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Uiemista IJarela Anuți din secția montaj a fabricii de rulmenți 
”, In fotografie:din Bîrlad, este mereu printre fruntașii întrecerii, 

utemista Anuți lucrînd la asamblarea rulmenților.
Foto: D. D. FLOREA

Se înoptase de mult. în satul 
Tutana din raionul Curtea de 
Argeș, luminile se stinseseră 
una cîte una. Cerul se înnora
se și din clipă în clipă, putea 
să înceapă ploaia. Sus pe deal, 
la parchetul nr. 12 — I.F.E.T., 
Florea Voicu, expeditorul de 
materiale, nu mai avea astîm- 
păr. A mai privit odată îngri
jorat cerul plumburiu și apoi a 
dat fuga la cabană să se 
tuiască cu tînărul Dumitru 
reanu, maistru de parchet.

— Ce facem tovarășe 
reanu ? Autocamionul tocmai a- 
cum s-a defectat I 6000 kg- de 
mangal de calitate superioară 
au rămas netransportate la gară 
și sînt amenințate de a fi dis
truse de ploaie.

Trebuia rapid găsită soluția 
cea mai potrivită, pentru a evi
ta o pierdere din avutul ob
ștesc. Mireanu a stat o clipă pe 
gînduri apoi a spus :

— Trebuie să-l transportăm 
la gara Băiculești I Altă soluție 
nu există. — Florea Voicu a 
făcut ochii mari. Cunoștea și el 
acest lucru, dar...

Mireanu a înțeles nedumeri
rea tovarășului său și s-a în
dreptat grăbit spre ieșire. S-a 
oprit apoi din nou pentru cîte- 
va clipe.

— Eu am să mă întorc repe
de. Pînă atunci însă te rog să 
treci pe la dormitorul fetelor și 
să rogi cîteva din ele să ne

sfă- 
Mi-

Mi-

dea o mînă de ajutor Ia încăr
catul mangalului.

Apoi a plecat.
Era aproape de miezul nop

ții. Dumitru M*reanu călare pe 
cal, se îndrepta în galop spre 
satul din apropiere. își pusese 
întreaga speranță în cei doi bă
ieți, șoferi pe autocamioanele 
ce transportă material lemnos.

— Nu, cu siguranță că nu 
voi fi refuzat — își zicea el în 
gînd.

Grigore Gopșa e un băiat 
harnic, conștiincios și discipli
nat. Pentru meritele sale în 
muncă a fost primit de curînd 
în rîndurile candidaților de 
partid. Cît îl privește pe ute- 
mistul Petre Dumitru, șofer pe 
celălalt autocamion, muncitorii 
nu spun despre el decît cuvinte 
de laudă.

★

nici o oră și ju- 
plecarea maistru- 

cei doi șoferi

Nu trecuse 
mătate de la 
lui Mireanu și 
erau cu autocamioanele lingă
grămada de mangal.

Florea Voicu își îndeplinise 
și el misiunea. La lumina feli
narelor tinerele muncitoare Ră- 
dița Maria, Floarea Ioana și 
Maria Diaconescu munceau cu 
spor.

Să ridicăm calificarea 
tinerilor la nivelul 

tehnicii noi
Dezvoltarea continuă a indu

striei noastre socialiste, înzestra
rea întreprinderilor cu mașini noi, 
perfecționate, de înaltă produc
tivitate creează continuu necesita
tea formării unor muncitori bine 
pregătiți din punct de vedere pro
fesional, cu o înaltă cultură teh
nică, capabili să mînuiască cu 
succes mașinile șt agregatele mo
derne, să execute produse noi de 
mare tehnicitate. Iată de ce e ne
cesar ca — în afară de cunoștin
țele pe care le capătă în școala 
profesională — ti
nerii, odată ajunși 
în producție, să-și 
desăvîrșească aceste 
cunoștințe să-și ri
dice continuu ca
lificarea la nivelul

Pentru a constata felul cum or
ganizațiile U.T.M. de la întreprin
derile „Radio Popular" și I.O.R. 
din Capitală se ocupă de ridica
rea calificării tinerilor la nivelul 
tehnicii noi, un redactor al ziaru
lui a vizitat aceste două între
prinderi. Iată cîteva din constată
rile făcute cu acest prilej.

executării acestor produse. Așa se 
face că în atelierul unde se lu
crează condensatori, de exemplu, 
au fost organizate trei cursuri 
de minim tehnic la care au fost 
chemați să-și dea concursul tinerii 
ingineri Constantina Tănăsescu, 
Gh. Ozeranschi și Cristina Bauer. 
Dacă pînă la începerea cursurilor 
în secție existau anumite greutăți, 
din pricina faptului că tinerii, ne- 
cunoscînd bine tehnologia noului 
produs, dădeau multe rebuturi, cu 
timpul, pe măsură ce lecțiile se

tice ivite k locul de muncă, ară- 
tîndu-le tinerilor cum se pot în
lătura unele defecțiuni.

Cu școala profesională 
nu se termini calificarea

Două organizații U.T.M. — două atitudini 
față de calificarea tinerilor muncitori

tehnicii noi.

Cum au făcut față 
sarcinilor noi ale fabricii

J In ultimul an, Ia întreprinderea 
„Radio Popular" au început să se 
fabrice aparate de radio din ce 
în ce mal moderne, unele pie
se cum ar fi condensatori slabi 
și variabili find produse pentru 
prima oară în țara noastră. Fără 
îndoială că realizarea acestor pro
duse în condiții cît mai bune era 
nevoie în primul rînd de specializa
rea muncitorilor. Deoarece foarte 
mulți dintre muncitorii întreprin
derii sînt tineri, organizația de 
partid din întreprindere a îndru
mat comitetul U.T.M. să se ocupe 
îndeaproape de pregătirea siste
matică și organizată a tinerilor 
muncitori pentru ca pregătirea 
profesională a acestora să cores
pundă nivelului tehnic necesar

succedau, tinerii și-au ridicat ca
lificarea, iar ca urmare s-a redus 
simțitor și procentul de rebuturi.

Lucrînd mai bine, mai conștiin
cios, tinerii din brigada condusă 
de Lidia Măchiță, de exemplu, de 
la condensatori variabili, au redus 
rebuturile de la 5 la sută — 
procent admis — la 0,5 1 la sută, 
realizînd astfgl numai în lunile 
martie și aprilie economii în va
loare de aproape 5.000 lei.

Rezultatele bune obținute de ti
neri în realizarea noului produs 
se datoresc sîrgujnței cu care 
aceștia își însușesc cele predate 
la cursurile de minim tehnic și 
asta datorită faptului că comite
tul U.T.M. a desfășurat o temei
nică muncă politico-educativă în 
rîndul tinerilor. In adunări gene
rale, prin munca de la om la om, 
cu ajutorul gazetelor de perete și 
a emisiunilor secției de radio
amplificare s-a explicat tinerilor 
importanța deosebită pe care o 
are ridicarea calificării lor la ni
velul necesar executării noilor 
produse de înaltă tehnicitate. Un 
sprijin' serios în ridicarea califi
cării tinerilor îl dau aici tinerii 
ingineri. De pildă, fimd tot 
timpul în mijlocul tinerilor mun
citori, inginera Constantina Tănă- 
sescu face legătura la cursurile 
de minim tehnic între problemele 
teoretice și diferite situații prac-

Și la I.O.R. s-au introdus de a. 
semenea în fabricație noi aparate 
pentru realizarea cărora sînt nece
sari muncitori cu o înaltă specia
lizare. Pină acum insă, problema 
ridicării calificării tuturor tinerilor 

la nivelul cerut de 
fabricarea produse
lor noi, de mare 
tehnicitate, la nive
lul tehnicii cu care 
este înzestrată uzi- 
pus cu toată as- 

vorbă
, cu

na nu s-a 
cuțimea. Dacă stai de i 
cu ingineri tineri, maiștri, 
secretari ai organizațiilor de secție 
U.T.M. toți subliniază necesitatea 
cursurilor de ridicarea calificării 
pentru tinerii din întreprinderea 
lor. (Aci, se fabrică microscoape, 
aparate de proiecție cu film îngust, 
aparate de fotografiat, aparate de 
mare precizie care cer o înaltă 
tehnicitate). Problema aceasta se 
discută de mai multă vreme în 
fabrică — ni se spune. Practic, 
însă, deși toată lumea este convin
să de necesitatea acestui lucru, nu 
s.a făcut nimic. Comitetul U.T.M., 
tărăgănează de luni de zile organi
zarea cursurilor de minim tehnic 
care să-i ajute pe tineri să cunoas
că mai temeinic tehnologia noilor 
produse, să-fi ridice nivelul tehnic
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Plecarea din tară 
a tovarășului Țoi En Ghen, 

președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

siderurgiștilor

Noi succese ale

hunedoreni

în reducerea

Marți 26 mai 1959 .

prețului de cost

des-
noi 

pre-

de

Vacanță plăcută 
pentru studenții

Mureșului, organiza
te de Consiliul U- 
niunii Asociațiilor 
Studenților din R. P. 
Romînă în colaborare 
cu Ministerul 
vățătnintului și 
turii. Față de 
trecut numărul 
rilor pentru
studenților ieșeni 
crescut cu 236.

Peste 100 de stu
denți ieșeni vor vi
zita in vara aceasta

Peste 1.300 de stu
denți fruntași la în
vățătură și în activi
tatea obștească din 
cele patru institute 
de învățămînt supe
rior din lași își vor 
petrece vacanța 
vară în diferite 
calități pitorești 
țară, 
tea se numără 
rele de la Coslinești, 
Slănic-Moldova, Pî- 
rîu Rece și Izvora

Printre

de
lo- 
din 

aces- 
tabe-

In-
Cul- 
anul 
locu- 

odihna 
a

ieșeniș
diferite localități din 
U.R.S.S., R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria. 
R. Cehoslovacă, R P. 
Polonă și R.D. Ger
mană, în cadrul 
schimburilor turistice 
internaționale studen
țești, organizate pe 
bază de reciprocitate 
cu aceste țări de Co
mitetul executiv a! 
U.A.S.R. în co'abora- 
re cu O.N.T.-Carpați.

(Agerpres)

★

Afară ploua de parcă turna 
cu găleata. Tinerii șoferi Gri- 
gore Gopșa și Petre Dumitru, 
descărcaseră deja cele 6000 kg. 
de mangal în gara Băiculești. 
Acum se îndreptau voioși spre 
casă. Sus pe deal la cabană lu
mina se stinsese. Fetele se cul
caseră.

Toți își făcuseră pe deplin 
datoria. Ața cum i-a educat 
partidul, ei n-au pregetat o 
clipă nici măcar în miez d: 
noapte pentru a pune la adă
post avutul obștesc.

In întrecerea pe care o desfă
șoară pentru sporirea producți
ei de metal, siderurgiștii combi
natului din Hunedoara au 
coperit și pus în valoare 
posibilități de reducere a 
țului de cost al producției.

în secția furnale noi,
exemplu, în urma îmbunătățirii 
rețetei de dozare a încărcăturii 
furnalelor, s-a redus consumul 
de minereu, mangan, cocs ' și 
alte materiale. La noua oțelă- 
rie Siemens Martin s-au înlă
turat în mare parte pierderile 
ce se produceau la turnarea 
oțelului, iar durata de folosire 
a utilajului a fost prelungită, 
în urma unor experiențe făcute 
de oțelari s-au economisit can
tități însemnate de fontă lichidă 
prin înlocuirea acesteia cu fier 
vechi și fontă declasată recupe
rate din haldele de zgură.

In acest fel, în luna aprilie 
siderurgiștii hunedoreni au fă
cut economii la prețul de cost 
î:l valoare de 3.270.000 lei. Re
zultatele obținute pînă acum 

isîni o garanție angajamentele 
siderurgiștilor de aici de a rea
liza pînă la s'îrșitul anului o 
economie de 12 milioane <ei. 
vor fi îndeplinite și depășire.

Duminică dimineața a părăsit 
Capitala, plecîrid în R.P. Ungară, 
tovarășul Țoi En Ghen, președin
tele Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Gara Băneasa era pavoazată 
festiv cu drapelele de stat ale 
R.P. Romîne și R.P.D. Coreene, 
cu portretele tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Kim Ir Sen. 
Pe un panou, în limbile romînă 
și coreeană a.fost scrisă urarea: 
„Trăiască prietenia dintre 'poporul 
romîn și poporul coreean". Pe pe
ronul gării era aliniată o compa
nie de onoare.

împreună cu tovarășul Țoi En 
Ghen au plecat Hon Men Hi, vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri al R.P.D. Coreene, Kan Rian 
Uk, secretarul Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R.P.D. 
reene, Li Don Ghen, ministru 
junct al Afacerilor Externe 
R.P.D. Coreene.

Tovarășul Țoi En Ghen a 
condus de președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Maurer, la 
a cărui invitație înaltul oaspete 
coreean a făcut o. vizită de priete
nie în țara noastră.

La plecare au fost de față to
varășii: Chivu Stoica, Emil Bod- 
năraș, general-colonel Alexandru 
Drăghici, Alexandru Moghîoroș, 
Constantin Pîrviilescu, Dumitru 
Colin, general-colonel Leontin Să- 
lăjan.

Au fost, de asemenea, de față 
tovărășii Gheorghe Stoica, secre
tarul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Ion Cozma, Florian Dă- 
nă'ache, Petre Drăgoescii, Elena 
I ascu lordăclieseu, Mihai Mujic, 
Barbu Solomon, membri ai C.C. al 
P.M.R., Gheorghe Diaconeseu, Gh. 
Gaston-Marin, Dumitru Simulescu, 
membri ai guvernului, acad. P. 
Constantinescu-Iași, Romulus Ză-

Co- 
ad- 

al

fost

VASILE ISPÂȘOIU 
funcționar

(Agerpres)

DUMITRU
La una din lecțiile cursului de pregătire al, elevilor-muncitori de pe șantierul hidrocentralei 

„V. I. Lenin" Bicaz. Foto. D F

De ce s-au comportat slab
cicliștii noștri în „Cursa Păcii44 ?

Reprezentanții mișcării noastre sportive — 
atleți, boxeri, tenismeni, rugbiști, gimnaști, 
sportivi de frunte ai țării, sînt din ce in ce 
mai cunoscuți peste hotarele patriei, lolanda 
Balaș, Gh. Negrea, frații Vizirii și mulți alți 
sportivi luptă cit multă ardoare în întilni- 
rile internaționale pentru victoria culorilor 
sportive a ie patriei, dovedind astfel un 
înalt patriotism. Secretul victoriilor constă 
atît într-o serioasă pregătire tehnică acu
mulată de-a lungul a luni și ani de zile de 
antrenamente riguroase, avînd la dispozi
ție condiții materiale optime, cît și în con
știința lor politică și morală care duce la 
creșterea puterii lor de luptă.

Evoluția sportivilor romîni în întîlnirile 
internaționale incumbă o mare răspundere 
mora'ă. Așa cum succesele obținute sinț 
apreciate de sute de mii de pasionați ai 
sportu'ui de la noi, tot așa insuccesele ne 
întristează. O surpriză cu totul neplăcută 
ne-a fost rezervată de comportarea medio
cră a cicliștilor romîni în tradiționala com

Păcii" din anul acesta. După 
etape echipa sa comportat

petiție „Cursa 
ce in primele 
promițător, reușind să ocupe atît în clasa
mentul pe echipe cît și cel individual o po
ziție corespunzătoare valorii coechipierilor, 
in continuare s-a prodhs o cădere cu totul 
inexplicabilă. Gabriel Moiceanu, cel mai bun 
om al echipei în primele etape, Constantin 
Dumitrescu, maestru al sportului și căpita
nul echipei, cicliști de certă valoare interna
țională au început să concureze evident sub 
posibilități de la o etapă la alta. Acești doi 
cicliști și mai cu seamă Dumitrescu, căpi
tanul echipei, au dat un prost exemplu ce
lorlalți reprezentanți, trei dintre ei, Voinea, 
Braharu și Stoica, foarte tineri, debutanji 
intr-o întrecere de talia „Cursei Păcii". In 
fapt ce s-a întîmplat ? A fost vorba de o 
sufocare datorită ritmului prea tare impus 
de rutierii din fruntea plutonului ? Acest lu
cru însă era exclus de vreme ce întreaga 
echipă s-a antrenat timp îndelungat prezen- 
tîndu-se încă la competițiile din țară într-o

formă de vîrf. In echipă, în 
craților Moiceanu, ~

afara consa-
, , Dumitrescu, erau Ion

Vasile și tinerii Voinea, Braharu și Stoica, 
înzestrați cu o remarcabilă voință și putere 
de luptă, ceea ce compensa în bună măsură 
lipsa de experiență. Ion Vasile a confirmat 
cu prisosință aceasta, reușind în ultima 
parte a cursei să se comporte meritoriu. 
Aceeași dovadă de voință și putere de luptă 
ne-a făcut Voinea, care a alergat aproape 
2000 de km. cu răni foarte dureroase, căpă
tate în prima etapă. Echipa cicliștilor ro- 
mini nu s-a sufocat ci, 
închegat ca formație ce 
în luptă toate resursele 
tehnic. Or, un asemenea 
nat urmări neplăcute 
etape. Încă de pe atunci s-au făcut evidente 
tendințele unora dintre cicliștii romini, Du

din păcate nu s-a 
trebuia să arunce 
de ordin moral și 

lucru a determi- 
chiar din primele

VAL PIETREANU

(Continuare în pag. 3-a)

roni, membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Aurel Mălnă- 
șan, adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri supe
riori, activiști de partid, de stat 
și ai organizațiilor oamenilor 
muncii, ziariști romîni și cores
pondenți ai presei străine.

