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Tinere, 
stadionul 

te așteaptă I
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Potrivește-ți pasul j 
in ritmul șesenalului ! Ce carte frumoasa I...

O rectificare 
pe panoul angajamentelor

i uriașului panou de pe 
■a centrală a Combinatului de 
zrfosfați și acid sulfuric din 
odari s-a oprit un muncitor 
o căldărușă de vopsea. Pa- 
l cuprindea angajamentul har- 
lui colectiv de muncitori, 
ucieni, ingineri, luat în cin- 

celui de-al Ill-lea Congres 
Muncitorul a stat o 

ă, a privit panoul, a consul- 
un petic de hîrtie scos din 
inar apoi s-a apucat de lu

ll n aliniat din angajament 
i cam așa : „Vom realiza 
tomii în valoare de 3 milion- 
lei**»  Muncitorul a tăiat cu o 
i groasă cifrele de vopsea și

• în Romtnia burghezo- 
moșierească. producția șl 
consumul de energie electrică 
se aflau la un nivel foarte «că. 
zut. Intr-o perioadă de 60 de 
ani 1884—1944. putere^ insta
lată a centralelor e’ectrice a- 
tinsese abia 730.000 kw.
• Tn 1938 consumul de e- 

nergie electrică socotit pe 
oap de locuitor a fost doar 
de 72,4 kWh.
• Le sfîrșitul celui de-al 

Il-le^a război mondial, doar 
3,5 la sută din numărul sa.
telor țării aveau lumină elec
trică.

a scris apoi deasupra : 3.600.000 
lei. Și tot așa a schimbat si alte 
cifre.

Care este explicația acestui 
fapt?

Așa cum am aflat mai tirziu, 
muncitorii Combinatului de în
grășăminte chimice de la Năvo
dari luînd cunoștință de marile 
sarcini ce le arată proiectul Di
rectivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R, au hotărît * *â-j*  spo
rească angajamentele luate ante
rior. Ritmul șesenalului va fi 
deosebit de viu. El va asigura o 
puternică înflorire a economiei 
noastre. Pentru a-și potrivi pașii 
cu acest ritm, muncitorii Combi- 

Electrica
Haralcmb Zincă

nărîte și obosite mai ară_ 
pe vremea regimului bur- 
:o-moșieresc orașele și tir- 
arele țării. Odată cu noa.p- 
cobora și un întuneric de 
truns. Străzile principale 
luminate ici și colo de cite 

>ec palid. Dincolo de aceste 
:i, trecătorul începea să bîj- 

Periferia, cartierele mun- 
eștd erau ținute deoarte de 
na „scirrteii electrice*'.  Ma- 
majoritate a populației țării 
a orașe și sate își lumina 
i cu lămpile de petrol. In 
itală, situația era aceeași, 
mai mult, lumina lămpilor 
•etrol pîlipîia și la ferestrele 

case din centru. Iar mese- 
Je „lampagiu**  mai dăinuia 
pe lista profesiunilor. Lam- 

ul mai putea fi văzut stră. 
id ulițele de la marginea 
ireștilor. aprinzînd fehnare- 
ista'ate încă de la sfîrșitul 
’.ului al XlX-lca 
te e cunoșteau s:tuația cca 
îngrozitoare; seînteia elec- 
lusese de mult descoperită; 

use de multă vreme și râ
ul și cinematograful. Totuși, 
I continua să trăiască în 
a feudalismului.
laițul, aliat al moșierului. 11 
i pe țăranul romîn într.o 
ă ignoranță. In întreaga 
în 1938 doar 530 de sate 
electrificate. Deși cunos- 
de zeci de ani, energia e- 

ică nu era folosită decit în 
ie întreprinde-! din tară, 
sute și sute de ateliere și 
icuțe mai era folosită încă in 

..energia manuală pentru 
irea în mișcare a diferitelor 
ini unelte și instalații.
tă, în linii generale, o parte 
moștenirea lăsată de gu- 
ele burghezo-moșierești, ca. 
decenii la rînd, se perind2- 

la cirn a țăiii.
ni amintesc de toamna anu- 
1945. Rănile războiului se 
au pretutindeni. O secetă 
iloasă bîntu’a ogoarele ță- 
înfometații din Moldova co. 
iu în coloane nesfîrșite că- 
Banat și Ardeal- Specula și 
lulanții înfloreau pe toate 
nurile Muncitorii strîns u-

niți sub steagul de foc al par
tidului. luptau cu ardoare îm
potriva foametei, a sabotajului 
capitalist; pentru vindecarea ră. 
nilor războiului, stăvilirea in
flației. pentru întărirea regimu
lui democrat-popular, instaurat 
la 6 Martie prin voința fermă a 
poporului.

In zilele acelea s-a ținut în 
Capitală Conferința Națională 
a P.C.R.

La Conferință au răsunat pri. 
mele cuvinte cu privire la elec
trificarea țării. „Prin crearea 
în țară a unor rețele de cen
trale hidroelectrice, se spunea 
în raportul prezentat de tov. 
Gh. Gheorgbiu-Dej, se va putea 
purcede la electrificarea căilor 
ferate și întrebuințarea masivă 
a energiei electrice în dezvol
tarea tuluror industriilor noas. 
tre“.

Ti-asînd această sarcină, par
tidul deschidea o noua fereas
tră spre viitor. Oamenii mun
cii au primit cu încredere și în
suflețire adîncă cuiezanța cu 
care raportul Comitetului Cen
tral la Conferința Națională a 
Pa-tidudui Comunist prevestea, 
apel-înd la fraze simple și so
bre, acel timp cind.. „se va in
troduce lumina și forța electrică 
pînă și-n cel mai îndepărtat că
tun**.

Raportul arăta totodată cît de 
mare era nevoia de a pune în 
valoare bogățiile de resurse «- 
nergetice ale țării» dezvăluia ne
cesitatea de a folosi acel nese-

(Continuare în pag. 3-a)

Producția de energie elec
trică a crescut de la 1,1 mi
liarde kwh în 1938, la 6,8 mi
liarde kwh în 1959. Așa cum 
prevede proiectul Directivelor 
Congresului al III-lea al 
P.M.R., producția de ener
gie electrică va fi In 1965 de 
circa 18,5 miliarde kwh., iar 
în 1975 va ajunge la circa 

65-70 miliarde kwh. 

natului caută noi căi care si 
ducă la îmbunătățirea muncii, 
să-i ajute să obțină indici și mai 
înalți. Succesele obținute pină a- 
cum in întrecere confirmă ca 
muncitorii înțeleg ce trebuie să 
facă pentru a înfăptui sarcinile 
care le stau în față. Pînă la 15 
mai colectivul Combinatului, 
luptînd pentru îndeplinirea an
gajamentelor, a livrat peste plan 
1.320 tone acid sulfuric mono- 
hidrat, 1.115 tone superfosfat 
granulat, reali zi nd economii in 
valoare de 1.553.000 lei.

Cite eforturi, cită căutare crea
toare și entuziastă ascunde acest 
raport lapidar ca și gestul mun
citorului care înscrie cifrele noi 
în angajament. In această între
cere muncitorii și inginerii 
laolaltă duc o adevărată bătălie 
creatoare pentru descoperirea re
zervelor interne nefolosite, pen
tru îmbunătățirea procesului de 
fabricație în vederea îndeplinirii 
angajamentelor sporite.

lată cîteva fapte. Lq cabinetul 
tehnic inginera Aurelia Bolo- 
han mi-a vorbit despre zeci de 
inovații și raționalizări ale mun
citorilor și inginerilor propuse și 
aplicate în procesul de producție 
în această perioadă. Tînirul 
Emilian Felea, de pildă, are aici 
un adevărat registru de pro
puneri pentru inovații și raționa-

I. ȘERBU 
corespondentul „Scînieii ti
neretului'*  pentru regiunea

Constanța

(Continuare in pag. 3-a)

Brigada de producție a tine
retului, condusă de Lucreția 
Punelea de le Fabrica „Țe
sătura “ din lași este cunos
cută ca fruntașă in muncă.

Foto : A. VIERU

FATĂ IN FATĂ

Brigadierii muncii patriotice 
raportează

Tineretul din întreaga țarâ, 
mobilizat de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga- 
nizațiilor de partid, participa 
in aceste zile cu însuflețire 
sporită la acțiunile de mun
că patriotică. Colectind ftar 
vechi sau muncind pe șan
tierele de construcții, Juind 
parte la acțiunile de împă
duriri sau îmbunătățiri fun
ciare, ei închină toate succe
sele lor celui de-al III-lea 
Congres al partidului. De la 
17 aprilie pină la 22 mai 
peste 1.200.000 de tineri cu
prinși în brigăzile utemiste 
de muncă patriotica din în
treaga țară au efectuat 
5.200.000 ore muncă patrio
tică, au colectat 22.779 tone 
fier vechi, au curățat 80.428 
hectare pășuni, au dislocat 
pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare 848.617 metri cubi 
de pămînt și au redat agri
culturii prin lucrări de ame
liorare 1.238 hectare.

Fruntași în acțiunile de 
muncă patriotică sint tinerii 
din regiunile : București,

Reduc consumurile specifice
Mobilizați de organizația 

de bază U.T.M., sub îndru
marea organizației de partid» 
tinerii din secția croit de la 
Fabrica de încălțăminte „8 
Mai" din Mediaș au obținut 
în^mnate economii în cin
stea celui de-al III-lea Con
gres al Partidului.

Astfel, realizări frumoase 
a obținut brigada de econo
mii nr. 2 condusă de ute- 
mista Maria Iepure. Econo
misind 1.655 dm. p. piele. 
11.920 drn. p. meșină și 379 
m.p oînză, această brigadă 
se află printre cele mai bune 
brigăzi de producție dtn îiv
ire prindere.

Și brigada nr. 1, condusă

• In 19S8 producția de e» 
nergie electrică a atins circa 
6.2 miliarde kWh depășind de 
aproape 5.5 ori producția *-  
oului 1938.

• Numai în anii primului 
cincinal au intrat în funcțiu
ne 20 de centrale electrice.

• Țara noastră se numără 
printre țările cu cel mai înalt 
ritm <fe creștere a producției 
d© energie electrică, dubli nd 
producția tn 6 ani fată de 10 
«ni cît este media mondială. 

Constanța, Galați, Cluj etc. 
Numai In ultima săptămină 
(15-22 mai) tinerii din re
giunea București au colectat 
613 tone fier vechi, cei din 
Cluj au efectuat lucrări de 
ameliorare prin care au redat 
agriculturii 267 hectare. In re
giunea Galați tinerii din bri
găzile utemiste de muncă 
patriotică muncind și ei la re
darea de noi terenuri agri
culturii au săpat în ultima 
săptămină un volum de 
36.860 m.c. pămînt. Rezultate 
frumoase au obținut și tine
rii din regiunea Constanța 
care numai de la 15-22 mai 
au împădurit prin muncă pa
triotică 190 hectare.

însuflețiți de minunatele 
perspective pe care proiectul 
Directivelor Congresului Par 
tidului le deschide înfloririi 
economice a patriei, tinerii 
brigadieri ai muncii patrioti
ce din întreaga țară sînt ho- 
tărîți să-și intensifice efortu
rile contribuind cu toate 
forțele lor tinerești la îndepli
nirea sarcinilor partidului.

de către Ion Rusu, a obținut 
succese. Ea a realizat eco
nomii de 7.407 dm. p. piele,
l. 916 dm ș. meșină și 453
m. p. pînză.

Aceste rezultate au fost 
obținute printr-o așezare ra
ționai ă a tiparelor precum 
și datorită sprijinului comu
niștilor din secție care ajută 
la ridicarea calificării profe
sionale a tinerilor croitori.

DAN VINTILA 
tehnician

UN OM OBIȘNUIT
L-am căutat la uzină, dar nu 

era acolo. Lucra în alt schimb. 
Intîmplarea miau povestit-o în 
amănunțime tovarășii săi de 
muncă.

In ziua aceea se terminase 
schimbul întîi, cînd, la unul din 
cuptoarele Uzinei „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din Baia Mare, s-a 
petrecut un accident tehnic 
neașteptat. Unul dintre chesoa- 
ne (adică pereții cuptorului, prin 
care trece apă pentru răcire) 
s-a spart, iar apa intra în meta
lul topit Maistrul a oprit ime
diat cerul și apa. Aceasta însă 
nu putea dura prea mult. Exista 
pericolul grav ca metalul să 
„înghețe în cuptor", ceea ce ar 
fi dus la pierderi deosebite. 
Cuptorul ar fi trebuit demontat 
pentru a se scoate metalul soli
dificat, ceea ce însemne muncă 
de mai multe zile, cheltuieli de 
peste două sute de mii lei. Toa
te acestea aveau o importanță 
deosebită pentru uzină, mai a- 
les acum, in plină întrecere so
cialistă în cinstea Congresului 
partidului. Muncitori, maiștri, in
gineri se adunaseră cu toții în
grijorați în jurul cuptorului. 
Trebuia cq chesonul să fie re
parat de urgență pînă cînd me
talul nu se răcește. Mai precis, 
trebuia sudată spărtura din 
cheson.

