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întrecerea socialistă
în cinstea Congresului P.M.R

naval
a bateți 1.000? — De. al

Proiectul Directivelor 
celui de al lll-lea

Congres al P. M. R. 
în dezbaterea 

oamenilor muncii

Cum se confruntă anii 
pe un șantier

P« șantier ui noii fabrici do 
zahăr de la Luduș s-a 
terminat înainte de data 

stabiliți turnarea, betoniiui la 
silozul de zahăr, care va avea 
o capacitate de 20.000 tone. 
Prin folosirea cofrajeior alune
cătoare, constructorii de Ja a- 
cest siloz au reușit sâ scurteze 
timpul de turnare cu 25 la 
sută. în prezent în halele noii 
fa bria 
ritm 
tare

p« fe
ll sfat

Șeful de echipă Neumer Ion, de 
la uzinele „loslf Rangheț“-Arad, 
este fruntaș în întrecere. In 
preocupările sale Intra de ase
menea $i calificarea unor tineri 
muncitori, care n-au încă expe

riența sa de muncă.

Foto : P. PAVEL

Chiar fără a m utta 
reastrâ, cei care stau ___
aid Intr-o încăpere la sediul or
ganizației U.T.M. aimt tot ce 
se Intlmplă afară. Afară, la cd 
mult 80 de metri curge Dunărea; 
vas după vas se înșiră de-a 
lungul malului, nave de tipuri 
diferite, de mărimi diferite, U- 
nele gata să pornească în larg, 
altele, de-abia deslușite în sche
letul lor metalic, peste care se 
rotesc, calm, macaralele ma
sive, Implinindu-le pe nesim
țite trupul. Stau de vorbă cîțiva 
oameni In vîrstă și o ceată de 
tineri.

— Era în 1949, primul an 
după naționalizare, primul an 
de economie planificată, începe 
Cristu Caratănase, unul dintre 
cei care duc In spate cîțiva zeci 
de ani de meserie. Prin muite 
a rămas viu anul acela și, intr- 
atîtea altele, și prin întrecerile 
nituitorilor. Noi, gălățenii, ne 
întreceam cu Turnu-Severin. 
Bateam niturile cu o viteză, cu 
un ritm din ce în ce mai ameți
tor. Nouă înșine nu ne venea 
să credem rezultatelor noastre.

— Ții minte ? intervine Mihai 
Mateiaș. tovarăș de generație 
cu Caratănase. Plecasem de la 
800 nituri <pe zi. Atît se batea 
pe atunci- Credeam că atît se 
putea, nu mai mult. Un inginer 
sovietic, care lucra pe atunci la 
noi, ne-a întrebat odată : nu pu-

încercăm. Am încercat, s-a pu
tut Pe urmă zi după zi am bă
tut propriile recorduri. Odată 
cîșțigan Galații, odată Turnu - 
Severin răminea fruntea.

— A fost vijelie mare, glu
mește unui din tineri.

— A fost Toți, mțuitor, aju
tor, daiangiu, bdocagiu, ne dă
deam osteneala. He, hei, am 
ajuns să batem șase — șapte — 
opt mii de nituri, și cite unii 
mai mult. întrecerea ne dădea 
aripi Una din primele întreceri 
In muncă din tară, la începutul 
începutului- Abia se întrezărea 
socialismul. Departe.

Tinerii, strinși de cealaltă 
partea a mesei ascultă cu vădită 
îneîntare. Unii dintre ei au mai 
apucat aici, la Șantierul naval 
Galafi ultimele zile de glorie ale 
nitului, înaintea înscăunării 
durii la montarea navelor, 
aici tineri din brigada a 
condusă de Constantin 
pescu, brigadă fruntașă 
oraș, lucrînd la sudura automa
tă și semiautomată. 
farte din brigada lui 
acomi, de la ajustaj. 

întrecerii nituitorilor 
10—11 ani. aureolată 
de legendă, Ii invită 
tații.

— Ca să ajungeți 
mii de nituri pe zi în 
sute depuneati eforturi, nu glu-

su- 
Sint 
15-a 
Po

pe

Alții fac 
Gheorghe 
Evocarea 

acum 
un fel 
medi-

de 
de 
la

batețisă 
loc de opt

Brigadierii muncii
--------- raportează

• • patriotice
La înfrumusețarea 

satelor
Sub îndrumarea organiza

țiilor de partid organizațiile 
U.T.M. au mobilizat toți ti
nerii din raionul R. Sărat la 
acțiuni de întreținere și ame
najare a parcurilor și spații
lor verzi, de curățare și re
parare a drumurilor și șose
lelor, în acțiuni pentru plan
tarea de puieți în scopul în
frumusețării și gospodăririi 
satelor raionului.

O intensă activitate se des
fășoară în această direcție in 
toate comunele și satele ra
ionului R. Sărat. Brigada 
utemistă de muncă patriotică 
formata din tinerii colecti
viști de la G.A.C. Tîmboiești 
a efectuat 500 ore muncă vo
luntară la amenajarea parcu
lui din fața sediului G.A.C., 
a curățat șanțurile și oi
țele. La fel și brigăzile de 
munci patriotici de la GA.C. 
Cristinești (a plantat în ju
rul sediului G.A.C. 150 pomi

fructiferi, a curățat 400 me
tri șanț și amenajat șoseaua 
ce duce la gospodărie pe o 
porțiune de 280 metri) cea 
din comuna Știubei (tinerii 
au lucrai la amenajarea unui 
parc in centrul comunei care 
va fi terminat in cinstea ce
lui de al III-lea Congres al 
partidului) și cea din co
muna Mihâlceni (tinerii au 
împrăștiat pe șosea 300 me
tri cubi pietriș, au curățat 
300 metri șanț, au amenajat 
drumurile de acces și au 
cărat materialele la noua 
școală ce se construiește).

/ntîmpinînd Congresul par
tidului, tinerii din raionul 
R. Sărat mobilizați de orga
nizațiile U.T.M. și sub con
ducerea organizațiilor de 
partid sînt hotârifi să mun
cească și mai departe cu a- 
celași elan tineresc pentru a 
întîmpina cu noi și impor
tante succese istoricul eveni
ment.

VIGTOR SIM1ON 
•ctivist al Comitetului 
raional U.T.M. R. Sărat

Peste 2.500 tone 
fier vechi colectat

Intr-una din zilele de la 
începutul |ui iunie, harnicii 
brigadieri ai muncii patrio
tice din comuna Putîneiu, au 
împînzit toată comuna. După 
o zi de muncă bilanțul a 
fost rodnic: 4.300 kg. fier 
vechi. In felul acesta tinerii 
din comuna ~ 
realizat 
cinstea 
lea 
este
Dar 
re> organizațiilor U.T.M. din 
•ațele
pentru 
acțiune 
ceputul 
trimis oțelăriilor Hunedore- 
ne 5 garnituri de tren cu o 
cantitate de 2545 tone fier 
vechi.

mă, aruncă unul, Constantin 
Lascatiu, un voyiic negricios,

Virstnicii Încuviințează, totuși 
țin sâ precizeze :

— Nu era numai cheltuială 
de energie, ci și organizare. De 
cu seară pregăteam niturile, 
cărburci, schela. Lucram cu 
două forje, cit timp avea cărbuni 
una, se curăța cealaltă. Apoi 
diversele operații legate de ni- 
tuire le făceam pe rind, toți 
membrii echipei; așa se calificau 
toți, se reducea oboseala, se eli
minau timpii morți.

Da, era și organizare, dar, fi
rește, față de ziua de azi...

Aici nu numai „batrînii" ci și 
tinerii muncitori surîd. Diferen
ța anului 1960 față de ’49 ei o 
zăresc pretutindeni. Unde erau, 
pe atunci, toate aceste hale 
uriașe șl noi? Nicăieri. (Ba da, 
erau în planurile de viitor a.e 
partidului). Unde erau pe acea 
vreme cargourile, frumoasele, 
masivele, elegantele cargouri 
maritime de 4.500 tdw ? (Comu
niștii ie vedeau, parcă aevea, 
știau că vor fi, cum știu astăzi 
și realizările, maj mărețe, de 
inline). Cînd se va trece, ourînd, 
la producția de nave de 10,000 
tdw, un produs al întrecerii din 
1949 va fi, pus alături, asemenea 
unui motan lîngă un elefant, 
plasticizează, înaintat, Ion Nis- 
tor, un utemist despre care va 
mai fi aici vorba, mai la vale.

Cînd vorbesc despre întrece
rea care îmbrățișează toțalita- 
itea brigăzilor de tineret de pe 
șantierul naval, acum, în întâm
pinarea celui de-al lll-lea Con
gres al partidului, constructorii 
navali aduc mărturia cifrelor și 
faptelor obișnuite. Este o „obiș
nuință” care aparține exclusiv 
acestei epoci de avînt irezistibil 
spre socialism. Cînd fiecare tî- 
năr este educat să se simtă întru-

se desfășoară într-un 
susținut lucrările de mon- 
a utrlajedor tehnologice,

★

La Doua fabrică de mobilă 
de la Codi ea, a cărei con
strucție a fort terminată 

cu 60 zile înainte de termen, 
a tocoput montarea utilajului. 
Pe acest șantier s-au folosit pe 
scară largă prefabricatele, fapt 
care a permis coortnieteriilor 
să regizeze importante econo
mii la prețui de cost.

(Agerpre»)

Tinărul sudor Ion Chiriță este 
fruntaș In muncă, la între
prinderea de poduri meta- 

Bce-Piteștl.
Foto : 5. NICULESCU Concurs pionieresc

ȘTEFAN IUREȘ

a! 
o 
ea

PuUndu și-au 
angajamentul in 

Congresului al III- 
partidului. Aceasta 
realizare modestă, 
oglindește preocupa-

Bucureștiregiunii
această Importantă 

patriotică : de la tal
anului pini acum au

FIERARU TANASE 
corespondent voZuniar

III VIATA SI IIIJACA
TINERETULUI

Angajament îndeplinit
Un trenuleț mic 

își făcea drum, prin
tre dealuri și po
vârnișuri. Deodată li
niștea a fost între
ruptă de cîntecele 
pasagerilor care um- 
pluseră 
Sînteți 
știți cine 
entuziaști 
niști ?

trenndețul. 
curioși să 
erau acești 

excursio- 
130 de elevi 

ai Școlii medii din 
Onești și 250 elevi

ai ..Școlii chimice 
tehnice și profesio
nale din Borzești au 
plecat într-o excursie 
neobișnuită prin ra
ionul Piatra Neamț. 
Acești tineri își lua
seră angajamentul, 
să redea viață unor 
dealuri sărăcăcioase 
și pustii, să planteze 
mii de puieți de mo
lid și paltin.

Și nu a fost ușor.

Elevii au cucerit 
însă metru cu metru 
aceste terenuri, Toți 
au muncit cu dra- 
goste, cu entuziasm. 
Printre fruntași s-au 
numărat Iordache 
Dafina, Pintea Maria, 
P let ea Tiberiu, Pa
nă Denisa, Grădina- 
ru Mircea, Pope
scu E.
MINDRU MARINA 

elevi

Luni dimineața « avut loc la 
Palatul Pionierilor din Capitali 
festivitatea de închidere a con
cursului cu teme „Ce știi despre 
strada, cartierul și raionul în 
care locuiești", organizat de 
Comitetul orășenesc București al 
U.TjM. și Secția de învățământ 
a Sfatului Popular al Capitalei, 
în colaborare cu Muzeul de is
torie a orașului București și Pa
latul Pionierilor.

La concurs au participat pe»

ftsolari

primii 
Muzeul do
București a 
diploma da

te 1.400 de pionieri șl 
bueureșteni. Numeroase 
precurm și pionieri au 
diplome și premii, 
istorie a orașului 
acordat carnetul și
„bun prieten al muzeului' celor 
mai merituoși participanți. Cu 
cele mai valoroase lucrări do
borâte în cadrul concursului s-a 
amenajat o expoziție la Palatul 
Pionierilor.

(Agerprea)

La Fabrica „I. C. Frimu" S’naia

Pregătirea viitorilor
împreună cu colectiviștii

Datorită precipita
țiilor abundente din 
primăvara 
parte din 
gospodăriei 
colective Jin 
V adul Crișului, 
giunea Oradej a fost 
inundată de ape.

îndrumați de orga
nizația ue partid din 
gospodărie, colecti
viștii au hotărît 
facă un canal 
scurgere a apei 
pe terenul inundat. 
Această lucrare tre-

aceasta o 
ogoarele 
agricole 
comuna 

re-

însă făcută in
tim p foarte
Elevii școlii 

mixte din co- 
cînd au auzit

această acțiune 
să vină

să 
de 
de

buia 
tr-un 
scurt, 
medii 
muuă 
de
s-au oferit 
în ajutorul colecti
viștilor. Mobilizați 
de organizația de 
bază U.T.M., elevii 
au muncit la săparea 
canalului, alături 
colectiviști.

Bucuria lor a 
nespusă cînd în

de

fost 
fața

muncitori elevi
ochilor lor s-a întins 
ca o panglică, cana
lul în care apele de 
pe ogoare au început 
să se scurgă. După 
cîteva zile de la a- 
ceastă acțiune pe te
renul 
mai 
apă.
lor 
evidențiat elevii 
tru Boroș, 
Farkaș, Bujor

inundat, 
era urmă 
Pentru 

însuflețită

nu 
de 

munca 
s-au
Pe- 

Ștefan 
Simuț.

Tractoristului Victor Dinu, de ia 
S.M.T. Caracal, I »e Indica tarla
lele gospodăriei colective din 
comuna Băbiciu, pecareurmea. 
zâ sâ se facâ lucrări mecanizate 
de întreținerea culturilor prăși* 

toare.
Foto : A. VIERU

GH. EVANICS 
elev(Continuare în pag. 3-a)

PRIETENII POEZIEI
Cu versurile, ca șl cu oamenii 

te împrietenești treptat De la 
cunoștința fugară, la intimitate 
și nedespărțire — este oarecare 
distanță, intre mijloacele de-a o 
străbate, cel mai propice mi se 
pare rostirea stihurilor, sau, cu 
un cuvînt — recitarea.

