
omor de lume.

Blair : E ceva... Dar lucrurile 
nu sînt chiar atît de alarmante, 
mister. Greșești gîndind că absolut 
toate ramurile economiei noastre 
sînt vlăguite. Vrei un exemplu ? 
AII right ! Magazinașul meu. Nu 
trec nici 10 minute fără să nu se 
cumpere un „Colt“ ori un „Brow
ning“... Uite-l pe Wilson, nu mai 
prididește cu lucrul...

Kiney .• Domnul meu-... Dar ta
tii întrebat vreodată la ce folosesc 
ele ? Cine le cumpără de obicei ?

Blair : Hm... Femei dezolate,
cei în faliment și bineînțeles, puș
tii noștri... Așa e viața, ce vezi 
grav în toate acestea ?

. Kiney*: Spui „puștii noștri“ 
ușurință, uitînd că... ( 
ment ușa 
tipar, cei 
(12 ani) 
să salute, 
lează în 
încep să 
ghintuite. .

Robert : (pe un ton iritat) 
Proaste puști... Făcute fără cap...

David : Proaste... (pe un ton 
provocator): Hei, Blair, sînt în
cărcate? (Blair, Wilson, obișnuiți 
se vede cu asemenea spectacole, 
tac). t t

Kiney : Cum de vorbiți așa . Nu 
vă e rușine ?...

Robert și David atît au așteptat 
Scot pistoale de calibru 22. Kiney

este doborît dintr-un foc. Apoi 
trag în Blair și Wilson. Amîndoi 
cad scăldați într-un lac de sînge. 
Frații se reped spre puști, își în
carcă brațul și părăsesc încăperea. 
Peste puțin timp se aud alte focuri 
da revolver.

Peste un minut în magazin nă
vălesc doi polițiști conduși de se- 
ritul Henry White.

White: Repede, după ei... Dați- 
mi telefon ce ați făcut... Eu ră- 
mîn aici... începe să-i cerceteze pe 
cei trei bărbați

Peste cîteva 
sună strident.

White : Da, 
prins ? Aha ! Așa de greu ? Cum? 
Cel mare s-a apărat dintr-o clă
dire apropiată cu trei pistoale si 
o carabină ? Teribil puști. Cum 
l-ați prins ? Ați dat gaze lacrimo
gene în clădire ? Perfect. II aveți 
deci în mină. Telefonați-mi de
spre cel mai mic..

(White continuă să privească 
țeava unei puști). Sună iarăși 
letonul.

White : L-ați prins ? Bine... 
baricadase în teatru... Strașnic puști 
și ăsta..

doborîți.
minute telefonul

eu sînt... I-ati

Cortina

pe 
te*

Se

cu 
' ‘ " . (In acel mo-

prăvăliei se deschide șî 
doi frați Smith ■ Robert 
și David (10 ani). Fără 
plini de tupeu, se insta- 
mijlocul magazinului și- 
privească cîteva puști

amănunțita relatare pu- 
ziarul american „New

(După 
blicată în 
York Herald Tribune“ sub titlul 
..Asasinatul sălbatec făcut de 
copii, 10 și 12 ani“).

Tabloul II

doi

dictaturii personale; iar în urma 
acestui fapt, prestigiul partidului 
comunist a crescut simțitor și în 
același timp au fost obținute mari 
succese în unitatea de acțiune a 
forțelor democratice și clasei mun
citoare.

Toate acestea au întărîtat căpe
teniile rebelilor în acțiunile lor 
antirepublicane și trebuie să re
cunoaștem că principalul lor scop 
— de a aduce la putere un gu
vern De Gaulle — a fost atins. 
ACEASTA ÎNSEAMNĂ CA 
ACUM, PENTRU CLASA MUN
CITOARE Șl PENTRU PO
PORUL FRANCEZ A ÎNCEPUT 
O ETAPA NOUA IN LUPTA 
PENTRU APĂRAREA REPU
BLICII.

De .aceea, ar fi primejdios să 
nu se 
tatea 
urm a 
nului

înțeleagă pe deplin seriozi- 
situației care s-a creat în 
venirii la putere a guver- 
De Gaulle.
ÎNTREBARE : Cum apre- 

' . ciați acum mersul evenimente
lor din Franța ?

RĂSPUNS : Generalul 
Gaulle, care este președintele 
Consiliului de Miniștri, dispune 
nu numai de împuternicirile obiș
nuite ale unui guvern obișnuit ci 
și de puterea executivă și legis
lativă.

