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întrecerea socialistă în cinstea
:elui de al lll-lea Congres al P. M. R.

Inginerul gospodar
Maistrul Dința Horobăț, da la 

irnătoria de bronz, a Șantiere- 
w Navale Galați s-a apropiat 
e tînărul topitor Ion Teodo- 
mcu — și i-a zis :
— Ia bonu' ăsta și du-te la ma- 

azie. Ia-l și pe Roșu și adu- 
iți materialul. Avem de tur- 
at urgent niște piese la car- 
oul ăsta de patru mii cinci 
ite, care peste câteva zile in- 
-a în probe. Hai, repede !
Inginerul lipsea din turnăto- 

ie de câteva ceasuri. Avea de 
lctu pe la cabinetul tehnic cu 

inovație. Dar despre acest tî- 
ăr inimos trebuie să spunem 
îteva lucruri.
Șba început ingineria la Fabri- 

a de țevi Roman. După un an 
i ceva, a devenit constructor 
e nave, aici la Galați, la malu- 
ile bătrînului Danubiu. Noul 
ui loc de muncă, i-a încîntat 
lăcut ochiul și inima. După ce 
•a împrietenit cu muncitorii, 
'upă ce a început să cunoască 
ine secția metalurgie, și-a pro- 

•ils să-și spună și el cuvîntul in 
problemele importante de pro- 
ucție cu toată tinerețea și 
■psa lui de experiență. Nu 
u trecut multe luni și in 
ecția metalurgie, dar mai ales 
ici la turnătorie, s-au petrecut 
ucruri importante. De unde 
>îna atunci se făcea o risipă de 
net ale neferoase, care aduceau 
nari pagube, ridicau prețul de 
ost la unele produse, iată că 
>rintr-o judicioasă organizare a 
ecției, printr-o grijă atentă, față 
le fiecare gram de metal nefe- 
os, prin îndreptarea unor pro- 
•edee tehnice de turnare și de- 
igur prin valorificarea tuturor 
ezervelor interne, secția a ajuns 
ă facă vilvă pe șantier. Lupta 
iceasta, pentru promovarea nou- 
ui dusă de tînărul inginer, spri- 
•in.it fiind de comuniștii de la 
urnătorie, n-a fost desigur 
ușoară ; se mai izbeau ici-colo 
'.ap în cap, păreri, obiceiuri, 
procedee vechi. Unii țineau la 
elul lor vechi de a munci. Cînd 
ira vorba să se facă economii, 
lucru care cerea să descoperi 
"ezervele interne, care compli

cau oarecum munca, unii se mai 
hărțuiau cu acest „nou",

Inginerul Ion Ursache se afla 
la cabinetul tehnic. El este și 
un bun, activ și apreciat inova
tor. El a propus înlocuirea me- 
talului scump, a zincului elec
trolitic cu zinc de cuptor. Asta, 
calculîndu-se prețurile și canti
tățile care se consumă, aduce 
economii la un singur cargou de 
12.500 lei iar la o motonavă 
3.400 lei. Dar se conturează în 
același timp și caracterul acestui 
tînăr, pasiunea lui pentru mese
rie, pentru tot ceea ce face. El 
este unul dintre aceia care me
reu caută, cercetează, se gin- 
dește ce să facă, să aducă îmbu
nătățiri atît proceselor de pro

ducție, cît și în ce privește re
ducerea consumurilor de metale 
neferoase, așa de scumpe și în- 
tr-atîta de căutate. Dar în același 
timp se gindește mereu cum, 
de unde, să scoată noi econo
mii ? El singur s-a angajat în 
cinstea Congresului al lll-lea al 
partidului, în afară de angaja
mentul secției pe care o con
duce, să facă economii pe acest 
an în valoare de 100.000 lei 
prin inovații. Pe trimestrul I 
al acestui an secția a scăzut re
buturile de la 3 cît arată pro-

VASILE CABULEA

(Continuare în pag, 3-a)

Noi tipuri 
de autovehicule

In cinstea celui de al lll-lea 
Congres al P.M.R., metalurgiștii 
de la Uzinele „Tudor Vladimi- 
rescu" din Capitală au introdus 
In fabricația de sene noi tipuri 
de mijloace de transport. Prin
tre acestea se numără autobusul 
urban TV 2U, destinat transpor
tului călătorilor în interiorul Io- 
calităților. Acest autobus are o 
capacitate maximă de transport 
de 80 de locuri, din care 34 pe 
scaune. Greutatea lui este aceeași 
ca a autobusului fabricat pînă 
acum deși este mai lung cu 1,4 
metri și are o capacitate mai 
mare cu circa 20 de locuri.

Un alt mijloc de transport, 
care reprezintă o modernizare a 
celor fabricate pînă acum, este 
troleibusid TV 2E.

La Uzinele „Industria Linii" din Timișoara problema calității este pe prim plan, latâ-l pe tină- 
rul maistru Maniov Pavel discutind cu brigada sa de tineret despre posibilitățile îmbunătățirii 

muncii.

Industria chimică: De la zero
• Dinamica producției globale a industriei chimice a crescut în 

1958 cu 776 la sută față de anul 1938.
• In 1955 după cum se arată în proiectul Directivelor Congresu

lui al lll-lea al P.M.R. se vor produce crea 13 000 tone de fibre 
n fire sintetice care vor î rbooțăți sor ti men‘el» de maturi’ prime 
tecesare industriei text /e. Pentru c.eșterea producției de fibre și 
fire sintetice se va dubla cantitatea fabricii de relon, precum și a 
fabricii de rolan de la Săvinești. In 1938 nu se producea în Ro- 
mînia nici un fel de asemenea produse.

O Producția globală a industriei chimice, cauciucului, celulozei 
și hîrtiej va crește de 3,3 ori în 1965 față de 1959, iar programul 
de dezvoltare a economiei naționale în perspectivă prevede ca 
producția industriei chimice să crească pîhă în 1975 de 13—14 ori 
față de anul 1959.

In proiectul Directivelor Congresului al lll-lea al partidului se 
arată că producția globală a Industriei chimice, cauciucului, ce
lulozei șl hîrtiel, va crește de 3,3 ori In 1965 față de 1959, iar 
In 1975 de circa 13—14 ori. Producția de mase plastice și rășini 
sintetice va ajunge în 1965 la 95.000 tone, iar producția de 

fibre și fire sintetice la 13.000 tone.

Citind cifrele sever științifice 
din proiectul de Directive al 
celui de al lll-lea Congres al 
partidului, am întrezărit acea
stă efuziune lirică pe temă de 
chimie industrială :

...Vom întîlni chimia în țe
sătura vaporoasă a bluzelor de 
relon cu care se vor îmbrăca 
elegante muscelencele mlădioase 
și fetele din Abrud, în haina de 
protecție de mare uzură croită 
din rolan cu care se va apăra 
oțelarul hunedorean de dogoarea 
cuptorului, minerul de la Borșa 
de picătura acidulată strecurată 
din crăpăturile stîncii, astronau
tul viitorului de radiația razelor 
cosmice. Ea, chimia, va fi pre
zentă în țesătura treningurilor 
albastre, galbene, roșii cu care 
se va îmbrăca tinerețea ieșită pe 
marile stadioane, în ața chirur
gicală sintetică cu care doctorii 
vor efectua operațiile, în pînza 
impermeabilă a corturilor pe care 
le vom ridica în Buceci ori la 
marginea mării, în imensele că
măși alcătuite din policlorură de 
vinii cu care colectiviștii din 
Dobrogea vor feri de ploile verii 
piramidele de grîu de la ariile 
de treier. Ne vom obișnui cu 
chimia pentru că ea nu va lipsi 
din plasele pescărești cu care li
povenii bărboși de la Sfîntu 
Gheorghe vor strecura marea să 
găsească scrumbii albastre, și nici 
din cupolele multicolore ale pa- 
rașutiștilor care umplu cerul no
stru în zilele pașnicelor sărbători 
aviatice. Cu ea, cu chimia, ne 
vom întîlni zilnic, pentru că 
tractoarele rutiere și autocami
oanele noastre vor fi încălțate 
cu anvelope romînești fabricate 
din cauciuc sintetic, iar colecti
vistul din Țara Oașului și cel 
din Gorj își va cumpăra valize 
și canapele alcătuite din mase 
plastice și couverturi țesute din- 
ti-un anume fir care nu va fi 
nici cînepă, nici bumbac, nici 
mătase...

Citesc așadar proiectul de Di
rective la capitolul dezvoltării 
industriei chimice și-mi notez în 
carnetul de reporter despre per

spectivele anului 1965 urmă
toarele :

Fibre și fire sintetice : 13.000 
tone (de 43 ori mai mult ca în 
anul 1959).

Mase plastice și rășini sinte
tice’. peste 95.000 tone (de 16 
ori mai mult decît în 1959).

Cauciuc sintetic : cu 50.000 
tone mai mult decît în 1959.

Trei cifre. Chiar de n-ai cuno
ștințe de economie îți dai seama 
lesne de multivalența pe care o 
exprimă și de mărturia excepțio
nală pe care o aduce cu privire 
la dezvoltarea acestei ramuri a 
economiei naționale — industria

POP SIMION
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@.ant
Orice cititor simte nevoia, 

după ce a terminat lectura 
unui volum, să-și comunice im
presiile. să judece personajele, 
alăturîndu-se celor pozitive și 
condamnîndu-le pe cele nega
tive. Astăzi, cînd literatura a 
devenit un bun al maselor largi 
populare, oamen’i simt din ce 
în ce mai mult nevoia unor dis
cuții colective care să-i ajute 
să înțeleagă cît mai profund 
cărțile pe care le citesc Multe 
și variate sînt acum formele și 
prilejurile create, sub îndruma- 
marea organizațiilor de partid, 
pentru asigurarea desfășurării 
unor asemenea discuții — de 
Ia cercurile de citit pînă la în- 
tîlnirile cu scriitorii Cu cît 
sînt mai bine organizate și mai 
atractive, cu atît ro’ul educativ 
al discuțiilor pe marginea ope
relor literare este mai mare.

Procesul literar este și el un 
mod de a discuta conținutul 
unei opere literare, o dezbatere 
de idei pe marginea unor per
sonaje, reaFzată sub forma unui 
proces juridic. într-un asemenea 
proces, unul din personajele 
cărții este adus ca „inculpat" în 
fața unei instanțe judecătorești.

Brigada de zidari a Iul Pădurea nu Ștefan, ©are lucrează din 
primele zile dnd a început construcția Fabricii de zahăr din 
Luduș — este brigada fruntașa a șantierului. In dișeul nostru : 
Pădureanu, împreună cu brigada lui, discută cu maistrul șan
tierului II, Aleman Alexandru, planurile de zidărie pe care le 

mai au de făcut
Foto : N. STELORIAN

Pentru folosirea deplină 
a capacității de lucru 

a noilor mașini

n-am cu- 
tehnice și

Propuneri 
pe marginea 

proiectului 
Directivelor 
Congresului 

al lll-lea 
al P. M. R.

In ultimii ani, uzina noastră 
| de mașini agricole „Semănă- 
| toarea" a fost dotată cu nu- 
■ meroase mașini noi, moderne. 
I de înaltă productivitate. Chiar 
i cu cîteva luni in urmă la noi, 

la strungărie, au venit trei 
strunguri revolver care au com
pletat linia de mașini semiau
tomate din secție De asemenea 
am mai primit o mașină de file
tat de înaltă productivitate care 

! reduce timpul operației de file- 
tare cu 80 la sută/și încă multe 
strunguri „losif Rangheț" (ul
timul tip) de mare precizie.

La început însă noi 
noscut caracteristicile 
nici posibilitățile 
reale de folosire a 
întregii capacități 
de lucru ale aces
tor mașini. Găuri- 
tul, filetatul, aleza
tul etc. — operații 
pe care acum le 
face aceeași ma
șină, tinerii — de 
obicei strungari — 
le cunoșteau prea 
puțin. Din această
cauză a trebuit să treacă timp 
pînă cînd ei au reușit să cu
noască bine toate posibilitățile 
de lucru ale mașinilor, să-și ri
dice cunoștințe.e tehnice la ni
velul cerut de aceste mașini, 
timp în care capacitatea mași
nilor a rămas incomplet folo
sită. Toate acestea s-au datorat 
în mare măsură faptului că în 
fabrică n-au venit din timp 
prospecte cu privire la funcțio
narea și regimul de lucru al a- 
cestor mașini pe baza cărora 
muncitorii să se pregătească și 
să-și însușească deprinderea de 
a munci cu aceste mașini. în 
așa fel incit să poată folosi 
încă din primele zile de muncă 
întreaga lor capacitate.

In anii următori, așa cum se 
arată în proiectul Directivelor 
celui de-al lll-lea Congres al 
P.M.R.. industria constructoare 
de mașini agricole are de reali
zat importante sarcini dintre 
care, o mare parte îi revine fi
rește și uzinei noastre. Pentru 
realizarea lor, în curînd uzina 
va fi înzestrată cu noi mașini 
moderne de înaltă tehnicitate. 
Va trebui să ne pregătim de pe 
acum în așa fel îneît primele 
mașini noi care vor fi aduse în 
uzină, să le putem folosi la în
treaga lor capacitate, pentru a 
obține o înaltă productiv’tate a 
muncii.

Avem în sector circa 15

tineri ingineri, tehnicieni și 
maiștri bine pregătiți profesio
nal- Cu ajutorul Iar vom orga
niza pregătirea temeinică a ti
nerilor muncitori la nivelul teh
nicii noi cu care va fi înzestrată 
uzina noastră. Dar pentru a- 
ceasta, pentru a înlătura difi
cultățile întimp’inate pină acum 
în folosirea noilor mașini, avem 
nevoie, încă înainie de sosirea 
acestora, de prospecte clare, a- 
mănunțite, redactate la un ni
vel accesibil tuturor tinerilor 
muncitori. De baza cărora să ne 
putem pregăti. Deoarece majo
ritatea fabricilor și uzinelor con
structoare de mașini, ca și cele

lalte întreprinderi, 
vor fi înzestrate cu, 
mașini noi, mo
derne, de mare Ca
pacitate, deoarece 
problema folosirii 
integrale a capaci
tății lor încă de la 
început este o che
stiune importantă 
pentru toate ace
ste întreprinderi, 
propun ca Ministe

rul Industriei Grele să se 
îngrijească de editarea și 
difuzarea unor prospecte cu 
privire la caracteristicile con
structive, principiile de func
ționare și posibilitățile de 
folosire a noilor mașini. Ne 
sînt necesare aceste prospecte 
deoarece intenționăm ca pe baza 
lnr și cu ajutorul inginerilor și 
tehmciemlo- să organizăm în 
cadrul brigăzilor de tineret dis
cuții amănunțite, să facem apoi 
demonstrații practice pe mași
nile noi deja existente, să-i de
prindem pe toți tinerii să le fo
losească la toate operațiile, să-i 
învățăm să le stabilească cel 
mai productiv regim de lucru.