Orice lector de poezie a fost 
întîi auditor. La gura sobei ori la 
lecția de romînă, copilul începe 
să observe, cu un amestec de 
uimire și îneîntare, melodia vor
belor de toată ziua. Eu cred 
c am auzit-o prima dată, acum 
vreo treizeci de ani, de 
maică-mea, lingă mașina 
cusut...

la 
de

de Dan Deșliu

Iotă în fotografie pe tovarășul Ion Crețu șef de bandă la Fa-- 
brice de confecții Botoșani ajutind un grup de tinere lucră
toare să înțeleagă care sînt noile posibilități de sporire 

o randamentului la banda de confecții.
Foto : P. PAVEL

...Pe drumul de costișe
ce duce la Vaslui,

Venea un om, cu jale
zicînd in gîndul lui : 

Mai lungă-mi pare calea
acum, la-ntors acasă.

Aș vrea sâ zbor,
dar rana din pulpâ

nu mă lasăl

Peste un timp aveam să aflu 
că așa începe „Sergentul", de 
Aleasa nd rl,

Obișnuința de a memora veri

suri șl de a le rosti uneori, pen
tru tine sau pentru alții, mi se 
pare o deprindere fericita - 
bineînțeles, dacă și versurile Ș« 
recitarea sînt de calitate...

In primul rînd, poezia ne edu
că vorbirea corectă, ne ajută să 
descifrăm sensurile și va.ocrea 
cuvintelor cu o subtilitate și o 
precizie pe care nici un pedc- 
gog nu le poate egc'a. Cine 
pătrunde tainele unei limbi 
avînd drept călăuze pe mer i 
poeți, nu va săvîrși niciocctă 
erori de morfologie sau sintaxă, 
chiar dacă nu știe pe dinaferă 
codul gramatical.

Apoi, prin intermediul poez'e', 
interpreți și auditori se avintă 
în lumea ideilor înalte, a senti
mentelor generoase ; ne fami
liarizăm astfel, pe nesimțite, cu 
o largă perspectivă asupra vieții. 
Membrii cercului de recitatori 
sînt cei mai avantajați in aceas
tă privință, căci pentru a trans
mite publicului mulțimea de gîn- 
duri și 'mișcarea sufletească a 
poemului, trebuie să le pătrun
dă ei cei dinții, In toată pro-

Poezia devine astfel, 
ce-o asculta ca și 

ce-o rostesc, un im-

funzîmea. 
pentru cei 
pentru cei 
portant factor de educație este
tică, filozofică, politică. Tocmai 
ce aceea este necesară o ale
gere atentă a versurilor pentru 
echipa c'e recitatori. După păre
rea mea, în programul unei ase
menea echipe se cuvine să figu
reze opere de frunte ale poeziei 
noastre clasice și contemporane 
ca și unele din cele mai de 
seamă realizări ale liricii uni
versale. Nu-mi pot închipui, de 
exemplu, un repertoriu perma
nent fără selecțiuni din Emines- 
cu, Coșbuc, Hugo, Whitman, 
Matakovski... Din experiența 
mea de recitator, știu că masele 
de oameni ai muncii iubesc și 
cpreciază în mod deosebit acele 
versuri, ale unor poeți clasici 
sau contemporani, care vorbesc 
limpede și răscolitor despre ma
rile idealuri ale umanității, des
pre viața poporului.

Deosebit de eficace poate fi 
aportul cercului la diferite ac
țiuni de interes mai larg, pe

planul producției sau a! proble
melor politico-economice la or
dinea zilei. In acest sens, este 
bine ca echipa oe *ec:tatori să 
fie ia curent cu realizările scrii
torilor noștri, să folosească în 
acțiunile see ce’e mei tune 
poezii pe teme cetățenești pa
triotice publicate in cotidiene și 
în presa de spec a litote. Fe a- 
ceeași linie, consider că sînt 
foarte fructuoase pentru ambele 
părți intilnirile dintre interpreți 
și autor-, in cadrul cercului, și 
ar fi de dorit ca ele să aibă 
joc cit mai des.

Am fost invitat de aurind In
tr-un cere de recitatori, ta Fa
brica de confecții „Gheorghe 
Gbeorghiu-Dej“. Ce minunat lu
cru, să vezi cum după opt ore 
de muncă o mină de tineri se 
adună ta club, atrași mai de
grabă de strălucirea gî nd urilor 
și a expresiei decit de hoinărea
la pe bulevarde 1 Urmărind cu 
atenție mimica șî intonațiile ta
lentatelor gazde, mă gi.ndeam 
cu o umbră de amărăciune la 
unii dintre tovarășii lor de ge
nerație, care își irosesc timpul

Mul ți dintre tinerii muncitori 
de la Uzinele ,,I. C. Frimu“ din 
Sinaia sînt elevi la școala me
die serală. Și în acest an, la 
Fabrica „I. C. Frimu“ Sinaia 
s-a desfășurat o muncă intensă 
în vederea selecționării tineri
lor muncitori din întreprindere, 
care urmează să fie admiși 
la .cursurile învățămîntului se- 
ral.Asifel, au fost selecționați 
pentru anul școlar 1960—61, 66 
de tineri muncitori, care înde
plinesc condițiile pentru a deve
ni elevi ai școlii medii. Dintre 
aceștia, un număr de 18 tineri 
trebuie să se pregătească, con
form hotărîrii, pentru proba de 
verificare pentru 
școala medie, în cadrul 
rilor de 
care au

Uzina 
ducerea 
Enescu“, 
nează o 
stabili condițiile în care se vor 
desfășura cursurile pregătitoare 
da 6 luni pentru viitorii elevi. 
Pe linia colaborării între uzină 
și școală s-au luat o serie de 
măsuri menite să asigure condi
ții bune de pregătire pentru ti
nerii muncitori care vor deveni 
elevi. De pildă, uzina a dat un 
sprijin valoros școlii la înzes
trarea cu mobilierul necesar, 
s-au format echipe de tineri 
pentru repararea localului șco
lii etc.

Pentru a veni în ajutorul pre
gătirii celor înscriși la cursurile 
de pregătire de 6 luni, conduce
rea Fabricii „I.C. Frimu* ri 
preocupat să creeze condiții de 
învățătură pentru majoritate* 
celor care ’^înt obligați prin ho- 
tărîre să participe la cursurile 
de pregătire (13 din cei 18 au 
fost programați să lucreze în 2 
schimburi de producție astfel ca 
ei să poatâ avea o frecvență re
gulată la școală, ținînd seama 
<le faptul că cursurile pregăti
toare se țin alternativ, o săptă- 
minâ dimineața, iar cealaltă 
dupâ-amiaza). De asemenea, 
majoritatea lor nu sînt antrenați 
la alte treburi în cadrul sau în 
afara întreprinderii.

S-ar pârea câ totul este per
fect. Dar din cei 66 tineri care 
se vor prezenta în toamnă la 
proba de verificare pentru in
trarea in clasa a VUI-a doar 
10—12 tineri se pregătesc siste
matic pentru examene în cadrul 
curburilor de pregătire 
zate anume pentru acest __ c.
Ceilalți nu au nevoie oare să se 
pregătească într-o formă orga
nizată de studiu zilnic _
dacă nu sînt * obligați să parti
cipe Ia cursuri? Desigur, pentru 
reușita la proba de verificare

a intra în 
cursu- 

pregătire de 6 luni, 
început în ianuarie.
a luat legătura cu con- 
Școlii medii „Georga 
pe lîngă care funcțio- 
secție serală, pentru a

fiecare 
învețe 
dre didactice și de 
din întreprindere, 
consideră că ei cunosc materia, 
că se vor pregăti singuri în ve
derea probei de verificare pen
tru a intra în clasa a VUI-a, că o 
vor lua și fără a frecventa 
cursurile de pregătire. Chiar din 
cei obligați să frecventeze cursu
rile de pregătire, 3 au renunțat 
la ele. Alți cîțiva se duc o săp- 
tămînă la cursuri, iar alta nu, 
pentru că lucrează într-un sin
gur schimb. Numai la sectorul 
C. de pildă, vorbind cu tinerii 
muncitori pe care i-am găsit la 
lucru, am sezisat că munca într- 
un singur schimb îi împiedică 
pe tinerii Asmarandi Sabin și 
Buharu Iulian să frecventeze cu 
regularitate cursurile pregăti
toare. Ce a făcut organizația 
U.T.M. din uzină pentru a lă
muri acestor tineri de ce e bine 
să se pregătească _ 
cursurilor pregătioare, după 
programă bine stabilită, 
a-i mobiliza

Mai sînt 
cînd tinerii 
prezenta la 
pentru intrarea în școala medie. 
Organizația U.T.M. de la Fa
brica „I. C. Frimu" Sinaia are 
datoria de a explica tinerilor 
necesitatea de a se pregăti te

tînăr candidat trebuie să 
sistematic, ajutat de ca- 

specialiști 
Unii tineri

în cadrul 
o 

...ă, pentru 
la cursuri ? Nimic, 
cîteva luni pînă 
muncitori ve vor 
proba do verificare

DOINA NIȚESGU

(Continuare în pag. 3-a)
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Campionatele i 

fernafiona'e 
de atletism ale R.P.R.

chiar

orgam- 
scop.
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— (olanda Balaș a 
stabilit un nou re
cord mondial: 1,35 m

Aeromodelismul se bucură de o 
mare atenție din partea micilor 
pionieri. In fotografie un aspect 
din activitatea cercului de aero- 
modelism de la Casa pionierilor 

din Tîrgu-Mureș,



Proiectul Directivelor celui de al lll-lea Congres al P. M. 
în dezbaterea oamenilor muncii

în adunările oamenilor muncii

„Prin munca noastră,
toate acestea se vor înfăptui"

(în tone)
Pentru sporirea 

producției agricole

Cu cîteva zile in urmă, munci
torii, mecanizatorii, tehnicienii 
și inginerii de la G-A.S. Cuparu. 
regiunea Pitești s-au adunat «ă 
discute laolaltă pe marginea pro
iectului de Directive ale celui de 
al lll-lea Congres al Partidului. 
Oamenii ascultau proiectul de 
Directive cu o atenție desăvîrșită. 
Desigur, cunoșteau dinainte fie
care capitol. îndrăznețele, pre
cisele prevederi ale partidului 
privind dezvoltarea economiei 
noastre naționale, reținuseră pe 
dinafară numeroase cifre. Dar un 
asemenea document, cu o ase
menea bogăție de idei, atît de cu
prinzător, care interesează pe fie
care om al muncii în cel mai 
înalt grad, îți aduce în fața 
ochilor, ori de «te ori 1 ai ^îti 
sau l-ai asculta, alte imagini, alte 
ginduri noi și proaspete, te um
ple de mindrie și însuflețire de 
fiecare dată.

La discuții s-a înscris un mare 
număr de oameni. Pentru că fie
care a vrut sa spună în fața co
lectivului ceea ce simte el în fața 
unui asemenea eveniment Și, 
ceea ce este deosebit de semnifi
cativ, fiecare vorbitor a venit cu 
o propunere, cu un angajament 
concret, exprimînd în chipul cel 
mai elocvent dorința de a lupta 
pentru înfăptuirea prevederilor 
partidului.

— Eu un lucru aș vrea sa 
6pun în primul rînd, a început 
brigadierul Radeș Constantin, 
candidat de partid. Citind pro
iectul, totul din aceste 
mi-a mers la inimă, m-a făcut să 
înțeleg și mai bine cît de 
cis și științific, cu cîtă înțelep
ciune vede partidul viitorul so
cialist al țării, cît de sigur ne 
conduce el spre victoria socialis
mului și a comunismului.

Da. asta i-a impresionat pe oa
menii de aici din proiectul de 
Directive — caracterul profund 
științific, în spiritul marxist- 
leninismului al prevederilor 
partidului, măreția sarcinilor 
puse în fața poporului muncitor. 
Fiecare a arătat, în cuvinte sim
ple și din inimă, ce înaltă min-

L IMEȘL

*

rinduri

pre- 
dep-

»

Vom îndeplini
sarcina
trasată de partid

ORAȘUL STAUN (de la co
respondentul nostru).

De curind, în cadrul sectoru
lui turnătorie de la Uzinele de 
tractoare „Ernst Thălmann** din 
Orașul Stalin au avut loc dez
baterile proiectului de Directive 
ale celui de al lll-lea Congres 
al P.M.R. Muncitorii, tehnicienii 
și inginerii care au luat cuvin
tul și-au exprimat satisfacția 
pentru politica înțeleaptă a part'-- 
dului 
cialistă 
notele 
partid, ca și convingerea că 
aceste prevederi tor fi înde
plinite întocmai pentru că nnt

de industrializare so- 
a țârii, pentru minu- 
perspective stabilite de

plinite întocmai pentru că sînt 
reale, posibile. Luînd cuvintul 
în cadrul dezbaterilor, comu
nistul Ilie Trandafirescu, Erou al 
Muncii Socialiste, a spus :

— Avem toate posibilitățile sâ 
îndeplinim sarcina dată de par
tid de a produce în anul 1965 
25.000 de tractoare pe an. Ace
sta e un lucru dart precis. Dar 
în același timp trebuie să ne 
punem în față problema sporirii 
continue a calității tractoarelor 
noastre și realizarea lor la un 
preț de cost cit mai redus. în 
această direcție noi mai avem 
mari posibilități, în sectorul 
nostru trebuie să fie dat cît 
mai curind în funcțiune a- 
mestecătorul de nisipuri. Calen- 
gangul amestecă 40 de tone de 
nisipuri pe oră, ceea ce înseam
nă creșterea productivității mun
cii cu 25 la suta. în același 
timp trebuie să extindem noua 
metodă de a turna din fonta 
modulara unele piese ca: arbo
rele de motor, axele cu came de 
la motor, bilele și capacele bile
lor și alte piese. Experimentate 
la tractoare piesele turnate din 
fontă modulară au dat rezultate 
foarte bune. Extinderea acestei 
metode aduce economii de 4.500 
tone oțel laminat anual.