Dat fiind că în Franța nu exis
tă o mișcare gaullistă de masă, 
generalul De Gaulle intenționea
ză să o creeze. La aceasta slujesc 
așa-numitele comitete de salvare 
publică care, urmînd exemplul or
ganizațiilor fasciste ale lui 
Mussolini, intenționează să insta
leze agenți ai lui De Gaulle în 
centrele populate și în întreprin
deri.

De aceea, este absolut necesar 
ca toți muncitorii și toți republi
canii să se unească pentru a de
masca òrice încercare de a se in
stitui asemenea comitete și pen
tru a mobiliza masele populare la 
lupta împotriva acestei acțiuni, 
dezvăluind adevărata față a or
ganizatorilor acestor comitete — 
spioni, agenți, provocatori și fas
ciști. Clasa muncitoare și masele 
populare au datoria să-i facă in
ofensivi.

In afară de aceasta, după cum 
rezultă din cuvîntarea de la Al
ger, De Gaulle se sprijină pe ex- 
tremiști-colonialiști și militariști.

Așadar, NOUL GUVERN SE 
ÎNFĂȚIȘEAZĂ IN ADEVĂRATA 
LUMINA — CA O ÎNTRUCHI
PARE A FORȚELOR CELEI 
MAI NEGRE REACȚIUNI Șl 
ULTRA COLONIALISMULUI

De

MARELUI CAPITAL, care 
continuarea războiului din Alge
ria.

Pe lîngă aceasta, CONTINUA
REA RĂZBOIULUI DIN ALGE
RIA NU POATE SA NU SE 
RĂSFRINGA SERIOS ASUPRA 
SITUAȚIEI MUNCITORILOR Șl 
A MASELOR MUNCITOARE, 
ceea ce înseamnă că noul guvern 
se va lovi în primul rînd de as
cuțirea problemelor sociale.

Trebuie să fim pregătiți pentru 
eventualitatea ca generalul De 
Gaulle să încerce să înăbușe prin 
forță orice împotrivire față de po
litica lui de război și mizerie, el 
urmînd să procedeze'astfel cu 
sprijinul militarilor care caută să 
obțină rolul conducător în politi
că și vor să excludă pe toți re
prezentanții „sistemului“, după 
expresia gaulliștilor, pentru a 
instaura în Franța un fel de dic
tatură militară asupra populației.

Printr-o ironie cruntă a isto
riei, Franța și-a pierdut libertatea 
din cauza colonialismului, pe care 
încearcă cu încăpățînarR să-l im
pună popoarelor ce se străduiesc 
cu hotărîre să traducă în viață 
dreptul lor la independență.

In lumina acestor fapte este e- 
vident cît de bine se aplică ac
tualei situații politice din Franța 
cuvintele lui Marx și Engels : 
,.NU POATE FI LIBER UN PO
POR CARE ASUPREȘTE ALTE 
POPOARE“.

ÎNTREBARE : După păre
rea dv., cum va evolua lupta 
maselor ?

RĂSPUNS : Muncitorii francezi 
și poporul francez vor trebui să 
lupte cu greu nu numai pentru a 
instaura pacea in Algeria, ci și 
pentru, a-și apăra libertatea și 
condițiile de existență.

Dar IN FRANȚA EXISTA 
FORȚE SOCIALE ȘI POLITICE 
CARE SINT CAPABILE SA BA
REZE CALEA FASCISMULUI 
ȘI SA INFRÎNGA DICTATURA 
PERSONALĂ.

In această ordine de idei tre
buie să se sublinieze că eveni
mentele nu evoluează chiar așa 
cum sperau rebelii.

Deși puternicele demonstrații 
din Paris și din provincie, greve
le, acțiunile de tot felul, al căror 
număr a crescut de mai multe ori 
în ultimul timp, nu au putut îm
piedica instaurarea dictaturii per
sonale, ele au contribuit totuși 
considerabil la unirea tuturor for
țelor republicane și au creat con
diții prielnice unui nou avînt al 
luptei clasei muncitoare și a for
țelor democratice.