Erau prezenți membri ai Corpu
lui Diplomatic : ambasadorii: R.P. 
Bulgaria—Stoian Pavlov, Uniunii 
Sovietice — A. A. Epișev, R. Ce
hoslovace — Ivan Rohal Ilkiv, 
R. P. Ungare — Ferenc Keleti, 
R.P.D. Coreene — Kim Ben Dik, 
R. P. Polone — Janusz Zambro- 
wiez, R. P. Albania — Hasan Ali- 
merko, R. D. Germane — Wilhelm 
Bick; însărcinații cu afaceri ad- 
interim ai R.D. Vietnam—Nguyen 
Minh ■ Chuong, R. P. Chineze — 
Van Lu-min, membrii ambasadei 
R.P.D. Coreene la București și 
alți membri ai Corpului Diploma
tic.

După raportul comandantului 
companiei de onoare, au fost into
nate imnurile de stat ale R.P.D. 
Coreene și R.P. Romîne.

Tovarășul Țoi En Ghen, însoțit 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
a trecut în revistă compania de 
onoare.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a rostit o cuvîntare de salut.

A răspuns tovarășul Țoi En 
Ghen.

Cuvîntările au fost subliniate de 
• aplauzele puternice ale oamenilor, 
‘muncii ‘din întreprinderi șl Insti
tuții bucureștene, veniți să condu
că pe înaltul oaspete la plecare, 
care au manifestat îndelung pen
tru prietenia romîno-coreeană.

Au răsunat urale pentru unitatea 
de nezdruncinat a țărilor puterni
cului lagăr socialist, în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru pace și 
colaborare între popoare.

înaltul oaspete și persoanele 
care-1 însoțesc și-au luat apoi ră-

mas bun de la cei veniți să-i con
ducă.

Un grup de pionieri romîni și 
studenți coreeni, oare studiază în 
țara noastră, au oferit oaspeților 
buchete de flori.

★
De Ia București pînă la fron

tieră, tov. Țoi En Ghen și persoa
nele care-1 însoțesc au fost con
duși de tovarășii Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe, Anton Tatu Jianu, amba
sadorul R.P. Romîne în R.P.D. Co
reeană, general-maior Petre Cons- 
tantinescu, N. Șerban, director ad- 
interim al protocolului din Minis
terul Afacerilor Externe, precum și 
de Kim Ben Dik, ambasadorul 
R.P.D. Coreene . la București și 
Ferencz Laszlo, consilier al Amba
sadei R.P. Ungare la București.

In gara Episcopia Bihorului, 
pavoazată cu drapelele R.P. Romî
ne și R.P.D. Coreene, înaltul oas
pete coreean a fost întîmpinat de 
tovarășii Victor Bolojan, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Ora
dea al P.M.R., Iuliu Ghișa, preșe
dintele Comitetului Executiv aL 
Sfatului Popular regional Oradea.

Tovarășul Țoi En Ghen însoțit 
de tovarășii Gh. Stoica și general- 
locotenent Al. Vasiliti, comandan
tul regiunii a IlI-a militare a tre
cut în revistă compania de onoare.

Cei prezenți și-au luat un căl
duros rămas bun de la oaspeții 
coreeni, , . ,

(Agerpres)

In pag. Ill-a
Cuvîntările rostite 

de tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer 

și Țoi En Ghen

Cu privire la vizita de prietenie 
a tovarășului Joi En Ghen, 

președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii Populare 

Democrate Coreene 
în Republica Populară Romînă

La invitația 
zidiului Marii _____ _____
a Republicii Populare Romîne, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
tovarășul Țoi En Ghen, președinte
le Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a Republicii Populare 
Democrate Coreene, a făcut o vi
zită de prietenie în R. P. Romînă 
între 15 și 24 mai 1959.

Președintele Țoi En Ghen a fost 
însoțit de vicepreședintele Cabi
netului de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene, Hon 
Men Hi, secretarul Prezidiului 
Adunării Populare Supreme, Kan 
Rian Uk și de locțiitorul ministru
lui Afacerilor Externe al R. P. D. 
Coreene, Li Don Ghen.

In timpul șederii în R. P. Ro
mînă, tovarășul Țoi En Ghen a 
vizitat în București și în provin
cie, întreprinderi industriale, uni
tăți agricole socialiste, precum și 
instituții culturale și de învăță- 
mînt.

Colectivele acestor întreprin
deri și instituții, precum și oa
meni ai muncii 
calități vizitate, 
oaspeții coreeni 
și cordialitate, 
sentimentele de 
scă și de solidaritate ale poporu
lui romîn față de eroicul și harni
cul popor coreean.

Președintele Țoi En Ghen a 
avut convorbiri cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., cu to
varășul Chivu Stoica, președinte
le Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne și cu tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale a 
R P. Romîne.

Convorbirile 
torii de stat 
R. P. Romînă 
tr-o atmosferă de prietenie 
țească și au arătat identitatea de
plină de vederi asupra tuturor 
problemelor discutate. Au fost a- 
bordate probleme actuale ale si
tuației internaționale, precum și 
probleme legate de dezvoltarea și 
întărirea relațiilor prietenești și

președintelui Pre- 
Âdunări Naționale

din diferitele lo- 
au întîmpinat pe 
cu multă căldură 
exprimînd astfel 
prietenie frățea-

avute cu conducă- 
și de partid din 
s-au desfășurat în- 

fră-

de colaborare multilaterală între 
R. P. Romînă și R.P.D. Coreeană.

In cursul convorbirilor a reieșit 
că R. P. Romînă și R.P.D. Co
reeană atribuie o mare importan
ță Conferinței de la Geneva a mi
niștrilor de Externe și socotesc 
că această conferință, precum și 
întrunirea șefilor de guverne, vor 
putea să ducă la rezultate impor
tante în destinderea încordării in
ternaționale și menținerea păcii 
în lume. Cele două țări sprijină 
pe deplin propunerile guvernului 
U.R.S.S. în vederea v încheierii 
unui Tratat de pace cu Germania 
și rezolvării problemei Berlinului 
occidental.

Poporul romîn sprijină pe de
plin poziția guvernului Republi
cii Populare Democrate Coreene 
în problema unificării pașnice pe 
baze democratice a Coreei de că
tre coreeni înșiși, precum și mă
surile întreprinse de guvernul 
R.P.D. Coreene pentru înfăptui
rea acestei unificări și consideră 
că, în interesul unificării pașnice 
a Coreei și al păcii în Asia, este 
necesară retragerea neîntîrziată 
din Coreea de sud a trupelor de 
ocupație ale Statelor Unite. Po
porul.. romîn condamnă hotărîrea 
inumană luată de autoritățile 
lisînmaniste de a strămuta în mod 
forțat cetățeni din Coreea de Sud 
în unele țări din America Centrală 
și de Sud și salută declarația gu
vernului R.P.D. Coreene din 22 
mai 1959 în care guvernul coreean 
cere din . nou ca tuturor compa- 
trioților coreeni, care nu-și pot 
agonisi existența în Coreea de 
Sud, să li se permită să vină în 
R.P.D. Coreeană.

In cursul convorbirilor, s-a con
statat cu satisfacție că relațiile 
frățești de colaborare multilate
rală între R. P. Romînă și R.P.D. 
Coreeană s-au dezvoltat în mod 
continuu. Aceste relații se vor 
adinei și lărgi și mai mult spre 
binele construcției socialiste din 
ambele țări, al întăririi unității pu
ternicului lagăr socialist în frunte 
cu U.R.S.S., al apărării păcii.

(Agerpres)
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Invățamintului seral și fără frecvență 
de cultură generală și superior

— aprobat prin Ordinul ministrului Invățămîntului și Culturii nr. 125|1959 —

(Se aplica cu caracter experimental începînd cu anul școlar 1959—1960)

PARTEA I 

învățământul seral și fără frecvența 
de cultura generala

CAPITOLUL I

Dispozițiuni comune

Potrivit prevederilor Hotărîrii Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romîn Și 
a Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romine nr. 271 din martie 1959, se sta
bilește :

ART. 1. — Invățămîntul seral și fără frec
vență de cultură generală asigură muncitori
lor din industrie și agricultură condiții pentru 
completarea studiilor fără a întrerupe pro
ducția.

ART. 2. •— Invățămîntului seral și fără 
frecvență de cultură generală ii revin urmă
toarele sarcini :

să pregătească din rîndul oamenilor 
muncii care lucrează direct in producție cadre 
CU un nivel de cultură generala ridicat, cores
punzător necesităților dezvoltării continue a 
economiei și culturii;

—- să formeze oameni ai societății so
cialiste, înzestrați cu bogate cunoștințe și 
înalte trăsături morale, dezvoltați multilateral;

—• să dea posibilitate oamenilor muncii care 
lucrează direct în producție să-și completeze 
studiile medii, precum și în vederea admiterii 
în învăfămintul superior;

— să determine o îmbunătățire a compozi
ției sociale a elevilor, contribuind astfel la 
formarea noii intelectualități, izvorîtă din 
popor și legată de năzuințele lui.

ART. 3. —• Invățămîntul seral și fără frec
vență de cultură generală are durata de 4 ani, 
cuprinde clasele a VlII-a, a lX-a, a X-a și a 
Xl a și se desfășoară pe baza planului de 
învățămînt și a programelor școlare stabilite 
de AÎinisterul Invățămîntului și Culturii. După 
absolvirea clasei a Xl-a, elevii se prezintă la 
examenul de maturitate.

ART. 4. — La învățămîntul seral și fără 
frecvență de cultură generală sînt admiși:

a. muncitori din industrie și din agricultură 
care au absolvit o școală profesională de 
ucenici, o școală de meserii sau o școală agri
colă și au un stagiu în producție de cel pu
țin 1 an după terminarea școlii;

b. pot fi admiși, în mod excepțional, și mun
citori din producție care au absolvit școala 
de 7 ani (sau o școală echivalată), au făcut 
ucenicia, au un stagiu în producție de cel 
puțin 3 ani ca lucrători calificați și dovedesc 
înclinații pentru învățătură ;

c. la învățămîntul fără frecvență pot fi ad
miși, de asemenea, în mod excepțional, în 
limita planului de școlarizare și alți oameni 
ai muncii în vîrstă de cel mult 30 de ani, care 
lucrează în aparatul de stat, economic și in 
organizații obștești, cu state de serviciu în 
slujba regimului democrat-popular, care au 
absolvit școala elementară de 7 ani și care 
anterior n-au avut posibilitatea să-și continue 
studiile, iar în prezent își exprimă dorința de 
a ie completa.

ART. 5. — Selecționarea muncitorilor din 
industrie și din agricultură, precum și a celor
lalți oameni ai muncii care urmează să fie 
admiși la cursurile invățămîntului seral și fără 
frecvență se face, in fiecare întreprindere sau 
instituție, de către comisiile de selecționare, 
dintre muncitorii cu bune rezultate în produc
ție și cu o activă participare la viața obștească 
ciupa cum urmează :

a. pentru muncitorii din industrie, comisia 
de selecționare este formată din : directorul 
întreprinderii, delegatul organizației de partid, 
secretarul organizației U.T.M., președintele 
comitetului de intreprindere și directorul școlii 
la care se înscriu elevii.

b. pentru muncitorii din agricultură și pen
tru oamenii muncii care lucrează în aparatul 
de stat, economic și în organizații obștești, 
comisia de selecționare este formată din : 
delegatul comitetului raional de partid, al co
mitetului raional U.T.M., șeful secției de Învă
țămînt și cultură a sfatului popular raional și 
președintele consiliului sindical raional.

Comisiile de selecționare se îngrijesc de 
școlarizarea celor recomandați și urmăresc 
progresele lor la învățătură pină la termina
rea studiilor.

ART, 6. — Candidații recomandați pentru a 
urma clasa a Vili-a a invățămîntului seral și 
fără frecvență sînt supuși unei probe de veri
ficare a cunoștințelor.

înainte de a se prezenta la proba de veri
ficare a cunoștințelor, următoarele categorii 
de muncitori și alți oameni ai muncii sînt obli
gați să-și completeze studiile în cadrul cursu
rilor de pregătire cu durata de 6 luni:

— absolvenții școlilor profesionale sau agri
cole cu durata de 3—4 ani, care nu au absol
vit școala de 7 ani (sau o școală echivalată) 
și au un stagiu în producție de cel puțin 1 an 
după terminarea școlii profesionale sau agri
cole ;

— absolvenții școlilor profesionale sau agri
cole cu durata de 1—2 ani, care au absolvit 
școala de 7 ani (sau o școală echivalată) și 
au un stagiu în producție de cel puțin 1 an 
după terminarea școlii profesionale sau agri
cole ;

— absolvenții școlii de 7 ani (sau al unei 
școli echivalate) care au făcut ucenicia, au 
un stagiu de cel puțin 3 ani in producție ca 
lucrători calificați și dovedesc înclinații pentru 
învățătură;

‘ — absolvenții școlii de 7 ani (sau ai unei 
școli echivalate) care lucrează în aparatul de 
stat, economic și în organizațiile obștești, cu 
state de serviciu în slujba regimului democrat- 
popular.

Muncitorii din industrie și agricultură, ab
solvenți ai școli.or profesionale sau agricole 
cu durata de 3—4 ani. care au la bază școala 
de 7 ani (sau o școală echivalată) și au un 
stagiu în producție de cel puțin 1 an și doresc 
să urmeze cursurile de pregătire cu durata de 
6 luni, deși nu sînt obligați, pot fi primiți la 
aceste cursuri, acolo unde ele sînt organizate.

ART. 7. — Proba de verificare a cunoștin
țelor se dă între 1 și 10 septembrie, ia limba 
romînă și la matematică (scris și oral), din 
programa claselor -V-VII. La proba de verifi
care a cunoștințelor pot asista și membrii co
misiei de selecționare.

Comisia de verificare a cunoștințelor se com
pune din directorul școlii, ca președinte, și cite 
doi profesori (membri) pentru fiecare disci
plină. Proba de verificare a cunoștințelor are 
un caracter de informare a comisiei asupra 
cunoștințelor generale pe care le are candi
datul și a înclinațiilor și aptitudinilor lui de a 
urma cursurile învățămîntului mediu.

Dosarele cu rezultatele probelor de verifi
care a cunoștințelor se depun comisiei de 
selecționare.

In urma examinării situației fiecărui candi
dat și ținînd seama de planul de școlarizare, 
comisia de selecționare hotărăște care elevi 
vor fi admiși în clasa a VllI-a serală și fără 
frecvență.