în continuare, cei care au luat 
cuvintul au făcut numeroase pro
puneri cum ar fi, de pildă, in
troducerea uscătorului pentru 
miezuri și a altor agregate care 
măresc cu peste 20 la sută pro
ductivitatea muncii. S-a făcut de 
asemenea propunerea să" se scur
teze timpul de omologare a ce
lor 3 mașini de suflat miezuri 
nou construite în 
puse în funcțiune 
ductivitatea muncii 
la sută. Utemistul 
turnător, a propus 
în sector un curs pentru mun
citori, tehnicieni și ingineri în 
cadrul căruia să se dezbată cele 
mai noi metode de turnare.

Propuneri interesante a făcui 
și inginerul tehnolog David Si- 
bianu. El a arătat că prin pre
lungirea benzilor 1 și 2 de tur
nare prin introducerea alteia 
pol și montarea uscătorului de

uzină care 
măresc pro- 
cu peste 40 
Radu David, 
să se creeze

/i? ere sie de-

Itt 1965

Despre calitatea 
unor semifabricate
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Proiectul Directivelor Congre
sului dl lll-lea al P.M.R. ara
ta câ volumul total al mărfu
rilor transportate - in țone - 
cu mijloace de folosință pu
blică va crește pînă în 1965 

de 1,8 ori.

în proiectul de Directive ale 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
se prevăd sarcini deosebit de 
însemnate pentru oamenii mun
cii din agricultură în vederea 
obținerii unor recolte mari la 
hectar. Colectiviștii din gos
podăria noastră, vîrstnici și ti
neri, au studiat și dezbătut 
cu multă seriozitate proiectul 
Directivelor, chibzuind totodată 
la căile prin care am putea da 
o contribuție mereu mai sub
stanțială la îndeplinirea marilor 
sarcini pe care partidul le 
pune în fața noastră,

în legătură cu unele pro
bleme ale agriculturii regiunii 
noastre ne-am gîndit să facem 
cîteva propuneri, să sugerăm cî- 
teva lucruri.

în primul rînd propunem ca 
institutele de cercetări din țară 
și în mod deosebit cele din re
giunea Constanța să studieze 
cauzele care duc la șiștăvirea 
cerealelor. Cercetările întreprin
se pînă acum de oamenii no
ștri de specialitate urmăresc pe 
linia climei doar un singur lu
cru : rezistența semințelor la 
joasele temperaturi din cursul 
iernii. Noi propunem să se 
creeze pe baza acestor studii, 
a acestor cercetări, soiuri de 
semințe de cereale care să re
ziste nu numai la temperaturile 
joase din cursul iernii dar și 
la temperaturi ridicate în mod 
special din luna iunie și înce

putul lui iulie care duc aici la 
noi în Dobrogea la șiștăvirea 
cerealelor. Preîntîmpinînd astfel 
șiștăvirea cerealelor, prin crea
rea unor soiuri rezistente și la 
temperaturi ridicate, vom reuși 
să obținem recolte mai mari la 
hectar, să predăm statului can
tități sporite de cereale.

Așa cum arată proiectul Di
rectivelor celui de al lll-lea 
Congres al partidului în fața 
noastră, a unităților socialiste 
din agricultură, stă sarcina de a 
dezvolta sectorul zootehnic, de a 
mări șeptelul de animale. Pe 
această linie noi propunem ea 
S.M.T.-urile să oauțe soluția cea 
mai potrivită — eventual prin 
brigăzile speciale — prin care 
să acorde asistența tehnică ne
cesară mecanizării principalelor 
lucrări din sectoarele zootehnice, 
asigurind în același timp cu a- 
parate și utilaje aceste sec
toare. Socotim că ar fi bine ca 
pe lîngă S.M.T.-uri să fie ini
țiate cursuri de pregătire pentru 
tinerii ce urmează a lucra în 
sectoarele zootehnice. Aceasta 
mai ales pe linia cunoașterii 
utilajului, a aparatelor cu care 
vor fi înzestrate sectoarele zoo-i 
tehnice,

N1GOLAE HUDIȚEAN0
Erou al Muncii Socialiste, 

președinte al gospodăriei 
agricole colective din comuna 
Com ana, regiunea Constanța

- Din scrisorile - 
sosite la redacție

- Pro 

visau |i prweciui de Drec- 
me. va cooribai !> o mai 
fcanâ * ririaaaU .alonficare 
a rezervelor noislre de țiței.

Pe Hngâ alte probleme pe 
care le ndicA o asemenea 
expioelare este $1 aceea a 
f Asm unm omeni potrivit 
pemn a h folosit la conso- 
! darea ooioaneior la sondele 
de mare adinome. De aceea 
propun ca. întreprinderea de 
cuDenUri și operații speciale 
dm Poeșu in colaborare 
losctutui pentru foraj și 
fracții dm Cimpina sa 
hleisci cit mai repede 
țec« adecvate de ciment
cesar forajului Ia mare adin-

cu 
ex- 
sta- 
re- 
ne-

GONSTAXTINESCU 
tehnician. Bilteni 

Tg. Jiu
♦
Intr-anul d:n 
de pe strada 

drn Capitală,

Loc trese 
aoiie blocuri 
Brezounu 
Condițiile stat minunate. To
varăș:! m-au ales președin- 
•ee comitetului de bloc. 
Foarte multi locatari m-au 
rucat sâ propun montarea 
unei centraie telefonice auto
mate în blocul nostru. Aces
tea siat foarte practice și e- 
cooomxe Cred că extinderea 
folosirii ior in blocuri va sa-

puneri și sugestii 
reanimi mare a! 'fr

ier ce soikitâ telefoane.
V. VINT1LES6B 

loȚOtU^ 
tlinele „Semănătoarea"

*
Autobaza noastră deser

vește trej raioane: Caracal. 
Corabia și Bechet. Buna de. 
servire cu mijloace de trans, 
port a acestor raioane este 
îngreunată insă de starea 
drumurilor care se prezintă 
încă nesatisfăcătoare. Deși 
în apropiere de Caracal, în 
localitatea Stoenești, se gă
sesc mari cariere de piatră ce 
oferă posibilitatea Îmbunătă
țirii pe scară locală, fără 
mari cheltuieli, a șoselelor, 
datorita insuficientei preocu
pări a sfaturilor populare res
pective, această importantă 
problemă gospodărească nu 
se bucură încă de atenția 
cuvenită. Dat fiind faptul 
câ anul acesta autobaza noa
stră iți va mări parcul cu 
peste 40 de mașini propun 
să se treacă îndată la repa
rarea șoselelor începind cu 
cele din raionul Caracal.

MUSTAȚA
secretarul organizației 
P.M.R. de la autobaza 

l.R.TA Caracal
ir

Propun Trustului Regional 
de construcții lași să extindă 
pe toate șantierele de con
strucții de locuințe din re-

TUDOREL

giune metoda eofrajelor in 
panouri, aceasta pentru îm
bunătățirea calității construc
țiilor de locuințe și pentru 
reducerea prețului de cost.

ANGHEL MENDEL 
dulgher, întreprinderea 

de construcții nr. 2 
Birlad

★
Folosirea plăcilor a glome, 

rate de lemn are pe zi ce 
trece o extindere tot mai lar
gă. Din punct de vedere ca
litativ există însă o diferență 
destul de mare între plăcile 
produse de Combinatul de la 
Brăila și cele produse de 
Combinatul de la Gălăuțași.

Buna calitate a plăcilor 
aglomerate produse la Bră
ila constă atît în forma lor 
estetică cît și, mai ales, în 
rezistența mare pe care o au 
fată de agenții chimici si 
șocurile mecanice.

Nu de aceeași apreciere se 
bucură plăcile aglomerate 
produse de combinatul de la 
Gălăuțași.

Pentru ca și calitatea ace- 
stor plăci să ajungă pe cea 
a plăcilor aglomerate pro
duse la Brăila, propun un 
schimb de experiență între 
cele două combinate precum 
și folosirea la Gălăuțași a 
liantului de încleiere folosit 
la Brăila.

D. IONESCU 
tâmplar 

l,P.R.OJ?.l.L. București

Tehnica nouă cere o calificare
tot mai înaltă

In proiecta? Directivelor 
greșului al Ill-lea al P34.R. 
se subliniază ca una din sarci
nile esenițiale ridicarea produc
tivității muncii pe calea intro
ducerii în permanență a tehni
cii noi, folosirea deplină a ca
pacităților de producție existente 
și ridicarea calificării muncitori
lor.

La noi, în Fabrica „Encsd 
Mauriciu“ din Tg. Mureș lu
crează multi tineri cu o înaltă 
calificare dar în același timp 
avem și tineri care nu-și cunosc 
încă suficient de bine meseria. 
Dar chiar și cei care cunosc 
bine meseria trebuie să mai în
vețe. Calificarea n-o putem privi 
ca ceva încremenit, ca ceva 
odată însușit să-ți ajungă toa
tă viața. Calificarea trebuie să 
meargă in pas cu progresul 
tehnicii.

Conducerea întreprinderii noa
stre în colaborare cu comitetul 
sindical și comitetul U.Ț.M. 
sub conducerea organizației de 
partid au organizat cursuri pen
tru ridicarea calificării muncito
rilor pe ramuri, strungar-fre- 
zori. rectificatori etc., care sînt 
frecventate de numeroși tineri. 
Ele au dat multe rezultate bune. 
Din păcate însă mai sînt și ti.

nari care nu urmează cu regu
laritate aceste cursuri. Ta legă
tură cu aceasta pe lingă Concep
ția greșită a acelor tineri care 
lipsesc spunlnd că ^tiu totul", 
cred că este vorba și despre o 
deficiență a cursurilor. Cursurile 
nu sînt destul de bine organi
zate și nu reușesc să atragă 
toți tinerii prin lecții intere
sante legate de specificul mun
cii in secții și al diferitelor pro
duse, De aceea propun ca ori 
de cite ori se pregătește intra
rea în producție a unui produs 
nou, cursurile să ofere din timp 
muncitorilor lecții despre carac
teristicile acelui produs, despre 
desenul și tehnologia lui, ta 
așa fed Incit produsul să fie bine 
cunoscut încă înainte de înce
perea fabricării lui. La cursu- 

............ pro- 
ele- 
ține 

caii- 
care
ase-

multe cunoștințe economice, ca 
de pildă — structura prețului 
de cost, căile creșterii produc
tivității muncii etc. De ce avem 
nevoie de aceste cunoștințe ? 
Sarcina noastră este de a 
liza produse de calitate la 
preț de cost cit mai redus, 
tru a găsi mai ușor căile 
reducere a prețului de

rile de ridicarea calificării 
pun să se discute despre 
montele principale de care 
obfinerea unor indici de 
tate la unele produse Ia 
încă mai sînt rebuturi. De 
meni propun ca în cadrul cursu
rilor de minim tehnic (cursuri 
a căror titulatură de altfel e de 
pășită — perioada predării la 
aceste cursuri a unor cunoștințe 
minime fiind depășită de mult) 
să se predea ținerilor, mai

rea
ua 

Pen- 
de 

. . cost
avem nevoie de acele cunoștințe 
economice care ne arată con
cret ce elemente acționează 
direct asupra prețului de cost, 
cum influențează economiile de 
materiale asupra cheltuielilor 
generale pentru realizarea unor 
produse etc. Trebuie deci ca la 
aceste cursuri odată cu lecțiile 
despre caracteristicile produse
lor, despre realizarea lor din 
punct de vedere tehnic, să sc 
arate cu ce cheltuieli sînt reali
zate- Trebuie să se explice ti
nerilor prin ce căi directe pot 
realiza ei o reducere a prețu
lui de cost.

Pentru ridicarea continuă a 
calificării profesionale, pentru 
specializare, pe lîngă cursurile 
de cunoștințe tehnice și cunoș
tințe economice, trebuie găsite 
și alte forrr.e. Propun ca în sec
ții să se desfășoare o acțiune 
largă de sprijinire a muncito-

rilor cu slabă calificare de că
tre muncitorii fruntași, specia
liști. In acest sens propun de 
asemenea ca maiștrii și inginerii 
să ia sub directa lor suprave
ghere un număr de doi-trei 
muncitori și să răspundă de ri
dicarea calificării acestora. 
Cartea tehnică poate și trebuie 
să devină un ajutor prețios 
pentru însușirea unei înalte ca
lificări. De aceea propun să fie 
organizate acțiuni care să popu- 
larizeze Cele mai interesante lu
crări ce vorbesc despre tehnica 
modernă.

In fiecare an fabrica noastră 
se dezvoltă tot mai mult, pro- 
duce mașini tot mai perfec
ționate pentru industria ușoară. 
Proiectul Directivelor Congresu
lui al lll-lea al P.M.R. arată 
uriașele perspective de dezvolta
re a industriei noastre. De aceea 
trebuie să privim și problema 
calificării noastre tot in pers
pectivă: trebuie să ne pregătim 
de pe acum pentru a stăipîni 
tehnica viitorului.

MIHAI BOER 
lăcătuș sculer — Fabrica 

„Encsel Mauriciu" 
Tg. Mureș
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Alături de recordul lo- 
landei Balaș și de medaliile 
de aur cucerite la Melbourne
— iată unde se situează vic
toria maeștrilor balonului 
oval. Pe treapta de sus a 
prestigiului sportiv.

Părea de necrezut. Părea 
imposibil.