Sudorul Traian Ardeleanu îșl 
terminase lucrul și se întorcea 
la atelier să-și Jase acolo apa-*

S-a închis
Festivalul filmului 

la sate 
f»

Recent a-a închis festivalul fil
mului la sate pe 1959—1960 
care a înregistrat peste 7.400.000 
de spectatori — număr dublu 
față de cel înregistrat la festi
valul anterior. Au fost prezen
tate cu acest prilej filme artis
tice, documentare» cu subiecte 
din agricultură, de scurt metraj, 
despre realizările țării noastre în 
anii puterii populare și ale ce
lorlalte țări socialiste, filme sa
nitare, biografice, desene ani
mate.

Filmele documentare prezen
tate au fost mai strîns le
gate de problemele actuale 
ale satului. Cea mai mare 
parte dintre ele au avut ca teme 
succesele gospodăriilor agricole 
colective fruntașe, dezvoltarea 
culturilor de bază, creșterea 
șeptelului etc. Documentare ca 
„Cine a ieșit mai bine la soco
teală", „însilozarea furajelor'*,  
„Creșterea oilor", „Mai mult 
ulei", „Mai mult lapte“ și altele 
au fost vizionate cu deosebit in
teres de oamenii muncii de la 
sate și au avut urmări rodnice. 
Astfel, în comuna Butnărești, 
regiunea Bacău, după vizionarea 
filmului „Mai mult lapte", mul
gătorii gospodăriei colective din 
comună au dat o atenție mai 
mare îngrijirii vitelor, ceea ce a 
dus la creșterea producției de 
lapte. La Episcopia Bihorului, 
regiunea Oradea, după prezen
tarea filmului „însilozarea po- 
rumbului", cursanții cercului 
agrozootehnic au dezbătut acea
stă problemă, trăgînd învăță
minte folositoare.

în timpul festivalului filmu
lui la sate pe lingă proiecții de 
filme au avut loc și conferințe,

(Agerpres)

râtul de sudat, cînd maistrul l-a 
chemat repede lingă cuptor. Ar
deleanu și-a dat seama de în
dată de pericolul ce amenința 
cuptorul.

— Da, trebuie să descoperim 
spărtura și s-o reparăm.

A fost luat jgheabul de 
scurgere și s-a demontat cheso
nul mic. După ce s a curățit 
stratul de glazură s-a dovedit 
că spărtura e în altă parte, în 

chesonul mare, în colț, în par
tea interioară, adică chiar acolo 
unde metalul clocotea. Era deci 
și mai greu de reparat. In che
sonul mare nu exista decît un 
orificiu de curățire prin care nu 
încăpea decît o mină. Or, la 
aparatul de sudură autogenă 
trebuie să lucrezi cu amândouă 
miinile. Ardeleanu a adus repe
de un aparat de sudură electri
ca. Cu acest aparat, ținîndu-l de 
furtun, se putea lucra și cu o 
singură mină.

Ardeleanu a început lucrul. 
Lingă cuptor, se adunaseră nu
meroși muncitori și maiștri, ingr 
neri, tovarăși din conducerea u- 
zinei. Toți priveau încordați, în 
tăcere, spre sudor. Totul depin*

Il\ VIATA M MU\( A
TINERETULUI

Simpozion
Nu de mult, la Școala mo- 

die din Costești a avut loc 
un interesant simpozion pe 
tema „Viața și lupta utecistu- 
lui Constantin Godeanu".

Tovarășul Cismaru Con
stantin, secretar al comitetu
lui raional U.T.M. Costești a 
prezentat în fața utemiștilor 
viața lui Constantin Godeanu.

Utemiștii Voicu Maria, 
Pietriș Dumitru, Gheorghe 
Dumitru și alții, au citit apoi

Tineri cercetători 
în mijlocul colectiviștilor

Din inițiativa or
ganizației de bază 
U.T.M., la Institutul 
de Cercetări Agrono
mice din București 
tineri cercetători, con- 
stituiți în brigăzi 
complexe, se depla
sează în gospodă
rii agricole colec
tive- și întovărășiri 
pentru a face cuno
scut țăranilor mun
citori metodele agro
tehnice înaintate fo
losite în agricultură.

Aceste brigăzi și-au 
îndreptat atenția în 
primul rînd spre 
sprijinirea unităților 
producătoare de le
gume, din jurul Ca
pitalei. Astfel briga
da condusă de biolo
gul Emil Romașcu a 
desfășurat o rodnică 
activitate la G. A. C. 
„30 Decembrie" din 
comuna Dobroiești.

La G.A.C. „7 No
iembrie" din comuna

înfrumusețează comuna
Odată cu străduințele pe care 

le depun în scopul de-a obține 
recolte bogate, colectiviștii de 
la G.A.C. „1 Mai" din comuna 
Casimcea, raionul Hirșova, In 

cț^a acum de el, de măiestria și, 
mai ales, de curajul lui. Arde
leanu a vîrît în cheson lingă foc, 
mina învelită în mănușa de piele. 
Cuptorul dogorea. Înăuntru, me
talul clocotea la peste o mie de 
grade. Sudorul a început să lu
creze. A topit piatra de pe ca
zan, a curățit marginea găurii, 
a adus un petec de metal și 
apoi a început să-l sudeze. Dar 
cum să faci o operație ate’t de 

complicată, la o asemenea tem
peratură, fără să vezi (fața îi 
era acoperită, pentru a-l prote
ja de foc), o sudură de calitate? 
A fost extraordinar de greu, cei 
care-| priveau iși dădeau seama 
de asta. Din costumul de pro
tecție ieșeau aburi, haina de 
piele care-I acoperea se scoro
jea văzînd cu ochii, masca în
cepuse și ea să se îndoiască 
de căldură. Și dacă sudura va 
crăpa, dacă nu va rezista ?

Peste 45 de minute toate a' 
ceste întrebări n-au mal fost. 
Le-a luat locul bucuria.

Sudura a fost de o calitate 
excepțională. Cuptorul a început 
iarăși să funcționeze normal. 

fragmente despre viața și lup
ta lui Constantin Godeanu. In 
încheiere, utemiștii au vizitat 
expoziția de fotografii care 
ilustrează aspecte din viața 
eroului Constantin Godeanu. 
Organizația U.T.M. a școlii 
și-a propus un ciclu de con
ferințe închinate eroilor ute-» 
ciști.

GH. IONESGU 
activist al comitetului raio

nal U.T.M. Costești

Pantelimon s-a de
plasat brigada con
dusă de tînărul bio*  
log Ion Lazăr.

tn felul acesta ti
nerii cercetători îșî 
aduc contribuția lor 
operativă la ridicarea 
producției agricole la 
hectar tn gospodă
riile agricole colet» 
tive și întovărășiri.

HERA CRISTIAN 
cercetător științific

cinstea celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R. se preocupă de conți-, 
n-ua înfrumusețare a comunei.

Tn prezent, au loc în comună 
acțiuni de aliniere și amenaJ 
jare a drumurilor. Se creează 
spații verzi în incinta satului, se 
plantează pomi pe marginea 
drumurilor, se sădesc flori, 
brazde verzi etc.

Mobilizați de organizația de 
bază U.T.M., utemiștii și tine-» 
rii încadrați în brigăzile ute-; 
miște de muncă patriotică, par
ticipă alături de colectiviști la! 
aceste acțiuni. Astfel, brigada 
utemistă de muncă patriotică 
condusă de candidatul de par
tid Petra Hermeneanu a scos 
piatra din carieră, necesară a-*  
menajării drumurilor.

Brigada condusă de candida*  
tul de partid Traian Mavru, a 
plantat pomi. Mulțj utemiști îșî 
îngrijesc casele ?i curtea, con-: 
tnbmnd astfel la înfrumuseța
rea satului lor.

L. NAUM ] 
contabil |

Se apropie examenul de ma
turitate : elevii Do breșe u
Ecaterina, Melencovici Viorel 
și Georgescu Fiorin din clasa 
a Xl a A de la Școala medie 
nr. 12 din Capitală, se pre
gătesc intens pentru acest 

eveniment
Foto : N. STELORIAN

Oamenii i-au strins mina Iul Ar< 
deleanu și l-au bătut pe umăr.

— Bravo, Ardeleanule I Ai fost 
Ic înălțime.

Asta a fost tot Mal mult 
n-am putut să aflu de la uzină. 
Oamenii mi au vorbit scurt, fără 
cuvinte „mari", dar mi-am dat 
seama mai mult din privirea, 
din gravitatea cu care mi-au 
povestit, că e vorba de o faptă 
cu totul deosebită. La plecare 
l-cm întrebat pe inginerul șef :

— Credeți că e o faptă de 
eroism ?

A stat puțin pe gînduri. li ce*  
ream o apreciere dificilă.
- Cum să zic... A fost o oper 

rație foarte curajoasă. Omul a 
lucrat în condiții extrem de gre
le, cu focul alături. Și pe urmă, 
metalul ar fi putut izbucni afa-» 
ră și atunci... vă dați seama, 
l a trebuit un curaj, un spirit de 
sacrificiu deosebit...

Da, era vorba de un act de 
eroism. M-am dus să-l caut pe 
tînăr acasă. Ședea aproape de 
uzină. Am intrat în curte cu ei 
moție.

M-a întâmpinat un tînăr mă
runțel și slăbuț (de unde am 
tras imediat concluzia că înfăți
șarea fizică și eroismul n-au nici 
o legătură cel mai adesea). N-a

ION BAIEȘU

(Continuare în pag. 3-a)
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VICTOR VINTU
fotografiile: PAVEL POPESCU

cunoștințelor. Gă- 
povață, o îmbăr-

amiezii de astăzi — £j vei îndem
nă la findul tău pe alții : „Ti* 
nete, stadionul te așteaptă !"

case. Ceva nou și frumos a pă
truns în viața lor, in această 
primă zi de sport. Ceva cate i'a 
legat și mai strîns. latăi in fo
tografia nr. 9 : se simt mai vo
ioși, mai puternici, mai încreză
tori în anii tinereții lot.

Printre ei, parcă te zăresc și 
pe tine, prietenul meu.,. Vezi că

ța cit legătura puternică ce-i 
unește pe acești tineri, prelungi 
rea firească a legăturilor tovără
șești de la locul de muncă. Unul 
din momentele de neuitat ale 
primei după amieze pe stadion...

Aceiași tineri din prima noa
stră fotografie — cei Cure pri
veau afișul... Braț la braț, *Pr8

ți-ai înfrint nepăsarea, neîncre
derea sau șovăiala ? Sint sigur 
aCum că le voi reintîlni adesea 
pe cîmpul verde, de-a lungul 
panglicii de zgură. Iar mîine, da, 
chiar mîine dimineață — după 
ce le vei fi povestit tovarășilor 
tai de muncă impresiile cbupă-

..Și iătă, a sosit ziua ; prima 
lor după amiază sportivă... Cel 
puțin asta îi îndeamnă afișul, 
(fotografia nr. 1) Cile Unuia 
parcă îi citești fitdurile; „Cum

Cu gîndul la tine. prietenul meu care n-ai pățit dincolo de por» 
file stadionului, aștern aceste rîndurt. Către tine se-ndreeptâ che- 
marea de tnai sus. Către tine, care ai trecut nepăsător sau neîncre
zător său ăi șovăit să pășești dincolo.

lată, avem o pagină întreagă la dispoziție. Te invit si stăm 
de vorbă.

Ți-este poate necunoscută sau aproape necunoscută lumea de mi 
racole a stadionului. Freamătul marilor competiții, emoția unui 
punct sau a unei secunde, cimpul verde, scena în aer liber a des 
fășurării atâtor talente și energii, dragostea pentru culorile clubului, 
gestul sportiv a cărui noblețe cucerește inimile, startul, panglica de 
zgură, cuvîntul cald, părintesc al antrenorului, și, însfîrșit, acel unic 
strigăt „Haide ! al miilor de oameni, strigăt de încredere și îmbăr
bătare care dă aripi recordului.

Ai putut trece nepăsător pe lingă inelul de beton, pe Ungă oră
șelul adela de aăîneni, cocoțați duminică în tribune? E n și tun 
mi-ai spune că ai trecut nepăsător pe lingă o librărie, pe lingă ușa 
primitoare a unui muzeu, pe lingă o grădină. In ființa stadionului 
e ceva din toăte ac&stea, o parte din ceea ce are tinerețea mai fru
mos, mai puternic și mai generos.