ART. 8. — Pentru înscrierea în clasa a 
Vlll-a se prezintă următoarele acte :

a. muncitorii care au absolvit școala profe
sională de ucenici, școala de meserii sau 
școala agricolă;

— certificatul de naștere tip R.P.R. (în ori
ginal și copie) ;

— actele de studii originale (certificat de 
absolvire a școlii profesionale de ucenici, a 
școlii de meserii sau a școlii agricole și certi
ficatul de absolvire a școlii elementare de 
4—7 ani) ;

— dovada de stagiu în producție de cel puțin 
1 an împlinit la 1 septembrie ;

— recomandarea scrisă a comisiei de selec
ționare.

b. muncitorii care au absolvit numai școala 
de 7 ani (sau școli echivalate) și au făcut 
ucenicia :

— certificatul de naștere tip R.P.R. (în ori
ginal și copie) ;

— actul efe* studii original (certificatul de 
absolvire a școlii de V ani sau a școlii echi
valate) ;

— dovada că au făcut ucenicia;
— davada că au un stagiu în producție, ca 

lucrători calificați, de cel puțin 3 ani împliniți 
la 1 septembrie ;

— recomandarea scrisă a comisiei de selec
ționare.

c. oamenii muncii care lucrează în aparatul 
de stat, economic sau. în organizațiile obștești;

— certificatul de naștere tip R.P.R. (în ori
ginal și copie) ;

— actul de studii original (certificatul de 
absolvire a școlii de 7 ani sau a unei școli 
echivalate) ;

— dovada pe vechime în cîmpul muncii, de 
cel puțin 5 ani împliniți la 1 septembrie, eli
berată de instituția sau organizația obștească 
în care lucrează;

— recomandarea scrisă a comisiei de selec
ționare.

Certificatul de naștere original se restituie 
titularului, sub luare de semnătură, iar copia, 
se legalizează și se reține de școală.

Muncitorii recomandați pentru învățămîntul 
seral și fără frecvență și obligați să urmeze 
cursul de pregătire prezintă la înscriere și 
dovada că au urmat acest curs.

Școlile echivalate cu școala de 7 ani sînt 
cele prevăzute în anexa nr. 1.

ART. 9. — Situația la învățătură, eviden
țierile și sancțiunile aplicate elevilor se comu
nică trimestrial comisiei de selecționare.

ART. 10. — Elevilor înscriși la învățămîntul 
seral și fără frecvență li se acordă următoa
rele înlesniri :

a. vor fi programați în schimburi de pro
ducție care să le permită frecventarea zilnică 
a cursurilor și a orelor de consultații, pre
cum și pregătirea pentru lecții;

b. nu vor fi folosiți la munci suplimentare 
fn zilele de școală ;

c. li se va acorda un concediu de studii, 
plătit, cu durata de 30 de zile lucrătoare pe 
an, în afara concediului lega] de odihnă, cu 
condiția de a și îndeplini îndatoririle de pro
ducție și de a promova an de an clasele. Ele
vilor din clasa a Xl-a care urmează să se 
prezinte și la examenul de maturitate, li se 
majorează concediul de la 30 la 40 de Zile. 
Pentru aceeași clasă și pentru examenul de 
maturitate, concediul de studii plătit se acordă 
o singură dată.

Concediile de studii se pot acorda după 
dorința elevilor, eșalonate sau integral și nu
mai în perioada cursurilor pentru elevii din 
învățămîntul seral sap în vederea pregătirii și 
prezentării la examene pentru elevii de la în
vățămîntul fără frecvență. Indemnizația pentru 
concediul de studii va fi egală cu salariul me
diu primit în ultimele 3 luni. Ea nu va putea 
depăși suma de 1.000 Iei lunar.

d. Celor care se prezintă la examenul de 
maturitate, li se va putea acorda, la cerere, 
un concediu fără plată de cel mult 15 zile, în 
afara concediului prevăzut la punctul „c" ;

e. sînt scutiți de plata taxelor școlare;
f. li se acordă ..amînarea de incorporare în- 

condițiile stabilite prin Decretul Prezidiului 
Alarii Adunări Naționale a R.P.R. nr. 108/ 
1959.

ART. 11. — Absolvenții învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură generală au ace; 
leași drepturi și primesc aceleași acte de studii 
ca și absolvenții școlilor medii.

CAPITOLUL II

Dispozițiuni privind învățămîntul seral

ART. 12. — învățămîntul seral este orga
nizat și se desfășoară în următoarele unități 
școlare :

a. școli serale pentru tineretul muncitor, 
organizate pe lingă întreprinderile indusT 
triale și agricole în care există cel puțin 
pentru o clasă numărul necesar de muncitori 
care doresc să-și complecteze studiile de cul

tură generală șl îndeplinesc condițiile de ad
mitere în aceste școli;

b. secții serale pentru tineretul muncitor 
organizate în cadrul școlilor medii de cul
tură generală. Ele înscriu elevi de la între
prinderile industriale și agricole cu un nu
măr mic de muncitori, pe lîngă care nu se 
pot organiza școli serale. Secțiile serale se 
înființează numai dacă există cel puțin pen
tru o clasă numărul necesar de muncitori 
care doresc să-și completeze studiile de cul
tură generală și îndeplinesc condițiile de ad
mitere în învățămîntul seral.

ART. 13. — învățămîntul seral se desfă
șoară în 5 zile pe săptămînă, conform pla
nului de învățămînt. Ziua liberă pe săptă
mînă și orele cînd se țin lecțiile se stabilesc 
de secția de învățămînt și cultură raională 
(orășenească), la propunerea comisiei de se
lecționare. Cu acest prilej se va ține seama 
de orele în care se desfășoară munca în pro
ducție a elevilor. Durata orei de curs este 
de 50 de minute.

ART. 14. — Efectivul obișnuit al unei clase 
este de 30 de elevi. El poate fi de cel mult 
40 de elevi și de cel puțin 15 elevi. Clasele 
zare au peste 40 de elevi se pot scinda la 
începutul anului școlar, conform planului de 
școlarizare și rețea.

ART. 15. — La sfîrșitul fiecărei luni, di
rectorul școlii prezintă comisiei de selecțio
nare lista nominală a elevilor absenți, cu nu
mărul orelor (zilelor) absentate, pentru a- 
naliză și luare de măsuri corespunzătoare.

Elevii care în timpul anului școlar lipsesc 
de la cursuri mai mult de 30 de ore nemo
tivat sau mai mult de 100 de ore motivat 
pot fi trecuți la învățămîntul fără frecvență, 
dacă comisia de selecționare este de acord 
cu aceasta.

ART. 16. •— Elevii sînt obligați să res
pecte întocmai regulamentul cu privire la în
vățămîntul seral și fără frecvență, precum și 
dispozițiile date de școală.

încălcarea de către elevi a sarcinilor-ce le 
revin cu privireAla învățătură și disciplină 
atrage după sine următoarele sancțiuni dis
ciplinare :

a. observația ;
b. mustrarea ;
c. mustrarea scrisă cu avertisment;
d. eliminarea din școală sau secția respec- 

tivă ;
e. exmatricularea din toate școlile și sec

țiile serale și fără frecvență de cultură ge
nerală sau numai de la una din aceste forme 
de învățămînt.

Eliminarea se aplică pentru abateri grave 
ca : insulte aduse personalului școlii, neres- 
pectarea sistematică a dispozițiilor date de 
director, diriginți și profesori etc.

Exmatricularea din toate școlile și secțiile 
serale și fără frecvență se aplică pentru a- 
bateri grave ca : manifestări huliganice, con
damnarea în justiție etc.

Sancțiunile disciplinare prevăzute la pct. 
„a“ și „b“ se aplică de profesori (diriginți), 
iar sancțiunea prevăzută la pct. „c“ de di
rectorul școlii.

Eliminarea și exmatricularea se hotărăsc 
de consiliul pedagogic al școlii, pe baza re
feratului motivat al dirigintelui de clasă și 
al directorului școlii și se aprobă de secția 
de învățămînt și cultură raională (orășe
nească). In legătură cu aceste sancțiuni va 
fi consultată comisia de selecționare.

ART. 17. — Elevii care în timpul școlari
zării, din motive justificate, părăsesc cîmpul 
muncii sau își schimbă locul de muncă, își 
pot continua studiile la aceeași școală (sec
ție) serală sau pot fi transferați la altă 
școală (secție) serală sau la învățămîntul 
fără frecvență, dacă comisia de selecționare 
recomandă aceasta. Hotăririle se iau de la 
caz la caz, după o atentă cercetare.

ART. 18. — Directorii și cadrele didactice 
.de la școlile și secțiile serale pentru tinere
tul muncitor se numesc de către comitetele 
executive ale sfaturilor populare regionale în 
conformitate cu dispozițiile legale in vigoare, 
iar salarizarea se asigură prin bugetele a- 
cestora.

Cadrele didactice de la aceste școli și 
secții vor fi recrutate dintre cei mai buni 
profesori, cu o temeinică pregătire profesio
nală și pedagogică, cu stagiu la catedră de 
cel puțin 5 ani, cu nivel politico-ideologic 
corespunzător și însuflețite de dorința de a 
contribui la ridicarea nivelului științific și 
cultural al clasei muncitoare.

Cadrele didactice și de conducere care 
predau la școlile și secțiile serale pentru ti
neretul muncitor primesc un spor de salariu 
potrivit normelor legale.

ART. 19. — Personalul administrativ și de 
îngrijire de la școlile serale se numește și 
este salarizat de întreprinderile industriale 
și. agricole in cadrul cărora funcționează 
aceste școli în condițiile stabilite pentru șco
lile medii.

Personalul administrativ și de îngrijire al 
secțiilor serale se numește și este salarizat de 
comitetele executive ale sfaturilor populare, 
în condițiile stabilite pentru școlile medii.

ART.20.- — Condițiile materiale de func
ționare a școlilor serale de pe lîngă între
prinderile industriale și agricole (local, mo
bilier, material didactic, încălzit și iluminat 
etc.) precum și alte cheltuieli administrativ- 
gospodărești se asigură de întreprinderile 
respective din bugetul lor. Pe baza sumelor 
defalcate din bugetul întreprinderilor, școlile 
își întocmesc bugete proprii.

ART. 21. — Condițiile materiale de func
ționare a secțiilor serale de pe lîngă școlile 
medii de zi (local, mobilier, iluminat, încăl
zit, material didactic) precum și alte chel
tuieli administrativ-gospodărești se asigură 
de comitetele executive ale sfaturilor popu
lare raionale (orășenești). Sumele necesare 
se înscriu în bugetele unităților școlare pe 
lingă care funcționează secțiile serale.

ART. 22. — Școlile serale pentru tineretul 
muncitor sînt persoane juridice și au toate 
drepturile acestora.

Școlile serale poartă numele întreprinderii 
pe lîngă câre funcționează, iar secțiile serale 
pe al școlii medii de zi de care aparțin.

ART, 23. — Școlile serale au dreptul la 

firmă. Aceasta are dimensiunile 1/0,7, iar 
textul este următorul;
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Școala serală pentru tineretul muncitor 
(numele fabricii).

ART. 24. — Școlile serale pentru tineretul 
muncitor au dreptul să folosească sigiliu 
propriu (stampila rotundă).

ART. 25. — Bunurile ce aparțin școlilor și 
secțiilor serale constituie proprietatea statu
lui și sînt date in folosință sfaturilor popu
lare, respectiv întreprinderilor. întregul in
ventar mobil și imobil al școlilor și al sec
țiilor serale se trece în registrul inventar.

CAPITOLUL III

Dispozițiuni privind învățămîntul 
fără frecvență

ART. 26. — Pentru oamenii muncii din 
agricultură și alți oameni ai muncii care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 din 
prezentul regulament, dar care prin natura 
activității lor sau prin locul lor de muncă 
nu pot frecventa cu regularitate cursurile 
serale se organizează invățămîntul de cul
tură generală fără frecvență.

In acest scop se pot înființa secții fără 
frecvență în cadrul școlilor, medii de cultură 
generală.

ART. 27. — 0 secție fără frecvență la în
vățămîntul de cultură generală funcționează 
cu minimum 25 de elevi înscriși pe școală. 
In localitățile unde numărul elevilor înscriși 
este mai mare de 400 se organizează o nouă 
secție, pe lingă o altă școală medie.

ART. 28. — Pentru a sprijini munca de 
pregătire temeinică a elevilor, școlile cu 
secții fără frecvență trebuie să facă cunos
cut acestora planul de învățămînt și planul 
orelor de consultații și de laborator, să le 
pună la îndemînă pentru consultare progra
mele școlare, să le dea indicațiile și îndru
mările metodice necesare' studiului indivi
dual.

ART. 29. — Școlile cu secții fără frecvență 
pot organiza consultații și ore pentru lucrări 
de laborator dacă numărul elevilor care își 
iau anagajamentul în. șeris că. le vor frec
venta regulat este de cel puțin 15 de fiecare 
clasă.

Consultațiile se pot organiza și pe între
prinderi dacă au cel puțin 15 muncitori în
scriși ia cursurile fără frecvență.

Dacă numărul elevilor dintr-o clasă care 
frecventează orele de. consultații și de labo
rator depășește 50 se pot forma două grupe.

Eievii plecați din localitate pe un timp 
mai mare de 15 zile pot participa la orele 
de consultații și lucrări de laborator la sec
țiile fără frecvență ale școlilor medii cele 
mai apropiate de localitățile unde se află în 
deplasare.

Numărul orelor de consultații și lucrări de 
laborator se stabilește prin planurile de con
sultații aprobate de Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii.

In vederea consultațiilor, materia de învă
țămînt pentru fiecare obiect de studiu și 
clasă se planifică de școală pe întregul an 
școlar.

In cadrul consultațiilor se pot organiza 
lecții de sinteză ce vor trata problemele care 
prin studiul individual sînt mai greu acce
sibile elevilor.

ART. 30. — In învățămîntul de cultură 
generală fără frecvență se dau examene de 
promovare pentru fiecare din clasele a 
Vlll-a, a IX-a, a X a și a Xl-a.

Intr-un an școlar se poate promova numai 
o singură clasă.

Examenele se dau seri» și oral la obiec
tele de studiu prevăzute în planul de învă
țămînt.

ART. 31. — Pentru examenele de la învă
țămîntul de cultură generală fără frecvență 
se organizează anual două sesiuni:

— sesiunea l-a : 2—14 ianuarie ;
■— sesiunea a 11-a : 16—31 mai ;
— corigentele se dau între 25 și 30 august.
In sesiunea ianuarie se dau examene in

tegrale pentru o parte din obiecte de studiu 
prevăzute în planul de învățămînt, la ale
gerea elevului, urmînd ca pe celelalte să le 
susțină în sesiunea mai.

In sesiunea mai se dau examene integrale 
pentru obiectele de studiu la care elevul nu 
s-a prezentat în ianuarie sau s-a prezentat 
dar nu le-a promovat (indiferent de numă
rul lor). De asemenea, se dau și examene 
integrale pentru toate obiectele de învăță
mînt ale unei clase.

Pentru muncitorii din agricultură și sil
vicultură, sesiunile de examene sînt urmă
toarele ;

a. pentru agricultură:
— sesiunea I-a : 2^14 ianuarie;'
— sesiunea a Il-a : 16 mai — 16 iunie ;
b. pentru silvicultură :
—- sesiunea I-a : 1—15 februarie;
— sesiunea a Il-a : 1-30 iulie;
Corigențele se dau între 25 și 30 august. 
Examenele se dau în condițiile stabilite 

pentru sesiunile ianuarie și mai, arătate mai 
sus.

ART. 32. — După ce au fost înștiințați că 
sînt admiși la invățămîntul de cultură ge
nerală fără frecvență, elevii vor înainta 
școlii cereri în care specifică obiectele la 
care se înscriu pentru consultații și exame- 
neie pe care le dau in fiecare sesiune.

ART. 33. — Comisiile de examinare pen
tru invățămîntul fără frecvență vor funcțio
na la școli medii cu secții fără frecvență, 
dacă au cel puțin 20 de elevi înscriși pentru 
fiecare sesiune.

Dacă numărul elevilor înscriși este mai 
mic de 20, ei vor da examenele la secția fără 
frecvență cea mai apropiată,- unde funcțio
nează comisia de examinare și unde li se 
vor trimite actele personale.

La școlile medii cu secții fără frecvență 
unde numărul elevilor înscriși este mai mare 
de 70 se numesc noi comisii de examinare.