Părea de necrezut o victo
rie in fața temutului ,,cinci
sprezece^ care surclasase tra
diționala clasă a rugbiului 
britanic, ciștigase intr-o ma
nieră categorică Turneul ce- 
lor cinci națiuni, întrecute
— intr-un turneu dramatic — 
echipa Africii de Sud, soco
tită campioană neoficială a 
lumii, și-i bătuse pe... etc. 
etc.

Părea, așa dar, imposibil 
să emitem vreo pretenție în 
fața unei echipe care nu cu
noscuse infrîngerea. Aureola 
cocoșului galic părea defini
tivă și absolută.

Așa incit, intrînd pe teren 
duminică la ora cinci, băieții 
noștri n-aveau numai de pla
cat pe redutabilii înaintași 
pentru oare a îmbrăca tricoul 
național e aproape echiva
lent cu a-și purta cămașa;
n-aveau numai de păcălit pe
veteranul Vannier; n-aveau
numai de luptat drâcește
pentru fiecare tuși. Altul era 
marele lor adversar : acel 
„părea de necrezut1*.

Există în sport un moment 
în care totul: condiția fisi- 
că, subtilitatea tehnică, gin- 
direa tactică, se concentrează 
in voință. Splendide ți spec
taculoase tint marile înfrun
tări dintre două tehnici, din
tre doua tactici. Ceea ce ră- 
mine însă de neuitat și răs
colește pînă-n adine senti
mentele unui întreg stadion, 
prefăcindu-l intr-un singur 
om, e momentul acesta su
prem în care hotărăște voin
ța, puterea de luptă.

E ceea ce ne-au arătat fi 
ne-au dăruit duminică băieții 
noștri.

Optzeci de minute conto
pite intr-un unic moment. 
Nici o șovăială, nici o slăbi
ciune, nici o cădere. Pentru 
aceasta cîteva sute de specta
tori, mai norocoși poate — 
care au reușit să invadeze în 
final terenul — i-au purtat 
pe brațe pe cei care învin
seseră „de necrezutul", „im
posibilul". Cîteva sute, mai 
norocoși. Trezind regretul ce
lorlalți, zeci de mii, de a 
nu putea face la fel.

Fiindcă dincolo de placa
jele noastre neîndurătoare, 
dincolo de arta transformări
lor, dincolo de marea tactica 
a cuceririi fiecărui metru de 
tușă, a existat altceva. Iar 
prin acea&ta, marea victorie 
a rugbiștUor e o școala pen
tru fiecare sportiv.

Școala de a purta pe piept 
culorile patriei.

VICTOR VINTEJ
P, S. — în deschidere s-a 

jucat partida de fotbal Di
namo—Rapid. Fără istoric.

Campionatele internaționale de atletism 
ale R. P. R. au luat sfîrșit

olanda Balaș a stabilit un nou record mondial: 1.85 m
Duminică, în ziua a doua a 

unpionatelor internaționale de 
Hetism ale R.P. Romine de pe 
adionul Republicii au fost în- 
sgistrate mai multe rezultate 
iloroase printre care și două 
îrprize. In proba de aruncarea 
•eutății bărbați, victoria a re
mit în mod surprinzător atle- 
lui cehoslovac Jaroslav Plihal 
ire ă reușit să-l învingă pe 
icordmanul maghiar Z. Nagy. 
tletul cehoslovac a realizat 
',48 m mai mult cu 5 cm de- 
t sportivul maghiar. Pe locul 
ei s-a clasat polonezul Kwiat- 
>wski cu 16,18 m. Recordma- 
11 R.D. Germane ta proba de 
’uncarea suliței, Erich Ahrendt, 
confirmat forma în care se 

lă cîștigînd primul loc cu o 
îrformanță de 76,23 m. El a 
st urmat în clasament de V. 
bulenko (U.R.S.S.) cu 75.73 

și Radziwonowicz (R.P. Po- 
nă) 72,69 m. Gunoscutui cam- 
on grec Papavasiliu a cucerit 
cioria în proba de 3.000 na- 
istacdle cu rezultatul de 
’46”4/10, care constituie un 
iu record al țării sale. Atletul 
>mîn T. Strzelbiscki clasat pe 
cui 3 ou timpul de 8’48”6/10 a 
abilit un nou record romîn. 
. Manglaras (Grecia) a cîști- 
at proba de săritură fa Iun- 
me cu 7,27 m, Irina Necova 
< Gehoslovacă) s-a clasat pe 
-imul loc ta proba de arunca- 
:a discului cu 52,82 m, Maria 
iastowska (R.P. Polonă) a 
rminat învingătoare în proba 
» săritură în lungime cu 
60 m, iar atleții francezi Seye 

Lenoir au cîștigat probele de 
}0 și 800 m în 48” 2/10 și 
,50" 2/10. In proba de 20 km 
larș ttaărid atlet romîn Ilie 
opa și-a înscris în palmares o 
ieritată victorie internaționala 
arcurgînd distanța în 1 h35’35" 
/10.
Intr-un cadru festiv, luni a 

lat sfîrșit pe stadionul Republi- 
ii cea de-a 12-a ediție a cam
pionatelor internaționale de atle- 
ism ale R. P. Romine la care 
,u participat sportivi și sporti

Rugbiul nostru a repurtat o 
victorie strălucită: 11-5 cu re
prezentativa Franței, echipa una
nim recunoscută ca cea mai 
valoroasă din lume.

Poate că „raționai”, mulți îi 
socoteau dinainte pe francezi 
cîștigători ai acestei întîlniri. 
Ei iși cîștigaszră faima de cei 
mai buni din lume, în întîlniri 
grele, șirul victoriilor lor cres
cuse neîntrerupt. Asta însă pînă 
la București. Pentru că aici 
acesta s-a oprit.

Ceea ce ni se pare firesc a 
fi comentat în urma acestui 
meci este justețea victoriei noa
stre. Am socotit deci ca fiind 
bine venită în acest sens o con
vorbire cu unul dintre cei mai 
obiectivi „spectatori” ai acestui 
meci — arbitrul Silvio Pozzi, 
pe ca;e l-am întâlnit ieri dimi
neața în holul hotelului Lido. 
Cu o amabilitate specific italie
nească. Silvio Pozzi — un băr
bat solid, în puterea vîrstei — 
a încercat să dezlege la pro
punerea noastră „secretul" vic
toriei de duminică. De la în
ceput, ne-a impresionat seriozi
tatea și obiectivitatea „rece“ cu 
care Pozzi a comentat fiecare 
chestiune discutată.

— După statură, după înfă
țișare in general, sînt ‘ convins 
că ați fost cindva jucător de 
rugbi.

— Evident, Cum poți să 
ajungi profesor, dacă n-ai fost 
cindva elev ? In rugbi e im

O fracțiune de secundă doar și sulița va pomi din mina 
Elvirei Ozolina, înscriind un nou record mondial: 59,55 m.

ve din 11 țâri. Recordmana lumii 
la săritura in Înălțime Iolanda 
Balaș a oferit miilor le specta. 
tori o frumoasă surpriză, stabi
lind un nou record mondial cu 
extraordinara performanță de 
1,85 m. Talentata noastră cam
pioană a demonstrat Încă o dată 
că deține o formă de zile mari

IOLANDA BALAȘ

deși ne aflăm la început de se 
zon. Ea a trecut ștacheta la 1,80 
m și 1,85 m. chiar din prima în
cercare. Vechiul record era de 
1,84 m. și fusese stabilit de lo- 
landa Balaș la 21 septembrie 
1959 cu ocazia Jocurilor Balca
nice de Ia București.

După dobortrea recordului
mondial Iolanda Balaș a făcut 

posibil, cred, să fii arbitru fără 
să fi practicat tu însuți acest 
sport. Am jucat rugbi din 1936 
pînă în 1940, iar din 1945 sîrrt 
arbitru.

— Arbitrați deci de 15 ani. 
Care a fost caa mai ,.tare“ par
tidă din cariera dumneavoastră 
de arbitru ?

— Asta de la București. Ea 
va rămîne fără îndoială prin
tre amintirile mele cele mai 
frumoase-

— Ați cunoscut rugbiul no
stru și cel francez și din in- 
tîlnirile anterioare de la Bucu
rești și Bordeaux. Ce lucruri 
noi ați* remarcat ?

— Pe atunci, francezii aveau 
o echipă în plină formă, bine 
sudată, cu multă experiență, in 
timp ce romînii nu erau încă 
suficient maturizați.

— Va întrerup o clipă. So
cotiți înfrîngerea noastră de la 
Bordeaux accidentali ?

— Da. Ea nu a fost și nu 
este deloc concludentă pentru 
nivelul rugbiuiui rominesc. După 
părerea mea, atunci romînii au 
făcut un exces de antrenament 
s-au forțat prea muii înainte 
și In timpul medului au fost 
obosiți, au „căzu:*. Dar. reve
nind la medul de duminică, 
trebuie sâ spun că am consta
tat lucruri toarte îmbucurătoare 
panțru dv In primui rînd. ro- 
mînii au avut o condiție fizici 
mult superioară francezilor, ei 
nu i-au lăsat nkf o clipi pe 
aceștia să-și faci j-xd. Ir. afa- 

următoarea declarație corespon
dentului „Agerpres" : „Sint toar
te fericită că am reușit să aduc 
recordul la 1,85 m. Mam pregă
tit intens fa acest sezon șj voi 
căuta în continuare si urc cu 
inca cițiva centimetri recordul 
lumii. Aceasta o voi încerca la 
viitoarele concursuri de la Mos
cova, Varșovia și Budapesta. 
Vreau ca la Jocurile Olimpice de 
la Roma să fiu în cea mai bună 
formă pentru a mă reîntoarce în 
patrie cu o medalie olimpică de 
aur".

In proba de săritură în înălți
me pe locul doi s-a clasat Taisia 
Cencik (U.R.S.S.) cu 1,70 m. ur
mată de Juszwiakowska (R. P. 
Polonă) cu 1,65 m.

®u un rezultat surpriză s-a în
cheiat proba de 200 m. plat băr
bați unde atletul cehoslovac 
Mikluscek l-a învins pe francezul 
Seye, realizlnd timpul de 
21’7/10. După o luptă sportivă 
deosebit de interesantă în proba 
de 5.000 m. plat victoria a fost 
cucerită de atletul romîn A. Ba- 
rabaș cu timpul de 14’22”6/10. 
El l-a învins pe linia de sosire 
pe atletul maghiar Simon, cro
nometrat în același timp. Atleții 
greci Hiatis ți Glezos s-au cla
sat pe locurile următoare.

Iată celelalte rezultate înregis- 
trate : masculin: 400 m. gar
duri : I. Savel (R.P.R.) 52”6/10: 
ciocan: Gieply (R. P. Polonă) 
62,04 m : prăjină : Tomașek (R. 
Cehoslovacă) 4,40 m; femei: 
greutate: Bognar (R. P. Unga
ră) 15,23 m.; 400 m : Florica 
Grecescu (R.P.R.) 57”6/10 )
200 m: Antonia Muncsak (R. P. 
Ungară) 24’8/10.

La sfirșitul competiției Fede
rația romînă de atletism a de
cernat premii ’ speciale atletelor 
și atleților care s-au evidențiat 
in mod special în cele 3 zile de 
concursuri. Au primit cupe Io
landa Balaș (R.P.R.), Elvira 
Ozolina (U.R.S.S.), Irina Nem- 
kova (R. Cehoslovacă). Vladimir 
Goreae (U.R.S.S.), Michel Jazye 
(Franța) și G. Papavasiliu (Gre
cia). 

ră de asta — șj care cred că 
e lucrul cel mai important — 
echipa dv. a făcut enorme pro
grese in ceea ce privește teh
nica. Asta a hotărît soarta jo
cului. Am remarcat și faptul că 
tinerii introduși în echipă nu 
numai că i-au înlocuit cu suc
ces pe cei vechi, dar le-au fost 
superiori. Mă refer îndeosebi 
la Derr.ian,

— Ce jucători v-au impre
sionat cel mai mult?

— Morarii, Demian, Stănescu 
și Penciu Penciu a avut un rol 
hotăritor ta obținerea victoriei. 
EI a transformat cu mult calm, 
cu mult singe rece, adică a 
avut ceea oe ie-a lipsit france, 
zilor, Penciu a fost foarte pre
cis. și asta e foarte important 
pentru că, oricât de bine ar juca 
o echipă, dacă transformările 
sint ratate, nu se poate obține 
victoria.

— Ce viitor prevedeți rugbiș- 
tilor noștri ?

— Mă obligați să fac pro
nosticuri, deși e cam riscant- In 
căzui acesta, convingerea mea 
este că echipa romină are o 
bază serioasă pentru succese 
d;~ ce în ce mai frumoase și o 
„văd* in prima linie pe plan 
mondial.

— In încheiere, v-aș ruga să 
caracterizați în chera cuvinte 
această întâlnire.

— Iată caracterizarea, in 
numai trei cuvinte: o mare sur
priză !

— Și nu întâmplătoare, adaug 
eu.

— Da. nu e deloc întâmplă
toare, E foarte concludentă.

S. SPIREA

Pe scurt
•

♦ Duminică In cina orașe din 
țară au avut loc jocurile celei 
de-a 18-a etape a campionatului 
categorie A la fotbal. Pe sta
dionul ,.23 August" din Capi
tală, Dinamo București a între
cut cu 2—0 pe Rapid, la capătul 
unui joc de slabă factură teh
nică. Punctele învingătorilor au 
fost realizate de Varga. Jucind 
pe teren propriu. Știința Cluj a 
invfas la scor formația U.T— 
Arad cu 5—1 (2—0).

In celelalte întîlniri s-au În
registrat următoarele rezultate: 
Ploești: Petrolul—Steagul Roșu 
Orașul Stalin 1—1; Petroșani: 
Jiul—Farul Constanța 1—1; Ba
cău : Dinamo—Minerul Lupeni 
2—1.