De asemenea credem că ar 
fi foarte folositor pentru noi, ti
nerii, ca Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea și electrifi
carea agriculturii să organizeze 
în uzinele constructoare de ma
șini agricole, conferințe și co
municări despre procedeele teh
nologice noi folosite în con
strucția de mașini agricole, 
desnre căile de îmbunătățire și 
perfecționare continuă a tipuri
lor de mașini pe care le fabri
căm.

DINCA N1COLAE 
secretarul organizației U.T.M., 
sectorul II strungărie, Uzinele 
de mașini agricole „Semănă

toarea"

Sosirea unei delegații 
agricole 

din R. P. Polonă
Miercuri la amiază a sosit în 

Capitală, la invitația Ministe
rului Agriculturii, o delegație 
agricolă din R.P. Polonă în 
frunte cu Mieczyslaw Jagielski, 
min.strul Agriculturii R.P. Po
lone, pentru a lua cunoștință de 
realizările obținute în transfor
marea socialistă a agriculturii, 
in organizarea și dezvoltarea 
diferitelor ramuri de producție 
agr cola în țara noastră.

In timpul șederii în țara noa- 
; stră oaspeții vor vizita unntăți 

agricole de stat și cooperatiste, 
stațiuni experimentale, unntăți 
industriale îndeosebi întreprin
deri constructoare de mașini și 
utilaje pentru agricultură, ins
titute de cercetări agricole de 
învățămînt agricol superior, 
centre școlare agricole, precum 
și instituții de cultură.

★
Dvpă-amiaza M eczvslâw Ja

gielski, ministrul Agriculturii 
R.P. Polone, împreună cu mem
brii delegației, au avut o între
vedere cu tov. 1. Cozma, minis
trul Agricultur i, la cfțre au a- 
sistat specialiști din Ministerul 
Agriculturii.

(Agerpres)

11\ VIATA SI MUUA 
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Brigadă utemistă 
de muncă patriotică 

fruntașă pe oraș
Zilele acestea în

tr-un cadru festiv, 
primul secretar al 
Comitetului orășe
nesc U.T.M. Roman 
a înmînat comandan
tului brigăzii utemi- 
ste de muncă patrio
tică de la serviciul 
energetic al Fabricii 
de țevi Roman, dra
pelul de brigadă 
fruntașă pe oraș.

Cej 40 tineri bri
gadieri au efectuat

de la începutul anu
lui și pină-n prezent 
un număr de 4.203 
ore de muncă patrio
tică dintre care 1-860 
ore în luna aprilie. 
Aceste ore au fost 
efectuate ia amena
jarea stadionului o- 
rasulul, la construi
rea unei tribune cu 
o capacitate de 3000 
locuri cit și |a sădi
rea de pomi și ame
najarea de spații 
verzi In cartierul de

blocuri muncitorești 
al uzinei. Tinerii bri
gadieri au mai strîns 
și predat oțelăriilor 
peste 100 tone fier 
vechi- S-au eviden
țiat în mod deoseb.t 
tinerii brigadieri: in
ginerul Mihai Ivă- 
nescu- Elena Bo’.o- 
ran, Gheorghe Hu- 
zum și Dumitru Pri- 
cop.

M. SCORȚARU 
lăcătuș

O mai bună folosire a materialelor
Fiecare tînăr, fie

care echipă din ca
drul întreprinderii 
„Prefabricate Meta
lice" Ploești, desfă
șoară o vie activitate 
pentru a contribui la 
realizarea cu cinste 
a angajamentelor 
luate de colectivul în
treprinderii în cinstea 
celui de-al lll-lea 
Congres al P.M.R.

Ei acordă o aten
ție deosebită desco

peririi și valorifică
rii rezervelor interne, 
care să permită re
ducerea continuă a 
prețului de cost al 
produselor ce se 
execută aici. Astfel 
brigada de electri
cieni condusă de co
munistul Constantin 
Chivu a recuperat în 
ultimul t’nip însem
nate cantități de 
materiale ca : sîrmă 
de cupru, cauciuc

pentru garnituri, 
bară de cupru, preș- 
pan și multe altele..

De asemeni echi
pele de lăcătuși con
structori aduc zilnic 
economii prin recupe
rarea fierului vechi 
și folosirea la maxi
mum a deșeurilor.

GHEORGHE N. 
VASILE 

electrician

Foto: P. PAVEL

am organizat un proces Literar
Aici el este acuzat de un pro
curor (reprezentînd opinia citi
torilor) și apărat de un avocat, 
iar unele din celelalte personaje 
ale operei de care este voi ba 
sînt aduse ca martori ai acuză
rii sau apărării. Pentru ca scopul 
să fie bine realizat, toată dez
baterea trebuie să se închege 
într-un spectacol atractiv, ne
lipsit de anumite momente dra
matice. Transformat într-o ma- 
n’festare cultural artistică de 
masă, un asemenea proces 
poate deveni un mijloc inte
resant de popularizare a ope- 
re’or literare. El ajută pe spec
tator să aprofundeze mai mult 
conținutul unei cărți citite, să-i 
înțeleagă mai b’ne sensul ideo
logic și sa învețe mai mult, 
pentru propria lui viață, din a- 
ceastă carit. Efectul educativ 
pe care îl are această manifes
tare pentru cei care participă 
direct la realizarea ei este foar
te mare. In afară de faptul că 
le stimulează spiritul creator, 
că-i obligă să gîndească foarte 
mult, munca la un proces lite
rar îi învață cum se poate a- 
junge la rezultate frumoase 
printr-un efort colectiv.

In Facultatea de fiîo’ogie din 
București, în ultimul an or
ganizația U.T M., sub condu
cerea organizației de bază 
P.M.R., a dat o atenție deose
bită acestui gen. S-a pornit la 
lucru cu un grup de studenți 
bine pregătiți, care au primit cu 
mult entuziasm sarcina de a 
contribui Ia realizarea acestui 
proces.

Trebuia să ne oprim în primul 
rînd asupra unui personaj din- 
tr-o lucrare literară de largă 
circulație. Alegerea nu poate fi 
făcută la întîmplare, pentru că 
obiectivul unui proces literar 
trebuie să fie un personaj com
plex. a cărui comportare ridică 
probleme interesante de dezbă
tut. Nu ne-a fost greu să găsim 
în Suslănescu, din romanele 
„Străinul** și „Setea** de Titus 
Popovici, un asemenea personaj. 
Oscilările lui. căutarea — za
darnică pentru el — a unui rost 
în viață, acțiunile lui dezorien
tate — toite acestea puteau 
constitui obiectu: unor discuții 
aprinse menite să reliefeze cau
zele care duc la o asemenea si
tuație și să descopere care este 
vinovatul principal, arătînd ti

nerilor ce poziție trebuie opusă 
celei a lui Suslănescu. Mai 
mu!t. Suslănescu corespundea și 
problemelor specifice care îi in
teresează în mod deosebit pe 
studenții noștri. El era profesor 
de istorie, trebuia șă fie educa
torul tinerei generații, dar nu-și 
indepiinea menirea lui nobilă. 
Studenții facultății noastre, pro
fesori și educatori la rîndul lor. 
aveau de învățat din discutarea 
cazu’.ui Suslănescu.

Facultatea de medicină din Ti
mișoara și-a ales pentru un ase
menea prcces nuvela „Din în
semnările unui medic de țară". 
Pentru munca la sate ar putea 
fi alese romane ca „Ion" de 
Liviu Reb-eanu, „Morcmeții** 
de Marin Preda, „Cuscrii** de 
Ghilia, sau chiar ..Setea** de 
Titus Popovici, în care să fie 
acuzat — de data aceasta — 
Gavrilă Ursul. Prin dezbateri 
interesante se poate demonstra 
convingător că socialismul este 
singurul mijloc prin care țără
nimea va păși pe calea belșugu
lui și a luminii.

Alegerea interpreților într-un 
proces literar este și ea o pro
blemă nu ușor de rezolvat. De

ei depinde în primul rînd Ote
lul ideologic și artistic i 
se va desfășura process Ze 
aceea trebuie aleși : “f- i'*-
și-au făcut din lectură • «sa
une. care știu ca am ÎHBi « 
profunzime n operă • «-* să
caracterizeze un , ~-
teruretindu-i gestane ți co- 
vintele.

Pentru noi. ti-"*: sea-ra de 
specificul stuJtnr aostia. lu
crul nu a foM rfcar atît de 
greu : am avut 4e ande alege. 
Rolul Drocu.-_.-_ x 4 fost in.er- 
pretat de ur dMtaM cu o acti
vitate bogi"i C4--U1 cercuri
lor știint’fiee r- i :e*atură și 
pricenut in prufr'raii de critică 
literară (Georae Gană. anul V 
romînâ). - -tu judecătorului 
am ales ur veretar U.T M 
de an. ru experiență, iubit și 
respectat de colectiv (Al. Zăi- 
nesru. «tj’ III critică literară), 
iar în r? u !ji Suslănescu am 
accepta' cererea lui Nicoîae D-a- 
go$ »-nl V critică literară), 
c tpasionat al romanelor lui

P. RUXANDOIU

(Continuare în pag, 3-a)



O Înaltă pregătire celor 360.000!
Ce trebuie făcut pentru ridicarea activității țcolilor profesionale la nivelul marilor perspective deschise economiei naționale de proiectul 

Directivelor celui de al lll-lea Congres al P. M. R.

Muncitorul Bulboacă llie de la Uzinele „Josif Rangheț" din Arad este orieind gata să dea în
drumări ucenicilor școlii profesionale a uzinei, lată-l explicindu-le elevilor Avram Radu și

Iliescu Gheorghe sistemul de funcționare a frezei.
Foto : P. POPESCU

Cerințe noi ce se pun 
în fata școiii profesionale

Cum se îngrijește 
uzina de ucenici

Ing A. Bozgan
directorul general al Uzinelor „23 August"

Proiectul Directivelor Con
gresului al lll-lea al PM.R. 
prevede sarcini mari de dezvol
tare a industriei metalurgice. A- 
ceasta necesită ca în școlile 
profesionale să instruim noi 
cadre de muncitori stăpinj pe 
tehnica modernă.

Școlii profesionale de ucenici 
a Uzinelor de autocamioane 
,,Steagul Roșu" din Orașul Sta
lin. îi revine sarcina ca, din nu
mărul impresionant de circa 
260.000 muncitori calificați, ce 
vor trebui pregătiți in perioada 
anilor 1960—1965, să instruia
scă un important -număr de lu
crători de care uzina va avea 
nevoie, avînd in vedere dubla
rea producției de autocamioane 
în anii viitori.

Uzinele „Steagul Roșu" au 
creat condiții de instruire prac
tică a ucenicilor pe măsura ba
zei materiale foarte bune exis
tente la grupul școlar profesio
nal. Una din principalele con
diții, a fost aceea de a da u- 
cenicilor posibilitatea să lucre
ze în secțiile cheie ale uzinei: 
sculerie, sectorul mecanicului 
șef, în secțiile de întreținere a 
utilajului, unde capătă o înaltă 
calificare. Este indispensabilă 
o asemenea condiție ca tînărul 
care se formează în diferite me
serii, să cunoască realitatea 
producției, acolo unde au cel 
mai mult de învățat.

Dacă sistemul de instruire a 
ucenicilor in secțiile cheie con
stituie o condiție indispensabilă 
pentru pregătirea muncitorilor 
ce lucrează pe mașinile așchie- 
toare, pentru a putea tine pa; 
sul cu progresul tehnic, nu mai 
puțin important este sistemul 
de instruire în brigăzi comple
xe In sectoarele calde — turnă; 
torie. forje etc., unde ucenicit 
deprind metodele cele mai a- 
vansate de muncă de la munci-

vîrstnici cu care lu- 
brigăzi. Aici se reali- 
dublu efect. Pe de o 
asigură desăvîrșirea 
profesionale în con-

torii mai 
crează în 
zează un 
parte se 
pregătirii . . ._
tact nemijlocit cu producția, iar 
pe de altă parte efectul educa
tiv este foarte puternic: uceni
cul are satisfacția de a-și ve
dea rezultatele imediate ale 
muncii sale. Dragostea lui fată 
de meserie crește, el își însu
șește calitățile morale înaintate, 
după pilda minunată a munci
torului.

Pentru producția de serie, u- 
zina are și un număr destul de 
mare de mașini specializate, ca 
strunguri-revolver, strunguri au
tomate etc., restrinse la 2-3 o- 
peratiuni simple și cu încărcare 
de lungă durată. Și pentru a- 
ceste mașini e necesar să se 
pregătească lucrători calificați.

Unui muncitor format ale că
rui abilități și deprinderi sint 
foarte trainice, această activi
tate nu-i dăunează. Nu a- 
același lucru se întîmplă însă 
a un ucenic care se află în 
1 nă perioadă de formare. Lu- 

astfel lui i se îngustează 
■n- bilitățile de dezvoltare com- 
• -i in profesiune.
teistă situație constituie, 

o problemă pentru 
■■t-- si Întreprindere. Ne pu- 

—ablema ca ucenicul să se 
‘n multilateral, iar solu- 
■ eai folositoare este a- 
• fire a ucenicilor. în 

r-eași secții, la toate 
'• ■nașini existente. A- 

rxă trebuie dezvol- 
■ unde există pro- 

mare.
•'-.-aprinderii fac 

na din aceste 
n—e practică să

- luată. Credem, 
» cest an între-

Un grup de eleve de !a Centrul Școlar profesional „lanoș Her- 
bak" din Cluj ascultă cu atenție indicațiile maistrului Teofil 

Clend reanu.

lon Puni
director al Grupului Școlar 
Profesional „Steagul Roșu"

prinderile mari, care au pe lin
gă ele școli profesionale, tre
buie să aibă inițiativa de a 
crea o hală cu mașini ce ar 
satisface cerințele unei pregătiri 
multilaterale. In această hală să 
fie cuprinși aproape în exclusi
vitate ucenicii din anul II care 
nu pot fi cuprinși în secțiile cheie. 
In schimburi organizate con
form legilor de protecția mun
cii pentru tineret, s-ar putea a- 
coperi 12 ore efective de pro
ducție. Avem convingerea fer
mă că. acordindu-se acest spri
jin școlilor, întreprinderile vor 
beneficia incomoarabil mai mult 
pe seama unei desăvirșițe pre
gătiri profesionale a viitorilor 
muncitori

Instruirea practică a ucenici
lor se desfășoară după o pro
gramă analitică dată de Minis
terul Invățămintului și Culturii. 
Programa aceasta este întocmi
tă cu ctțiva ani in urmă. Noi, 
cei care veghem la aplicarea ei. 
observăm o răminere în urmă a 
programei în sensul că ea este 
mereu aceeași în fiecare an, pe 
cînd producția, tehnica, avan
sează. Credem că această pro
gramă trebuie refăcută pe baza 
experienței acumulate de școli, 
a absolvenților lor, pe baza rea
lității din uzine. Trebuie făcut 
un studiu, la fața locului, con
sultați cei care lucrează de 
multă vreme în școală sau u- 
zină cu elevii școlilor profesio
nale- Pe baza acestui studiu să 
se refacă apoi programa instruirii 
practice. Este necesar însă ca 
școlii să i se permită o mai mare 
elasticitate în aplicarea progra
mei, finind seama de condițiile 

specifice ale fiecărei școli și ale 
uzinei.

