
întrecerea socialistă
în cinstea Congresului P.M.R

Tineri fruntași 
în producție

Antrenați în entuziasta în
trecere ce se desfășoară în 
cinstea celui • de ql lll-lea 
Congres al partidului, munci
torii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii „Encsef Mauri- 
ciu“ din Tg. Mureș obțin zi 
de zi succese remarcabile în 
muncă. Printre fruntașii între
cerii se numără 'și tinerii Mi
hai Boer, lăcătuș la secția 
sculerie, care, preocupat de 
buna gospodărire a metale
lor neferoase, a economisit 
50 kg. aluminiu; Janos Kali, 
tot de la secția sculerie, care 
nu dă nici un rebut ; Karoly 
Kovacs, lăcătuș care lucrea
ză piese de calitate su
perioară pentru mașini tex
tile ; Janos Be ia, lăcătuș la 
montaj, care a contribuit ca 
brigada din, care face parte 
să realizeze peste pion 3 
mașini, și Ale'x. Baranai, con
trolor tehnic care dă dovadă 
de foarte multă exigență în 
munca de control a calității 
produselor.
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Inovatorii
Inovatorii răspund la numele 

de Constantin Cojinovschi, 
Gheorghe Cumpănici (comu
niști) și Cristofor Ratsching (ute- 
mist) — cu toții lăcătuși la fila
tura fabricii „Țesătura'*. O vre
me ei au fost cunoscuți sub acest 
nume comun doar la cabinetul 
tehnic. Acum toată fabrica îi știe 
astfel. Și nu s-ar putea spune că 
le displace această denumire, 
după cum nu se poate afirma 
că acest nume nu le e atribuit 
pe bună dreptate, 
primul are 28 
Ultimul <nu are 
tîlnit aici in 
Cojinovschi s-a 
fața celorlalți.

— Ședeți !
— De ce să ședem ?
— Așa să vă spui una.
Și le-a spus. Din istorisirea 

lui, cam încîlcită ce-i drept, 
priceput totuși că este vorba de 
niște curele cărora dacă le-ar 
face el un fel de dispozitiv nu 
s ar mai rupe așa des, mașinile 
ar merge mai bine, ar lucra deci 
mai în plin.

— Singur însă o să-mi fie 
greu... Hai s-o facem împreună... 
Doar este pentru fabrica noastră.

Așa s-a născut în 1957 colecti
vul inovatorilor ale cărui prin
cipii de bază sînt: a) fiecare 
să studieze și să cunoască la 
perfecție procesul de producție; 
b) fiecare supune ideea sa de 
inovație sau de raționalizare 
discuției colectivului; c) „avem 
voie să discutăm ori cit de a- 
prins".

De atunci au trecut aproape 4 
ani și ei au făcut vreo 20 de ino
vații și raționalizări din care 7 
— cele mai importante — pot 
constitui capitole separate în 
istoria inovatorilor fabricii.

în întimpinarea Congresului 
Partidului, tineretul fabricii s-a 
angajat să contribuie la angaja
mentul total al fabricii economi
sind 30.000 de kg. fire peste 
plan, 200.000 de metri patrați 
țesături și să realizeze economii 
în valoare de 166.000 lei — toa
te acestea prin reducerea consu
murilor specifice la filatură cu 
10.500 kg. bumbac puf iar la țe- 
sătorie cu 8.000 kg. fire bumbac.

Antrenați în întrecere, tinerii 
g-au apucat inimoși de treabă.

Inovatorii noștri — cei trei 
tovarăși — s-au angajat și ei 
să-și aducă contribuția entuzias
tă în întrecere, contribuind la

Să vedeți : 
de ani împliniți, 
nici 22. S-au în- 
secție muncind, 
oprit într-o zi in

îndeplinirea angajamentului în
tregului colectiv. Și astfel zile 
de-a rîndul- inovatorii nu au 
avut astâmpăr. Au analizat po
sibilitățile existente, au revăzut 
din nou fiecare amănunt al 
procesului de producție. Și iată 
că s-a cristalizat o idee. Așter
nută pe liîrtie a sunat cam 
așa: „Recondiționarea șeilor de 
presiune 
flyere". 
brică 
șei. Gindiți-vă câ 
ționarea lor se face 
mod extrem de 
introduce intr-un 
bucățică de metal in formă de 
coadă de rindunică, A’u se mai 
tocește șeaua care este foarte 
scumpă, se tocește în schimb a- 
ceasta coadă de rindunică care 
costă o nimica toată. Cită inge
niozitate I în prezent coada de 
rindunică se aplică la toate șeile 
din fabrică.

Aceasta este contribuție pe 
care tinerii inovatori și-o aduc 
în întrecerea socialistă desfășu
rata în cinstea Congresului par
tidului. Și nu singura. Recent 
ei au realizat încă o inovație. 
Se cheamă așa: „Mărirea dura
tei de funcționare a unor curele 
de transmisie". Prin impregna
rea acestor curele cu niște sub
stanțe chimice durata lor de 
funcționare sporește de cite două 
și trei ori. Această a doua inova
ție va fi înaintată acum cabine
tului tehnic. (Ei încă nu au ter
minat socoteala economiilor pe 
care le va aduce fabricii aplica
rea ei)* Prima inovație aduce 
însă circa 40.000 lei economii.

înainte de a părăsi fabrica 
am mai aflat ceva. Cristofor Rat
sching este student în anul I la 
secția fără frecvență a facultății 
de industrie ușoară a Institutului 
politehnic ieșean. în curind intră 
în sesiune și a hotărit să nu ia 
nici un examen cu note mai mici 
decît 8. Gheorghe Cumpănici se 
pregătește pentru o școală de 
maiștri. După ce se va întoarce 
o să plece Cojinovschi la aceeași 
școală. „Așa ne este planul — 
spun inovatorii. Altfel nu se 
poate".

Așa sint inovatorii : oameni 
vrednici, înaintați, crescuți și e- 
ducați de partid. De aceea se 
mîndrește „Țesătura" cu dînșii.

la trenul de laminaj- 
Războaiele din fa- 

au la un loc 4.160 de 
Gindiți-vă că recondi- 

într-un 
simplu. Se 

anumit loc o

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine, 
telului" pentru regiunea lași

UN BILANȚ BOGA T
Tineretul din sec

ția mecanică B sec
torul II, Uzinele me
canice din Turnu Se
verin desfășoară în
trecerea socialistă in 
cinstea Congresului 
Partidului sub lozin
ca „Fiecare tînăr să 
economisească lunar 
materiale în valoare 
de 25 de lei“. Sub 
conducerea organiza
ției de partid, orga
nizația U.T.M. s-a 
ocupat de mai buna 
organizare a tinere- 
(tujui, de ridicarea 
calificării .profesiona
le. Shimburile de ex
periență, demonstra
țiile practice, au aju-

tai pe tineri să fo
losească cu mai mul
tă pricepere materiile 
prime și auxiliare. 
Primul nostru succes 
pe care-1 
parti du'ui 
ta : 17.000 
mii prin 

’ judicioasă
fierului 
fierului
Brigada condusă de 
comunistul Constan
tin Boștină spre e- 
xemp'.u, a realizat 
prin ■ folosirea restu
rilor de materiale a- 
proape 2.000 lei eco
nomii. Ecpnomii În
semnate au realizat

raportăm 
este aces- 
lei econo- 

fo’osirea 
a ta<blei, 

rotund, a 
cornier etc.

și tinerii Mîdvan 
Mișu. Stroescu Con
stantin, Elena Victor 
Și alții.

Lozinca „Fiecare 
tînăr să economiseas
că luna« 25 lei" s-a 
dovedit depășită de 
rezultate. Ne-am an
gajat de aceea să 
luptăm pentru econo
mii mai mari, contri
buind astfel la re
ducerea prețului de 
cost al produselor.

E. CORCOVEANU 
«ecretarul organiza- 
ției U.T.M., secția 
mecanică B, sectorul 
II, Uzinele mecanice 

Turnu-Severin

Au îndeplinit planul
A

semestrial
înainte de termen

Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la întreprinderea de fo
raj Craiova au obținut în între
cerea socialistă în cinstea celui 
de-al lll-lea Congres al parti
dului un important succes: în
deplinirea planului de foraj pe 
primul semestru al anului cu 22 
de zile rnai devreme. Acest suc
ces al sondorilor din cea mai tî- 
nără regiune petroliferă a țării 
a putut fi realizat datorită fap
tului că ei au muncit neobosit 
pentru a introduce pe scară 
largă forajul cu turbina in pro
cesul de săpare a sondelor. Pînă 
la această dată, 44,3 la sută 
din volumul de foraj s-a execu
tat cu turbina, depășindu-se cu 
8,4 la sută prevederile planului.

Lucrul cu turbina a dus la 
mărirea vitezelor comerciale, la 
scurtarea ciclului de foraj și tot
odată a permis obținerea unui 
volum sporit de economii. Ast
fel, economiile realizate peste 
plan pînă acum depășesc 724.000 
lei, sumă care reprezintă 86,5 la 
sută din angajamentul luat de 
colectivul întreprinderii pe între
gul an. Cele mai bune rezultate 
aparțin brigăzii conduse de co
munistul Ion Lungeanu care a 
terminat forarea unei sonde cu 
23 de zile mai devreme și a ob
ținut economii în valoare de 
240.000 lei, precum și a celei con
duse de comunistul Radu Aioan, 
care a forat o sondă cu 13 zile 
mai devreme.

(Agcrpres)

Studiu la clasa de vioara. în fotografie elevi qî școlii elementare de muzică din Galați. 
Foto : N. STELORIAN

Biblioteca Centrală 

peqions’ă

H jne8 >ara-Deva

Proletari din toate tarile, uniti-vă!
—

Tinerli din întreprinderile ra
ionului Tudor Vladimirescu -din 
Capitală se întrec pentru a rea
liza tn cinstea Congresului 
partidului cit mai multe econo
mii. Recent, în cadrul unei con
sfătuiri la Casa de cultură a ti
neretului din raion, au fost ana
lizate succesele obținute de ti
neri in întrecere. De la începutul 
anului tinerii din cadrul raionu
lui au realiz-at 14.730.000 lei 
economii peste plan.

La fabrica „Flacăra Roșie", de 
exemplu, economiile realizate de 
tineri au depășit angajamentele 
luate. Din economiile realizate 
de tinerii din brigada lui Ursa- 
che Petre se pot croi .peste 4000 
fețe pantofi băieți. Prevederea 
ca fiecare tînăr croitor să eco
nomisească 550 dm.p. piele s-a 
învechit. Fiecare tînăr a econo
misit cite "50 dm. p. piele. Ino
vațiile realizate de 'tinerii de la 
I.O.R. aduc întreprinderii eco
nomii de peste 130 000. lei.

Tineretul din întreprinderile 
raionului realizează economii și 
prin intens’‘ficarea acțiupllor de 
muncă patriotică. Activitatea 
desfășurată de cei 10.819 tineri 
brigadieri a adus economii, de 
peste 80.000 lei. Dorn.:ci să con;, 
tribute la creșterea producției 
siderurgice, în timpul lor liber 
tinerii au colectat peste 550.000 
kg, de fier vechi.

GHEORGHE 
directorul Casei 

a tineretului,
Tudor Vladimirescu 

București

MORARU 
de cultură 
raionul

in stațiunile
Zilele acestea, in stațiunile de 

pe Htoraiul Mării Negre a sosit 
primă serie, de oameni ai mun
cii veniți în acest an la odihnă 
și tratament.

Prin darea in folosință de noi 
vile și case de odihnă și printr-o 
mai judicioasă repartizare a 
spațiilor existente, capacitatea 
stațiunilor Vasile Roaiiă și Ma
maia a crescut in acest' an cu 
cîte aproaipe 1.000 de lochuri pe 
serie. Pe întregul sezon din vara 
aceasta, stațiunile de pe litora
lul Mării Negre pot găzdui cu

facinteiaIneretului
.• # M --ff 9 Ar H -I fl ț Z. JI-,4 X ■ < » sj

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVI, seria Il-a nr. 3443 4 PAQJNI — 20 BANI Vineri 10 iunie 1960

de pe litoral
aproape 25.000 vizitatori mai 
mult decît în anul trecut.

Ca urmare a grijii partidului 
și guvernului pentru continua 
dezvoltare și modernizare a 
stațiunilor de pe litoralul Mării 
Negre, in vederea asigurării, o- 
dihnei oamenilor. niuncM în cît 
mai bune condiții capacitatea de 
găzdu're a stațiunilor a ajuns 

: în .prezent la aproape 200-000.,de 
Jocuri sezon, adică de aproa
pe 4 ori . mai mult decît în 1955.

(Agerpres)

Citiți
Pag. 2-a:

Proiectul Directivelor 
celui de al lll-lea

Congres al P. M. R. 
în dezbaterea 

oamenilor muncii

Utemistele Sasz Magda, 
Antal Elisa beta și Csedo Ma
ria, sint trei din tinereie 
fruntașe din secția ambalaj 
mecanic a fabricii „Dezrobi

rea" din Orașul Stalin,

Foto : A. VIERU

Concurs 
pentru tineret 

Concursul cu tema ,.Drumul 
glorios de luptă a partidului 
pentru fericirea și bunăstarea 
poporului'*, organizat de C-C. al 
U.T.M. și Comitetul de radio și 
te eviziune, în întimpinarea ce
lui de-al IlI-lea Congres al 
partidului, a antrenat în desfă
șurarea sa un număr însemnat 
de tineri muncitori, elevi, tineri 
intelectuali din întreaga țară.