In clasament continuă să 
conducă C.C A. cu 31 puncte, ur
mată dc echipele Steagul Roșu
— 25 puncte și Farul Constanța
— 22 puncte.

* După concursurile de la 
Viena. călăreții rominî au ple
cat în R. F. Germană unde au 
participat la 4 și 5 iunie Ia o 
mare competiție internațională 
desfășurata In orașul Wiesba
den. Din nou reprezentanții 
noștri s-au comportat remarca
bil, numărindu-se printre prin
cipal it protagoniști ai concursu
lui In probs ae 1,30 m. (ba
rem C.) V. Pindu (R.P.R ) a 
ocupat locul trei după irlandezul 
Hayes și Bloom (Angiia). In 
proba de vînătoare grea (cu ba
raj 1,60 m contra-cronometru- 
lui) Gh. Langa (R.P.R.) a ter
minat pe locui trei cu 0 pena
lizări — 53" 1/10. Pe primul ioc 
s-a clasat Bloom (Angiia) cu 
0 penalizări — 41”. In probe.e 
de „forță” și „doi cai" Gh. 
Langa s-a clasat pe locul 8.

Călăreții romîni urmează șâ 
participe între 11 și 19 iunie la 
un mare concurs internațional 
care va avea loc in Elveția la 
Lucerna.

te A luat sfîrșit turneul inter
național preolimpic de box de Ia 
Budapesta ia care au participat 
pugiliști din 10 țări: U.R.S.S, 
R. Cehoslovacă, R. P. Romină, 
R. P. Bulgaria. R. P. Polonă, 
Finlanda, Suedia, Iugoslavia, 
Austria Și R- P. Ungară. In or
dinea categoriilor au terminat 
învingători următorii boxeri : 
Torok (R. P. Ungară) ; Nagy 
(R. P. Ungară) ; Baranvai 
(R. P. Ungară) ; Kelnner (R.P. 
Ungară) ; Pali (R.P. Ungară); 
Sebok (R. P. Ungara) ; Erdeiy 
(R. P. Ungară) ; Feofanov 
(U.R.S.S.) ; Norling (Suedia) 
și Szabo (R. P Ungară).

V. Czekeli (R.P.R.) s-a cla
sat pe locul doi la categoria se- 
miușoară, iar V. Neagu (R.P.R.) 
a ocupat locul trei la categoria 
semimijlocie.

it După 12 runde în turneul 
zonal de șah de la Madrid pe 
primul loc în clasament se află 
olandezul Donner cu 9*/a puncte 
urmat de Pomar (Spania) — 
8’/a puncte Gligorici (Iugosla
via) 8‘/j puncte, Portisch (RP- 
Ungară) 8 puncte și alții. In 
runda a 12-a Portisch a făcut 
remiză cu Donner.

te Anul acesta titlul de cam
pioană a Italiei la fotbal a re
venit echipa Iuventus Torino 
care a totalizat 55 puncte din 
34 meciuri. Echipa Iuventus 
cîștigă pentru a 11-a oară cam
pionatul țării. Pe locul doi s-a 
clasat Fiorentina cu 47 puncte, 
iar pe locul trei A. S. Milan, 
campioana de anul trecut, ou 44 
puncte.

Formoția d« dansuri a Școlii 
de meserii dîn Pitești pregă
tește in cinstea celui de-cl 
lll-lea Congres al Partidului, 
o suită de dansuri din Muscel

Informații
Luni dimineața a avut loc fa 

sala ConsHiului local al sindi
catelor din Capitali deschiderea 
„Stagiului internațional: Acce
sul muncitortlor ia educație ?i 
cultură*, organizat de Comisa 
națională . R- P. Romlne pen
tru U.X.E.S.C.O. ți Consiliul 
Central a! Sindicatelor ±n 
R. P Romină, sub auspiciile 
U.N.E.S.G.O.

*
Luni seara, ambasadorul R. P. 

Ungare la București, Bela Ne- 
metv. a oferit un cocteil tn sa
loanele Ambasadei in cinstea 
delegației de_scriitori maghiari 
fa frunte cu Foideak Ianos, care 
se află in țara noastră ia cadrul 
convenție: de colaborare cultu
rală intre R. P. Romină ți R. P. 
Ungară.

★
Luni a plecat în Elveția 

nistul Ion Voecu pentru & 
ne un recital la 
Geneva in ziua <

*
Duminică dimineața a plecat 

în R. D. Germană o delegație 
agricolă a tării noastre, ccnău- 
sâ de ing. Stoian Petrescu, se
creta- general în Ministerul A- 
griculturii, care va 
de-a VHI-a Expoziție agrii 
a R D. Germane deschisă 
Leipzig- Markkleeberg.

violo- 
susti- 

postul de radio 
de 8 iuoie.

uzita cea
■cola 
i la

•-

Pregătirea 
viitorilor 

muncitori elevi
(Urmare din pag. Ia)

meinic, de a utiliza 
de pregătire <’ 
pentru ei, de a-i face

cursurile 
deschise special 

’ sâ în
țeleagă pe deplin că dacă ei, cei 
mai buni, au fost aleși să învețe, 
și vor să învețe, nu au dreptul 
să neglijeze pregătirea, spriji
nul care li se acordă. Dar orga
nizația U.T.M. nu are numai 
sarcina de a arata permanent 
tinerilor necesitatea pregătirii 
temeinice de xi cu xl Organiza
țiile U.T.M. de la fiecare secție 
le revine sarcina să studieze te
meinic cauzele care îi mai îm
piedică pe unii tineri muncitori 
la învățătură, sâ ia măsurile de 
remediere a acestora. Cei care 
lipsesc de la școală din cauză că 
lucrează intr-un singur schimb, 
să poată fi ajutați de întreprin
dere să se pregătească, sau să 
se ia măsuri ca școala să orga
nizeze cursuri dimineața și 
seara. De asemenea, la Fabrica 
^L C. Frimu” există o sală de 
festivități, săli de ședințe, club, 
Sală de conferințe. Aici s-ar 
putea organiza un studiu colec* 
tiv pentru acei care urmează să 
intre în școala medie, studiu 
supravegheat și îndrumat de in
gineri din uzină, la care să 
participe tinerii muncitori care 
nu sînt obligați să frecventeze 
cursurile pregătitoare. S-ar putea 
da un sprijin serios viitorilor 
elevi muncitori și în ce privește 
procurarea manualelor școlare 
de care aceștia au nevoie.

Iată doar cîteva din măsurile 
imediate pe care organizația 
U.T.M. le poate lua. Ele vor a- 
sigura participarea numeroasă 
a tinerilor la cursurile de pre
gătire, atît de necesare fiecăruia 
pentru însușirea temeinică a 
cunoștințelor în vederea intrării 
în școala medie serală.

Cum se confruntă anii 
pe un șantier naval 
(Urmare dsn pag. I-a)

totul răspunzător de bunul mers 
a: iucninlor. să caute și sa gă
sească rezerve încă nefotosite. 
să cerceteze cu maturitate și 
luare aminte fiecare unealtă de 
producție și să nu aibe as’.impăr 
pînă ce mi-i aduce o îmbunătă
țire. Au crescut oameni!..

Dar să ascultăm discuția.
— la spune tu, măi lacomi, 

cum este cu dispozitivele acelea 
lucrate de voi. acolo ?

lacomi nu este dispus să dea 
importanță.

— Fleacuri Totuși.. Am fă
cut un dispozitiv pentru execu
tarea pafeților de la ventilatoa
rele ușilor cargou Iul Era supă
rător cum le p earn la miră. 
Ne-am bătut puțin capui. am 
căutat un mijloc de a le fixa ia 
polizor și — gata. Productivita
tea a crescut cu ÎS la sută. Nu 
e mare lucru.

— Dar dispozitivul de frezat 
valvele, pe care l-ați făcut tot 
voi ?

— Productivitatea a crescut 
cu 30 la sută, răspunde sec la
comi, nu fără un anumit umor. 
Da,- astea nu sint lucruri neo
bișnuite- Așa. fiecare se stră
duiește sa îmbunătățească ceva, 
ici colo. Lascatiu nu a creat 
dispozitivul care înlocuiește pili- 
rea de mină a și 1 durilor ? Daca 
vreți exemple de inovații, aici e 
„tare‘‘ Ntstor..-

— Lasă că vine și rîndul lui. 
Mai spuneți în ceea ce vă pri
vește.

Descusut cu de-amănuntul, 
lacomi, Împreună cu băieții lui 
de față la discuție Vasile Cicn- 
tu, Constantin Grecu, Iancu Mo- 
roșceag, Tănase Enache, trebuie 
să vorbească despre cei 6.400 
lei economii realizați in luna 
trecută, despre angajamentul 
luat în cinstea Congresului de 
4.500 le: economii, (realizați 
deocamdată 4.656) despre depă
șirea de plan, toiul rezulfind 
din întrecerea cu celelalte bri
găzi.

Curiozitatea biruie și îndreap
tă atenția generală spre Nistor, 
care stă tăcut intr-un colț. Per
sonal acest tî.năr din brigada 
lui Popescu, de la sudură auto
mată și semiautomată nu-și re
cunoaște nici un merit. Ino
vațiile ? A, se cuvine să se 
vorbească despre tovarășul Be- 
rescu Gheorghe, omul care I-a 
învățat meseria, care l-a pus să 
iscodească cum se poate îmbu
nătăți o mașină, într-un cuvînt 
un om cu mînă de aur- El, 
Nistor, nu a făcut, zice decît 
să-I ajute. Este modest Nistor, 
dar trebuie să i se respecte do
rința. Vasăz’că tovarășul Be- 
rescu întîi, și el Nistor în al 
doilea rînd au înlocuit cablul 
de comandă din import, un ca
blu scump, din 11 fire, inflexi
bil, care se uzează repede și e 
foarte greu de înlocuit, cu un 
cablu simplu din patru fire, fle
xibil, fabricat la noi Asta-i 
una. Au făcut un microtractor 
pentru sudura automată de colț. 
O mașină mică de numai 5 kg. 
înlocuiește o mașină greoaie 
47 kg. Asta-i a doua (dar 
numărătoare 
randamentul se mărește cu 
la sută față de semiautomat și 
cu 40 la sută față de automat), 
că mașina poate fi manevrată în 
orice poziție etc. Au propus (și 
s-a trecut l,a aplicare) sudura 
cu materialul provenit din zgu

de 
în 
că
80

să nu uităm

zgură a 
poate h 

după mă- 
o mașină 
economie

ră. Prima dală au făcut proba 
sudind o bucată cu zgură Și 
restul cu materialul obișnuit. 
Porțiunea sudată cu 
ieșit mai bine- Zgura 
folosită de cîteva ori. 
ci nare. (Au făcut și 
de măcinai!) Rezultă 
de 4 90 Iei la fiecare kilogram. 
Trei la mînă Tot cu Berescu: 
modificarea aparatului de sudu
ră TS17M. pentru a suda cu 
doi electrozi, in loc de unul, 
ceea ce mărește productivitatea 
cu 40—17 la suta a cuci nd eco
nomii anuale de circa 20.000 
lei. Aceasta e a patra. Altă ino
vație. împreună cu un alt tova
răș a reahzat un aparat de su
dat mase p’astice cu aer cald. 
Si nt duo. Lista poate fi com
pletată pini la zece 
Nistor s-a virit intr-! 
rdka ochii numai cin 
să precizeze că 
este coautor

La cei 25 de 
ku Nistor Ion. 
bine.

Discuția dintre virstn^ci și ti
neri pe tema întrecerii socialiste 
s-a animat Oamenilor Ru le 

Uite, fata

inovații, 
en coiț și 

d trebuie 
tovarășul cutare

ani ai utemistu- 
așa-i stă foarte

place să se laude 
asta, Maria Dinu: nu este de 
mult la șantierul naval, 
înainte a lost activista pe tărim 
sportiv, acum lucrează la sudu
ră. A văzut ca mașina, coman- 
dîndu-se de la mulți metri dis
tanță, la fiecare mișcare trebuie 
să se deslege și să se lege su
medenie de fire electrice. Se 
pierde timp s-a gîndit și a pro
pus...

mai

— E prea simplu ca să fie 
pomenit, e de părere Maria 
Dinu.

...Să se confecționeze un ște- 
cher special, cu ajutorul căruia 

nepro- 
sînt

operațiile migăloase și 
ductive maj sus pomenite 
eliminate.

Da, incontestabil, toate 
tea sînt o .,obișnuH>ță“ 
merită atenție Cei care discută 
aici, într-o încăpere a organiza
ției U.T.M. simt tot ce se în- 
tîmplă afară, pe șantier. Car
goul de 4.500 tdw, la care au 
lucrat cu pasiune și dragoste, 
pleacă să-și facă ultimele pro
be. Altele îl vor urma în curînd, 
într-un ritm din ce în ce mai 
accelerat. Pentru ca acest lucru 
să se întîmple, iși vor mări efor
turile constructorii navali. Efor
tul va fi multilateral, dar va 
merge întotdeauna în adîncime. 
Vor dezvolta și mai mult spiri
tul gospodăresc. Economii, ra
ționalizări, inovații, iată, ce-i 
atrage Și vor fi dintre aceea 
care, la sfîrșitul anului 1965. 
vor avea vase, nave mari și 
puternice, pe toate mările lumii. 
Ei cunosc multe poezii și cîn- 
tece. O poezie și un cîntec cum 
nu se poate mai frumoase se 
află înscris în proiectul de Di
rective ale Congresului ai lll-lea 
al partidului. Ascultați-le: 
„...în domeniul transportului na
val va fi dezvoltat transportul 
propriu maritim astfel îneît 
traficul efectuat cu flota R.P-R. 
sa crească de aproximativ 7,5 ori 
în 1965 față de 1959. în acest 
scop flota maritimă va fi în
zestrată cu nave de 4.500 tdw, 
nave de 10.000 tdw, tancuri pe
troliere..."

