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Astăzi, 17 mai a.c., își va începe lucrările plenara lărgită a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, convocată pentru a dezbate proiectul de Directive ale Con
gresului al lll-lea al P.M.R. pentru planul de dezvoltare a economiei naționale pe anii 
1960-1965 și programul economic de perspectivă.

La plenară iau parte membrii și membrii supleanți ai C.C. al P.M.R., miniștri, primii 
secretari ai comitetelor regionale de partid, șe fii de secții ai Comitetului Central, conducători

IN CINSTEA CELUI DE AL Ill-LEA
ai organizațiilor de masă.

CONGRES AL P. M. R.
Fapte 

de 
întrecere
• Muncitorii, inginerii și 

tehnicienii din sectorul tur
nătorie al Uzinelor de trac
toare „Ernst Thălmann** din 
Orașul Stalin au luat iniția
tiva de a lucra 3 zile pe lună 
cu cocs metalurgic economi
sit. Economiile realizate in 
primele 9 zile de la aplicare 
echivalează cu cantitatea de 
cocs metalurgic necesară ela
borării a 97 tone de piese.

Pentru reducerea
Mobilizați de organizația de 

bază U.T.M., tinerii de la între
prinderea „înfrățirea* din Ora
dea, au răspuns cu entuziasm 
chemării organizației de partid 
de a participa prin acțiuni pa
triotice ia construirea noilor 
hale de mașini și a halelor de 
turnătorie din întreprindere.

într-o adunare generală a or
ganizației de bază U.T.M., s-a 
hotărît ca fiecare utemist să t- 
fectueze cite 100 de ore muncă 
patriotică pe șantierul de con

prețului de cost
strucții. Acum încadrați In bri
găzi utemiste de muncă patrio
tică, tinerii, in timpul liber, mun
cesc cu avint pentru ridicarea 
halelor noi. în felul acesta ei 
contribuie la reducerea prețului 
de cost al lucrărilor. Printre cei 
care lucrează cu multă abnega
ție se numără tinerii Liviu Cuc, 
Alexandru Hago, Ion Matei, Au
rel David și multi alții.

VICTOR S ELE JAN
turnător

Tinerii mulgători în întrecere

lată în fotografie, citeva din membrele brigăzii condusă de Pirvu Lucreția, de la „Electro 
putere“ Craiova, fruntașe în întrecere,

Spre zero rebuturi!
La Atelierele C.F.R. „Griv.ța 

Roșie“ muncitorii din sectorul 
turnătorie in lupta pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor, pentru reducerea procentu
lui de rebuturi au acumulat o 
experiență valoroasă. Aici unde 
se lucrează piese unicat, unde 
tehnologia nu poate fi stabilită 
in proc.jul producției de serie, 
muncitorii au găsit totuși 
multe căi pentru a îmbu
nătăți calitatea produselor, 
Inlăfurind continuu cauzele re
butului La oțel. în 1953 — 16.6 
la sută rebut. în trimestrul I 
al anului Î960 — 6.2 la sută. 
O diferență grăitoare. $î ci
fre asemănătoare sint și la 
fontă și la bronz. Au fost pe
rioade cînd diferite colective 
ale secției au reușit să înlă
ture complect rebuturile Acum 
de pildă, in perioada de 
întrecere în cîns’ea Congresului 
Partidului, timp de două luni 
de zile cilindrii de locomotivă 
turnați au fost de calitate — 
nu s-a înregistrat nici un re
but.

Pentru a folosi cit mai bine 
experiența acumulată pînă acum 
de întregul colectiv, tinerii, In
tr-o recentă consfătuire organi
zată de organizația U.T.’M., cu 
tema ,.Spre zero rebuturi‘7 aju
tați dc ingineri, maiștri, mun
citori vîrstnici cu experiență, 
au analizat ce au făcut bun 
pînă acum și au tfas conc’uzii 
ppntru viitor. Cursul, de minim 
tehnic la oțelărîe a ridicat ca
lificarea multor turnători aju- 
tîndu-i să găsească singuri cele 
mai bune procedee tehnologice. 
Organizarea muncii în brigăzi 
a închegat mai mult co’ectivul 
de tineri, le-a sporit acestora 
spiritul de răspundere șî de a- 
jutor în rpuncă. Au fost de ase
menea organizate comisii de a- 
naliză a rebuturilor. Aceste co
mis’!. din care fac parte tehni
cieni și muncitori cu o bogată 
experiență în producție, anali
zează la fiecare loc de muncă 
cauzele rebuturilor. Dacă un tur
nător a rebutat piesa din nea
tenție, comisia li arată care este 
vina sa. Dacă motive’e rebută- 
r’i pieselor stau în- insuficienta 
cunoaștere de către turnător a 
procesului tehnologic, atunci co
misia caută să lămurească 1,a 
fața locului care este cel mai

potrivit procedeu de lucru. Mă
surile tehnico-organizatorice noi 
a'e sectorului — procedeul ma- 
selotajului cu înveliș termic etc. 
— au ajutat de asemenea pe 
turnători să reducă procentul de 
rebuturi.

— Acum, În preajma Congre
sului partidului, cind un principal 
obiectiv al întrecerii este ob|i- 
nerea unor produse de calitate 
la un preț de cost cit mai re
dus. datoria noastră este să gă
sim noi căi pentru reducerea

„Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat"

continuă a rebuturilor — a 
spus în referatul consfătuirii șe
ful sectorului turnătorie. Redu- 
dnd rebuturile numai cu 10 la 
sută sub procentul admis, vom 
obține 13.000 kg., metal in plus 
și 110 000 lei economii. Și cum 
rezultatele obțjnute pînă acum 
dovedesc că zero rebuturi re
prezintă un obiectiv ce poate fi 
atins, noi vom putea obține e- 
connmii mult mai mari.

— Noi ajigajăm ca în bri
gada noastră de la tontăa 
spus Mitu Gheorghe — folo
sind întreaga experiență căpă-j 
tată în rpuncă de colefețiyui tur-j 
nătoriei, .să reducem procentul ■ 

i de rebuturi, la zero, j . ‘
Și ca Mitu Gheprghp ș-au an- ’• 

gajat majoritatea tinerilor-- Ei! 
au hotărît să îmbunătățească; 
continuu calitatea produselor, 

. reducînd rebutuj pînă l.a zer° 
pentru a obține in felul acesta 
beneficii mari Iar pentru a pu
tea atinge cu toții acest obiec
tiv — zero rebuturi — tinerii 
au discutat în spirit critic 
și autocritic ce au de făcut. 
Au criticat mai întîi unele stări 
de lucru ce trebuie să dispară 
neapărat Nu poți, de p’ldă. să 
lupți cu succes împotriva rebu
tului dacă ești indisciplinat pe 
locul de producție. Tineri ca 
Ion C Ion și Andrei Tănase, 
care adesea calcă disciplina de 
producție, pierd vremea și apoi 
pentru a recupera timpul pier
dut lucrează prea repede și ne
atent dînd implicit rebuturi, vor 
fi de acum înainte ajutați de

întreg cofect’vul pentru a nu 
mai rămine în urma celorlalți. 
$’ acolo» unde îndemnul perso
nal nu va da roade, va inter
veni critica usturătoare a pos
tului utemist de control. S-a sta
bilit de altfel ca posturile ute
miste de control confucrind cu 
membrii comisiilor de analiză 
a rebuturilor să critice neaten
ția ȘÎ lipsa de grijă din pricina 
cărora s au dat rebuturi. Postu
rile utemiste de control trebuie 
să ajute organizația U.T.M. in 
munca de dezvoltare la tineri a 
unor trăsături ca înalta răspun
dere față de muncă, spiritul gos
podăresc și intransigența față 
de lipsuri.

S;gur. că nu numai critica și 
. autocritica vor ajuta tinerilor 
sa-$i îmbunătățească munca pen- 

. tru a-și realiza angajamentul 
luat în consfătuire Barbu Nea- 
gu, Costea Constantin. Ion Un- 
gureanii etc, au pus în discu
te și alte probleme de care de
pinde succesul in lupta împo
triva rebuturilor și au propus 

. totodată luarea unor măsuri.
Astfel s-a discutat foarte 

serios despre necesitatea ridi
cării calificării profesionale. A- 
nul trecut a existat mai multe • 
cursuri de minim tehnic. Din 
păcate a funcționat bine numai ' 
cursul la turnătoria de oțel. 
Gheorghe Bucur, Barbu Neagu 1 

cși alții care au urma,t cu regu- | 
larîtate cursul de minim tehpic | 

.și și-au însușit temeinic cu no- i 
ștințele predate, acum în ca- j 
drul întrecerii in cinstea Con- j 
greșului partidului, au ; lichidat } 
‘complect arebuturile Dar .toți ti- i 
nerii din sectorul turnatorie tre- 

"buie să-și ridice calificarea pen
tru a putea lupta cu succes îm

potriva rebuturilor. De aceea 
.organizația U.T.M. va trebui să

T M1RONEȘCU

(Continuare în pag. 3-a)

O Și mecanicii de la depoul 
C.F.R. Suceavâ-nord muncesc 
cu însuflețire pentru îndepli
nirea angajamentelor luate 
in cinstea Congresului parti
dului. De cind au răspuns la 
chemarea celor 19 întreprin
deri și pini în prezent ei au 
redus consumul specific de 
combustibil cu 7,42 la sută, 
realizind astfel economii in 
valoare de 77.286 lei.

• în ultimul timp la sec
ția de croit a Fabricii de 
confecții din Brăila s-a ex
tins metoda îmbinării șabloa
nelor. In acest fel muncitorii 
de aici au redus consumul 
specific cu 3 cm țesături pen
tru fiecare cămașă, executând 
totodată confecții de bună 
calitate. Numai Ia cămășile 
produse peste plan s-ou eco
nomisit mai mult de 1.500 m 
țesături.

• La acțiunile de gospodă
rire și înfrumusețare a ora
șelor și satelor regiunii Stq- 
lin participă cu însuflețire 
mii de cetățeni. La construc
ția celor 240 apartamente 
din Orașul Stalin, au lucrat 
voluntar în ultimul timp nu 
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni de Ia Uzinele „Stea
gul Roșu**, „Ernst Thdlmann", 
.Strungul", gospodine, elevi 
și studenți, care au efectuat 
mai mult de 50.000 ore 
muncă voluntari.

Peste 100.000 ore muncă 
voluntară cu fost efectuate 
de locuitorii Orașului Stalin • 

la amenajarea parcurilor și 
zonelor verzi, la plantarea 
pomilor pe marginea șosele
lor și la alte lucrări prevă
zute în planul de sistemati
zare și înfrumusețare a ora
șului.

Tn luna ianuarie intre tine
rii mulgători de la gospodăria 
de stat „Sc:nte:a“, raionul Ne
grești, regiunea lași, s-a încins 
o întrecere pasionantă Initia
tor a fost tinărul Vasile Căldă- 
raru. Obiectivele erau : pe baza 
aplicării regu'ilor științifice să 
se obțină anul acesta cite 100 
litri lapte peste plan de la fie
care vacă furajată șisăse redu
că cheltuielile pe cap de vacă 
furajată cu cel puțin 100 lei. Asta 

.înseamnă că in acest an cei 4 
mulgători să aducă gospodăriei 
beneficii în.valoare de 5200 lei 
și să realizeze o depășire de 

■ plan de 5300 litri lapte. Zilele 
alt -trecut și graficul întrecerii 
arată o situație din ce în ce 
mai bună. Analiza făcută recent 
a arătat că tinerii mulgători au

și realizat beneficii în valoare 
de 4900 lei și o depășire de plan 
de 3400 litri lapte. Cu prilejul 
analizei, utemistul Gheorghe 
Virlan, tinerii Vasile Căldăraru, 

’ Ștefan Cozma și Vasile Ursu 
au hotărît să muncească
îneît obiectivele pe care și le 
luaseră pentru întregul an să 
fie nu numai realizate ci și 
depășite.

astfel

MARGARETA TKACI 
tehnician zootehnist

Angajamentele prind viața
PLOEȘTI. — Angaiamentele 

lua*e de tinerii petroliști din 
regiunea ploești au început să 
prindă viață. în cele citeva 
săptămîni care au trecut de 
cînd au răspuns chemăr i la în
trecere In Intîmpinarea Con- 
gresu ui, tinerii petroliși au e- 
fectuat aproape 10.000 ore de 
muncă voluntară. Ei au recupe
rat astfel din bătături cantități

insemna'e de țiței șl parafină, 
au colectat 100.000 kg de fier 
vechi și au făcut econonri de 
energie e ectrică și materiale in 
valoare de aproape 50.000 lei. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obținute de tinerii din schelete 
Urlați, Cimpina, Tîrgoviște, 
Băicoi și altele.

(Agerpres) ,

Scurt popes in Cișmigiu

Foto : N. STELOR1AN

Tineri co'ectiviști pcnticipa 
la acțiuni patriotice

Pentru anul acesta 
consiliul de condu
cere din G. A. C. 
„Progresul” comuna 
Roșiori raionul Căl- 
mățui. și-a fixat în 
planul de producție 
să extindă sectorul 
pomicol. Mergînd pe 
linia îndeplinirii o- 
Inactivelor propuse 
în plan, tinerii co
lectiviști din această 
gospodărie au. reușit

să planteze circa 600 
pomi fructiferi din 
care un moșe număr 
prin muncă patrio
tică. In afară de 
aceasta, tinerii din 
G.A.C. ..Progresul" 
au adus un substan
țial aport în acțiunea 
de redare în folo
sință a noi terenuri, 
îndrumați de organi
zația de partid, tine

rii de aici, sprijiniți 
de consiliul de con
ducere al gospodă
riei, au defrișat pe o 
suprafață de 20 ha, 
vii hibride nerenta
bile și mărăcinișurile 
redind această supra
față agriculturii-

DAMIAN SOCEANU 
colectivist

Noul club al Uzinelor • „Republica" din Capitală.
Foto : AGERPRES

Sub conducerea mcistru’ui Șerban Liviu elevii din anul I s^un- 
gărie, școala profesională „Ernst' Thâlmann“ din Orașul Sta’fn» 

învață mînuirea strungului.

Foto : P. POPESCU

Drum deschis
omului spre stele!

• Greutatea navei-satelit, fără ultima treaptă a rachetei 
purtătoare, este de 4.540 kg e O cabină ermetică poartă 
o încărcătură echiva entă cu greutatea unui om și tot 
echipamentul necesar unui viitor zbor al omului e S-au 
pus bazele realizării unor nave cosmice sigure, menite 
să asigure zborul omului in Cosmos in deplină securitate

MOSCOVA. - Agerpres. - TASS transmite : In 
decursul ultimilor ani, în Uniuncq Sovietică se 
desfășoară lucrări de cercetări științifice și lucrări 
experimentale de construcție pentru pregătirea 
zborului omului in spațial cosmic.

Realizările Uniunii Sovietice in domeniul creării 
unor sateliți artificiali ci Pămintului de mare g-eu- 
tate și mari dimensiuni, experimentarea cu suc
ces a unei puternice rachete purtătoare eapabi’e 
sâ plaseze pe orbita stabilita un satelit in greu
tate de citeva tone, ou permis realizarea unei 
nave cosmice pentru zboruri de lungă durată ale 
omului in spațiul cosmic și începerea experimen
tării ei.

La 15 mai 1960, In Uniunea Sovietică a fost 
lansată o nava cosmică pe orbita unui satelit al 
Pămintului. In baza datelor obținute, nava-satelit 
a fost plasată, in conformitate cu calcule^ făcute, 
pe o orbită apropiată de orbiia circulară la o 
altitudine de aproximativ 320 km. de la supra
fața Pămintului, după care s a desprins de ultima- 
treeptă a rachetei purtătoare. Periocda inițiala a 
navei-satelit a Pămintului este de 91 de minute, 
înclinarea orbitei sale față de planul Ecuatorului 
este de 65 de grade. GREUTATEA NAVEI-SATE
LIT, FARA ULTIMA TREAPTA A RACHETEI PURTA- 
TOARE, ESTE DE 4.540 KG. Pe bordul ncvei-sate'it 
este instalată o cabină ermetică purtind o încăr
cătură echivalentă cu greutatea unui om și tot 
echipamentul necesar unui viitor zbor ol omului, 
precum și diferite aparate a căror greutate, îm
preună cu surselâ de alimentare, este de 1.477 kg.