Bazat pe studierea unei bo
gate bibliografii, concursul a 
constituit un bun prilej pentru 
cunoașterea mai temeinică de 
către tineret a luptei P.C.R. îm
potriva exploatării capitaliste și 
moșierești. împotriva dictaturii 
fasciste și a războiului antiso- 
vietic, a luptei glorioase dusă 
de partidul nostru pentru cons
truirea societății noi, socialiste, 

La prima fază a concursului 
— regională — care s-a desfă
șurat de curind, participanții a« 
dat mai întîi cite o lucrare 
scrisă. Pe baza selecționării lu
crărilor, concurenții cei mai bine 
pregătiți au fost confruntați în 
cadrul unor întreceri orale gen 
„Drumeții veseli**, la care au 
asistat numeroși tineri.

Vineri, 10 iunie, începe la Bu
curești desfășurarea fazei finale 
la care participă reprezentanți 
din toate regiunile țării și din 
Capitală.

(Agerpres)

PE MARGINEA DEFINIȚIEI

Nota 10 la examen. Studenta Rodicq. Burice! din anul I de la 
facultatea de filologie din Capitală își privește cu mindrie 

carnetul de student

Colectiviștii din 
raionul Murgeni 

fruntași 
pe regiune

Colectiviștii din raionul Mur
geni, regiunea Iași, lucrează din 
plin Ia întreținerea culturilor și 
fac ultimele pregătiri pentru re
coltările de vară. în executarea 
muncilor agricole ei sint frun
tași pe regiune. Aceasta se da- 
torește condițiilor create de 
faptul că agricultura raionului 
a fost colectivizată. Aici sint 
acum 49 de gospodării colective 
în care aproape 14.000 de ță
rani muncitori lucrează în co
mun o suprafață de peste 51.500 
hectare de teren.

Țăranii întovărășiți din raion 
s-au convins tot mai mult de 
superioritatea gospodăriei co
lective. Colectiviștii au vizitat 
cunoscuți și rude din întovărăși
rile agricole arătîndu-le, pe bază 
de date și cifre, avantajele mun
cii în gospodăria colectivă.

Gospodăriile agricole colective 
din A ăleni, Șuletea și altele au 
recoltat de pe mari suprafețe 
producții medii - între 1.200— 
2.000 kg. de floarea-soarelui la 
ha., cele din Peicani, Lățești. E- 
pureni au strins de asemenea 
de pe suprafețe mari în medie 
2.000 kg. de porumb la hectar, 
iar colectiviștii din Giurcani au 
obținut peste 24.000 kg. sfeclă 
de zahăr la hectar.

Valorificînd cantități crescînde 
de produse pe bază de contract 
cu statul, gospodăriile colective 
au realizat venituri însemnate, 
ceea ce a determinat sporirea 
fondurilor lor de bază cu peste 
5.700.000 Iei.

(Agerpres)

„Seraliștii“

de Demostene Botez

scrisoarea tov. 
de la Uzinele 
din Capitală,

Am citit și eu 
Constantin Dinu 
„21 Decembrie** 
care întreabă : „Ce-i eroismul?" 
fiindcă, în definitiv, la asta se 
reduce toată încurcătura și ne
înțelegerea.

In sinea mea, întrebarea m a 
găsit cu o opinie gata făcută. 
Am voit totuși să mă documen
tez, didactic și practic, cercetînd 
și părerea autorilor de dicțio
nare. Cunoscînd reputația lui 
Larousse, l-am deschis repede. 
Mare decepție 1 Explicația 
țiunei este făcută 
tivarca ei și in
vers : „Eroism — 
este tot ce-j pro
priu eroilor" ; iar 
„eroic" — ceea ce 
aparține eroilor".

Am exclamat pe 
romînește : „M-am 
lămurit buștean r

Multe inepții universale mai 
sînt!

Caut In dicționarul limbii ro- 
mîne moderne și iată că aici 
găsesc ceva substanțial care-mi 
clarifică propria mea ideie: „E- 
roism, capacitatea de a săvîr- 
și fapte mari".

Rămîn totuși cu ideea că și 
acestei definiții îi lipsește mie
zul, substanța esențială, 
caracterizează 
ismul.

Mie mi se 
face neapărat 
ria valorilor morale. Că deci în 
acea expresivă „faptă mare" ce 
se cere unui act, pentru a fi e- 
roic, intră un act de jertfire de

no-
prin adjec-

care
într-adevăr cro-

pare că eroismul 
parte din catego

fată în fată cu... maturitatea
de Dumitru Âlmaș

ora
re-

rie 
Le

în luna iunie, o mare parte 
a tineretului nostru traiecte fe
bra examenelor. Și mai ales fe
bra examenelor de maturitate.

Iată-ne la școala medie mun
citorească „Timpuri Noi** de pe 
Splaiul Independenței. E 
șapte și sună clopoțelul de 
creație.

Mă apropii de un grup 
elevi din clasele a Xl-a.
ascult discuția. Au fixat orele de 
meditație, dimineața, ca să poa
tă termina conspectele și să poa
tă repeta 
menul de 
sează de 
de limba 
orele. își 
notițe. Elevei Suzana Haupern i 
se pare mai greu la fizică. A 
fost muncitoare, iar acum e aju
toare de maistru la fabrica „Tri
cotajul Roșu4*. A făcut, în ca
drul fabricii, o școală de cali
ficare și apoi o școală de maiș
tri. îi place mult să învețe. Și 
învață. Nu pierde nici o oră de 
meditație ori de curs. Măcar că 
are 27 de ani, studiul n-o obo
sește. Mai ales o antrenează în
vățătura în grupă. Are colegi 
buni ca Hău Dumitru ori Chiru 
Rozela cu care se întrajutorca- 
ză.

— Cum să nu învăț ? Fabrica 
se îngrijește mult de mine ca și 
de celelalte colege care, de pa-

materia pentru exa- 
maluritate. Se intere- ’ 
matematică, de fizică, 
romînă. I«i comunică 
făgid uiesc caietele de

tru ani, facem școala medic. To
varășa secretară a organizației de 
partid, Paula Vișinoin ca și șe
ful de secție losif Jitam in-au 
încurajat și sprijinii totdeauna. 
Acum avem concediu 40 de zile, 
în vederea examenului. Să ne* 
pregătim în tihnă.

înalt țhipeși muncitorul ma- z 
trițer și elev în clasa a XI-a a. 
școlii medii muncitorești „Tim-, 
puri Noi", Constantin Popa se 
apropie de noi zîmbind. Ține să 
spună că nu vrea să facă dc ris 
întreprinderea care l a trimis.

— Nu-i vorba numai dc mi
ne. De șapte ani lucrez la Uzi
nele „Clement Gottwald**, 
legat de acest colectiv ca 
viață însăși. Tovarășii m-au tri
mis să învăț, să mă cultiv, să 
mă pregătesc pentru maturitate.

— Și pe urmă?
— Pe urmă... Sînt propus pen

tru politehnică. Vreau să urmez 
facultatea de mecanică...

Colegii îl aprobă. 11 apro
bă mai cu seamă Mihailovici 
Jana. Aflu că-i rilituitoare la 
Fabrica de pielărie și încălțămin
te „Flacăra Roșie". Execută a- 
colo un control tehnic inîerfazie, 
în procesul de producție. Și 
parcă în gaturi, în «clipirea o-

Sînl
de

chilor a împrumutat ceva din 
agilitatea specifică profesiunii — ' 
să vadă repede, instantaneu, și 
să despartă fulgerător dc repede - 
ce-i bun de ce-i rău.^Colegii îmi . 
șoptesc, cu admirație : .

— Are 22 de ani și-i membră 
de partid.

Volubilă,’ vioaie, sprintenă în 
- gesturi? și în idei povestește re

pede, cu antren și* dinamism.
— La început îmi era greu la 

matematică. Dar tovarășii profe
sori nu m-au lăsat pînă c|nd 
n-am devenit o elevă capabilă 
să ciștig o...bătălie în marș. Ani 
muncit strașnic pînă-ani ajuns 
să mă descurc. Dar nu-mi parc 
rău. Verificarea forțelor și vic
toria dă bucurii nemăsurate. îmi 
place mult istoria și economia 
politică. Dar n-am neglijat chi
mia.

-— De ce" tocmai chimia?
— Pentru că întreprinderea 

mea are nevoie de chimiști. Așa 
cere și proiectul Directivelor 
Congresului al IlI-lea al Par
tidului: cadre legate de produc
ție. Știți și dumneavoastră că 
Directivele prevăd pentru anii 
1960—1965. pregătirea a 260.000 
de noi cadre de muncitori ca-

Jificați. peste 100.000 de cadre 
tehnice medii și aproximativ 
54.000 cadre cu pregătire supe
rioară. Deci zeci de mii de ca
dre ridicate din rîndul oamenilor 
muncii. Și noi avem cinstea să 
ne numărăm printre aceștia. Pe
ste cinci, șase ani, cînd planul 
de,.perspectivă ,va fi planul zilei, 
noi,.vom/fi printre făptuitorii 
lui. .

— Bravo ! Și cum înveți, a- 
cum, pentru examen ?

De -dimineață pînă seara. . 
Și .învăț împreună eu șase colegi 
și. colege., Țoyarășul director s-a . 
străduit să ne programeze me
ri ira ții ori de cite ori avem ne- . 
voie. Profesorii sînt permanent 
în școală. Ajutorul lor vine, cum 
să zic ? La țanc ! Și-i cu atît 
mai antrenantă această pregătire 
cu dt nu pierdem nici un mi
nut. Ne sortăm cunoștințele mai 
rapid ca materialele la între
prinderea unde lucrez.

Mihailovici Jana mai are însă 
ceva de adăugat :

— Să nu bem numai apă de 
trandafir, tovarăși. Mai avem noi 
și codași. Mai sînt și cîțiva care 
din pricina corijentelor 
prezintă la examenul de 
ritate.

In comparație cu anii trecuți 
sînt mult, mult mai puțini co-

nu se 
iiiatu-

(Continuare în pag. 3-a)

sine, de risc șî dăruire totală, 
intr-un scop înalt, patriotic, so
cial, umanitar.

Soldatul care face o faptă 
mare pe front, într un război 
drept, demnă de a fi numită fap
tă de eroism, își pune la bătaie 
propria sa viață, pentru a-și a- 
păra țara ; o face cu riscul vie
ții sau cu prețul ei-

Comunistul care în țările ca- 
p taliste suferă schingiuiri sau 
piere pentru credința lui, își 
riscă sau își da viața pentru i- 
deea comunistă, pentru un înalt 
scop social.

Acel ce sa aruncă 
in talazurile mării, 

Clllâni riscul Proprie* 
, sale vieți, pentru a
infirOlB, salv* de la inec
„ , un necunoscut nau-
ÎSDUIlufiri fragiait, o face in-

r tr-un scop umani
tar.

Așa dar, în definiția eroismu
lui, intră și dimensiunea oare
cum neobișnuită a faptei, dar și 
noblețea, înălțimea morală a țe
lului.

Nu putem fi de acord nicio
dată că fapta de mare curaj a 
unui bandit care-și riscă viața 
și săvîrșește o performanță ului
toare, pentru a jefui este eroică. 
Scopul faptei sale, oricît de ex
traordinară, refuză orice gind 
de eroism.

Așa dar „o faptă mare" în
seamnă o faptă deosebită, ex
cepțională, nu numai prin excep
ționalul ei material, al execu
ției. ci una excepțională din 
punct de vedere moral. De a t- 
fel, acesta este în genere șl în
țelesul comun, obișnuit, al ex
presiei „o faptă mare**.

Dar fiindcă în noțiunea de e- 
roism intră în mod substanțial 
o latură înalt morală, deosebit 
de morală, de nobilă, se pune 

(Continuare în pag. 3-a)
----- .

In secția ,,Victoria" a stațiunii 
experimentale Săftica a I.C.A.R., 
din raionul Snagov, recoltatul 
căpșunilor e în toi. lat-o pe 
tînăra Aurelia Arion sortind 

căpșunile,
fote : AGERPRES



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

Toată atenția introducerii
tehnicii noi

în adunările pentru dezbate
rea proiectului de Directive a'.e 
celui de-al lll-lea Congres a’ 
pârtiduîui, numeroși muncitori, 
tehnicieni și inginer: de Ia U- 
zinele metalurgice ,.Gh. Ghecr- 
ghiu-Dej“ din Tîrgoviște. pri-ire 
care mâislrul Kiuc Gheorghe. 
Tomâ Alexandru de la secf:2 
vane, Bărbulescu \ c:’ae de Ia 
secția mecanică grea, OprciJ 
Traîâ-n de la turnătorie au saol 
niâl printre altele justețea pre
vederii cuprinse in proiecta’ de 
Directive după care uftrotfcce- 
rea tehnicii celei mai noi in 
toate ramurile economiei națio
nale constituie o condiție pr n- 

*UU* ‘ “ ca
pe

cipală pentru îndeplinirea 
succes a planului economi: 
anii 1960—1965.