Comun'știi, care au avut un rol 
primordial în opera de unire a 
forțelor poporului împotriva fas
cismului, s-au manifestat ca avan 
garda invincibilă a maselor re- 
pubFcane. DATORITĂ CREȘTE
RII PRESTIGIULUI PARTIDU
LUI COMUNIST FRANCEZ IN 
ACEASTA LUPTA. DUPĂ PRI
MA ETAPĂ DE LUPTĂ EL A 
DEVENIT SI MAI PUTERNIC 
ȘI MAI UNIT.

Biroul Politic al Partidului Co
munist Francez a chemat pe „toți 
francezii căro-a le sînt scumpe 
interesele țării și care sînt cu a- 
devărat devotați cauzei ponoru
lui“ să desfășoare cu fermitate 
„lunta pentru pace în Algeria, 
pentru revendicările maselor mun 
c’toare, pentru slăbirea încordă
rii internaționale“, indicînd astfel 
calea ce trebuie urmată pentru a 
împiedica pe fasciști să instaure
ze în Franța dominația lor ruși
noasă.

ACEASTA CALE ESTE CA
LEA UNITĂȚII ȘI A LUPTEI, 
IAR LA CAPĂTUL EI - DUPĂ 
ÎNVINGEREA OBSTACOLELOR 
ȘI DIFICULTĂȚILOR — NE AȘ
TEAPTĂ O VICTORIE SIGU
RA!.

(Text prescurtat. Sublinierile 
aparțin redacției)

IATA VINOVATUL!
Proiect de

cu 
în- 
om 
cui

neri, în vîrstă de 10 și 12 ani au 
săvirșit o faptă săl-ba-te-că, 
îm-puș-că-turi în timpul unei 
cercări de furt, omorind un 
și rănitul grav alți doi. Mîna 
să fie la mijloc ?“

Adjunctul : Nu uitați că ăștia, 
fără senzațional, sînt ca și morțt... 
asta e pîinea lor cea de toate zi
lele. Mari farsori... Dar la drept 
vorbind parcă poți opri torentul 
pornit ? Raportul...

Hoover : Apropos... Dă-mi puțin 
proiectul de raport anual al po
liției pe 1957... Mulțumesc. (Ci
tește rar): „Față de anul prece
dent s-au înregistrat cu 15,3 la 
sută mai multe crime“. Hm ! Să 
punem 13,3 la sută, e mai... mă 
înțelegi.

Adjunctul : Desigur, șefule...
Hoover : Așa.-. „In ultimii ani, 

creșterea criminalității a fost da 
105 la sută pentru tinerii sub 16 
ani și 42 la sută pentru cei intra 
16—20 de ani“. Finalul nu-l pu
tem schimba. E evident. Așa că ră- 
mine : „Realitatea ineluctabilă 
este că numărul violențelor și al 
crimelor comise de tineri este 
creștere nu numai la Neu) 
ci și în tot restul țării“.

în 
York.

...Ridicat la pătrat...
Prin mai multe propozițiuni au

torul urma să descrie cu lux de 
amănunte cabinetul lui Edzar 
Hoover, șeful F.B.I. Din motiva 
de economie publicistică renunță

Hoover : (Stă la birou și di
scută cu un adjunct): Chestia da 
la Oltla nu mi se pare mai sălba. 
tecă decît cea din Bronx. Mă in
trigă însă tonul alarmist al lui ■ 
„Herald Tribune“. Auzi ! „Doi ti- bă E. Kefauver, senator american,

Cortina
(După Raportul F.B.I. 

criminalitatea în rîndurile 
tului american pe anul 1957).

Tabloul III
...Comentat,..

despre 
tinere*

In jurul unei mese stau de vor-

scenetă pentru televiziune
D. P. Griva, specialist în proble
me de psihologia tineretului și 
editorul milionar Parenti.

Parenti : Onorariile pentru pre
față și introducere la volumul 
„BANDELE MINORILOR“ vi le 
achităm pe loc. (Scoate un car
net de cecuri, scrie ceva și în- 
minează interlocutorilor cîte o 
foaie. Discuția devine extrem de 
însuflețită).

Kefauver : Acum, între noi... 
Lucrurile capătă un caracter tra
gic. Oficiul federal pentru tine
ret a calculat că dată fiind rapi
ditatea cu care se lărgește delic- 
vența minorilor, în 1960 va tre
bui să fie arestați cu un milion 
mai mulți tineri... Mai alaltăieri 
Hoover îmi spunea că anul tre
cut au fost arestate mai multe 
persoane în vîrstă de 18 ani de
cît de orice altă etate.