Lansarea este menită să încerce și să verifice 
un sistem de navâ-satelit care asigură zborul în 
deplină securitate și ghidarea ccestuia, întoar
cerea pe Pămint și condițiile necesare omului in 
zbor. Prin această lansare s-ou pas bazele unei

Un pas J 
îoorului

Comunicatul Agenției TASS 
referitor la lansarea din Uni
unea Sovietică a unui nou sate- 
lit artificial al Pămintului — 
mai greu decît cel mai mare sa
telit artificial sovietic lansat 
anterior și mai mare decît toți 
sateliții artificiali americani in- 
trați în orbită la un loc — re
prezintă un succes de mare va
loare științifică. El ne apropie și 
mai mult de ziua în care primul 
pămîntean va zbura în Cosmos.

Impresionantă prin greutatea 
și prin dimensiunile sale, nava 
cosmică depășește cadrul unei 
simple realizări de performanțe 
constructive. Această lansare 
poale fi apreciată ca un moment 
cosmonautic de cea mii mare 
însemnătate practică. Este pri
mul pas decisiv spre efectuarea 
zborului în Cosmos de către o 
navă cu pasageri Ia bord.

Intr-adevăr, organizarea zbo-

munci complexe de realizare a unor nave cosmice 
sigure care sint menite sâ asigure zborul omului 
in Cosmos in deplina securitate.

După ce vor fi obținute datele necesare de p« 
bordul navei-satelit va fi înfăptuită desprinderea 
de la aceasta a cabinei ermetice, în greutate de 
cproximativ 2,5 tone. In eazul: de față nu $e pre* 
vede întoarcerea pe Pămint a cabieei ermetice ; 
după verificarea siguranței de. funcționare și 
după desprinderea de nava-satelit, cabina,’ ca și 
nava-satelit însăși, în baza unei comenzi de pe 
Pămint, vor începe să coboare și își vor înceta 
existența odată cu intrarea în păturile dense ale 
atmosferei. .• ; - .

Pe bordul navei-satelit este instalat un radia- 
emițător „Signal** .care lucrează pe frecvențe de 
19,995 MHz atît in regim telegrafic cit și telefonic 
de transmitere.

în afară de emițătorul „Signal”, pe bordul na
vei satelit sint amplasate instalații speciale de 
radio pentru transmiterea pe Pămint a datelor 
privind funcționarea aparatelor instalate și pentru 
măsurarea exactă.a elementelor orbitei. Alimen
tarea aparaturii științifice și de măsurat a sate
litului se înfăptuiește cu ajutorul unor surse chi
mice de curent și al unor baterii solare.

Prelucrarea primelor date obținute de pe nava- 
satelit a arătat că aparatura instalată pe bordul 
ei funcționează normal. Stațiile de pe Pămint fac 
observații regulate asupra naveirșatelit.

La ora 6,11 (ora Moscovei) nava satelit a tre
cut deasupra Moscovei. La ora 7,38 (ora Mosco
vei) nava-satelit va trece deasupra Parisului, La 
ora 7,43 (ora Moscovei) nava satelit va trece 
deasupra Leningradului. La ora 10,36 (ora Mosco
vei) nava-satelit vq trece deasupra New York ului.

ecisiv
omului în

spre

Ing. D. Ândreescu

.rului cosmic al. omului impune 
parcurgerea unor etape pregăti
toare, fără de care, riscurile că
lătoriei sint extrem de mari.

Inainte de toate, pasagerul 
navei-satelit trebuie readus tea
făr pe Pâmînt. Aceasta obligă 
pe specialiști să-i asigure o ca- 
bina protejantă împotriva peri
colelor din spațiul cosmic (ra
diații și meteoriți, în special) și 
prevăzută cu toate instalațiile 
necesare pentru ca omul să că
lătorească „activ" la bordul sa
telitului. Cu alte cuvinte, pe tot 
timpul zborului, cosmonautul 
trebuie să aibă asigurate con
dițiile necesare pentru a putea 
conduce programul de experien
țe și de cercetări încredințat, |

realizarea
Cosmos

înseamnă că, de fapt, In Cos
mos; nu este, lansată o simplă 
cabină, de anumite dimensiuni, 
ci un adevărat laborator modern 
de cercetări științifice, cu un 
,idnnat“ propriu activității ome
nești, cu o securitate perfectă.

In plus, după un anumit nu- 
mir ae rotații in jurul planetei, 
satelitul trebuie recuperat, fără 
ca prin aceasta sâ. fie a meniu- 
țață viața omului care-1 locuieș
te. De aici, necesitatea dotării 
cabinei cu un motor rachetă 
contrar, cu ajutorul căruia se 
poate micșora, treptat, viteza 
șatelitului, determinîndu-se scoa
terea lui din orbită. Dar cabina 
nu poate fi lăsată să cadă ori- 
cum spre suprafața Pămînînlui. 
Mișcarea sa trebuie frmată knl, 
așa ca mediul atmosferic dens 
să nu-i provoace incendierea,

V f Continuare în pag. 3-oJ



Cu privire la încheierea anului școlar, organizarea 
examenului de maturitate și a examenului de stat la școlile 

pedagogice și la institutele pedagogice de învățători
-lai Inital     I r «ntx »l hkinul ,-ii li n l i>.m T t ic ,.t t
Pria reglementarea activități

lor practice social-utile care ur
mează să se desfășoare cu ele
vii din școlile de cultură gene
rală și pedagogice in trimestrul 
III șl prin desființarea examenu
lui de absolvire a clasei a IVa, 
s-au adus mici schimbări și în 
ceea ce privește Încheierea cursu
rilor la unele clase.

Ținind seama de aceste modi
ficări încheierea cursurilor in a- 
nul școlar 1959/1960 se va face 
la datele prevăzute mai jos:

Partidului Muncitoresc Roage, 
superioritatea orinduirii noastre 
socialiste și înfăptuirile regimu
lui nostru de democrație popiv 

,lară.
Comisiile vor ttebui să dea 

dovada de exigența, seriozitate *1 
obiectivitate în aprecierea cu
noștințelor candidaților, evitind 
în același timp interogarea lor 
din chestiuni de amănunt, ne
semnificative.

— Istoria R.PJ?. — oral
— pazele darwinismuite —■ 

' ’’'Hft'l tnrmq
Sandidațfi provenit! de Ia șco- 

Me sau secțiile cu Lmbtie da 
predare a'.e napoctafiuțdor con- 
iocuifoare vor da examen și Ta 
limba și literatura maternă — 
scris și c.-al

*. Clasele MV

4. iunie — terminarea lecți
ilor ;

6-11 iunie — activități 
cial-utile și recreative;

12 iunie 
șit de an.

— serbarea de

so-

știr

ii. Clasa a VII-*

11 iunie 
Hor;

15-25 iunie — examenul de 
absolvire;

26 iunie — serbarea de sfir- 
șit de an.

— terminarea fecți-

c. Clasele V, VI, VIII 
nul I $coli pedagogice

și *•

lecți-11 iunie — terminarea 
Hor;

13-25 iunie — activități 
tice social-productive;

26 iunie — serbarea de sfir- 
șit de an.

prac-

d. Clasele a IX-a, X-a și anit 
II, III școtl pedagogice

11 Iunie — terminarea lecți
ilor ;

13-25 iunie — practica în în
treprinderi industriale, pe șan
tiere de construcții sau în agri
cultură ;

26 iunie — serbarea de sfîr- 
șit de an.

Școlile care au desfășurat ac
tivitatea practică cu clasele IX 
și X în perioada 6-19 aprilie Vor 
prelungi cursurile acestor clase 
pînă la 25 iunie inclusiv; ser
barea de sfîrșit de an va avea 
loc tot în ziua de,26 iunie.

e. Clasa a Xl-a și anal 
școli pedagogice. • ( <

15 iunie 
Hor;

16-30 Iunie — pregătirea ele
vilor pentru examenul de matu
ritate și de stat ;

1 iulie — exdhtenul de matu
ritate și examenul de stat pen
tru școlile pedagogice și insti
tutele pedagogice de învățători.

f. La școlile și secțiile serale 
cursurile se vor fncheia la ur
mătoarele date:

IV

-» terminarea lecți-

Clasele V-VI, VIII, IX, X țf 
anul II școli muncitorești cu 
durata de 3 ani — |, 25 iunie ț

Clasa VII: 11 iunie — termi
narea lecțiilor;

15- 25 Iunie — examenul de 
absolvire;

Clasa XI-* șf anul 111 școli 
muncitorești cu durata de 3 ani

15 iunie — terminarea lecții
lor;

16- 30 Iunie — pregătirea ele
vilor pentru examenul de matu
ritate ;

1 iulie — examenul de matu
ritate.

g. La școlile profesionale, a* 
gricole și de meserii, cursurile 
se vor Încheia potrivit structu
rii anului școlar menționată In 
planurile de Invățămlnt.

h. Grădinițele cu orar redus 
Iși Încheie activitatea in ziua de 
4 Iunie. în săpfămirta 6-11 Iu
nie educatoarele vor pregăti co
piii în vederea serbării de sftr- 
șit de an, care va avea loc în 
Ziua de 12 iynle.

La celelalte tipuri de grădi
nițe structura anului școlar ră- 
mlne cea stabilită prin Instruc
țiunile Ministerului Invățămtn- 
tulpi și Culturii nr. 716/1956.

Examenul de maturitate și 
examenul de stat constituie un 
. J»’ Verfficlre a

niv&lfrluT general de pregătire al 
absolvenților școlii medii, a pu
terii lor de judecată, a capacită
ții lor de, siotetilafe și generali
zare. Io examinarea candidaților 
va trebui să se urmărească dacă 
aceștia și-au Însușit în mod te
meinic și conștient cunoștințele 
prevăzute în programele școlare 
pentru d,sele VIII—XI (anii 
I—1V ai școlilor pedagogice și 
• nii I—II ai institutelor pedago. 
gice) și dacă pot aplica în prac
tică noțiunile, principiile și legi
le studiate.

In mod deosebit va ttebui să 
se verifice dacă absolvenții școlii 
medii și ai șeolii pedagogice in
terpretează fenomenele naturii, 
evenimentele sodal-istorice, ope
rele literare ale scriitorilor stu. 
diați, diferitele concepții și teorii 
etc., în mod just, științific, prin 
prisma materialismului dialectic 
și a materialismului istoric; 
dacă ei cunosc lupta șj politica

impOrtW' mi

*
Examenul de maturitate și 

stat începe în toată țara in Zi: 
de 1 iulie a.c., orele 9 dimineaț

de 
jiua 

----------------------------- .ița.
La examenul de maturitate 

din sesiunea iulie 1960 sa pot 
pretzenta toți absolvenții școlilor 
medii de cultură generală 
(cursuri de zi, serale și fără 
frecvență) și ai școlilor munci
torești de 3 ani (cursuri serale 
și fără frecvență) seria I960, 
precum și restanțierii, indiferent 
de anul clnd au absolvit școala 
medie, oare s-au prezentat cei 
mult de două ori la examenul de 
maturitate, începind cu anul 
1957.

Absolvenții școlii medii care, 
pierzind dreptul de a se mai 
prezenta la examenul de maturi- 
tate, au repetat ultima clasă a 
școlii medii se pot prezenta la 
examenul de maturitate de trei 
ori, în timp de 4 ani de ta data 
repetării și promovării ultimei 
ol ase.

La examenul de stat din se
siunea iulie 1960 se pot prezenta 
toți absolvenții școiilor pedago
gice de învățători și educatoa-e 
(cursuri de zi și fără frecvență) 
și ai institutelor pedagogice 
de Învățători (cursor; de 
zi), precum și restantierii. 
Indiferent de anul dnd au 
absolvit școala pedagogică 
sau institutul pedagogic de în
vățători. Gandidații restanțieri 
care s-au prezentat de cel mult 
două ori la examenul de stat se 
vor putea prezenta in mod ex
cepțional pentru a treia oară Ia 
examenul de stat numai cu apro- 

» barea secției de invățămint 
cultură regionale. _ _

— Examenul de matui 
desfășoară pe secții’: * o 
și reală. Acolo unde 
candidaților va fi corespdnzătoi 
se pot forma comis;: - - -

' in celelalte oazi 
sie va examina______________
bele; secții.

Car-didați: la examonui de mM * 
turitate sint .obligap sa se tai u 
scrie la secția pe care au ur" 
mat-o fn școala medie (ți-aa). 
Candidații care au absolvit ta 
trecut seep's reală sau șHințiBcă ’ 
se vor înscrie la secția irealâv ; 
cei care au absolvit secțiș. mo
dernă sau literată; Se vor ItL 
scrie la secția umanistă. Ceilalți 
candidați restanțieri, care au ab- 
solvit școala medie (liceul) cînd 
aceasta nu era impărțită pe sec
ții, se vor înscrie, la alegere, la 
una din cele două secții (reală 
sau umanistă), pe care o vor 
menționa în cererea de înscriere 
Ia examenul de maturitate. Ab
solvenții școlilor (secțiilor) me
dii clasice se vor înscrie la sec
ția umanistă. Absolvenții școlilor 
și secțiilor serale, seria I960, 
vor da examen de maturitate la 
secția reală. Absolvenții învăță- 
mîntului fără frecvență, seria 
1960, se vor prezenta, de ase
menea. la secția reală, cu ex. 
cepția celor care au urmat șec- 
ția umanistă conform Instrucți- 
unilor Ministerului învățămfntu. 
lui șl Culturii nr. 115.022 din 
1959 Absolvenții școlilor munci, 
torești cu durata de 3 ani 
(cursuri serale și fără frecvență) 
dau examenul de maturitate 
secția pe care ,u urmat-o în 
nul III.

Examenul de maturitate și 
stat se dă la centrul unde

9-

Secția umanistă
d-L Limbi 'și Heretur, roeil- 

nă — scris și oral
— Istoria R-P-R. — oral
— Noțiuni de marxjsm-lem- 

nism (elemente de econo
mie poiitică șî socialism 
științific) s oral

— O limbă la alegere — lim
bă și literatură (limba 
rusă, limba latină. limba 
franceză, limba germană 

» sau limba engleza) — srris
> șt eraL

— Fizica — crai
— Chimia — oral
— Bazele darwinis

ral.
Candidați: proveniți de La șcx> 

Iile sau secțiile cu Lmi da pre
dare ale naționalităților conlo
cuitoare vor da examen și 1a ,
limba .șl L'vmura rulor — Orlac»al* e 
scris și oral.

Candidații provenit- de Ia șco
lile inurrcitcrești cu durata de 3 
ani — sec|:a reală sau umanis
tă — nu vor da examen la acele 
obiecte care m au lost prevă
zute in planurile de -tavătămint 
pentru aceste școli. Acești can
didați vor fi intowati '* crai 
după programele școlare Moșite 
In șcctle muneflerești cu durata 
de 3 ane

Absclrenții șcdu med:: din a- 
nul 1959. care au studiat 
nu! școlar 1968/1959 econ-msia 
poijică. vor fi examinați la o- 
biectul „noțu^j de 
leni-fism" cumaî ti'- 
prtnică.