Stadionul e unul din leagănele adolescenței.
Îmi vei răspunde poate că și glosul tău se amestecă adesea în acel 

strigăt unic „Haide", că vîî din vreme să-ți ocupi locul pe treapta 
de lemn sau de beton, că-ți sint familiari cei de pe cimpul verde, 
că tr&fești odată cu ei îhfrîngerea, că ți se oprește răsuflarea ia tre
murici de argint al ștachetei. Te vei interesa întâi de ce nu te-am 
văzut niciodată alergind pe zgură, de ce nu te-am văzut aninând 
greutatea — așa cum fac prietenii tai, tovarășii de brigadă, colegii 
de clasă ? Ei, miile sutele de 'mii de tineri pentru care ceasurile 

petrecute pe stadion oa ceva dîh farmecul întâlnirilor cu prietenul 
cel mm drag

Csți dinlra ei tor ajunge *aa  măcar si-au propus să ajungă cam
pioni ? Ha visul marilor aplauze ii poartă într-aici cu pan*  
tâfii de gimnastici la subsuoară. ci nevoia — aș zice — a bucuriei 
și « echilibrului pe care o dau vieții clipele acestea în care sănă
tatea și robustețea se adună in organism, picătură după picătură. 
Picături cere prelungesc rezistenta unui efort in munci și ddaugă 
puterea de a zăbovi seara cu o jumătate de ceas mai mult asupra 
paginii tipărite. Vezi, asta n-ai încercat, nu știi...

Ai șaptesprezece, sau douăzeci, sau douăzeci și trei de ani : al 
tău e stadionul!

Cei care aa de două ori pe Otita «k Hnjit odinioară, cățărați pe 
gard, Jupa cimpul verde pe care zbufdău cu plictis cuconașii. da 
Unfit după o minge de piele (cea cu șaizeci și patru de petice), 
ireoU <i strălucitoare ca lâna de pe cer Maidanul, mingea de cirpâ. 
piciorul gol. tăiat în vreun ciob de sticli.. Și cam atit. Acesta era 
tot... sporttd.

Iar acum, prietene : stadionul te ușZebptt! Te of teaptâ să pășești 
printre zecile de mii de tineri 'riând AM de mii e chior mai 
aproape de adevăr) cere. răupiadiȘi pe interul caprina al patriei, 
participă m ereaOe mie ale tfirșitaiui de primitori M Marile IMM- 
eeti de meei ale cammraalai cultural-sportiv închinat câni de al 
Hi-lee Congres â PJf B.

Ti încearcă emoția Hat U braț ea Ooi ? Se
«t Ateitffrdw printre acești tamarilari arădeni de lî tiinâe de 

^Gheo'ghi Dimitroe“ 9Uo nmen ea și HOe. cei mii mâți 
birt n-an î+pituil dtaioKi de ană. Xid ei n-am pășit tbcă pe Mc*

) V,
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Cum sînt îndeplinite 
propunerile utemiștilor

La conferința pentru darea de 
eamă și alegerea noului comi- 
U U.T.M,, utemișfii de la Fa- 
rica „Partizanul roșu“ Orașul 
talin, au făcut o analiză pro- 
indă muncii desfășurate de or- 
anizația U.T.M. pentru mobili- 
area tuturor utemiștilor. a tî- 
erilor în lupta continuă pen- 
•u creșterea productivității 
luncii, reducerea prețului de 
Dst, îmbunătățirea calității pro- 
uselor și realizarea a cit mai 
lUlte economii. Criticînd lipsu- 
le manifestate în muncă de 
jchiul comitet, utemiștli au fa
it totodată numeroase propu- 
eri pentru a ridica activitatea 
FgaiiiZațiel U.T.M. din între- 
’indere la nivelul sarcinilor pe 
ire partidul le pune in fața ti- 
iretului. Iată cum îndeplinește 
>ul comitet U.T.M. propunerile 
emiștilor înscrise în hotărîrea 
mferințfei de alegeri.
Intr-una din zile, lingă ma

na nr. 4 din secția filatură, la 
ire lucrează utemista Melania 
ufoi s-au oprit ajutorul de 
leșter Vasile Călin și două din- 
e cele mai bune filatoare; 
ena Popă și Alexandrina Be- 
naru. Cu toții fac parte din 
istul utemist de control îhfiin- 
t de curînd în secție. Dar de ce 
au oprit chiar lingă această 
așină ? Pentru că Melania era 
la dintre filatoarele care dă- 
;au cele mai multe deșeuri. în- 
-o adunare generală a orga- 
zației U.T.M. din secție, Mela- 
a susținuse că mașina este de 
nă și acum iată-i pe 3 dintre 
embrii postului utemist de 
ntrol sosiți la fața locului 
ntru a constata din ce cauză 

această mașină și mai ales 
schimbul în care lucfează 

eiania se face o mare risipă 
: materie primă. Membrii pos- 
lui utemist de control urmă- 
sc îndeaproape cum funcțio- 
:ază mașina, cum lucrează tî- 
ira filatoare. Mașina lucrează 
•rrrial. Dar iată că pe un sul 
ia semitoarsă s-a încurcat, 
r firul s-a rupt. Melania nu se 
losește să descurce firele și 

le înnoade. Oprește mașina 
schimbă sulul de semitort fo

sil abia pe jumătate cu un 
t sul întreg. în felul acesta 
anumită cantitate de lină se- 
itoarsă se aruncă la deșeuri, 
i pauză membrii postului ute- 
ist de control au avut o dis- 
țîe cti Melania.
— Degeaba arunci vina pe 
așină, Melaflia — i-ă Spus Va
le Călin, responsabilul postu- 
i. Mașiha funcționează bine 
ir tu lucrezi neglijent, hu fo- 
iești rațional materia primă, 
tă cîtă lînă se trimite înapoi

prelucrare spuse el — ără- 
îd sulul luat de pe mașină cu 
tva timp înainte.
— Asta e o nimica toată — 
spurtse Melania senină. Nici 
t de grartte de semitdrt nu sfiit 
! Stil.
— Așa se pare la prima ve
re. Dar din aceste nimicuri, 
m le spui tu — i-au răspuns 
embrii postului utemist de 
ntrol — în cele 8 ore ai să 
luni vreo 5 kg- de deșeuri. 
>ta înseamnă vreo 200 lei iro- 
ji și nu uita că în secție lu- 
ează multe filatoare, iar dacă 
ate ar gîndi și proceda ca tine

Informații
La invitația Asociației chimi- 
16r din R. D, Geririană și a 
statutului de chimie al Uhiver- 
âțli „Fr. Schiller" din lena, 
ii dimineața au plecat în 

D. Germană acad. Raluca 
pan și prof. dr. Eugen Ange- 
seu, membru corespondent al 
■ademiei R. P. Romfne, pentru 
participa la Sesiunea docen

In ziua de 21 mai, cînd Tu- 
)r Arghezi, a împlinit 80 de 
ii, sărbătorit de întregul popor, 

Biblioteca pentru toți și-a 
lus omagiul marelui poet: 
imăr-ul din ziua aceea cuprin- 
; o nouă ediție din versurile 
iui ce-a scris Cîntare omului, 

ediție amplă, alcătuită după 
xtul, îngrijit de autor, al edi- 
ii bibliofile dih 1959, comple
te cu iiltirhele poezii apărute 

periodice. Tirajul: 60.000 de 
:emplare ! Cuvintu-l înainte al
ad. Mihail Ralea prefațează 
:eastă impresionantă ediție 
» ma-să, relevîrtd cititorilor 
ructura psihică si artistică a 
jetului nostru iubit, structura 
iui revoltat, odinioară, al 
iuj cîntăireț închinat vremu- 
lor noi, azi. Un pasionat, so
mn și profund imn al omului, 
tădată căutat, acum găsit, se 
s-prinde dift opera poetului, 
ivită în urcușul ei spre curi
ile înțelepciunii actuale.
Acum o jumătate de veac, în 
iginile unei reviste legate de 
ișcarea socialistă, Tudor Ar- 
îezi își exprima profesia de 
edintă artistică, în chip sim- 
>lic: cuvîntul lui „să fie plug/ 
! fața solului o schimbă / la
nd în urma lui belșug“Ă El 
sa să „scufunde, o iume^va- 
î, lîncezîndă" și sa aducă „o 
ta, limpede și blinda".
Această fierbinte năzuință. 

»re o lume mai bună, poate ii 
cunoscuta de-a lungul între- 
ii poezii argheziene, străbă 
nd ca o linie de foc tufișu- 
le de îndoială și deznădejde, 
alea îi era încă necunoscută, 
.Iul însuși rămînea cețos, dar 
setul căuta rîndurile acelora 
:e pregătesc dreptatea lumii 

nu este greu de calculat cîte 
zeci de mii de lei se vor pier
de lunar.

Rezultatele raidului întreprins 
în legătură cu reducerea deșeuri
lor s-au publicat în gazeta 
„Vorbește postul utemist de con
trol". Dar lucrurile nu s-au oprit 
aici. Biroul organizației LLT.M. 
din secție a pus In discuția 
unei adunări generale modul in 
care tinerii luptă pentru econo
mii, unde au fost stabilite șl 
cîteva măsuri pentru a pune ca
păt risipei S-a hotărît, de 
pildă, ca periodic să se organi
zeze între tinerele filatoare schim
buri de experiență pentru gene
ralizarea celor mai buhe metode 
de muncă, să se țină o evidență 
strictă a consumului de materie 
primă pe fiecare mașină și pen. 
tril fiecare filatoare, iar organi
zația U.T.M. să analizeze tri
mestrial felul în care tinerele 
muncitoare respectă aceste hotă- 
riri.

Raidul întreprins de postul u- 
temist de control și măsurile sta
bilite de organizația U.T.M; din 
secție s-au dovedit deosebit de 
eficace. Dacă anul trecut spre 
exemplu la o mașină râmîneau 
zilnic în medie cîte 5 kg de de
șeuri, anul acesta deșeurile au 
fost reduse cu 50 la sută. Asta 
înseamnă pe întreaga filatură 
zeci de mii de lei economisiți. 
Rezervele de economii nu sint 
însă epuizate. Procentul de de- 
șeuri mai poate fi încă redus. 
Totodată poate fi sporită capaci
tatea de producție a unor mașini. 
Spre valorificarea acestor rezerve 
interne ale secției își îndreaptă 
acum atenția postul utemist de 
control.

Anul trecut la „Partizanul 
roșu" exista un singur post ute
mist de control. Dar și acesta 
activa numai la „zile mari". A- 
nul acesta, ca urmare a hotăririi 
conferinței U.T.M.. în între
prindere au luat ființă 12 posturi 
utemiste de control, care, îndru
mate și controlate îndeaproape 
de organizația U.T.M., sprijină 
activ, prin acțiuni concrete și 
eficace, îndeplinirea sarcinilor 
economice de către tineri.

— Nu există consfătuire de 
producție — spunea la conferin
ța de alegeri țesătoarea Nicuiina 
Tudor — în care să nu vorbim 
despre economii, despre îmbună
tățirea calității produselor, redu- 
cerea deșeurilor și a rebuturilor. 
Dar pentru a îndeplini asemenea 
sarcini economice trebuie să cu
noști bine meseria și mașina la 
care lucrezi; lată, de pildă, la 
noi în secție au venit cîteva ti
nere muncitoare, absolvente ale 
școlii profesionale. Teoretic, fe
tele sînt pregătite bine dar prac- 
tic nu Pfea se descurcă. Ar tre
bui să le venim în ajutor...

In urma propunerilor făcute 
și de alți utemiști, conferința a 
însărcinat noul comitet U.T.M. să 
sprijitie îndeaproape, prin măsuri 
concrete, ridicarea nivelului de 
calificare al tinerilor muncitori, 
să generalizeze experiența pozi
tivă dobîndită de unii tineri în 
producție. Pentru îndeplinirea a- 
cestei hotărîri noul comitet 
U.T.M. a organizat cu ajutorul 
direcțiunii întreprinderii și sub 
conducerea organizației de 

partid, citeva cercuri de minim 

ților în chimie, care se va des
fășura le lena, intre 31 mai și 
2 iunie.

★
In cursul zilei de luni, prof, 

ing. Csanadi Gyorgy. prim-loc- 
țiitor al ministrului Comunica, 
fiilor și Poștelor din R. P Un
gară. a vizitat Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" din Capitală și 
Institutul de fizică atomică el 
Academiei R. P. Romîne.

IMN OMULUI
viitoare", angajîndu-se să caute 
și să cinte omenirea — așa cum 
scria într-o poezie din Cuvinte 
potrivite (1927) :

,,Și-atunci visez cu gloata să 
bat poteca lumii, / Purtind in 
vîrlul lăncii, spre cer, o stea 
mai nouă".