ART. 34.,—’ Cu o zi înainte de examen, 
școala cu secție fără frecvență va preda pre

ședintelui comisiei de examinare următoa
rele :

— tabelul nominal, pe clase, cu elevii ad
miși la examene;

— cataloagele, pe obiecte de studiu, pen
tru fiecare profesor din comisie și catalogul 
general;

— rechizitele necesare pentru lucrările 
scrise, comunicări, procese verbale și ra
poarte.

ART. 35. — Orarul desfășurării examene
lor se alcătuiește de comisia de examinare 
și se afișează in școală, la loc vizibil. El va 
arăta pentru fiecare clasă și obiect de stu
diu : ziua, ora și sala unde au loc exame
nele.

ART. 36. — Intrarea elevilor în sălile de 
examen se face pe baza buletinului de iden
titate.

ART. 37. — Cu o oră înainte de începe
rea fiecărei lucrări scrise, profesorii de spe
cialitate din comisie propun președintelui 5 
subiecte din care acesta alege subiectul de 
examen. Președintele comisiei de examinare, 
împreună cu profesorii de specialitate, poate 
stabili un alt subiect, în afara celor propu
se. Pentru efectuarea unei lucrări scrise se 
acordă elevilor 2 ore. Lucrările scrise nu 
sint eliminatorii.

ART. 38. — Pentru pregătirea răspunsului 
oral [a un obiect de studiu, fiecărui elev i 
se acordă 15-20 minute pentru examenul de 
clasă și 20-30 minute pentru examenul de 
maturitate.

Chestionarea orală la un obiect de studiu 
poate dura 10 minute pentru examenul de 
clasă și 15 minute pentru examenul de matu
ri late.

ART. 39. — Elevii sînt obligați ca la sfîr
șitul sesiunii a Il-a să-și încheie situația 
școlară.

Cei care au obținut note de trecere la 
toate disciplinele sînt declarați promovați.

Cei care nu au obținut note de trecere sau 
au absentat la 1—2 discipline sint declarați 
corigenți.

Cei care nu au obținut note de trecere sau 
au absentat la mai mult de două discipline 
sînt declarați repetenți.

ART. 40. — Elevii care, in sesiunea august 
nu au obținut cel puțin nota minimă de 
promovare la toate examenele de corigență 
sînt declarați repetenți. Amînarea examene
lor de la un an școlar lă altul nu se ad
mite.

ART. 41. — Cataloagele, matricolele, car
netele cu certificatele de absolvire, diplo
mele de maturitate și orice alte acte privi
toare la învățămîntul fără frecvență se păs
trează la școlile unde s-au dat examenele. 
Lucrările scrise ale elevilor se păstrează la 
școală timp de 2’ani.

ART. 42. — Elevii care au urmat studii 
incomplete de grad mediu în alte școli decît 
cele de cultura generală, prevăzute în ta
belul anexă nr. 2, pot da examene de dife
rență în vederea echivalării și continuării 
studiilor la învățămîntul de cultură gene
rală. Examenele de diferență sînt cele ară
tate în anexa nr. 3.

ART. 43. — Examenele de diferență încep 
cu 8 zile înaintea examenelor de clasă. Ele 
constau din probe scrise și orale. In cadrul 
aceleiași presesiuni se pot da examene de di
ferență pentru una sau mai multe clase. 
Admiterea la examene de diferență pentru 
clasa următoare este condiționată de pro
movarea celei anterioare.

Examenele date în presesiunea I-a și care 
nu au fost promovate pot fi repetate în pre
sesiunea a H-a fără să fie considerate co
rigente.

Elevii care în presesiunea a Il-a nu au 
obținut note, de trecere sau nu s-au prezen
tat la 1—2 obiecte de studiu sînt declarați 
corigenți și urmează să-și susțină aceste«e- 
xamene între 25 și 3Q august,

ART. 44. — Comisia de examinare a ele
vilor pregătiți prin învățămîntul de; cultură 
generală fără frecvență se compune din : 
președintele comisiei, cîte doi profesori exa
minatori pentru fiecare obiect de studiu (un 
profesor examinator și un profesor asistent) 
și secretarul comisiei.

Președintele comisiei de examinare va fi 
un director de școală medie sau un profesor 
delegat de secția de învățămînt și cultură 
regională. El poate fi în același timp și pro
fesor examinator.

Membrii comisiei de examinare se numesc 
de preferință dintre profesorii care predau 
la clasele VIII—XI și trebuie să aibă studii 
superioare de specialitate.

Secretarul comisiei de examinare poate fi 
chiar secretarul școlii.

Comisiile de examinare se numesc de 
secțiile de învățămînt și cultură regionale, 
pe baza propunerilor făcute de secțiile de 
învățămînt și cultură raionale (orășenești).

Sarcinile președintelui comisiei de exami
nare și ale membrilor acesteia sînt cele sta
bilite pentru examenul de maturitate.

ART. 45. — Conducerea secției fără frec
vență revine directorului școlii medii pe 
lîngă care funcționează.

ART. 46. — Directorul școlii cu secție fără 
frecvență are următoarele îndatoriri în legă
tură cu această formă de învățămînt:

a. asigură îndeplinirea planului de școla
rizare. In acest scop :

— organizează în condiții bune înscrierea 
elevilor, verificarea atentă a actelor de în
scriere, alcătuirea dosarelor personale, ține
rea evidenței elevilor înscriși și a participării 
profesorilor la consultații și a prezentării e- 
levilor la examene, completarea și elibera
rea diplomelor și a certificatelor școlare de 
care răspunde;

— ține legătura cu comisia de selecționare 
din întreprinderi și instituții;

b. asigură pregătirea temeinică a elevilor 
prin :

— alcătuirea colectivului de profesori care 
vor da consultații elevilor înscriși;

— controlul și îndrumarea muncii colecti
vului de profesori ;

— procurarea pentru elevi a planurilor de 
învățămînt;

c. asigură condițiile materiale în legătură 
cu pregătirea elevilor și buna desfășurare a 
examenelor prin : — punerea la dispoziția 
elevilor a laboratoarelor, bibliotecilor șco

lare, materialului didactic și a sălilor de 
clasă pentru orele de consultații și exa
mene ;

— punerea la dispoziție a rechizitelor ne
cesare desfășurării examenelor.

ART. 47. — Profesorii de la secțiile fără 
frecvență au următoarele sarcini:

a. asigură participarea elevilor înscriși la 
orele de consultații și de laborator, prin 
ținerea cu punctualitate a acestor ore. Ac
tivitatea fiecărei ore va fi notată într-o con
dică de prezență înainte de începerea con
sultațiilor și a orelor de laborator.

b. alcătuiesc planurile calendaristice pen
tru consultații și lucrări de laborator cu 
împărțirea materiei pe clase și pe ore;

c. dau elevilor îndrumări practice cu pri
vire la studiul individual;

d. participă la consiliul pedagogic și con
ferințele organizate pentru învățămîntul fără / 
frecvență. w-

ART. 48. — Directorii școlilor cu secții 
fără frecvență sînt ajutați în munca admi- ' 
nistrativă de secretarii școlilor la care func
ționează.

ART. 49. — Secretarii școlilor cu secții 
fără frecvență au următoarele atribuții:

— întocmesc și țin la zi lucrările adminis
trative cu privire la : înscrieri, examene, co- 
respondență, statistică, rapoarte;

— întocmesc dosarele individuale ale can- 
didaților și le completează după îndrumările 
date de directorul școlii;

— păstrează în ordine arhiva privind în
vățămîntul fără frecvență și asigură secu
ritatea ei.

CAPITOLUL IV

Dispozițiuni finale și tranzitorii

ART. 50. — Oamenii muncii care nu au 
absolvit școala elementară de 7 ani sau o 
școală echivalată își pot completa studiile 
claselor V, VI, VII prin învățămîntul seral 
și fără frecvență de cultură generală, orga
nizat în cadrul școlilor și al secțiilor serale 
sau al secțiilor fără frecvență.

La înscriere, candidații prezintă: certifi
catul de naștere (original și copie), adeve
rință tip de absolvire a 4 clase elementare 
sau a cursului de alfabetizare și dovada că 
sînt în cîmpul muncii.

Pentru oamenii muncii din raioanele unde 
nu există școli medii se pot organiza secții 
fără frecvență cu clasele V, VI, VII pe lin
gă o școală elementară de 7 ani din cen
trul raional.

Elevii care urmează clasele V, VI, VII e- 
lementare, dacă sînt muncitori din industrie 
și agricultură sau oameni ai muncii din a- 
paratul de stat, economic și organizații ob
ștești, au dreptul numai la inlesnirile.de 
studiu prevăzute la art. 10 pct. „a“ și „b“ 
din regulament.

ART. 51. — îndrumările metodice nece
sare învățămîntului seral și fără frecvență 
se elaborează de Ministerul Invățămîntului 
și Culturii prin Institutul de științe peda
gogice.

ART. 52, — Cursurile de pregătire prevă
zute la art. 6 din prezentul regulament se 
organizează pe lîngă întreprinderile indus
triale și agricole unde sînt cel puțin 15 elevi 
înscriși. Elevii pot fi grupați și din două 
sau mai multe întreprinderi. Pentru oamenii 
muncii care lucrează în aparatul de stat, e- 
conomic și in organizațiile obștești, reco
mandați să urmeze învățămîntul fără frec
vență se organizează cursuri de pregătire 
de către secția de învățămînt și cultură ra
ională (orășenească), pe lîngă una din șco
lile de cultură generală. ' , >_

Cursurile încep la 1 ianuarie și dureaza f ) 
6 luni. ‘•y

La sate, funcționarea cursurilor se stabi
lește ținînd seama de condițiile speciale și 
de perioadele muncilor agricole.

Planul de învățămînt și programa școlară 
se elaborează de Ministerul Invățămîntului 
și Culturii.

ART. 53. — Proiectul planului de școla
rizare și rețea pentru învățămîntul seral și 
fără frecvență se întocmește de secțiile de 
învățămint și cultură regionale, împreună 
cu conducerile întreprinderilor industriale și 
agricole și organizațiile sindicale și de ti
neret. El se înaintează Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii în vederea consultării cu 
departamentele interesate și pentru definiti
varea lui.

ART. 54. — Dispozițiile cuprinse în pre
zentul regulament se aplică începînd cu 
anul școlar 1959/1960.

ART. 55. — Elevii care în anul școlar 
1958/1959 frecventează, clasele a VIIl-a, a 
IX-a și a X-a ale învățămîntului seral sau 
au fost înscriși și au dat examene prin in- a 
vățămîntul fără frecvență au dreptul să-și . ' > 
continue studiile, pină la absolvirea școlii 
medii, pe baza planurilor de învățămint și 
a programelor școlare aprobate de Ministerul 
Invățămîntului și Culturii.

Actualii elevi ai școlilor muncitorești cu 
durata de 3 ani (in lichidare) vor continua 
studiile, pină la absolvire, pe baza planului 
de învățămînt in vigoare în anul școlar 
1958/1959.

ART. 56. — începînd cu anul școlar 1959/ 
1960, înlesnirile pentru continuarea studiilor 
stabilite prin Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin și a Con
siliului de Miniștri al Republicii Populare 
Romine nr. 271 din martie 1959 se acordă și 
elevilor dip clasele a IX-a, a X-a și a Xl-a 
de la învățămîntul seral și fără frecvență, 
precum și elevilor din școlile muncitorești, 
orice alte înlesniri de studii fiind anulate.

ART. 57. — In problemele privinș plani
ficarea muncii în școală, activitatea meto
dică a cadrelor didactice, notarea elevilor, 
examene etc., care nu sînt specificate în pre
zentul regulament, se aplică prevederile „Re
gulamentului pentru organizarea și funcțio
nare școlilor de cultură generală".

(Va urma)

inlesnirile.de


Duminica
sportivă

Vremea capricioasă nu i-a 
împiedicat totuși pe cei mai 
pasionați spectatori ai manifes
tațiilor sportive să urmărească 
cu interes întrecerea fotbaliști
lor din prima categorie. Etapa 
te anunță interesantă și ar fi 
putut duce la unele schimbări 
în configurația clasamentului. 
Deși surprizele n-au lipsit — 
C.C.A. a trebuit să cedeze dina- 
moviștilor băcăoani, iar liderul 
Petrolul Ploești și-a împărțit 
cele două puncte cu o altă pre
tendentă la titlu, Rapid Bucu
rești, clasamentul a rămas însă 
neschimbat. Aceasta ca urmare a 
„egalității" sub semnul căreia 
s-au sjirșit mai toate partidele: 
Farul — Dimano: 1—1 (0-0 J; 
Petrolul Ploești—Rapid Bucu
rești: 0—0; Jiul Petroșani — 
Știința Timișoara: 1—1 (1—1) 
făcind excepție doar întîlnirile 
Dinamo Bacău — C.C.A. 1-0 
(0—0) ; Steagul Roșu — Știin
ța Cluj: 1—0 (1—0) și Pro
gresul București — U.T. Arad 
2-1 (1-1).

Situația pare ceva mai clară 
la periferia clasamentului unde 
se pare că cele două „Științe" 
nu prea mai au șanse de a scă
pa de retrogradare. în același 
timp obsesia retrogradării îi ur
mărește în bună măsură pe ju
cătorii constănțeni precum și 
pe cei de la Jiul ale căror echi
pe n-au decît 14 puncte față de 
13 cite are Știința Timișoara și 
respectiv 11 ale Științei Cluj. 
Lupta rămîne deschisă și în 
fruntea plutonului condus de 
formația Petrolul care are un 
avans minim — un punct — 
urmată de C.C.A. 26 p., Dinamo 
cu 24 p. și Rapid 23 puncte.

în categoria secundă surpri
zele au fost ceva mai mari, 
unde cei doi lideri au fost în
vinși. Flacăra Moreni a dispus 
de TAROM București cu cate
goricul 6—0, iar Industria Sir- 
mei Cimpia Turzii a surclasat 
formația ceferiștilor din Arad 
cu 4—0. Datorită victoriei ob
ținute asupra echipei C.S. Ora
dea cu 4—1 — fotbaliștii din 
Lupeni au preluat conducerea 
în prima serie, în vreme ce 
TAROM se menține pe primul 
loc numai grație golaverajului.

Cele două intîlniri interna
ționale de volei și rugbi desfă
șurate între 19—24 mai în Ca
pitală s-au consumat duminică 
prin disputele finale. Cu acest 
prilej ne-a fost d°t să cucerim 
două prețioase victorii. La volei 
formația masculină a clubului 
„Dinamo" a reușit să întreacă 
echipe deosebit de bine puse la 
punct tehnic și moral ca Ruda 
Hvezda Praga, Dinamo Mosco
va, Dozsa Budapesta. Rugbiștii 
reprezentativei naționale a țării 
noastre au cucerit prima ediție 
a „Cupei Victoriei", întrecind 
formațiile naționale ale R. 
Cehoslovace, R.P. Polone, R. D. 
Germane.

în disputa halterofililor cali
ficați în finalele campionatelor 
republicane s-au întilnit 84 
sportivi reprezentanți ai tuturor 
regiunilor țării noastre. Un a- 
mănunt privind nivelul ridicat 
al întrecerii : I. Panait, T. Ro
man și L. Baroga au realizat 
șase noi recorduri ale țării. Vă 
prezentăm acum în ordinea ca
tegoriilor pe noii campioni : 
ION PANAIT (categoria cea 
mai ușoară) 280 kg. (90-82.5-
107.5) ; ION B1RAU (semi- 
ușoară) 292,5 kg. (92,5—90— 
110); SIEGFRIED SCHULER1 
(ușoară) 315 kg. (100—95— 
120); TIBERIU ROMAN (se- 
mimijlocie) 360 kg. (115— 
10.5—140); A. VASARHELY

emimijlocie) 360 kg. (112,5- 
07,5-140) ; LAZAR BALIOGA 

(semigrea) 400 kg. (125-117-
157.5) ; SILVIU CAZAN (grea) 
410 kg. (142,5—117,5—150).

Cu acest prilej s-a desfășurat 
și un concurs al juniorilor din 
rîndul cărora remarcăm in mod 
deosebit comportarea ținerilor 
halterofili: D. Niculescu, D. 
Leca, Z. Kaltenberger, Gh. 
Constantin, Domonico Menis, 
reale speranțe ale acestei dis
cipline sportive care cuprinde 
din ce în ce mai mulți tineri.