— Proiectul de Directive 
celui de-al lll-lea Congres

ale 
o al 

partidului prevede creșterea re
ducției de utilaj petrolifer ie 
1,9 ori în perioada anilor 1960- 
1965, față de anul 1959, a spus 
comunistul Chiru A 
inginer la secția mecanică g'ri. 
Partidul cere proiectanților, con
structorilor de utilaj petro
lifer să ridice permanent e- 
ficăoitatea tehnico-economică a 
utilajelor produse, fabricarea a- 
celor utilaje care reprezintă cel 
rhaj înalt nivel al tehnic:.. Sl~t 
convins că ne vom îndeplini cu 
cinste această sarcină. Vorbind 
despre posibilitățile existente 
pentru introducerea tehnicii no* 
el a spus: în uzina noastră 
armăturile de la robinetele 
vane cît și racordurile specisle 
se fabrică după procedee teh
nologice învechite care necesită 
multa muncă manuală și sint 
extreih de costisitoare, iar pro
ductivitatea e scăiută. De actea 

Pentru o producție sporită AlMC

șj. Ja un preț de cost redus 
-O, ,31

«SRprtnt, în secțiile și atti’ere’e 
Uzifietor mecanice dîn Turna Se- 
vărih muncitorii, inginer: s 
tehriicienii au dezbătut proiec
tul de Oî'rective ale cehii de-a! 
ITI-lea Congres al Partidu c 
Și cu acest prilej, muncitorii 
neri și vîrstnici și-au mantres st 
putefnic încrederea în poiiVtz 
înțeleaptă a partidului, convinge
rii că prevederile proiectuim de 
Directive vot fi pe dbplih rea
lizate.

— Intre vorba și faptele par- 
tiiultli, a spus tînărul fon Bă
nică din sectorul II constrectii, 
nu există deosebire pentru că 
politica partidului pornește ae la 
cerințele vieții, are în central 
preocupării dezvoltarea țâr:;, ri
dicarea nivelului' de trai al oa
menilor muncii. Prevederile sta
bilite în ptoiectuî de Directive 
ilustrează înțelepciunea cu care 
pâftiaul conduce opera de :n- 
dustrialiZăre sbciaiistă a țării. 
Și pe viitor, principala atenție 
va fi acordată dezvoltării cu 
precădere a industriei grele ți a 
pivotului ei, industria construc
toare de mașini. Pe această 
bază se vor dezvolta armonios 
celelalte ramuri a te economiei 
naționale, va crește numericește 
clasa muncitoare, se va îmbu
nătăți continuu nivelul de trai 
material și cultural al poporu
lui.

Vorbitorii ți-au manifestat ho- 
tărîrea de a munci în așa fel, 
Incit să fie la înălțimea preve
derilor șesenalului, să contri
buie îd tnad dirăct la realizarea 
acestor prevederi. Ei au subli
niat legătura directă care există 
între ridicarea nivelului de trai 
și propria Idr muncă pentru 
creșterea producției și producti
vității muncii, reducerea prețu
lui de cost a! produselor.

Sarcinile care stau în fața 
constructorilor de vagoane și 
nave, sînt din ce în ce mai mari. 
Parficipânții la dezbateri au 
studiat atent procesul de pro
ducție, rezervele existente și au 
venit cu propuneri care să ducă 
la Creșteiea. productivității mun
cii, ta reducerea prețttluj de cost 
ăl produselor, lă îmbunătățirea 
calității lor.

-c- Noi ne sfătuim deseori — 
spunea tînărUl strungar Dascălu 
Gută, te ani putea face ca să 
spopi-m productivilatea muncii. 
Cred că dăcă-șervioiul nostru de 
aprovizionare, ne-ar aduce cher- 
nere pe rulmenți, și cuțite ma- 
ratoarte ărn ăvCș posibilitatea să 
mărim viteza de ășehtere a me
talelor. Astfel am realiza în a- 
ceeași unitate de.tirnp mai multe 
produse: Tot pentru mărirea vi
tezei de a’chiere la, mașinile 
mari, inginerul Ion Giurcă a 
propus procurarea plăcuților 
metalo-ceramiee. iar tînărul in
giner Nicdlăe. Velcu a propus 
extinderea fol&ifif plăcuțelor 
miherafo-cetamice în prelucra
rea prin ațchiere a metalelor.

— Eu propun — a spus vor
bitorul — să se studieze posibi
litatea organizării în țară â unei 
uzine care să producă plăcuțe 
minerălo-cerămice.

Lă Uzinele mecanice din Tur- 
nu Severin se lucrează instala
ții sub presiune cu bioxid de 
carbon. Pentru aceasta la anu
mite lucrări ce se execută se

prop-", «â se bifiiațeze o secție 
a ns’iki'-iKU; evsttfit I.T.CM.E., 
sau an iftânm de st-odii, cerce
tări și p-iKCtăr tef oMog ce care 
sl găsească a» r'xedee teh
nologice ți SDV-nr soi. econo
micoase. la n vetal teta-.c? moc- 
diata

Despre aeceettitta ict-odueerii 
tehnicii noi in proresu! de pro- 
dsrție. despre rvees tatei mo- 
denrfim .i-ne: 1 tebi! ți Ne- 
deicu loan, marez-u la reetia 
vane. El a grupa nvcanfzzrea 
secțsei ior. -ot tdurerea uee 
benzi rwlante care ar 'c-sesea 
creștere» de dterr te a teo- 
ducEci X p j4jlCiHal

— Ia sectant wibi Mb**- 
rea penelor ’sdioate dr *-a ro- 
bTneteta rate, ți a reetata cve> 
vane se face setea! seuaea 
tor Nede'cv Iov* 9a .a w 
este de calitate s»»tee«rț ar 
preta’ de rasr ai țctesse te 
este îned rvd--K De aceea 
proeoa ca aceste -aerată t> 
fie (acute de e —asii a»e- 
riail pe—ra rectlxB — rare 
exiști deja. A«3e* a «as tarei ae- 
nelur se re ’are iv iese es 
mult s r rae- i te uz net «oft

șantierul 3 OneștiiLa

UL tOWLLLÎ

siîrt de 
licit

ușoare 
trebuie 
pentru 
contro-

ION IOSIF
directorul Fabricii de cherestea 
„Moldovița", raionul Cîmpulung 

Moldovenesc, regiunea 
Suceava

cerutei

ft rj

E necesară o instalație
de reformare catalitică

Un alt a- 
oantita-tea 
rezultă ca 
de ptelu-

catalitică. 
msta tatii 

i să valo- 
materia 
benzine

și In cadrul 
Onești.

Ing. TRAIAN 
șeful serviciului 

capitale, Rafinăria

LEONTE
construcții 

nr. 10 Onești

□ RTINE
CĂRAMI1I

EcononiE
-ttZIDÂHF

Cârăresca G-gree că 
sr~- 'tnastri rr fi mei 
jos Ji Băi eCCTSCBăCM.

î—3 fBTtrăți dre 
ta v cws de snectahtare de b 
lfc» 11 ICAJt Aut «'Va per
manent tv urină sseeiapțtt ți 
s-a- rea-î'za fsiemai* eeootw i. 
eimtmnd smucit et se plătesc 
actFT soe-talnt-'or rentre trans
port și ■ndem-rzatie.

— Constracț'i de vagoane va 
lua • mare dezvoltare a zis G- 
nâri'. iag tter 5*floescu Con
stante. țefu! secției nKcin-.ee. 
de aceea oropan să se stai ezc 
[osibilttatea aroieetlr:: unei li
ni: an temu "e de reațin: onelk 
pentru p-etacrarea rar. loc le 
unsoare «orodese d-fic:?e>. O li
nie ntorra'J ar redare mult 
timpul de lacra ț< ar erețre 
foarte mvlt rro-vrt v tstea ma
cii. Proem? de «eerenea mini- 
steruhr de -esort să țsmstreeă 
sec lom nostru ca o -rășină :t 
rectificat interior ț ana de recti
ficai ertrror, rrerar- > a Ba
sina universală de ascat t scule, 
mașini de cere aveoî absontâ 
nevoie eentra îadeplîairea sa’C- 
nilor de producte și care deo
camdată ne 'iosesc

Mai mnlți vorbitori, arin 
care tineri B rw Adr 
Ileanu Vasile. Ptfvweâcn Petre 
de la secția sudură au propus 
să se studieze posibilitatea or
ganizării unei fabrici de oxigen.

— Uzinele noasBe — au spus 
ei — consumă mult oxigen 
care acum se aduce de la Arad. 
Tîrgu Jiu etc. O fabrica in 
Tr. Severin ar rezolva necesa
rul de oxigen pentru toate în
treprinderile din ora;, din Or
șova, Craiova tic. S-ar ecoso- 
misi sume însemnate care se 
cheltuie cu transportul.

O seamă de vorbitori au pro
pus înlocuirea aparaturii elec
trică din material neferos cu a. 
paratutâ din mase plastice a 
înființarea unui laborator pen. 
tru tratarea (cimentarea^ matri
țelor înființarea unei secții de 
inifugat materialul lemnos nece
sar construirii 
cerea croiului 
la materialele 
cele lemnoase.

Numărul mare de propuneri 
care au fost făcute în cadrul a- 
dunărilor de dezbateri demon
strează că muncitorii, inginerii 
ți tehnicienii au. studiat atent 
procesul de producție, că sînt 
preocupați de continua îmbună
tățire a procesului de producție, 
de posibilitățile care i-ar duce 
la obținerea unei productivități 
sporite a muncii, și la realiza, 
rea unor produse cu un preț de 
cost cît mai redus, datorită fap
tului că sînt conștienți că î<n fe
lul acesta contribuie Ia ridica
rea propriului lor nivel de trai. 

vaselor, introdu- 
centralizat atît 
feroase cît și la

LIDIA POPESCU

cepute de comunistul Nedelcu 
Ioan si Mihai Longhin in cin
stea Congresului al lll-lea al 
P.M.R. Cabinetul tehnic al uzi
nei hhprtunâ cu a Hi specialiști 
âu găs’t că inovațiile respective 
sint bune, ele duckid o mire 
creștere a prodactivitlți! mwn- 
ciL Discutînd in confirmare ?e 
mărginea introducerii Iehnx:i 
no* in procesul de aroducî e, 
«emJ?ta! Bratu Eugen, ng nrr 
la sectoral turnătorie. • ;rocu« 
ae’ ram masetotetor emter^-’et 
in tocul celor ob-'mrie. proce
deu care ?e îrtifă îmbanltătrea 
caftit!! produselor turnate a- 
ăuce ecoewnii de metol de 10- 
1S tone lunar. De a?e-re-ea co- 
wn^stu! I? îmoiw too strungar 
Ia secția mecasicâ grea a vru- 
aos isstalarea nur tad bar re 
cu apă la pe’ rsrre'z a—te «a 
iscat rat-tete ra rtacațt dare, 
faat cart ar cuMrM te mări
re» rtoteete- tar

O ortetază m arg teabâtilă 
Ei cadru* »!s-ă tar a fost a- 
reez »es.ad real zare» de c9

deosebit ie -rtettaata șes t

!»-

că 
ter-

Este cunoscut faptul 
centrala electrică și de 
moficare de la Borzești dă o 
mare cantitate de aburi in
dustriali rafinăriei nr. 10 O- 
nești și combinatelor chimice 
din jur. Eu propun ca în cen
trala noastră să se constru
iască Un colector cu ajutorul 
căruia să conectăm cantită
țile de aburi rămași nefolo
siți de rafinării și combina
tele chimice. Astfel acești 
aburi, care acum se pierd 
vor putea fi folosiți în alte 
locuri și scopuri și vor ri
dica eficifenț-a economică a 
centralei noastre.

Pentru reduce'ea prețului 
de cost în construcții propun a 
se înlocui plăcile de faianță 
cu placi de format moi mare 
și produse din material plas
tic care sînt mai ușoare, mc 
rezistente și moi ieftine.

ION ILIE
mecanic de turbine. Centrala 

electrică și termoficare 
Borzești

D. ION
dulgher

Trustul de construcții- 
Buourești

★
Cantitatea de 

calcar rezultată 
de producție al 
cinate 
sodă nr. 2 din Govora raio
nul Rm. Vîlcea, se ridică la 
sute de mii de tone anual.

deșeuri de 
din procesul 
secției —cal

de la Uzina de

din BucureștiRoaită“La Uzinele „Vasile

în exploatările forestiere
studiait cu atenție preve- 
proiectul'ui de Directive

numai
Țesături
la dimensiunile

— Propuneri
Dintre acestea se pierd anual 
peste 100.000 tone. Propun 
ca toate dieșeurile de calvar 
să fie folosite la maximum în 
proce.sul de fabricare a ci
mentului — fiind transporta
te în întregime lă fabricile de 
ciment.

Ing IONESGL DORIN
Uzina de sodă itr. 2 Govora 

♦
Privesc întotdeauna Cu 

plăcere antenele de televizi
une dc pe blocurile de lo
cuințe bucureștene. în ultima 
vreme ele s-au înmulțit. A- 
ceăsta arată că tot mâi mul- 
ți oameni ai muncii își cum
păra televizoare, câ nivelul 

Gospodărirea cu grija <j me
talului o last proble.rhd cea 
mai viu discutata în adună
rile de dezbatere a Proiectu
lui de Directive ale Con
gresului Partidului la Uzinele 
,,Vasile Rooitâ“ din București. 
Muncitorii, inginerii și tehni
cienii au arâtat că reducînd 
consumul specific de metal 
cu numai 1,2 îa sută se pot 
realiza in acest an 76 de 

semănători în plus.