Dar omenirea nu era una sin
gură. Poetul se izbea, în socie
tatea btirghezo-moșierească, de 
un chip denaturat al omului. 
Deoparte, era omul oe-i exploa
tează pe om. Acestuia poetul îi 
refuza, cu îndirjire nobilă, titltil 
înalt de otn, acoperinduJ cu 
inegalabilul său venin polemic, 
cu toată ura pentru stăpîn, cu 
toată „durerea noastră surdă și 
amară", cu toată „mînia buni
lor săi“. In întreaga poezie a 
lui Arghezi, exploatatottri. asu
pritorul dispare ca otn îndără
tul proprietății sale economice- 
în stățjîridrea lui meschină, u- 
niversul însuși pare încătușat, 
sugrumat, umilit: „Vecinul meu 
a strîns cu ne-ndurare / Gră
dini, livezi, cirezi, hambare. / 
Și stăpîiilrea Iul se-htinde- 
acum/ Pin*  la hotarele de fum./ 
Văzduhu-i face parte din avut/ 
Cu-al zalelor de stele așternut/ 
Luînd și lumina-n țarcul luj de 
zestre,/ O potcovi și-o puse în 
căpestre. (Psalm).

Asupra Itimi-i „lîrtcezînde" poe
tul arunca blestemele înfricoșă
toare, sau irdnia sa mușcătoare.

Dar pe de altă parte, poetul 
căuta însetat chipul omultii a- 
devărat și-1 găsea în popor, în 
rîndurile celor asupriți. PoeZia 
Caligula, proclama frumusețea 
și forța celor „căzniți, urîți și 
goi" cărora, în ciuda atotputer
niciei aparente a stăpînitorilor 
le aparțin, „temeliile veciei". 

tehnic. La țesătorie de pildă, 
funcționează, în prezent, 2 ase- 
pienea cercuri. Din două în două 
săptămîni aproape toate tinerele 
și tinerii din țesătorie vin să 
asculte aici diferite expuneri.

Tot ca urmare a hotăririi con
ferinței U.T.M.. comitetulU.T.M 
și-a propus să organizeze cîteva 
schimburi de experiehță între ti
nerii muncitori din fabrică, cî
teva concursuri „Cine știe cîș- 
tigă“ pe teme profesionale, iar 
la stația de radioamplificare s a 
înființat de cUrînd o emisiune 
săptămînală: „Ora tineretului" 
la care iau cu vin tul tineri mun
citori fruntași pentru a împăr
tăși celorlalți metodele lor îna
intate de muncă.

Era o vreme cînd la Par tiz a*  
nul roșu*  se încetățenise la 
unii tineri concepția greșită 
că în fabrica lor nu se pot 
face inovații și raționalizări. Așa 
se face că pînă acum aici n-a 
existat nici un tînăr inovator 
sau raționalizator.

Insușindu-și criticile și propu- 
nerile făcute de utemiști in con. 
ferința de alegeri, noul comitet 
U.T.M. a organizat cu sprijinul 
comuniștilor cîteva comisii for
mate din tineri ingineri și 
tehnicieni care prin confe
rințe și expuneri tehnice, con
sultații individuale și colective 
contribuie la stimul are a miș
cării de inovații și raționalizări 
în rindul tinerilor din fabrică. 
Noul comitet U.TsM. a luat, de 
asemenea, măsuri pentru îmbu
nătățirea activității culturale și 
sportive, pentru organizarea vie
ții de cămin a fetelor, pentru or
ganizarea in mod plăcut și edu
cativ a timpului liber al tineri
lor.

Desigur, pentru îmbunătățirea 
activității comitetului U.T.M. 
mai sînt încă multe de făcut dar 
nu Încape îndoială că mergind 
mai departe pe linia începută, 
continuînd să respecte propune
rile Utemiștilor. să lupte pentru 
a da viață hotăriritor conferirt- 
ței de alegeri, organizația 
U.T.M. de la „Partizanul roșu" 
va dobîndi noi succese.

I. ANDREI

Biblioteca centrala raglonolS din Tg. Mura, este frecventată de mulțl tineri, In fotografie i tfc 
năra bibliotecară Katalin Vere, inminind cărți unar tineri.

Foto î S. NfCULESCU

Intuitiv, geniul poetului a văzut 
In popor producătorul tuturor 
bunurilor materiale și spiritua
le. adevăratul purtător al crea
ției umane și l-a cîntat ca atare. 
Elogiul lui era adus necunoscu
tului străbun din negura vre
mii, care a născocit plugul, a- 
celuia care, în procesul muncii, 
a devenit OM și „osîhda $i-a 
schifnbat-o-n bucurie". Until 
din cele mai frumoase imnuri 
aduse creatorului anonim 1-ă 
scris Arghezi în poezia „Daci
ca", închinată olarului de-acum 
trei milenii care a știut să a- 
dauge lumii naturale elemente
le unei alte lumi, create de 
mîria omului. In 1940 poemul 
„Flautul descînfat" ii pune fâță 
în față pe *,Ion  Ciobanul", și pe 
boier, primul om. al doilea 
neom.

însă în arzătoarea sa năzuin
ță spre oamenii adevărați și 
spre o omenire dreaptă, poetul 
a bătut îndelungi drumuri în
tortocheate și spinoase, dibuind 
fără busolă, cîtă vreme n-a cu
noscut forța și ideologia clasei 
muncitoare» eliberatoarea omeni
rii, și perspectiva societății so
cialiste care, singură, cum ară- 
ta-se Marx, pbate înfăptui „reala 
luare în stăpinke a esenței o- 
menești de către om și pentru 
om“ O deșartă și dramatică 
întrebare adresată unei divini
tăți de a cărei existență poetul 
însuși se îndoia, zbuciumat, a 
răscolit poezia argheziană, P'nă 
să-și găsească răspunsul în în- 
tîlnireâ cu făuritorii energ:ci ai 
socialismului. SUprema cîntare 
a omului a răsunat în versul 
arghezian, abia în zilele noas- 
tfe, cîrtd poetul a înscris un 
salt calitativ în înțelegerea des
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Organ teoretic și politic al 
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tinului uman și a creat marele 
său poem, în treizeci de cînturi.

Acela care a preluat torța ge
niului poetic al „Mioriței" și al 
lui Eminescu, și-a adus în 
„Cîntare omului" (1956) cele 
mai alese însușiri ale artei sale.

„Ctffltâfe otritiitii" este o evo
care monumentală, de tipul 
marilor poeriie rdfnântice, a isto
riei și creației umane, așa cum 
a încercat să o facă și genia
lul Eminescu în Memento mori. 
Dar predecesorul, apăsat de o- 
rizonturiie întunecate ale socie
tății burghezo-moșierești, a vă
zut în această istorie, ajunsă pe 
culmile denaturării creației u- 
rtiane, un drum trist, care tre
buie să-i amintească mereu ci
titorului că totul e zădărnicie. 
Poetul de astăzi, după ce a cu
noscut izvorul de apă vie al 
luntdi comuniștilor, a refăcut 
istoria poetică a omului în 
perspectiva eliberării sale defi
nitive, către care năzuiesc le
gendele secolelor. „Gîntare 6- 
mului" vădește întîlnired dra
gostei și respectului peritru Om 
cu știința marxist-leninistă a 
ridicării omului ca specie aparte 
prin muhcă și creație, a luptei 
sale! penttu a-și recăpăta drep
tul de stăpîn pe roadele acti
vității sale conștiente. Cititorul 
de azi și de totdeauna va pu
tea citi cU emoție imaginea ar
tistică a adevărului istoric pe 
care clasicii marxismului l-au 
relevat în legătură cu formarea 
treptată a aptitudinilor umane 
î-n procesul istoric al celui ce 
devine homo-faber. Este 
tulburătoare evocarea ..măreței 
sărbători4' cînd omul și-a câști
gat posibilitatea de a-și înălța 
privirile de la pămînt, dezvol-

Tinerii muncitori Vladimir Ciuciu și Eugen Bolborici sint membri 
al cercului de instrumentiști care funcționează in codrul Casei de 

cultura a Sindicatelor din Craknra.
Foto : P. PÂVEL

Electrica
(Vrman din pag. l a) 

cat izvor de energie — cărbu
nele alb y- in vederea electri
ficării talii.

Cinci ani mai Mrziu, partidul 
prezenta poporului Un vast pro. 
gram de electrificare a tării, la 
a cărui bază se afla învățătura 
lui Lenin : „Comunismul este 
Puterea Sovietelor plus electri
ficarea întregii țări*'.  Este bine 
să ne amihti'm că îfi anul 1944 
dispuneam de centrale electrice 
cu o (filiere iiistalată de 730.000 
kw.

Planul de electrificare, elabo
rat acum zece ani. prevedea 
crearea Unor puternice baze de 
producție a energiei electrics. 
După cum se știe, acest plan a 
fost nu numai Înfăptuit, ci și 
depășit De la 2,1 milioane kWh 
eft se produceau hi 1950. s-a a- 
juns în 1960 la o producție de 
7,7 miliarde kWh, depășindu.se 

tîndu-și minunea gîndiriî s „Pri
virea ta tîrîșă și-mpiedecată în 
tină/ Primi din depărtare întîia 
ei lumină, / Și-o dată dezlegată 
de mîl și de țărînă/ Ajunse 
scrutătoare, senină și sfăpînS.../ 
îți ridicaseși capul de jos, che
mat de soare,/ Și începu îndată 
și cugetul să-ți zboare... și a 
mîinii : Ți-ai depărtat pămîntul 
de buze la picioare/ Slujit de-aci 
nainte de mîinile ușoard4*.

Cu d intuiție pe care numai 
arta profundă o poate avea, poe
tul a reconstituit procesul isto
ric al omului ■ ajungînd să 
poată crea nu nurtial pentru sa
tisfacerea nevoilor sale imediate, 
cade în robia de veacuri și mi
lenii a acelora ce-și îhsușesc 
produsul muncii sale, despăr- 
țindu-1 de el și de bucuria lui. 
Istoria omului cunb.aște „hoap- 
tea oarbă*'  a exploatării șl răz
boaielor de jaf și cottopire. Dar 
poetul vede, acum zarea lumi
nată a reintegrării Omenirii in 
esența ei. cînd : „E timpul, slu
gă veche și robul celui rău, / Tu. 
omule și frate, să-ți fii stăpinul 
tău //*

Acest timp e timpul nostru, cu 
care matele Arghezi, la 80 de 
ani a știut să fie cdntemporan, 
activ, iubit de popor și prețuit 
de el

Cintarea lui Tudor Arghezi, 
închinată „celui ce gîndește sin
gur", străbate prezentul și se 
aVîntă tfi viitor, odată cu cuge
tul și fapta ..urmașului lui Pro- 
meteu" care »,a prltis și taina 
mare, a tainelor, atomul* 4 și 
care va lupta pentru folosirea ei 
pașnică, spre fericirea lumii.

SAVIN BRATU 

cu 10 la sută prevederile planu
lui de electrificare- Acestea de. 
monstrează dezvoltarea impetu
oasă a industriei noastre socia
liste, faptul că ea a fost așe. 
zată pe o bază tehnică moder
nă. „Scînteia electrică" revolu. 
ționează însă nu numai forțele 
de producție, ei și viața spiri
tuală a omului. Astăti „scînteia 
electrică" răspîndește tot mai 
larg pe întinsul țării lumina 
radio-ului. televiziunii, cinema, 
tbgrafiei, intr-un cuvînt a cul
turii socialiste. Felinarele au ră
mas relicve ale trecutului, iar 
la sate ..lampa lui Ilici" cuce
rește mereu cătun după cătun.

lată, și de ce, studiind proiec
tul de Directive ale Congrtsif- 
hii al 111-lea al P.M.R., nu pot 
să nu Încerc un puternic senii, 
ment de mindrie față de reali
zările poporului nostru. Ce drum 
greu șl plin de victorii a fost 
străbătut sub conducerea înțe
leaptă a partidului 1 Cită în
credere ttl viitor îți transmit 
toâte aceste realizări 1 Acum 
zece ani nu existau puternicele 
centrale electrice de astăzi de la 
Ovidiu II. Doicești, Paroșeni, 
Singiorgiu de Pădure, Borzești, 
nu exista uriașa construcție de 
la Bicaz Toate aceste centrale 
reprezintă o puternică bază pen
tru dezvoltarea continua a pro
ducției de energie electrică.