R. VASILE

întrecînd formațiile țărilor prietene, R. P. Polonă, R. D. Germană și R. Cehoslovacă, reprezen
tativa de rugbi a țării noastre a cucerit prima ediție a „Cupei Victoriei".

In fotografie: reprezentativa tării noastre la una din întîlnirile susținute.
Foto: GH. DUMITRU

Elevii
Spartachiada de vară a tinere

tului, această populară competiție 
sportivă de masă care atrage pe 
terenurile de sport sute de mii de 
tineri din întreaga țară, a stîrnit 
și în rîndul tineretului din regiu
nea Timișoara un interes deosebit.

Zilnic, pe terenurile de sport pot 
fi văzuți tineri, băieți și fete, care 
se antrenează cu asiduitate sub 
îndrumarea profesorilor de educa
ție fizică, pentru a se putea pre
zenta cît mai bine pregătiți în în
treceri și a obține rezultate va
loroase.

Zilele trecute am făcut o vizită 
la grupul școlar „Electromotor" din 
Timișoara, o școală care se bucură 
de o bună reputație, nu numai prin 
faptul că de pe băncile ei ies buni 
meseriași și tehnicieni, dar și pen
tru rezultatele bune pe care le ob
țin elevii acestei școli și pe tărîm 
sportiv.

Din discuțiile purtate a reieșit 
că într-adevăr aici Spartachiadei 
de. vară i s-a acordat o atenție 
deosebită.

încă din primele zile, după a- 
pariția regulamentului de desfășu
rare a Spartachiadei de vară, or
ganizația U.T.M., asociația spor
tivă, cu ajutorul diriginților și al 
profesorului de educație fizică, a 
trecut la dezbaterea acestuia pe 
clase, pe ani, făcîndu-le cunoscut 
elevilor disciplinele prevăzute în 
regulament. Pe panoul amenajat 
în curtea școlii au apărut afișe 
mobilizatoare, iar la stația de ra
dioamplificare s-au difuzat emi
siuni în care tinerii erau îndrumați 
să participe în număr cît mai mare 
la întrecerile Spartachiadei.

Deosebit de eficace în munca de 
mobilizare a unui număr cît mai 
mare de tineri au fost discuțiile 
purtate cu elevii de către profeso
rul de educație fizică Mircea Po- 
povici, precum și includerea în 
orele de educație fizică a unor an
trenamente la probele prevăzute 
de regulament.

Concursurile „Cel mai bun spor
tiv din 10", s-au cel de „Campion 
al colectivului sportiv", care cu
nosc o participare destul de nu
meroasă în școală, au fost strîns 
împletite cu munca de antrenare a 
elevilor la întrecerile Spartachia
dei de vară.

Grupul școlar nu-i prea măre. 
El numără 450 de elevi. In urma 
măsurilor luate de către organiza
ția U.T.M. și asociația sportivă 
numărul elevilor care au început 
să-și dispute întîietatea la disci
plinele prevăzute de regulament 
este pînă acum de peste 300. A- 
ceasta numai la unele discipline. 
La handbal, de exemplu, din școa
lă au participat 180 de elevi, iar 
la întrecerile de fotbal au luat 
parte de asemenea 180. de tineri.

la V

Plecarea din țară a tovarășului țoi En Ghen,
președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene 
Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Stimate tovarășe Țoi En Ghen, 
Dragi oaspeți și prieteni,
Vă mulțumesc incă oadtă în nu

mele poporului romin, al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale și al 
meu personal, pentru vizita priete
nească pe care ați făcut-o în pa
tria noastră.

Această vizită constituie o con
tribuție importantă la dezvoltarea 
neîncetată a relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
popoarele noastre, pe care le-au 
apropiat și Ie înfrățesc mărețele 
idealuri și țeluri comune de cons
truire a socialismului și de 
re a păcii.

Șederea dv. în Republica 
Iară Romînă a prilejuit noi

TEL

apăra-

Popu- 
mani-

E G

festări ale sentimentelor profunde 
de dragoste frățească pe care po
porul romin le nutrește față de 
poporul frate coreean.

Poporul nostru vă urează, dragi 
oaspeți, drum bun și vă roagă să 
transmiteți poporului coreean un 
fierbinte salut frățesc și sincere 
urări de succes în munca sa paș
nică, creatoare, de construire a 
socialismului și în lupta dreaptă 
pentru unificarea patriei sale.

Trăiască eroicul popor coreean 1
Trăiască Republica Populară 

Democrată Coreeană!
Trăiască prietenia dintre poporul 

romîn și poporul coreean !
Trăiască pacea și prietenia între 

popoare 1

RAMĂ

Președintelui Prezidiului Marii Adunări Najionale 
a Republicii Populare Romîne 

tovarășului ION GHEORGHE MAURER
încă

Cuvîntarea tovarășului 
Țoi En Ghen

în 
de

ca

Aceeași participare masivă au cu
noscut și întrecerile de volei, la 
care au participat 146 de elevi, 
băieți și fete. Au început de ase
menea și întrecerile de atletism, 
acestea în special la anii 1 A, 
1 C și 2 F„ la care au participat 
94 de tineri.

Pînă acum în școală s-au dispu
tat întrecerile pe serii. Duminică 
au avut loc jocurile decisive atît 
pentru desemnarea campionilor de 
serii cît și între echipele campioa
ne, urmînd ca după aceasta să se 
formeze reprezentativa școlii care 
va lua parte la faza pe oraș.

In curînd vor începe întrecerile 
și la celelalte probe prevăzute de 
regulament: ciclism, înot etc, pro
be la care în momentul de față 
participanții fac primele antrena
mente. Elevii de aici sînt hotărîți 
să ocupe un loc cît mai bun în 
fazele superioare și bine înțeles să 
ajungă cu echipele reprezentative 
în faza finală care va avea loc la 
București.

A face pronosticuri încă de pe 
acum în această problemă este 
desigur prematur. Principalul o- 
biectiv care trebuie să stea în a-

ceasta perioadă în fața organiza
ției U.T.M., a asociației sportive, 
a conducerii școlii este de a an
trena restul de elevi în așa. fel 
încît toți cei 450 de elevi ai școlii 
să participe la întrecerile Sparta- 
chiadei. Acest grup școlar cuprin
de în afara școlii profesionale și 
școala tehn,ic,ă. Pînă acum îpsă în
treaga muncă de antrenare a ele
vilor la întrecerile Spartachiadei 
a fost efectuată numai de organi
zația U.T.M. a școli profesionale.

Organizația U.T.M., asociația 
sportivă de la școala tehnică tre
buie să acorde la rîndul ei o a- 
tenție deosebită Spartachiadei.

Succesul depinde de buna orga
nizare și desfășurare a etapei l-a. 
Pînă acum în școală au fost obți
nute succese promițătoare. Acestea 
trebuie să constituie începutul unei 
și mai intense munci, în așa fel 
încît 5 iunie, ziua cînd prima 
etapă se va sfîrși, să-i găsească pe 
campionii școlii gata de a lua 
startul 
acestei 
masă.

în eea de a doua etapă a 
mari întreceri sportive de

D. DUȚA

■ Duminică în sala „Allmend" din orașul elvețian Lucerna au 
început intrecerile din cadrul celei de-a 7-a ediții postbelice a cam
pionatelor europene de box amator la care participă 178 de pugiliști 
reprezentînd 27 de țări. Cei trei pugiliști romîni care au evoluat in 

aceste gale : C. Gheorghiu (cocoș), D. Gheorghiu (mijlocie) și Gh. 
Negrea (semigrea) au repurtat victorii la puncte. C. Gheorghiu l-a 
învins pe De Soizag (Gibraltar), D. Gheorghiu l-a eliminat pe Phil- 
lipe Emile (Luxemburg), iar Gh. Negrea s-a calificat in dauna ce
hoslovacului Hrbek. Cu un rezultat surpriză s-a încheiat meciul dintre 
boxerii de categorie semiușoară G. Kokoșkin (U.R.SS.) și campionul 
olimpic Mc. Taggart (Scoția). Boxerul sovietic a terminat victorios 
la puncte, reușind chiar să-și trimeată adversarul la podea in prima 
repriză. Cu mare interes a fost urmărită partida „semigreilor" : 
Pietrzikowski (R.P. Polonă)—P. Stankov (R.P. Bulgaria), finalistul 
campionatelor din 1957. Boxerul polonez a fost superior cîștigînd 
la puncte. Victorii rapide au repurtat Kukier (R.P. Polonă), care 

l-a scos din luptă in prima repriză pe Gushlow (Anglia), Benvenuti 
(Italia) învingător prin abandon în fața lui Waelvelde (Belgia) și 
semigreul sovietic Senkin, cîștigător prin k.o. în meciul cu Osapinas 
(Spania).

în cea de-a treia reuniune din cadrul campionatelor europene de 
box de la Lucerna, disputată luni, reprezentantul nostru la categoria 
muscă, Mircea Dobrescu, a reușit să-l învingă la puncte, pe Kukier 
(R. P. Polonă), fost campion al Europei în 1953. La categoria 
grea, Thomas (Anglia) a obținut decizia la puncte în fața lui Vasile 
Mariuțan.

■ Duminică au continuat jocurile din preliminariile campionatului 
european masculin de baschet de la Istanbul. în meciul decisiv pentru 
dsseimlnalrea echipei cîștigătoare a grupei D, formația R.P. Romîne 
a reușit să învingă cu scorul de 62—53 (28—25) echipa R.P. Ungare, 
în urma acestui succes echipa romînă s-a clasat pe primul loc în 
grupa respectivă și împreună cu echipa R.P. Ungare s-a calificat 
pentru seriile semifinale care vor reuni în total opt echipe.

în seria A și-au asigurat calificarea echipele R. Cehoslovace și R.P. 
Polone, în seria C echipele U.R.S.S. și Franței, iar în seria B situația 
nu este clară deoarece echipa Belgiei a produs o mare surpriză între- 
cînd cu 79—77 echipa R.P. Bulgaria. în această serie, calificată este 
numai echipa bulgară, cea de-a doua formație urmînd să fie desemnată 
la sfîrșitul întîlnirii Iugoslavia—Belgia.

Părăsind teritoriul Republicii Populare Romîne permiteți-mi 
odată să mulțumesc din toată inima tovarășilor Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica și celorlalți conducători ai Partidului Mun
citoresc Romîn și Guvernului Republicii Populare Romîne și în
tregului popor romîn pentru grija sinceră și ospitalitatea caldă cu 
care ne-au înconjurat.

Legăturile de prietenie și colaborare închegate între poporul coreean 
și poporul romîn sub steagul marxism-leninismului și al interna
ționalismului proletar se vor întări și dezvolta tot mai mult îm
preună cu înflorirea și dezvoltarea celor două țări ale noastre.

Permiteți-mi să urez ca R.P. Romînă să înflorească necontenit și 
să obțineți victorii și mai strălucite în construirea socialismului.

Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN

Stimate tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,

Dragi tovarăși și prieteni,
încheind vizita prietenească 

Romînia soră, noi ne despărțim 
frații noștri romîni.

înainte de toate permiteți-mi
în numele tovarășilor care mă în
soțesc și al meu personal să ex
prim din toată inima, mulțumiri 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, tovarășului Chivu Stoica, to
varășului Ion Gheorghe Maurer și 
celorlalți conducători ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, ai guvernului 
Republicii Populare Romîne și ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romîne pentru grija 
călduroasă cu care ne-au înconju
rat în timpul vizitei noastre în 
țara dv. și tuturor oamenilor mun
cii din Romînia pentru întîlnirile 
cordiale și primirea călduroasă ce 
ne-au făcut.

Astăzi părăsim minunata dv. 
țară, avînd o imagine vie a chipu
lui viguros și destoinic al oame
nilor muncii din Romînia care 
merg cu hotărîre pe drumul socia
lismului sub conducerea gloriosu
lui Partid Muncitoresc Romîn, sub 
steagul marxism-leninismului și al 
internaționalismului proletar ; noi, 
de asemenea, nu vom uita nici 
odată minunatele orașe și sate ale 
Romîniei, unde triumfă și înflo
rește viața nouă, socialistă.

Sîntem profund pătrunși de 
simțămintele de respect și dragos
te față de poporul frate romîn. 
Aceste impresii mișcătoare vor ră-

mîne pentru totdeauna în inimile 
noastre.

întîlnirile și primirile călduroase 
ce ne-au fost făcute și uriașele 
succese obținute de dv. în cons
truirea socialismului ne bucură ne
mărginit de mult. Bogata dv. ex-.j 
periență, cu care noi am făcut cu- ' 
noștință, constituie un dar prețios 
pentru constructorii socialismului; 
din țara noastră.

După reîntoarcerea noastră în 
patrie, vom transmite oamenilor*' 
muncii din țara noastră ceea ce ant - 
văzut și cunoscut în Romînia, des
pre marea dv. dragoste față de po—- 
porul nostru, precum și despre cu
ceririle însemnate obținute de dv.' 

în încheiere, permiteți-mi să 
urez poporului frate romîn, care ne 
este un prieten și un tovarăș veș
nic devotat, succese și mai însem
nate în construirea mai departe a 
socialismului, pentru prosperitatea 
și fericirea sa.

Trăiască prietenia veșnică și de:, 
nezdruncinat și colaborarea dintre 
poporul coreean și poporul romîn I

Trăiască poporul romîn care con
struiește cu succes socialismul 
sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn! ; J

Slavă poporului romîn f
Trăiască unitatea de nezdrunci

nat a marii familii a țărilor lagă
rului socialist, în frunte cu Uniu
nea Sovietică! ’

Trăiască pacea în lumea în
treagă 1

La revedere, dragi prieteni!

25 moi 1959

titlului de Artist al poporului 
P. Romînă compozitorului

Conferirea 
din R 

și profesorului Ion Chirescu
Printr-un Decret al Prezidiului 

Marii Adunări Naționale s-a con
ferit titlul de Artist al poporului 
din Republica Populară Romînă 
compozitorului și profesorului Ion 
Chirescu cu prilejul împlinirii vîr- 
stei de 70 de ani, pentru activitate 
îndelungată și merite deosebite în 
domeniul muzicii și ai învățămîn- 
tului muzical superior.

★
La Teatrul G.C.S. din Capitală 

a avut loc luni seara, sub auspi
ciile Ministerului Invățămîntului 
și Culturii și Uniunii Compozitori
lor din R. P. Romînă, sărbătorirea

dului șî guvernului pentru înalta 
prețuire acordată muncii sale, pen
tru condițiile deosebite de muncă 
și de viață pe care regimul de
mocrat-popular le asigură creatori
lor de artă din țara noastră a 
spus : „Mă leg ca și de acum îna
inte să cînt mereu cu poporul și 
să-i dăruiesc cîntece tot mai fru
moase, tot mai înălțătoare".

In încheierea festivității corul 
Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu“, corul Radiodifuziunii și Tele
viziunii și corul Consiliului Central 
al Sindicatelor au interpretat din

La grădinița de copii a Combinatului Metalurgic Reșița
Foto Agerpres '

■ Duminică s-a disputat la Tirana întilnirea internațională de 
fotbal dintre selecționata orașului și formația bulgară Dunav Ruse. 
Fotbaliștii albanezi au repurtat victoria cu scond de 3—0.

E în cadrul unei reuniuni atletice desfășurată în orașul Pescara, 
campionul Italiei, Silvano Meconi, a stabilit un nou record european 
la aruncarea greutății cu o performanță de 18,48 m. Vechiul record 
european era de 18,05 m. și aparținea cehoslovacului Skobla (14 
august 1957—Atena). De remarcat că zilele trecute, atletul englez 
Rowe a aruncat 18,43 m. performanță care nu a fost încă omologată.