Sînt perspectivele întrecerii» 
obiectivele ei, în această etapă 
nouă, superioară.

aces- 
care

La magazinele de specialitate

găsiți

ciîlige, ancore, inele,
virteje pescărești etc., 
de calitate produse d

întreprinderea
„Flamura Roșie''-Sib .

O consfătuire 
internațională 

la Institutul Agronomic 
din București

Luni dimineața au început la 
Institutul Agronomic din Bucu
rești lucrările consfătuirii inter
naționale privind _ „Punerea in 
valoare a terenurilor în pantă, 
erodate, prin cultura viței de 
vie", organizată potrivit reco
mandărilor Comitetului pentru 
coordonarea cercetărilor științi^ 
fice în agricultură și silvicul
tură.

La consfătuire participă spe
cialiști din R. P. Bulgaria, 
R. Cehoslovacă, R. P. Chineză, 
R. P. Romînă, R. P. Ungară, 
U.R.S.S., precum și reprezen
tanți ai Comisiei permanente a 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc pentru colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în 
domeniul agriculturii.

In cuvintul de deschidere, tov. 
Marin Stancu, adjunct al minis
trului Agriculturii, după ce a 
salutat pe participant™ la con
sfătuire, a făcut o scurtă expu
nere asupra acțiunilor întreprins 
se în țara noastră în scopul va
lorificării terenurilor erodate.

(Agerpres)

Prietenii
poeziei

(Urmare din pag. I-a) 

liber în preocupări meschine. E 
vorba de acei „reazimă-colțuri”, 
posesori ai unui bagaj de cu
noștințe foarte sumar și ai unui 
limbaj degradat și degradant 
împănat cu „vrăjelnițe-, „san- 
ehi-ponturi“, „șucăreli1* și alte 
asemenea coloniale și delica
tese...

Mă întrebam ce or simți un 
astfel de exemplar dacă ar asis
ta la o repetiție a cercului de 
recitatori, unde oameni de sea
ma lui descoperă cu emoție 
pătrundere comorile poeziei : 
Adormind de armonia 
Cedrului bătut de ginduri. 
Flori de tei asupra noastră 
Or să cadă rinduri, rinduri...
■ ■■■■■■« I

ti

Un păianjen crt un neg t 
Umbla lung in patru peri. 
Abia-I vezi și e întreg 
Cu nevoi și eu dureri...
■ •••••#
Proletari) ridicați-vă,

oaste-ndrâzneațâ I 
Revoluției - slava I

Ea-i sorocul, 
ea-i gloria,« 

O luptă ca asta,
fără seamăn măreață, 

N-a cunoscut niciodată istoria!...
Acum, cînd scriu rîndurile de 

față, nu la acei cițiva mă gîn- 
desc în deosebi — ci la cei mulți 
la masele de tineri muncitori, 
elevi și studenți, pentru care 
cercul de recitatori a devenit un 
loc drag, un popas obișnuit 
Pentru minunata lor activitate, 
pentru dragostea de frumos, că
reia îi închină o bună parte din 
timpul și - mai ales - din inima 
lor, le mulțumesc tovarășilor din 
cercurile de recitatori, admira
bili prieteni și propagandiști ai 
poeziei.
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Noutăți 
despre 

tineretul lumii
ACȚIUNI PENTRU LICHIDAREA 
BAZELOR MILITARE AMERICANE 

DIN ITALIA

11 IJt 11LKT 9 LK1111 1M

Răspunsul lui N. S. Hrușciov
la întrebarea unui corespondent

al ziarului „Pravda"
Federația Tineretului Comu

nist Italian a cerut lichidarea 
, bazelor americane de rachete din 
Italia. într-o rezoluție adoptata 
la plenara Comitetului Central 
al Federației, care a avut loc la 
Roma, se subliniază că 500.000 
de tineri și tinere s-au și înca
drat în lupta tineretului comu
nist italian pentru o politică de 
pace, pentru dezarmare și pentru 
reducerea termenului serviciului 
militar.

Dar lupta noastră trebuie să 
crească și mai mult, se spune în 
rezoluție. Pe teritoriul Italiei 
există o rețea ramificată de baze 
militare americane, aerodromuri, 
rampe pentru lansarea rachete
lor. La acesle baze suveranitatea 
italiană este de fapt egală cu 
zero și astfel această țară se 
poate vedea atrasă fără să vrea în 
operațiuni agresive.

Comitetul Central al Federației 
Tineretului Comunist Italian a 
chemat toate organizațiile de ti
neret din țară să lupte într-un 
front unit pentru lichidarea cît 
mai grabnică a bazelor de rachete 
americane, pentru ca Italia fă 
sprijine politica dezarmării și 
slăbirii încordării internaționale.

CREȘTEREA 
NUMĂRULUI STUDENȚILOR 

IN R. P. CHINEZA

Universitățile și colegiile chi
neze »e pregătesc să primească 
în acest an 280.000 de studenți 
ceea ce reprezintă o creștere de 
30.000 de studenți față de anul 
trecut.

Cei 30.000 de studenți în plus 
vor fi primiți în facultățile teh
nice, în institutele de agricultură 
și în facultățile de științe natu
rale.

COPII - IN AFARA ȘCOLII

Ziarul „Novedades4* relatează 
că Torres Bodet, ministrul Edu
cației Publice al Mexicului, a de
clarat că 1.700.000 de copii din 
Mexic nu învață d’-n cauza lipsei 
de școli și profesori.

PENTRU DEZARMARE 
NUCLEARA

marș — în special 
tineri munci- 

funcționari — cer să se 
cursei înarmării ato- 
energia atomică să 
numai în scopuri

„Mișcarea pentru dezarmarea 
nucleară" din Anglia a luat un 
nou avînt. In prezent spre cen
trul militar de cercetări atomice 
de la Foulness (comitatul Essex), 
se îndreaptă o mare coloană din 
care fac parte reprezentanții or
ganizațiilor „Mișcării pentru de
zarmare nucleară44 din Londra, 
Sheffield, Birmingham, Bristol, 
Cambridge și alte oTașe din An
glia.

Marșul a început la 4 iunie de 
la gara Victoria din Londra. Par- 
ticipanții la 
elevi și studenți, 
tori și 
pună capăt 
mice și ca 
fie folosită 
pașnice.

în localitățile situate pe dru
mul urmat de coloană au loc mi
tinguri la care participant^ la 
marș explică locuitorilor sarci
nile „Mișcării pentru dezarmarea 
nucleară44 și Ie cer să participe 
activ la această mișcare.

și numai 
tratative 
de acor- 
guvernul 
încheiere

PEKIN. — U B dea.
chls La Pekin cea de-< ll-i »e. 
riune a Consiliului General al 
Federației Sindical^ Mood-ale. La 
lucrările sesiunii participă repre.’ 
zentanți ai sindicatelor din peste 
60 de țări ale Europei Asiei. A- 
frîcîi și Americii Latine printre 
care tovarășul Anton Moisescu. 
vicepreședinte al ConsflkiltM 
Central al Sindicatelor din R-P- 
Romînă membru al Consiliului 
Generat al F.S.M.

PARIS. — Felix Houphouet- 
Boigny, primul ministru al Coas
tei de Fildeș, luînd cuvîntul la 
o conferință de presă la Paris 
în •n-umele a patru state africa
ne Volta Superioară. Dahomey, 
Coasta de Fildeș și Niger, a de
clarat că aceste state care au 
cerut acordarea independenței 
vor refuza să negocieze or ce a- 
cord cu Franța atît timp cît a. 
ceasta nu le va fi acordată. 
„Pupă ce independența va fi ga
rantata noj vom cere Franței să 
prezint^ cererile noastre pentru 
a fi primite în O.N.U. ș’ : 
după aceea vom duce 
cu privire la încheierea • 
duri de colaborare cu i 
francez", a declarat în î 
Felix Houphouet Boigny.

LONDRA. — După cum infor
mează comentatorul pentru pro
blemele militare al ziarului „Dai
ly Telegraph", care se află în 
prezent 1^ Washington, coman
damentul forțelor aeriene mili
tare americane nu mimai că in
tenționează sg mențină și pe 
viitor în permanență în aer un 
mare număr d« bombardiere stra
tegice avînd la bord arma nucie- 
ară, dar ar vrea oa și forțele ae
riene militare engleze să facă 
același lucru.

După cum transmite comenta
torul. în prezent se află în per
manență în aer 60—100 de bom- ' 
bardiere strategice americane 
care își au bazele în Statele fi
nite, precum și în alte țări.

CAIRO. - La 5 iunie, preșe
dintele R.A.U. Nasser, a plecat 
cu iahtul „Hurria" din Alexan
dria spre Grecia unde va face o 
vizită tirr,p de cind zile.

BONN — „Uniunea persoane
lor perseoutate de naziști" din 
Germania Occidentală a protes
tat cu hotărîre împotriva refu. 
zului autorităților R.F.G. de a 
elibera vize de intrare în R.F.G. 
reprezentanților Comitetului so
vietic al veteranilor de război, 
care urmau să participe la în- 
tîlmrea internațională a luptăto
rilor din mișcarea de rezistență 
și a victimelor regimului nazist»

După cum c 
United Press 
2 iunie, Ha- 
Casei A. be 

presei, a de-

MOSCOVA 5 (Agerpres). - 
TASS : Ziocul „Pravda" din 5 Iu
nie a publicat răspunsul Iul 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri a| U.R.SS. 
la întrebarea unui corespondent 
al acestui ziar.

ÎNTREBARE : 
anunțat agenția
International, la 
gerty, secretarul 
pentru problemele 
clarat reprezentanților presei că 
președintele S.U.A., Eisenhower, 
a propus la 16 mai la Pari$ o 
întîlnire bilaterală cu N. S. 
Hrușciov, primul ministru al 
Uniunii Sovietice, dar că Hruș
ciov nu a răspuns in acea zi la 
această propunere și nu s a 
pronunțat asupra ei atît timp cît 
conducătorii statelor s-au aflat 
la Paris.

Ce părere aveți despre aceas
tă declarație a lui Hagerty ?

RĂSPUNS: Declarația lui Ha
gerty este o încercare de a de
natura situația reala și de a ju
stifica torpilarea anticipată de 
către guvernul Statelor Unite a 
conferinței la nivel înalt de la 
Paris.

Am mai spus zilele acestea 
unui corespondent al ziarului 
„Izvestia" că la 15 mai, în aju-^ 
nul întîlnîrii preliminare a con
ducătorilor guvernelor celor pa
tru puteri, am răspuns d-lul 
Macmillan, primul ministru al 
Marii Britanii, la o întrebare 
care mi a a dresat-o, că daca 
președintele Eisenhower va ma
nifesta interes față de o întîl
nire între el și mine, eu voi fl 
gata să mă întîlnesc cu pre
ședintele. Eisenhower n a avut 
însă o asemenea inițiativă, deși 
nu mă îndoiesc că dl. Mac
millan i-a transmis președintelui

Răsunetul internațional
al noilor propuneri sovietice

de dezarmare
• Comentind noile propuneri 

sovietice cu privire la dezar
mare. ziarul italian „Avanii"' sa
lută noua inițiativă de pace a 
guvernului U.R.S.S., subliniind 
că ea este o mărturie a dorin
ței Uniunii Sovietice de a con
tinua tratative serioase cu pu
terile occidentale. Ziarul ..A- 
vanli" cere ca guvernul italian 
să-și aducă contribuția la rezol
varea problemei dezarmării.

Ziarul „Unita'* apreciază noile 
propuneri ale U.RSJS. cu pri
vire la dezarmare drept o „pia
tră de încercare pentru Occi
dent'. Cu toate ci Statele 
Unite au torpilat conferința In 
nivel înalt, scrie ziarul. U.R.S-S. 
a rămas fidelă politicii sale de 
destindere a încordării. Alegerea 
care trebuie făcută (in Occs-

Această înttlnfra • avut Joc 
îa 5 hnrie pe teritoriul foetu-u: 
lagăr de c^ncer^rare Beruge-- 
Belsen (R.F.GJ -xkfe berberi’, 
naziști aj vcw peste IX.XC per- 
soane de diferite natSona'.Ttățl. Tu 
apropierea acestui Ugăr »e of ă 
un cimitir unde sîot îngropa ti 
60.000 de prizenteri <5e război »o- 
▼ieticL

NEW YORK. — Peste 3C.00C de 
muncitori, care lucrează a pe
tru baze pentru racF.eteie «At
las- și l< uzinele d« rachete ee 
societății ..Co-rrair*, au decla
rat gre%-l te 6 iunie, cerfnd ma
jorarea salariilor.

Se afiă îr. grevă mecanicii de 
b. baza pentru rachete Vanden
berg (California), de ia baz« ae
riană Offal (Nebraabo) și de Ja 
baza aeriană Warren (Wjocr.mg).

In aîară de aceasta, au decla
rat o grevă de o zi în sprijinul 
revendicărilor cu privire te ma
jorarea salariilor 21.000 me
canici de la Uzinele „Convair* 
din San-Diego (California). u-»de 
se produc rachete ..Atlas" și alte 
rachete precum și peste 530 me
canici de la baza mi’;tari ae
riană de la Hollorran (Near Me
xico).

ANKARA. — La 5 Iunie « avut 
loc o ședință a guvernului turc 
care a durat pînă la 6 iunie 
ora 1. Guvernul a adoptat noua 
constituție provizorie a Repj?.-- 
cii Turcia care va fi î- - 
pînă în momentul organizării a- 
legărilor. Textul constituției nu 
a fost dat încă publicității. 

Atențluna mister Allen DullesI Jocoa strică cojoaca l 
Desen de : EUGEN TARU

răspunsul meu la In tirebe rea 
menționată.