Proiectul de Directive prevede 
că în 1963 producția de ener
gie electrică să ajungă la 18.500 
miliarde kWh, deci cu 2,7 ori 
mai mult făță de nivelul anu
lui 1959. Această creștere ma
sivă va asigura dezvoltarea teh
nicii noi. prin electrificarea, me. 
eanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție, ceea ce va 
duce, în ultimă instanță, la ri
dicarea nivelului de viață a în
tregului popor. In 1975, dea 
peste cincisprezece ani, vom a- 
tinge o producție de 65-70 mi. 
liarde kWh. Această importantă 
creștere (aproape de zece ori 
față de 1959) vorbește de cea
sul oînd țara noastră va păși pe 
drumul construirii comunismului. 
Visînd la această alipă, îmi a- 
mintesc cu bucurie cunoscutele 
versuri ale lui Maiacovski:

„Inii slăvesc patria așa cum 
este azi, dar de trei ori mai mult 
— pe cea care va W.

O rectificare 
pe panoul 

angajamentelor
{Urmare din pag. l-a) 

lizari. Ultima lui propunere pre
zentată cabinetului tehnic este o 
modificare în sistemul de trans^ 
misie al elevatorului de la secția 
de superfosfat granulat. Utemiș- 
tii Gheorghe Savu și Gheorghe 
Perța propunind un ingenios dis- 
potitiv au făcut să se prelun
gească durata de funcționare a u- 
nbr termocilple aducînd astfel 
economii antecalculate de peste 
50.000 lei anual. La secția care 
recuperează fiorul lucrează și 
brigada condusă de Emilian Fe- 
l$a. Datorită buriei organizări a 
locului de ntuhcă brigădti a reu
șit să sporească productivitatea 
muticii și să dea cîte 4 șarje de 
florosilicâi îtt Ide de 5;

Acuih cîteba zile au fost opri
te totumite instalații penttu re- 
partițiile anuale planificate. în- 
tregul bblectiv de muncitori și 
ingintiri s-a tingăjat să termine a- 
ceste reparații într-uh termen 
foarte scitrt. La sectorul 2 în- 
grășămiriie, utemiștii au făcut o 
interesantă propuhCre care ă fost 
primită cit multă căldură de că
tre conducerea Cotnbihatuliii. La 
propunereti lof) s-a creat o bri
gada pentru revizititea unei 
bandti-estacadă. în această briga 
dă, în afara tinerilor dirt secția 
uhde este instalată banda, au 
venit să lucreze și tineri dih alte 
sectoare. Estacada trebuia să fie 
gata la 1 iunie. Datorită ftiuiteti 
entuziaste a tinerilor revizuirea 
estacadei a fost terminată la 
25 mai.

Iată numtii cîteva dih faptele 
ce vorbesc de entuziasmul cu 
care colectivii! Cdihbirtatului 
îrttiriipină Congresul partidului. 
Nu există sector, nu există loc 
de producție din Combinat în 
care să nu se simtă avintul deo
sebit ce l-a căpătat întrecerea, 
dorința muncitorilor de a munci 
din ce în ce tnai bineț de d-și 
potrivi pasul in ritmul planuri
lor partidului.

Duminică, tn sala Floreasca 
din Capitală au luat sfîrșit în
trecerile celei de-a IlI-a ediții 
a campion ateilor .internaționale 
de gimnastică aJe R. Pt Romîne. 
Lâ masctillin iprimul loc în clasa
mentul general individual corn; 
pus a revenit reprezentantului 
noștri! Frederic Orendi cu 111,85 
puncte. Pe îooitl doi s-a clasat 
tinărul gimnast Nadar Mâkala*  
tija U.'R.S.S.) cu 111,00 puncte, 
In întrecerea feminină titlul de 
cariipioană inter national 5 a 
R. P. Romiîne a fost cîștigat de 
Ingrid Fdst (R. D. Germană) 
cu 74,998 puncte urmată de So
nia Iovan (R.P R.) cu 74,331 
puncte,

*
Pe stadionul „Slovan" din 

Bratislava s-a desfășurat dumi
nică meciul retur dintre echipele 
selecționate de fotbal ale R. 
Cehoslovace și R, P. Romîne, 
contind pentru bCupa Europei 
inter-țări'*;  Victorioși în primuf 
meci cu 2—0, fotbaliștii ceho

Un om
(Urmare din pag. l-a)

înțeles pentru ce I se face vF 
zita.
- In legaturâ Cu actul dumb 

tale de eroism..., o-m încercat eu 
sâ i explic, dar pe urmâ mi-ani 
dat seartia câ am făcut o mare 
gafa.

— Care eroism ?
- CU cuptorul... chesonui I
- A, cu chesonui?! se mirâ 

el. Pai nu știți cum a fost ? M a 
chemdt htaistrul tocmai cînd mâ 
pregâteorti sâ plec acasâ și 
mi-a spus ce s-a intîmplat. El 
Zicea câ e spâft chesonui mic, 
dar eu am pus pariu câ e cel 
mare.
- Și pe urmâ ?
— Pe urmâ... l-dm sudat,
— Â fost 9r€U ?
— Âșa, nițel. Numai ca ml-a 

fost cam frica.
Hait ml-afo zis eu. la te 

ultâ... I
- Da’ de ce ți-a fost frica ?
— Câ nu-mi iese sudura cum 

trebuie. Vâ dați seama, erau a- 
codo oameni... Mâ făceam de 
rușine.
- Aha. Ddr nu te-«i gîndit câ 

ești în pericol ?
— Pericol ? Nu, nu m-am gîn

dit Ic asta. Nici n <dm avut timp. 
Vâ dați seama, atunci conta 
fiecare minut. Ce făceam daca 
se răcea cuptorul ?

Altceva în plu« h-am reușit 
sâ scot de lâ el.

— Cîți dnî ai ? l-âm mai în
trebat ca sâ schimb firul discu
ției.
- 25.
«r Utemist ?

Da, sîrit secretarul organi
zației U.T.M. In Ianuarie am 
fost primit în partid.

Nu știu, dar auzind toate a- 
cestec, omul care-mi ședea în 
față ml s a părut parcă altul, 
începeam sâ înțeleg actul pe 
care-4 sâvîrșise, -modestia, sim
plitatea lui. Am stat cu el mult 
de vorbâ apoi. Mi-a povestit

La magazinele de specialitate 

găsit!

unelte de peseuit

cirlige, ancore, inele, 
vîrteje pescărești etc., 
de calitate produse de 

întreprinderea 
„Flamura Roșie“-Slbiu

1. Lu ștrand, la mare și
la munte purtați rochii 
ușoare și frumoase din 
articolele: „BORSEC",
„SILVIANA", „ȘTEFA
NA", „MARINA", „RODI- 
CA", „FLORELA", „ME- 
RIȘOR", ,;NATALIA“,

2. Imprimeuriie produse
de întreprinderile: „30
Decembrie" — Arad, „Te- 
ba“ — Arad, întreprinde
rile peritru Industria Bum
bacului București, Intrep. 
Textile — Galați, „Vasia 
Vasilescb" — Mediaș, pre

slovaci au cîștigat și mai cate
goric de data aceasta : 3—0
(3—0), ellminînd din competiție 
echipa romînă care s-a compor
tat foarte slab în ambele in- 
tilniri. în meciul de la Bratis
lava echipa R. Cehoslovace a 
confirmat din nou valoarea sa 
tehnică, soliditatea apărării și 
eficacitatea în acțiunile de atac- 
Gazdele aii început jocul puter
nic reușind să conducă cu 3—0 
după primele 17 minute. Ceil 
mai bun jucător al echipei ceho
slovace a fost mijlocașul Buber- 
nik, un ăl șaselea atacant, care 
a reușit de altfel să înscrie două 
puncte. Cel de-ai treilea gol a 
rost marcat de interul stînga 
Bubiiik,

★
Din cauza timpului nefavora

bil înbîlnirile de foibal C.C.A.— 
Petrolul Flo-ești și Dinărno—» 
Progresul care urmau să aibă 
loc luni in nocturnă >pe stadio
nul Republicii au fost contra
mandate.

obișnuit
despre munca lui de secretar 
U.T.M., cum s-au luptat el, ute-i 
miștii, sâ->l îndrepte pe Mâtâsoiu 
Gheorghe, un băiat care nu se 
ținea de treabă. Am aflat că 
brigada lor de muncă patriotică 
e fruntașa, câ ăduriârile gene
rale se țin regulat, câ a fost 
criticat pentru că a lipsit de la 
o ședință (trebuise sâ meargă la 
alta, dar a fost greșala lui, pen
tru că aceea era de mai mică 
importanță), câ nevasta trebuie 
să-l nască dlrrtr-o îi In alta și 
că-i e grozav de frica (nu se 
speriase la cuptor, dar acum ii 
tremurau picioarele), arti discutat 
despre filmele pe oare le-a vâ’ 
Zut, despre cărțiile pe cane le-a 
citit. Și, numaî astfel, aflWd toaJ 
te acestea, am putut sâ-l cunosc 
rfial bine, sâ îHțeleg de ce acest 
tînâr, acest om obișnuit pentru 
zilele șî anii aceștia de corn 
struire a societății socialiste a 
sâvîrșît atît de firesc și sitmplu 
un act de etoism,

lată de ce nu m-au mirat cu
vintele pe care mi le-a spus la 
despărțire, zîmbind :
- Nu Scrieți cine știe ce des

pre mine. Oricine putea sâ facă 
asta.

*
N.A.
Am scris acest reportaj cu 

gîndul să prezint cititorilor un 
fapt din întrecerea socialista pe 
care o desfășoară oamenii mun
cii din patria noastrâ în cinstea 
Congresului Partidului. Secreta
rul de redacție a hotărît sâ-l 
publice însă în câdriil discuției 
despre eroism, începută recent 
la rubrica ziarului nostru „tine-- 
rețe, educație, răspunderi“i ari 
gumentîndu-mi astfel :
- E un caz care aratâ câ ac

tele de eroism nu lâ fac oameni 
„deosebiți", „nâscuți" pentru d 
fi eroi, ci constructorii Oblșnuiți 
ai socialismului, spontan, simplu 
și fără zarvă, atunci cînd împre*  
jurârile le-o cer.

Cred că are dreptate.

zintă modele originale, 
rezistente la spălat.

3. Un pantalon ușor de 
vară îl puteți confec
ționa din doc ,iSAVENl‘‘, 
produs de întreprinderile 
Textile Pitești și Uzinele 
,,Gh Doja“ — Sf. Gheor- 
She.

4 Echipament de murite 
vă puteți confecționa dirt 
articolul „ALPIN", produs 
de Uzinele Textile „6h. 
Doja“ din Sf. Gheorghe.
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încheierea lucrărilor Consfătuirii 
unionale a fruntașilor întrecerii 

pentru titlul de brigăzi și fruntași 
ai muncii comuniste

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS : Consfătuirea unională a 
fruntașHor întrecerii pentru titlul 
de brigăzi și fruntași ci muncii 
comuniste și-a încheiat lucră
rile.

La 30 mal s-a adoptat o re*  
zoluție specială pe marginea 
cuvîntării rostite de N. S. Hruș
ciov la 28 mai.

în rezoluție se arată printre 
altele că consfătuirea împărtă
șește intru totul aprecierea făcu
tă asupra situației internaționale 
în cuvîntarea lui N. S. Hrușeiav. 
Consfătuirea sprijină intru tctul 
poziția delegației sovietice la 
Paris ?l ocțlunUe guvern/_• so
vietic în legătură cu cg*es  _-ec 
americană.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS : Consfătuirea fruntașilor 
întrecerii pentru titlul de bri
găzi și fruntași ai muncii co
muniste a adoptat un apel adre
sat oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică, în care se spune 
între altele : Mișcarea colective
lor și fruntașilor muncii comu
niste întruchipează tot ce s-a 
realizat mai bun în decursul 
multor ani de practică a între
cerii socialiste, educă atitudinea 
comunistă față de muncă, con
tribuie la introducerea în viața 
de si ou zi a moralei comu
niste, la formarea omului nou, 
eliberat de rămășițele trecutului.

Apelul cheamă pe oamenii 
muncii de la orașe și sate „să 
intre în rindurile pionierilor 
viitorului, să lupte și mai activ

pentru îndeplinirea sarcinilor 
construcției comuniste și prin 
munca lor creatoare, prin per
severența în ridicarea conștiinței 
lor să contribuie la apropierea 
țelului scump al oamenilor mun
cii —- victoria comunismului — 
societatea cea mai dreaptă de 
pe pămînt“.

Consfătuirea a adresat Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice o 
scrisoare în care se arată că 
participanții la întrecere spri
jină în unanimitate activitatea 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
îndreptată spre întărirea rela
țiilor de prietenie dintre toate 
popoarele și munca pe care o 
depune partidul pentru ridica
rea bunăstării maselor populare 
din U.R.S.S.