Parenti : Drept să vă spun, asta 
mă interesează mai puțin... Să 
sperăm că „BANDELE MINORI
LOR“ va deveni un best-seller.

Kefauver : Posibil... (Deodată, 
își aduce aminte de ceva și a- 
daugă). Mă scuzați, sint așteptat... 
(Se ridică și pleacă, fără prea 
multă complezență. Ceilalți doi 
rămîn și continuă discuția).

D. P. Griva : E foarte posibil 
ca volumul să devină un best-sel- 
ler. Se poate spune că lucrarea 
nu atacă o chestie tare ?! A-l a- 
duce pe cititor m ambianța tine
rilor criminali, ă ne face cunoș
tință cu viața lor, cu aventurile l^r 
și a pătrunde prin aceasta în psi
hologia lorr Succesul e asigurat.

Parenti î întocmai... la drept 
vorbind nu cred că poate exista 
un mijloc mai bun de incitare al

Jijț 'I i-Ț1 1-

Școala superioară pedagogică din Potsdam are un frumos cămin. In R. D. Germană, studenții 
ca și întregul tineret se bucură de grija statului

Pregătiri 
pentru prima 

Conferință mondială 
a tineretului muncitor

PRAGA 10 (Agerpres). — 
Ceteka transmite: In toată 
lumea se desfășoară pregăti
rile pentru prima Conferință 
sindicală mondială a tineretu
lui muncitor care va avea loc 
intre 14 și 20 iulie Ia Praga. 
Potrivit relatărilor Secretaria
tului Federației Sindicale 
Mondiale. în numeroase între
prinderi industriale din AR
GENTINA se desfășoară o am
plă campanie pentru lămurirea 
scopului conferinței. Organiza
țiile sindicale din COLUMBIA 
au hotărit să trimită la Pra
ga o delegație unică. Comi
tetul național al sindicatului 
unit al constructorilor de ma
șini din AUSTRALIA și-a 
chemat organizațiile regionale 
să aleagă delegați Ia confe
rința de la Praga și să strîngă 
mijloacele financiare necesare, 
în ȚĂRILE SCANDINAVE se 
manifestă de asemenea un in
teres deosebit pentru confe
rință. La Helsinki și în alte 
orașe au fost create comitete 
de pregătire.

Tineretul muncitor CHINEZ 
va fi reprezentat prin 13 de
legați, aleși la conferința na
țională de la Șanhai. In UN
GARIA tineretul din uzine 
pregătește daruri pentru dele
gații din celelalte țări. In 
R.D. GERMANA au fost în
ființate comitete de pregătire 
ale tineretului pe lîngă toate 
organizațiile sindicale din 
uzine.

I

PRAGA 10 (Agerpres). — Ce
teka transmite: La 10 iunie a 
avut loc la Hradul din Praga, 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia cu următoarea ordine de 
zi:

1.—Discutarea proiectului ra
portului de activitate al C C. al 
P.C. di,n Cehoslovacia la cel 
de-al Xl-lea Congres al partidu
lui (raportor tov. A. Novotny).

Tabloul IV
.. Și explicat

Ultrasunetele în ajutorul 
feroviarilor

Metoda pentru descoperirea de- du-se astfel chiar cele mai neîn- 
fectelor prin ultrasunete la pie- semnate fisuri din interior. In 

1954 a fost construit primul că
rucior de verificare a șinelor, iar 
în prezent el are o largă răspîti- 
dire. Datorită acestui control au 
putut fi prevenite numeroase acci
dente. De altfel controlul prin 
ultrasunete se aplică azi și la 
construcția pentru poduri, suduri, 
roți dințate, materiale din cau
ciuc și altele.

sele de oțel a fost introdusă pen-. 
tru prima dată în R.D. Germană 
in anul 1952. De atunci a fost 
continuu perfecționată, reușin- 
du-se acum să se verifice prin 
această metodă materialele pînă 
la 18 cm. grosime.

Pentru a preveni accidentele de 
cale ferată, piesele locomotivelor, 
vagoanelor și șinelor sint contro
late prin ultrasunete, descoperin-

Experiențele americane cu arma nucleară — 
o primejdie de moarte pentru populația 

insulelor din Pacific
NEW YORK 10 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 10 iunie s-a 
deschis cea de-a 22-a sesiune a 
Consiliului de Tutelă al O.N.U. 
In cadrul ședințelor sesiunii se 
vor examina situația din teritori
ile de sub tutelă — Noua Guinee, 
insulele din Pacific, Togo francez, 
Somalia italiană, insula Nauru, 
Somalia de vest și alte probleme.