De ce s-au 
cicliștii noștri

I. Vlădureanu, unul dintre tinerii finaliști ai campionatelor republicane
• de haltere „la lucru"

Foto: VAL PIETREANU

(Urmare din pag. l-a)

mitrescu, Moiceanu, de a se etala ca indi
vidualități (o veche lacună a fruntașilor ci
clismului nostru) în dauna întregii echipe. 
Acest fapt este cu atît mai condamnabil 
cu cit ceilalți tineri trebuiau să primească 
„botezul focului" cu sprijinul permanent al 
consacraților. In acest sens, obligații avea 
in primul rind C. Dumitrescu, în calitatea 
sa de căpitan al echipei, stimulînd în rîn- 
durile echipei spiritul de luptă, însuflețind 
prin exemplul său întreaga formație spre 
victorie. Dar ce fel de exemplu a dat Du
mitrescu de 'vreme ce nu s a sfiit deloc să 
declare „sînt demoralizat" (pentru cele 19 
minute pierdute într-o etapă). Dar Dumi
trescu nu era un începător. El s-a dovedit 
adesea în stare să refacă chiar o pierdere 
mai mare de timp. Pretinsa „demoralizare" 
era o încercare de a justifica copilăresc si
tuația sa penibilă în clasamentul întrecerii, 
care scoate la iveală lacune serioase în 
pregătirea sa morală și de luptă. Ce crasă 
lipsă de răspundere pentru un maestru al 
sportului, căreia i-a fost încredințată sar-

compozitorului Ion Chirescu, artist lucrările sărbătoritului, 
al 
de 
de 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 
de ani și pentru îndelungata și 
bogata sa activitate de compozitor, 
dirijor și profesor.

Au luat parte Constantin Pris- 
nea, adjunct al ministrului Invă- 
țămîntului și Culturii, Pavel Țu
gui, muzicieni, profesori și studenți 
de la Conservatorul „Ciprian Po
rumbescu", numeroși oameni de 
artă.

In numele Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii sărbătoritul a 
fost felicitat călduros de VirgiJ 
Florea, director general al artelor 
din Ministerul Invățămîntului și 
Culturii.

A luat apoi cuvîntul compozito
rul Ion Dumitrescu, maestru eme
rit al artei, laureat al Premiului 
de Stat, prim secretar al Uniunii 
Compozitorilor din R. P. Romînă, 
care a adus un cald omagiu sărbă
toritului,

A răspuns maestrul Ion Chires
cu, care după ce a mulțumit parti-

----O----
INFORMAȚII

Luni dimineața au părăsit țara 
dr. Le Dinh Tham, președintele 
Comitetului păcii din R. D. Viet
nam, membru în Consiliul Mondial 
al Păcii, Nguyen Thi Lan, activistă 
a Comitetului păcii din R. D. Viet
nam și prof. Nguyen Thi Luu, 
vicepreședinta Comitetului păcii 
din Vietnamul 
vizitat țara noastră la invitația 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii din R.P. Romînă.

★
La invitația Comitetului național 

pentru apărarea păcii din R. P. 
Romînă a sosit în Capitală dr. 
Sako Mamadou, membru în Biroul 
Comitetului păcii din Sudan (din 
cadrul Comunității franceze), care 
ne va vizita țara. (Agerpres)

poporului, laureat al Premiului 
Stat, profesor la Conservatorul 
muzică „Ciprian Porumbescu",

ani și pentru îndelungata și

de Sud, care au

(Urmare

(Agerpres)

Să ridicăm calificarea tinerilor 
la nivelul tehnicii

din pag. I-a) dau piese de slabă calitate care 
de cele mai multe ori se opresc 
la controlul de calitate. Iată de ce 
odată cu absolvirea școlii profesio, 
nale munca pentru ridicarea cali
ficării nu trebuie să se termine, 
ci din. contră, trebuie să continue 
cu aceeași intensitate. De aceea, 
tinerii trebuie îndrumați și ajutați 
să învețe, să-și organizeze mai bi
ne locul de muncă, pentru a folosi 
din plin mașinile și timpul de lu. 
cru, pentru a îndeplini cu succes 
sarcinile de producție mereu spo
rite. Tinerii ingineri ar putea să 
sprijine, cu ajutorul cunoștințelor 
lor, pe tinerii muncitori să-și ridi
ce calificarea profesională. Din pă. 
cate însă, mulți tineri ingineri din 
întreprindere nu se ocupă de ri-

și profesional. De organizarea 
cursurilor de minim tehnic răspun
dea în comitet too. Marin Andro- 
nache și, cum acesta e plecat din 
fabrică de două luni, de ridicarea 
calificării tinerilor nu s-a mai ocu
pat nimeni. Din această pricină 
unul din obiectivele înscrise în 
planul de muncă al comitetului 
U.T.M., de a organiza pînă la 25 
februarie două cursuri de citit de
senul tehnic și două cercuri de ci
tit literatură tehnică, au rămas 
simple prevederi de plan. Faptele 
dovedesc că în fața comitetului 
U. T. M. nu a stat preocuparea 
pentru a dezvolta toate formele 
existente în r vederea ridicării con
tinue a nivelului tehnic și profe- dicarea_ calificării tinerilor munci- 
sional al tinerilor. Așa se face că 
în întreprindere sînt unii tineri ca 
Andrei Constantin, Vasile Savu, 
Alexandru Albescu, Nicolae lo- 
nescu și alții care nu fac față sar
cinilor de producție, care continuă 
să dea rebuturi, să execute de 
multe ori piese de o slabă calitate.

Lipsa de preocupare pentru ri
dicarea calificării tinerilor nu este 
întîmplătoare. Ea se datorește și 
faptului că aici există concepția 
că a fi absolvent al școlii profesio
nale înseamnă a avea calificarea 
corespunzătoare. Practica a dove
dit însă că deși în fabrică marea 
majoritate a tinerilor au absolvit 
școala profesională, unii dintre ei, 
ca Ion Popa, Valeria Vîlsan și al
ții se descurcă încă destul de greu,

tori. în același timp trebuie spus 
că nici comitetul U.T.M. nu s-a 
preocupat aici de antrenarea tine, 
rilor ingineri să se ocupe în mod 
sistematic și organizat de ridicarea 
calificării tinerilor. De altfel, aici 
nu s-a organizat și desfășurat nici 
un fel de muncă politico-educati- 
vă pentru a explica tinerilor nece. 
sitatea de a-și ridica necontenit 
nivelul tehnic și profesional.

noi

comportat slab 
în „Cursa Păcii“ ?

cina de a fi căpitanul reprezentativei țării 
în cea mai mare întrecere ciciistă de ama
tori ! Nu-i de mirare atunci că nici în rîndu- 
rile echipei n-a existat o atmosferă sănă
toasă, prielnică unirii eforturilor în vederea 
unei comportări pe măsura cerințelor, a po
sibilităților dovedite cu prilejul atîtor com
petiții și a prestigiului cucerit ani de-a rîn
dul de ciclismul rominesc. în această mare 
întrecere — „o adevărată școală a cicliștilor 
amatori" cum o caracterizează Gustav 
Schur, cîștigătoru] recentei ediții a „Cursei 
Păcii" — cicliștii romîni n-au pus in luptă 
intregul potențial al echipei. Aceasta pentru 
că s-au dovedit complect deficitari la capi
tolul spirit de echipă, o noțiune indispen
sabilă, dar din păcate neînțeleasă de unii 
consacrați. Cum altfel poate fi explicată 
atitudinea de comoditate, de indiferență a 
celorlalți cicliști în etapele în care Ion Va
sile a luptat din răsputeri pentru readuce
rea formației noastre printre primele cla
sate, eforturi sterile de vreme ce n-au fost 
sprijinite de restul formației și mai cu 
seamă de C. Dumitrescu și G. Moiccnu. 
Lipsa de răspundere dovedită de cicliști

față de reprezentarea cu cinste a culorilor 
sportive ale țării în „Cursa Păcii" este 
urmarea firească a slabei preocupări pentru 
educarea comunistă a acestor sportivi. Atît 
în asociațiile sportive unde activează cît și 
în cantonamente, ei n-au fost ajutați în ve
derea formării unui larg orizont cultural- 
politic și a unei remarcabile voințe și dîr- 
zenii.

Comportarea cicliștilor romîni în ultima 
ediție a „Cursei Păcii" a deziluzionat. Fe
derația de specialitate, asociațiile sportive 
au datoria să analizeze comportarea cicliș
tilor în această întrecere, luînd măsurile 
cuvenite în vederea formării la cicliști a 
unui profil moral sănătos, a unei mari pu
teri de luptă pe măsura răspunderii ce le 
revine mai ales atunci cînd reprezintă cu
lorile sportive ale patriei în întîlnirile in
ternaționale Pentru fiecare sportiv al țării 
noastre trebuie să constituie o adevărată 
mîndrie faptul că reprezintă peste hotare 
succesele mișcării noastre sportive. Mîn- 
dria de a reprezenta culorile patriei tre
buie să-i însuflețească spre noi victorii.

In loc de concluzii...
Munca de fiecare zi a dovedit 

că pentru a ține pasul cu node 
cuceriri ale tehnicii, pentru a pu
tea face față cerințelor crescînde 
care stau în fața întreprinderilor, 
este necesar ca tinerii să învețe 
continuu, să-și ridice necontenit 
nivelul tehnic și profesional. In 
vederea ridicării calificării tineri-

.ii
lor la nivelul tehnicii noi, orga
nizațiile U.T.M. au sarcini deose
bit de importante. Ele au datoria' 
să folosească cele mai diferite 
metode pentru a-i ajuta pe tineri; 
să devină muncitori cu o înaltă 
cultură tehnică. Comitetele U.T.M, 
trebuie să antreneze în această. 
muncă pe tinerii ingineri care att' 
posibilitatea să-i ajute pe tineri 
să-și însușească calificarea cores
punzătoare tehnicii noi, să ducă ’, 
o perseverentă muncă de educație 
pentru a le arăta tinerilor munci
tori necesitatea de a învăța con
tinuu pentru a deveni muncitori 
cu un înalt nivel tehnic și profe
sional. In sprijinul acestora vor 
trebui să se organizeze cercuri de 
minim tehnic și economic, confe
rințe tehnice, să fie îndrumați 
spre citirea cărților tehnice, spre 
dezvoltarea și îmbogățirea cuno
ștințelor profesionale și de cultură 
generală urmînd școlile medii se
rale și fără frecvență.

Este știut că tehnica avansea
ză cu pași repezi. Oricît de bun 
muncitor ai fi, dacă nu înveți con
tinuu, dacă nu îți însușești pro
blemele tehnico-profesionale noi 
care se ivesc permanent, devii, 
dintr-un muncitor cu bogate cu
noștințe profesionale, un munci
tor mediocru, depășit de dezvolta
rea proceselor tehnologice, iar 
în cele din urmă nu poți face față 
cu succes sarcinilor producției.

Organizația U.T.M. de la I.O.R. 
trebuie să tragă de aici toate 
concluziile, pentru ca în scurt 
timp tineri din întreprindere să-șf 
însușească cunoștințele necesare” 
tehnicii noi.

Un aspect de la Tîrgul Moșilor din Capitală.

Foto: AGERPRES



Conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe

Sosirea la Tirana a delegației de partid 
și guvernamentale a U. R. S. S. 

în frunte cu N. S. Hrușciov

Semnarea unui acord comercial 
sovieto-englez pe termen 

de cinci ani
TIRANA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite: Răspunzînd invitației 
Comtetului Central al Partidu
lui Aluncii din Albania și guvernu
lui Republicii Populare Albania, 
la 25 mai a sosit la Tirana o de
legație de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice înfrunte 
cu N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R-S.S.

Pe aeroport delegația sovietică 
a fost întimpinată de Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al Par
tidului Muncii din Albania, Meh
met Shehu, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Hadji Lleshi, pre
ședintele Prezidiului Adunării 
Populare, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, membri ai guvernu
lui și ai prezidiului Adunării 
Populare, precum și de alți condu
cători și membri ai corpului di
plomatic.

Pe aeroport se afla de asemenea 
Otto Grotewohl, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
primul ministru al R D.G., care 
își petrece concediul în Albania.

Enver Hodja și N. S. Hrușciov 
au rostit cuvîntărl.

Urînd bun venit în Albania de
legației sovietice, Enver Hodja a 
spus între altele :

Vizitarea Albaniei de către de
legația Partidului Comunist și gu
vernului Uniunii Sovietice condusă 
de dv., scumpe Nikita Sergheevici 
Hrușciov, este o mare cinste pen
tru poporul albanez, pentru parti- 
dul nostru și pentru guvernul no
stru. Această vizită umple de o 
nespusă bucurie și de entuziasm 
inimile întregului nostru popor, ea 
constituie unul din cele mai im
portante evenimente în istoria Al
baniei, o mărturie strălucită a 
marii prietenii și a relațiilor cor
diale, frățești care unesc popoarele 
noastre, partidele noastre și gu
vernele noastre.

Poporul albanez consideră că 
prietenia cu Uniunea Sovietică este 
cel mai scump tezaur al său. în
tregul popor albanez nutrește sen
timente de dragoste fierbinte și de 
profundă recunoștință față de glo
rioasa dv. patrie, deoarece de 
Uniunea Sovietică sînt legate cele

mai mari victorii ale poporului 
nostru : triumful luptei de eliberare 
națională și al revoluției populare, 
existența Republicii Populare Al
bania ca stat suveran și indepen
dent, construirea socialismului în 
țara noastră.

îngăduiți-mi să exprim profunda 
convingere a partidului și guvernu
lui nostru că vizita delegației de 
partid și guvernamentale sovietice 
într-un moment atît de important 
va servi cauza întăririi continue a 
prieteniei și a unității frățești ale 
popoarelor noastre și ale întregului 
lagăr socialist, va servi cauza întă
ririi coeziunii și solidarității de 
luptă a partidelor comuniste și 
muncitorești sub steagul marxism- 
leninismului, pe care îl ține atît de 
curajos și cu atîta înțelepciune le
ninistă — marele partid al lui 
Lenin, farul întregei mișcări co
muniste și muncitorești interna
ționale.

Sîntem ferm convinși că această 
vizită va contribui la întărirea 
cauzei păcii și securității interna
ționale.

După ce a mulțumit Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Albania și Guvernului Albaniei 
Populare pentru invitația priete
nească de a le vizita țara, N. S. 
Hrușciov a declarat că deși Al
bania nu are o întindere mare 
poporul ei este combativ, înțelept 
și curajos. El a năzuit totdeauna 
spre progres, spre o viață liberă, 
a dat dovadă de eroism în lupta 
împotriva cotropitorilor străini, 
pentru independența sa.

Oamenii sovietici a spus N. S. 
Hrușciov au sprijinit cu căldură 
lupta eroică a poporului albanez 
pentru libertate, ei admiră munca 
lui creatoare, plină de abnegație,

proletar. Relațiile dintre țările 
noastre sînt deosebit de prietenești 
și cordiale. Sîntem încredințați că 
această vizită a delegației de partid 
și guvernamentale sovietice în țara 
dv. va contribui la întărirea și 
dezvoltarea prieteniei frățești și a 
colaborării dintre popoarele sovie
tic și albanez.

Ne bucură marile succese obți
nute de Albania în toate domeniile 
vieții polit.ee, economice și cultu
rale. In țară a fost creată o in
dustrie națională proprie, agricul
tura se dezvoltă necontenit- pe 
drumul socialismului, crește nivelul 
material și cultural al oamenilor 
muncii.

Poporul albanez a dobîndit toate 
aceste victorii minunate sub con
ducerea încercată a Partidului 
Muncii din Albania și Comitetului 
său Central, în frunte cu fiul 
glorios al poporului albanez, to
varășul Enver Hodja. Partidul 
Muncii din Albania conduce cu în
credere poporul pe calea construc
ției socialismului, luptă cu hotă- 
rîre pentru întărirea unității parti
delor comuniste și muncitorești, 
pentru o strînsă colaborare între 
țările lagărului socialist, pentru 
puritatea învățăturii inarxist-le- 
niniste. Constatăm cu adîncă satis
facție că relațiile dintre Partidul 
Muncii din Albania și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, ba
zate pe principiile marxist-leninis- 
mului, se întăresc și se dezvoltă 
permanent spre binele popoarelor 
țărilor noastre, al întregului lagăr 
socialist, al cauzei păc.i în lumea 
întreagă.

★

TIRANA 25 (Agerpres). La 25 
mai, delegația de partid și guver
namentală sovietică în frunte cu 
N. S. Hrușciov a depus o coroană 

zuți în lupta de eliberare națională 
a poporului albanez.