Cuvîntarea rostită
de mareșalul Rodion Malinovski

Congresul național 
al Ligii tineretului 

socialist din Canada
OTTAWA 29 (Agerpret). — 

Ziarul „Canadian Tribune**,  in
formează că între 21 și 23 mai 
a avut loc la Toronto congresul 
național al Ligii tineretului so
cialist din Canada. La lucrările 
Congresului a participat Tim 
Buck, secretar general al Comi
tetului național al Partidului Co
munist din Canada.

R. Murphy, secretar național 
al Ligii a prezentat un raport. 
El a subliniat că liga s-a pre
zentat la acest congres ca o or
ganizație unită, în dezvoltare, care 
își sporește influența în rîndu- 
rile tineretului canadian. Rapor
torul și cei care au luat cuvîntul 
la dezbateri ou subliniat -că sar
cina organizației este de a întări 
unitatea tineretului din Canada 
în lupta pentru pace, indepen
dența țării și o viață mai bună, 
de a întări legăturile cu organi
zațiile progresiste ole tineretului 
din alte țări.

Pe adresa Congresului s-au pri
mit mesaje de salul din partea 
organizațiilor de tineret din Uni
unea Sovietică, China, Anglia, 
Irak, India și din alte țări. Dele
gații la congres au protestat pe 
lingă guvernul canadian pentru 
că a refuzat să dea viza de in
trare în țară delegațiilor de tir 
neret din U.R-S^. și R. P. Chi
neză care au fost invitate la con
gres.

Congresul • adoptat hotărîrea 
de a organiza la 1 iunie demon
strații ale tineretului sub lozinca 
luptei pentru pace. S-a hotărît 
de asemenea să fie schimbată de
numirea organizației în Liga ti
neretului comunist din Canada. 
A fost ales Consiliul național al
cătuit din 17 membri. R. Mur
phy a fost reales secretar na
țional.

Evenimentele din Turcia
• Un interviu al generalului Giirsel • Rectorul universității 

din Istanbul despre carențele regimului lui Menderes
ANKARA 30 (Agerpres). — 

TASS: în declarația Comitetu
lui unității naționale, transmisă 
la 29 mai de posturile de radio, 
se arata că armata a luat pu
terea pentru a pune capăt cri
zei din țară, pentru a înlătura 
divergențele dintre partide și 
pentru a crea un guvern care să 
se situeze deasupra intereselor 
diferitelor partide.

Comitetul consideră necesar sâ 
repete care sînt principalele 
principii ale politicii interne și 
externe a noului guvern. Noul 
guvern nu își îndreaptă puterea 
împotriva unor persoane, forțe 
și pături ale populației. Toți ce
tățenii sini ocrotiți de lege. Noul 
guvern respectă carta O.N.U. și 
declarația generală a drepturilor 
omului. Deviza lui este pace in 
țară, pace în întreaga lume. El 
este credincios tuturor alianțelor 
și obligațiilor asumate anterior. 
Noul guvern va continua să își 
îndeplinească obligațiile în ca
drul N.A.T.O. și C.EN.TO.

ANKARA 30 (Agerpres). — 
TASS: Luînd cuvîntul la o con
ferință de presă pentru ziariștii 
străini, generalul Cursei a decla
rat că drept urmare a arestării 
conducătorilor Partidului demo~ 
crai, acest partid nu are șanse 
de victorie in viitoarele alegeri. 
„Acest partid, a declarat el, a 
obosit și trebuie să se odih
nească**.

ANKARA 30 (Agerpres) : 
TASS: începi nd de la 27 mai 
la Ankara nu mai apar ziarele 
trZafer” și „Haber" — organele 
de presă ale fostului guvern.

ANKARA 30 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon-

Greva muncitorilor 
feroviari din Franța

MOSCOVA 30 (Agerpres). - 
TASS : La ședința din dimineața 
zilei de 30 mai a Consfătuirii 
unionale a fruntașilor Întrecerii 
pentru titlul de brigăzi și de 
fruntași ai muncii comuniste au 
participat conducători ai Parti
dului comunist și ai guvernului 
sovietic în frunte cu N. S. Hruș
ciov. La ședință a luat cuvîntul 
mareșalul Rodion Malinovski. In 
aplauzele furtunoase ale asisten
tei el a declarat că. în calitate 
de ministru al Apărăm al Uni
unii Sovietice a dat ordin co
mandantului șef al trupelor de 
rachete să lovească baza de de
colare a avionului dacă va fi 
încălcat spațiul aerian al Uni
unii Sovietice și al țărilor so
cialiste.

Mareșalul a adăugat că a- 
ceasta este o măsură intrutotul 
legitimă, întru cit nu știm ce are 
ia bord avionul infractor, el 
poate transporta și o bombă cu 
hidrogen. Aceasta va fi cea mai 
bună condamnare a politicii 
agresive a Statelor Unite ale 
Ameridi — să se dea agresoru
lui peste miinL

A trecut pentru totdeaana 
timpul cind promotorii uizbon- 
lui rece-, ineerdnd să mxarie 
problemele internanonaie „de pe 
poziții de forță*,  puteau spera că 
în caz de pericol vor sta liniștiți 
la adăpost dincolo de ocean, sco- 
țind castanele din foc cu miimle 
altora.

Acum aceasta nu va reuși 
— a spus mareșalul. Uniunea 
Sovietică dispune de tot ceea ce 
este necesar pentru a da lovitura 
cuvenită atît sateliților, cit și 
liderului, după oricite mări și 
oceane s-ar ascunde ei. Aceasta 
nu este atuși de puțin o amenin- 

, țâre, a spus Malinovski in conti
nuare, d un avertisment Noi am 
vorbit despre aceasta nu o dată, 
dar ce-i de făcut uneori ești 
nevoit să repeți avertismentul 
pentru a preveni acțiunile pri
mejdioase ale unor oameni orbiți 
de trufie și ură.

Rodion Malinovski a spus că 
faptele care au spulberat spe
ranțele domnilor din Pentagon 
în superioritatea militară a 

j S.U.A. sînt de așa natură Incit 
acum S.U.A. nu mai apar ca o 
putere căreia totul îi este permis. 
De aceasta încep să-și dea sea
ma atît aliații lor din blocurile 
agresive N.A.T.O.. C.E.N.T.O.,
S.E.A.T.O., cit și poporul ameri
can. Și nu se poate să nu se țină 
seama de aceasta.

Referindu-se la conferința la

nivel toalt cir «al- MiEaorski 
a subhnizi că UJLS-S. a pregă
tit pentrn a fi euamte la Pa
ns o sene de propvaen impor
tante meme să netezească caXa 
spre pace șă colaborare nterna- 
țtonală intre state. De xAdter*-  
cirea conferi aței este saarsală 
dica rmlitansU aaae-Kaet care 
a trtrms «a astaa te reenoo 
tere in scopan te sp»<aj ta 
spațiul aer:a- al L testai Serie- 
tice.

Malinorski a eahficte drept je 
declarație oerosmnă a tei Her- 
ter- recunoașterea »*r  ttaia că 
avionul a fost tnn ia
scoouri de spteoa>

Declarația lai Ewetewtaer ci 
a suspendat petarta a»en 
zborurde pâratereșn. m pntea 
satisface rvitr—1 sovietic. _A- 
ceasta dedaratie este M atu de 
trufașă si arogaetă pe dt «te 
de nesăbvtă. Este tarata să se 
renunțe la toate ires’e-a*.

Mi jltocele radataetesce moder
ne. a dedarat SKorstrri Apărăm 
al L JUS-S, ai capacitatea te a 
statal! ca precme te sade a de- 
colaf a.ioex’, te a-' wă i in 
tstapta rtnra'ta și de a stakrite 
locte sade a atenzta. Asii ■»- 
seamnă că acarm aa va pstea 
si scape de rispondere.

In spatul a fost ficat a sp>-s 
Mal. .wvțki. Avionul de mare al
titudine, coas’ruit in mod spe
cial pentru spiona> invulnerabil 
duoă părerea americanilor a fost 
doborît de racheta sovietică la 
limita de altitudine pe care pu
tea să o atingă acesta.

Demascîn/f încercările Penta
gonului de a denatura adevărul 
m legătură cu zborul lui Powers 
și afirmațiile că avionul ar fi 
fost doborit de artileria sovietică 
la o înălțime de cel mult 10-12 
mii metri. Malinovski a declarat 
că toate aces’ea sînt încercări 
nereușite de a compromite apăra, 
rea antiaeriană a U.R.S.S. și de 
a restabili totodată încrederea 
în invulnerabilitatea avionului 
„Uockhead U-2", ceea ce este 
foarte important pentru recruta
rea de noi spioni ca Powers.

„Dar poate că domnii din A- 
genția lui Allan Dulles, a spus 
mareșalul Malinovski, nu știu cu 
adevărat că forțele armate so
vietice sînt dotate cu rachete 
antiaeriene ? In acest caz îi voi 
ajuta. Există, domnilor, astfel de 
rachete la noi și avem racheîiști 
minunați. Rachetele noastre pot 
să atingă ținta nu numai la Înăl
țimea de 20.000 metri ci și mult 
mai sus.

w Intr-un cuiiot, a declarat 
R. L Malinoviki, dv^ domnilor, 
os aveți tocă avioane care să 
«boare ia aa plafon atît de înalt 
toca rachetele noastre sovietice 
ii sa le poată atinge. După cum 
vedeți ăeaiKslar, anton conside. 
rata pasabil să dezvăluim unele 
tea seemete aoastre*.

Desasciad justificările lui 
fii Tter rț, care a declarat că a 
ara» avtaota de spionaj in 
sparte aenaa al UJUSA. pentru 
că se șese ăe ia atac prin sur- 
pnadm. Mamitei UaImevski 
a «ta® - Mm șa oa perfect 
te bate «eataaa ce înseamnă an 
rtrbe amtearx E • iwuri^nț o
aure eateifa» pe*a  popoare. 
p*MW*ă  ar »Mi"an «xine x 
dstrege m ceea ce aa creat oa- 
■bml este MnAtaHte • o- 
tasteaăâ peanra nte țtex Dar 
pna Kaoaâ a»4 pa^ pretatâte- 
p«a-.

Maaâstroă a U M S S.
• cakfcat teepr «sâhua com- 
pertarea te ^arv a >■ TbaMas 
Uaes. câta a pa» «b taare te 
tearsâ terțele arwate ate SUA.
la a wwta atSaăra centaacăPar*-  
tar 4e gr»e ne. ce a a
•Mica te casta tea Farreactal 
K. I Mate—i rti • soks că te 
eeadacere treb—e să fie oa—eM 
rezonabaîi. carajoR prtaaad 
cor.inș, de necesitatea te a 
i'll in pace și de a efracția rit- 
batal din viața socsetățâ.

Imățăminteie istoriei te ara
tă. a spus mareșalul Malinovski, 
ci nu rebui*  să c-edem in vor
bele imperialiștilor, oncit de 
dulci ar fi ele. Ultima lecție te 
la Camp David este prea grt*-  
loare pentru ca noi să uităm 
istoria. Nu, noi nu-i credem p« 
imperialiști. Sintem convinși că 
ei nu așteaptă decit momentul 
potrivit pentru a ataca Uniunea 
Sovietică și celelalte țări so
cialiste și că nu-i reține decit 
primejdia zdrobirii totale a im
perialismului ca sistem.

Sintem gata să îndeplinim 
orice sarcină pe care ne-o vor 
t asa Comitetul Central al par
tidului nostru, guvernul sovietic, 
a declarat mareșalul Malinovski. 
Noi nu ne enervăm și nu dăm 
alarme de luptă în momentul 
cînd șefii de guverne se întîl- 
nesc pentru a duce tratative de 
pace. Păstrăm însă uscat praful 
de pușcă, și acest lucru să-1 țină 
minte toți cei care încearcă să 
ducă o politică agresivi față 
de Uniunea Sovietică și cele
lalte țări socialiste.

riciul“ de la
/n urmi cu dieta luni, la 

onomastica celor 63 de ani 
Nobusuke Kiși, primul mi

nistru al Japoniei, a căpătat în 
dar o statuetă ,J)harma**  — sim
bolul budist al insistenței și în
verșunării, In ultima instanță 
este o jucărie gen Hopa- 
Mitică, pe care oricum o pui ea 
stă drept. Statueta primită în 
dar de Kiși nu avea ochi. Po
trivit tradiției, cel ce o primește 
in dar trebuie sâ-î deseneze 
ochii singur, și atunci, orice do
rință ar avea — zice-se — 
împlinește. Revista americană 
„Newsweek", care relata intim- 
plarea, a adăugat: „La întreba
rea cind are de gind Kiși aâ de
seneze ochii, acesta a răspuns 
zimbind :

— Cînd noul tratat de secu
ritate japono american va fi sem
nat și ratificat.