★
Noi nu pregătim numai mun

citori cu o bună calificare prac
tică. ci muncitori care să aibă 
și o pregătire de cultură gene
rală. Și aici, perioada de acti
vitate care se deschide în fața 
noastră, cu sarcinile ei sporite, 
reeșite din proiectul de Direc
tive ale Congresului ne impun 
noi măsuri. Elevii noștri trebuie 
să părășească școala înarmați 
cu cunoștințe de matematică, fi
zică, chimie, desen tehnic, de 
limbă și literatură rominâ etc.

Secțiile de invătămint ale sfa
turilor populare au o mare răs
pundere in acest sens. Pină a- 
cum nu s-aa preocupa: prea 
mult de școlile proiesiaaale n-aa 
analizat modul de desfășurare 
a orelor de cultură generală, fe
lul cum își fac datoria profesorii 
de Ia școlile profesionale, n-au 
studiat concordanta programei 
de pregătire teoretică cu activi
tățile practice, și pe baza aces
tui studiu să tragă concluzii le
gate de metodica de predare din 
școlile profesionale. Secțiile de 
învătămint ale sfaturilor popu
lare orășenești și raionale, care 
au in raza lor școli profesionale, 
credem că trebuie să-și fixeze ca 
un obiectiv îndrumarea și 
controlul activității școlilor 
profesionale, mai ales des
fășurarea procesului de instrui
re teoretică. Să organizeze spe
cial, periodic, cu profesorii din 
aceste școli consfătuiri metodi
ce. să le ceară acestora păre
rea asupra celor mai bune me
tode folosite în pregătirea uce
nicilor la materiile de cultură 
generală, să generalizeze aceste 
metode. De asemenea, să ași- 
gu.- la școlile profesionale, pro
fesorii cei mai buni, cu expe
riență pedagogică, care să se 
poată adapta ușor la condițiile 
acestei școli, la cerințele ei ac
tuale.

Pe lingă uzina noastră func
ționează o școală profesională. 
Ea este pepiniera noastră de 
cadre, de viitori muncitori. In 
fiecare an școala ne-a dat 
muncitori bine pregătiți; mulți 
dintre e> sint astăzi frun
tași în producție, inovatori și 
raționaliza lori, oameni pasiona
ți pentru nou. Avem însă ne
voie de tot mai multi muncitori 
cu o înaltă calificare pregătiți 
în cadru! școlii profesionale. A- 
cum îndatoririle pentru pregăti
rea noilor promoții de muncitori 
sînt sporite. Din proiectul de 
Directive ale Congresului al III- 
Iea al P.M.R. ne revin sarcini 
de mare importanță, privind 
sporirea producției, realizarea 
unor noi agregate și introduce
rea tehnicii celei mai moderne. 
Aceasta implică răspunderi 
mari mai ales pe linia pregăti
rii temeinice a unor noi munci
tori in stare să stăpînească teh
nica modernă.

Uzina noastră răspunde pen
tru pregătirea lor deopotrivă cu 
școala. Gum ti vom pregăti azi, 
în școală, așa ii vom avea mii- 
ne în producție. Or. grija noa
stră este să-i pregătim bine, 
temeinic. Avem o experiență de 
cîțiva ani în acest sens pe care 
ne bizuim și o , dezvoltăm con
tinuu. Păspunderea uzinei, este 
mai ales aceea de a asigura 
condiții optime pentru o bună 
instruire practică a elevilor, de 
a-i educa pe elevii ucenici in 
spiritul dragostei pentru meseria 
aleasă, in spiritul disciplinei și 
dîrzeniei muncitorești. Să-i pre
gătim in școală după chipul și 
asemănarea muncitorului înain
tat, de tip socialist.

Care este calitatea instrui
rii practice — iată chestiunea 
pe care trebuie să ne-o punem 
acum.

In atelier, de pildă, devii ta- 
Crează cu sirguințâ sub îndru
marea profesorului maistru. A- 
telierui este înzestrat iasă, ca 
mașini vechi, depășite devreme 
Aceasta dăunează incr-un iei 
pregătirii acemofor chiar dacă 
est; vo-ba de imaputai ama 
tar practice. de insaștrea pri
melor deprmden pracske. la- 
cepcial trebuie făcut giadrnâu- 
ne la perspectiva muncii aces
tor tineri, cind sur lucra la ma
șini de o înaltă Khmdtate. Pro
blems care se pune, deci, este 
înzestrarea acestui atelier de 
către școală și uzină, cu masmu 
modeme, care să fie in pas ea 
tehnica cea mai avansată. Și 
pentru ca aceste mașini să pro
ducă totuși, chiar dacă sint, 
Intr-un fel, piese de laborator, 
elevii pot avea un plan de pro
ducție din planul întreprinderii 
tutelare, pe care să-l realizeze 
în decursul insușirii deprinderi
lor practice.

Pregătirea practică in uzină 
ridică, de asemenea, unele pro
bleme pe care va trebui să le 
soluționăm. Trebuie dezvoltat 
la muncitorii pe lingă care 
sint repartizați ucenicii, răspun- 
derea pentru pregătirea acesto
ra. Aceștia se lasă uneori furați 
de sarcinile de producție și uită 
de ucenic, sau ii pune să înde
plinească sarcini nelegate de 
pregătirea lor practică, nu con
trolează caietele de practică 
exactitatea desenului care i se 
cere fiecărui elev. In viitor tre

Pentru cei care aspiră
la

Stăm de vorbă eu un grup de 
elevi ai claselor a Vll-a de la 
Școala medie nr. 6 din Ploești. 
Majoritatea n-ou împlinit 14 
ani, mai poartă încă la gît, 
cravata roșie de pionier.
Mulți dintre ei și-au ales însă de 
mult viitoarea profesiune : voi 
deveni chimist, voi deveni strun
gar, voi deveni profesor, voi de
veni inginer, voi deveni meca
nic. Sînt dorințe, speranțe, vi
suri ale fiecăruia.

Recentul proiect de Directive 
al Congresului al lll-lea al 
P.M.R. pentru planul de dez
voltare a economiei noastre na
ționale pe anii 1960—1965 și 
pentru programul economic de 
perspectivă le-a deschis acestor 
copii noi orizonturi, drumuri noi 
spre realizarea dorințelor, speran
țelor, viselor îndrăznețe. „Cea 
mai mare dorință a mea — spu
nea cu ochii plini de strălucire 
Luncașu Emilian este să devin 
constructor de mașini. Mirau plă
cut motoarele încă de mic. Un
chiul meu este mecanic. Priveam 
alături de el cum demonta și 
monta motoarele mașinilor. La 
început mi-a fost greu, dar do
rința de a face cu propriile mîini 
să pornească motorul neînsuflețit 
m-a făcut să izbutesc. Orice suc
ces, cît de mic, mă bucura nes
pus. Anul trecut am fost reparti
zat să efectuez practica de pro
ducție la uzina mecanică. Aici, 
îndrumat de tovarășul maistru 
Radu I. Radu am îndrăgit și 
mai mult motoarele. Am exe

buie să respectăm riguros in
dicația ca ucenicii să fie reparti
zați pe lingă cel mai buni mun
citori, cu o pregătire tehnică 
superioară și cu dragoste și pa
siune pentru creșterea schimbu
lui de miine. De asemenea, 
trebuie să facem să crească 
rolul maistrului de secție in 
îndrumarea calificată a elevilor 
din anul III. Există un bun mij
loc de a realiza aceasta, lată, 
de pildă, noi putem organiza 
periodic ou muncitorii îndrumă
tori ai ucenicilor, cît și ou maiș
trii din secțiile unde lucrează 
ucenicii, lecții metodice, potrivit 
programei de practică, astfel ca 
ei să lucreze cu ucenicii știin
țific nu după ureche, să devină 
pentru ucenici dascăli cu com
petență și educatori. In organi
zarea acestor lecții metodice ne 
pot ajuta inginerii din uzină 
și școala.

Sau altă problemă. EfevH din 
anul III vin trei zile pe săptă- 
mină in producție, iar trei zile 
au ore în șooală. Noi nu putem, 
practic, să le asigurăm elevilor, 
în aceste condiții, să lucreze la 
cite o mașină. Ar însemna să 
imobilizăm mașinile respective 
nu numai pentru cele trei zile 
de practică ci și pentru celelalte 
trei. Altfel am produce pertur
bări in producția unei secții. 
Părerea noastră este că se 
poate schimba programul școlar. 
Elevii să vină la practică ori 
prin rotație, pe dase, în fiecare 
zi. sau să fie comasate toate 
orele de practică într-un trimes- 
tru și jumătate, după ce elevii 
au terminat programa dintr-un 
an a materiilor de cultură ge
nerală.

,*
Preocuparea noastră pentru e- 

tevii școlii profesionale nu tre
buie si inceteze odată cu inca- 
drarea lor ca muncitori. Ea tre. 
baie să continue și după termi
narea scota. Tinerii muncitori, 
ibsoire.nțj ai școlilor profesiona
la trebuie ajutați să-și desăvir- 
seascl pregâzzrea practică. ia. 
drenaj *4 « periecțsoeze.

ta mod înecai de aceasta. E 
adevărat, avea gnj* de tinerii 
care m a ii producție, ii pu
nea să lucreze la operații com
plexe. spre a-și desăvârși pre
gătirea ta meserie ta mod com
plex. îi îndrumăm inspre 
cercurile de minim tehnic. A- 
cesie activitifi trebuie să capete 
insă un caracter organizat, per
manent. Cei care termini școa
la profesională să fie în oentrul 
atenției noastre, in mod special, 
cîțiva ani. pină cind pregătirea 
lor va fi foarte solidă.

In acest an lozinca noastră 
trebuie să fie: „Nici un tinăr 
absolvent ai școlii profesionale, 
care a împlinit un an in produc- i 
ție sg nu fie in afara invățămin- 
tului seraj-. Și In alte întreprin
deri. cred, trebuie să existe a- 
ceastă preocupare. Uzinele, așa 
cum prevede proiectai de Direc
tive ale Congresului al lll-lea al 
P.M.R„ se vor moderniza in
tr-un ritm rapid, se va trece 
treptat ta automatizarea proce
selor de producție. In aceste 
condiții avem nevoie de munci
tori cu o pregătire tehnică, ști
ințific*, de cultură generală la 
cel mai înalt nivel.

titlul de muncitor
cutat în uzină diverse piese, 
după puterile mele, le-am și 
asamblat. Anul acesta termin 
7 clase elementare. Sînt hotărit 
să mă înscriu la o școală profe
sională. Vreau să lucrez după 
absolvirea celor trei ani ai 
școlii profesionale ca munci
tor la uzina constructoare 
de mașini din Orașul Sta
lin. Industria aceasta are ne
voie și de mine. Doar producția 
industriei constructoare de ma
șini va crește in 1965 de 2,2 
ori față de 1959. Iar eu voi fi 
muncitor calificat încă în 1964".

La fel ca Luncașu Emilian 
gîndește și colegul său Surugiu 
Gh. Dorința lui e să devină elev al 
școlii profesionale de electroteh
nică și apoi să lucreze într-una 
din centralele electrice ale țării, 
indiferent la care. „Indiferent și 
totuși nu indiferent ; aș vrea să 
lucrez la centrala electrică care 
va lua ființă la Ploești, între 
anii 1960—1965 așa cum pre 
vede proiectul de Directive al 
Congresului — spune Surugiu 
Gh. Știu, însă, că noile centrale 
ce se vor construi vor fi utilate 
cu cel mai modern utilaj auto
matizat. Pentru ca să lucrez aici 
va trebui să fiu foarte bine cali
ficat. Mă voi strădui să mă pre
gătesc bine". Pentru Constanța 
Comănescu, Burducea Rodica. 
Dumitrescu Angela și Soțan Va- 
sile, din clasa a Vll-a D școala 
profesională de petrol chimie 
este locul mult dorit.

înainte de « se începe practica, In lecția de țesătorle a Fabricii de Postav din Buhușl, uoenh 
cilor școlii profesionale li te explică teoretic funcționarea războaielor.

Foto i A VIERU

Pentru ridicarea 
continuă a nivelului 

invățămintului profesional
In proiectul Directivelor celui 

de al lll-lea Congres c«l P.M.R. 
pentru planul de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1960-1965 și pentru programul 
economic de perspectiva, se pre
vede, printre altele câ „In anii 
1950-1965 se vor pregăti în 
școli profesionale și tehnice și 
vor intra in producție noi cadre 
de muncitori calificați în număr 
de circa 260.000. peste 100.000 
cadre tehnice medii și circa 
54.000 cadre cu pregătire su
perioară*.

Doar o concentrare deosebita 
asupra problemei poate duce la 

rezolvarea ei.

— Ne-am hotărit — spunea 
Burducea Rodica — ca1 după 
absolvirea școlii profesionale, să 
lucrăm toți fie la Săvinești, fie 
la Borzești. Vom fi 4 din cei 
260.000 de muncitori calificați 
care tor intra în proaucție în 
perioada anilor 1960—1965. A- 
ceasta ta fi cea mai mare cinste 
pentru noi".

Am părăsit școala tirziu. după 
ce am mai ascultat dorințele 
multor elevi ; Păpălici Dumitru, 
Daloca Traian, Pasca Eliza, Ga- 
vrilescu Constantin, Caroghean 
Eugenia... La fel ca ei și-au ales 
calea școlii profesionale, a cali
ficării înalte ca muncitor, peste 
50 la sută din elevii claselor a 
VII-a ale acestei școli. Industria 
noastră va avea nu numai un 
număr mare de muncitori califi
cați ci și un mare număr de 
muncitori entuziaști, dornici să 
contribuie cu forțele lor la con
struirea socialismului în patria 
noastră.

Părinții împărtășesc gîndurile 
copiilor.