Proiectni Direeitvelor celui 
de-al III-'ea Congres <1 P-M.R. 
* srseratn " 
pecrirs -n 
celor care 
petrolifere 
însemnate 
retire se
•Sn
al rai acriilor existente ți 
traducerea celor mai noi proce
dee de oreiuctdre secundare să 
r decâm yrtâ in anul 1965 cu 
40 la setă valoarea unei tone de 
tit» suna» pretacririi. Pornind 
de la această indicație, pe baza 
anei studieri amănunțite a po- 
sibu’itâWor rafinăriilor noastre, 
propon ca s* se construiască la 
Onești In anii următori o insta
lație de reformare i 
Cu ajutorul acestei 
vom avea posibilitatea 
riiicăm mai complet 
primă și să producem 
superioare, cu cifră octanică în= 
altă. Astfel vom satisface fn 
măsură mai mare cerințele cres-

■< economic de pers-
• m fsța noastră, a 
Suc-âtn in rafinăriile 
sarcini deosebi: de 
Tn proierfu! de Di- 
tasează sarcina ca 

-icaea nivelului tehnic
m-

și sugestii -
lor de trai este in creștere. 
Problema are însă și un as
pect... neestetic. Proptin să 
se instaleze antene unice, o 
singură antenă pe bloc, care 
poate asigura o recepție bu
nă și un aspect estetic ora
șului In plus s-ar economisi 
și materiale.

GH. MATEESGU 
maistru la Uzinele 

. Semănătoarea" ’București 
ir

Adeseori după ce copaii 
r.ei au stricat încălțămintea 
am încercat să o recondițio
nez prin atelierele de cizmă
rie. Din păcate un pantof 
sau o ghetuță dc copil se

Am 
deriie r ___ ...
ale celui de-al lll-lea Congres 
al P.M.R. în legătură cu sec
torul economiei forestiere. Pro
iectul Directivelor pune accent 
deosebit pe mecanizarea lucră
rilor în exploatările forestiere 
și valorificarea judicioasă a 
masei lemnoase.

In fabrica noastră de cheres
tea, deși s-au introdus multe 
mașini, multe openații mecarti- 
zindu-se. mai sint unele lucran 
privind manipularea buștenilor 
care se execută încă manual. 
Aceasta îngreunează sporirea 
producției și influențează ți pre
țul de cost. Biscutînd ou ingi
nerii noștri și cu mai mulți 
muncitori din fabrică, noi am 
ajuns la concluzia că putem me- 
caniza aceste lucrări. In acest 
sens, noi studiem construirea u- 
nui agregat mobil care să ma
nipuleze buștenii din depozit 
plină la fabrica de cherestea. A- 
cesit agregat va executa mai 
multe operații: descărcarea
vagoanelor C-F.Fi, descărcârea 
remorcilor oii bușteni, stivuirea 
buștenilor lungi și manevrarea 
vagoanelor încărcate și goale, 
lucrări Ce acum se execută ma
nual.

Punerea în poziție de lucru a 
noului agregat urmează a se 
face de către 2 muncitori in circa 
7 minule, iar descărcarea unui 

cînde de carburanți superiori 
pentru consumul intern șj pen
tru export. Dar cele arătate pî- 
nă acum nu sînt singurul avan
taj. Prin construirea acestei in
stalații putem mări cantitatea 
de gaze necesare ca materie pri
mă combinatelor petrochimice 
din cadrul complexului, âvitînd 
astfel transportarea acestor gâze 
de la distanțe mari, 
vantaj esie legat de 
mare de hidrogen cd 
urmare a procesului 
crare. Acest hidrogen îl putem 
folosi în noile procese chimice 
înbunătățind în mod deosebit 
calitatea și sortimentul motori
nelor.

Există toate condițiile oa a- 
ceastă instalație să fie construi
tă eventual chiar
Rafinăriei nr. 10 

repară greu sau chiar nu se 
mai poate repara de loc A- 
ceastă situație se datorește 
faptului că tălpile încălță
mintei dc ropri se cos direct 
de pielea încălțămintei.

Pentru înlăturarea acestei 
deficiențe, propun ca încăl
țămintea de copii să fie con
fecționată la fel ca încăl
țămintea .de oameni mari, a- 
cțitâ fețele de piele să fie 
fixate pe un branț rezistent 
și nu cusută direct de ramă 
și talpă.

ÎEORGETA BOLOGAN 
muncitoare la Fabrica 

de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“- 

București 

vagon de bușteni în 5 minute. 
Agregatul va permite reali
zarea simultană a două ope
rații (descărctăt și stivuit) î-iu 
pericol de accidente. Producti
vitatea teoretică ta descărcat va 
fi de 1200 metri cubi bușteni îh 
8 ore. Pentru punerea în func
țiune a .agregatului este nece
sară modificiarea procesului de 
producție în depozitul de buș
teni; Astfel, linia C.F.F. trebuie 
să fie prelungită și să se mon
teze schimbători de cale feraită 
pentru a se permite descărcarea 
vagoanelor pe ambele părți. Pu
nerea în funcțiune a acestui a- 
gregat va permite mecanizarea 
lucrărilor amintite și va aduce 
economii anuale în valoare de 
cel .puțin 200.000 lei.

Noi socotim că noul agregat 
poate fi folosit în țoale sectoa
rele de manipulare ale fabrici
lor de cherestea. De aceea pro
punem Ministerului "Economiei 
Forestiere să studieze proiectul 
acestui agregat mobil pentru a 
putea fi introdus în fabricație 
de serie. Folosirea acestui agre
gat mobil va aduce importante 
economii și o însemnată creș
tere a productivității muncii wi 
fabricile de cherestea.

UN NUMĂR l)F

Procesul de produefie 
să fie centralizat

Pe baza analizei situației și a 
posibilităților existente noi pro
punem ca cele patru sectoare de 
producție ale uzinei noastre să 
fie centralizate intr-un singur loc
— există condiții de amplasare
— și iată de ce.

Aș'a cum se găsesc azi, trei 
dintre sectoarele noastre sînt la 
foarte mare distanță față de sec
toral intii care este considerat 
sector central. De pildă sectohul 
doi este amplasat la o distuhță 
de 1,260 km., sectorul trăi la dis
tanța de 2,620 km. și sectorul 
patru lu 3,100 km. față de sec
torul certraL

Aceste distanțe determină un 
voludt important de transport cu 
autocamioane pe străzile orașului 
CraioVa, nu numai pentru trans
portul materiilor prime, materia
lelor, coînbiisiibilului și produse
lor finite, dar și pentru transpor
tul semifabricatelor și ansamble- 
lor între sectoare. Acest trafic se 
cifrează anutil la circa 20.000 tone 
transportate. Transportul. întreți
nerea camioanelor și cheltuielile 
făcute, determină uzina să piar
dă 1 milion lei anual numai la 
capitolul transporturi.

OPREA CONSTANTIN 
secretar al comitetului de 

partid Uzinu „7 Noiembrie" 
Craiova

VASILE PAȚIGA 
inginer șef

Utilizarea rațională a ener
giei electrice, constituie a 
sursă importantă de econo
mii Se inttmplă uneori ca 
necesitățile de energie să n» 
fie calculate ți stabilite în 
mod judicios pierzindu.se in 
acest lei cantități însemnate.

La secția Ludești n schelet 
Tirgovigte. de pildă, mntoa 
rele de la contpresoare sini 
de 100 Kw., in timp ce aici 
trebuie motoare cu 6 forță 
de numai 80 Kw.

Propun deci înlocuirea a 
cestor motoare cu o forță 
mai mare, cu una măi mică. 
In felul acesta se vor rea
liza economi, de energie elec
trică.

OSCAR RIZALI 
electrician — 

schela Tirgnriște

pierzindu.se


(Țhietenil căiții
In uttieeete

Cînd l-am cunoscut pe lacă
tului Mircea Simionescu de la 
„Repub’lica“ mai erau numai 
doua sau trei zile pînă la faza 
raională a concursului ^între
cerea prietenilor cârpii" organi
zat în întâmpinarea celui de al 
IH-lea Congres al P.M.R. și zi
lei de 23 August. Mă așteptam 
să-mi mărturisească emoția, ca 
înaintea unui examen foarte 
Serios. Pregătisem chiar cî- 
teva argumente, ca să-i de
monstrez că emoția lui nu 
e întemeiată. Și iată că tbate 
argumentele mele au devetiit din- 
tr-o dată inutile și ridicole. Nu 
pentru că Mircea Simionescu 
n-ar fi privit cu toată seriozi
tatea concursul la cârc urma să 
se prezinte, ci tocrhai dimpotri
vă.

— La drept vorbind^ eu citi
sem încă dinainte majoritatea 
cărților trecute îh bibliografie. 
Acum, le-am mai citit încă o 
dată. Am căutat să descopăr par
ticularitățile stilului, trăsăturile 
comune ale eroilor. A/i observat 
că multe personaje ale rimate
lor, ale pieselor de teatru, ale 
nuvelelor, au puncte comune de 
caracter, de comportare ?

Ținutul lăcătuș îmi spunea ci 
lectura e cea mai mare pasiune 
a sa. Biblioteca lui numără pestă 
o mie de volume. Și asta nu e o 
simplă cifră. Mutâitori tineri cit 
biblioteci de sute ți sute de vo
lume, acesta e unul din aspectele 
cele trial impreslohante ale revo
luției noastre culturale. De alt
fel, Mircea Si-ihioriescii te cunos
cut îh toată Uzina ca un mare 
iubitor al cărții. De curînd, i s-a 
conferit ți diplbma de difuzor 
fruntaș de carte.

La faza pe întreprindere, lu
crarea sa a fost selecționată pen
tru etapa următoare. Din 312 
concurenți, Mircea Simionescu și 
prietenul său, lăcătușul Alexan
dru Dobre, văr reprezenta Uzine
le „Republica" la concursul pe 
raion.

Despre ce a Scris Mircea Si
mionescu ? Despre „Baltagul1* 
maestrului Sadoveanu. De ce toc
mai despre Baltagul, de vreme 
ce subiectul a fost la liberă a- 
tegere? De tte, rfîfilre todtte căr
țile recomandate, i a plăcut mai 
mult tochiai pbbăstea Vitoriei 
Lipan ? Și Mircea Simionescu îmi 
explică :

— în primul rînd. pentru ca 
Vitoria reprezintă istețimea și 
puterea de sacrificiu a poporiilui. 
Apoi, limba minunată a Ini Sa
doveanu te cucerește de la pri
mele pagini. Descrierea obiceiu
rilor țăranilor moldoveni e atit 
de impresionantă ! Apoi, tânărul 
voinic, cu ochi albaștri. îmi vor
bește despre dramatismul acțiu

nii, despre mort tente l-e cele ttiaî 
însemnMe die căiții. Folosește cu 
multă pricepere termenii criticii 
literare. A citit numeroasă recen
zii ți cronici, pentru a ie prkgăti 
și mai bine pentru concurs. Fără 
îndoială că-i mai pipe ți alte 
opere literare. Lista lor e lun
gă. Shakespeare, Gorki, Osirov- 
ski, Caragialei Creangă, T. Ar- 
ghezi, M. Beniucț Zaharia Stancu, 
Marin Preda, Naghi lstvan. îl 
ascult uimit pe acest tînar care 
îmi vorbește despre personajele 
dramei shbkespearene, despre 
complexitatea eroilor gorkieni, 
despre forța sufletească a perso
najelor lui Marin Preda sau Ti
tus Popovici; Dar eroul lui cel 
mai drag rămine Pavel Korcea- 
ghin.

Aici, Alexandru Dobre, și mai 
tînar decît Mircea Simionescu 
(are doar 19 ani), îi ia vorba 
din gură. Vorbește repede, entu
ziast, ochii negri i se aprind, în- 
tr-o lucire caldă. Puterea sufle
tească a tui Pavka, dîrzenia că- 
racteruiui său, t-au înflăcărat în
totdeauna. Eram sigur că nu pu
tea să-și aleagă alt subiect de
cît „ Ața s-a călit oțelul".

— Nu. N-aș fi avut vreme, în 
timpul pe care mi l-au dat la 
concurs șă scriu toi ce aș fi vrut 
despre Korceaghin. Aht început 
să scriu insă o recenzie mai mare 
în care a să mă străduiesc să 
arăt de ce îmi e așa de drag 
Pavka.

Alexandru Dobre are pasiunea 
aceasta, a recenziilor. într-un 
singur an școlar a compus aproa
pe 90 de recenzii. Iarăși o ci
fră. 0 cifră care înseamnă 99 
de cărți citite în mai puțin de 
un an de zile. Cărți citite de un 
lăcătuș de nouăsprezece ani !

De aceea, nici Dobre nu era 
prea emoționat înaintea con
cursului. Toată bibliografiă ii e 
cunoscută aproape în amănunt. 
Pasiunea cu care îmi vorbește 
despre ilie Barbu, eroul nuve
lei „Desfășurarea!** îmi de
monstrează cit de bine ă înțeles 
structura acestui personajf cit de 
mult l-a impresionat transforma
rea lui sufletească.

Dobre ți Simionescu au multe 
preferințe comtine. Arghezi, cel 
mâi măre poet rondă îh viața, 
i-a incintei încă de mult.

— Asta mi se pore ader arați 
artă, spune Dobre. Să iei cuvin- 
tul bbișriiiit, așa cum îl pronun
țăm cu toții, si-l așezi în vers 
și să sune altfel, parcă nit l-ai 
fi auzit niciodată.

Dintre creațiile poeților, a- 
mîndorura le place Lazăr de la 
Bușea (ce „preamărește demni
tatea omului", cum îmi spune 
Simionescu) versurile lui Labiș 
și Andrițoiu,

Cei doi lăcătuși de lă Uzinele 
„Repiibilcă*1 prezintă pur și 
simplu, o lecție de literatură. 
Nu aleg buviniele. Cele mai ca
racteristică stări psihologice, evo
luția cea moi complexă a per
sonajelor sînt prezentate cu sim
plitate, dar cu un vocabular care 
mărturisește obișnuința de lec
tură.