La Intilnirea preliminară din 
16 moi o conducătorilor gjvec- 
nelor celor patru puteri, in în
cheierea declarației sale, pre
ședintele Eisenhower a spus : 
„Sintem gata fie să punem ca
păt discutării ocestei probleme 
(incursiunea agresivă a avioane
lor americane in adîncul terito
riului U.R.S5. - N. R.), fie să 
înceapă tratative bilaterale în
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite, concomitent cu continua
rea lucrărilor acestei conferințe**.

Reproduc după stenogramă 
răspunsul pe care l-am dat pre
ședintelui in ședința din 16 
mai : „In ce privește declarația 
d-lui Eisenhower cu privire la ți
nerea unor întâlniri bilaterale, 
consider că aceasta este o ideie 
bună. întâlnirile sînt întotdeauna 
bune. Mie și dv. ne revine aici 
o răspundere extrem de mare și 
noi — în orice caz vorbesc des
pre guvernul meu — dorim să 
ajungem la o înțelegere în ve
derea slăbirii încordării și obțh 
nerii unei rezolvări a proble
melor internaționale urgente. 
Recunosc însă că privesc cu 
scepticism această propunere 
pentru că pe platforma despre 
care a vorbit președintele nu 
văd condiții care ar da posibi
litatea să se ajungă la un a- 
cord sau la o înțelegere bilate
rală reciproc acceptabilă*4.

Ce se cerea din partea Sta
telor Unite, dacă ele ar fi dorit 
Intr-adevăr să ducă tratative cu 
noi ?

Se înțelege de la sine că 
S.U.A. ar fi trebuit să renunțe 
la politica |or provocatoare față 
de U.R.S.S., să condamne zbo
rurile avioanelor americane 

dent — n. r.) — nu este ale- 
ferea între două blocuri, ci în
tre două cursuri politice — in
tre dezarmare și renunțarea la 
dezarmare, intre coexistenta și 
război rece son chiar cald. In 
ceea ce privește Uniunea Sade- 

E
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decsupra teritoriului Uniunii So
vietice și să dea asigurări că a- 
semenea zboruri nu se vor mei 
repeta. De cind e lumea se o- 
bișnuiește câ atunci and o țară 
a săvîrșit o greșeală și a încăl
cat drepturile suverane ate al
tui stat, guvernul ei să prezinte 
scuze și să dea asigurări cores
punzătoare. Aceasta este un lu
au elementar. Intrucît partec 
americană nu a dec’/crcț că 
S.UA. qu greșit ducind o poli
tică de încâiecre a suveranității 
Uniunii Sovietice, convorbirile 
bilaterale sovieto-cmerkcne cu 
președintele Eisenhower s ar fi 
desfășurat pe o bază inaccepta
bila pentru noi, pe o bază ce 
inegalitate în drepturi.

Aceasta se referă șl la de
clarația cu privire Ic ducerea de 
tratative bilaterale intre SU-A 
și U.R.S.S., concomitent cu con
ferința conducătorilor guverne
lor celor patru puteri, tste ab
solut clar că pentru oceste tra
tative au fost erecte intenționct 
condiții inacceptabile pentru 
noi, condiții In care guvernul 
S.U.A. neprezentînd scuze și ne- 
dînd asigurări elementare ș.-a 
menținut poziția agresivă feță 
de Uniunea Sovietică. De aceea 
noi nu cm putut participa la 
asemenea tratative.

Relev printre altele că după 
întilnirec preliminară de «a 16 
mai a conducătorilor celor patru 
puteri, la Paris, partea ameri
cană nu a mai revenit asupra 
acestei probleme. Și acest lucru 
a fost caracteristic pentru pozi
ția provocotoc-e a Statelor Uni
te care au proclamat violarea 
frontierelo'- Uniunii Sovietice 
drept „politica lor de' beretă*.

Acestea sînt faptele. Și e e 
vorbesc de Ia sine.

progres tn domeniul controlu
lui... Și ele merg atît de de
parte cit ar putea să fie pe pla
cid anum-tor puteri occsdenicf 
le’.

• Infbsesttxl ziar englez de 
duasbnci ^Sunday Times* sene 
ei n fi • greșeală si se respin
gi propunerile sovietice ee fiind 
propagandă. Propunerile lui 
Hrușciov, scrie ziarul, aint im
portante «i conțin germenii pro
gresului potențial*4.

Profanarea mormîntului 
lui Karl Marx

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Andrews Rots te in, președintele 
Comitetului pentru îngrijirea 
mormintuloi lui Karl Marx, a 
făcut untr reprezentant al agen
ției TASS următoarea declara
ție:

In dimineața de 5 Iunie, un 
ticălos demn de dispreț a pă
truns Li cimitirul Highgate și a 
mâzgălit pe monumentul de pe 
mormintul hii Karl Marx și al 
familiei sale svastâd și inscrip
ții fisa se ia limbi germană.

Milioanele de socialiști și co
muniști păstrează de aproape S0 
de ani la inimile lor memoria 
toi Karl Marx, marele gemu, 

Cartea de vizită a lui A. Dulles...
ricii trizeste «esat k>Z« negre. 
Probabil eâ deseori U apucă no
stalgia după trecut. Și amintirile 
il năpădesc-.

Era in decembrie 1942. Orașul 
Berna devenise o oază 

a liniștii intr-o Europă convul
sionată de teribilul măcel. In 
ceea lzr.â dz iama a cnvlui de 
grele încercări, un american nu 
tocmai tinăr a traversat Atlanti
cul și a poposit la Berna. E greu 
de presupui că pornise in cău
tarea liniștii. Doar pe pâmintul 
american nu-l deranjase nici mă
car o schijă de obuz. Iar cit pri
vește peisajul eivețian nu era 
tocmai perioada cea mai potrivi-

Inaugurarea unei linii 
internaționale 

dunărene de călători
MOSCOVA 6 (Agerpres). — 

TASS: La 6 iunie pe Dunăre a 
fost inaugurată o linie sovietică 
internațională de călători. Mo
tonava ,.Dunai“ a părăsit por
tul Izmail, plecind în prima 
cursă la Vieoa. Pe această li
nie va circula de asemenea mo
tonava .Amur". Peste cinci zile, 
ea va ridica ancora la Viena.

Noua linie de pe Dunăre, a 
cărui lungime este de aproxima
tiv 2000 km este destinată în 
special călătoriilor turistice și va 
lega porturile din șapte țări: 
Uniunea Sovietică, Romînia, 
Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, 
Cehoslovacia și Austria.

J. Nehru 
acțiunile 

ale

condamnă 
de spionaj 
S.U.A.
(Agerpres).DELHI 6 ....................

TASS: Referindu-se la eșecul 
conferinței la nivel înalt, în
tr-un discurs rostit la ședința 
de inch.dere a sesiunii Comite
lui ui pe întreaga Indie a Par
tidului Congresul National In
dian care a avut loc la Puna, 
primul ministru al Indiei J. 
Xehru a amintit despre efortu
rile președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N, S. 
Hrușciov, îndreptate spre con
voc «a conferinței la nivel 
înalt în vederea rezolvării pro
blemelor internaționale celor 
mai importante și a stabilirii 
unei păci îndelungate și trainice 
intre popoare. Hrușciov a fost 
acela, a subliniat J. Nehnu care 
a început primul campania pen
tru pace.

J. Nehru a declarat în conti
nuare câ încercările Statelor 
Unite de a justifica acțiunile 
Ioț- de spionaj împotriva Uniu
nii Sovietice, precum și decla
rațiile oamenilor de stat ai 
S.U-A. că acțiunile de spionaj 
împotriva U.R.S-S. vor conti
nua și pe viitor au consti
tuit un moment de cotitură în 
istoria convocării conferinței la 
mvd înalt care a eșuat.

J. Nehrtf a subliniat că unica 
a/emativă a războiului o con- 
s;i:uie tratativeJe și atitudinea 
pașnică în relațiile între state.

Cel care se îndeletnicește cu 
spionajul încâlcind dreptul inter
național. a subliniat J. Nehru, 
trebuie să poarte răspunderea 
pentru urmări, in cazul de față 
răspunderea revine Statelor 
Unite ale America, a spus 
J. Nehru.

ReL-rindu-se la avertismen- 
fe.’e date de Uniunea Sovietică 
că vor f* lovMe bazele străine 
care \or fi folosite de către a- 
v;oarei3 americane pentru cu
legerea de informații de spio
naj deasupra teritoriului Uniunii 
SosneSce, J. Nehru a declarat 
câ acest avertisment 
direct bazele americane
Listen, Turda și Norvegia care 
sînt legate de S.UA. pria tra
tate militare. c 

vizează 
din Pa-

care însuflețește astăzi sute de 
milioane de oameni. Memoria 
lui Marx nu va fi știrbită de 
jignirile unor profanatori tică
loși, mârșavi și Uși.

Totuși caracterul acestei ieșiri 
naziste nu lasă rwd o îndoială 
in rindul oamenilor cinstiți, in
diferent de convingerile lor, ce 
organizații poartă răspunderea 
pentru acest 
acțiunile lor 
jează.

Comitetul 
mormântului 
opinia publică din toate țările 
să-și exprime Indignarea împo
triva acestei provocări fasciste.

act, cine inspiră 
și probabil le diri-

pentm îngrijirea 
hii Marx cheamă

nu-1 mai putea 
Despre aceasta 

în încăperea fe- 
indiscrete. Con- 
Schellenberg a

tă pentru turism. Atunci de ce a 
pornit la drum acest gmencan? 

Istoria acestei călătorii a 
început de fapt in toamna Iui 
1942 la gtatal major al ^eichsfu- 
hrer“-uhu SS. Heinrich Himmler. 
Călăul dădea semne de nervozi
tate. Pe neașteptate s-a retras ia- 
tr-o cameră in toeârâfia celui 
mai apropiat colaborator al său
— Walter Sehelienberg. șeful 
spionajului SS- Ușile czpitonate 
au fost închise eu griji. Cîteva 
ore au flat de vorbi între patru 
ochi. Ginduri negre ii rodeau. 
Deși comunicatele de Ia cartierul 
general al Fuhrerului nu oboseau 
a fi optimiste. Himmler și mina 
lui dreaptă știau adevărul. Soar
ta fascismului era de acum pe
cetluită, nimic 
salva pe Hitler, 
discutau cei doi 
rită de urechile 
vorbirea aceasta 
relatat o in memoriile ce au de
venit publice după război. La 
capătul discuției secrete, intr-un 
dosar, se afla pe o foaie de hîrtie
— sau poate pe mai multe — 
așternut un nou plan de acțiune. 
Esența acestui plan poate fi re
dată intr-o frază : coal iți a anli- 
hitleristâ trebuia spartă imediat 
printr-o înțelegere separată intre 
Germania și puterile apusene. 
Hitleriștii făcuseră de acum pri
mul pas. Dar occidentalii ?

Atunci a intervenit neobișnuita 
---- j unui ameri- 

de Za S-S. 
domnul ve- 
are „o ură

călătorie turistică a 
can la Berna. Cei 
ftiau că dumnealui, 
nit de peste ocean, _ 
necondiționată și clar conștientă

Situație încordată Sn Japonia
• Congresul extraordinar al P. S. 

din Japonia • Crețte mișcarea de protest 
împotriva vizitei lui Eisenhower la Tokio

TOKIO 6 (Agerpres). — Luni 
s^a deschis la Tokio al 18-lea 
Congres extraordinar *1 Parti
dului Socialist din Japonia, con
vocat pentru a examina situația 
politică gravă care s-a creat 
in tară în urma presiunilor exer
citate d.e guvernul liberal-demo
crat pentru ratificarea și apli
carea grabnică a „tratatului de 
securitate japono-american". A- 
genția Kiodo anunță că la Con
gres participă 400 de delegați, 
reprezentanți ai organizațiilor 
regionale, reprezentanți ai par. 
tidului în parlament.

La deschiderea congresului, 
Asanuma. președintele Partidu
lui socialist a declarat că gu
vernul Kiși, impunînd ratifica
rea tratatului j a porno-american, 
a pășit fățiș pe calea militariză
rii Japoniei. Asanuma a chemat 
poporul japonez să se unească 
și mai strîns In lupta împotri
va politicii reacționare a lui 
Kiși, în apărarea păcii în Extre
mul Orient.

Protestînd împotriva apropia
tei vizite a președintelui S.U.A., 
Asanuma a declarat că vizita 
lui Eisenhower în Japonia în 
actualele condiții constituie un 
amestec direct al S.U.A. în tre
burile interne ale țării noastre. 

Congresul a ratificat hotărîrea 
ca cei 125 de deputați socialiști, 
membri ai camerei inferioare a 
parlamentului să demisioneze în 
bloc în semn de protest împo
triva încălcării legalității de 
către guvernul Kiși- Această 
măsură are drept scop să deter
mine demisia guvernului, dizol
varea parlamentului și organi-, 
zarea de noi alegeri.

Ziarul „Asahi“, unul din. cele 
mai mari ziare din Japonia *

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
PAGUBE CATASTROFALE 

IN CHILE

i-
a
Și 
în

In cursul zilei de 5 lunîe sl. 
tuația a devenit extrem de criti-» 
că în regiunea orașului chilian 
Valdivia ca urmare a «amenință
rii distrugerii totale din cauza 
revărsării a 3 milioane de me
tri cubi de apâ din lacul Rine- 
hue. Pentru a feri pe cei 250.000 
de locuitori ai regiuni Valdivia 
de urmările catastrofale ale 
n-unda ți ilor, guvernul chilian 
decretat „starea d€ urgență" 
a dispus evacuarea populației 
nord-ul țării.

După cum transmite agenția 
France Presse. apele lacului Ri- 
nîhue și a altor 
cresc în medie cu 
20.000 km pătrați 
regiunea Valdivia 
țați de in'undații. 
orașeL Antilhue. Los-Lagos 
Huelidroe. Vise de război chi
liene au primit ordinul să te 
parte la evacuarea populației din 
regxmea Valdivia a cărei legă
tură cu restul tării este între
ruptă pe căile de comunicații te
restre.