„Pe vremea cînd am învățat 
eu meserie — spunea tovarășul 
Coleașcă Ștefan, lăcătuș mecanic 
la Rafinăria nr. 2 Ploești — nu 
avea cine să-mi poarte grija. 
Părinții mei erau săraci lipiți 
pămintului și aveau o casă de 
copii. Cu mare greutate am ur
mat școala de meserii din Călă
rași. După absolvirea ei am șo
mat 4 ani. După aceea am fost 
angajat la o societate petroli
feră. Aici am îndurat umilința

Ing. Constantin Nica 
Nicolescu 

directorul Invățămintului profe
sional și tehnic din Ministerul 

învățământului și Culturii

Creșterea numărului de mun
citori calificați ce vor fi pregătiți 
în școlile profesionale și tehnice 
reflecta dezvoltarea impetuoasă 
a industriei noastre socialiste în
zestrată an de an cu mașini și 
agregate de înaltă tehnicitate. 
Acecr.c impune lucea unor mă
suri care să asigure crearea 
unor condiții materiale cores
punzătoare numărului mare de 
elevi ce vor fi școlarizați, cit și 
instruirea acestora la un nivel 
practic și teoretic cît mai ridicat.

Ministerul Invățămintului și 
Culturii a desfășurat și desfă
șoară o activitate de studiu pen
tru a sintetiza din experiența de 
pînă acum în pregătirea elevi
lor de la școlile profesionale, 
ceea ce este mai bun, pentru a 
trece la luarea unor măsuri efi
ciente de îmbunătățire continuă 
a conținutului invățămintului.

In primul rînd față de numă-* 
rul mare de tineri care vor de
veni elevi ai școlilor profesio
nale, va crește numărul sălilor 
de clase prin amenajări și con
strucții nBi, prin dezvoltarea șco
lilor existente, utilarea de către 
întreprinderi și școli a ateliere- 
lor-școalâ și a laboratoarelor 
școlilor respective cu aparatură, 
mașini-unelte, instalații și ma
terie primă necesară unei bune 
instruiri tehnice precum și a 
unei temeinice instruiri practice.

De asemenea, Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii precum 
și celelalte ministere și instituții 
centrale vor analiza actualele 
programe de învățămînt - de ini

și crunta exploatare la care 
erau supuși toți oamenii muncii 
în timpul regimului burghezo- 
moșieresc. Numai regimul demo
crat-popular mi-a dai posibili
tatea să mă ridic, să-mi practic 
meseria în cele mai bune con
diții. Astăzi sînt inovator. Poves
tesc mereu aceste lucruri fiilor 
mei și, se pare, că au tras în
vățăminte din cele ce le-am 
spus, că m-au înțeles. Teodor, 
fiul meu cel mare e su
dor, aici, la rafinărie, celălalt, 
Sevastian, acum în dasa a Vll-a, 
va intra în toamnă la școala pro
fesională. il voi îndruma să în
vețe cu perseverență, să devină 
un muncitor de frunte aici în ra
finăria în care lucrez și eu. Aș 
vrea atunci cînd va deveni mun
citor să pot spune cu mindrie 
că el face parte din generația 
de muncitori calificați despre 
care vorbește proiectul de Direc
tive al Congresului".

...Spre școlile profesionale se în
dreaptă astăzi, îndrumați de pă
rinți și profesori, tot mai mulți 
elevi. Perspectivele uriașe ce se 
deschid prin proiectul de Direc
tive ale Congresului al IH-loa al 
partidului, dezvoltării industriei 
și întregii noastre economii na
ționale este un minunat îndemn 
pentru tineret spre a îmbrățișa 
meserii practice, pentru a merge 
în producție, acolo unde este 
miezul construcției socialiste. Ei 
aspiră cu mindrie la titlul de 
muncitor.

DOINA NIȚE.SCU

struirea practică și pregătirea de 
cultură generală. Astfel, ținînd 
seama de noile sarcini in dome
niul industriei, se vor introduce 
unele teme eu privire la 
mecanisme, automatizare și e- 
lectronică, se va experimenta 
efectuarea practicii comasate în 
producție, se va mări numărul 
de ore la unele materii de spe
cialitate (desen tehnic, tehno
logie) se va introduce studiul 
chimiei, și se va acorda un nu
măr mai mare de ore studiului 
limbii romîne, etc.

O măsură deosebită, care ar
sprijini pregătirea practică mai 
completă a ucenicilor și ar da 
posibilitatea acestora ca după 
absolvire să se integreze mai 
ușor în producție, să îndepli
nească în mai bune condițiunl 
sarcinile de producție, încă din 
primele luni după absolvite, ar 
fi și organizarea unor sectoare 
de muncă, în cadrul atelierelor 
întreprinderilor, numai pentru 
ucenici, asigurarea de locuri de 
muncă individuale pentru acei ce 
fac practică la mașini-unelte, cît 
și recrutarea muncitorilor cu cea 
mai înaltă calificare pentru în
drumarea și instruirea ucenicilor.

La pregătirea cît mai bună a 
muncitorilor calificați elevi ai 
școlilor profesionale și tehnice, 
un rol de seamă au cadrele di- 

maiștrii-in-dactice (profesorii, 
structori). Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii în colaborare 
cu ministerele de resort, studiază 
în prezent posibilitatea găsirii 
unor forme de pregătire a ca
drelor didactice necesare școla
rizării numărului mare de elevi 
ai școlilor profesionale, de me
serii și tehnice cît și perfecțio
nării profesionale șl metodice a 
cadrelor existente,

Trebuie să-i înarmăm pe pro
fesori, chiar și pe cei care pre
dau la materiile de cultură ge- 1 
nerală, cu elementele esențiale 
din domeniul tehnicii sectorului
respectiv în care se pregătesc 
elevii astfel ca ei să poată 
preda cursurile teoretice în 
strînsă legătură eu problemele 
practice.

Sînt numai cîteva din probie* 
mele ce fac parte din complexul 
întreg de măsuri pe care noi te 
vom studia mai profund și te 
vom definitiva într-un timp scurt 
pentru a trece apoi la aplicarea 
lor, în viitorul an școlar.

Nu poți executa corect o lucrare 
dacă nu ți-ai însușit tainele de
senului rehnic. Elevii își dau 
seama de aceasta. latâ-J în fo
tografie pe profesorul Bâceanu 
Gheorghe, de la Școala profe- 
sionclă din Craiova, controlînd 
desenele tehnice executate d 

elevi.
Foto : S. NICULESCU



SECRETARA 
DE U. T. M.

Era cald, senin ți — cum si 
vă spun: plăcut și bine. Cele 13 
tinere — pe nume brigada,,7No. 
ierr>brie‘', de la Filatura ți (esă- 
toria „Dacia" din Capitală — 
ieșiseră de la lucru și pășeau 
agale spre stația de tramvai, 
împreună cu ele mergea și 
proaspăta șefă a brigăzii: ®eci- 
lia Dan, secretara organizației de 
secție a U.T.M.

— Ei ce ziteți, ta concluzie ? 
Vom face treabă ? Ștergem re- 
numele prost al brigăzii ?

— Fără doar și poate.
Și în vocea fetelor care au 

răspuns era hotărlre. Hotărîre 
de-a Șterge renumele prost pe 
care și-l căpătase în ultimul 
timp brigada. Și asta deoarece 
anul trecut secția a IV-a rămî- 
nea cu adevărat mereu ta coa
da celorlalte.

In după-amiaza aceea co
munista Cecilia Dan — frun
tașă și atunci ca și azi — a 
devenit șefa celor 13 țesă
toare. Asta ta urma hotăririi 
pe care o luase de a aplica ini
țiativa Iui Nicolae Militarii: pre
luarea de către fruntași a echi
pelor și brigăzilor rămase tn ur. 
mă.

Ce se tatîmpla cu tinerele 
noastre că rămlneau mereu în 
coadă ? Cam la fel am între
bat-o și eu. pe comunista Ce
cilia Dan.

— Există o mie și una de mo
tive oa un om să nu-și vadă de 
treabă — mi-a răspuns ea.

— De exemplu: comoditatea, 
nu?

— Toate fetele mele stat de 
felul lor harnice mi-a răspuns 
promt interlocutoarea mea.

(In paranteză fie spus: situa
ția n-a stat chiar așa. Nu pu
ține dintre tinere — mi-au 
povestit alții — întîrziau de 
la lucru, îți părăseau locul de 
muncă, făceau risipă de ma
terie primă... Cecilia Dan a pre. 
lerat însă să nu-mi vorbească 
despre acestea. Probabil e de 
principiu] că unui om îndreptat 
nu e nimerit să-i amintești me
reu lipsurile pe care le-a avut).

— Treaba a început deci în. 
tr-o atmosferă de veselie și ti
nerețe. Ce s-a înitîmplat pe ur
mă ?

— Brigada a devenit fruntașă. 
A ajuns să-și îndeplinească și 
chiar să-și depășească planul. 
Anul acesta fetele au obținut în 
cinstea zilei de 1 Mai și a Con
gresului partidului cele mai 
frumoase rezultate din întreg 
sectorul țesătorie. (Iar în frun
tea fruntașilor : Cecilia Dan- Ea 
a ajuns să obțină depășiri pînă 
la 7 la sută).

— Ce măsuri au fost luate?
— In primul rînd fetele și-au 

schimbat stilul de muncă... Prin 
verificări practice am analizat 
împreună îndemînarea, puterea 
de muncă și pregătirea teoretică 
a fiecăreia dintre noi, Sincer, to- 
vărășește. Multe dintre noi Tu- 
dora Hongu, Emilia Ionică, Ma
ria Sfetcu etc. au dovedit că pot 
lucra foarte bine la patru răz
boaie in loc de trei...

...Au dispărut absențele nemo
tivate și plimbările inutile prin 
secție. A început lupta susținută 
împotriva risipei. Fetele și-au 
creat un cont de economii. Au 
fost luate măsuri pentru recupe
rarea țevilor goale și pentru de
pozitarea deșeurilor utilizabile 
intr-un săculeț al brigăzii...

— După cîte am aflat, tinerii 
te-au ales și secretară U.T.M. pe 
schimb. Ge au spus la alegeri 
cei care te-au propus ?

— Ce au spus? Știu eu... Gă 
stat uneori cam repezită și cam 
nervoasă...

Asta în ceea ce privește lip
surile. Vorbitorii au arătat însă 
— de la alții am aflat — 
că Cecilia Dan posedă trei cali
tăți principale care o recomandă 
pentru funcția de secretară: e 
harnică, e bună organizatoare și 
are un fel de a fi — veselie, pu
tere de înțelegere, voință, duio
șie sau toate la un loc.— care 
o fae apropiată și simpatică 
chiar celor mai posaci și ursuzi 
oameni.

Aceste calități, plus o temei
nică pregătire politică și 
ideologică, au recomandat-o de 
altfel de a fi primită și in rân
durile membrilor de partid.

— In ce fel ai izbutit, ca «- 
cretară U.T.M., să aduci lucru
rile pe făgașul cel bun?

— E greu să vă dau un răs
puns exact. Un secretar U.T.M. 
trebuie, ta primul rînd, să fie prie
tenul, cel mai bun prieten, al

(Urmare din pag. l-a)

Titus Popovici; de altfel, îl și 
cunoșteam ca talentat în inter
pretarea felului de a fi al unui 
personaj, iar eroul nostru îi 
corespundea ca fizic. Mai difi
cilă a fost alegerea avocatu
lui apărării căruia. De. lin
gă pasiune, îj trebuia și mul
tă istețime. In urma unei munci 
susținute acest rol a fost inter
pretat foarte bine de Vulpe Ma- 
rilena (anul II romînă). In 
ceea ce privește martorii, am 
încercat să-i alegem în așa fel 
încît să se apropie prin însuși 
caracterul lor de personajul pe 
care trebuiau să-l interpreteze. 
Astfel, comunistul George Teo
dorescu a fost interpretat de un 
bun utemist ca Nicolae N. Ni
colae (anul II romînă), iar Mi
tra Moț de studentul Dobre 
Alexandru din anul II romînă 
bun cunoscător al vieții satului 
de azi.

Odată alegerea înterpreților 
fiind definitivată, trebuia să 
trecem la elaborarea textului 
care este lucrul ce! mai im
portant ta realizarea unui pro
ces literar. Un asemenea text 
trebuie să cuprindă un act de 
acuzare clar și convingător, de

tovarășilor săi de muncă. Să cu
noască bucuria ți necazul fiecă
ruia. Cînd omul vine la tine, ve
sel sau trist, cu gînduri bune 
sau cu intenții greșite, ești tn 
stare să găsești cuvintele și mă
surile potrivite numai dacă-1 cu
noști bine.

O mai întreb după o vreme:
— In general, bag de seamă, 

îți place să fii mereu veselă și 
binevoitoare cu tovarășii ute- 
miști. Reușești să fii și aspră 
cînd se ivesc lipsuri grave ?

(Și asta deoarece timp de o 
jumătate de oră mi-a vorbit me
reu de tinerețea și avtatul fete
lor din brigadă. Cum merg îm
preună la spectacole de cinema 
și teatru, cum vizitează expozi
ții, cum se distrează la baluri, 
cum au ticluit tovarășului P. o 
farsă, făcîndu-1 să-și lepede o 
meteahnă urită, cum decurge 
fnvățămîntui politic, din care 
face și ea parte, cum izbutește 
să facă ședințele de orice fel 
plăcute și instructive etc., etc), 
întrebarea mea ultimă insă o 
face să se încrunte ușor, răs- 
punzlndu-mi doar atît i

— Cînd e cazul, da.
Tovarășa Maria Moise, de pil

dă, s-a dovedit cu toate critidle 
aduse, codașă și recalcitrantă. 
Atunci Cecilia Dan a pus-o în 
discuția adunării generale. „Am 
căutat, tovarășă Aloise să te a- 
jutăm în toate felurile. Am a- 
mînat mereu ședința de azi, tre
zind că ai să te îndrepți, că nu 
o să fie nevoie să ne adunăm 
cu toții ca să te convingi că 
greșești. Din păcate trebuia s-o 
ținem mai devreme". Criticileși 
sancțiunea propusă au avut efec
tul dorit: Maria Moise s-a în
dreptat.

Apoi, ajungem să vorbim 
despre literatură, muzică, sport 
și arte plastice.

înțeleg ușor din ceea ce îmi 
spune că vrea să fie exemplu 
în toate. Că tinerele din brigadă 
și organizație să vadă că un 
comunist trebuie să fie nu nu
mai un exemplu în muncă și 
în viața politică a organizației, 
ci și un om care se cultivă 
neîncetat, care dorește toată 
vremea să-și cultive gusturile 
și preferințele pentru muzica 
clasică, pentru literatura Și 
pictura de calitate.

Ultima întrebare:
—Ce planuri și visuri pe ’60 ? 
—Brigada .,7 Noiembrie" să 

ajungă, ca în cinstea Congresu
lui partidului să fie fruntașe pe 
fabrică.