E și meritul comitetului 
U.T.M. din uzină care a căutat 
să deschidă gustul tinerilor pen
tru lectură. Concursul, populari - 
ttit prin recenzii, prin emisiuni 
speciale, a dtfas de aceea, nu
meroși tineri din âteliete. S-tai 
organizat seri literare cii tema 
„Cu cartea în jurul lumii", tra- 
tînd despre marile creații clasi
ce ale literaturii universale. O 
formă nouă de popularizare — 
„Dans cu eroii cărții", un fel 
de ghicitoare dânsantă (mi-tun 
Și propus să pdrtlcip cit de 
curînd La o asemenea seară) a 
găsit nenumărați adepți. O uzi
nă al cărei cor, a cărei echipă 
de dansuri au obținut premiul l 
pe raion, care sb pregătește să 
înființezi și o echipă de teatru, 
a acordat toată atenția și con
cursului „Iubiți cârtea". Rezul
tatele frumoase o dovedesc pe 
deplin.

Cînd m-am despărțit de noii 
mei prieteni, am băgat de sea
mă că Mircea Simionescu ducea 
sub braț un teanc de noi adezi
uni la concurs. Alți prieteni ăi 
cărții încep să se pregătească de 
întrecere.

Lui Mircea Simionescu și lui 
Alexandru Dobre le urez succe
sul pe rare i merită cu prisosin
ță pregătirea tor serioasă și en
tuziastă. Concursul e din ce in 
ce ftiai greii. Pentru că și în 
alte zeci șl zeci de întreprinderi 
bucureștehe, alțl tineri s-tiu pre
gătit di tot otita stăruință, ciș- 
tigâtorul e greu de prevăzut.

Lui Mircea Simionescu vreau 
să-i mai urez succes și la un 
alt eHlften căte-l așteaptă : la 
tottmtiâ, la poldehnică.

DAN GRIGORES6U

Prin munca însuflețită a elevilor clasei a IX-c A de l« Școala medie „Ady-Șîncăi“ dfn Cluj, 
pămîntul nefertil este înlocuit cu pămint roditor.

Foto : N. StfiLORlAN

_____  ȘAH _____

îri cea de-a treia runda a 
turneirfuf internaționali de șah 
de la Balâtorifâreă, Drinim&r 
(R.P.R.) a făcut remiză Cu Li- 
Henfhaî (U.R.S.9.). Alte rezii'j- 
fate: X’ovacovsrid — Biîe1< 0-i; 
Kh'-ger— Flohr ’/â—’/a ; Sliwâ- 
Zita 7*—Va: Honfi-Sofrevski în
treruptă cu un ușor avantaj -p6n- 
tfu Honfi.

FOTBAL

Comisia de organizare a tur
neului olimpic de fotbal a sta
bilit datele și locurile de des
fășurare a întîlnirilor din ca

dril! grupei al: 26 august: 
Iugoslavia — R A.U. la Pesca
ra: R.P. Bulgaria — Turcia la 
Grosetto; 29 august: Iugoslavia 
— Turcia la Florența, R. P. 
Bulgaria — R.A.U. Ia Aquilaț 
I septembrie Iugoslavia — R.P. 
Bulgaria la Romă, Turcia — 
R.A.U. !ă Livorno.

A
Miercuri în noctufnâ s-ă des- 

lăș'Jrat la Torino rnfifnirea in
ternațională de fotbal dintre e- 
chipete Jtrventus-Torino și Par
tizan Belgrad. Meciul S-ă în
cheiat cu un rezultat de ega
litate: 1—I.

BOX

Vizitele delegației 
parlamentare 

finlandeze

Din poeziile sosite la „Concursul tinerilor 
poeți*' organizat de ziarul „Seinteia 

tineretului" în cinstea colul de at lll-iea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romin

Cîntec de mîndrie
Eu aș trăi degeaba pe pămint 
De n-aș slavi Partidul meu cîntind, 
Ei mi-a schimbat robia-n libertate 
Și glodurilor înălțat-a schele 
Să urce-n su), de slavă însetate, 
în strâie-albastre cântecele mele, 
lat în uzina^n care se supune 
Cu brațe dîrZe anii viitori, 
Meșter iubit, el m-a nvățat anume 
Să prind în forme timpul trecător,

Nu-i pasul meu de-acuma pas pribeag, 
Sînt fericit că sînt ce mi-a fait drag. 
Că flăcările versurilor mele 
Nu le-ntețesc cu vreascuri sau surcele. 
Iar în palatu-n care-au stat doar prinții 
Și-alene Se-ntindea cîte-o crăiasa, 
Duminicp îmi iau de braț părinții 
Și intru vesel ca la mine-acasă.

De regi și dumnezei nu vreau să știu... 
O spun și-n orice cîntec am s-o scriu. 
Nit vreau să știu care-mi era destinul 
Dacă azi ei aveau în mîini deplinul, 
Mi-ajunge palma tatii aspră, spartă 
Și fruOted-i însemnată câ o hartă.

Bu âși trăi degeaba pe pămint 
De n-âș slăvi Pârtidul meu cîntind,

muncitor-București 
IOSIF NAGHIU

„Seraliștii"
față în țață cu... maturitatea

/Urmare din pag. I-a)

rijenți, o domolește cinevi pe 
jana.

— E adevărat. Dar vorba e: 
sînt ? Sînt ! Și s-ai fi putut să 
.tau mai fie... Am muncit doar 
patru ani. Și mai cu seamă că 
toate acestea le facem pentru 
noi, pentru întreprinderea noa
stră, care are nevoie de noi și 
de aceea ne-au trimis aici și 
ne-ajută să învățăm.

în clipa asta soneria se de
clanșează. îmi pare rău. Aș fi 
vrut să-i mai aud. Băieții sting 
țigările. Pornesc grăbiți preocu
pați, spre clase.

Le urez succeS și întru în cân-

celarie. II întîlneac pe tovarășul 
director Ștefan Ion. Lucra toc
mai la programarea orelor de 
meditație pentru «ăptămînă vii- 
toâre, meditații necesare elaselor 
a XI-a. Din discuția cu dîn<ul 
aflu că în 19S4 școala avea 54 
de elevi, iar acum 418. Și nu
mărul lor crește simțitor, an de 
an.

— La cursurile de pregătire 
pentru examenul de admitere în 
clasa a VIII-a au venit peste o 
sută de elevi. Dar important este 
ifaâi ales hptuî că față de pri
mele serii 
deosebit de 
învățămîntului 
eleiii. prin

îmbunătățit 
calitatea 

acum toți

Participați 
la Pronosport I

Va fi in stare Steagul roșu 
să învingă pe Știința la 
Cluj ? Dar Progresul pe Mi
nerul la Lupeni ? V-am amin
tit doar doua dintre întrebă
rile la care sîntfeți invitați să 
răspundeți prin cît mai muite 
variante depuse Io concursul 
Pronosport de duminică 12 
iunie.

s-a 
mult 
Au 

_____ grija partidului, 
mult mai multe posibilități de a 
învăță. Au mai mult interes, 
mai multă tragere de inimă. în
vață cu plăcere, din fconvingere. 
Și apoi, vin din fabrică eu o 
severă educație a muncii, cu nn 
înalt respect pentrii Știință și 
pentru cultura.

Intr-adevâr. chiar din discu
țiile furare dintr-o Scurtă recre
ație am putut să-mi dau seama, 
sâ remarc și dîrzenia și hotărâ
rea și bucuria de a învăța, ca
racteristică âeestor oameni ma. 
turi veniți de drag, de buna 
voie să învețe. Ftentru colectivul 
întreprinderii care-i ajută. Pen
tru toți oamenii muncii.

bpeooco-C'e ^.ev.Ziunii >e bucură de aprecierea elevilor Școlii 
profer onale „Ciement GottwaW“ din Capitală.

Foto : P. POP

Ia conrnuarea lucră 
intenițiSBil: A 

sid mui.ritorilor la educații 
culturi* organ;za ‘. de G( 
si a națională a R- P Ron 
pentru U.N E.S.G.O. și 
siliui Central al Sindicateior 
dir. R. P. _R_. sub atepiciile 
U.N E.S.G.O., au avut loc ioi 
dimineața discuții la rapoarte 
preze-itate. După amiază, parti- 
cipanții la stagiu au făcut o vi
zită prin Capitală.

♦
Ca urmare a dezvritării eco

nomice a regiunii Gonsfanța și 
a creșterii tranzitului de măr-

Vreți să petreceți un concediu plăcut și folositor ? 
Stațiunea balneo-climaterlcă

de lingâ Curtea de Argeș vă oșteapto.

Aveți la dispoziție condiții de cazare și alimentare foarte bune. 
Izvoare de ape minerale.
Tratamente indicate in reumatism.

Lă 12 iunie, pe Ufiâ dfri are- 
nele stadionului „V. I. Lenin" 
din capitala U.R.S.S. se vă 
desfășura întîtnirea internațio
nală de box dintre echipele se
lecționat» ale orașelor Moscova 
și Londra. In ordinea catego- 
riil-or echipa orașului .Moscova 
va fi alcătuită din următorii bo
xeri: Sivko, Stepanov, Stepas- 
kin, Băranikov, Frolov, GorskdV, 
Grișin. Ultima îhtilnîre dintre 
cele două selecționate, desfășu
rată la Londra în 1958, a re
venit pugiliștilor sovietici cu 
scorul de 8—2.

(Agerpve*)

Joi dimineața, delegația par- 
lamentară finlandeză In frunte 
cu Paavo Johannes Aitio, prim- 
vicepreședinte al Parlamentului, 
insqțită de acad. Grigore Be. 
netato, deputat în Mărea Adu. 
nare Națională, și Mircea Biji, 
secretar general al Marii Adu
nări Naționale, a părăsit Capi
tala pleoînd intr-o vizită prin 
tara.

Sosind în regiunea Pioești, 
parlamentarii finlandezi ati fost 
oaspeții muncitorikrf tjzirtei dă 
utilaj petrolifer „1 Mai". Aici 
ei au fost întâmpinați de pre
ședintele Sfatului popular regio
nal, Gh Stan, deputat ta Ma
rea Adunare Națfonaiă, Ion 
Popa, directorul uzinei, de in
gineri și tehnicieni. Delegația a 
vizitat principalele secții ale 
uzinei, grupul sdciâl.

In continuarea vizitei, la blo. 
cui de ulei 3 Teleajen, oaspeții 
au fost îhttmpinați de directorul 
AI. Boabă, deputat în Mărea 
Adunare Națională.

Aarre Edvard Sirr.onen, pre
ședinte al grupului parlamentar 
social-demOctât, a felicitat con. 
ducerea întreprinderii șf pd 
muncitori pentru realizările lor, 
urîndu-le totodată noi succese 
în activitate» de viitor.

Seara, parlamentarii finlan
dezi au sosit în Orașul Stălin 
unde au fost întîmpinați de N. 
Iorga, președintele Sfattfluf 
popular regional, șî de depu- 
tați în Marea' Adunare Națio
nală.

(Agerpres)

A apărut
numărat 6 (22) al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului

Eu am venit pe 
poarta cea mare...

Sub bteîvl vătafului, grumazul 
nu 'mi-a fost dat sâ-l înconvai. 
Nu mi*o fost dat, șomer, 

să-mi scurm cu degetele tremurînde 
hrana
în lăzi de gunoi.
Iubirea» 
nu mi a fost dat să-mi fie 
perpelită, cu aripi de ceară, 
în loț.
Nu mi-a fost dat, în celulă, 
călăii să-mi ardă 
un ochi ori un braț.

Eu afn venit pe poarta cea mate o lumii, 
cînd ostașii țării își smulseseră din dame lânțurile.
Pe poarta cea mare a lumii eu am venit, 
cînd fiecare pas, fiecare copac, fiecare om, 
fiecare gînd înalt, împlinit, 
purtau numele tău,
Partid I j

ELISABETA NAID1N 
studentă-B uCurăști

Lumina...
Dirt ochii fii, lumina irumpe-adinc în noi, 
dind cugetului aripi rn orizontul larg.
Pe mările visării catarg lingă catarg 
stau gindurile drepte, sub constelații noi.

Din ochii tăi lumina irumpe-adinc în noi.

In ochii tai privirea ne-o limpezim mereu 
inseninindu-i zarea și crezul adinernd, 
cum se înalță cerul pe scările de-argint 
cind după grea lurtună răsare-un curcubeu.

In ochii tăi privirea ne-o limpezim mereu.

De ochii tăi iubirea aproape ni~i oricind, 
Că sălcia de ape. ca spicul de pămint, 
ca umbra cu tulpină, ca pinzele de vint, 
Ca foca-aprins de vatră, că flacăra de gind

irtl
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furi prin țara noastră pentru 
alte state, trăfktd prin portul 
Cernavoda este în continuă creș
tet. In vederea satisfacerii a- 
-•stor cerințe, în portirf Cerr.a- 
v-oda sînt în curs de executare 
inpc'tante lucrări d? dezvoSta- 
re Și modernizare. Au fost a- 
mena aîe platforme noi pentru 
depozitarea mărfurilor și s-a 
construit o' cală fetatâ Witre 
pon și sît a G.F.R. Cernavo
da.

Amenajările făcute și cele 
prevăzute a se executa vor per
mite c> în anii următori trafi- 
ciri prin portul Cernavoda să 
sporească de circa trei ori față 
de cel actual.

(Agerpres)

A apăra: in limba romîM. hi 
Editura politică, nomâru’ 6 (22 i 
pe a nu - l%0 a! reviste ..Pro
bleme ale oâcH și ioeiaftendhr**. 
revistă teoretici și mfo’marivâ 
a partidelor •omaniste și măn
ător ești.