Așadar, cea mai scumpă do
rință a primului ministru al Ja
poniei o constituie tirîrea Japo
niei prin acte parafate, la re
morca imperialiștilor yanchei.

Dar cine este Kiși, pe cine re
prezintă el ?

A început-o modest, ca funcțio 
nar la ministerul agriculturii și 
comerțului. Posedind o abilitate 
excepțională a reușit să urce 
scara ierarhică. Unii d.n colegii 
lui Kiși îl descriu astfel in re
lațiile cu superiorii săi : „Înainte 
de a intra, el întrcdeschidea ușa 
Dacă șeful era într-o dispoziție

bună. Kiși intra, daci nu — în
chidea ușa, fi se îndepărta tip- 
mr.

A dovedit atîta dibăcie și 
inventivitate în obținerea de 
onoruri, incit și astăzi in nodu
rile unei mari categorii de func
ționari ministeriali este cunoscut 
sub numele de „Briciul**.  (Știe 
să treacă și peste cele mai mici 
asperități).

Cariera sa înM a început odată 
cu traversarea oceanului, ia anul 
1926, in calitate de comisar al 
pavilionului japonez de la Tîrgul 
internațional din Philadelphia. 
El nu și-a irosit timpul, cum au 
făcut alți colegi de a-i mu cei 
ageami. Aici și-a însușit cuno
ștințe „utile". învățind si joace 
golf, să fonduri automobilul, si 
bea whisky and soda și să joace 
poker. întors acasă, folosind din 
plin cunoștințele însușite peste 
ocean, a început si circule fi si 
capete popularitate in marea lu
me de afaceri din Japonia. A 
început si joace golf împreună 
cu faimoșii magnați industriali 
Aitiro Fudzi ama și losisuke Aiu- 
kava. Curind a devenit om de în- 
credere al acestora, fiind trimis 
si le apere interesele in Manciu
ria ocupată de trupele japoneze. 
Fiind conducătorul bandelor ce 
au jefuit provinciile de nord-est 
ale Chinei ocupate, el a depus 
multă strădanie pentru a trans
forma aceste regiuni într-o 
bază antichinezâ fi anii sovietică.

Intîlnirea lui Cyrus Eaton 
cu un grup de ziariști 

unguri și străini
BUDAPESTA 30 (Agerpres). 

La 29 mai, Cyrus Eaton, cunos
cut fruntaș >1 vieții publice și in
dustriaș din America, laureat al 
prem:.:lui internațional Lenin 
„Penfu întărirea pârii intr® po
poare**,  s-a intihit Ia Budapesta 
cu ziariști ungi ri și străini și a 
răspuns la întrebările puse de 
ei.

Ală interesează foarte mult ță- 
rTe sorialiste d;n Europa, a spus 
Cyrus Eaton, și cred că lucrul cd 
-ute pctr.vît este să mă documen
tez personal asupra vieții din 
z ceste țâri. Cyrus Eaton a vor
bit despre tetrevederle pe care 
te-a cvwt Ia Bcdapesu cu per- 

oCrixte. subiirxnd ca a- 
oeste “otrwederi j-aa lăsat o 
•_xpresâe Etasnesă.

Pxs?--Z3#d U fc -reterea cu 
x ; *:  j mi -tigarlar din 
SlU-K și -oteectati da Geve- 
LnC nde îxsicște Cyros Ea-

<te sa să ee i
ca e dsed erea ha ia
SXA

La teTiurea pr-rad a 
jsverzo-» Sutekt Cyrus
r^tar a ris^MEs

Deș cu »g-rzrțl ci ta >re- 
rent ta S.UA. deoua xuri 
efort-- de * ar-rcx lac
Hrușriov răspunderea her’-'z 
eșuarea co-ferinț^ li -ve taeX 
mai demne sau «r tibsa ocă- 
nia puhlxă își va di 'nsi «eaexa 
rine este adevărată vinoea: ser- 
tru eșuarea coaferiuțri la z.vel 
Înalt

Incidentul cu avfooul de speo- 
nai și eșuarea conferințe U ni
vel înalt, a spus în coarinoare 
Cyrus Eaton, vor area o foarte 
ma.'e influență asupra rezultatu
lui alegerilor prez der.țicle dn 
S.U.A. Poporul american vrea să 
trăiască în pace și prietenie cu 
toate popoarele, inclusiv cu po
porul ungar.

Răspunzînd Ia întrebarea co
respondentului din Budapesta el 
ziarului „Pravda" în legătură cu 
cuvîntarea rostită Ia 28 mai Ia 
Kremlin de N. S. Hrușciov în 
care a fost subliniată încă o 
dată năzuința Uniunii Sovietice 
de a depune toate eTorturile pen
tru crearea unor condiții favo
rabile convocării conferinței la

Tokio
Și binefăcătorii lui, tunpluți de 
aur in urma jafului, au început 
u-l inpiiii tot mai sus fi a ob
ținut o poziție forte ist cabinetul 
fascist ăl lui Tojo. Atunci Kiși. 
a început si p filozofeze, după 
tonul imperialist, agresiv, dat de 
magnați „Noi, spunea d, — 
trebuie m Gm țața pentru ua 
război indeluozat fi plini de ho
tărî rea de a duce pînă la bun 
afirșit cauza creării anei mari 
Asii răsăritene**.  După căderea 
cabinetului Tojo in 1944. „Bri- 
ciul", s-a retras pe furiș în pre
fectura lamaguți.

Astăzi o revistă netc-yorkeză 
„Time**,  nu roșește atunci cînd 
afirmi că Kiși ar fi chipurile un 
anii... fascist, publicindu-i chiar 
fotografia cit toată pagina l-a a 
revistei. In 1945 însă lucrurile au 
stat altfel. Atunci americanii l-au 
trecut pe lista marilor criminali 
de război și I au închis în închi
soarea Sugamo din Tokio. Kiși a 
nimerit însă la un loc cu „lumea 
bună**  a Japoniei fasciste: gene
rali și amirali învinși, bancheri, 
industriași ai caracatiței milita
riste.

Pe vremuri, în 1926 Kiși a în
vățat golf la Philadelfia. Dar 
parcă numai golf?! Așa că... în 
anul 1948, împreună cu mai 
mulți mari criminali de război a 
fost eliberat, fără nici o jude
cată, de către generalul • McArthur, 
astăzi ambasador al S.U.A. în Ja
ponia,

In prese americană se păstrea
ză următoarea descriere : In ziua 
înapoierii din închisoare, pe cind 
se desfăta cu prima masă în 
cercul familiei, a sunat telefonul. 
La aparat era vechiul prieten 
Aitiro Fudziama, regele zahăru
lui, al industriei chimice și a 
hirtiei, al comerțului etc. refă
cut de asociații americani. l-a 
propus lui Kiși să-l numească di
rector la una din firmele lui ! 
Așa și-a început Kiși cariera de 
afaceri.

Există însă o greutate: crimi
nalii de război nu aveau drepturi 
politice. Avea însă cine să se 
îngrijească fi de înlăturarea a- 
cestei piedici. In 1952 această 
piedică cade. Kiși se lansează în 
carieră politică, fiind sprijinit pe 
de o parte de magnați japonezi, 
iar pe de alta de „cunoscuți**  
americani. încă în 1955 face 
parte din anturajul lui Sigemițu, 
ministru de externe japonez, care 
vizitează Statele Unite. Atunci 
se reînnoadă vechile legături, a- 
tunci se desăvîrșește vinderea su
fletului său către Pentagon. Și 
urmarea : un an mai tîrziu era 
ministru de externe, pentru ca în 
februarie 1957 să devină prim 
ministru.

De atunci, Japonia se află tot 
mai mult la cheremul Pentago
nului și al Departamentului de 
Stat. Toate legile care au fost 
emise în anii de cînd Kiși este 
prim ministru, urmăresc să-i im-

nivel înalt, Cyrus Eaton a spus: 
Sînt dint-e acei care s:nt con
vinși că dl. Hrușciov dorește în 
nnd sincer pace. Este cit se 
poa’.e de clar că în ceea ce pri
vește recentele evenimente, res
pectiv eșuarea conferinței la ni
vel înalt, cel mai tragic este 
faptul că dl. Hrușciov nu a putut 
avea încredere in Eisenliower.

Corespondentul din Budapesta 
al agenția Reuter a întrebat pe 
Cyrus Eaton cum califică pro
punerea senatorului Dodd de a 
priva pe Cyrus Eaton de pașa- 
nort, prevalindu-se de legea din 
sicriul al XVIII-lea care inter
zice cetățenilor S.UA să critice 
p:I :ica guvernului american.

Să încerce numai să pună în 
practică această propunere, a re- 
ma-Tat Cyrus Eaton, iar apoi a 

*coaGsuat; Punctul de vedere a! 
th Dodd ou este împărtășit de
ci de 1-2 secatori. Dacă z- 
tezstă '.ege s-ar teiduce ta râțâ. 
apruBpe Secare dădee ts 
SlUA ar tzebe si Ee trxusfcr- 
ar.ît» ta tudxsoare datorită unui 
tarre rsnair de carueri care cri- 
Lcă pxbci gaverteri*  imerî- 
cax

dentul agenției France Presse. 
generalul Gemal Giirsel, șeful 
guvernului turc, creat după lo. 
vitura de stat militară, s-a re
ferit într-un interviu acordat 
corespondenților străini la ulti
mele evenimente din Turcia. 
Vorbind despre scopurile lovi
turii de stat militare, Giirsel a 
declarat : ,,Cred că situația a. 
junsese atît de gravă incit nu 
maj putea fi salvată decit prin 
forță. Armata a înțeles gravita
tea situației...

Referindu-se la elaborarea 
noii constituții turce, primul mi
nistru a declarat: „Ani numit 
un comitet de specialiști care se 
va ocupa de elaborarea consti
tuției. Pentru aceasta va îi ne
voie probabil de o lună sau o 
lună și jumătate. De îndată ce 
vor avea loc alegerile, noi vom 
preda conducerea ponorului. 
După ce constituția va fi elabo
rată, o vom prezenta spre apro
bare unui consiliu format 
membri ai Consiliului de Stat, 
membri ai Curții de Apel, din 
juriști de frunte, profesori uni
versitari și oameni de știință".

Giirsel a declarat că, după 
părerea sa, proiectul noii con
stituții trebuie să prevadă crea
rea unui parlament cu două ca
mere și a unui tribunal suprem 
constituțional. „Vreau de ase
menea, a declarat generalul, ca 
în constituție să fie inclus un 
articol care interzice folosirea 
religiei în scopuri politice, lucru 
care, după cum îmi este 
noscut, s-a întimplat sub gu
vernul trecut". Răspunzînd la 
întrebările privitoare ia aresta
rea membrilor și partizanilor 
guvernului /Menderes, Gursel a 
comunicat că ..în întreaga Tur
cie au fost arestate aproximativ 
200 persoane'. El a declarat de 
asemenea că 60 de guvernatori 
de provincii i-au adus Ia cu
noștință că „se află la dispozi
ția lui"
Răspunzînd la o întrebare 

privitoare la posibilitatea ca el 
să viziteze Uniunea Sovietică 
în urma invitației de a vizita 
Moscova făcuta predecesorului 
său, generalul Gursel a decla
rat : „In prezent am foarte mul
te probleme de rezolvat și de 
aceea nu voi putea să vizitez 
această tară ale cărei realizări 
științifice și tehnice au uimit 
întreaga lume".

PARIS 30 (Agerpres). — 
Corespondentul din Ankara al 
agenției France Presse relatea
ză că lsmet Itionu, lider al Par
tidului popular republican, a fă. 
cut o vizită generalu'ui Gursel, 
șeful noului guvern turc. După 
încheierea acestei întîlniri, un 
purtător de cnvînt al cartieru
lui general al armatei turcești 
a comunicat că în timpul con
vorbirii au fost abordate recen
tele evenimente din Turcia. In 
numete poporu l* turc lsmet 
loot» a adus mulțumiri amu tei 
care . a pus capăt regimului 
despotc și a restabilit democra
ția în t>râ“.

ANKARA 30 (Agerpres). — 
După cum bansmite agenfia 
France Presse. In dimineața zi. 
lei de 30 mai, fostul ministru al 
Afacerilor Interne în guvernul

din

cu-

si-Menderes, Namîk Gedîk, s-a 
nucis aruneîndu-se de la etajul 
IV al școlii militare din An
kara. unde se afla sub pază,

ANKARA 30 (Agerpres). — 
După cum a transmis postul de 
radio Ankara. Onar. rectorul 
universității din Istanbul, șeful 
comisiei pentru alcătuirea pro
iectului noii constituții a Tur. 
c ei, a decla-rat reprezentanților 
presei că guvernul Menderes 
nu mai e;a în stare să asigure 
dreptatea și legalitatea, .și nici 
drepturile și libertatea poporu
lui. El devemse o forță care își 
îndrepta atenția spre asigurarea 
intereselor proprii.