— Altceva ?
— Să-mi văd fetele măritate 

cu băieți de treabă.
Și mă gîndeam privind-o: 

zburdălnicia și seriozitatea pot fi 
prietene admirabile. Dar numai 
cu condiția să le Știi stăpîni, 
spre folosul tău și spre fo
losul celor pentru care trebuie să 
fii prieten, tovarăș și exemplu ta 
muncă.
, Așa cum face Gecilia Dan.

L1V1U MAIOR

Un grup de pienieri cerce tec zâ cu atenție aparatele prezentate la expoziția micNor tehnicieni 
organizată de Comitetul regional U.T.M.-Cluj

Cum am organizat un proces literar
pozițiile martorilor •— bazate 
pe împrejurările concrete în 
care personajele respective vin 
în contact cu inculpatul — ple
doaria avocatului apărării, ulti
mul cuvînt al inculpatului și 
sentința formulată cu termeni 
foarte preciși și categorici

Era necesar să analizăm 
comportarea personajului în 
raport cu cerințele sociale ale 
momentului în care autorul l-a 
pus să acționeze- Corespundea 
Suslănescu acestor cerințe ? 
Nul De ce nu corespundea ? 
Era dezorganizat, incapabil să 
facă ceva, sau încerca să se 
opună revoluției sociale ? Nu 
pot înșira aici toate concluziile 
procesului dar am să re
dau un amănunt. Este cu
noscută de cititori oscilarea 
permanentă a lui Suslănescu 
între poziții social-politice 
contradictorii. La o privire su
perficială s-ar părea că e vorba 
de nehotărirea unui om care nu 
știe pe ce cale s-o apuce, ne- 
avind pregătirea ideologică ne
cesară Analizînd însă mai 
atent cauzele acestor oscilări, 
procurorul și o parte din mar
tori și-au dat seama că Suslă
nescu, ca fiu de boier scăpătat, 
se situa în mod deliberat pe po

Oră de curs Io Școolo 
populoră de artă din Tg. 

Mureș.

Informații
Consiliul de Miniștri a apro

bat printr-o hotărlre Convenția 
privind traficul internațional de 
mărfuri direct combinat: cale- 
ferată-apă, semnată la Sofia la 
14 decembrie 1959.

★
Marți seara a sosit în Capi

tală prof. univ. Osana di Gvor- 
gy, prim locțiitor al ministrului 
Comunicațiilor și Poștelor din 
R. P. Ungară.

Miercuri la amiază în sala 
Bibliotecii Centrale Universitare 
din Capitală a avut loc verni
sajul Expoziției de fotografii ar
tistice „Imagini din Argentina 
rurală", organizate de Institu
tul romîn pentru relațiile cul
turale cu străinătatea cu prile
jul împlinirii a 150 de ani de la 
proclamarea independenței Ar
gentinei.

Dipjorul turc Djemal Rechid 
Rey a condus miercuri seara, 
un concert simfonic al Filar
monicii de Stat din Tg- Mureș. 
Au fost interpretate Simfonia 
în re minor de Cesar Franck, 
Concertul pentru violoncel și or
chestră de Saint-Saens și două 
dansuri turcești de Djemal Re- 
diid Rey.

★
Miercuri după-amiază s-a îna. 

poiat 1n Capitală, venind de la 
Sofia, ansamblul de balet al 
Teatrului de Operă și Balet al 
R. P. Romîne, care, timp de 10 
zile, a întreprins un turneu în 
R. P. Bulgaria.

(Agenpres)

zițiile clasei sale ta totală des
compunere, încercind în același 
timp să simuleze în mod de
magogic o apropiere de forțele 
progresiste. Revoluția îl speria, 
nu-1 entuziasma. Toate aceste 
susțineri trebuiau argumentate 
cu fapte concrete, luate din cu
prinsul celor două romane. A- 
părarea. neputînd să nege vino
văția inculpatului, a încercat 
totuși s-o atenueze, atrăgind a- 
tenția asupra unor lucruri ne
semnificative, cum ar fi „tipul 
psihologic" căruia îi aparține 
Suslănescu și care ar explica 
toată comportarea lui. Pentru 
ca publicul să nu fie indus to
tuși in eroare, am căzut de 
acord să ne abatem de la mo
dul de desfășurare a procesului 
obișnuit și să-i mai dăm incă o 
dată cuvîntul procurorului, pen
tru a demonstra netemeinicia 
argumentelor apărării. Conclu
ziile definitive sînt formulate 
foarte clar în sentință. Suslănes- 
cu este un tip periculos, de a; 
ceea va fi împiedicat de a mai 
face o proastă educație elevilor 
săi

Pînă am ajuns la o formulare 
clară am străbătut multe, 
etape nu lipsite de dificultăți. 
S-a realizat mai tatii o schemă

k XII-a sesiune a Comisiei permanente 
de colaborare tehnico-științifică 

intre R. P. Romînă și R. D. Germană
între 16 și 23 mai 1960 a-a 

ținut la București sesiunea XII-a 
ordinară a Gomisiei permanente 
de colaborare tehnico-științifică 
între Republica Populară Ro- 
jnînă și Republica Democrată 
Germană.

La sesiune s-a analizat sta
diul îndeplinirii hotăririlor adop
tate la sesiunea precedentă, con- 
statîndu-se adîncirea colaborării 
tehnico-științifice între cele două 
țări. Au fost examinate temele 
prezentate de părți privind vii
toarea colaborare tehnico-știin
țifică ta diferite ramuri ale eoo- 
nomiei naționale ale celor două 
țâri, luîndu-Se hotărtri corespun
zătoare pentru realizarea lor.

Potrivit Protocolului încheiat, 
părțile îți vor aoorda reciproc

Recepție oferită de însărcinatul 
cu afaceri ad*interim al Argentinei

La 25 mai Roberto B. Gar
cia Moritan, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Argentinei 
la București, a oferit o recepție 
cu ocazia sărbătofii naționale a 
Argentinei — Ziua independen
ței.

Au participat Ștefan Voitec, 
Gherasim Popa, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, Ghe- 
orghe Stoica, secretarul Prezi

a procesului care a fost citită și 
discutată într-o repetiție cu toți 
inierpreții- Apoi fiecare inter
pret și-a dezvoltat partea lui de 
text. Primele texte au fost sla
be, neconvingătoare și _ prost 
echilibrate între ele. Ne dădeam 
seama că prezentînd astfel car
tea, scopul procesului nu putea 
fi atins. Organizația de partid 
ne-a dat aici un sprijin substan
țial ajutîndu-ne să ne vedem 
slăbiciunile și dindu-ne indicații 
precise pentru înlăturarea lor. 
După o muncă susținută s-a 
ajuns la realizarea unor texte 
bune și Ia un spectacol care a 
obținut premiul I la faza pe 
țară a trecerii in revistă a for
mațiilor artistice studențești.

Spectacolul însuși ridică o 
serie de probleme. Trebuie, in 
primul rînd, realizată impresia 
unui proces autentic. Pentru a- 
ceasta am chemat la repetițiile 
noastre un jurist care ne-a dat 
indicațiile necesare. Apoi tre
buie realizat un ritm vioi și o 
oarecare intensitate dramatică, 
lucru care nu depinde numai de 
texte ci și de regie. Regizorul 
trebuie să urmărească cu atenția 
ca in fiecare moment al proce
sului toți interpreții să aibă re
acția potrivită cu caracterul 

ajutor tehnioo-științific sub formă 
de consultații și documentații.

Ajutorul din partea R. D. Ger
mane va fi dat ta principal 19 
probleme ale industriei chimice, 
de construcții de mașini, electro
tehnice, miniere și siderurgice.

Ajutorul din partea R. P. Ro- 
nitne va fi dat ta principal în 
probleme ale industriei chimice, 
în special ale petrochimiei, in
dustriei alimentare și agricul
turii.

Valorifictad experiența acumu
lată în perioada 1950—1960, s-au 
elaborat totodată propuneri pen
tru reînnoirea acordului de lungă 
durată de colaborare tehnico- 
științifică care vor fi supuse gu
vernelor celor două țări.

diului Marii Adunări Naționale, 
Ilie Murgulescu. ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, Gogu 
Rădule&cu, ministrul Comerțu
lui. Vasile Dumitrescu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Externe. 
Dionrsie loneacu, șeful Geremo- 
nialului de Stat, academicieni, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri si cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

Inginerul
(Urmare din pag. l-a) 

centul admis, la 1, 2 la sută. E 
un real succes, care reflectă fi 
munca și străduințele lui.

...Cei doi tineri topitori, Ion 
Teodorescu și Roșu Siliviu, m 
prezentară, cum le spusese mai
strul Horobăț, la magazia de 
materiale. Magazioner era ținâ
nd Ion Susan. Acesta ii intim» 
pini in ușă. Luă bonul și dti. 
Era trecută acolo o însemnată 
cantitate de metal nețeroy brut. 
Susan. string! ndu-și boxele le 
făcu semn cu copai ei na le 
eliberează nimic. Cei doi se 
aprinseră.

Avem nevoie urgentă. Stăm 
cu cuptoarele aprinse și cu for
mele gala să turnăm. Bagă de 
seamă, nu ne intirzia...

Am ,,dispoziții' de la tovară
șul inginer Urroche, să nu mai 
eliberez nici un gram de metal 
neferos pînă nu-mi zice el. Mi-a 
zis să vă dau astea ! Susan îi 
duse la magazia de vechituri și 
le orătă niște colaci de sirmă

personajelor. In sfîrțrt, este ne
cesară și o legătură directă cu 
sala, pentru ca însuși publicul 
să fie animat- In privința a- 
ceasta sînt foarte multe posibi
lități care pot fi aplicate de la 
caz la caz. In procesul nostru, 
martorii se aflau inițial în sală; 
de aici îi chemam pentru „de
poziții" lăsind ca apoi să se 
reîntoarcă in sală. La fel și in
culpatul ; criminalul Baniciu 
era prins în timpul procesului 
și adus sub pază la proces prin 
mijlocul publicului. Se pot a- 
ranja chiar intervenții din sală, 
făcute de cititori care să con
tribuie efectiv la dezbateri.

Grija pentru autentic, amă
nuntele expresive și semnifica
tive nu trebuie însă să precum
pănească în dauna conținutului 
ideologic principal al procesului 
literar. O asemenea manifestare 
își atinge scopul numai atunci 
cînd cei care au luat parte pă
răsesc sala cu o concluzie poli
tică clară, avînd o părere for
mată despre componența moral- 
politică a fiecărui personaj, con- 
damnînd cu asprime pe eroii 
negativi, aprobînd acțiunea e- 
roilor pozitivi, hotărîți să le 
urmeze exemplul și viața lor de 
zi cu zi.

Solidaritate deplină 
cu politica justă a U.R.S.S.

— Mitinguri ale oamenilor muncii —
Numeroși oameni ai muncii din țara noastră continuă să-și 

manifeste, în cadrul unor mari mitinguri, deplina solidaritate cu 
politica justă a Uniunii Sov ietlce și protestul față de acțiunile 
cercurilor reacționare din S.U.A. care au provocat în mod pre
meditat zădărnicirea conferinței la nivel înalt.

La Uzinele 
„Mao Țze-dun"

Peste 2.200 muncitori, ingineri, 
tehnicieni și funcționari de la 
Uzinele „Mao Țse-dun" din Ca
pitală au luat atitudine — în mi
tingul ținut miercuri după-amia
ză — față de zădărnicirea con
ferinței la nivel înalt de către 
S.U.A.

Luind cuvîntul, strungarul 
fruntaș Nicolae Ariciu a spus 
printre altele: Atitudinea demnă 
și hotărîtă a guvernului sovie
tic se bucură de tot sprijinul no
stru pentru că este justă, cores
punzătoare intereselor păcii. Ea 
ne-a ajutat să înțelegem că 
cercurile imperialiste americane 
au pregătit în mod premeditat 
eșuarea conferinței la rriveă înalt. 
Ea ne arată o dată mai mult că 
trebuie să fim vigilenți față de 
ces care uneltesc împotriva păcii.

Suiiiniind fățărnicia cercu
rilor reacționare americane, 
care pe de o parte vorbesc de 
pace și de încredere internațio
nală, iar pe de altă parte se 
dedau la acțiuni agresive, ing. 
Ion Avram a spus: Guvernul 
sovietic a adus un mare aport 
la cauza întăririi reale a 
păcii, zădărnicind această în
cercare de înșelare a po
poarelor. De aceea poziția sa 
a avut un larg răsunet inter
național și este sprijinită 
de întreaga opinie publică, 
de oamenii cinstiți de pre
tutindeni. Atitudinea poporului 
nostru în această privință s-a o- 
glindit bine zilele acestea ta mi
tingurile oamenilor muncii și 
în Declarația guvernului R. P- 
Romîne. Salutam și aprobăm 
această declarație bazată pe 
principiile politicii leniniste de 
coexistență pașnică.

A luat apoi cuvîntul acad. 
Traian Negrescu, directorul cen. 
trului de cercetări metalurgice 
al Academiei R. P. Romîne. El 
a spus între altele: S-au văzut 
clar pe de o parte eforturile 
făcute In mod sincer și neobosit 
de guvernul sovietic, de tov. 
Hrușciov personal, pentru a asi
gura succesul conferinței la ni
vel înalt, spre binele întregii 
omeniri, și pe de altă parte ac
țiunile primejdioase, potrivnice 
păcii și colaborării între popoare, 
ale cercurilor reacționare din 
S.U.A. care au urmărit de 
mult eșecul conferinței. Este 
de la sine înțeles că orice 
om cinstit aiprobă atitudi
nea și poziția Uniunii So
vietice. Ghiar ta S.U.A. — a 
spus vorbitorul — cercuri din ce 
în ce mai largi ale opiniei pu- 
blice critică guvernul american 
pentru atitudinea sa incompati
bilă cu relațiile normale intre 
state. Noi, oamenii muncii din 
laboratoare, de Ia catedre, ală
turi de întregul popor vom

gospodar
afumată, stivuită intr-un coli. 
Tot acolo erau fi vreo 21 de 
butelii mari de sifon.

— Le Luați dacă vreți, vi le 
dau. Ie topiți p că rezolvați 
problemele, a zis Susan.

Băieții se codeau.
Păi bine gospodari sinteți roi? 

Vreți gotul de-a gata ? Să consu
măm din grămadă? Ața am 
vorba noi in adunările U.T.M.? 
Ața vă îndepliniți angajamen
tele? Da. nu tâ dau nici in rup
tul capului.

Tinerii ți-au dat seama că 
Susan ere dreptate. S-au întors 
U turnătorie. Au explicat totul. 
Maistrul Horobăț la început se 
supări :

— la uite frate... M-apuc eu 
acum, ciad mă ard la inimă 
niște piese urgente, să topesc 
sirmă veche? Si topesc butelii 
de ssioane? Păi roi nu știți că 
buteliile au mai multe metale, 
au tortile de oțel?