Cu prilejul aprobării ordinei de 
zi, I. I. Lobanov, reprezentantul 
U.R.S.S., a propus ca Consiliul 
să discute în primul rînd situa
ția de pe teritoriul insulelor din 
Pacific, aflat sub tutela S.U.A. 
Populația acestor insule, a decla- 
tat reprezentantul sovietic, este 
expusă din nou unei primejdii de 
moarte în legătură cu experiențe
le cu arma nucleară, efectuate 
acolo de către Statele Unite.

Expediția științifică sovietică 
de pe bordul navei „Viteaz“, ca
re a efectuat în Oceanul Pacific 
cercetări în cadrul programului 
Anu'ui Geofizic Internațional, a

constatat radioactivitatea extrem 
de mare a apei pluviale într-o re
giune situată la peste 3.000 km. 
vest de zona experiențelor cu 
arma nucleară.

Expediția sovietică, a declarat 
I. I. Lobanov, a fost nevoită să 
părăsească regiunea contaminată 
datorită primejdiei care a existat 
pentru sănătatea membrilor ei.

Consiliul a hotărît ca problema 
situației din teritoriul de sub tu
telă al insulelor din Pacific să 
fie trecută la punctul 2 de pe 
ordinea de zi.

C. din Cehoslovacia

Co- 
tov.

re-

2. —Aprobarea principiilor creș
terii eficacității economice a eco
nomiei naționale, condusă de 
mitetele naționale (raportor 
V. Siroky).

3. —Raportul cu privire la
zultatele Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești din statele partici
pante la Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc (raportor tov. 
O. Simunek).

copiilor care vor să ajungă, de
cît de a se vedea descriși cu toa
te onorurile în paginile unei 
cărți... Nu-i senzațional și inte
resant ?

D. P. Griva : Intr-adevăr... 
Există însă și explicații, înțele
geți- .

Parenti Desigur... Dvs, ca psi
holog cum vedeți problema ?

D. P. Griva : Totul pornește 
de la psihicul copilului. Bandele 
de tineri criminali se 
alte grupuri de tineri, 
se vedea apoi publicate 
nile ziarelor, ca fiind 
toare de furturi sau de 
te... Trebuie înțeles imboldul înăs- 
cut al tinerilor... Lumea ideilor...

Parenti: (zîmbind) Dumneata
vei face carieră bătînd monedă 
pe această temă, domnul meu. 
Să-ți spun eu însă ceva : tî-nărul 
care trăiește în vălmășagul senza
țiilor tari este cel mai superior 
produs al nostru. Cu adevărat 
„made în S.U.A.“. De ce? ai să 
mă întrebi. Pentru simplul motiv 
că n-are timp si mai gindească, 
să înțeleagă ce vrea. Poți face cu 
el ce vrei. Nu-i suficient că gîn- 
dim noi, oameni rutinați și cu 
stare și pentru ei ?... Iți spuneam 
domnul meu, totul trebuie calcu
lat, pornit de la afaceri... Asta e 
esențial...

Kefauver, Hoover, Blair, White, 
Parenti, D. P. Griva, — alături, 
Robert și David. Se privesc cu 
simpatie reciprocă.

Kiney, una din victimele celor 
doi copii—cu care am făcut cunoș
tință 
tind 
bește

tor-

recu- 
anie-

Cortina

luptă cu 
pentru a 
în pagi- 

răspunză- 
alte fap-

(După prefața senatorului ameri* 
can E. Kefauver și introducerea 
lui D. P. Griva, la volumul 
„BANDELE MINORILOR“ pu

blicat în S.U.A.)

în primul tablou — ară- 
cu mîna spre aceștia, 
publicului : 
îi vedeți ? Desigur, î>i

noașteți... Iată mediul social 
rican care acționează asupra lor 
și-i aduce în halul pe care-1 vedeți. 
Cei doi băiețași ar găsi desigur 
comportări mult mai sănătoase 
pentru exuberanța lor, într-o altă 
ambianță. Dar ei sînt condamnați. 
O coaliție monstruoasă, dirijată de 
potentați, încearcă cu perseverență, 
în ritmul cel mai 
ucidă 
crima 
dentă 
cinice 
rican încearcă să 
retul, să-l transforme într-o masă 
ușor de manevrat ?