Intre timp, aproape 10.000 de 
militari și tehnicieni civili luptă 
pentru a crea o ieșire spre O- 
cean apelor Jacului Rinihue al 
căror nivel este superior cu trei 
metri celui normal.

In ce privește pagubele prici
nuite de dezastruî din Chile, a- 
preciat drept cel ma; mare su
ferit pînă acum de această țară, 
agenția France Presse sublinia
ză că peste 3 milioane de oa
meni au rămas fără locuințe. 
150.000 de case Bind distruse in 
întregime.

patru lacuri 
40 cm pe zi. 
de teren din 
sînt ameoici- 

împreună cu 
• * și

PRIMUL APARAT ASTROFIZIC 
DIN EUROPA

La Observatorul astroflzic din 
Crimeea, aparțini nd Academ iei 
de Științe a U.R.S.S., a început 
montarea unui telescop a cărui 
oglindă are un diametru de 2,6 
m. Sub raportul mărimii sale este 
primul aparat ast'ofizie din Eu
ropa fi al treilea din lume.

Montajul se efectuează tntr-un 
turn special înalt cit o casă CU 
nouă etaje. Diametrul interior al 
cupolei este de 20 m.

faî-i de bolșevism", cum nota 
fostul spion hiilerist Haule. 
Deci, o carte de vizită promiță
toare. Contactul nu a fost greu 
de stabilit, Lq prima întîlnire 
americanul și trinugU S^.-uiui 
erau prudenți. Dar curind ghea
ța spart. Americanul a dat 
imediat cărțile pe față. El a d^ 
clarat — așa cum arată un ra
port secret — că ..nu respinge 
ideile fundamentole și acțiunile 
național-socialismului**.

Pe atunci numele acestui ame
rican nu avea vreo rezonanță 
deosebită. Se numea simplu Al
len Dulles. Mister Dulles avea o 
existență dublă. Purta in buzu
nar pașaport diplomatic, dar în
sărcinările lui erau de spionaj. 
Revista vest-germană „Der Spie
gel* povestește că Dulles încă 
din tinerețe ,.și-a însușit abece
darul spionajului". De ce tocmai 
Allen Dulles a fost trimis la 
Berna ? In balanță cel mai greu 
atirna faptul că Dulles era di
rector al binecunoscutei bănci 
americano-anglo-germane „Sch- 
rbder**, una din acele bănci care 
l-au finanțat pe Hitler și i-au 
deschis drumul spre putere. Era, 
deci, omul cel mai indicat ca să 
se tîrguiască cu emisarii lui Hi
tler.

Despre întîlnirile de la Berna 
are o serie de amintiri Wilhelm 
Hăttle care pe atunci îndepli
nea funcția de șef de sector în 
direcția de spionaj SS. și pe 
care le-a citat ziarul „Izvestia**.

Și întilnirile au continuat a- 
companiate de bubuiturile de tun 
și de șuierul bombelor ce cădeau 

' i’

publicat un articol tn care ara
tă că nu este prea tlrziu pentru 
guvernul japonez să ceară aml- 
narea vizitei lui Eisenhower în 
Japonia care este fixată pentru 
19 iunie.

In prezent, împotriva vizitei 
lui Eisenhower în Japonia se 
pronunță nu numai forțele de
mocratice ale poporului japonez 
care pășesc în avangarda luptei 
întregului popor. La 6 iunie, 
unul din fruntașii partidului 
guvernamental, Isyi, președin
tele Comitetului executiv . al 
Partidului guvernamental^ libe
ral democrat a cerut a mimarea 
vizitei lui Eisenhower.

Steagurile vor fi cobarîte în 
bernă la punctele prindipale din 
Tokio unde cu prilejul vizitei 
vor ave^ loc mitinguri și de
monstrații de protest. De
monstrații asemănătoare vor fi 
organizate la 10 și 11 iunie cînd 
va sosi la Tokio, Hagerty, se
cretarul Casei Albe pentru pro
blemele presei pentru a face ul
timele pregătiri în vederea vizi
tei. Agenția Kyodo relatează ca 
guvernul Kiși a hafcărît ca Ei
senhower să fie oaspete a<l îm
păratului Hirohito și nu oaspete 
al premierului Kiși. Presa japo-, 
neză publică comentarii Sn legă
tură cu această nouă manevră 
și arată că datorită actualei si
tuații interne Eisenhower nu va 
lua cuvîntul în Parlamentul ja
ponez, iar după vizită nu va fi 
dat publicității un comunicat. 
Corespondentul agenției U-PI, 
din Tokio transmite că pentru 
Eisenhower „au fost mobilizate 
cele mai mari forțe de poliție 
care au fost mobilizate vreodată 
pentru un șef de stat care * 
vizitat Japonia**.

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al agenției TASS, Bog- 
rat loannislani' proiectant șef al 
telescopului, a declarat că mon
tajul va fi terminat In toamna 
aceasta.

NEGUSTORI DE TOXINE

Autoritățile portugheze au des. 
coperit în apropiere de Lisabona 
un „laborator" clandestin caro 
se ocupa cu fabricarea de unt
delemn așa-zis „de măsline44. De 
fapt, untdelemnul era compus 
din reziduri de măsline, acid 
sulfuric și sodă oaustică ! Labo- 
ratorul a și vîndut 30.000 de li
tri de acest soi de untdelemn „de 
măsline", conțiinînd substanțe 
toxice extrem de dăunătoare or
ganismului omenesc.

MARROW ATRAGE ATENȚIA

Alfred J. Marrow, președintele 
Comisiei de relații intre diferi
tele naționalități din New York 
a declarat că discriminarea exis
tentă în prezent față de negri în 
diferitele restaurante din Man
hattan, situate in apropierea se
diului Organizației Națiunilor U-

Vizita unei delegații romîne 
din domeniul energiei nucleare 

Polonăîn R. P.
VARȘOVIA 6. - Corespon

dentul Agerpres transmite: O 
delegație romînă de oameni de 
știință din domeniul energiei nu-< 
cleare condusă din acad. prof. 
Hori a Hulubei, directorul Insti-i 
tufului de fizică atomică din 
R. P. Romînă, se află tn R- Pi 
Polonă pentru a cunoaște actii 
vitatea oamenilor de știință po«< 
lonezi în acest domeniu.

Membrii delegației romîne au 
fost primiți de W. Billig, împu
ternici tui guvernului R. P. Po
lone pentru problemele energiei 
nucleare, și au vizitat Institutul 
de cercetări nucleare de l* Ze- 

din înaltul cerului. Despre con
ținutul acestor convorbiri au ră
mas mărturii — rapoartele 
S-S.-ului. S-a aflat astfel că în 
iarna și primăvara lui 1943 Dul
les și emisarii S-S.-ului au pus la 
punct un plan menit să stabi
lească fizionomia Europei post
belice. Punctul nodal al acestui 
plan era crearea unei „Germanii 
mari federative**. Granițele aces
tei Germanii trebuiau să se în
tindă peste teritoriul Austriei și 
Cehoslovaciei, departe către răsă
rit. Dar planurile au fost făcute 
praf și pulbere de către victo
rioasa înaintare a armatei sovie
tice,

Nu cu multă vreme înainte de 
prăbușirea Germaniei hitleriste 
însuși aghiotantul personal al lui 
Himmler a fost trimis din însăr
cinarea personală a lui Hitler să 
ia contact cu Allen Dulles spre a 
duce tratative separate cu Occi
dentul. Sfîrșitul războiului l-a 
găsit pe Dulles — cum bine re
marca „Izvestia** — în compania 
aghiotantului personal al ober- 
călăului S-S. Himmler ! Tratau 
într-una...

Himmler și compania au dis
părut de pe scenă. A rămas în 
schimb Allen Dulles. De fapt a 
spune simplu „a rămas** nu-i 
tocmai exact. Dulles a tircat pe 
trepte din cele mai înalte ale ie
rarhiei americane. Din 1952 el 
conduce Direcția centrală de in
vestigații și „Comitetul consulta
tiv de spionaj** comitet care 
reunește serviciile de spionaj ale 
armatei, marinei și aviației, ser
viciile secrete ale grupului unifi-

Noi manifestări 
fasciste in R. F. G.

BONN 6 (Agerpres). — 
ultimele zile pe întreg teritoriul 
R. F. Germane a-a abătut un 
nou val de șovinism, mișcări re-i 
vanșarde și militariste.

La 5 iunie la Windsheim un 
grup de 1300 de foști S-S.-iști 
membri ai unității nr. lila celui 
de-al treilea Reich, au organizat 
o „întîlnire camaraderească*4. La 
această întîlnire a luat cuvîntul 
colonelul S.S.-ist Frantz Schrei
ber, ultimul comandant al celei 
de-a 6-a divizii alpine S.S.

In numeroase alte orașe din 
R. F. Germană la aceste întru
niri revanșarde au luat parte, 
ca invitați de onoare, persona
lități ale guvernului de la Bonn 
în frunte cu ministrul de Război 
al R. F. Germane, Strauss. La 
Munchen la deschiderea întru
nirii revanșarde a „Germanilor 
sudeți" ministrul de Război al 
R. F. Germane, Strauss a decla
rat că „retrocedarea" către R« F- 
Germană a fostei regiuni sudete 
este o necesitate. El a îndemnat 
pe germanii sudeți să dea dova
dă de „fermitate" și „răbdare*4.

La Hamburg militariștii din 
rlndurile „Uniunii germane pen/ 
tru flotă“ s-au întîlnit cu foștii, 
militari din flota maritimă mili-i 
tară hitleristă. La această adu« 
nare au fost invitați, ca „oaspeți 
de onoare" contraamiralul Rogge 
și amiralul Meyer, colaboratori 
intimi ai criminalului de război, 
Kesselring.

După cum relatează agenția 
A.D.N., toate aceste mișcări re
vanșarde și discursuri belicoase 
alț militariștilor și revanșarzilor 
de la Bonn au fost încurajate de 
îndemnurile cancelarului Ade
nauer care * cerut zilele trecute 
căpeteniilor revanșarde „să nu 
se mai închidă în cercul lor44, d 
să se pregătească activ „în ve
derea luptei pentru ocuparea re-i 
giunilar pierdute".

nite, „ar putea duce la Incidente 
internaționale". El a afirmat că 
deși în aceste restaurante acce
sul negrilor nu este interzis, ei 
trebuie să aștepte cite o oră 
pînă să fie serviți și le sini puse 
la dispoziție mesele cele mai 
proaste. Subliniind că anul ace
sta numărul reprezentanților ță
rilor africane la O.N.U. va creș
te la 24, Marrow a atras atenția 
asupra faptului că „există peri
colul ca mulți diplomați să fib 
insultați din cauza rasei lor".

CANALUL ODRA-VISTULA

Recent tn Polonia a fost ter
minat proiectul de construire a 
noii magistrale de apă. canal-u) 
Odra-Vistula, care va lega re-< 
gîunea industrială din Silezia su
perioară cu porturile litoralului 
polonez. Canalul v.a avea o uria
șă importanță pentru economia 
poloneză Datorită acestei reali
zări vor pute^ naviga spre nord 
adevărate „trenuri pe apă" în-» 
cărcate cu cărbune și produse 
siderurgice, iar în direcția in.- 
versă — minereuri și diferite ma-- 
teriale de aprovizionare pentrU 
uzinele din Silezia.

ran, Centrul Institutului de ceas 
cetări nucleare de la Swierk, dd 
lingă Varșovia, Centrul de cer-i 
cetări nucleare din Krakovia< 
Combinatul „Lenin“ din Now^ 
Hutta, unde sînt folosiți radio-i 
izotopii în industrie, precum șt 
Academia de mine și metalurgie^ 
unde se fac cercetări în legătură 
cu utilizarea radioizotopilor.

Cu ocazia prezenței delegației 
romîne în Polonia, în seara zilej 
de 6 iunie prof. D. Praporgescu, 
ambasadorul R. P. Romîne, a o-i 
ferit un cocteil în saloanele amJ 
basadd.

cat de șefi al Matelor majore, eo^ 
misiei atomice, Departamentului 
de Stat și F.BJ,

împărăția lui Allen Dulleș își 
are cartierul general lingă Was-» 
hington. Ea își întinde însă ten
taculele nu numai pe teritoriul 
american, ci și pe celelalte con
tinente. Spionii lui Allen Dulles, 
recrutați din lumea interlopă a 
Americii, mișună pe mapamond.

Cînd John Foster Dulles con
ducea Departamentul de Stat, 
Allen împărțea cu fratele său 
renumele sumbru al familiei 
Dulles. Acum, după decesul lui 
John Foster, Allen se străduiește 
singur să amintească omenirii de 
existența familiei Dulles. Eșecul 
răsunător al zborului de spionaj 
U-2 i-a șifonat prestigiul de 
spion îndeminatic. E adevăr 
Allen Dulles a aruncat vina 
subalternii săi și a procedat IdB 
concedieri masive. Dar în ciudat 
lăudăroșeniei cu care a încercaf 
să-și acopere eșecul, încurcătura 
era vizibilă : omenirea a aflat 
de existența mecanismului pregih 
tit din vreme în S.U.A, pentru 
torpilarea conferinței de la Paris, 
mecanism pe care Allen Dulie* 
l-a pus în funcțiune. In fața po
poarelor Allen Dulles a apărui 
pe banca acuzaților, a celor acu
zați de crima gravă de a fi aten
tat la pacea lumii, de a fi submi
nat procesul destinderii interna
ționale.

Fostul director al băncii Schro
der, interlocutorul de ieri al lui 
Himmler, tartorele spionilor a- 
mericani — Allen Dulles este o 
figură sinistră chiar și în jungla 
politică de peste ocean. Numele 
lui nu poate fi rostit altfel decît 
cu indignare și dispreț, cu un 
dispreț care ucide...
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