Ba știm, nea Dime, i-a răs
puns tocmai inginerul Ursache, 
care sosise chiar in clipa aceea 
ți prinsese din zbor vorbele lui 
Horobăț. Buteliile de sifon au 
tablă de cupru. Și după cum 
știi, cuprul se topește la 1.100 
grade iar oțelul la 1.600. Ața 
că părțile de oțel râmîn in fun
dul băii metalice. Dar să trecem 
la treabă, a încheiat inginerul...

Cei doi tineri topitori, Teo
dorescu și Roșu au fost primii 
care s-au oferit să meargă . să 
transporte buteliile. Inginerul 
Ursache. împreună cu topitorul 
Cristea Gherghițan, au pregătit 
baia metalică din deșeuri. Au 
băgat primele butelii în creu
zete. Se topeau ca un- bloc de 
gheață. Din metalul obținut, 
210 kg. cupru, s-a turnat apoi 
un vîrf de elice la un cargou. 
La această piesă s-a redus pre
țul de cost cu 2,100 lei. Cu co
lacii de sirmă s-a petrecut cam 
același lucru. Au fost aduși la 
turnătorie. Cintăreau 2.500 kg. 
I-au luat pe bază de bon: 2,10 
lei kg. Fiindcă nu încăpeau în 
creuzete, inginerul a propus în
călzirea lor parțială deasupra 
cuptoarelor. Apoi el însuși s-a 
apucat să turtească colacii înmu- 
iați și mistuiți de dogoarea fo
cului. în ziua aceea muncitorii 
din turnătorie au obținut un re
zultat frumos: din colacii de 
sirmă ruginită și afumată, au 
scos 1.800 kg. bronz din care 
au turnat piese — armături pen
tru cargouri, economisind în a- 
celași timp metal neferos, egal 
cu suma de 20.000 lei. 

muncii cu tot elanul pentru în
deplinirea cu succes a prevederi
lor proiectului de Directive al 
celui de-al III-Jea Congres al 
P.M.R., plan măreț de construc
ție pașnică.

Oțelarul fruntaș Vasile Dincă 
și cazangiul Gheorghe Tipa au 
vorbit în același spirit, subli
niind adeziunea lor la politica 
externă de coexistență pașnică a 
țării noastre care și-a găsit ex
presia și în recenta Declarație a 
guvernului R. P. Romine cu pri
vire la zădărnicirea conferinței 
la nivel înalt de către S.U.A. 
Alături de celelalte țări sociali
ste, de toate forțele păcii, țara 
noastră se pronunță pentru solu
ționarea pe cade pașnică a pro. 
blemelor internaționale, pentru 
menținerea securității popoarelor 
și a păcii în lume.

★
La sfirșitul mitingurilor parti

cipa nții au adoptat moțiuni în 
care aprobă atitudinea justă și 
demnă a Uniunii Sovietice față 
de cei care, ignorînd voința de 
pace a întregii omeniri între
prind acțiuni menite să împie^ 
dice însănătoșirea atmosferei in- 
ternaționale. Ei se declară întru-» 
totul de acord cu conținutul 
Declarației guvernului R. P. Ro- 
mîne cu privire la zădărnicirea 
conferinței la nivel înalt de că
tre S.U.A.

La Combinatul 
metalurgic Reșița

M’tingul din marea hală de 
montaj a fabricii de locomotive 
a Combinatului metalurgic Re
șița, la care au participat circa 
7000 de muncitori, a fost des
chis de președintele Comitetu
lui sindical Floruț Pavel.

După ce a reamintit acțiunile 
oficialităților din S.U.A. îndrep
tate împotriva micșorări’ încor
dării internaționale, ing. Ștefan 
Constantinescu a subliniat: Po
porul nostru muncitor este vital 
interesat în menținerea păcii. 
El consideră respectarea suve
ranității și securității tuturor 
țărilor drept o condiție absolut 
necesară mențineri’ unor relații 
normale între state. De aceea 
stntem întrutotul de acord cu 
poziția justă și demnă a Uniu
nii Sovietice și ne afirmăm con
vingerea că forțele păcii sînt 
pe deplin caipab'le să impună 
înfăptuirea principiilor coexisten
ței pașnice așa cum doresc po
poarele lumii.

Noi toți, alături de întregul 
popor, de oamenii cinstiți de 
pretutindeni — a spus printre 
altele ing. Petru Liuba —

Industria chimică: de la zero
(Urmare din pag. l-a) 

chimica. Trei cifre care nu au 
termen de comparație în trecut, 
în acest domeniu, țara noastră 
..eminamente agricolă', a pornit 
în primii ani ai puterii populare 
de la zero. Inexistentă. „Indu
stria chimică' nici oa expresie 
nu era folosită.

Și iati că acum prin grija, 
prin înțeleaptă politică a parti
dului de industrializare socia
listă. de valorificare a bogății
lor naturale ale țării, ne mîn- 
drun cu o puternici industrie 
chimică, ne mîndrim cu un 
mare Combinat de fire și fibre 
sintetice la Săvinești, cu uria
șul complex de la Onești-Bor- 
zești. cu o întreagă industrie 
de bunuri de larg consum din 
mase plastice începînd de la far
furii ți pahare și pînă la valize 
fi pantofi, eu Combinatul de 

salutăm și aprobăm poziția a- 
doptaită în numele guvernului 
U.R.S.S. de tov. Hrușciov care 
a smuls masca d.e pe fața pro
povăduitorilor războiulu’ rece, 
aducând o contribuție însemnată 
la consolidarea păcii. Gei care nu 
vor să asculte de glasul opiniei 
publice și încearcă să împiedi
ce rezolvarea pe cale pașnică a 
problemelor Internationale, își 
asumă o grea răspundere. A 
sosit tirmpul ca în interesul pă
cii să se împiedice reînvierea 
militarismului revanșard vest- 
german, să se încheie tratatul 
de pace ou Germania și să se 
treacă la măsuri efective de 
dezarmare.

Mathe Francisc de Ia fabrica 
de motoare, a spus printre al
tele: Unitatea și coeziunea la
gărul mi socialist este principala 
chezășie a apărării păcid în lu
me. Noi, împreună cu întregul 
nostru popor, vom depune toa
te eforturile pentru îndeplinirea 
mărețelor planuri elaborate de 
partid pentru înifilorirea patriei» 
contribuind astfel la întărirea 
forțelor păcii.

Au mai luat cuvtatud Martin 
Rudolf, turnător de precizie, lă
cătușul Stanciu Gheorghe, raum 
dtoarea Maria Vermeșan de la 
fabrica nouă de mașini, Vasile 
Ghinea de la fabrica veche de 
mașini, Vasile Tutoveanu de la 
secția utilaj mecanic.

La Fabrica de țevi 
de la Roman

Vorbind la mitingul care a 
avut loc la Fabrica de țevi d’’n 
Roman', în fața a peste 1.200 de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și 
funcționari, inginerul Terentie 
Lezeu, directorul fabricii, a spus 
printre altele: Acțiunile săvîrși- 
te de S.U.A., contravenind celor 
mai elementare regula ale rela
țiilor dintre state, au stîmdt in. 
dignarea legitimă a opiniei pu
blice mondiale, inclusiv a celeî 
americane. Ele oglindesc dorin- 

'țele cercurilor militariste, ale 
proprietarilor marilor trusturi 
de armament, care sînt intere
sați în continuarea cursei înar
mărilor.

Datorită poziției principiale 
și ferme a Uniunii Sovietice, a 
arătat laminoristul Alexandru 
Dăscălescu, cei care consideră 
încălcarea suveranității statelor 
drept o politică oficială de stat 
sânt astăzi mai compromiși ca 
oricînd în fața opiniei publice 
mondiale.

Au vorbit apoi președinta co
misiei de femei Iii nea Sus an, 
ajustorul Gheorghe Grosu, elec
tricianul Ion Leoa, inginerii Mi
hai Roman și Constantin Ior- 
dache.

cauciuc sintetic de la Jilava, cu 
numeroase institute de cerce
tări chimice precum și cu atîtea 
alte combinate și fabrici care 
vor lua ființă așa cum prevede 
proiectul Directivelor în anii 
planului șesenal și apoi în con
tinuare în anii desăvîrșirii con
strucției socialiste și trecerii 
treptate la construirea comu
nismului.

Iată dar de ce cele trei cifre 
amintite din proiectul de Direc
tive vor spori nemăsurat în 
anii ce vin valoarea unor cu
vinte ca: bunăstare, confort, ci
vilizație. Să captăm poezia agi
tatorică a acestor cifre înscrisa 
in documentul de partid, și in- 
terpretînd-o în perspectiva re
voluției, să-i valorificăm mesa
jul, strălucirea. în fața făurito
rilor tuturor bunurilor materiale 
și spirituale. Să facem din ea 
armă de luptă .

4



Sesiunea

Conferințele ținute 
de aead. Gr. Moisil 

în Franța

Consiliului de Securitate
NEW YORK 25 (Agerpres). 

•— TASS transmite :
In cea de-a doua jumătate a 

zilei de 24 mai, în Consiliul de 
Securitate a| O.N.U. au con
tinuat dezbaterile pe marginea 
problemei ridicate de guvernai 
sovietic cu privire la acțiunile 
agresive ale aviației militare 
a S.U.A împotriva Uniunii So
vietice, acțiuni care creează o 
primejdie pentru pace.

In așteptarea discuțiilor, pe 
culoarele O.N.U. și in cercu
rile ziaristice au Fost analizate 
rezultatele primei zile de dez
bateri în Consiliul de Securita
te pe marginea problemei im
portante și urgente ridicate de 
Uniunea Soviet că. în aprecie
rea acestor rezultate se subli
niază îndeosebi contrastul 
tegoric dintre poziția 
profund argumentată, plină 
demnitate și pătrunsă de 
fierbinte dragoste de pace 
guvernului sovietic, expusă 
Consiliu de către ministrul 
facerilor Externe al Uniunii So
vietice, A. A. Gromîko și pozi
ția inconsistentă a reprezen
tantului american care s-a re
dus la subterfugii mărunte și 
la negarea cu impertinență a 
unor fante evidente.

Cea de-a doua zi a discuții-

ca- 
calmă. 

de 
o 
a 

în 
A-

lor în Consiliul de Securitate 
a demonstrat că chiar și acele 
state care se află în strînse 
relații de al.antă cu S.U.A. și 
sînt nevoite în numele „unită- 
ț i aliaților44 să sprijine orien
tarea generală a politicii ame
ricane, au fost nevoite să re
cunoască caracterul profund ile
gal al acțiunilor agresive ale 
S.U.A. * *' ’ ‘ *
Franței, Berard, care a 
cuvîntul primul la 24 mai 
Consiliul de Securitate,

Astfel, reprezentantul 
luat 

în 
na a 

. putut să nu recunoască că „de 
fapt incidentul care a avut loc 
la 1 mai și zborurile pe care 
le condamnă guvernul U.R S.S., 
intră în categoria activității de 
sp’omaj". Prin aceasta repre
zentantul Franței a atestat de 
fapt caracterul agresiv și pro
vocator al zbortfrilor america
ne. Berard a declarat că „acea
stă activitate este fără îndo
ială, regretabilă și se poate 
spune că ea constituie un fi
rn estec în treburile interne ale 
altei țări. Guvernul meu, a de
clarat reprezentantul Franțe:, 
ar dori ca statele să se abțină 
de la o asemenea activitate44.

Reprezentantul Franței, dînd 
dovadă de o totală inconsec
vență și-a exprimat însă îndo-

Opinia
respinge acțiunile ostile păcii

cuvîntul poporului chinez o serie de acțiuni concrete

PEKIN 25 (Agerpres). — în 
decurs de 5 zile, la mitingurile și 
adunările în sprijinul poziției 
principiale ferme a guvernului 
U.R.S.S. față de problema confe
rinței la nivel înalt, care au 
avut Ioc în China, au participat 
60.000.000 de persoane. Munci
tori, țărani, intelectuali au con
damnat cu hotărîre torpilarea de 
către imperialiștii americani a 
conferinței șefilor guvernelor, în 
care toate popoarele și-au pus 
atît de mari speranțe. In rezolu
țiile adoptate în unanimitate par- 
ticipanțij la mitinguri aprobă și 
sprijină poziția guvernului Uni
unii Sovietice, exprimă hotărîrea 
fermă a poporului chinez ca îm
preună cu popoarele lagărului 
socialist să apere pacea în în- 
treaga lume.

vîstă _ ------
ale cercurilor conducătoare de la 
Washington din ultima vreme și 
unele declarații oficiale care in
dică tocmai această orientare a 
politicii Statelor Unite pe o linie 
contrarie destinderii internațio
nale.

PUTERNICÂ PIERDERE
DE PRESTIGIU PENTRU S.U.A.

WASHINGTONUL POARTA 
VINA...

BONN 25 (Agerpres). — In
tr-un articol intitulat „Tnapoi 
la politica lui Dulles ?“ săptămî- 
nalul vest-german ..Deutsche 
Woche*4 sub’iniază răspunderea 
care revine Statelor Unite pen
tru torpilarea conferinței la nivel 
înalt de lfl Paris....In realitate 
— îșî începe revista articolul — 
nu zbor-ul de recunoaștere al 
unui avion american deasupra 

•Uniunii Sovietice a făcut impo
sibilă tinerea conferinței între 
cei patru mari, ci o întreagă 
politică tn ale cărei practici și 
țeluri Intra acest zbor".

..Deutsche Woche'4 trece în re-

WASHINGTON 25 (Ager
pres). — Din relatările agenții
lor și organelor de presă occi
dentale în legătură cu atmosfe
ra politică din Statele Unite în 
toiul campaniei electorale, reies 
critici tot mai vii din cele mai 
diferite cercuri ale opiniei pu
blice față de politica cercurilor 
guvernante care au provocat 
eșecul convorbirilor de la Paris. 
„ÎN CIUDA TUTUROR EFOR
TURILOR PROPAGANDEI O- 
FICIALE, OPINIA PUBLICA A- 
MERICANA ESTE INDIGNATA 
ȘI CONDAMNA GUVERNUL 
PENTRU POLITICA SA CARE 
A DUS LA EȘECUL CONFE
RINȚEI DE LA PARIS**, rela
tează din Washington corespon
dentul ziarului londonez „News 
Chronicle".

Pierderea de prestigiu suferi
tă de S.U.A. în 
publice din lumea 
oglindită pe larg 
presei occidentale.

„Președintele și, 
guvernul republican, au suferit 
în mod evident o puternică pier
dere de prestigiu* („Țimes** din 
Londra).

ielile în legătură cu caracterul 
urgemt al problemei discutate. 