(Pe măsură ce Kiney vorbește, 
„mediul social american“ devine 
tot mai atent și se apropie de el, 
pe nesimțite).

— ...Și apoi societatea america
nă actuală nu a știut să dea aces
tor tineri idealuri, speranțe, pen
tru care să munceasă și să com
bată, pentru realizarea cărora să 
învestească energie, ambiții și en
tuziasmul care încălzește sufletul 
oricărui copil... Ce se urmărește a 
se scoate din acești tineri ? Piloți

isterici pentru bombardiere ato
mice, mercenari în echipele colo
nialiste de intervenție, rasiști ci
nici, și în general, unelte oarbe..

tn acest moment Hoover și cu 
White îl înșfacă pe Kiney. Blair 
dezorientat biiguie.ște : „Ți-am 
spus să-ți bagi mințile în cap... 
Ți-am spus...“ Parenti strigă în 
gura mare : „Prindeți-l I E co
munist ! E comunist ! Atentează 
la securitatea stalului Kefau
ver, demn, călcînd rar spune ul
tima replică : „Individul să fie 
adus în fața comisiei pentru cer
cetarea activității antiamericane1“ 
Profitînd de toată zarva, cei doi 
frați Smith, după ce-l scuipă în 
obraz pe Hoover, dispare din văzul 
lor rostind : 
lor 1“

„Proștilor ! Proști-

MOSCOVA. — La 10 iunie, con. 
ducători ai partidului și guvernu
lui _ sovietic, Averkii Aristov. Eka. 
terina Furțeva, Nikita Hrușciov, 
Nikolai Ignatov, Aleksei Kiricen- 
ko, Froi Kozlov, Anastas Mikoian, 
Nutritdin Muhitdinov, Nikolai 
Șvernik au asistat la spectacolul 
dat de trupa de balet a Teatrului 
Național de Operă „Grande Ope- 
ra" din Paris.

MOSCOVA. — La 10 iunie 1958, 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
primit grupul de reprezentanți al 
organizațiilor obștești din Anglia 
— luptători pentru pace — care 
vizitează Moscova la invitația Co
mitetului sovietic pentru apărarea 
păcii.

NICOSIA. — La 10 iunie au avut 
loc noi ciocniri violente la Nico
sia între populația greacă și tur. 
că din acest oraș. Au fost rănite 
mai multe persoane și numeroase 
magazine grecești au fost devas. 
ta te.

TOKIO. — In dimineața de 10 
iunie, guvernul japonez prezidat 
de Nobusuke Kiși și-a prezentat 
demisia pentru a face posibilă con
stituirea unui nou cabinet in urma 
recentelor alegeri parlamentare.

WASHINGTON. — Departamen
tul de Stat a anunțat că 12 peda. 
gogi americani vor vizita Uniunea 
Sovietică pentru, a studia învăță, 
mîntul artelor și științelor natura, 
le din această țară. In septembrie 
și octombrie, șase compozitori a- 
mericăni vor face de asemenea o 
vizită în U.R.S.S.

ANKARA. — După cum relatea
ză ziarul ..Dunya", la baza aeria
nă a N.AT.O. de la Izmir, unde 
se află statul major al forțelor 
N.A.T.O. din sud-estul Europei, s-a 
declarat un incendiu puternic ce a 
cuprins toate instalațiile.

PARIS. — Ziarul „Liberation" 
anunță că generalul spaniol Au. 
gustin Munjos Grandes, care în 
timpul celui de,al doilea război 
mondial a comandat pe frontul so. 
vieto-german „Divizia albastră“, a 
fost numit șeful statului major al 
armatei spaniole.

NEW YORK. — La 9 iuriie in 
clădirea de expoziții Coliseum de 
pe Columbus-Circle s-a deschis 
cea de-a patra expoziție industria
lă de automatizare. Pentru prima 
oară la expoziție participă Uniu
nea Sovietică.
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dezlănțuit să 
sufletele tinerilor. Oare 

și drogul, literatura deca- 
sint altceva decît mijloace 
prin care capitalismul ame- 

abrutizeze tine-

v
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In Japonia sint fapte cotidiene, ci ocnirile între muncitori, studențl 
și poliție, lată un aspect din Hya kurigahama, unde polițiștii îi 
atacă pe muncitorii agricoli pentru revendicări de drepturi
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