Candidați: provemț: 
lSăî-iâoe și din serii__
nu var fi examinați la economia 
poiitică și zic: la socialismul 

fie, tatracit n-au studiat a- 
matern.

a-

marxism- 
economia

din seria 
mat- vechi

♦
Obiectele Ia care se dă exa- 

.... de stat sint următoarele:

' iă p.dojo,k.
de învățători

»A predare a ftn- 
bu T—ÎSf r— KM.— MâteffitSca' (irtrnecca și 
* —<j_ țcrq șj or,i 

a

' ’- Mâtemă&ta
vil» • geotoetrlb* 
^’’••"țSiM5li<?J“dare

— Limba șus_â —oral 
— Pedagogia — oral
— Istoria R.P.R. — oral
— Limba și Jiteratura mater

nă — scris și oral și me
todica de predare a lim
bii materne (la școlile cu 
limbi de predare ale na
ționalităților conlocuitoare) 
— oral.

la școlile pedagogice 
de educatoare

Ia 
a-

— Limba și literatura romi- 
nă — scris și oră)

— Pedagogia preșcolari — 
scris și oral

— Limba rusă — oral
— Istoria R.P.R. — oral
— Limba și literatura mater

nă (la școlile cu linfbi de 
predare ale naționalităților 
conlocuitoare) — scris și

minați din materia prevăzută 
în programele în vigoar* de e- 
conomie politică și socialism 
științific.

f- La limb, ți literatura ro- 
mină candid a ții vor fi , exami
nați din' Istoria literaturii ro- 
mine și din principalele noțiuni 
de teoria literaturii aplicate la 
opere din literatura romînă Și 
universală.

,’s stabilirea notei la obidctul 
Jrnroa ți litera tubă romînă''. se 
va ține seama atît de cunoștin
țele de literatură, cit și de co- 

. rectitudinea formei de expri
mate

La școlile cu limbi de predare 
ale naționalităților conlocuitoa
re. examinarea la limba și lite
ratura romînă se va face după 
programa pentru examenul de 
maturitate trimisă recent de 
MIC |

Caaisdații — atft de la șen
ile cu limba de predare romi- 
nă. dt și de la școlile cu limbi 
de predare ale naționalităților 
conlocuitoare — în ale căror lu
crări scrise se vor găsi grave 
Si frecvente greșeli de ortogra
fie, punctuație, construcția fra- 

. ze vor fi exaț^nați opal și din 
or ioc oalele noțiuni de reguli 
gramaticale care stau la baza 
exprimării corecte.

L- școlile cu limb: de predare 
ale naționalităților conlocuitoa
re. exammarea candidaților la 
limba și literatura maternă se 
va face din materia prevăzută 
ta programele claselor VIII—XI 
(istoria literaturii materne și 
prmdpa'.ele noțiuni de teoria 
literaturii).

7- La limba rusă (cursuri de 
zi)

Literatura (scriitorii și frag
mentele studiate).

I. A. S. Pușkin (biografia) 1 
Un fragment din povestea ..Fii
ca căpitanului"; „Mesaj celor 
din Siberia".

2- M. Lermontov (biogra
fia) ; „La moarte, poetului“.

3. NA. Nekrasov (biograf a); 
..Drumul de fier-', (fragment).

4. N. V. Gogol (biografia) ; 
„Revizorul" (fragment) ; „Moar
tea tai Ostap" (fragmen: din 
povestirea „Tafas Bulba").

5. 1. A Crilov ( biografia) ; 
.Lupul intre dini' (fabulă).

6. I. S. Turghemev. (biogra- 
f:aL; _Mo*Ier:ța" (fragment d:n 
povMirea -Panin ți Baburin").

7. L. N. Tolstoi (biografia) ; 
. Pttea Borov părțile I- «■ a 
11-a fragmente d 
. Războ; și pace* )

8 A M Gorki 
..Hunii" (fragment 
-L* stăplni-): „I 

a lui Danko”; „Cuvin tul lui 
Pavel Vlasov la judecata" 
(fragment din romanul .-Mama" 
părțile I și a Il-a).

9. N A. Ostrovski (biogra
fii) ;..Reîntoarcerea in rinduri” 
(fragment din romanul .Ața 
s-a călit oțelul").

10. AT. Tolstoi 
„Caracterul 
III. IV. V).

II. K. M. 
fia).

12. N. S _
fia) ; „Intilmre"( In zilele ase
dierii Leningradului).

6. P. Vergilius Maro: Viața 
și opera ; Georgica ; Encida.

7. O. Horatius Flaccus: Ars 
poetica.

8. P. Cornelius Tacitus: An-
Boia*. ..............■— ■ -

Limba

La gramatțcă *e cer ®offolo- 
g.a și sintaxa studiate în cla
sele VUI—XI, pe bază de ana
liză gramaticală.

1. La limba franceză: « { |

Literatura (scriitorii și frag
mentele studiate). Mărite pe
rioade și curente %le, literaturii 
france™, jevui pediil renai- 
terea, clasicfcrjuț,» țllminismdl,

peatru anii I—II al institutalor 
pedagogice de Învățători;

— Subiectele lucrărilor scrise 
Ia examenul de maturitate vor 
fi fixate de M.I.G. și vor consta 
4i»>

La literatura romînă — o lu
crare de sinteză din principalele 

"rime de literatură ctas: 
ntemporană studiate 
e VIH-Xt.

Limba

conlocuitoare) — scris 
oral.

de
__ , _ ___ ._ ____ , ___ _ este 
repartizată școala absolvită de

■ ■. ■ eTntn IsIlnjAcandidat.
înscrierea candidaților la exa

menul de maturitate și de : stat; 
se face în baza unei cereri șdre- 
sată președintelui comișieih care 
se depune la școala în care can
didatul a urmat clasa a XI-a. O‘ 
dată cu cererea candidatului, 
școala va trimite comisiei un. 
dosar care va cuprinde: copia 
de pe certificatul de naștere al 
absolventului, autentificată de 
școală ; caracterizarea diriginte
lui : copie de pe foaia matricolă, 
cuprinzînd situația școlară a ele
vului din clasele VIII—XI (anii 
I—IV școli pedagogic, . Si-șnii 
I—II institute p-dagogice 'de iti- 
vățători), pe care trebuie să fie 
menționat .de cit* ori s-a prezen
tat absolventul la examenul de 
maturitate sau de stat. '

Gertifioatul de absolvire a sco. 
Iii medii nu po*te 44vi ’iă act 
de studii pentru Înscrierea la 
examenul de maturitate.

★

Obiectele la care se dă exa
men de maturitate sint urmă
toarele :

Secția realei
— Matematica — scris și 

ral
— Fizica — oral
— Chimia — oral
— Limba și literatura 

nă — scris și oral
- Noțiuni de marxism-leni

nism (element^ de econo, 
mie politică și socialista 
științific) — oral

o-

romt.

3

La Institutele 
pedagogice 

de învățători
— Marxișm-leninism — oral
— Pedagogia .generală — 

striS și oral
*- Metodica limbii romlne — 
e oral
— Literatura pentru copii — 

scris
— Metodic, aritmeticii — o- 

ral
— Metodica limbii materne 

(la institutele cu limbi de 
predare ale naționalități
lor conlocuitoare) — oral-

la examenul de maturitate se 
precizfeză următoatale :

a. ,ll Jstof|a R.P.R. «i la ba
zele darwlnismului verificarea 
se va face din materia prevă
zută în programele respective 
in vigoare.

b. La matematică din materia 
claselor VIII—Xl (exerciții șl 
probleme fără demonstrarea teo
remelor) .

c. La fizică se va examina 
din capitolele: electro-magne
tism în întregime, cu inducția 
electromagnetică, curentul alter
nativ. generatoare, motoare 
transformatoare și electrificarea 
(teme studiate fn clasa a X-a); 
circuit oscilant, cimo electro
magnetic, unde electromagnetice 
și proprietățile lor. tuburi elec
tronice : dioda, trioda și folosi
rea lor. radioemlsie, nadiorecep- 
ție, radiolocatie, structura ato
mului în întregime (teme stu
diate in clasa a XI-a).

d. La chimie se va examina 
numai din chimia organică, pro
grama In vigoare.

e- La „noțiuni de marxism-le
ninism" candidatii vor fi exa-

rus*

Simonov (biogra-

Tihonov fbiogra

La gramatică se ear morfo
logia și sintaxa, studiate în cla
sele VII—Xl. pe baaă de ana
liză gramaticali.

Limba rusă (cursuri fără frec
ventă și restanțieri).

Literaturi.

1. A. S. Fușkin (biografia); 
Un fragment din povestea „Fii
ca căpitanului"; ..Mesaj celor 
din Siberia".

2. M. Lermontov (biografia)l 
„La moartea poetului” (frag
ment).

3. N. A. Necrasov (biogra
fia) ; „Drumul de fier" (frag
ment).

4. N. V. Gogol (biografia) 5 
„Revizorul" (fragment din co
media „Revizorul" primul 
fragment).

5. I. S. Turgheniev (biogra
fia) : „Moșierița” (fragment 
din povestea „Punin și Babu
rin").

6. L. N. Tolstoi (biografia).
7. M. Gorki (biografia).
8 N. A- Ostrovski (biogra

fia) ; „Reîntoarecerea in rin
duri" (fragment din i 
„Așa s-a călit oțelul").

romanul

Limba

La gramatici se cer morfolo
gia și sintaxa, studiate In cla
sele VIII—XI, pe bați de ana
liză gramaticali.

h. La limba latini

Literatura (scriitorii și frag
mentele studiate).

1. fl. I. Gaesar: Viața și o* 
pera ; „De bellu gallico"'.

2. M. T. Cicero: Viața țl*o- 
pera; Pro Milone; în Catilî- 
nam.

3. T. Livius: Viața și opera; 
Ab Urbe condita.

4. P. Ovidius Naso i Viața și 
opera; Tristia.

5. T. Lucretius Carus : Viața 
și opera; De rerum natura.

noade șt curente țle. 
france™; ieyul mediii 
terea, clasicismul,» iljminismdl, 
romantismul, realismul critic, 
literatura secolului al XX-lda 
(scurte prerenMri).

1. Rabelais»:} jExtrait d’uae 
lettre de Gargăhtua ă Panta- 
gruel: Le jugement d’un *fo*.
A Comei He : Sotae: de ia pr|-

itian
3. Moliere : Harpagon cnasj
- c.a.c 1-e.
___ 2’, ; Malhonfiâtett d’d
-and seigneur (Don Juan, ac

3? Molifre : _
La Fleche (L’Avare acte, 
scene 3) ; I__________
grand seigneur (Di 
IV, scăne 2 et 3).

4. La Fontaine : Le loup *t 
Tagneau.

o. Vbltaire: Vie d-un esclaye 
de couleur; Candide.

Diderot: Paix (article de 
yclopddie).

de couleur; Candide.
6. T' . “ ' .

I’EucycIopddie).
7. Victor Hugo: Mort de G^- 

vroche (Les Misărâbles) ; Soa- 
vertir de la nuit du 4.

8. Balzac: Grandet oonolgl 
une bonne affaire ; Gobseck. '

9. Stendhal: Le Rouge et l<
Noir (Le jugement). j

10. Flaubert: .Madame Bovary 
(les noces); Une yieille ser
vante.

11. Zola : La grive des rr - 
neurs; L’Attaque du moulin.

12. Maupassant: Deux ami i: 
Le Pire Milon;

13. .Anatole France: Grail i- 
quebille.

14. Romain Rolland :• Je*n 
Gristophe (fragment); La jeți- 
nease soviătique.

15. Louis Aragon: Du poete 
* aon parti; D une petite fide 
massacree.

Limba

|t

le

II

La g-amatkă se vor 
moriologia și sintaxa previ 
zu’e ir. programa da se!or VI 
—XI.

j. La limba germană .

Literatura (scriitorii și frag
mentele studiate).

I. G. E. Less ng: Miaza vii 
Ba-zbef-n; Der Hamster ut»! 
d'2. jV^Goethe: Fajst (frai- 

ment); ErlkOmg
3. Fr. SchiHer “ 

achuh: 
ment).

4. H. _____ _____ _______
Der Tee (fragment).

5. J. P. Pnebel: Der kl-z^ 
Richter.

6. Otto .Erzaț: Asmua Se."*- 
per wiii Lehrer werdea.

7. Thomas Mann : Die Latei 4- 
stunde.

8. Berțhoit B.-echt; FragUi 
eines lesezde. Ar belters.

9. J. R. Becher: Goethes Tod; 
Gesang vom Lernen.

10. A. Seghers: Der Ffihre^ 
achein.

II. Wdii Bredd;, W. Bredol
12. Erw;.-. 'wittsîfckf Ein 

Ausllug nit Onkel Flieha.
13. Alfred Margul-Sderber: In 

elner BuțSia-sstefluhg.
14. Heinrich Mann : Begeg- 

nung mit ein«m Handwerker.

Limba

Schiller: Der Ha-4- 
Wliheten Tef! (frai

el
La limba șl literatura ro- 

mlnă (școli cu limbile tie pre
dare «le naționalităților eoni» 
tuitoare) — o temă de litera' 
tură dsn materia prevăzută In 
programa pentru examenul de 
maturitate difuzată pe teren și 
o analiză gramaticală.

La limba și literatura ma
ternă — o temă de literatură 
din materia studiată in clasele 
VHI-XI.

La matematică — probleme 
din materia claselor VIU— 
Xl.

La limba latină — traduce
rea unui text (din limba la
tină In limba roirdnă).

La limba rusă și limbile oc-, 
cidentale — o temă de litera-1 
tură pe baza materiei de stu* 
diu prevăzută în prezentele in
strucțiuni.

— Subiectele lucrărilor scri
se la examenul de stat vor fi 
fixate de M.I.G. și vor consta 
din:

La limba și literatura romînă
— o temă de literatură și o 
analiză gramaticală din mate
ria studiată în anii I—IV ai 
școlilor pedagogice.

La limba și literatura romînă 
(școli cu limbile de predare ale 
naționalităților conlocuitoare)
— o temă de literatură și o a- 
naliză gramaticală din progra
ma anilor I—IV ai școlilor pe
dagogice.

La limba și literatura ma
ternă — o temă de literatură, 
și o analiză gramaticală din 
materia studiată în anii I—1V 
ai școlilor pedagogice.

La matematică 
de aritmetică și geometrie din 
materii anilor 1—iy ti scglii 
pedagogice.

La literatura pentru copil1 — 
o temă din materia anilor I—II 
ai institutelor pedagogice .de în
vățători.

La pedagogia preșcolară — o 
temă din materia studiată în 
anii I—IV ai școlilor pedago
gice.

La pedagogia generata — o 
temă diz materia studiată in 
ani: I—IV ai școlilor pedago- 
g.ct s*j ani: I—II ai instrui
telor pedagogice de învățători.

Lucrările scrise 1a examenul 
de maturitate se vor da după 
cum urmează:

ace.

Rene : Die Weberfa

Problemele de morfologie, sin
taxă și fonetică'prevăzute In pro- 
Sa mele claselor VIII—XI. pe 

ză de exerciții ți traduceri 
ușoare din și id limba germană. 
Aceste exerciții și traduceri vor 
cuprinde cei mai uzual material 
lexical al claselor VIII—XI.

k. La limba engleză

Literatura (scriitorii și frag
mentele studiate)

l. Wiliam Shakespeare: Ro
meo and Juliet.

2. Jonathan Swift : Gulliver’S 
Travels.

3. G. G. Byron: Ghilde Ha
rold’s Pilgrimage

4. P. B. Shelley: Ode to- 
the West Wind.

5. E. Gaskell: Manchester 
Workers send Ghartist delegates 
to London.

6. Charles Dikens; Picwick 
Papers.

7. W. M. Thackeray: Vafiity 
Fair.

8. J.
Spring.

Houses
10. John Gațawbrthy: Th* 

Forsyte Saga.
11. J. London: .Martin Eden.
12. The Happiest Man on 

Earth.

Limba

Lindsay: Betrayed

B. Shaw; Widotvers’

La gramatică se ver care 
morfologia 51 sintaxa studiate 
fn clasele VIII—XI, p* baz* de 
analiză gramaticală.

Gandidații de la școlii* pe
dagogica de tnvățători și edu
catoare și de la institutele pe
dagogics* de Învățători vor II 
examinați la examenul de stat 
din materia prevăzuta In pro
gramele în vigoare pentru anii 
I—IV ai școlilor pedagogice și

tsi

Boroș, intervine spectaculos pentru onihilcreo 
primei noostre reprezentative de polo.