Berard a afirmat că acț.unile 
agresive ale aviației americane 
n-ar reprezenta „o încălcare a 
dreptului internațional" și a de
clarat în încheiere că delegaț a 
sa nu va sprijini proiectul de 
rezoluție prezentat de Uniunea 
Sovietica.

In spiritul compl cității la 
acțiunile agresive ale aviației 
americane a vorbit și P. Dixon, 
reprezentantul Angliei. El a în
cercat să justifice zborurile în 
scopuri de spionaj a'e avioa
nelor militare americane dea
supra teritoriului U.R.S.S., a- 
firmînd că „ele sînt o conse
cință a lipsei .de încredere" din
tre cele două mari puteri.

Ca și ceilalți reprezentanți ai 
țărilor N.A.T.O. și reprezentan
tul Italiei și-a asumat sarcina 
nedemnă de a justifica zboru
rile agresive și politica ; 
nului american. In-tr-un 
curs nebulos el a elogiat 
zel propunerea americană 
caracter de spionaj cu privire 
la „cerul deschis", sprijinind 
astfel încercările S.U.A, de a 
impune Organizației Națiuni
lor Unite rolul de agent în cu
legerea datelor cu caracter de 
sp onaj pentru Pentagon.

A produs o puternică impre
sie cuvîntarea delegatului Po
loniei, Mîchalowski. Ultimele 
evenimen-te au arătat, a spus 
el, că problema sumisă de gu
vernul sovietic Consiliului de 
Securitate are o uriașă imno-- 
tanță. Combătînd afirmațiile 
eronate a’e reprezentanților 
S.U.A. și ai puterilor occiden
tale, delegatul Poloniei a ară
tat în mod convingător că zbo
rurile aviației militare ameri
cane deasunra teritoriilor altor 
state constituie o încălcare 
groso’ană a principiului suve- 

................lor, a diferitelor 
Cartei O.N.U. 

subliniat că 
la majoritatea

guver- 
i dis-

cu 
cu

PARIS 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite i Acad. Gri* 
gore Moisil, care se află de 
două săptămîni în Franța pen
tru a lua contact cu personali
tăți de frunte ale vieții științi
fice franceze, a ținut o serie de 
conferințe la importante insti
tuții de învâțămînt superior.

La 18 și 20 mai acad. Grigore 
Moisil a conferențiat la Institu
tul de statistică al Universității 
H. Poincare din Paris despre 
„Teoria algebrică a circuitelor 
electrice**. Acad. Moisil a fost 
prezentat de prof. Georges 
Bouligand. La sfîrșitul conferin
ței D. Dogue, directorul Institu
tului de Statistică al Universi
tății din Paris a mulțumit prof. 
Moisil pentru interesanta sa ex
punere.

La 19 mai acad Grigore Moi
sil a vorbit la Facultatea de 
științe din Poitiers despre ..A- 
plicațiile algebrei și logicii în 
automatică" Vorbitorul a fost 
prezentat de prof. Andre Revuz 
de la Universitatea din Poitiers, 
care a insistat asupra meritelor 
sale științifice.

La 23 mai acad, Grigore Moi
sil a conferențiat la Grenoble 
în cadrul Institutului Politehnic, 
despre ..Aplicațiile algebrei în 
automatică**, Aici acad. Gr. 
Moisil a fost prezentat de prof. 
Kuntzmann. directorul laborato
rului de calcule al Institutului 
Politehnic din Grenoble.

Turneul artiștilor
SOFIA 25 (Agerpres). — La

24 mai. Ministerul Invățămîntu- 
lui și Culturii al R. P. Bulgaria, 
Comitetul de prietenie și relații 
culturale cu străinătatea și 
Opera de Stat din Sofia au or- 
gan:zat în saloanele hotelului 
„Balkan" un cokteil în cinstea 
colectivului de balet al Teatru-

ochii opiniei 
întreagă este 
în coloanele

odată cu el,

Forțele anticolonialiste 
victorioase în alegerile 

din Congo Belgian
BRUXELLES 25 (Agerpres).- 

în alegerile pentru organele le
gislative și provinciala din Congo 
Belgian, care au loc înainte de 
proclamarea independenței, cele 
două partide africane Abako și 
Mișcarea Națională Congoleză 
au obținut victoria în principa. 
lele orașe. întrunind cele mai 
multe voturi. S-au mai prezen
tat la alegeri Partidul Național 
Congolez cu orientare anticolo
nialistă și Partidul Național al 
Progresului susținut de autorită
țile colonialiste belgiene.

La Leopoldville, Partidul A- 
bako a obținut 80 la sută d’n 
voturi, adică 7 din cele 10 
locuri ale Consiliuhri provincial, 
și trei din cele 4 locuri pentru 
Adunarea Națională.

La Stanleyville, în ciuda pro
clamării stării excepționale de 
către autoritățile colonialiste, 
Partidul Mișcarea Națională 
Congoleză a obținut 95,8 la sută 
din totalul voturilor, revenindu-i 
toate cele trei locuri din Consi
liul provincial.

Partidele Abako și Mișcarea 
Națională Congoleză sînt cele 
mai importante partide africane 
din Congo Belgian. Ele desfă
șoară o luptă susținută pentru 
dobîndirea independenței națio
nale. Conducătorii acestor parti
de, J. Kasavuhu și P. Lumumba, 
au criticat în permanență autori-. 
tățile colonialiste belgiene care 
au încercat să 
de eliberare 
Congo.

Alegerile au avut loc sub con
trolul riguros al autorităților 
belgiene, ceea ce a dus la crea
rea unei situații deosebit de în
cordate în Congo. Ziarul bel
gian -Le Soir“ relatează că in 
localitatea Kamina, bază mili
tară belgiană, au avut loc cioc
niri în urma cărora s-au înre
gistrat mai mulți morți și răniți. 
Același ziar relateaza despre in
tensificarea represiunilor in ora
șul Stanleyville în aceste zile 
ale alegerilor, ca răspuns la ce
rerea lui Patrice Lumumba de a 
se forma un guvern congolez 
care să conducă țara încă de pe 
acum.

La 23 mai, deputatul comunist 
belgian Moulin a adresat primu
lui ministru al Belgiei o interpe
lare cu privire la măsurile pe 
care trebuie să le ia guvernul 
în vederea restabilirii ordinei și 
creării unor condiții normale 
pentru acordarea independenței 
acestei țări.

In cuvîntul său. Moulin a sub
liniat că principala măsură 
care trebuie luată în acest scop 
este retragerea imediată a for
țelor armate belgiene și forma
rea unui guvern provizoriu con
golez.

romim

înăbușe mișcarea
națională din

la Sofia
lui de Operă și Balet din Bucu
rești.

Cu același prilej, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al R. P. Romine la Sofia, 
Mihal Roșianu, a oferit un 
cokteil, la 25 mai, în saloanele 
Ambasadei,

Din viața și lupta 
studenților 

de peste hotare

In Republica Populara Chineza se desfășoară pe larg 
ția de căi ferate, lată lucrările ce se fac In vederea 

ției unei noi căi ferate in sud-vestul Chinei.
Foto î CHINA

©onstrue- 
eonstruc-

NOUA

ranității state?» 
tratate sî a 
Totodată el a 
S.U.A. participă 
acestor tratate.

Michalowskî a 
prime oo’itica de 
proclamată de 
Stat a| S.U.A. Această 
doctrină, care noate fi 
mită doctrina Herter, a spus el, 
constituie o încercare de a „în
locui drepfu’ internațional prin 
legea junglei*4.

Tn încheiere. repre?°ntantui 
Polonie» a declarat că Consiliul 
dP Securitate trebuie să resta- 
b:!ească legea respectării obli
gați lor asumate Si comporta
rea corectă în relațiile inter
naționale. Tntrurt tocmai aces
tea constituie telul proiectului 
rezolutei sovietice, delegați» 
Polon ei va vota pentru acest 
proiect.

criticat cu as- 
spionai aerian 
secretarul de 

nouă 
denu-

Wall Streetul se bucură...
NEW YORK 25 (Agei- 

pres) — TASS transmite: Ști
rea despre torpilarea conferin
ței la nivel ina t în urma pro
vocărilor americane a fost in- 
tîmpinată cu bucurie de specu
lanții de la Wall Street și de 
patronii uzinelor militare din 
S.U.A Cursurile la bursă și în
deosebi cursurile acțiunilor con
cernelor care fabrică rachete, 
avioane și aparatură electronică 
militară au început să urce ime
diat

..In această sărtămlnă scrie 
triumfător un comentator finan
ciar «I xiaru’.ui ..New York Tî- 
m-s‘* după mu te luni de deza
măgire și derută, agenții de 
bursă care ioacă ..a la hausse4* 
și-au luat avint. Ultimele eve
nimente s-au dovedit a fi in 
cele din urma o noutate îm
bucurătoare din punctul de ve
dere al reînvierii bursei'*.

Un alt comentator financiar

al ziaru'ui „New York Times*'. 
John Forrest, comentind crește
rea cursurilor la bursă, subli
niază că după părerea muitor 
financiari ai Wall Street-ului, 
State p L'flite vor începe acum 
să-și intensifice programul d? 
înarmare.

Revista ..United States News 
and World Report**, caracteri
zează de asemenea zădărnici
rea conferinței la nivel înalt ca 
fiind ..un stimulent economic4*.

..Imediat ce s* ivește perspec
tiva unei reduceri serioase- a 
cheltuielilor militare, scrie de
schis Svivia Porter, comenta
toarea pentru probieme e econo
mice a ziarului ..New York 
Post". Ia bursă începe imed:2t 
o depresiune*. Dar. continuă 
ea, ..pacea este din nou ame
nințată** și ..corporațiile care se 
îmbogățesc din producția de ar
mament nu mai au de ce să se 
neliniștească**.

© Pentru a-și continua stu
diile 76-000 de studenți vest- 
germani sînt nevoiți să mun
cească. Potrivit datelor Uniunii 
studenților din Germania Oc
cidentală 33,6 la sută din stu
denți și 23,7 la sută din stu- 
aen.ele din Germania Occiden
tală sint puși în situația de a 
munci.

Pentru cei 280.000 de stu
denți vest-germani problema lo
cuințelor constituie o grijă apă
sătoare.

Uniunea studenților din Ger
mania Occidentală critică cu as
prime guvernul 
care nu se preocupă de 
studenților.

încăierare în parlamentul turc

vest-german 
situația

agenți- 
sfojden-

P După cum anunță 
ile de piesă, majoritatea 
țiior din orașul Leon au parti
cipat la o demonstrație organi
zată în semn de protest împo
triva asasinării a trei deținuți 
politici de către guvernul dic
tatorial al lui Somoza.

Aceste atrocități săvîrșite din 
ordinul dictatorului Somoza au 
stirnit indignarea întregului po
por nicaraguez, care a condam
nat în cadrul a diferite mitin
guri teroarea dezlănțuită în 
țară de dictator.

ANKARA 25 (Ager
pres) TASS trans
mite :

In cadrul ședinței 
d’n 25 mai a Medjilî- 
sului, cînd fostul se
cretar general al 
Partidului popular 
republican de opozi
ție, Kasîm Gulek, fără 
permisiunea președin
telui. s-a suit la tri
bună și a declarat că 
va vorbi în afara or- 
d’nei de zi, deputății 
Partidului democrat

de guvernămînt s-au 
aruncat asupra lui, 
încercînd să-1 dea jos 
de la tribună. In aju
torul lui Gulek au 
sărit în grabă depu
tății Partidului Popu
lar Republican. între 
deputății partidului 
de guvernămînt și ai 
celui de opoziție s-a 
încins o încăierare. 
Sala de ședințe s a 
transformat într-o a- 
renă de luptă. Depu
tății aruncau unii In-

tr-alții cu scaune, foJ 
tolii, rupeau soînduri 
din mese svîrlindu-le 
în adversarii lor po-4 
li ti ci.

Printre deputați e- 
xistă răniți. în vede- 
rea restabilirii ordi« 
nei, în sala de șe
dințe a fost adusă 
poliția. După aceasta 
ziariștii au fost ru
gați să părăsească 
sala de ședințe a 
MedjilisuluL

Catastrofalele cutremure 
din Chile continuă

Senatorul Kennedy 
atitudinea guvernului

NEW YORK 25 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul la un post ame

rican de televiziune, senatorul 
democrat Kennedy, candidat la 
funcția de președinte al S.U.A., 
a criticat politica guvernului 
american pentru trimiterea unui 
avion de spionaj în spațiul ae
rian al Uniunii Sovietice și pen
tru poziția adoptată de președin
tele Eisenhower la Paris, care a 
dus la zădărnicirea conferinței 
la nivel înalt. „Incidentul cu 
„U-2“, a declarat Kennedy, a- 
dică zborul deasupra teritoriului 
sovietic, a împiedicat în mod in
contestabil activitatea conferin
ței la nivel înalt".

„După părerea mea, a spus 
senatorul, a fost greșită atitu
dinea față de acest incident 
după ce domnul Hrușcîov deda-

critică
american
mîinile lui se află 

cît și sfărîmâturile
rase că în 
atît Powers, 
avionului. A fost o greșeală să 
se afirme la început că totul s-ar 
fi întîmplat din cauza unor 
greutăți pe care pilotul le-a în
cercat cu oxigenul, deoarece 
toate acestea au fost o minciună. 
Consider că declarația noastră a 
fost nesatisfâcătoare și, desigur, 
ea a dus la zădărnicirea confe
rinței la nivel înalt".

Kennedy a arătat că guvernul 
american trebuia să depună toate 
eforturile pentru ca conferința 
de la Paris să * * .
Potrivit spuselor lui Kennedy, 
președintele Eisenhower era da
tor să satisfacă „condițiile rezo. 
nabile" formulate de N. S. Hruș- 
ciov și „să exprime regretul în 
legătură cu cele întîmplate".

fi avut Ioq.

Fruntași ai vieții publice americane 
cer revizuirea politicii externe 

a S. U. A.
WASHINGTON 25 (Ager

pres).— lASS transmite: lraus- 
formările radicale petrecute în 
ultimul timp ir. situalia interna
țională ca urmare a luptei con
secvente a Uniunii Sovietice 
pentru slăbirea încordării inter
naționale au provocat mari 
schimbări în opinia publică a- 
mericană și au contribuit la 
trezirea forțelor care condamnă 
actuala politică a Statelor Uni
te. In Camera Reprezentanților 
s-a format Un grup de con
gresmeni din partea Partidului 
democrat care. împreună cu cu- 
noscuți oameni de știință ame
ricani și fruntași ai vieții pu
blice. se pronunță pentru revi
zuirea radicală a politicii State
lor Unite. „Poporul american 
simte necesitatea acută a unei 
noi conduceri și a unor idei în 
politică**, au subliniat membrii 
acestui grup.