In acest număr este pobficat 
cem unic atu! ca privite ședin
ța Consiliului redacțional fl re
vistei ..Prob.ene ale pack și so- 
c:alismului“ precum și artico
lele : Popoarele cer: să fie în
frânați agresorii, să fie obținută 
o pace trainică!; Dialectica mi
litarismului de I. Arbatov; Mi
litarismul german — un pericol 
pentru securitatea Europei occi
dentale de P Peters; FfCtttt! 
unic este o necesitate imperioasă 
de A. Vieuguet; Partidul Co
munist din Maroc își va înde
plini datoria de Aii Yata ; Revo
luția din Guatemala : experien
ță și învățăminte de C. Del 
Campo; Problemele ideologice 
in Argentina de astăzi de H. 
Agosti; Fermierii din S.U.A. : 
problemele, viața și lupta lor de 
J. Hellman.

La rubrica „In țările socialis
mului"* sînt publicate articolele : 
Marele salt în economia națio
nală a Chinei de Van Guan-vei; 
Sarcina economica fundamen
tală a Republicii Democrate Ger-

mane de E- Apel; Relații de 
prietenie ?• aj^or reciproc de 
L. Pol; Pe Mm dtăvartfaraa cd«- 
tinuă a democrației socialiste îfi 
Bulgaria de K. Țtetkov; 81 
muncim in mod sodiaîftt, si tri- 
»m in med socialist de A. Krcet 

Rubrka wîn comu
niste și nnKidtoreștf1* cOftțtfie iln 
bogat material infornătiv cu
privire Ia activitatea tirto* parti
de frățești.

In cad fui rubrici „Cârti Și 
'evisfe4* sini publicate aftte©lele: 
Bazele economice ale socialis
mului in Rom ini a de I- Ofeintk; 
Socialism sau misticism ? de A. 
B. Mlrza

Rubrica „Scrișori, note, re- 
plici“ cuprinde următoarele arti
cole : D vizită remarcabilă de 
P. Villon ; In jurul unei falsifi
cări de S. V.; Ce spune și ce 
trece sub tăcere președintele 
Nasser de KarWn Hafid; Voirtță 
de neînfrânt de P. Lafuente.

Revista „Probleme ale păcii 
și socialismului1* apare lunar în 
limbile : albaneză, arabă, bul
gară, cehă chineză, coreeană, 
engleză, franceză, germană, ita
liană, ja-poneză, mongolă, olan
deză, poloneză, portugheză, ro- 
mînă, rusă, spaniolă, suedeză, 
ungară, vietnameză.

Pe marginea definiției de „eroism"
(Urmare din pag, l-a)

. problema de a ști că însăși no- 
I jiunea de morală nu este șta- 
, bilă, ci in funcție de orînduirea 
socială, că ea este dea o noțiu
ne eminamente social*

Ceea ce burghezia considera, 
în interesul păzirii avantajelor 
și prerogativelor ei, drept mo
ral, este considerat în orîndui
rea socialistă drept tipic de i- 
moral.

Pentru a-și salva interesele, 
burghezia crea mituri ..morale" 
și „eroice*. țn special acel fals 
eroism care stimula jertfirea al
tora pentru interesele di de 
clasă.

In epocile celor mai crîncerte 
războaie de cucerire, de aser
vire și jaf care trebuiau să a- 
sigure burgheziei un plus exce
siv de opulență^ eroismul frec
vent așa cum era el prezentat 
în scara burgheză a valorilor 
morale era al bietului soldat ca- 
re-și da viața pentru obezitatea 
privilegiilor burgheziei.

Erou era nuntit numai acel 
- care lupta nebunește în aseme

nea războaie criminale, ba chiar 
numai acela cate în asemenea 
bătălie își pierdea și viața. A- 
ceasta mergea pînă acolo încît 
„erou viu* nu efa de conceput. 
Distincțiile se acordau de prefe
rință unor asemenea eroi. Un 
căpitan din anul 1R07 care iz
butise să înăbușe răscoala țără
nească în singe. era decorat și 
numit erou

Să cercetăm biografiile eroi
lor muncii socialiste din patria 
noastră. Vom vedea că di sînt 
oameni care dati mereu tot ce 
au mai bun în ei pentru sluji
rea colectivității.

©rînduirea socialistă își are 
noi valori morale adevărate, altă 
dată desconsiderate. Munca este 
azi o valoare morală. Ea im
plică aportul individului la pros
peritatea întregului colectiv, a- 
dică o dăruire plină de noblețe, 
cu tot firescul și simplitatea el

Munca poartă deci în ea în
săși, un potențial eroic O faptă 
deosebită în muncă, înseamnă 
„o faptă mare“ fiindcă este în
cărcată de noblețea unei deo
sebite manifestări morale în în

săși scopul urmărit, care este 
totodată și social și patriotic și 
umanitar

Munca in slujba socialismului 
este deci o activitate umană 
care poate genera eroi.

Firește însă că în eroism sînt 
gradații. Un act poate fi mai 
mult sau mai puțin eroic, după 
gradul de abnegație, de curaj, 
de perseverență, de voință, de 
îndrăzneală, de hotărire, de tă
rie, de caracter, de conștiința 
scopului urmărit, pe care ie-a 
cerut fapta săvîrșită.

In acest sens, lupta dusă de 
milioanele de oameni ai muncii 
din patria noastră de a în
deplini și depăși planurile de 
stat, de a se întrece pe ei înșiși, 
de a nu cruța nimic pentru a 
atinge înaltul țel patriotic, este 
într-adevăr eroică.

Asemenea oameni, poartă în 
ei prin educația lor comunistă, 
aptitudinea de a deveni eroi, și 
nu în chip spectaculos, și nu 
neapărat, în împrejurări excep
ționale.

Ei sînt eroi în structura lor

și steagul de văpaie, deasupra, ni-i oricînd!

HORIA ZILIERU
Iași

fN GURIND PE ECRANELE «APITALEI

distins cu „Premiul pentru înalt umanism și excepționale cali
tăți artistice** și cu „Premiul tinereții** la Festivalul Internațional 

al filmului de la Cannes •— I960 —
cu

Volodea Ivașev; Janna Prohorenko : Antonina Maximova; Ni
kolai Kriucikov ; Evgheni Urbanski.

Scenariul: V. EJOV: G. GIUHRAI. Regia: G. 6IUHRAI ; 
Imaginea: V. NIKOLAEV; E. SAVELIEVA; Muzica: M. ZIV.



900 DE TABERE DE VARA 
PENTRU COPII

Lucrările Comitetului 
celor zece state 

pentru dezarmare
7 De peste hotare

în acest an sindicatele din 
R. Cehoslovaca au organizat 
900 de tabere de vara pentru 
copii, in aceste tabere își vor 
putea petrece vacanța de vara 
250.000 de băieți și fete de vîr- 
stă școlară, adică cu 60.000 mai 
mulți decit anul trecut.

INTRODUCEREA LIMBII RUSE 
INTR-O SERIE DE UNIVERSITĂȚI 

BRAZILIENE

Ziarul brazilian „Diario de 
Noticias", care apare în orașul 
Porto Alegre, anunță că într-o 
serie de universități din Brazilia 
s-a introdus studiu) limbii ruse, 
la facultatea de filozofie a Uni
versității naționale din Rio de 
Janeiro s a introdus oficial un 
curs de limba rusă de trei ani. 
Studenții de la Facultatea de 
filozofie a Universității catolice 
din statul Rio Grande do Sul - 
a doua universitate din 
ce privește mărimea - 
ceput să studieze limba

Ziarul subliniază că 
rusă este studiată și în 
Sao Paolo și Belo Horizonte.

țară în 
au în- 
rusă.

limba 
orașele

INTILNIREA DE LA LOZANNE
i

GENEVA 9 (Agerpres). — La 
9 iunie, Comitetul celor zece sta- 
te pentru dezarmare și a conți- 
nuat lucrările. Ședința a fost 
prezidată de Juies Aloch, șeful 
delegației franceze.

In ședință, a luat cuvîntul re
prezentantul Canadei, Burns, care 
a declarat că guvernul său stu
diază minuțios noile propuneri 
sovietice care constituie în pre
zent obiectul consultărilor dintre 
guvernele Canadei și ale celor
lalte țări interesate. Âtît timp cit 
consultările nu se vor fi termi- 
nat, a declarat Burns, 
poate să-și precizeze , ,
față de noile propuneri sovietice.

Reprezentantul Canadei a re
levat că noile propuneri sovietice 
confirmă că Uniunea Sovietică 
vine în întâmpinarea puterilor 
occidentale într-o scrie intreagă 
de probleme esențiale. Discursul 
reprezentantului Canadei a ară
tat că puterile occidentale tot nu 
sint hotărite să examineze serios 
în comitetul celor zece noile 
propuneri sovietice cu privire la 
dezarmare.

Apoi a luat cuvîntul reprezen
tantul Cehoslovaciei, Nosek. Șe
ful delegației cehoslovace a sub
liniat importanța noilor propu
neri sovietice prezentate de co
mun acord cu celelalte țâri so
cialiste. El s-a ocupat pe larg de 
problemele priorității distrugerii

el nu 
poziția

tuturor mijloacelor de transpor
tare a armei nucleare spre țintă 
precum și de lichidarea bazelor 
militare de pe teritorii străine. 
In noile sale propuneri, a spus 
reprezentantul Cehoslovaciei, gu
vernul Uniunii Sovietice a ținut 
seama de părerile și de conside
rentele prezentate de numeră^se 
guverne și îndeosebi de guvernul 
Franței.

Dat fiind acest lucru, propune
rile Uniunii Sovietice constituie 
o bază nouă pentru lucrările co
mitetului și, dacă partea cealal
tă va manifesta suficientă bună
voință, vom avea posibilitatea 
să facem un pas hotăritor înain
te pe calea dezarmării generale 
și totale, adică pe calea soluțio
nării acestei probleme a cărei 
rezolvare radicală este așteptată 
cu atita nerăbdare de popoarele 
tuturor țărilor.

Referindu-se la discursul dele
gatului american. Eaton, care a 
propus examinarea măsurilor 
parțiale m domeniul dezarmării. 
Nosek a criticat acest discurs a- 
rătind că delegatul american 
trage comitetul înapoi spre pozi
țiile deja respinse. Delegatul 
cehoslovac a criticat 
nea planul american

v deschis", subliniind 
plan este de fapt un 
spionaj organizat.

La Moscova :

(Agerpres). —

de aseme- 
al
că
mijloc

.cerului 
acest 

de

încheierea sesiunii Consiliului 
General al F. S. M.

Reprezentanții Uniunii na
ționale a studenților, din Franța 
și ai Uniunii generale a studen
ților musulman» din Algeria s-au 
întâlnit la 6 iunie la Lozanne 
pentru a discuta acțiunile care 
ar putea contribui la încetarea 
războiului în Algeria. In comu
nicatul comun det publicității la 
sfîrșitu| întîlnirii, relatează agen
ția France Presse, cele două 
părți au condamnat în unanimi
tate războiul „absurd și sălba
tic44 impus poporului clgerian 
și au declarat că pentru restabi
lirea păcii in Algeria sint nece
sare tratative între guvernul 
francez și Frontul de Eliberare 
Națională din Algeria. „Viitorul 
Algeriei, se spune în comunicat, 
aparține poporului a'gerian".

Uniunea națională a studenți
lor din Franța și Uniunea gene
rală a studenților musulmani 
din Algeria au declarat că re
luarea relațiilor dimre ele este 
expresia înțelegerii d:ntre tine
retul celor doua țări si o pre
misa pentru colaborarea liberă 
a popoarelor olgerian și fran
cez,,'

IN APĂRAREA 
TINERI GERMANI 

ALE PROCESULUI 
DORTMUND

Ședința Comisiei 
permanente pentru 
comerțul exterior 

a C. A. E. R
MOSCQVA 9 (Agerpres). — 

La Moscova s-a încheiat ședin
ța Comisiei permanente pentru 
comerțul exterior a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. 
La ședință au participat dele
gațiile din oartea Albaniei. Bul
gariei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane. Poloniei. Romîniei, Uniu
nii Sovietice și Ungariei. Dele
gația R.P. Romîrie este condusă 
de Gogu Radulescu, ministrul 
Comerțului. Tn -calitate de ob
servatori au asistat rcprezen-

fanții R. D. Vietnam, R. P. Chi
neze, R.P.D. Coreene și R.P. 
Mongole.

La invitația lui Nikolai Pa- 
tolicev, ministrul Comerțului Ex
terior al U.R.S.S. șefii delega
țiilor au vizitat Expoziția rea- 
tâza-rilor economiei naționale a 
U.R.S.S.
’ Oaspeții străini au vizitat cu 
mult interes pavilioanele de ur
banistică, electrificare, jadioelec- 
tronică ale Academiei de Știin
țe a U.R.S.S.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
TASS: La 8 iunie Consfătuirea 
unională pentru problemele ur
banisticii și-a continuat lucrările. 
S-a arătat că în ultimii patru 
ani prețul de cost al construcției 
de locuințe a fost redus în Uni
unea Sovietică cu 18 la sută.

La consfătuire s-a anunțat că 
în cursul septenalului în Ucraina 
se vor construi locuințe cu o 
suprafață totală de 100 milioane 
metri patrați, ceea ce depășește 
de 12 ori suprafața unui oraș ca 
Kievul. In afară de aceasta, se 
prevede construirea a 1.800.000 
case în mediul rural.