Fotei V. RANGA

Polo

Dou& victorii

probleme

Amatorii de polo au avut sa
tisfacția si urmărească simbălă 
și duminică seara intilnirile din
tre selecționata R. P. Ungare — 
campioană olimpici, .și repre
zentativa R. P. Romine.

Confruntarea acestor formații 
a oferit un spectacol de cali
tate, cart a constituit un bun 
prilej de verificare a pregătirii 
echipelor pentru Olimpiada de 
la Roma.

Examenul acesta a fost trecut 
ou „foarte bine'* de poliștii ro- 
mini. Aceasta, in primul rind 
pentru cele două victorii cucerite 
la- același scor .- simbătă seara 
3-2 (2—1) iar duminică seara 
3—2 (1—2).

Ne-a fos dat să constatăm în 
evoluția reprezentativei noastre 
lucruri deosebit de îmbucură"1 
toare: componența primei noa
stre echipe de polo practică un 
joc modern, matur, cu o cores
punzătoare concepție tehnico-tac- 
tică.

Elementele de ordin tehnic 
au fost dublate cu cele de ordin

Duminica
Fotbal

continuarea pregătirilor

de prestigiu
moral: perseverența, voința de 
a învinge.

Și ce altceva dacă nu aceasta

un 
un 

bu*

le a adus o dublă victorie 
fața unei selecționate cu 
palmares impresionant, cu 
prestigiu ca cel de care se 
cură campioana olimpică ?

Corespondența firească între 
elementele de ordin tehnic și 
moral, lucru care lipsește mai 
ales la... fotbal, le-a asigurat 
victoria chiar și atunci cînd era 
condusă cu două puncte.

întreaga formație — Ștefane* 
seu, Bădiță, Zahan, Blâjec, 
Kronner, Grințescu, Szabo, me
rită felicitări mai ales pentru 
puterea de luptă, hotărîrea de a 
învinge demonstrată mai ales în 
cea de-a doua întîlnire.

Oaspeții au evoluat la valoa
rea așteptată, dar au trebuit să 
se mulțumească 
victorii (6—1 și 
de reprezentativa

cu cele doua
3—J) cucerite 
secundă.

R. VASILE

— Limba și literatura romîrră
— In ziua de 1 iulie, orele 9 
dimineața, atît la școlile Cu 
limba de predare romînă dt și 
la școlile cu limbi de predare 
ale naționalităților conlocui
toare.

— Matematica — In ztua de 
2 iulie, orele 9 dimineața, pen
tru candidații care se prezintă 
la secția reală ; In aceeași zi 
și la aceeași oră va avea loc 
lucrarea scrisă la limba rusă 
(latină, franceză, germană sau 
engleză) pentru candidații care 
se prezint* la secția umanistă.

— Limba și literatura ma
ternă — In ziua de 3 iulie, 
erele 9 dimineața, pentru candi
dații de la școlile cu limbi de 
predare ale naționalităților con
locuitoare.

Lucrările scrise la examenul 
de stat de la școlile pedagogice 
și de la Institutele pedagogice 
de Învățători se vor da după 
cum urmează :

— Limba și literatura ro- 
mlnă. 1 iulie, orele 9 dimineața, 
atît la școlile cu limba de pre
dare romînă, olt și ia școlile 
cu limbi de predare ale națio
nalităților conlocuitoare — can
didați:' de la institutele pedago
gice de învățători vor da, în a- 
ceeașj zi și de la aceeași oră, 
lucrare scrisă la literatura pen
tru copii.

— Matematica — 2 iulie,
orele 9 dimineața — candida
tele de la școlile pedagogice de 
educatoare vor da, în aceeași
zi și la aceeași oră, lucrare
scrisă la pedagogia preșcolară;
— Candidații de la institutele 
pedagogice de învățători vor 
da, In aceeași zi și la aceeași 
oră, lucrare scrisă la pedagogia 
generală.

— Limba și literatura ma
ternă — 3 iulie, orele 9 dimi
neața pentru școlile cu limbi de 
predare ale naționalităților con
locuitoare.

La lucrările scrise, la fiecare 
obiect se dau două rinduri de 
subiecte, din care se tratează 
unul, la alegere. La lucrările 
acrise se admite folosirea dic
ționarelor și a tablelor de lo
garitmi.

Examinarea orală la 'limba 
latină se va desfășura în lim
ba rpmină. La limbile moderne 
examinarea orală se v* desfă
șura fn limba modernă respec
tivă,

Candidații care obțin la exa
menul de maturitate sau de 
stat cel puțin media 5 la fie
care obiect sint declarați reu- 
șiți. Sei care nu obțin medii 
de promovare la toate obiec
tele sint declarați respinși. 
La examenul de maturitate și 
de stat nu se admit corigente 
și nici reexaminări.

In cazul cînd un candidat nu 
se prezintă la toate probele de 
examen este declarat respins 
și nu amtnat sau retras.

h - , -
pentru meciul cu echipa R. Ce
hoslovace fotbaliștii noștri au 
susținut duminică pe stadionul 
.,23 August" un nou meci de 
verificare. IntMnind echipa vest- 

’ . Saarbrucken
romînă a ciștigat 

prin

germană 1 F. G. 
selecționata 
cu scorul de 2—0 (1—0) ,
punctele realizate de Tătaru și 
Eftimle. Echipa romînă a ali
niat următoarea formație: Uțu, 
Popa, Apoi za n, Soare, Jenei. 
Nunweiller, Oaidă, (Hașotl), 
Seredai (Raksi), Mateianu, 
timie, Tătaru.

In decursul jocului s-au 
marcat Nunweiller, Tătaru, 
nel, Eftimie și Mateianu,

Vollmar, Kriegerde la oaspeți 
și Makliza.

Ef-

re-
Je- 
iar

*
s-a mai anunțat,După cum _ _ .

la 19 și 29 mai echipa de fot
bal a U.R.S.S. Va întîlni la Mos
cova echipele R P. Folone și 
respectiv Spaniei. In-vederea a- 
cestor meciuri federația unională 
a alcătuit un lot de 17 jucători: 
Iașin (Dinamo Moscova). Mas- 
lecenko (Lokomotiv Moscova) 
— portari; Kesarev, Kuznetov 
(Dinămo Moscova), Maslenkin, 
Krutikov (Spartak Moscova) — 
fundași ; Netto (Spartak Mos
cova). Țârev (Dinamo Mosco
va). Voinov (Dinamo Kiev) — 
mijlocași; Apuhtin (T-S.K.A.), 
Meshi, Kalcev (Dinamo Tbilisi), 
Metreveli, Ivanov, Batanov 
(Torpedo Moscova). Bubukin 
(Locomotiv Moscova), Ponedel- 
nik (S.K.A. Rostov) — înain-

ț^jșjșțlf. "MM? ->*■">

La poarta formației 1 F. G. Scar- 
brucken. 
Fotei R. VASILE

sportiva
Echipa R. D. G. 

cîțtigâtoarea 
„Cursei Păcii"

BERLIN 16 (Agerpres), — 
Gea de-a 13-a ediție a marei 
competiții cicliste „Cursa Păcii" 
a luat sfîrșit luni la Berlin cu 
victoria reprezentantului R. D. 
Germane, Erich Hagen. Pe 
echipe locul întti a revenit de 
asemenea cicliștilor din R.D. 
Germană.

Clasamentul etapei: 1. Hagen 
(R.D.G.) a parcurs 182 km. In 
4h'26’36”; 2. Gazda (R.P. Po
lonă); 3. Govens (Belgia); 4. 
Bangsborg (Danemarca); 5. 
Glaes (Belgia); 6. Saidhujin 
(U.R.S.S.). Toți cei patru cicliști 
romîni au sosit In același timp 
cu invingătorul.

Clasamentul general indivi
dual: 1. Hagen (R.D.G.)
56h34’38”; 2. Qlaes (Belgia) la 
2’22”; 3. Vandenbergen (Belgia) 
la 4’04”: Adler a ocupat ledul 
7, iar Schur locul 16. Dintre ci
cliștii romini primul s-a clasat 
Ion Stoica pe locul 26,

Clasamentul general pe echipe:
1. R.D. Germană 169 h. 51’19”;
2. Belgia la 13’23”; 3. U.R.S.S.
la 18’24”; 4. R. P. Polonă; 5.
Anglia; 6. Danemarca; 7. R.
Cehoslovacă; 8. R. P. Ungară;

;C. —_ 2-, . ran.
R. P. Bulgaria ; 13.
; 14. Iugoslavi, etc.

Cehoslovacă : 8. R. P. Ung;
9. R.P.R.; 10. Olanda: 11. Ft 
ta; 12. T. * 
Luxemburg;

Șah
* Turneul 

Budapesta a 
tășurarea partidelor din rundele 
a 7-a și a 8-a. Reprezentantul 
R. P. Romine, Mititelu, a obți
nut două remize: cu albele la 
Kozma (R. Cehoslovacă) și cu 
negrele Ia Popov (R. P. Bulga
ria). in clasament conduce 
Barcza (R. P. Ungară) cu 6 
puncte, urmat de Bertok (Iugo- 
slavlaj 5 puncte. Bilek (R, P. 
Ungaria), Scheltinga (Olanda) 
4'/s puncte. Mititelu totalizează 
4 puncte.

zonal de șah de Ia 
continuat cu des-

Atletism
Pe stadionul Republicii din 

Capitală a luat stîrșit duminică 
concursul de atletism dotat cu 
„Gupa Primăverii", care a con
stituit o bună verificare a atie- 
ților noștri fruntași înaintea 
campionatelor internaționale ale 
R P. Romlne Iată cîteva din 
cele mai valoroase rezultate în
registrate în cea de-a doua zi : 
bărbați .* 800 m Z. Vamoș 1* 51”; 
5.000 m D. Bîrdău 14'35” 6/10; 
G. Grecescu .14’ 47” 6/101
10 km marș I. Popa 46’ 31" 
8/10; înălțime E Ducu 2 m (re
cord republican de juniori ega
lat) ; femei : 400 m Florica Gre
cescu 57" 9/10; disc L. Mano- 
liu 48,25 m;

Frimul loc în clasamentul ge
neral a revenit echipei Dinamo 
cu 511.5 puncte, urmată de 
Știința București cu 435,5 puncte 
și C.C.A. cu 284 puncte.



VIAȚA DE ORGANIZAT IE

La baza succeselor noastre
conducerea de către partid

Organizația noastră U.T.M. 
crescut mult tn ultimul timp, 

proape toti tinerii din fabrică 
i devenit utemiști. A crescut 
■ește și rolul organizației 
■T.M. în mobilizarea tinerilor 

viata întreprinderii. Ea des- 
șoairă în prezent o activitate 
tensă, multilaterală.
Toate succesele noastre, creș- 
rea și întărirea organizației 
5»stre U.T.M., Ie datarăm în 
•imuj rînd conducerii de către 
îrtki, grijii ou care se ocupă 
■ganizatia de partid de crește- 
a și educarea tineretului.
Comitetul de partid, comu- 
știi ne-au ajutat să ne orien
tai just și să ^ne concentrăm 
wvtia asupra celor mai im- 
artante probleme din munca 

viat» tineretului. Aș wea să 
mi-ntesc doar cîteva din aces- 
ia. întreprinderea noastră — 
atxrica de mobile „23 August- 
- este una din cele 19 între, 
rinderi care au lansat chema- 
ia la întrecere socialistă în 
nstea celui de aț III-lea Con- 
res al partidului. Muncitorii, 
ihnicienb, inginerii întreprin- 
erii noastre, sub conducerea 
rganizafiei de partid, s-au an- 
ajat să realizeze în 1960 peste 
Ian economii de 335.000 lei la 
retul de cost, produse în va
iere de 3.445.000 lei și bene- 
cii de 998.200 lei și 12 noi 
rototipuri de mobilă.
Trecerea la producția de mc- 

Hă din plăci aglomerate din 
smn a ridicat cu putere pro- 
lema calificării muncitorilor, 

Însușirii noii tehnologii a 
reducției. Au fost organizate, 
ei drept, încă anul trecut 
ursuri de calificare de scurtă 
urată dar ele nu au satisfă- 
jt nevoile. Comitetul U.T.M.
propus de mai multe ori 

ă se organizeze cursuri de 
rinim tehnic ; comitetul sindi- 
al a susținut această propu- 
iere. A acceptat-o și conduce- 
ea întreprinderii dar cînd s-a 
omit la treabă, ba „nu erau 
ectori", ba „nu erau săli”. Am 
idicat problema aceasta în fata 
omitetului de partid. Comite- 
Ul de partid Și personal tov. 
iokor Andrei, secretarul Gorni
stului, ne-a ajutat să creăm 
onditiile necesare desfășurării 
■ursurilor de calificare. Acum 
este 180 de tineri urmează 
ele 5 cursuri de minim teh- 
u'c.

Una din sarcinile principale 
ncredintate de partid orgarrza- 
iei noastre este educarea mar- 
;ist-leninistă a tineretului. In 
nvătămintul de partid, în cele 

1 cercuri politice U.T.M., la 
iniversitatea populară, la în- 
fățămîntul mediu seral participă 
inul acesta peste 500 de ute- 
niști și tineri. Intr-un timp, 
omitetui nostru U.T.M. se de- 
:lara mulțumit că frecvența e 
larecum bună la cercurile po- 
itice, că acestea se țineau cu 
egularitate. Dar conținutul în- 
rățămintului politic, legătura 
icestuia cu problemele muncii 
loastre practice, puritatea ideo- 
ogică a lecțiilor șl seminariilor 
;ir»ute au fost lucruri de care ne 
ireocupam mai puțin. Comite
lui de partid, organizațiile de 
partid. pe secții. în ședințe 
ipeciale au analizat tocmai 
icest aspect al invătămîntului 
lolitic U.T.M., atrăgindu-ne In 
nod deosebit atenția asupra 
ontinutului acestuia. Aceasta a 
ăcut ca și în organizațiile 
U.T.M. de seefie să se analizeze 
lonținutu] învățămîntului, mem- 
rrii comitetului U.T.M.. secre- 
:arii organizațiilor de secție să 
participe ou mai '*
ritate la lecțiile 
[inute.

Dar educarea 
se rezumă numai _ 
lui tn tnvătămîntul politic. Or
ganizația noastră dispune de 
iorme și mijloace variate prin 
care tinerii pot fi ajutați să-si 
lărgească orizontul de cunoș
tințe politice $i ideologice, să-și 
petreacă mai plăcut și mai fo
lositor timpul liber. Simplift- 
cînd însă sarcinile, noi am re- 
lus la un moment dat mun
ca de educație doar la cî- 
:eva forme (învățămîntul po
litic, adunări generale). Comi
tetul de partid, analizind acti
vitatea

atenția cu multa seriozitate 
asupra acestui lucru.

— Nu vă cramponați de cî- 
teva forme — ni s-a spus 
atunci. Munca de educație pre
supune un complex larg de acti
vități. Cu tineretul trebuie mun
cit tinerește, folosite forme va
riate. Esențial in munca de edu
care este ca fiecare acțiune a 
noastră să aibă ecou in sufletul 
fiecărui tînăr, să ducă la încă- 
dăcinarea și mai puternică a 
convingerilor comuniste ‘ 
știința lui.-

Pe baza indicațiilor pi 
atunci de la comitetul de 
tid noi am organizat 
mul timp cîteva acțiuni intere
sante. cu un bogat conținut 
educativ ca de plidă, întîWri 
cu membrii de partid oare au 
vorbit tineretului despre lupta 
partidului, conferințe pe teme 
politice și științifice, reuniuni 
tovărășești. Intîlnirea tinerilor 
cu comunistul Kiss Sandor, de
putat în Marea Adunare Națio
nală, care le-a vorbit despre 
vizita sa în U.R.S-S. a stârnit un 
interes deosebit. S-a bucurat 
de succes și reuniunea tovără
șească comună pe care am or
ganizat-o împreună cu studenții 
de la I.M.F.