In ultimele cîteva luni con
gresmenii, scriitorii și oamenii 
de știință au discutat diferitele 
aspecte ale politicii externe a- 
mericane. Rezultatul acestor 
discuții l-a constituit rapor
tul „revizuirea politicii externe 
a Statelor Unite4* dat publicită
ții la Washington.

în raportul semnat în numele

grupului de specialiști în dome
niul politicii externe de James 
Warburg s-au reflectat o serie 
de observații interesante și ide1 
sănătoase in legătură cu pro 
b'.emele fundamentale ale situa
ției internaționale actuale De
fectul principal al politicii ex
terne a Statelor Unite este 
după părerea autorului, dorini» 
S.U A. ca sub steagul luptei 
împotriva comumsmu'ui să ar 
tioneze împotriva oricăror tuș- 1 
cari revoluționare din lume

Pronunțîndu se pentru schim
barea imediată a orientării prin
cipiale a politicii externe a Sta
telor Unile și relevind că d<> 
porul american este gata pentru 
aceasta, autorul subliniază cu 
sarcina centrală a acestui pro
gres trebuie să devină „lichida
rea în cea mai mare măsură 
posibilă a încordării existente 
acum în relațiile dintre Stateie 
Unite și Uniunea Sovietică si 
dintre Statele Unite și Republi
ca Populară Chineză**.

In raport se arată în conti
nuare că cheia lichidării În
cordării în Europa este rezolva
rea problemei germane și înde- | 
osebi a problemei statutului j 
Berlinului.

Militariștii americani au dez
lănțuit o nouă campanie de ați- 
țâri războinice.

Trustmanul: — Mai tare, mai tare,
Desen de EUGEN TARU

u

e un oraș cu o personalitate extrem 
_ _____i____w ... amintește de o viață furtunoasă și în
delungată ce ii consumat de a lungul melancolicului rin Vltava. 
Așezată la marile răspintii ale Europei. Praga degajă acea at
mosferă istorică, caracteristica metropolrlor rare au păstrat 
ciuda tuturor vicisitudinilor marile valori ale omenirii.

Capitala Cehoslovaciei 
de complexă. Aici totnl

Letopiseț de piatră
Regelui t pani ol Carol Quintul 
se atribuie următorul aforism: 

in limba italiană te adresezi fe
meilor. in limba germană — sob 
daților. iar in limba cehă — dia
volilor. Ca prim ^spadasin* al 
catolicismului, el ii ura pe pra 
ghezii serioși și incoruptibili, ra
ționali și de o rară tenacitate, 
insensibili solicitărilor zgomotoa
se de prietenii efemere, L n 
fenomen asemănător s-a produs 
și in anii îndepărtați ai stăpimrii 
'labsburgice. Refugiați în labirin
tul de curți adinei, întunecoase și 
le uliți cu clădiri învăluite in 
misterul legendelor, praghezti 
și au conservat limba și spiritul 
ceh. In aceste curți, adevărate 
tainițe, s-a născut bravul soldat 
Schweik — acel Till Eulenspie- 
gel al Boemiei — care nu cruța 
cu ironia sa caustică dar candidă 
pe habsburgi Iar după alungarea 
lor, cite un Schweik nou îi us
tura și mai persistent pe bur-

i

în

hit-ghezii îmbogățiți și apoi pe 
leriști.

Să avem cvrioz'taîea tă 
trundem in Mala Strana, de o 
splendoare grațioasă sau in Stare 
Miaslo. ^labirintul* pe care-l a- 
mințeam. Ambele cartiere alcă
tuiesc Praga Veche, splendidă și 
demnă, de o severitate domoală.

pâ-

Note de drum
Pe Mala Strana, la hotelul „U 

Zlateno Jednorozce*. marele 
Beethoven a stat aproape un an 
de zile. !-a Saska Ulica, o placă 
memorială de pe o casă iți atra
ge atenția că aici poetul francez 
Chateaubriand a fost oaspetele 
praghezilor. Pe Zlata Ulica sint 
păstrate pînâ-n vremurile noastre 
ciudatele rase — chilii austere, 
in interiorul cărora se găsesc 
uneltele și aparatele întrebuin
țate în întunecatul evul mediu de 
către alchimiști, absorbiți in per
manență de ideea transformării

elementelor din naturi în aur. In 
apropierea idilicei „I eneții pra- 
gheze*, cu canola — străzi frec
ventate de ambarcațiuni, cu mori 
vechi, cu poduri asemănătoare 
cunoscutului Rudto venețian — 
creație de basm a Vltavei, se 
înalță clădirea Universității — 
cea mai veche instituție de invă- 
țămînt superior din Europa cen
trală și impozantul Teatru Ra
țional. Acum 76 ani. au răsunat 
aici prima oară acordurile gran
dioasei opere JÂbușe**. dăruită 
cehilor de genialul compozitor 
Bedrich Smetana. Teatrul Ra
țional a devenit un simbol al 
independenței poporului ceh : 
austriecii se opuneau construirii 
lut iar sub hitlenști a stat tni 
timpul închis. Scriitorii n-cu 
servit fasciștilor, actorii n-au 
vrut să-și ..reorienteze* creația 
după ,,gustul* gauleiîerilor.

înfloresc trandafirii.
Marele poet ceh, Jan Neroda, 

contemporan cu Smetana fi fiu 
al Malei Si ran a adeseori visa : 
„Vor veni în Cehia xile în
sorite și trandafirii vor în
flori**. Profeția lui Neroda 
nu a-a putut înfăptui în exi
stența de scurtă durată a sta-

© După cum anunță agenția 
An tara, la 21 mai aproximativ 
3 000 de studenți și studente din 
Medan s au îndreptat spre re
ședința președintelui Adunării 
Legislative a Sumatrei de nord 
căruia i-au remis o petiție de 
protest hotărît împotriva acțiu
nilor provocatoare ale olande
zilor în Irianul de Vest. Acțiu
nile întreprinse de olandezi în 
Irianul de Vest, se spune în. 
petiție, au un caracter agresiv 
și urmăresc să asigure poziții 
mai trainice colonialismului in 
Irianul de Vest.

MOSCOVA. — Savanți de sea
mă din rele 12 țări socialiste au 
sosit in orașul Dubna de lingă 
Moscova pentru a participa la 
cea de-a 8-a sesiune a Consiliu
lui ștunțific al institutului unifi
cat de cercetări nucleare, care 
s-a deschis la 24 mai.

Participanții In sesiune vor e- 
xamina proiectul, unui plan cin
cinal de dezvoltare a institutu
lui îndeplinirea primului plan 
cincinal, adoptat în septembrie 
1956, se apropie de sfîrșit cu 
succes. Dmitri Blohințev, mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe a U.R.S S., directorul 
institutului, a prezentat un, ra
port cu privire la proiectul ’pla
nului cincinal El a spus că la 
baza acestui plan stau cercetă
rile fundamentale in domeniul fi
zicii particulelor 
nucleului atomic.

elementare Șl

MOSCOVA. -
Ințifică sovietică _______
șapte nave a plecat spre partea

O expediție 
alcătuită

Ști. 
din

tuluî burghez cehoslovac ce a 
zucombat în fața sinistrului dic
tat de la Munchen, ci abia în- 
cepînd din primăvara anului 
1945.

Atunci s-a produs transfigura
rea bătrînului oraș. Cuprinsa de 
o nereținută mînie, Praga răsco
lea căldări murile, confecționind 
în cîteva clipe sule de baricade ; 
Praga pășea cu revolverul într o 
mină și cu grenada în cealaltă 
mină în uruia tancurilor sovietice, 
împurpurînd cu sîngele ei lira 
dezan și misterioasele ghemuri de 
uliți și curți, capela Betleem, 
unde odinioară Jan Huss a dat 
imbold în predicile sale marii 
revolte populare anti feudale și 
apele molcome ale Vltavei...

Era în zilele de 7, 8 și 9 mai. 
acum 15 ani, cînd victoria suna 
din trîmhițe, cînd pacea plutea 
sub streașină azurie a cerului și 
cînd. deci, era atît de greu să 
mori. In acele zile, hitlerișlii 
transformaseră Praga în ultimul 
cuib al rezistenței lor, rezistență 
măcinată însă de răsculații ani 
mâți de un sentiment crunt de 
răzbunare.

Atunci le au venit în ajutor 
unitățile de tancuri ale Frontu
lui 1 Ucrainean ce se aflau la 
periferia orașului Praga. La în 
tretăierea bulevardului Kirov 
cu strada Tanchistului, un 
„T-34“ dispus pe un soclu 
masiv stă mărturie aceloT neuita
te zile de mai, monument ce »im-
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SANTIAGO 25 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de 
presă, asupra părții de sud a da
tului Chile s-au abătut puternice 
calamități. în zilele de 24 și 25 
mai s-au înregistrat puter
nice cutremure de pămînt 
care, după cum relatează Institu
tul seismologie al Universității 
din Chile, „au fost de maximă 
intensitate. Asemenea cutremure 
sint capabile să schimbe complet 
configurația solului*. Savanții 
chilieni spun că cutremurele vor 
continua „cel puțin cîteva săp- 
tămîni".

In insula Chiloe populația este 
disperată, subliniază agenția 
United Press International. Cu
tremurele se repetă din zece în 
zece minute. Citind informații 
competente, U.P.I, arată că „sta. 
tul Chile trece printr-o criză 
seismică de proporții nemaiîntîl- 
nite“.

Aceste cutremure au provocat

activizarea a nouă vulcani din 
estul țării, considerați stinși, și 
nașterea a încă doi vulcani. Lo
calități întregi au fost acoperite 
de lavă.

Agenția Reuter anunță că cu
tremurele au stîrnit valuri gigan- 
tice de apă care s-au prăbușit 
asupra coastei 
țării provocînd 
Numărul total 
form unor dale 
trează la circa 
Numărul celor 
dică la 3.190 de oameni. Peste 
două milioane de oameni din 11 
provincii sudice au 
locuințe.

Valurile gigantice 
cutremurul din Chile 
Pacific au înaintat cu 
400—500 mile pe oră ajungînd 
pînă în Japonia, Australia, S.U.A. 
și insulele Hawai și provocînd 
numeroase victime și mari 
trugeri.

de vest a 
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dispăruți se ri-

rămas fără

stîrnite de 
pe Oceanul 
o viteză de

dis-

de-
de

de sud-vest a Oceanului Atlian- 
tic pentru a studia Golfstrea- 
mul.

PEKIN , — După cum anunță 
agenția China Nouă, la 24 mai, 
Cen I, mareșal al R. P. Chineze, 

' . feld.
care

l-a primit pp. Montgomery, 
mareșal al Marii Britanii, 
face o vizită f.n China.

CAIRO. — Președintele 
Nasser, emis un decret 
privire, la naționalizarea t___
tăților particulare de transport 
urban ain Cairo.

RAU, 
t cu 
socie-

NEW YORK lua 24 mal Sta. 
tele Unite au lansat de la baza 
de experimentale de la Cajiu! 
Canaveral (statul Florida) un sa-

tel it artificial al Pămîntuluj 
tumit ,,Midas" cu greutatea 
două tone ș» jumătate. Acest sate- 
l't a cănii aparatură este destina
tă culegerii de informații de spio
naj cu caracter militar se bucură 
în S.U.A. de o mare reclamă 
dîndu.i-Se numele întrucîtva sur. 
prinzătOi de ..spionul cerului*', 
probabil în spiritul programului 
actuale1 politici americane.

Forțele aeriene miPtaie ale 
S.U.A. au anunțat că satelitul 
,.a fost plasat pe orbită" dar ca 
..orbita pe care a fost plasat nu 
poate fi stabilită cu precizie din 
cauza defecțiunilor instalației de 
calculat".

BEIRUT — La 24 mai, prl-rmil 
ministru al Indiei, J. Nehru, a 
sosit în capitala Libanului, ve
nind din Ankara.

PRAGA — După cum transmi
te agenția Ceteka. la 24 mai Cy
rus Paton a luat cuvîntul la 
Facultatea de filozofie a Univer
sității Caroline din Praga.

bolizează o Praga împrietenită 
pentru totdeauna cu eliberatorii 
ei.

Pe Mala Strana sau pe bu
levardul Kirov vezi adeseori fe
mei cu părul cărunt sau tineri 
care acum 15 ani se aflau în 
scutece ce se îndreaptă spre 
pereții caselor de care sînt prin
se plăci comemorative. cu 
portretele eroilor praghezi că- 
zuți în luptele pentru instaura
rea puterii poporului. Am vă
zut fotografia Victoriei Krup- 
kova. 
Avea 23 de ani 
mari, surîzători sau stins, 
terminase Conservatorul. 
Vserilova, în Mala Strana 
o altă tăbliță : „La 8 
și-a dat viața pentru
voluție un luptător necunoscut". 
Fasciștii au fost uciși pînă la 
unul : pentru Lidice devenită 
scrum, pentru Fucik care înain
tea «fîrșitului a scris 
«ale cuvinte : „...Simt 
deosebită intensitate**.

Praga căruntă eu 
„uliță a alchimiștilor44 
rit elixirul întineririi sale. Prag» 
proaspătă evadează din Mala 
^trana și din Stare Miasto către 
cartierul modern din apropierea 
studiourilor Barandow. către uzi
nele ,,C. K. Dukla-Vysncany**. 
către Lidicele reconstituit cu 
contribuția municipiilor care au 
avut de suferit de pe urma celui 
de al doilea război mondial.

poporului. .
Victoriei

A căzui la 7 mai 1945. 
cînd ochii ei 
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SI AS 3452 52

Praga întinerită. Uzina de mo
toare grele și mijlocii cu explo
zie Wilhelm Pieck". Uzina 
electrotehnică „Tesla*4, unde în- 
demînaticii muncitori au produs 
recent rd de al 250-miilea tele
vizor i
zent 
crările

marca ..Arnetist*. în pre
ia Pankrac, încep In

ia noul centru 
radiodifuziune — o clădire 
numentală, cu 25 etaje, 
va domina împrejurimile, 
anii de după război, Praga 
înflorit. Cît privește nivelul 
trai al locuitorilor el crește 
încetat datorită regimului demo
crat-popular. Intr-o discuție cu 
un grup 
„Vecerny Praha*‘ 
dian de 
o justificată 
vesteau despre construcțiile mai 
mari din ultimul timp: podul
Jan Sverina. tunelul lung de 450 
m. ce «curtează cu mult <lrumul 
automobiliștilor dintr o parte 
înlr alta a capitalei, Stadionul 
tineretului, un mare parc de 
eultură și odihnă rare poartă 
numr|e eroului național Julius 
Fucik și desigur, zerj ți Zeci de 
mii de apartamente ce se împle
tesc cu clădirile în stil gotic și 
baroc.

Praga trăiește astăzi ey o in
tensitate sporită sub semnul vieții 
noi, socialiste.
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