In aceeași zi delegația a făcut o 
vizită la Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Albania, 
Prezidiul Adunării Populare 
x'-- ' dg /viiniștri aț R. p.
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pentru construirea unei vieți noiJ N. S. Hrușciov a depus o coi 
Salutînd poporul albanez îrr de flori la mormîntul eroilor 

numele C.C. al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, al gu
vernului sovietic și al întregului 
popor sovietic, N. S. Hrușciov a 
spus: Popoarele sovietic și albanez 
sînt legate pe veci prin legăturile 
strînse ale unei prietenii indestruc
tibile, ale_ prieteniei bazate pe te
melia trainică a marxism-leninis- 
mului și a internaționalismului

Consiliul 
bania.

Vizita 
mosferă

?i
Al-

s-a desfășurat într-o 
foarte cordială.

at-

La Congresul Scriitorilor Sovietici

Salutul frățesc al scriitorilor
RIGA 25 (Agerpres). — TASS 

transmite : La 24 mai în Letonia 
s-a încheiat Săptămîna culturii ro- 
mînești.

în aceste zile în orașele și sate
le republicii — împodobite fes
tiv — au avut loc peste 100 de 
festivități : concerte de muzică ro
mânească, de cintece, seri de poe
zie, seri ale prieteniei.

La 24 mai, la Teatrul de Stat de 
Operă și Balet din Letonia, a a- 
vut loc un concert de închidere 
a Săptămînii culturii romînești. 
Și-au dat concursul cele mai re
marcabile formații artistice din 
Riga, orchestra simfonică a Radio
difuziunii Letone, cunoscute co
lective artistice de amatori

din R. P. Romînă

MOSCOVA. — La 25 mai a a- 
vut loc plenara conducerii nou a- 
lese a Uniunii Scriitorilor din 
U R.S.S., care a discutat probleme 
organizatorice.

K. Fedin a fost ales prim-secre
tar al conducerii Uniunii Scriitori
lor din U.R.S.S.

BUDAPESTA. — Răspunzînd 
invitației lui Istvan Dobi, preșe
dintele Consiliului Prezidențial al 
Republicii Populare Ungare, la 25 
mai au sosit la Budapesta într-o 
vizită de prietenie Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a Republicii
Populare Democrate Coreene, 
persoanele care îl însoțesc.

PEKIN. — La 25 mai Cen 
ministrul Afacerilor Externe 
R. P. Chineze, a adresat lui A. 
Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., și lui S. Lloyd, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, președinții confe
rinței de la Geneva pentru Indo
china, care a avut loc în anul 1954, 
scrisori în legătură cu atacul armai 
al trupelor guvernului regal al 
Laosului împotriva fostelor unități 
militare din Patet-Lao.

OTTAWA. — Ziarul Canadian 
Tribune a publicat rezoluția adop
tată de Comitetul Național al 
Partidului Muncitoresc Progresist 
din Canada în legătură cu schim
barea numelui partidului in partid 
comunist. In rezoluție se spune 
printre altele : „în prezent cînd 
clasa muncitoare din țara noastră 
desfășoară acțiuni multilaterale pe - stre. 
plan economic și politic, se cuvine 
ca partidul nostru să reia numele 
glorios și corect din punct de ve
dere științific de partid comu
nist. Aceasta corespunde pe de
plin țelului istoric al partidului 
nostru — construirea societății co
muniste fără clase în Canada".

BERLIN. — De la jumătatea 
lunii decembrie a anului trecut 
pînă la jumătatea lunii martie 
1959, 19.638 de persoane s-au 
strămutat din Germania occiden
tală în R. D. Germană. Numai în 
luna aprilie 'numărul refugiaților 
din Germania occidentală a cres
cut în comparație cu luna martie 
cu 15%.

51

1, 
al 
A.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — 
După ce a transmis Congresului 
Scriitorilor Sovietici salutul frățesc 
al scriitorilor din R. P. Romină, 
acad. M. Beniuc a spus :

Noi, scriitorii din Romînia, prin 
ceea ce scrisul nostru are mai nou, 
mai caracteristic epocii în care 
trăim, căutăm urmînd calea pro
priilor noastre tradiții, să răspun
dem acelorași idealuri ca și dv. In 
țara noastră, acum 15 ani, odată 
cu doborirea dictaturii fasciste și 
prin eliberarea noastră de sub a- 
păsarea cotropirii hitlerisle, prin 
lupta comună a armatei și poporu
lui romîn și a armatelor sovietice, 
a început o epocă nouă în toate 
domeniile vieții, inclusiv al cultu
rii. Scriitorii noștri s-au înrolat în 
această luptă, chiar de la început, 
în primele rinduri. Rolul activ pe 
care-l îndeplinesc scriitorii din 
Rominia în revoluția socialistă nu 
poate fi închipuit fără îndrumarea 
partidului clasei muncitoare, fără 
ideologia marxist-leninistă, precum 
și fără cunoașterea literaturii și 
fără ajutorul scriitorilor sovietici. 
Scriitorii sovietici sînt bine cunos- 
cuți în Rominia.

Confruntarea trecutului întune
cat cu prezentul fericit și cu viito
rul încă și mai minunat, în lumina 
idealurilor socialismului, caracteri
zează literatura romînă de azi. Cei 
mai reprezentativi dintre scriitori 
și totodată cei mai pătrunși de 
idei democratice au adăugat la 
dragostea de țară și la respectul 
pentru tradițiile noastre populare 
și clasice, încrederea și devotamen
tul față de clasa muncitoare, față 
de idealurile ei de luptă revolu
ționară in spirit leninist, și prin 
aceasta în operele lor noi a apărut 
o dimensiune necunoscută de ei 
înainte : perspectiva viitorului so
cialist construit de un popor liber.

In literatura noastră se dă o 
mare bătălie pentru calitate, pen
tru expresivitate artistică. Direc
ția ei principală o constituie tema
tica contemporană. Pentru ca ima
ginea realității reflectate în litera
tură să-și capete toată strălucirea, 
scriitorul trebuie să fie desigur 
solid ancorat în realitate, dar mai 
trebuie o grijă continuă pentru 
dezvoltarea multilaterală a perso
nalității sale, a stilului său pro
priu, pentru ca tot ceea ce este 
schematic, șters și cenușiu să nu 
mai găsească loc in operele noa-

acad. Mihai Beniuc s-a 
rit la rolul și sarcinile 
sei literare în combaterea 
logici dușmane, a defăimăto
rilor literaturii realismului so
cialist. Literații noștri trebuie să 
se angajeze pe arena internaționa
lă a discuțiilor și să răspundă la 
nivelul internațional oricăror a- 
tacuri ce s-ar aduce cauzei noastre. 
De altfel, noi toți, scriitorii devo
tați ai realismului socialist și toți 
scriitorii progresiști din lume tre
buie să constituim un neînduplecat 
front unitar, căci numai astfel ne 
putem aduce deplin aportul în 
apărarea cauzei păcii și a progre
sului. Să facem ca în toată lumea 
să se simtă unitatea și solidarita
tea noastră. Noi, scriitorii din Ro
mînia, hotărît și defitiv am ales a- 
cest drum.

Conștienți de invincibilitatea 
lumii socialiste, noi facem ca în 
literatura noastră să răsune glasul 
unui popor de 18 milioane de oa
meni, cu o străveche și strălucită 
artă populară, in.ain.tind azi victo
rios pe drumul socialismului, gla
sul muncii libere și al păcii po
poarelor. în acest glas, în cîntecul 

j de

re/e- 
pre- 

ideo-

lui, este nețărmurită dragoste 
viață.

Nici o operă literară, fie 
scrisă în limba în care vorbeau 
tre ele muzele cum ziceau 
vechi : aibă ea vraja cintecului 
lui Orfeu care îmblinzea fiara si 
tăcea să umble pădurile ; întru- 
chipeze-se ea prin imagini care 
depășesc in frumusețe și strălucire 
tablourile lui Rafael și ale lui da 
Vinci ; dacă nu respiră din ea 
dragostea de om, dragostea de via
ță, atunci ea nu pătrunde în ini
ma oamenilor și nu rămîne. Iar 
dragostea de viață și de om în 
timpul nostru nu mai poate fi des
părțită de dreptul omului de a 
nu-i fura nimeni munca și de ne
voia sa de a se instaura definitiv 
pacea intre popoare.

Această dragoste nouă, această v- 
menie pămîntească, pentru care a 
luptat „cel mai uman din oa
meni", cum numea Maiakovski pe 
Lenin, țișnește ca dintr-un izvor 
din literatura sovietică.

Ani venit să salutăm Congresul 
dv„ chiar aici, lingă acest izvor 
de viață nouă și vă urăm deplin 
succes in lucrările dv. pentru ca, 
de la izvor să ne întoarcem și noi 
acasă cu ulcioarele pline.

MOSCOVA 25 Corespondentul 
Agerpres transmite: Însărcinatul 
cu afaceri ad-.nterim al Republicii 
Populare Romîne la Moscova, Ti- 
beriu Petrescu, a oferit luni seara 
un cocktail cu prilejul prezenței la 
Moscova a, scriitorilor acad. Mi
hai Beniuc și acad. Zaharia Stan- 
cu, care au luat parte la cel de-al 
Iii lea Congres al scriitorilor so
vietici. La cocktail au participat 
scriitorii Konstantin Pedin, Alek
sei Surkov, Alexandr Korneiciuk,

ea 
în
cet

în toată această perioadă de 
timp, scurtă ca număr de ani, dar 
bogată în fapte, scriitorii din Ro- 
mînia au stat string,, in jurul parti
dului și au căutat să slujească cu 
cinste poporul prin cuvîntul Io*, 
combătind orice manifestări al? 
dușmanului — fie intern, fie ex
tern.

Lupta continuă a partidului, an 
de an, zi cu zi, împotriva manifes
tărilor ideologiei dușmane n-a lă
sat teren prielnic pentru buruie
nile reacționarismului și ale revi- Boris Polevoi, Leonid Sobolev, A. 
zionișmului. Fermitatea pozițiilor 
noastre pe drumul realismului so
cialist se va menține numai prin _ 
luptă necruțătoare. în continuare alții»

Lupan, Samuil Marșak, Petrus 
Brovka. Nikolai Gribaciov, Val- 
d's Luks, Ghiorghi Gulia și mulți

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Nikolai Patolicev, ministrul Co
merțului Exterior al U.R.S.S. și 
David Eccles, ministrul Comerțu
lui al Marii Britanii, au semnat 
la 24 mai un acord comercial pe 
termen de cinci ani cu privire la 
schimbul de mărfuri între U.R.S.S. 
și Marea Britanie.

Cele două guverne prevăd că 
în cursul primului an de aplicare 
a acordului — 1 iulie 1959 — 30 
iunie 1960 — va avea loc o spo
rire considerabilă a schimburilor 
comerciale între cele două țări.

Se așteaptă sporirea continuă a 
vînzării de mărfuri tradiționale și 
alte mărfuri de către U.R.S.S. în 
Marea Britanie, printre care ce
reale, material lemnos, metale ne
feroase, in etc. Organizațiile so
vietice de comerț exterior vor pla
sa comenzi considerabile de măr
furi engleze, printre care utilaje 
pentru industria chimică, a celulo
zei și hîrtiei și alte utilaje. Fie
care guvern va crea noi posibili-

pentru comerțul cu mărfuritați pentru comerțul cu mărfuri 
de larg consum.

Reprezentanții celor două guver
ne se vor întîlni în fiecare an la 
Londra și Moscova, alternativ, 
pentru a examina modul în care 
este executat acordul și pentru a 
elabora măsuri în vederea îmbună
tățirii continue ă relațiilor comer
ciale între cele două țări. In acord 
se prevede de asemenea că orga
nizațiile și firmele celor două țări 
vor face schimb de informații in
dustriale și tehnice. In acord se 
prevede că cel mai tîrziu în pri
mul semestru al anului 1960 cele 
două guverne vor începe tratati
vele cu privire la încheierea 
tratat de comerț și navigație 
va înlocui acordul comercial 
vizoriu încheiat în 1934.

La semnarea acordului au 
ficipat Anastas Mikoian, .prim* vi
cepreședinte al (Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., funcționari su
periori ai Ministerului Comerțului 
Exterior al U.R.S.S., membri și 
experți ai delegației sovietice.

unui 
care 
pro-

par-

„Țările socialiste ne acordă 
ajutor și procedează 

în mod cinstit"
Declarațiile primului ministru al Irakului, Kassem

BAGDAD 24 (Agerpres). — La 
23 mai primul ministru Kassem 
a organizat o conferință de presă 
pentru ziariștii irakieni și străini, 
în care a vorbit despre situația po
litică internă și internațională a 
Irakului.

„Acum — a declarat Kassem 
— sîntem suverani. Nimeni nu ne 
poate porunci ce să facem și ce 
să nu facem. Acționăm în confor
mitate cu voința și interesele po
porului. Putem fi prieteni cu 
multe țări, în condițiile respectă
rii intereselor reciproce. Am 
sfărîmat cătușele care legau popo
rul nostru : pactul de la Bagdad, 
bazele militare străine și doctrina 
Eisenhower".

Referindu-se la situația politică 
internă, Kassem a subliniat că în 
scurta perioadă de trecere din is
toria revoluției „trebuie ca toți, 
fără nici o excepție, să fim strîns 
uniți".

„Nu încurajez nici partidele, nici 
activitatea de partid în momentul 
de față dar cînd va veni vremea, 
eu însumi vă voi ruga să reluați 
activitatea de partid...".

Referindu-se la situația interna
țională, Kassem a arătat că „Ira
kul este un stat neutru și pașnic, 
care nu are nici un fel de intenții 
agresive împotriva nimănui... Ne

străduim să întărim relațiile noas
tre de prietenie cu țările socialiste, 
deoarece ele ne acordă ajutor ți 
procedează în mod cinstit. In ce 
privește țările occidentale noi nu 
vrem să ne certăm cu ele, cît timp 
vor să fie prieteni cu noi".

GENEVA 25 (Agerpres). — Co
respondență specială. Ședința din 
25 mai (a 11-a) a Conferinței mi
niștrilor Afacerilor Externe a fost 
prezidată de Chr. Herter, secreta
rul de Stat al S.U.A.

Deschizînd ședința, el a mulțu
mit reprezentanților Franței, An
gliei și Uniunii Sovietice pentru 
că au înțeles situația creată in le
gătură cu moartea lui J. F. Dulles, 
fostul secretar de Stat al S.U.A., 
și au acceptat ca lucrările confe
rinței să fie întrerupte pe două z.le
— 27 și 28 mai — pentru ca o 
serie de participanți la conferință 
să poată lua parte la funeraliile 
lui Dulles.

M. Couve de Murville, S. Lloyd, 
A. Gromiko, W. Grewe și L. Bolz 
au exprimat condoleanțe în legă
tură cu încetarea din viață a fos
tului secretar de Stat al S.U.A.

După aceasta participanții la 
ședință au continuat discutarea 
problemelor care figurează pe or
dinea de zi a conferinței.

A. A. Gromiko, ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., a fă
cut o declarație în problema Tra
tatului 
care a 
ței pe 
a tras 
bul de 
acum.

Subliniind că conferința miniș
trilor Afacerilor Externe își ține 
lucrările de două săptămîni, A. A. 
Gromiko a spus că delegația so
vietică consideră oportun să tragă 
unele concluzii din schimbul de 
păreri care a avut loc pînă în pre
zent și că poate exista un unic 
criteriu sigur în această privință
— și anume în ce măsură confe
rința miniștrilor a progresat în 
examinarea primei probleme care, 
de comun acord, a fost inclusă pe 
ordinea de zi a conferinței, pro
blema Tratatului de pace cu Ger
mania.

încheierea Tratatului de pace, 
a arătat A. A. Gromîko, ar contri
bui la ancorarea solidă a Germa
niei pe făgașul dezvoltării paș
nice.