în problemele muncii edu
cative, comuniștii ne-au 
tuit să fim exemplu 
fata tinerilor, să folosim me
toda convingerii și nu metode 
administrative. Să luăm, de 
pildă, concursul „Iubiți car
tea". Am observat că sint unii 
tineri care nu citesc suficient 
Am arătat asta tov. Bokor An
drei. secretarul comitetului de 
partid.

— Păi, nici eu n-am insigna 
de prieten al cărții — ne-a 
spus in glumă tov. Bokor.

— Veniti să vă examineze 
comisia — i-am răspuns tot în 
glumă.

— Bine, am să mă prezint.
L» o ședință a comisiei de 

examinare, împreună cu cîtiva 
utemiști s-a prezentat și tov. 
Bokor. A vorbit o jumătate de 
oră 
mit
Ies 
din 
tru

in caro-

irimite 
de par- 
in ulti.

sfă* 
in

despre eărți-le citite. A pri- 
insigna Atunci n-am înțe- 
ce urmărește. Abia la una 
ședințele comitetului nos- 
U.T.M. am înțeles.

— Voi, membrii comitetului 
U.T.M. — ne-a întrebat 
aveți insignă ? Cîți ? L» 
numărăm

Doar 4 din 19 membri 
mitehihii aveau insigna

— Ei, vedeți, așa nu merge. 
Spuneți una și faceți alta. 
Dacă vreți să convingeți tinere
tul trebuie să fiți exemplu- A- 
tunci am hotărtt : „Membrii co
mitetului, membrii birourilor 
U.T.M. vor citi cărțile și vor 
obține insigna de prieten al căr
ții. Termen : 24 ianuarie".

Această hotărîre a și fost în
deplinită.

Comuniștii cu maturitatea 
politică și experiența de viată

el - 
să vă

ii co-

pe care o au, ne-au dat indi
cații prețioase nu numai în pro
blemele de ansamblu ale mun
cii organizației noastre, ci și 
în problemele aparent mărunte 
care privesc viața unui singur 
om.

In urmă ou cîțiva ani, orga
nizația U.T.M. de la secția mon
taj s-a ocupat 
Hajdu Ștefan. 
In producție, 
destul de bine 
deosebit. In 
își avea „preocupările" lui. Era 
un mare amator de „aventuri 
amoroase". Se plimba ore în
tregi fără rost pe bulevarde. 
Era obraznic, lipsit de respect 
față de vîrstnici. Făcea tot 
spuneau „prietenii" lui 
atunci. A fost criticat de 
multe ori dar 
deranja.

— Ia lăsați-mă 
obișnuia să spună. ,. 
U.T.M. l-a lăsat in pace, nu s-a 
mai ocupat c’e el. Parcă au uitat 
de Hajdu. Maistrul Bogdanov 
Zoltan, membru a-1 biroului de 
partid din secția montaj și 
alți comuniști i-au urmărit însă 
comportarea, au stat de multe 
ori de vorbă cu el. Au obser
vat că de un timp pe Hajdu îl 
supără neatenția tovarășilor 
săi, faptul că nimeni nu-1 lua 
în seamă. Discutînd cu membrii 
biroului U.T.M., tov. Bogda
nov i-a sfătuit să se ocupe de 
Hajdu.

— Ce-ar fi dacă în locul 
reocupărilor" cu care s-a 

obișnuit î-ați găsi voi alte preo
cupări. Ia încercați să stați de 
vorbă cu el.

Tov Qrmenișan Augustin dis- 
outînd cu Hajdu i-a propus să 
se înscrie — deși invățămîn>- 
tul politic începuse 
tr-un cerc politic.

— Poit să vin 
Hajdu.

Se vedea că îi 
că j s-a propus 
Intre timp s-a încadrat în bri
gada utemistă de muncă pa
triotică și spre mirarea membri
lor biroului U.T.M. venea ade
sea să-i întrebe : „Clnd ieșim 
iar la acțiune, că doar n-am 
mai fost de mult 1“ în martie 
Hajdu a fost primit în U.T.M. 
și la ședința comitetului care 
l-a confirmat ca membru al 
U.T.M ne-a surprins plăcut. 
Era un att om, capabil să-și 
analizeze matur viața, lipsu
rile, să vadă și să înțeleagă ce 
are de făcut în viitor.

Iată dar ce a stat la baza tu
turor succeselor noastre : con
ducerea de către partid, grija 
și ateniția părintească ou care 
comuniștii ne-au îndrumat pașii 
în activitatea noastră de fie
care zi.

mult de tînărul 
Nu era utemist 
ce-i arept lucra 
dar fără un zel 
afara producției

asta

ce-i 
de 

mai 
nu-1

în pace —
Și biroul

deja — in

pare bine 
acest lucru.

HADNAGY JANOS 
secretarul comitetului U.T.M. 
de la Fabrica de mobile 

„23 August" din Tg. Mureș

multă regula
și seminariile

tineretului nu 
la încadrarea

noastră, ne-a atras

Elevele Școlii profesionale „Partizanul Roșu“ din Orașul Sta |in sînt nu numai filatoare și 
țesă toare bune dar și talentate gim naște.

Foto : P. RAVEL

Tinerii mineri atacă
pe toate fronturile...

(Urmare din pag. l-a)

căM-am gîndit bine. Pe lingă 
facem economii de lemn, la ora 
asta atit de importantă, daF sîn- 
tem dștigațl și-n altfel. Arma
rea, întărirea tavanului, a aba
tajului o facem mai repede, e 
mpi sigură și ține mai mult. Re
ducem și prețul de cost pe tona 
de cărbune. Este un obiectiv al 
nostru. Dacă mai adăugăm la 
asta și reducerea materialului 
explosiv printr o tehnică nouă la 
amplasarea găurilor la frontul 
de lucru și prin alte economii 
de materiale ne îndeplinim an
gajamentul.

Peste cîteva ore le soseau 
primele cantități de stîlpi de 
metal. Și economii, dar și căr
bune mai mult Asta însemna 
noua „tactică de luptă" cu mun-

tele o brigăzii lui Bartha Fran- 
cisc.

.„Zilele trecute - zile de mai 
-mă afte-m din nou în valea 
Jiului la Exploatarea minieră 
Petrila. Doream să aflu lucruri 
noi despre Bartha și Cepălău. 
Așteptam cu înfrigurare să cu
nosc faptele acestor tineri mi* 
neri, să văd cum se conturează 
în munca lor angajamentele în 
cinstea Congresului partidului. 
Acum, celor doi tineri de *a sec
torul 4, |i s-au alăturat, în lupta 
pentru cucerirea, locului fruntaș, 
olți tineri de nădejde care țin 
sus steagul întrecerii socialiste. 
Ultimele luni au adu$ modificări 
în „clasamentul" întrecerii bri- 
găzilor. In februarie, cînd primul 
loc părea că se dispută între

în legătură cu

Mișcarea cincmatograUcâ 
fle amatori

(Urmare din pag. La)

marele pas către creație. Cu un 
simplu aparat de luat vederi pe 
bandă îngustă (8 m.m. sau 
lăm.m.) se pot realiza lucrări 
de valoare.

j

** 'i 3

lat-o pe tovarășa Nkhifor Aurelia bibliotecară la secția pentru copii o Bibliotecii regionale F» 
tești citind copiilor o poveste.

Paralel cu creșterea interesului 
de masă pentru cinematografia 
amatoare se simte tot mai nece
sară existența unei forme orga
nizate de îndrumare a cineclubu- 
rilor. In această privință, Direc
ția Cinematografiei din Mi
nisterul învățăminUdui și Cultu
rii, în colaborare cu alte organe 
interesate in promovarea acestei 
activități creatoare de masă ar 
putea avea un prețios rol. asu- 
mindu-și inițiativa organizatorici.

tn patria noastră există toate 
condițiile pentru dezvoltarea ci
nematografiei de amatori, înce
pând de la condițiile materiale 
pini la posibilitățile de organi
zare. Și aceasta, in condițiile 
existenței unei puternice culturi 
socialiste în plină dezvoltare, in 
condițiile unei mișcări artistice 
de masă cum nu s-o mai întîlnit 
nici ci nd pe aceste meleaguri.

Poporul nostru are un deose
bit simț artistic. Literatura, arta 
aplicată și muzica populari 
și-au cucerit in mod definitiv a 
faima mondială. Această poten
ța artistici populari ar nea ce 
exprima in limbajul cinemato
grafic de amator. Viața noastră 
nouă, socialistă, pune atitea pro
bleme mari, omul nou este atit 

bot- și complex sufletește.
Pe cînd, așadar, primul festi

val al creației cineaștilor ama
tori ?

Și pe ând, prima consacrare 
a creației amatoare a celei de 
• 7-a arte ?

brlgăzi’e lui Cepălău și Bartha, 
a apărut marea surpriză : locul 
fruntaș a fost cucerit de „elevul" 
lui Bartha, Iszloy Mihai. Mîn- 
dria pentru victoria cucerită 
a stimulat forțele întregii bri
găzi astfel că și în luna urmă
toare, tot băieții lui Iszloy au 
deținut locul fruntaș. Pe Bartha 
I au surprins rezultatele în mun
că ale lui Iszloy în modul cel 
mai plăcut. Doar era omul cres
cut de el, minerul acela harnic 
cu care g muncit ani la rind, 
umăr lîngă umăr, cu care a în
fruntat uneori cu îndîrjire greu
tățile inerente ivite, dar împreu
nă au încercat de atîtea ori și 
bucurii și satisfacții care le-au 
încălzit inimile. Unul dintre me
ritele lui Bartha este și acela că 
brigada lui e o adevărată școa
lă de cadre noi. Nu de mult a 
mai promovat un șef de briga
dă : pe tînărul Molnar Matei. 
Urmează al treilea. Ion Dobro- 
tescu. Peste o lună acest tînăr 
inimos, va împlini 5 ani de cînd 
lucrează în brigada lui Bartha. 
Va primi desigur un certificat 
cu un calificativ bun : „miner 
de mare ispravă". Și deodată cu 
acesta va fi numit șef la una 
din brigăzHe slabe. Brigada lui 
Bartha, a înregistrat un succes 
răsunător în ce privește depăși
rea angajamentului luat în cin
stea Congresului ol lll-lea al 
partidului. Insă tinerii din ex
perimentata brigadă, au luptat 
cu atita ardoare cu muntele de 
cărbune incit la sfirșitul lunii 
aprilie s-a constatat că ei și-au 
realizat de 3 ori angajamentul. 
Este un rezultat remarcabil 
în bazinul carbonifer din Va
lea Jiutei. Viitorul ne re
zervă surprize. întrecerea a- 
vintato ic mina Petrila, in cin
stea Congresului partidului, va 
consacra în curind din rindurile 
tinerilor mineri noi fruntași în 
munco, a He profiluri contempo
rane de tineri ale căror chipuri 
vor sta la loc de cinste alături 
de minerii vîrstnici, dascăli și 
părinții lor apropiați.

C u IC T

Ce condiții trebuie să îndeplinească
cabina ermetică

lansării în Cosmos la 
navei-satelit reprezintă 
cuvînt un salt calita

tiv în istoria cosmonauticii, în 
istoria științei.

Remarcabilele succese ob|i- 
nute de oamenii de știință so
vietici au făcut posibil ca ști' 
ința și tehnica sovietică să 
treacă la concretizarea zborului 
omului în Cosmos.

Să analizăm pe scurt

Reușita 
15 moi a 
pe drept

care 
sînt principalele agregate* cu 
care trebuie să fie dotată o 
navă cosmică locuită în general, 

în primul rînd, în interiorul 
navei cosmice, trebuie să se 
realizeze aerul necesar respira
ției omului. Avînd în vedere 
că aceste nave cosmice trebuie 
să zboare la altitudini unde at
mosfera este extrem de rarefia
tă, rezultă că la bordul acestor 
nave cosmice trebuie să fie 
prevăzute agregate speciale, care 
să fabrice încontinuu aer 
componența chimică și tempera
tura aerului de la sol. în ace-

care trebuie să fie dotată

fie

cu

lași timp, trebuie prevăzute dis
pozitive care să absoarbă și să 
elimine din cabina ermetică lo
cuibilă produsele dăunătoare 
rezultate din respirație. Aceste 
două operațiuni se efectuează 
automat simultan, asigurindu-se 
astfel o regenerare perfectă și 
continuă a aerului în interiorul 
cabinei.

Cabina însăși trebuie să fie 
prevăzută cu izolații termice 
față de exterior, în scopul men 
ținerii unor temperaturi con
stante în interior- De asemenea, 
această cabină, trebuie să fie 
perfect izolată împotriva radia
țiilor vătămătoare din spațiul 
cosmic.

în interiorul cabinei, trebuie 
să se găsească de asemenea dis 
pozitivele necesare orientării în 
spațiu a cabinei, diferite co
menzi. aparate etc. tn litera
tura sovietică de specialitate, se 
arată că determinarea precisă a 
poziției navelor cosmice este 
posibilă cu ajutorul „navigato
rului inerțial", A^ciest agregat

conf. univ. inq. 
Mihai M. Nițâ

constă din dispozitive speciale 
care determină accelerațiile na
vei după 3 direcții fi din ma
șini electronice de calcul care 
determini coordonatele navei în 
fiecare moment. De asemenea, 
cabina locuibili trebuie să fie 
prevăzută eu un dispozitiv care

Comentariu științific
să i asigure o anumită poziție, 
bine determinată pe orbită. 
Această măsură este necesară în 
primul rînd pentru ca axul mo- 
torului de frînare să fie orientat 
intr-o anumită direcție pentru a 
se asigura căderea satelitului 
pe orbita prescrisă, in momen
tul începerii funcționării 
toarelor.

în legătură cu aceasta, 
important să ne amintim
prima încercare de orientare co-

mo-

wte
ci

mandată a navelor cosmice o 
fost efectuată cu succes, de către 
savanții și tehnicienii sovietici, 
la 12 septembrie 1959 cînd nava 
interplanetară automată sovieti
că a fost orientată intr-o anu
mită poziție pentru a se putea 
fotografia suprafața nevăzută a 
Lunii.

Pe lingă agregatele și dispo 
zitivele de mai sus, este bine 
înțeles necesar ca la bordul na
vei cosmice locuite de om, să se 
afle rezerva de hrană, apă, îm
brăcăminte etc. prevăzute pen 
tru un zbor de lungă durată. 
Comunicatul agenției T.A.SS. 
precizează câ pe nava-satelit 
lansată la 15 mai 1960 se afla o 
cabină prevăzută cu tot ceea ce 
este necesar unui zbor al omului 
in condiții normale, scopul ace
stei experiențe memorabile fiind 
verificarea funcționării tuturor 
agregatelor cu care este dotată 
această cabină. După ce se vor 
efectua toate experiențele pri
vind instalația cabinei locuibile,

aceasta se va detașa de corpul 
navei cosmice, pentru ca apoi, 
tot comandat de la sol, să se 
realizeze intrarea in atmosferă.

Intrarea rapidă a cabinei și 
a navei cosmice, pe orbita de 
cădere este realizată prin frî- 
narea acestora cu ajutorul unor 
motoare rachetă special adec
vate acestui scop. Dacă nu s-ar 
lua această măsură intrarea na
vei cosmice în straturile dense 
ale atmosferei, s-ar face după 
un timp destul de lung (cîteva 
luni sau chiar ani). în cazul 
zborului omului în Cosmos, 
acest fapt trebuie să se petreacă 
însă la un interval de timp 
mult mai scurt și la dorința vii
torului astronaut-

Din această expunere sumară, 
ne putem da seama de impor
tanța istorică și de complexi
tatea tehnică a unora din mul
tiplele probleme tehnico științi
fice rezolvate cu succes de că
tre oamenii de știință și tehni
cienii sovietici.

între 12 și 16 mai 1960 a 
avut loc la Sofia cea de-a Vll-a 
ședință ordinară a Comisiei 
Permanente a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc pen
tru colaborarea economică și 
tehnico-știiftțifică în domeniul 
agriculturii.