Guvernul Menderes, a conti
nuat Onar. nu pule.a să asigure 
Turciei 
statelor 
dere al 
ț ion a le

locul cuveni-t în rîndul 
lumii din punct de ve- 
apărării intereselor na. 
ale tării.

PARIS 30 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Cu toate că 
la 28 mai min’strul Lucrărilor 
Publice și Transporturilor din 
Franța. Buron. într-o declarație 
făcută la postul de radio Paris 
cerea încetarea grevelor munci
torilor din transporturi amenin. 
țînd pe greviști cu scăderea sa
lariului pentru zile’e de grevă 
precum și cu alte măsuri, mun
citorii de la căile ferate ȘÎ-ȘU 
extins și intensificat acțiuni.e 
greviste în întreaga Franță.

Grevele au luat o deosebită 
amploare îndeosebi în cent-e'e 
feroviare Limoges. Orleans, 
Saint-Etienne, Toulouse, Dijon, 
Nîmes, Lyon, Cha-lons unde cir
culația a fost complet întreruptă 
între 24 și 48 de ore.

La Marsilia, începînd din 29 
mai, traficul feroviar a fost în
trerupt aproape în întregime.

La Paris traficul feroviar 
este serios perturbat mai ales 
în Gara Lyon și Gara de Nord.

Cu sprijinul ambasadei

Li Sîn Man a
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— Agenția United Press Inter
national a anunțat că Li Sîn 
Man, președintele regimului ma
rionetă din Coreea de sud răs
turnat recent a fugit la 29 mai 
din Coreea în Statele Unite.

★
Plecarea lui Li Sîn Man a 

fost hotărîtă în secret într.o în- 
tîlnire dintre ambasadorul ame
rican și Ho Cijon, președintele 
ad-interim al Coreei de Sud.

Agenția France Presse subli
niază că Li Sîn Man a fugit 
pentru a evita darea sa în ju
decată pentru crimele săvîrșite 
împotriva poporului în cei 12 
ani de guvernare. precum și 
pentru delapidarea unor sume 
uriașe din fondurile statului. 
Ministrul de Finanțe al noului 
guvern sud_coreean a făcut cu. 
noscut la 28 aprilie că Li Sîn 
Man cheltuia anual, fără justi
ficare o sumă de 17 milioane 
dolari americani și că numai 
cheltuielile sale „personale" 
s-au ridicat în cursul celor 12 
anj de guvernare la 20 milioane 
de dolari.

Șeful Partidului democrat din 
opoziție, Cian Yon, și-a expri-

americane de la Seul

fugit în S.U.A.
mat indignarea la aflarea știu 
rii despre fuga lui Li Sîn Man. 
El a declarat că Li Sîn Man a 
fugit „fără a exprima măcar un 
cuvînt de regret pentru cei 12 
ani de guvernare despotică". 
Cian Yon a cerut guvernului să 
dea explicații de ce a autorizat 
fuga lui Li Sîn Man.

Agenția France Presse rela
tează că populația Coreei de 
Sud a întîmpinat cu indignare 
fuga lui Li Sîn Man. Mai multe 
ziare sud-coreene califică ple
carea lui Li Sin Man drept ,,o 
fugă perfida în exiil‘‘ Nume
roase cercuri politice condamna 
guvernul pentru că a permis 
fostului dictator să plece nepe. 
depsit și declară că Li Sîn Man 
ar fi 
mele

trebuit judecat pentru cri- 
sale.

★
30 mai a avut loc la Tae- 
demonstratie la care au

La
Ru o . _ -----
participat mii de oameni cerînd 
demisia imediată a guvernului 
Ho Cijon, care a înlesnit fuga 
lui Li Sîn Man. Tineretului uni
versitar i s-au alăturat numeroși 
cetățeni care cereau ca acest 
călău al poporu ui coreean să 
fie deferit justiției-

86 de deputați greci cer anularea 
legilor extraordinare

30 (Agerpres). — 
număr de 86 de

ATENA
TASS: Un 
deputați în parlamentul grec, în
tre care foștii miniștri Kotris și 
Zannis, cunoscuții fruntași ai vie
ții publice și politice Passalidis, 
Tsirimokos și alții, reprezentînd 
Uniunea Democrată de stingă, 
Partidul ^Uniunea democratica* , 
Partidul liberal. Partidul agra
rian, Uniunea națională progre
sistă de centru. Partidul „Noua 
Mișcare Agrară", au adresat 
ministrului Justiției o decla
rație în care cer ca procesul

lui Manolis Clezos să fie solu
ționat în conformitate cu intere
sele „justiției, democrației și na
țiunii".

în declarație se cere anularea 
legilor extraordinare, inclusiv a 
legii 375, pe baza căreia a fost 
ticluit procesul împotriva lui 
Clezos și a altor democrați, să 
se pună capăt situației încordate 
din țară și să se restabilească le
galitatea constituțională. Autorii 
declarației își exprimă convinge
rea că poziția lor va fi sprijinită 
de Parlamentul grec.

In Japonia te ext“d mc "‘e stațiile împotriva ratificării „tratatu
lui de securitate". O armată întreagă de polițiști încearcă să 
împiedice o demonstrate a tineretului in fața reședinței oficiale 

a premierului Kiși.

bogățeasci pe magnați, m trans
forme tot mai midt Japonia in
tr-o bază militară americană. 
Dzaibațu (așa te numește in Ja
ponia clica de magnați) prosperă. 
Capacitatea concernelor monopo
liste este astăzi de trei ori mai 
mare decit in timpul războiului. 
In mod deosebit se dezvoltă do
meniile industriale strins legate 
de reinarmare. Concernul „Mițu- 
bisi**  este cel ce conduce întreaga 
campanie de înarmare a Japo
niei. Este același concern care in 
timpul celui de al lllea război 
mondial fabrica avioane de vî- 
nătoare ..0“, iar astăzi a primit 
comanda pentru a produce avioa
ne de vinătoare reactive ..LOCK
HEAD**.  plătite jumătate din te
zaurul japonez, jumătate de că
tre americani.

Concomitent cu profiturile con
cernelor de armament, milioane 
de muncitori japonezi ciștigă în 
prezent 8.000 yeni lunar, adică 
de trei ori mai puțin decit mi
nimul de existență, care potrivit 
datelor oficiale este de 25.000 
yeni lunar.

Aproape că nu există canal al 
propagandei oficiale japoneza

care să nu militeze pentru alianța 
militară japono-americană. Nu
mai că poporul japonez nu poate 
uita Hiroșima și Nagasaki, pre
cum și transformarea întregii 
țări intr-o bază militară și ato
mică americană. Așa se explică 
valul gigantic al zecilor de mi
lioane de oameni ce protestează 
împotriva ratificării tratatului 
militarist cu Statele Unite. Chiar 
in aceste zile Kiși, împreună cu 
McArthur, sini disperați datorită 
uriașelor manifestații de protest 
ce au loc. Este posibil ca vizita 
lui Eisenhower în Japonia, care 
urma să aibă loc in iunie, să fie 
aminată. Atît de .mare este pro
testul opiniei publice !

Biografii americani ai lui Kiși 
socotesc că tratatul militar ja- 
pono-american reprezintă un 
„monument" al premierului ja
ponez, In același timp ei fac cu 
prudență rezerve, adăugind că 
acest monument poate deveni 
„piatra de mormînt politic**  a 
lui Kiși. S-ar părea că biografii 
americani ai lui Kiși au sezisat 
adevărul...

CAROL ROMAN

Avioane „U-2" întreprind zboruri 
deasupra Africii de nord

CAIRO 30 (Agerpres). — La 
30 mai săptămînalul „Rose el- 
Yusef'*  a publicat o comunicare 
în care se arată că după inci
dentul cu avionul de spionaj a- 
merican „U-2", doborît deasupra 
teritoriului sovietic, patru avioa
ne de același tip au efectuat 
zboruri deasupra regiunii Africii 
de nord.

Săptămânalul precizează că 
toate aceste avioane au decolat 
de pe baze aeriene militare ame
ricane situate în Libia, Turcia și 
Maroc.

„Rose el-Yusef**,  se spune în

comunicare, este în măsură de a- 
semenea să confirme că peste 100 
de bombardiere zboară perma
nent deasupra regiunii Orientului 
Apropiat, ele rămînînd în aer zi 
și noapte fără întrerupere. Spre 
deosebire de avioanele de spio
naj „U-2", aceste avioane pot fi 
detectate cu ușurință cu ajutorul 
unor instalații radar.

în încheiere săptămînalul scria 
că „pînă în prezent autoritățile 
americane nu au cerut niciodată 
R.A.U. autorizația pentru zboru
rile acestor avioane in spațiul 
aerian al R.A.U,'* %

MOSCOVA. — La Moscova a 
fost dată publicității hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.U.S. și 
a Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S „Cu nrivire la lichida
rea rămînerii în urmă a indus
triei celulozei și hîrtiei“. Hotărî- 
re^ prevede ca în 1965 produc
ția de hîrtie și carton să crească 
de 2.6 ori iar de celuloză — de 
trei ori în comparație ou 1958.

Hotărîrea prevede să se con
struiască 16 mari întreprinderi 
producătoare de celuloză și car
ton. printre cai? combinatele de 
la Bratsk, Komsomolsk. Kotlas, 
Arhangbelsk SîkHvkar. Serov și 
Selenga vor figura printre cele 
mai mari din lume.

STOCKHOI M. — Tn cadrul șe
dințelor din 2s și 29 mai a'e se
siunii Prezidiului Cons Țiului 
Mondial a1 Păcii a continuat dis
cutarea raportului prezentat de 
John Bernal

A a/ut loc <in schimb de pă
reri în legătură cu sarcinile prac
tice ale mișcării partizanilor pă
cii în perioada imediat următoa. 
re. S-a adoptat hotărîrea privi
toare la convocarea sesiunii >ăr- 
gite a Biroului Consiliului Mon
dial al Păcii în prima jumătate 
a lunii iulie a.c

BERLIN - Consiliu! de Mi
niștri al R.D G. a hotărît să re. 
ducă cu începere de la 30 mai 
a.c. prețurile la aparate fotogra
fice. lentile nentru aparate fo
tografice. aparate de filmat du 
peliculă îngustă și îmbrăcăminte 
de blană sintetică. Prețurile la 
aparatele fotografice și lentilele 
fotografice se reduc în medie cu 
30 la su*ă,  iar la hainele de 
blană sintetică în medie cu 28 
la s-ută

VARȘOVIA. - Agenția PAP 
relatează că la 27 mai. cu prile
jul întîlmrii c >ndiuerii P.M.U.P. 
și guvernului R. P. Polone cu 
membrii Prezidiului Academiei

Polone de Științe, W Gomulka, 
prim secretul 4.1 C.C. al P.M.U.P , 
a rostit o cuvîntare în legătură 
cu sarcinile științei în Polon’a.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția Chinn Nouă, Comitetul 
Central al Partidului Comunist 
Chinez anunță cu profundă du
rere că la 29 mai I960 a încetat 
din viață după o gre^ suferință. 
Lin Bo-țiui membru al C C. al 
P C Chinez, membru al Birou^ 
lui Politic al CC. al P. C. Chi
nez. și v copreședinte al Comi- 
tetulu Permanent al Adunării 
reprezentanților populari din în*  
treaga Chină.

HAGA. — Agenția Reuter, a 
an-ur.țat că comandamentul ma
rine! militare a Olandei a comu
nicat că la 31 mai vasul port
avion olandez ..Karol D«)ormann‘< 
însoțit de două contratorpiloare 
și o navă-tanc vor pleca din 0- 
landa în Extremul Orient

Plecarea «cestoi nave const'*  
tuie o dovadă neîndoielnică a 
tendinței cercurilcj guvernante 
ale Olandei de a-ș’ menține po
zițiile în Irianul de vest.

PARIS 30 (Agerpres). — La 
29 mai, cu prilejul Zilei inter
naționale de luptă împotriva ra- 
sismu ui, antisemitismului și 
pentru pace, peste 1.500 dele
gați și oaspefi s-au întrunit la 
Paris în sala de conferințe a 
clădirii U.N E.S C O.

La discutarea problemelor 
luptei împotriva rasismului și 
pentru pace au luat parte scrii
torul Edouard Gîissan. cineastul 
Rouche, Claude Domenach și 
alții. Pe numt’e adunării au so
sit mesaje de salut din partea 
lui Vincent Auriol, Veronesse, 
director general al U.N.E.S.C.O., 
Paul-Boncour. Mendes.Fran-ce 
și altora.
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