La 9 iunie în cadrul unei sec
ții speciale a consfătuirii a fost 
discutată problema sistematizării 
și executării construcțiilor în 
mediul rural. Cu acest prilej s-a 
arătat că astăzi aproape fiecare 
dintre cele 50.000 de colhozuri 
existente în țară grupează gos
podării țărănești din cîteva sate.

După cum a reieșit din discuții 
este indicată construirea în cen
trele colhozurilor a unor orășele 
cu o populație de 2.000-3.000 lo
cuitori. S-a recomandat să se 
construiască pe scară de masă 
case cu parter și etaj pentru 
două familii. Procesul de lichi
dare a satelor mici este încă în 
faza inițială, dar se extinde cu 
repeziciune. Grandiosul program 
de lucrări capitale în colhozuri 
prevede investirea în acest scop 
a aproximativ 400 miliarde de 
ruble. Se prevede ca în locul su
telor de mii de sate din Uniunea 
Sovietică, în următoarele două 
decenii să apară cîteva zeci 
mii

PEKIN 9 (Agerpres). — La 
9 iunie s-a încheiat la Pekin 
cea de-a 11-a sesiune a Consi
liului General al Federației Sin
dicale Mondiale. La ședința de 
închidere delegații la sesiune 
au adoptat in unanimitate re
zoluții în legătură cu toate pro
blemele discutate.

in rezoluția generală cu pri
vire la primiri punct de pe or
dinea de zi : „Evoluția situației 
internaționale. activitatea și 
sarcinile mișcării sindicale în

etapa actuală", se arată că 
tuația internațională actuală 
caracterizează prin creșterea con- 
siderabilă și prin succesele fără 
precedent ale forțelor socialis
mului și păcii din întreaga 
lume.

Condamnînd imperialismul a- 
merican, ca cel mai înrăit duș
man al păcii și al popoarelor, 
care poartă întreaga răspundere 
pentru torpilarea conferinței la 
nivel înalt, rezoluția subliniază

si-
se

O cu vin tare a lui Fidel Castro
HAVANA 9 (.Agerpres). — 

TASS : La 8 iunie, primul mi
nistru al Cubei. Fidel Castro, a 
rost:* o ampla cuvintare in care 
a subliniat câ in duda campa
niei organizate :n străinătate 
împotriva Cubei și a ostilității 
tot mai accentuate a Statelor 
Unite față de această țară, revo
luția cubar.ă înaintează cu suc
ces. Toate încercările de a re
prima revoluția eșuează.

Acum, a spus Castro, imperia
liștii pun la cale o nouă mane
vră. Ei intenționează să si
tueze pe același plan regimul 
dictatorial al Iui Trujillo și re
voluția cubană și sub acest pre
text, să izoleze Cuba și să-și în
drepte armele împotriva ei. 
Această manevră nu le va fi 
insă de folos.

In continuare Fidel Castro s-a 
ocupat de recenta notă a guver- 
nu’-iri S-U-A. care abundă în a- 
tacuri dușmănoase la adresa re-

volutiei cubane și a conducăto
rilor ei. El a declarat că po
porul Cubei nu se va lăsa inti
midat de limbajul agresiv pro
vocator in care este formulată 
nota. Primul ministru a subli
niat că nota americană are 
scopul de a sili revoluția cubană 
să bată in retragere de a ob
ține ca păminturile care trecu
seră in proprietatea poporului 
să fie restituite societăților ame
ricane, de a readuce Cuba la 
vremurile cind ea se ploconea 
in fa(a excelentei sale, guvernul 
Washingtonului...

încercările dușmanilor revolu
ției de a submina economia 
Cubei, a subliniat în continuare 
Castro, vor eșua.

Strategii de la Pentagon, a 
declarat Castro, uită ce înseam
nă patriotismul. Ei uită că nu 
există forță mai mare decit dra
gostea de patrie.

CELOR TREI 
- VICTIME

« DE LA
* 0

Un număr
tanți ai organizațiilor de tineret 1 
din Luxemburg, Belgio, Franța și 
Germania Occidentală cu luat 
parte la „întâlnirea de primăvară 
a tineretului", cere â avut loc 
în Luxemburg. Ei cu protestat | 
cu hotârîre împotriva procesului | 
de la Dortmund, înscenat unui 
grup de tiner patr’oti germani. 
După cum se știe, obiectivul a-1 
cestui proces este de a discre
dita în ochii tineretului vest-ger- ' 
man ideea festivalurilor mendia-; 
le ale tineretulu5 și studenților. ■

de 120 reprezen-

„Newsweek" despre șubrezenia 
„ali(iților“ S. U. A.

NEW YQRK 9 (Agerpres). — 
,,Aliațir nofcriî sint in fierbere" 
— își întitulează comentariul 
teme internaționale revista an 
ricană „Newsweek* scoț:nd 
evidența criza prin care tr 
regimurile aliate U aricngtocul 
dintr-o serie de țâri occidental 
și din Extremul Orient ,JDe la 
Alediteranâ șj pinâ la Pacific 
scrie „Newsueek" — peste 
săptămîna trecută noutățile 
fost aceleași: conducătorii in 
ra dta țările considerate ca a 
ții cei mai de nădejde ai S.U.A, 
au avut mari necazuri in țările 
lor". , .t. •.

,,La Tokio — exemplifici r«-

Vizita 
lui Venizelos 
în U R. S. S.

1
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS : La 9 iunie Sofocles Ve- 
nizelos, fruntaș politic de sea
mă al Greciei, lider al Părți-, 
dului liberal, deputat al parla
mentului grec, și persoanele care 
îl însoțesc au continuat să vi
ziteze capitala sovietică — .Aos-. 
cova.

Oaspeții din Grecia au vizi
tat Uzina de construcții de ma- 
șini-unelte „Krasnîi Proletarii*' 
din Moscova.

Ei au declarat că stnt uimiți 
de gradul înalt ai mecanizării 
procese,or care necesită un 
mare volum de muncă, de nu
mărul mare al instalațiilor de 
ridicat și transportat al noilor 
mijloace tehnice și instrumen-, 
telor.

Venizelos s-a interesat de mo
dul cum Își îmbunătățesc nive-. 
Iul de calificare tinerii munci
tori și dacă marea majoritate a 
tinerilor învață. 1 s-a răspuns 
că fiecare al treilea muncitor de 
la uzină este încadrat în tnvă-. 
tămînt-

In aceeași zi oaspeții din Gre
cia au vizitat Expoziția realiză* 
rilor economiei naționale * 
U.R.S.S.

In după-amiaza aceleiași zile, 
oaspeții greci au vizitat raioa-, 
nele Moscovei unde se construi 
iese

că oamenii muncii trebuie să-și 
dea seama mai clar ca oricînd 
de necesitatea imperioasă 
a-și ascuți vigilența în fața 
liticii agresive a cercurilor 
verriante din S.U.A. și din 
țări, îndeosebi Japonia și 
mania Occidentală.

Consiliul General al F.S.M., 
se arată în rezoluție, salută cu 
căldură noile propuneri de de
zarmare ale puvernului sovietic 
care constituie o nouă mărturie 
a eforturilor neobosite depuse 
de Uniunea Sovietică în numele 
cauzei păcii în pofida provocă
rilor cercurilor guvernante ale 
S.U.A.

Consiliul General al F-S.M. 
consideră că lupta pentru meti- 
ținez-ea și întărirea păcii conti
nuă să fie una din cele rr.ai 
importante sarcini ale mișcării 
sindicale internaționale în etapa 
actuală.

In rezoluția în legătură cu 
cel de-al doilea punct de pe 
ordinea de zi „Cu privire la 
contribuția sindicatelor la lupta 
împotriva colonialismului", Con
siliul General ai r.S.M. cons
tată cu satisfacție că mișcarea 
de eliberare națională în care 
sindicatele au un rol important 
s-a dezvoltat și continuă să se 
dezvolte într-un ritm foarte ra
pid. Nu este departe ziua, se 
spune în rezoluție, cînd popoa
rele asuprite se vor elibera de 
sub jugul colonial.

Cuvîntul de închidere a fost 
rostit de A. Novella, președin-» 
tele Federației Sindicale Mon
diale.

După cuvîntarea lui A. No
vella toți participanții la sesiu
nea Consiliului General al 
F.S.M. au intonat „Internațio
nala". Apoi cea de-a 11-a se
siune a Consiliului General al 
F.S.M. a fost declarată închisă.
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noi case de locuit.

Grevă 
la Rurkela

DELHI 9 (Agerpres). — A- 
genția Press Trust of India a- 
nunță că pe șantierul uzinei 
metalurgice din Rurkela care se 
construiește cu participarea u- 
nor firme vest-germane, se des
fășoară o grevă de protest îm
potriva concedierii ilegale de 
către firma „Hoch-Tief", a unui 
muncitor. La această grevă 
care a început la 7 iunie, par
ticipă peste 10.000 de construc
tori. La 8 iunie greviștii au or
ganizat la Rurkela o demons
trație de protest.

: de manifes
ts:! ia stradă

r Tn America Latină crește ne 
mulțumirea față de politica S.U.A*

(Ziarele)

de orașe rurale.

(de V. TIMOC)

se d’ W siring-

Angolezii 
sint hotăriți 

să scuture jugul 
colonial

i

de □

PARIS 9 (Agerpres). — Re
ferindu-se la starea de spirit 
care domnește in colonia portu
ghezi Angola in ajunul procla
mării independenței Congoului 
Belgian. soptăminalul francez 
.Am Tnbun^ des Nations* pu
blici o corespondență din Luacn- 
da, capitala Angolei. in core «- 
roti ei An ezudn tnasiterii de

tot
3J

împotriva politicii lui Ki»i

La 15 iunie — greva generală 
a muncitorilor japonezi

Intenția Germaniei occidentale 
de a obține rachete americane 
stârnește îngrijorare în Anglia

TOKIO 9 (Agerpres). — 
Lupta poporului japonez împo
triva tratatului militar cu S.U.A. 
ia o amploare tot mai mare. 
Consiliul Național de luptă îm
potriva tratatului de securitate 
japouo-american a holărît ca la 
11 iunie să aibă loc la Tokio o 
mare demonstrație împotriva dez
baterilor unilaterale din Camera 
superioară a Dietei prin care 
Kiși vrea să strecoare acest tra
tat, la fel ca și în Camera infe
rioară.

Consiliul a hotărît de aseme
nea ca la 15 iunie să fie declan
șată în întreaga țară cea de-a 
doua grevă generală a oamenilor 
muncii împotriva ratificării tra
tatului și a vizitei lui Eisenho
wer în Japonia. Federația stu
denților din întreaga Japonie a 
anunțat că peste 30.000 de stu- 
denți vor înconjura Dieta la 15 
iunie pentru a împiedica dezba
terile din Camera superioară.

Opoziția împotriva acestui tra
tat devine tot maț puternică 
chiar și in sinul Partidului libe
ral-democrat al lui Kiși. Eijun 
Olani, deputat în Camera supe
rioară din partea Partidului li
beral democrat de guvernămînt 
a declarat la 9 iunie că se retra
ge din partid în semn de protest 
împotriva tratatului de securitate 
cit și împotriva dezbaterii lui 
unilaterale de către Camera supe
rioară. In cadrul campaniei pen
tru strîngerea de semnături îm
potriva tratatului pînă la 8 iunie 
au semnat petiția de protest pes
te 20 milioane de japonezi.

După cum s-a mai anunțat, la 
10 iunie va sosi la Tokio, Hager
ty, secretarul pentru problemele 
da presa al Casei Albe, spre a 
face ultimele pregătiri în vederea 
vizitei lui Eisenhower proiectată 
pentru 19 iunie. Munenori Aga- 
ki, directorul serviciului de secu
ritate japonez, a declarat că 
pentru primirea lui Hagerty au 
fost mobilizați 3.000 de polițiști. 
Reprezentanți ai organizațiilor 
studențești intenționează să lumi
neze lui Hagerty un mesaj în 
care cer anularea vizitei preșe
dintelui Eisenhower în Japonia.

In orașul minier Omuta a 
sfîrșit la 9 iunie cel de-al XIV- 
lea congreg extraordinar al Con
siliului general al sindicatelor 
din Japonia care grupează 
3.600.000 de membri.

Luînd cuvîntul în fața pârtiei- 
panților la congres, Ivai, secretar

general al Consiliului general al 
sindicatelor, a anunțat in aplau
zele asistenței că la 15 iunie tor 
declara grevă generală feroviarii 
de la căile (erate de stal .ji parti
culare, metahirgiștii, tipografii și 
muncitorii din alte ramuri ale 
industriei.

TOKIO 9 (Agerpres). — De
clarația secretarului de stat al 
S.U.A., Herter, că noțiunea de 
Extrem Orient asupra ‘ căruia se 
extinde acțiunea noului „Tratat 
de securitate" jăpono-american 
include și Uniunea Sovietică, a 
stârnit un val de indignare în 
rîndurile opiniei publice din 
Japonia.

în ce privește cercurile oficiale 
din Japonia, declarația secreta
rului de stat al S.U.A. a pro
vocat în rîndurile lor confuzie 
și derută. Cercurile din apropie
rea Ministerului Afacerilor Ex
terne au refuzat să comenteze 
această declarație spunînd că 
așteaptă „informații mai 
ac" despre cuvîntarea Iui 
tcr.

Postul de radio Tokio 
ță că Ministerul Afacerilor Ex
terne al Japoniei a cerut Am
basadei americane din Tokio 
textul complet al declarației lui

Herter și a însărcinat Ambasadi 
Japoniei din Washington u a- 
fle care este esența declarației 
Iui Herter. Ministerul Afacerilor 
Externe s-a abținut m facă cu
noscut punctul său de vedere.