La ședință au participat dele
gații din toate țările membre 
ale C.A.E.R. șl specialiști din 
construcția de mașini și indus
tria chimică.

Comisia a elaborat măsuri 
concrete pentru îndeplinirea re
comandărilor Consfătuirii repre
zentanților partidelor comunis
te și muncitorești din țările so
cialiste ale Europei cu privire 
la schimbul de experiență în 
dezvoltarea agriculturii, care a 
avut loc la 2 Și 3 februarie a.c. 
la Moscova.

De asemenea au fost anall-

zate propunerile privind măsu
rile pentru asigurarea unei spo
riri esențiale a tuturor indicilor 
calitativi în producția principa. 
lelor produse agricole.

La ședință au fost discutate 
raportul și recomandările Gru. 
pei de lucru permanente pentru 
mecanizarea șl electrificarea a, 
griculturii cu privire la rezul
tatele încercărilor comparative 
internaționale ale mașinilor a- 
gricoie, încercări care au avut 
loc în anul 1959; de asemenea 
a fost aprobat raportul privind 
activitatea Comisiei pentru a- 
gricultură în 1959 și orientarea 
activității ei în viitor.

Cea de-a VIba ședință a Co
misiei Permanente pentru agri
cultură s-a desfășurat în spiri
tul colaborării frățești și aju
torului reciproc între țările 
membre ale C.A.E.R.

TELEGRAME EXTERNE

Sesiunea Comisiei
permanente C.A.E.R. în domeniul

industriei chimice
BERLIN 17 (Agerpres). —i 

La Berlin a fost dat publicită
ții un comunicat în care se 
spune că între 11 și 16 mai a 
avut loc aici cea de-a 8-a se
siune a Comisiei Permanente a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru colaborarea e- 
conomică și tehnico-științifică în 
domeniul industriei chimice. 
Experți din Republica Popu
lară Chineză și Republica Popu
lara Democrată Coreeană au 
asistat în calitate de observa
tori. •

După cum se arată în comu
nicat particlpanții la sesiune 
au examinat posibilitățile în 
vederea unei producții supli- 
metare de produse ale industriei 
chimice pentru agricultură. Ei 
au avut un schimb de păreri 
în problemele coordonării pla
nurilor de perspectivă ale dez*

voltăril industriei chimice In 
țările membre ale C.A.E.R. pe 
o perioadă mai îndelungată. 
Totodată au fost discutate pro
bleme ale specializării și coor
donării lucrărilor de cercetări 
științifice și de proiectări.

Membrii Comisiei permanente 
au adoptat recomandări menite 
să ducă la ridicarea continuă 
a calității produselor industriei 
chimice și la folosirea pe scară 
tot mai largă a maselor plas
tice în construcții.

Participanții la sesiune au a- 
doptat de asemenea măsuri 
pentru o strînsă colaborare cu 
alte comisii ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, și 
îndeosebi, cu comisiile pentru 
problemele agriculturii,* con
strucțiilor, construcții de ma* 
Și ni.

Seminarul internațional 
pentru educarea copiilor

VARȘOVIA 17. — Corespon
dentul Agerpres transmite: La 
Seminarul internațional pentru 
educarea copiilor care se des
fășoară la Varșovia participă 
reprezentanții a 23 de țări. 
R.P. Romînă este reprezentată 
la acest seminar de tovarășa 
Elena Andone, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.M. 
In ședința plenară din 14 mai

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Un simpozion internațional a- 
supra vaccinului anti pol iomieli- 
tic viu, care s-a deschis la 17 
mai la Moscova, are loc pen
tru prima oară în Uniunea 
Sovietică unde folosirea acestui 
vaccin a luat cea mai mare 
amploare din lume.

Peste 80 de virologi din 19 
tăr. printre care și din R.P. 
Romînă, vor discuta proble
mele teoriei și practicii imuni- 
z rii în masa cu var : i il 
în diferite țări, precum și ca
racteristicile proceselor ce 
soțesc efectul vaccinului, 
Wemele fabricației lui.

Printre participant» la sim-

viu

tu- 
pre

Elena Andone a luat cuvtntul 
la discuțiile asupra referatului 
„Educarea copiilor în lumea 
contemporană". Vorbitoarea a 
arătat, printre altele, care sînt 
metodele de educare a copiilor 
în R.P. Romînă, a vorbit de 
grija partidului și guvernului 
pentru creșterea și educarea 
tinerei generații.

pozion figurează savanțî cu 
renume mondial: A. B. Sabin 
(S.U.A.). creatorul vaccinului 
viu, Heinrich Pette (R.F. Ger
mană), Evans (Anglia), Rho
des și Nagler (Canada), A. 
Giovanardi (Italia) și alții.

Printre virologii sovietici care 
participă Ia simpozion slot Mi
hail uiumakov șj Vladimir Ti
makov, membri activi al Aca
demiei de Științe medicale a 

Anatoli Smorodințev, 
al ace- 
specîa-

U.R.S.S.,
membru corespondent ; 
stei Academii, și alți 
liști de vază.

Simpozionul va dura 
zile în cursul cărora vor 
zentate 69 referate.

patru 
fi pre-

Audieri cu caracter fascist
la San Francisco

NEW YORK 17 (Agerpres) — 
Agențiile americane de presa re
latează că la San Francisco 
s-au terminat audierile organi-

zate timp de trei zile de „Comi
tetul pentru activitățile antiame- 
ricane“ al Camerei reprezentan
ților. Mii de persoane s-au adu
nat in fața focalului primăriei 
din San Francisco unde se ți
neau audierile pentru a protesta 
împotriva lor. Au fost organi
zate pichete, membrii lor pur- 
tînd pancarte pe care scria: 
„Desființați comitetul !“, „Vină* 
tori de vrăjitoare, cărați-vă 
La 15 mai mai multe sute de 
studenți au organizat o demon
strație dc protest la care a luat 
parte și cunoscutul om de ști
ință dr. Linus Pauling, laureat 
al Premiului Nobei și profesor 
la Institutul de tehnologie din 
California. Dr Pauling a moti
vat participarea sa declaring că 
este pentru dizolvarea Comite
tului pentru activitățile antiame- 
ricane deoarece îl consideră ca 
„imoral și menit să submineze 
constituția". în cursul celor trei 
zile de audieri Comitetul a as
cultat 40 de martori dintre 
36, arată United Press 
ternational, au refuzat să 
pundă Ia întrebările puse 
docher din San Francisco, 
chia Brown, convocat în 
Comitetului și care a încercat 
să citească o declarație de pro
test în fața președintelui Comi
tetului, a fost scos cu forța din 
sală. Ulterior el a citit declara
ția sa in fața manifestanților 
adunați afară declarînd că acti
vitatea Comitetului pentru acti
vitățile antiamericane este ea 
însăși antiamericană Poliția a 
recurs la măsuri masive de re
presiune Au fost mobilizați 
peste 100 de polițiști, detectivi, 
polițiști călări și pe motocicle
te. S-au produs numeroase 
ciocniri în cursul cărora au fost 
arestate 67 de persoane, printre 
care se află și Evelyn Einstein, 
nepoata marelu? savant Albert 
Einstein 
au fost rănite.

care
In- 

răs-
Un 
Ar- 

fața

Mai multe persoane



Oaspeți sovietici 
în satul Pleurs

P/4RZS 17 (Agerpres). — 
TASS: In dimineața zilei de
17 mai N. S. Hrușciov împreună 
cu mareșalul R. I. Malinovski 
au vizitat satul Pleurs din a* 
propierea orașului Sezanne, si
tuat la 120 km de Paris. A- 
ceastă localitate nu a fost alea
să in mod întîmplător. Aceste 
locuri au rămas adine întipă
rite în amintirea tovarășului 
Malinovski. în anul 1919, din 
martie pină in august, pe a- 
tunci soldat al corpului expe- 
diționar rus cure lupta umăr la 
umăr cu francezii împotriva ar
matei germane, el a 
acest sut.

N. S. Hrușciov a 
în această vizită de 
grup de ziariști.

Nikita Sergheevici 
se afla într-o mașină • deschisă.' 
Pretutindeni el era recunoscut 
și salutat ca un prieten bun. 
Înainte de a ajunge la Sezanne 
coloana de mașini s-a oprit 
deodată. Drumul era barat de 
un copac abia prăvălit de 
muncitori. Nikita Sergheevici a 
coborît din mașină și a stat de 
vorbă cu ei.

Un muncitor ars de soare a 
strins cu putere mina tovară
șului

locuit in

{ost însoțit 
un mare

Hrușciov

spus 
diat.

Hrușciov.
Mă numesc Cardoso, a 
el- V-am recunoscut ime*

— Aveți un topor bun ? a 
întrebat în glumă tovarășul 
Hrușciov. El a luat toporul în 
mină și a început să taie cră
cite.

— Iată un adevărat 
tor, a exclamat Cardoso, 
lucreze.

Da. Sînt muncitor, 
Nikna Sergheevici.

— Se vede imediat — 
puns Cardoso.

Tot acolo a avut loc 
toarea scenă : o femeie __ I__
îmbrăcată însoțită de un băe- 
taș care mergea, .pe drum vă- 
zindu-l pe Hrușciov s-a oprit. 
Pe fața ei se citea uimirea și 
bucuria.. Băiețelul o trăgea de 
fustă : să ne apropiem mamă, 
mai . repede,. să ne apropiem 1

Tovarășul Hrușciov a saluta' 
t-o cordial pe femeie, a între
bat o despre familia ei, despre 
copii, i-a povestit despre pro
pria sa familie.

Sosirea lui N. S. Hrușciov în 
satul Pleurs a provocat o pu
ternică impresie asupra lutțiror 
locuitorilor.

— A sosit Hrușciov ! Știrea 
s-a răspîndit cu iuțeala fulgeru
lui. In jurul mașinii, oprită în 
apropierea hanului 
cMva îl frecventase 
Malinovski, 
minut toți 
bărbați și 
copii.

Tovarășii

s-au strins 
locuitorii 

femei,

Hrușciov

munci* 
știe să

a spus

a răs-

urma* 
simplu

pe care 
tovarășul 

intr-un 
satului — 
bătrini și

și Mali-

Manevra stingace a conducătorilor

Nava cosmică sovietică 
in atenția întregii lumi

FARA PRECEDENT 
IN ISTORIA UNIVERSALA

novski au intrat în han și cu 
salutat pe stăpînul acestuia.

Iată, i-a spus Nikita Ser
gheevici stăpînului hanului -— 
faceți cunoștință : un vechi vi
zitator al hanului dv-, fost sol
dat, iar în prezent mareșal al 
Uniunii Sovietice, ministrid A- 
părării al Uniunii Sovietice. 
Cîndva, el, împreună cu alți sol
dați ruși, vă vizita adesea pen
tru a bea bere sau vin.

Da. a spus Malinovski, a- 
ceasta s-a petrecut de mult. Țin 
minte că atunci cînd ani ple
cat din Pleurs am scris cu lu
minarea pe tavan cu permisiu
nea frumoasei stă pine a hanu
lui numele ei : Marie-Louise. ' 

Dur iată și scopul principal 
al călătoriei — casa țăranului1 
Pignard și magazia in podul 
căreia a locuit soldatul Mali
novski fi tovarășii săi. Stăpî
nul a murit, iar gospodăria este 
condusă de fiul său mai mic, 
Roger. Pe vremea aceea el avea 
12 ani insă iși amintește foarte 
bine de soldații ruși și vor
bește despre ei cu multă căl
dură. Soția vechiului stdpîn 
Clement, trăiește. în luna sep
tembrie ea va împlini 85 de 
ani. Bătrîna femeie este emo
ționată de vizita lui N. S. Hruș
ciov și R. I. Malinovski. Mare
șalul discută cu ea in limba ei 
maternă.

— Buni băieți sînt soldații 
ruși, spune Clement lui Nikita 
Sergheevici. Ei ne-au ajutat în
totdeauna în gospodărie.

Stăpînii și oaspeții s au în
dreptat spre magazie. în urma 
lor mergeau toți locuitorii sa
tului.

Nikita Sergheevici a arătat 
spre podul cu fin și a spus zîm- 
bind :

— Iată apartamentul mare
șalului. Jos vacile, iar sus viito
rul mareșal.

Cei prezenți au izbucnit 
ris.

— Iar aceștia sînt oaspeți 
apartamentul meu, a spus 
glumă tovarășul Malinovski, 
a rotind spre mulțimea de 
care reușiseră deja să se 
în pod.

Pignard i a invitat pe 
peți in casă și le-a servit

puterilor occidentale la Paris

în

în 
în
a- 

copii 
urce

oas- 
. . șam
panie. Nikita Sergheevici a 
toastat în sănătatea gazdelor, 
le-a mulțumit cu căldură pen
tru ospitalitate.

— Trăiască pacea ! - 
el în limba franceză, 
cuvinte au fost primite cu a- 
probare.

Această vizită prietenească a 
durai peste o oră. Întregul sat 
a condus cu multă căldură 
oaspeții dragi.

La înapoierea spre Paris 
meroși cetățeni aflați de-a 
gul drumului l-au salutat 
tovarășul Hrușciov.

a spus 
Aceste

pe

nu~ 
lun-

pe

De la grupul de presă 
de pe lîngă președintele

Consiliului de miniștri al U.R.S.S.
PARIS 17 (Agerpres). — 

TASS : La 17 mai coresponden
ții unor ziare au adresat lui 
N. S. Hrușcîov următoarea în
trebare : „Ce puteți spune în 
legătură cu declarația pe care 
reprezentantul Casei Albe pen
tru problemele presei, Hagerty, 
a făcut-o în numele președinte
lui S.U.A., Eisenhower. In legă
tură cu faptul că întilnirea con-

N. S. Hrușciov 
a primit pe un grup 

de muncitori 
tipografi

PARIS 17 (Agerpres). — 
TASS : La 17 mai președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R S S , N. S- Hrușciov, a pn- 
m t la Ambasada sovietică o 
delegație a unei tipografii din 
Paris, unde s-a tipărit cartea 

Hrușciov în Franța", în- 
vizitei făcute de condu- 
guvernului sovietic în 
în martie-aprilie a. c. 
se bucură de un mare 
în rîndurile cititorilor

„N. S. 
chinată 
cătorul 
Franța 
Cartea 
succes 
francezi.

Din delegație a făcut parte 
cel mai bătrîn legător din Fran
ța. Levitski, care s-a întîlnit 
personal la Paris cu Vladimir 
Ilici Lenin. în numele muncito
rilor tipografiei, muncitoarea 
Perrault i-a luminat lui Nikita 
Sergheevici în dar cartea 
„N- S. Hrușciov în Franța’4 în
tr-o copertă de marochin.

Primind cartea, N. S. Hruș-’ 
ciov a mulțumit în mod sincer 
membrilor delegației, iar în 
persoana lor tu’uror muncitori
lor tipografi pentru darul oferit 
și i-a invitat pe oaspeți să 
masa cu el.

------e------

N. S. Hrușciov 
l-a primit 

pe canonicul Kir
PARIS 17 (Agerpres). 

TASS : In după-amiaza zilei 
17 mai, N S. Hrușciov. preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S S. l-a primit la reșe
dința sa de la ambasada sovie
tică din Paris pe canonicul Fe
lix Kir. deputat in Adunarea 
Națională Franceză, 
orașului Dijon.

Nikita Sergheevici Hrușciov 
a ieșit în curtea ambasadei pen
tru a-l întîmpina pe Kir. N. S. 
Hrușciov și Felix Kir s-au îm
brățișat cu căldură și s-au să
rutat. Apoi între N. S. Hrușciov 
și Felix Kir a avut loc o caldă 
convorbire.

ducătorilor celor patru puteri, 
fixată pentru astăzi (17 mai) in 
palatul Elysee, va constitui în
ceputul conferinței la nivel 
înalt".