După ce a amintit că delegația

de pace cu Germania, în 
analizat lucrările conferin- 

tinip de două săptămîni și 
unele concluzii din schim- 
părerl care a avut loc pină

J. F. Dulles 
a încetat din viață
NEW YORK 24 (Agerpres)..— 

Agențiile de informații anunță că 
la 24 mai a încetat din viață, în 
vîrstă de 71 de ani, John Foster 
Dulles, 
S.U.A.

fost secretar de stat al 
Dulles a fost bolnav de 

cancer. In ultimele 
complicat datorită 
pulmonare.

zile, boala s-a 
unei congestii

Un tînăr african bătînd toba se află în fruntea demonstrației de la 
Londra la care au participat peste 1.000 de persoane, demonstrație 
îndreptată împotriva fărădelegilor colonialiștilor englezi în Niassa- 

• land

Qe, ne huMiță istoria
Falsificarea istoriei a devenit 

în Occident o profesie. îndelet
nicirea aceasta o îmbrățișează cu 
zel strategi politicieni și scribi 
venali. Editurile burgheze a- 
runcă în rafturile librăriilor a- 
pusene imense cantități de macu
latură avînd ca temă de predilec
ție anii războiului și Germania 
postbelică. Această inflație de 
tipărituri vrea să-i facă pe oame
nii simpli să uite învățămintele is
toriei și, denaturînd faptele, în
cearcă să impună concluzii false. 
Iar răstălmăcirea istoriei se face 
cu scopuri precise î justificarea ac. 
tu alei politici a cercurilor con
ducătoare apusene, mai ales în 
problema germană, politică ce 
prin consecințele ei nefaste alar
mează opinia publică.

Ca o replică viguroasă 
falsificatorilor istoriei ce
înmulțit în Occident ca ciuper
cile, Ministerul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S. și Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D. Germane 
au socotit necesară publicarea 
unei informări istorice — Ade
vărul despre politica puterilor 
occidentale în problema germa
nă** — informare ce are o uriașă 
forță de convingere prin juste
țea argumentării și prin bogăția 
datelor de care dispune. Aceas
tă informare ce demască răspun
derea ce revine puterilor occiden
tale pentru violarea acordului de 
la Potsdam și reînvierea milita
rismului german, a văzut lumina 
tiparului și în romînește, fiind 
apărută în Editura Politică.

Ce dovedesc faptele pe 
această lucrare deosebit de 
teresantă, lucrare cu un ecou
dial, le pune la îndemîna citito
rului ? Se poate constata chiar 
din cea mai sumară analiză că 
politica actuală a puterilor oc
cidentale reprezintă în fapt con
tinuarea unor tendințe ce s au 
manifestat încă în perioada răz
boiului împotriva lui Hitler. 
De pe atunci, cercuri reacționare 
clin S.U.A. și Anglia promovau 
idrea dezmembrării Germaniei.

Pe marginea 
informării istorice, 
„Adevăruri despre 
politica puterilor 

occidentale în 
problema germană"

dată 
s-au

care 
in- 

mon-

Unul din experții Departamentu
lui de Stat american, prof. Mos
ley, a declarat despre tratati
vele din 1941 de la Washington 
dintre conducătorii americani și 
englezi : „Avem temei să pre
supunem că încă în cursul pri
mei sale vizite la Roosevelt, în 
decembrie 1941, Churchill a pus 
în discuție problema dezmembră
rii Germaniei". Mai departe a- 
celași expert scrie : „Au fost 
elaborate ( Ia Departamentul de 
Stat) planuri de împărțire a 
Germaniei după război în trei, 
cinci sau șapte state separate și 
au fost analizate problemele po
litice, economice și demografice 
ridicate de această împărțire". 
Planurile acestea au purtat di
ferite nume — Welles, Morgcn- 
thau și altele. Desigur, deosebiri 
existau între ele. Trăsătura co
mună era însă aceea că nu ur
măreau să lichideze posibilitățile 
de reînviere a militarismului 
german și să lichideze ca atare 
baza sa socială, ci își propuneau 
să împiedice doar ca Germania 
postbelică să poată fi un con
curent pentru monopolurile a- 
mericane. E interesant de altfel 
că acordnl anglo-american de la 
Quebec își punea ca sarcină „să 
transforme Germania intr-o țară 
care, prin caracterul ei, să fie 
in primul rind o țară de ogoare 
și de pășuni". Speranțele mono- 
polițiilor erau străvezii... „Plănui 
Morgenthau imagina Germania 
postbelică ca un... „ogor de car
tofi".

Planurile occidentale nu nu

• ••
mai că ocoleau problema 
dării militarismului german, 
mai mult decît atît, își p- 
neau folosirea potențialului

sovietică acordă o mare atenție 
factorilor pozitivi din declarațiila 
celorlalți participanți la confe
rință, A. A. Gromiko a constatat 
totodată că, din păcate, la ultime
le ședințe a reieșit că delegațiile 
celor trei puteri tind să renunțe 
la examinarea problemelor con
crete referitoare la Tratatul de 
pace, să le dizolve într-o discuție 
cu caracter general.

Delegația sovieucă și-a repri
mat părerea că pe lingă principii
le cuprinse în proiectul sovietic cu 
privire la recunoașterea dreptului 
poporului german de a-și restabili 
unitatea țarii, în textul Tratatului 
se poate include un principiu con
cret privind ajutorul pe care mari
le puteri îl vor acorda celor două 
state germane în opera de unifi
care a țării. Acest principiu ar 
putea fi inclus fie sud forma unor 
articole suplimentare, sau a unui 
articol unic al Tratatului de pace, 
fie sub forma unui protocol spe
cial anexat la Tratat.

Guvernul sovietic propune ca 
guvernele U.R.S.S., S.U.A-, An
gliei și Franței să declare în co
mun că cele patru puteri conside
ră că este de dorit ca R.D.G. și 
R.F.G să ducă tratative cu privire 
la căile de restabilire a unității 
Germaniei și că recunosc necesita
tea unei înțelegeri între guvernele 
celor două state germane în a- 
ceastă problemă.

Am putea arăta de asemenea 
că cele patru puteri vor acorda tot 
sprijinul pentru traducerea 
viață a hotărîrilor elaborate 
germani dacă R.D.G. și R.F.G. 
vor cere acest lucru.

Se înțelege că dacă R.F.G. 
R.D.G. ar considera necesar 
creaze un comitet pe întreaga 
Germanie, ne-am pronunța in 
principiu pentru crearea unui ase
menea comitet.

Delegația sovietică a spus A. A. 
Gromîko s-a declarat dispusă să 

, țină seama în mod concret de con- 
■ siderentele celorlalți participanți în 
. legătură cu fiecare punct. In 
. unele cazuri, delegația sovietică a 

mers în întîmpinarea celorlalți par
ticipanți la conferință. Aceasta se 
referă îndeosebi la posibilitatea de 
a lăsa pentru un timp cele două 
state germane în grupările milita
re la care participă acum, precum 
și la problema participării lor la 
alianțe și uniuni economice.

A. A. Gromîko a declarat că de
legația sovietică este încredințată

în 
de 
le

Și 
să

că posibilitățile unei examinări 
rodnice a prevederilor proiectului 
de Tratat de pace cu Germania nu 
au fost nici pe departe epuizate 
prin discuțiile care au -'avut loc 
pînă în prezent la conferință și că 
delegația sovietică va fi bucuroasă 
să examineze considerentele con
crete pe care ar dori să le expună 
și ceilalți participanți la conferin
ță în legătură cu diferitele preve
deri ale proiectului de tratat.

Ar putea fi discutate de aseme
nea unele prevederi; privind 
restricțiile eu caracter militar. Gu
vernul sovietic este dispus să cadă 
de acord ca în proiectul de' tratat 
să fie inclusă o nouă prevedere 
care să dea Germaniei dreptul de 
a efectua lucrări în domeniul folo
sirii pașnice a energiei atomice.

In încheierea declarației
A. A. Gromîko a spus: SchimbtA ■ 
de păreri care a avut loc pînă în w* 
prezent în problema Tratatului da 
pace cu Germania a arătat că ne 
aflăm abia la începutul lucrărilor. 
Firește, delegația sovietică își dă 
seama de greutățile care stau în 
calea punerii de acord a punctelor 
de vedere ale părților în această 
problemă.

Delegația sovietică consideră 
însă că dacă participanții la con
ferință manifestă interesul, necesar, 
nu există obstacole, esențiale care 
să împiedice conferința nu numai 
să scoată din impas, ci chiar să 
apropie considerabil rezolvarea a- 
cestei probleme importante pentru 
destinele păcii și pentru poporul 
german și să pregătească, de co
mun acord, dacă se depune o 
muncă răbdătoare și se manifestă 
dorința, un proiect de Tratat de 
pace cu Germania.

Chr. Herter a declarat că a as
cultat cu multă atenție declarația 
lui A. A. Gromîko și că ar dori sljt 
facă cîteva observații în legătură ' - 
cu unele chestiuni din această de- 
clarație, rezervîndu-și dreptul ca 
la ședința de mîine să mai facă 
unele observații.

M. Couve de Murville, care a 
luat cuvîntul după Herter, a de
clarat că delegația franceză nu 
are o atitudine ostilă față de în
cheierea Tratatului de pace cu Ger
mania, dar că ea consideră că 
Tratatul de pace trebuie să fie în
cheiat cu o singură Germanie u- 
nificată.

După o scurtă cuvîntare a lui 
Selwyn Lloyd, ședința a luat sfîr- 
șit. Următoarea ședință a fost fi
xată pentru data de 26 mai.

Ar ii indicată încheierea unui pact 
de neagresiune între R. D. 6. și R. F. G.

Cuvîntarea lui Walter Ulbricht 
la plenara C.C. al P.S.U.G.

destinderea încordării, precum șî 
spre o apropiere a celor două state 
germane. NOI CONSIDERAM CA 
AR FI INDICAT DACA INTRE 
CELE DOUA STATE GERMANE 
S-AR ÎNCHEIA UN TRATAT 
PRIVITOR LA RENUNȚAREA LA 
FOLOSIREA FORȚEI CARE SA 
PREVADĂ OBLIGAȚIA RECI
PROCA PENTRU CELE DOUA 
STATE DE A NU FOLOSI FOR
ȚA SI DE A SOLUȚIONA TOATE 
PROBLEMELE PE CALE PAȘ
NICA, AD1CA UN PACT DE NE
AGRESIUNE. NOI CONSIDE
RAM CA AR TREBUI SA SE 
GASEASCA O POSIBILITATE CA 
DELEGAȚIILE GUVERNAMEN
TALE ALE CELOR DOUA STA-i 
TE GERMANE SA SE INTiL- 
NEASCA LA GENEVA SI, PE 
BAZA DE EGALITATE IN DREP
TURI, SA DUCA TRATATIVE 
PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI 
ASTFEL DE TRATAT.

BERLIN 25 (Agerpres). — 
După cum anunță ziarul „Neues 
Deutschland", W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al Partidului So
cialist Unit din Germania, luînd 
cuvîntul la cea de-a V-a plenară 
a C.C. al P.S.U.G. a vorbit des
pre mersul lucrărilor Conferinței 
de la Geneva a miniștrilor Aface
rilor Externe. El a arătat că dele
gația guvernamentală a R. D- 
Germane la conferință a făcut tot 
ce i-a stat în putință pentru a ob
ține destinderea încordării inter
naționale

După două săptămîni de lucrări 
ale Conferinței de la Geneva a 
miniștrilor Afacerilor Externe, a 
spus W. Ulbricht, în fața principa
lelor forțe politice din cele două 
state germane se pune problema 
ce eforturi comune trebuie să în
treprindă reprezentanții celor 
două state germane pentru a 
sprijini politica îndreptată spre

lichi- 
ci 

propu- 
. * i mi*

litar hitlerist în scopuri antiso* 
vietice. Unul din membrii dele
gației americane la conferința 
de la Potsdam scria : „Încă în 
septembrie 1944, pe cînd sold ații 
noștri mai piereau în lupta cu 
mașina de război nazistă, în cercu
rile guvernamentale înalte ale 
S.U.A» a fost difuzat un memo
randum în care se afirma, în 
fond, că imediat după terminarea 
războiului va trebui să refacem 
cît mai repede potențialul Ger
maniei**. Cursul evenimentelor 
postbelice a demonstrat că pu
terile occidentale n-au părăsit 
planurile lor elaborate în anii 
războiului. Faptul acesta ajută 
la înțelegerea fenomenelor pri
mejdioase din viața Germaniei 
occidentale, ce sînt incompati
bile cu sarcinile pe care puterile 
occidentale și lc-au asumat prin 
acordul de la Potsdam. (Ade
nauer a declarat de altfel pu
blic : „ Bismark vorbea despre 
coaliția împotriva Germaniei ca 
de coșmarul său» Am și eu coș
marul meu : el se, numește Pot
sdam**). Este o continuitate a 
cărei mobiluri opinia publică 
trebuie să le cunoască și să le 
pătrundă.

Informarea istorică este plină 
de date în legătură cu modul în 
care în anii de după război pu
terile occidentale au împiedicat 
crearea unei administrații unitare 
în Germania și au împins lu
crurile către scindarea țării. în
treaga istorie a Trizonei este 
reînviată prin amintirea unor 
documente ce vădesc că puterile 
de ocupație occidentale, cu spri
jinul unor politicieni reacționari, 
au nesocotit dorința de unitate a 
poporului german. Cînd 
zentantul 
da men tul 
a propus 
rea unor

se mani- 
punîndu-și 

politică a 
(de altfel 
tratativelor

poporului 
corespun- 

sale. Po-

și de a asigura 
o dezvoltare 
cu aspirațiile 
lumii privesc cu încre-

exprimă intereselt ' > 
poporului german £- 'O

repre- 
cotnan-
BerTn

sovietic în
interaliat din 

la 16 iulie 1918 discuta- 
probleme de mare im-

portanță pentru dezvoltarea ora
șului, reprezentantul american 
a răspuns pe un ton impertinent 
că are/ „a doua zi multe treburi 
și de aceea se duce la culcare". 
Urmașii lui Hitler nu dormeau 
însă... Consecințele pot fi a- 
preciate prin situația actuală 
din Germania Occidentală unde 
spiritul revanșard 
festă nestingherit, 
pecetea pe întreaga 
guvernului Adenauer 
Grewe care Ia masa
de la Geneva e în fruntea dele
gației Bonnului are vechi state 
de serviciu hitleriste).

în aceste zile, cînd la Geneva 
se discută problema germană, cu
noașterea adevărului asupra po
liticii puterilor occidentale în 
această problemă este deosebit de 
importantă. Occidentalii încearcă 
să pozeze în... campioni ai reunifi- 
cării Germaniei. Dar opinia pu
blică are memorie bună, nu poa
te fi înșelată. Puterile occiden
tale poartă vina pentru scinda
rea Germaniei, politica lor este 
factorul ce împiedică apropierea 
dintre cele două state germana. 
însăși actualul lor „pachet" de 
propuneri ce pretinde că ar tinde 
Ia reunificarea Germaniei poate 
determina doar perpetuarea ac
tualei scindări a Germaniei.

în momentul de față pentru a 
apropia posibilitatea soluționării 
definitive a problemei germane 
este necesar să se pășească la 
încheierea Tratatului de pace cu 
Germania. Acesta trebuie să 
fie primul pas. Un asemenea pas 
ar deschide drumul spre regle
mentarea problemei germane în 
ansamblul ei. Atît în timpul răz
boiului. cît și în perioada post
belică — așa cum reiese și din 
mulțimea documentelor pe care 
le amintește informa-ea istorică 
— Uniunea Sovietică s-a opus 
oricăror încercări de a priva po 
porul german de un stat al său 
unitar, democratic, iubitor de 
pace. Toate propunerile guver
nului sovietic au fost și sînt 
inspirate de dorința de a elimina 
din viața Europei, primejdia pc 
care o reprezintă militarismul

german 
german 
zătoare 
poarele 
dere Republica Democrată Ger
mană care < 
ționale ale poporului german x 
politica sa constructivă, prin ini 
țiativele sale pașnice.

Falsificatorii de profesie din 
Occident încearcă să ascundă ade
vărul. Dar popoarele știu să înve
țe din faptele istoriei. Iar aceste 
învățăminte le conduc la convinge
rea că problema germană trebuie 
să fie rezolvată în spirit pașnic, că 
slărilor de lucruri anormale din 
Germania Occidentală trebuie să 
li se pună capăt, că încheierea 
Tratatului de pace cu Germania 
nu mai trebuie să întîrzie 1
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Adenauer este adevăra
tul autor 
global'1 al puterilor occi
dentale la Conferința de 
la Geneva.

af „planului

(ziarele)

r

Forma și conținutul ,,planului 
global"

Desen de M. Abramov

REDACIIA și ADMINISTRA 11A : București. Piața „Scînteii**. Tel. 17.60.10 Tiparul: Combinatul Poligrafic ..Casa Scîntei<“ -MS MV? 52 4r

polit.ee