Secretarul general al cabinetu
lui de miniștri a declarat ci 
guvernul japonez nu poate ape
re încă nimic în legaturi m 
declarația lui Herter, intrucit 
nu a primit încă informații •- 
ficiale.

preci-

anun-

NEVF YORK 9 (Agerpres).— 
La New York a sosit intr-o nouă 
vizită reprezentantul clicii lui 
Adenauer — ministrul de Război 
de la Bonn, Strauss. Pelerinajul 
pe țărmurile americane și l-a 
început aprobînd cu servilism 
violarea de către Statele Unite 
a spațiului aerian sovietic.

Jis există nici un temei ca 
Statele Unite să fie condamnate 
pentru trimiterea avionului 
„U-2", s-a liiigușit el in fața 
guvernului S.U.A., într-un inter
viu acordat unui corespondent al 
ziarului „New York Times".

Inir-o știre sosită de la Bonn, 
ziarul „New York Times'" arată 
că Strauss a sosit în Statele U- 
nite pentru a se interesa de po
sibilitățile ca Germania Occiden
tală să obțină de la S.U.A. ra
chete strategice cu rază mare de 
acțiune.

LONDRA 9 (Agerpres). — 
Planurile de înzestrare a Bun- 
deswehrului vest-german cu ra- 
chete americane cu rază mijlo
cie de acțiune „Polarii**, care 
pot purta încărcături nucleare,

»!'

au dat naștere la Londra unei 
îngrijorări prost camuflate. In 
capitala Angliei se atrage aten^ 
fia asupra faptului că după ce 
va dispune de rachete de acest 
tip, Bundeswehrul va putea, dacă 
o va dori, să țină în șah întrea
ga Europă occidentală, inclusiv 
Anglia, Ziarul conservator „Dai
ly Mail" subliniază într-un edi» 
torial că dacă Germania occi" 
dentală va obține rachete „Po
laris", ea va deține o poziție 
dominantă in N.A.T.O. Arătind 
că nu există unitate între pu
terile occidentale în problemele 
militare, „Daily Mail""f scrie : 
„După cum ar fi spus ducele de 
IFellitigton (comandarit englez 
din timpul războaielor napoleo
niene — n. r.), acedsta, poate, 
nu-l sperie pe inamic, dar zău 
este sigur că ne sperie pe noi\

O deosebită neliniște a stîrnit 
la Londra faptul că tranzacția 
de culise cu privire la înzestra" 
rea Bundeswehrului cu rachete 
,,Polaris" se încheie, în mod vă-; 
dit, fără știrea guvernului en^ 
glez.Senatorul W. A. Harrison cere efectuarea 

unei anchete asupra exploziei 
„Bomarc“

ziei proiectilului „Bomarc". „Ori
ce accident de acest fel — a 
declarat dînsul — provoacă o 
mare neliniște peste tot‘‘.

După cum transmite cores
pondentul din Ottawa al agen
ției Reuter, după irtcend’ul și 
explozia care au avut loc la 
baza aeriană Mcguire, Camera 
Comunelor din Canada va pune 
sub semnul întrebării planurile 
americano-canadiene privitoare 
!a amplasarea Li Canada a unor 
focoase nucleare pentru racheta 
..Bomarc ’. „Se așteaptă inter
pelări severe d-n partea opoziției 
— scrie agenția, menționind de- 
c3 r 2 *, i □ reprez en ta n t u lui_F a rti- 
dului liberal. Paul HelEer care 
a afirmat că incidentul de la 
Mcguire dovedește neces tatea 
unei „revizuiri totale* a planu
ri’, o- de păstrare a focoaselor 
nucleare pe teritoriul canadian. 
Agenția relatează câ in prezent 
se proiectează construirea în 
Canada a două baze pentru pro- 
ieztfle ..Bomarc*. una în aț)ro- 
p:ere ce No-th-Bay^ ( 
iar cea.altă Ia vA 
(Quebec).

proiectilului
YORK 9 (Agerpres). — 
United Press Interna- 

reLateazâ că senatorul 
rison A. Williams 
New Jersey a ce

rut ia 8 funie efectuarea unei 
anchete complete asupra exp’o-
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„Strauss reface 
Reichswehrul negru,"

Articol publicat în „Neues Deutschland"

Critici în S. I .A. la adresa politicii externe 
și interne a H ashingtonului

NEW YORK 9 
Personalități de 
durile Partidului

(Agerpres). - 
seamă din rin 

democrat cri
tică tot mai frecvent politic 
ternă și internă a guve: 
Statelor Unite. Numărul d: 
nîe al revistei „Democratic D - 
gest", organul Comitet::’.ui Na
țional al Partidului democrat 
cuprinde o serie de declarații in 
acest sens.
* Cpadanwînd cu _
Etica guvernului, R. Meyner, gu.

E. B.’obt, guvernatorul statu- 
Californu, condamnă guxer- 
Eiseohower pentru faptul că 

neglijează probleme *tit 
Dortmte ca asigurarea de

asprime pe-

Herter „teoretizează" spionajul

Nev Jersey,

♦

c-r ce urea

Guvernul
szrisfămt

BERLIN 9 (Agerpres) —- 
Ziarul „Neues Deutschland4* a 
publicat articolul „Strauss re
face Reichswehrul negru" în 
care demască pregătirea de că
tre autoritățile vest-germane 
așa-numitei „armate teritoriale" 
în afară dc Bundeswehr și ne
subordonată N.A.T.O. In arti
col se arată că cu pregătirea ca
drelor și a rezerviștilor pentru 
această armată, ale cărei efec
tive stat nelimitate, se ocupă o 
organizație cu sediul la Miin- 
chen care se intitulează conven
țional „Centrul de cercetări pen
tru problemele militarilor din 
Wehrmacht care au dispărut fără 
urmă*’. Ea este finanțată de gu
vern și arc un aparat între 3 
și 4 mii de funcționari. In luna 
mai anul trecut acest centru a 
primit 5.000.000 de mărci pen
tru un, program special. Centrul 
este condus de fostul colonel 

ț tauerișl Patewald.
’ iNeues Deutschland" arată 

în continuare că Centrul dis-.

pune de date amănunțite desprd 
foștii militari de carieră. O par
te din ei sint folosiți in Burn 
deswehr, sau ca instructori peiw 
tru armata teritorială. Instruct 
torii, care în majoritate sîntj 
foști ofițeri sau subofițeri dirj 
Wehrmacht, sau din SS. iucrea- 
ză în așa-numitele „grupuri in
dependente pentru problemels 
militare" care activează în K) 
universități din Germania Occi. 
dentală sau în cadrul diferite-» 
lor organizații neofasciste stas 
dențești. i

„Voluntarii" recrutați de ind 
structuri, se spune în articol, 
sint instruiti in taberele și cas 
zărmile Bundeswehrului și ala 
trupelor N.A T.O. Cu pregătirea 
teoretică se ocupă exclusiv foș-1 
tii ofițeri de stat major ai Wehr» 
machtului hitlerist.

Ziarul arată de asemenea că. 
contrar prevederilor tratatelor 
internaționale, acest „centru de 
cercetări" are o filială în. Aus-i 
tria la Salzburg.

american
WASHINGTON 9 (Agerpres) 

TASS : La 8 iunie secretarul dc. 
stat Herter a rostit la Universi
tatea din Pittsburg un discurs 
în care a încercat să fundamen
teze teoretic politica de spionaj 
dusă de guvernul S.U.A.

După „teoria"" lui Herter 
există „societăți deschise44 și 
„societăți închise". Enumerînd 
printre „societățile închise" ță
rile care își apără suveranitatea 
?i dau o ripostă amestecului po
litic și ideologic american și 
activității de spionaj a S.U.A., 
Herter a calificat „societățile în
chise" drept „un pericol; pentru 
comunitatea mondială". Herter a 
lăsat să se înțeleagă că împo
triva acestor țări, se poate și 
trebuie să se ducă o activitate 
de spionaj.

In continuare secretarul de

stat al S.U.A. a acuzat ,.»ocie-» 
tățile închise" că împiedică chi
purile, dezarmarea.

„Consider, a declarat el, că 
tocmai acest fetișism al secretu
lui împiedică progresul în di
recția controlului asupra înar
mărilor. Uniunea Sovietică dă 
asigurări că dorește dezarmarea, 
dar din cauza obsesiei secretu
lui nu vrea să accepte măsurile 
de inspecție absolut necesare 
pentru orice sistem sigur și ac
ceptabil de dezarmare contro
lată".

în cazul de față Herter nu 
ezită să mintă, deoarece, după 
cum se știe, noile propuneri so- 

. Getice prevăd un sistem larg de 
control internațional inclusiv un 
sistem de observație și fotogra
fiere. din avion deasupra teri
toriilor statelor.

Iui AV-cirig 
L’nite au 1 
neîntârziata a adevărat
program de pace". Acest pro
gram, scrie el, trebuie sâ pre
vadă: „încheierea imediată a 
unui acord cu privire Ia înceta
rea tuturor experienței :r nu
cleare ce pot fi detectate, la in
stituirea unui .moratoriu asupra 
efectuării tuturor experienț-dor 
subterane, paralel cu traducerea 
in viață a unui program interna
țional comun de investigații în 
scopul elaborării metodelor de 
detectare a exploziilor subterane; 
elaborarea unui program clar și 
precis care să prevadă dezarma
rea generală eficientă și con
trolată, ceea ce inseamnâ, firește, 
atragerea în timpul cel mai scurt 
cu putință a Chinei continentale 
la tratativele cu privire la dezar
mare: elaborarea unui pl^n con
cret de trecere a economiei de 
pe picior de război pe făgașul 
păcii".

E s c R
CONAKRY. - Buletinul Agen

ției guineze de presă a publicat 
un articol care furnizează no: a- 
mănunte despre complotul împo
triva Republicii Guineea, recent 
descoperit. >

Tn articol se erată fățiș că 
co ir plotul a fost pregătit în mod 
direct cu știrea autorităților fran
ceze care, dupi eșecul complot 
tului. au încercat să exercite pre
siuni asupra autorităților din Se
negal pentru 3 disimula p3rti- 
ciparea Franței la acest com
plot. Totuși. Tn-pofida presiuni
lor. conducătorii, Senegalului au 
refuzat să acorde sprijin dușma. 
.nilor Republicii Guineea și. după 
descoperirea * -depozitelor - de ar
me în Senegal au arestat .un 
număr de complotiști, prirjtfe 
care Sadou Bubo și Ba Ide Sou- 
leit Ane. I11 articol se arată că 
Sadou Bobo, una din căpeteniile 
complotului, a conferit la Paris

§’• !a Alger cu primul ministru 
ei Franței. Debre.

DJAKARTA. - La 9 funie. Ma- 
ladi. ministrul Informațiilor, re
prezentantul oficial al guvernu-• 
iui indonezian, a dezmințit în 
mod categoric știrea apărută în 
presa străină care a răspîndit 
zvonul că armata indoneziană ,.a 
acaparat puterea și l-a aresta^ 
pe președintele Sukarno*.

La 9 iunie, agenția United 
Press International relata din 
Amsterdam că ..potrivit unor 
știri neconfirmate, difuzate e*ci. 
armata ’indoneziariă l-a arestat 
pe președintele Sukarno". O ști
re asemănătoare a fost difuzată ’ 
și din Singapore.

NEW YORK. - După cun? 
transmite agenția Associated 
Press în seara zilei de 8 iunie a 
explodat pe sol la baza aeriană 
americana din California un a- 
vion rachetă experimental X-15

în timp ce pilotul încerca motoa* 
rele. Explozia a distrus ampe. 
najul aparatului aruneînd în a- 
celaș? timp carlinga la cîteva 
zeci de metri pe pista de deco. 
lare. Cîteva ore înainte, un alt 
avion'de același tip a suferit de- 
fecțiuni în plin zbor trebuind să 
se înapoieze la bază.

NEW YORK. - Potrivit reia- 
tarilor presei, la 8 Iunie în sta
tul Connecticut a început o gre- 

•vă de masă a muncitorilor de la 
7 uzine constructoare de avioa
ne. apartinînd societății ..United 
Aircraft Corporation44. Potrivit 
datelor preliminare, la grevă 
participă .33.000 de persoane.

Ziarele relevă că s-ati făcut 
încercări.de a se rupe liniile pi- 
chetelbf ceea ce a dus la cioc
niri cu poliția. Au fost operate 
arestări

LONDRA. - Declarația făcută 
la 8 iunie de Ministerul Afaceri-

lor Externe al Angliei că mink« 
tr-ul Afacerilor Externe al Spa« 
niei, Gastiella, a fost invitat în* 
tr.o vizită oficială în Anglia, a 
stîrnit proteste în rîndul opiniei 
publice engleze. După cum scrie 
la 9 iunie ziarul ..Daily Mail4* 
principalul scop al vizitei lu< 
Gastiella la Londra va fi încer. 
carea. de a-și asigura sprijinul 
Angliei în problema primirii Spa. 
n.ieî în N.A.T.O.

„Stați cît mai departe, segnor4*. 
— acesta este sfatul pe care îl 
dă lui Gastiella întruun articol 
redacțional ziarul „Daily 
raid". Ziarul subliniară că 
Gastiella care a primit din 
tea lui Hitler „crucea de 
pentru „merite militare" în ___
pul celui de.al doilea făzboi mon. 
dial, nicj stăpînul său, dictato
rul fascist Franco nu se bucură 
de stimă în Anglia

He- 
nici 

par-* 
fier** 
tim-
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