N. S. Hrușcîov a dat următo
rul răspuns la această între
bare :

— Sînt gata să particip la o 
consfătuire cu președintele 
Franței, de Gaulle, primul mi
nistru al Marii Britanii, Mac
millan, și președintele S.U.A-, 
Eisenhower. în vederea unui 
schimb de păreri în problema 
dacă s-au creat condițiile pen
tru începerea conferinței la ni
vel înalt.

Dacă *S.U A, sau hotărît întra- 
devăr să condamne pătrunderile 
perfide ale avioanelor militare 
americane în spațiul aerian al 
Uniunii Sovietice, să-și exprime 
în mod public regretul în legă
tură cu aceste pătrunderi, să 
pedepsească pe cei vinovați și 
să dea asigurări că în viitor a- 
semenea pătrunderi nu se vor 
mai repeta, vom fi gata după 
primirea unei astfel de asigu
rări, să participăm la conferința 
la nivel înalt.

GRUPUL DE PRESA
DE PE LINGĂ PREȘEDIN
TELE CONSILIULUI DE 

MINIȘTRI AL UR.S.S.

ia

da

primarul

L.

PARIS 17 (Agerpres). — 
TASS : Grupul de presă de pe 
lîngă președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. comunică:

După cum s-a stabilit de co
mun acord in urma întilnirii 
preliminare a conducătorilor ce
lor patru mari puteri de la Pa
ris, ziua de 17 mai urma să fie, 
după cum a propus președintele 
de Gaulle care a prezidat a- 
ceastă intilnire, o zi de reflec
tare asupra declarațiilor făcute 
de șefii guvernelor.

Folosind această posibilitate 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și R. I. Malinovski, mareșal al 
Uniunii Sovietice, au făcut o 
vizită in satul Pleurs-sur Marne, 
situat la o distanță de 120 km. 
de Paris. In anii primului război 
mondial in acest sat a fost can
tonată unitatea militară rusă 
din care făcea parte ca soldat 
R. I. Malinovski. Împreună cu 
francezii, această unitate a par
ticipat la luptele pentru Franți 
și și a vărsat singele pe pămin
tul francez in lupta împotriva 
dușmanului comun — militaris
mul german.

In timp ce N. S. Hrușciov și 
R. I. Malinovski se aflau in sa
tul Pleurs sur-Marne și aveau 
convorbiri prietenești cu țăranii 
care și-au amintit despre zilele 
luptei comune, din Paris a sosit 
prin intermediul poliției și co
respondenților știrea că a fost 
stabilită o ședință a șefilor gu
vernelor celor patru puteri pen
tru ora 15, la Palatul Elysee.

La întoarcerea la Paris, lui 
N. S. Hrușciov i s-a înmînal o 
scrisoare a președintelui de 
Gaulle care confirma intenția a- 
cestuia de a ține această ședin
ță. Din scrisoare nu reieșea îrtsă 
clar dacă este vorba despre o 
nouă reuniune preliminară, ca o 
încununare a zilei de studiu, 
sau despre o încercare de a con- 
voca in mod unilateral conferin
ța la nivel înalt.

N. S. Hrușciov a cerut părț i 
franceze să‘ precizeze caracterul 
consfătuirii propuse — această 
cerere a fost transmisă neintir/ 
ziat prin telefon.

La această întrebare nu s-a 
dat niciun răspuns. In acest 
timp, la Palatul Elysee au so
sit conducătorii celor trei puteri 
occidentale. Neprimind răspuns 
la întrebarea sa. N. S. Hrușciov 
a adresat președintelui de 
Gaulle următoarea scrisoare ;

„D-le președinte,
In legătură cu scrisoarea dv. 

din 17 mai a.c., care mi-a fort 
adresată, a apărut următoarea 
neclaritate care nu este eluci
dată în această scrisoare.

in scrisoarea dv. nu se spune 
dacă este vorba despre o întru
nire a conducătorilor statelor — 
Franței, U.R.S.S., Marii Britanii 
și S.U.A., în vederea unei întîl- 
niri preliminare in scopul eluci
dării problemei dacă există 
oare condiții care să pernvtă 
începerea conferinței la nivel 
ina!t, sau este vorba de începe
rea lucrărilor a însăși conferin
ței la nivel înalt.

După cum am mai spus ieri, 
in Calitate de șef cl guvernului 
U.R.S.S., sînt geta să particip la 
conferința la 
guvernul S.U.A. va 
dice care nu îmi 
particip la această 
Această piedică ar 
in cazul în care 
S.U.A. va declara
S.U.A. condamnă acțiunii® pro
vocatoare ale aviației ameri
cane împotriva Un unii Sovie
tice, care au avut loc, iși ex
primă regretul în legătură cu 
aceste acțiuni, va lua măsuri in 
vederea pedepsirii persoanelor 
vinovate de aceasta și va dn 
asigurări că în viitor nu vor fi 
permise asemenea acțiuni feță 
de Uniunea Sovietică.

Se înțelege de la sine că sînt 
gata, după cum s-a comunicat 
deja directorului cabinetului av., 
să particip la intîlnire dacă ea 
va a tea un caracter preliminar.

Cu respect
N. HRUȘCIOV

La aceas'.ă scrisoare, prsședin- 
iele de GauEe, după încheierea 
^ons'ătuirii unilaterale a șefilor 
jielor trei puteri occidentale în
truniți la Palatul Elysee, a tri
mis un răspuns în care se spune: 

„Ca răspuns la întrebările pe 
care le puneți in scrisoarea dv, 
precizez că această șed nță a 
avut drept scop să înceapă 
discutarea problemelor asupra 
cărora am căzut de acord să le 
examinăm in cadrul conferinței 
ia nivel înait și, astfel, urma să 
aibă caracterul primei ședințe a 
acestei conferințe".

Această declarație nu poate 
sa nu provoace uimire intrucit. 
după cum este bine cunoscut, in 
declarația sa făcută la inti’n’rea 
preliminară, președintele Consi
liului de Miniștri al U R.S.S.,

nivel înalt dacă 
înlătura pie- 

permite să 
conferință, 

fi înlăturată 
președintei 3 
că guvernul

N. S. Hrușcîov. a expus în mo
dul cel mai precis condiț.ile în 
care guvernul sovietic este gata 
să participe la conferința la ni
vel înalt. Intrucit după întîlnî- 
rea preliminară președintele 
Eisenhower nu a făcut o decla
rație publică cu privire la con
damnarea acțiunilor 
toare ale aviației 
potriva Uniunii 
deps’rea celor vinovați și cu 
privire la faptul 
țiuni împotriva Uniunii Sovie
tice nu vor mai fi admise pe 
viitor, 
aceste 
vorba 
tei la 
mai ■

Esența tuturor acestor acțiuni 
unilaterale ale puterilor occiden
tale a devenit clară din declara
ția făcută de Hagerty, consilier 
al președinte ui S.U.A. pentru 
problemele presei in cadrul con
ferinței de presă din seara zi’ 
li de 17 mai. potrivit căreia în 
această zi ar fi trebuit să încea
pă lucrările conferinței la ni
vel înalt, dar că ea nu a avut 
loc datorită absenței reprezen- 
lantu ui U.R.S.S. și că președin
tele S.U.A. consideră conferința 
la nivel înalt încheiată.

Dar indiferent de subterfugiile 
diplomatice la care ar recurge 
guvernul Statelor Unite urmă
rind să inducă în eroare opinia 
publică, ei nu va putea scăpa 
de răspunderea pentru torpilarea 
confer.nței la nivel înalt-

Toată lumea știe că tocmai 
guvernul S.U.A. prin acțiunile 
sale agresive împotriva Uniunii 
Sovietice. întreprinse în ajunul 
conferinței la nivel înalt și prin 
refuzul încăpățînat de a răspun
de pentru aceste acțiuni, a tor
pilat această conferință pe care 
popoarele întregii lumi o aș
teptau cu atita speranță.

Grupul de presă de pe Ungă 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., este împu
ternicit să aducă la cunoștință 
că guvernul sovietic, confir- 
mind voința sa neabătută de 
pace și de reg’ementare a pro
blemelor internaționale litigioa
se pe calea tratativelor, declară 
din nou că Uniunea Sovietică 
este gata, ca și pină acum, să 
ia loc la masa rotundă a con
ferinței la nivel înalt dacă Sta
tele Unite vor înlătura piedica 
care stx în calea începerii lu
crărilor acestei conferințe și 
care a apărut dtn vina lor.

provoca- 
americane im- 
Sovietice, pe-

că aceste ac-

era absolut c'.ar că în 
condiții nici nu puica fi 
de deschiderea conferln- 
nivel înalt la data de 17

Declarația lui N. S. Hrușciov 
aprobată de poporul sovietic

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS: Declarația lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., la 
întUnirea preliminară de la Pa
ris a conducătorilor celor patru 
puteri se bucură de o largă 
aprobare în rîndurile oamenilor 
sov’etici.

Guvernul sovietic face tot ce-i 
stă în putință pentru a imbu- 
nl ăți reZaț ile dintre popoare și 
state, a spus N. Volkov, directo
rul Uzinei de ceasornic? nr. 2 
din Moscova la un miting care 
s-a ținut în această uzină. Dar, 
a declarat el, nu vom tolera 
încălcarea grosolană a suve
ranității noastre, a frontierelor 
noastre. Nu putem duce trata
tive prietenești cu un stat aî 
cărui guvern aprobă și apără 
în auzul tuturor acțiunile pro
vocatoare ale clicii militariste.

11 rezoluția adoptată în una
nimitate la mitinguj muncitori
lor de la Uzina „Proletarul 
roșu" din Moscova este condam
nată politica provocatoare a im- 
perialișiflor americani care tor
pilează conferința la nivel înalt 
și este sprijinită cu înflăcărare 
politica hotărită și consecventă 
a guvernului sovietic îndreptată 
spre întărirea păcii în întreaga 
lume.

La Uzina „Krasnîi Proletarii" 
(Moscova), una din ce/e mai 
mari întreprinderi constructoare 
de mașini-unelte din U.R.S.S., 
a avut loc Un miting ai cărui 
pa ticipanți a’i condamnat po- 
litici provocatoare a guvernu
lui american și au sprijinit cu

hotărîre poziția adoptată de șe
ful guvernului sovietic.

Ziarele relatează despre pri
mele mitinguri a!e oamenilor 
muncii din Moscova, Leningrad, 
Kiev, Minsk, Stalingrad și din 
al.e orașe la care a fost spri
jinită cu căldură declarația lui 
N. S. Hrușciov.

Colaboratorii științifici ai In- 
stitu.ului de istorie al Acade
miei ce Științe a U.R.S.S. au 
publicat in „Pravda" o declara
ție în sprijinul poziției adoptate 
de șeful guvernului sovietic la 
Paris Caracterizind principiile 
politicii externe proclamate de 
cercurile oficiale ale S.U.A., is
torici sovietici citează vechiul 
proverb : „Dacă zeii vor să pe
depsească pe cineva, îi iau m.n- 
tile”.

----- •------

Șeful guvernului 
sovietic va vizita

R. D. Germană
BERLIN 17 (Agerpres). — 

Agenția A.D.N. a transmis ur
mătoarea știre :

Guvernul R. D. G. l-a invitat 
pe N. S. Hrușciov, președintele 
Consi.iului de Miniștri al 
U.R.S.S., ca la reîntoarcerea de 
la Paris să viziteze Republica 
Democrată Germană.

La 17 mai, într-o convorbire 
cu ziariștii la Par’s, N. S. Hruș
ciov a dec'arat că în drum spre 
Moscova se va opri la Berlin 
pentru a se Intî’ni cu prietenii 
săi — Walter Ulbricht, ‘ ‘ 
Grotewohl și alții-

Otto

Transmitem caldele noastre 
felicitări inginerilor care au 
lansat nava cosmică, a spus dr. 
K. S. Krishnan, directorul La
boratorului național de fizică 
(India).

Apreciind în mod deosebit 
succesele Uniunii Sovietice în 
cucerirea Cosmosului dr- A. P. 
Mitra, membru al Comisiei in
ternaționale pentru cercetarea 
Cosmosului a subliniat că lan
sarea navei cosmice este o rea
lizare remarcabilă "fără prece
dent în istoria universală.

racheta la o anumită înălțime, 
scrie einrul „II Tempo”, care 
consideră că noua experiență 
rusă este excelentă'*.

A5TRONAUȚII TRĂIESC 
PRINTRE NOI

O EDIȚIE SPECIALA 
EPUIZATA INTR-O ORA

Lansarea navei cosmice sovie
tice a produs o uriașă impresie 
în rîndurile opiniei publice ita
liene. Ziarul „Unita" a anunțat 
primul acest eveniment printr-o 
ediție specială care s-a epuizat 
în mai puțin de o oră. Toate 
ziarele italiene din 16 mai au 
acordat acestui eveniment o a- 
tenție deosebită, publicînd co
respondențe din Moscova pe 
prima pagină și sub titluri 
mari.

„Cel mai greu din toți sate
liții care au fost lansați vreo 
dată pe o orbită în jurul Pă- 
nrintului". Această caracteristică 
a navei cosmice sovietice o re
liefează în mod deosebit la 16 
mai ziarul „II Popolo“ din 
Roma. „Greutatea satelitului 
este cu adevărat surprinzătoare', 
subliniază ziarul „Stampa Sera" 
din Torino. „Trebuie să ne gîn- 
dim la greutățile de nedescris pe 
care le întîmpină tehnica pen
tru a spori chiar cu un kilo
gram încărcătura ridicată de o

Lansarea de către Uniunea 
Sovietică a navei cosmice-sate- 
lit se află în centrul atenției 
presei și opiniei publice din 
Cehoslovacia. Ziarul „Rude 
Pravo“ rezervă un loc de frun
te știrilor cu privire la acest 
eveniment istoric și răsunetului 
pe care acest eveniment 1-S 
avut în cele mar diferite pături 
ale populației.

„Uniunea Sovietică, scrie zia
rul, dispune de rachete cu aju
torul cărora într-o bună zi 
omul va zbura în spațiul cos
mic. Primii astronauți trăiesc 
și muncesc printre noi. Ei tră
iesc și muncesc în Uniunea So- 
vie'ică, pentru binele socialis
mului, pentru pace in întreaga 
lume".

Noii realizări a oamenilor 
de știință și inginerilor sovietici 
i a dat o înaltă prețuire prof- 
Itokava, specialist în domeniul 
construcției de rachete din Ja
ponia. într-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS 
el a denumit lansarea navei 
cosmice „un început practic al 
asaltului în Cosmos".

ÎNCEPUTUL PRACTIC 
AL ASALTULUI COSMOSULUI

în zorii zilei de 16 mai dea
supra orașului Tokio a trecut 
nava cosmică sovietică și oame
nii de știință japonezi au re
cepționat semnalele ei.

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent al agenției TASS 
prof. Kanesida, fost președinte 
al Consiliului științific japonez, 
a calificat noul succes al con
structorilor sovietici de rachete 
ca fiind „normal și firesc". -Lan? 
sarea acestei nave cosmice a 
subliniat el, trimiterea omului 
într-o călătorie interplanetară 
devine a problemă a unui vii
tor apropiat.

UN COMUNICAT PRIMIT 
CU URALE

Posturile de radio din R.D.G. 
au transmis semnalele radio 
ale navei cosmice sovietice în
registrate pe bandă de magne
tofon.

Agenția A.D.N. a anunțat ci 
la 15 mai semnalele navei cos
mice satelit au fost recepțio
nate de punctul de radio al 
direcției poștelor » R.D. Ger
mane din Beritz, precum șl de 
rKdioamatorul Henz Morawa din 
Dresda.

40 de mii de locuitori ai ora
șului Halle care se adunaseră 
pe stadion pentru a intimpina 
pe cicliștii participanți 
„Cursa Păcii" au primit 
urale comunicatul privitor ■ 
lansarea navei cosmice 
Uniunea Sovietică.

la 
cu 
la 
în

Perspective

45 de rotații
în jurul Pămîntului

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS : Pînâ la 17 mai, ora 18 
(ora Moscovei), nava satelit so
vietica a efectuat 43 de rotații 
în jurul Pămîntului. întreaga 
aparatură de bord continuă să 
funcționeze normal. In baza co
menzilor de pe Pămînt, se efec
tuează încercarea diferitelor a- 
parate instalate pe bordul na
vei.

Sistemele corespunzătoare de 
regla-e mențin în cabina deta
șabilă condițiile necesare unei 
activități vitale normale a omu
lui.

Informațiile telemetrice obți
nute, cu privire la funcționarea 
aparatelor și sistemelor navei, 
sînt prelucrate și studiate. Sta
țiunile radiotehnice de pe Pă-

satelitu- 
măsură- 
ajutorul 
electro- 

regulari- 
mișcării navei-

mînt continuă să efectueze ob
servații asupra mișcării; 
lui. Potrivit rezultatelor 
torilor, pre'ucrate cu 
mașinilor de calculat 
nice, sînt stabilite cu 
ta te parametrii 
satelit.

Pe zi ce trece nava este ur
mărită de un număr tot moi 
mare de stațiuni și puncte de 
observații optice care recepțio
nează și înregistrează semnalele 
emițătorului. In cursul zilelor de 
16 și 17 mai, la Centrul de co
ordonare și calculare au sosit 
numeroase comunicate din par
tea stațiunilor sovietice și străine 
cu privire la observațiile efec
tuate asupra naveiftsctelit și 
rachetei sale purtătoare.

• Lansarea navel-cosmice so
vietice — satelitul artificial al 
Pămîntului cu greutatea de 4540 
kg — va intra în istoria astro- 
nauticei ca o ultimă etapă îna
inte de ieșirea omului în Uni
vers, scrije în „Pravda" I. $ev- 
leakov, șef de secție la planeta- 
rîul din Moșcova. ,,A sosit tim
pul cînd se poate vorbi despre 
viitorul cosmic al omenirii, ca 
•de o etapă inevitabilă în progre
sul continuu și in evo.uția so- 
c.etății umane".

Șevleakov scrie să este impor
tant să ne facem o idee despie 
scopul general ?.l zborurilor cos
mice. Din păcate, subliniază el, 
unii oameni consideră în mod 
serios problema zborului in Cos
mos ca o pregătire sui-generis 
în vederea evacuării omenirii Pe 
alte planete.

Asemenea păreri autorul arti
colului le califică ca fiind ab
surde și declară că pentru om 
Pămintul a fost întotdeauna, 
este și va fi planeta cea mai 
bună

Șev’eakov scrie că Uniunea 
Sovietică privește cu toată răs
punderea istorică problema zbo
rurilor interplanetare ale omului. 
Aceste zboruri se vor putea face 
numai atunci, declară el, cînd 
știința și tehnica vor asigura se
curitatea deplină pentru călător 
și înapoierea lui in bune condi- 
țiuni pe Pămînt.

Protestele opiniei publice
împotriva politicii Washingtonului

• Comentatorul z’arului ..Wa
shington Fost and Times He- 
rald“, Ch. Roberts, 
cu asprime politica guvernului 
S.U.A. care a torpilat conferin
ța de la Faris. „Președinle e 
Statelor Unite, scrie el, va fi 
acuzat în toată lumea de re
luarea războiului rece și de re
venire la atmosfera crizei4*. Ro
berts subliniază totodată că 
„ceea ce consiituie punctul cen
tral al acuzațiilor lui N. S. 
Hrușciov este un fapt cert și 
neplăcut: Statele Unite au în
călcat cu adevărat suveranitatea 
sovietică și președintele a luat 
asupra sa personal răspunderea 
pentru aceasta".

O Secretarul general al Par
tidului Socialist din Japonia, 
Eda, a declarat că 
S.U.A. In legătură cu 
„Lockhead U-2'4 a produs cea 
mai penibilă impresie asupra 
japonezilor. Ea a stîrnit cel mai 
mult indignarea poporului so
vietic ca"e este direct vizat de 
provocările americane Eda a 
declarat că față de întreaga o- 
pinie publică mondială care do
rește pace „Statele Unite ale 
Americii trebu'e să-și modifice 
politica*'. La rindul nostru, a 
spus el, vom cere în mod hotă
rît evacuarea de pe teritoriul 
japonez a avioanelor americane 
„Lockhead U-2".

• Ziarul conservator suedez 
„Svenska Dagbladet" scrie în

condamnă

poziția 
avionul

articolul său de 
mai că americanii 
vor mai plăti scump rentru po
li uca lor mioapă, ca.re și-a gă
sit expresia în abaterea de la 
tradiți.le unanim recunoscute — 
de a nu ridica n ciodată spio
najul la ringul de politică ofi
cială. Declarația lui N. S. 
Hrușciov, remarcă ziarul, este 
un ,,triumf fără precedent".

„Chiar dacă președintele 
S.U.A. ar da acum noi dovezi 
că năzuiește spre pace și des- 
tindere a încordării internațio- 

. na-le, scrie în continuare „Sven- 
ska Dagbladet", — nici* atunci 
nu se va putea nega că statul 
care este liderul lumii libere (a- 
dică a lumii capitaliste— N.R.) 
a suferit un eșec nemaipome
nit și o pierdere de prestigiu.

fond din 17 
au plătit și

mînă în urmă la Washington în 
urma declarațiilor insolente ale 
lui Herter",

• Arthur Calwell, lider al 
Part dului laburist australian, 
1 ii id cuvîntul la Melbourne a 
declarat că puterile occidentale 
au comis „greșeli grosolane" in 
ajunul întilnirii șefilor de gu
verne.

Potrivit afirmațiilor lui Cal
well, incidentul cu avionul a- 
mer.can care a pătruns în spa
țiul aerian sovietic a produs pa
nică la Washington și a adus 
popoarele altor țări într-o sta
re de disperare.

în consecință, a declarat 
Calwell, întilnirea de la Paris 
are loc ,,într-o atmosferă ne
favorabilă. cînd speranțele noa
stre sînt lipsite de perspectivă".

• în ziarul „Komsomolskaia 
Pravda44 a apărut un articol de 
Mihail Kroșkin. candidat în ști
ințe fizico matematice, consacrat 
problemelor zborului omului in 
Cosmos. O parte din problemele 
elaborării metodelor de izolare 
a omului de efectul nociv al me
diului exterior și ale asigurării 
tehnice a securității lansării zbo
rului și înapoierii pe Pămînt, 
scrie autorul, sînt in curs 
rezolvare datorită lansării navei 
cosmice sovietice.

Omul de știință sovietic arală 
că autorii unor scrisori primite 
din Occident oferă serviciile lor 
ca cosmonauți dacă va fi asi
gurată o poliță de asigurare pe 
o anumită sumă. In Uniunea 
Sovietică, subliniază Kroșkin, 
unde viața omului valorează 
mai mult ca orice, o asemenea 
abordare este firește imposibilă-

Tocmai de aceea voluntarii 
care și-au exprimat dorința de 
a zbura au primit răspunsuri 
negative, tocmai de aceea pe 
bordul navei cosmice nu există 
cm.

Statele Unite fug din fața răspunderii
PARIS 17. — Trimisul spe

cial Agerpres C. Răducanu 
transmite : Dezaprobarea stîrnită 
în rîndurile opiniei publice de 
atitudinea obstrucționistă a dele
gației americane care, pusă în 
fața responsabilității sale față 
de soarta conferinței la ni vel. înalt 
provoacă eșecul acesteia înainte 
măcar ca ea să fi început, 
a atins un punct culminant 
cînd a devenit cunoscută de
clarația făcută presei marți 
de purtătorul de cuvînt al Casei 
Alb? James Hagerty. Referin- 
dij-se la invitația adresată astăzi 
de președintele de Gaulle lui 
N. S. Hrușciov, H. Macmillan și 
D. Eisenhower de a se reuni la 
Palatul Elysee, Hagerty a decla
rat că președintele Eisenhower 
va veni la această
pentru a examina problemele 
conferinței Ia nivel .. înalt și nu 
problemă avionCrlui american 
doborît deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice. Această de.

întrevedere

clarațîe a venit să arate că Sta
tei? Unite fug din fața răspun- 
derii ce le incumbă in momen
tul în care întreaga lume 
aștepta ca ele să condamne în 
mod deschis acțiunile provoca- 
taare împotriva U.R.S.S. și să 
declare că vor lua măsuri de 
natură să garanteze că vor re
nunța la ele în viitor. Refuzînd 
să contribuie la stabilirea unei 
atmosfere de încredere și de res
pectare a legalității — condiție 
primordială a oricăror tratative 
pe bază de egalitate — pre
ședintele Eisenhower a agravat 
impasul creat de Statele Unite.

Consecventă politicii sale de 
pace și coexistență 
Uniunea Sovietică a dat < 
nou o dovadă a bunăvoinței 
intențiilor sale constructive, 
declarația făcută astăzi 
N. S. Hrușciov unor ziariști 
arată cădește gata să participe 
la întilnirea convocată de pre
ședintele. de Gaulle pentru

pașnică, 
din 

i și 
In 
de
se

avea un nou schimb de vederi 
asupra condițiilor ce trebuie 
create'pentru’desfășurarea con
ferinței la nivel înalt. El a rea
mintit necesitatea 
Unite să declare în rr.od 
mal. că recunosc 
comisă prin 
avion militar 
spionaj deasupra Uniunii 
victice, să-și ceară scuze 
mod public și să declare că a- 
cest lucru nu se va ma» repeta.

Această nouă afirmare a po
ziției Uniunii Sovietice spulberă 
răstălmăciri puse în circulație 
de unele cercuri occidentale 
.cu privire la așa-zișul. caracter ’ 
ultimativ al declarației de ieri 
a lui N. S. Hrușciov.

PentrH țoală lumea este 
că abordarea problemelor 
tale ale relațiilor Est-Vest

. posibilă' numai după ce se va 
- fi elim’nat' atrrtbsfera de neîn- 

a credere creată dc Statele Unite

ca Statele 
for- 

agresiunea 
tr’initerea ...... :

în scopuri
Uliii* 

de
So- 

în

clar
vi-- 

este

• Intr-o convorbire cu un 
corespondent al agenției TASS, 
cunoscuul pictor americcn 
Rockwell Kent, președ ntele 
Consiliului național a| Asocia
ției de prietenie americano-so- 
vietică, a condamnat incursiu
nea avioanelor americane în 
spațiul aerian sovietic.

„Prin incidentul cu avionul 
spion șj prin comportarea gu
vernului nostru, a spus Kent, 
ne-am acoperit de rușine în fața 
întregii lumi".

Cerințele formulate de pre
mierul Hrușciov la Paris, 
clarat în continuare Kent, 
pe deplin fundamentate.

a de
și nt

PARIS.—La Paris a apărut de 
sub tipar în limba franceză car
tea „Hrușciov în Asia" care este 
o culegere de cuvîntări: și decla
rații «ale lui N S. Hrușciov fă
cute de acesta în timpul vizitei 
în India. Birmania. Indonezia și 
Afganistan. în 
1960. Cartea este 
trată.

febriuirie-martie
frumos ilus-

lioane de locuitori din 33 de ora
șe din R. P. Chineză au orga
nizat mitinguri și manifestații 
do protest împotriva încercărilor 
guvernului Kiși de a ratifica 
„tratatul de securitate" japono- 
american.

care au ridicat spionajul la 
rangul d? politică oiic’ală. După 
cum scria Genevieve Tabouis 
în „'Par’s Jour" trebuie să se 

. pună în primul rînd „problema 
principiilor elementare ale ra
porturilor dintre Est și Vest", 
De aceea popoarele tuturor ță
rilor au așteptat ca Statele 
Unite să-și spună cuvîntul pen
tru că
„Daily 
ferinței 
potrivit
cez 
la 
loc 
tru
bu:e să înceapă în mod demn".

Cele petrecute în cursul zilei 
de marți au arătat limpede că 
răspunderea pentru
conferinței la nivel înalt 

zvine cercurilor guvernante din 
Statele Unite.

• Intr-o corespondență 
Paris ziarul italian „L’Unita* 
scrie că „începerea conferinței 
la nivel înalt a devenit impo
sibilă".

Același ziar subliniază în e- 
ditorialul său faptul că tratati
vele dintre cei patru mari ..au 
fost compromise nu la 16 mai 
la Paris, ci la 1 mai pe cerul 
Sverdlovskului și cu o săptă-

dip

PEKIN. ** După
te agenția China ___ ..
mai au sosit la Pekin, venind pe 
calea aerului. Cu .En-laî, .pre
mierul ConsiFuluî de Stat. Cen 
I. locțiitor al premierului Consi
liului de Stat și persoanele care 
i-au însoțit în viz’t.a lor în Bir
mania, India. Nepal, Gambodgia 
și R. D. Vietnam.

4eKIN. — După cum- relatea
ză agenția Chinfl Nouă. *în cursul 
săptămînii trecute, peste 12 mi-

cum transmi- 
Nouă. Ia 17

ATENA. — Rudele democrați
lor tal căror „proces" se judecă 
în prezent la Tribunalul militar 
din Atena «u adresat .primului 
ministru, parlamentului, partide
lor politice și lucrătorilor din 
presă un apel în care arată că 
sînt neliniștiți pentru viața ru
delor lor. în legătură cu cererea 
procurorului regal de a fl oon. 
damnați la moarte cinci demo< 
erați.

Rudele democraților cer Ime
diata «anulare & legii anticonsti
tuționale și fascis'e 375 și trans
ferarea procesului unuj .tribunal 
civil undg „se va dovedi și mai 
clar că acești oameni sînt nevi- 
novați de spionajul de care au 
fost acuzați în mod calomnios". 
Scrisoarea este semnată de ru
dele lui bules, Flor-akis, Dallas 
și' altor democrațk

după cum arată ;ziarul 
Express", „bilanțul con- 
atîrnă de S.U.A.“ și 
cuvintelor ziarului fran.

„Combat" 
nivel înalt 
as.tăzi sau 
a se sfîrși

„dacă conferința 
mai poate avea 
mai tîrziu, pen- 

onorabll. ea tre-

torpilarea
re-

GARACI 17 (Agerpres). — 
TASS: După cum a transmis 
postul de radio Caraci, la 17 
mai în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Caraci 
președintele Pakistanului, Aiub 
Khan a declarat că guvernul 
Pakistanului a protestat p? lin
gă guvernul Statelor Un te fe
rind ca incidentele asemănă
toare cu cel al ’ avionului ame
rican „U-2" sa nu se mai repete. 
Nota de protest adresată S.U.A., 
a spus Aiub Khan, a fost tri
misă acuih cinci zile. Pină acum, 
nu s-a primit nici un răspuns. 
Președintele a arătat *n conti

nuare că în seara zilei de 16 
mai a primit nota de protest din 
partea Uniunii Sovietice și că 
guvernul Pakistanului va lua 
fără îndoială măsuri pentru ca 
asemenea incidente să nu se 
mai repete..

★
LONDRA 17 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției Reuter 
transmite din Washington că un 
purtător de cuvînt al Departa. 
inentului de Stat al S.U.A. a 
declarat că S.U.A. nu au primit 
încă protestul Pakistanului în 
legătură cu zborul de spionaj al 
avionului „U-2“, (

CAIRO. — La 17 mai a sosit 
la Cairo J. Nehiu. primul mi
nistru al Indiei. Premierul Nehru 
va avea întrevederi cu președ n- 
tele Nasser șf va vizita o serie 
de localități din Republica Arabă 
Unită.

MEXICO CITY. - După cum 
anunță agenția Asocia ted Press, 
la 16 mai președintele Indoneziei 
Sukarno a sosit în Mexic într-o 
vizită neoficială.

NEW YORK. — După cum a- 
nunță agențil€ de presă occiden
tale do: membri (din cei vinci) 
ai Comisiei pentru energia ato
mică a S.U.A. - John Wil’ams 
și John Hoberg - și-ou înaintat 
demisiile către guvernul ameri
can.
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