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Succese ale brigadierilor ieșeni

(Agcrpres)

CELUI DE AL III-LEA CONGRES AL

COMtrUC- 
arată în 
ale celui 
al Parti
de circu

anul 1965 
1959 ou 
milioane

brigăzi de producție 
ale tineretului, 
mărul acestor 
găzi ajungind

Dombi Alexandru 
directorul Uzinelor 

„Electroputere"-Craiova

lași 
an-

Pentru scăderea continuă 
a prețului de cost

Partidul a arătat 
întotdeauna că re
ducerea continuă a 
prețului de cost, 
creșterea productivi
tății muncii sînt 
factorii esențiali care asigură 
creșterea neîntreruptă a produc
ției și a nivelului de trai ma
terial și cultural al oameni
lor muncii. „Reducerea siste
matică a prețului de cost în 
industrie, transporturi, 
ții, agricultură — se 
proiectul de Directive 
de-al III-lea Congres 
dului, a cheltuielilor 
lație în comerțul socialist con
stituie sursa principală pentru 
creșterea acumulărilor necesare 
investițiilor și pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al 
oamenilor muncii". Ținînd sea
ma de aceasta proiectul de Di
rective prevede ca prețul de 
cost în industria republicană să 
se reducă pînă la sfîrșitul anu
lui 1965 cu 15—16 la sută față 
de 1959, iar economiile totale 
provenite din reducerea prețu
lui de cost și a cheltuielilor de 
circulație (față de anul 1959) 
să. însumeze circa 80—82 mili
arde de lei. Iată de ce va tre
bui să ne îndreptăm și mai 
mult eforturile înspre descope
rirea și valorificarea rezervelor 
interne, pentru folosirea tuturor 
posibilităților care conduc la re
ducerea prețului de cost.

în ultimii ani, uzina noastră 
„Electroputere**, creație a regi
mului democrat-popular, a în
registrat succese importante în 
ceea ce privește reducerea pre
țului de cost al produselor. Nu
mai în anul 1959, uzina a rea
lizat peste plan 5.300.000 lei. 
Acum în întrecerea în cinstea 
Congresului Partidului, colecti
vul nostru de muncă s-a anga
jat să muncească astfel incit să 
economisească în acest an peste 
plan 4.100.000 lei. Pentru acea
sta muncitorii, în frunte cu co
muniștii, au inițiat o serie 
acțiuni importante menite 
contribuie la, realizarea * de eco
nomii și la reducerea prețului 
de cost : „Reducerea consumu
rilor specifice pe unitate de 
produs“, „în folosirea suprafe
țelor de producție și a utilaju
lui indici cît mai ridicați**. „Ri
dicarea brigăzilor rămase în ur
mă la nivelul brigăzilor 
tașe“ etc, în uzina noastră 
multe brigăzi fruntașe ale 
retului printre care cele 
duse de Lucreția Pîrvu, I 
Gheorghe, Preda Constantin, Pa- 
piu Dumitru și altele care au 
realizat pînă acum peste 1 mi
lion lei economii. Importante 
succese au obținut în realizarea 
angajamentului luat sectoarele 
mașini rotative și electrovehi- 
cole care în 4 luni au realizat 
880.000 lei și respectiv 73.000 
lei economii peste plan.

Dezvoltarea industriei electro
tehnice deschide largi perspecti
ve uzinei noastre. Potrivit preve
derilor proiectului de Directive, 
producția marfă și globală a u- 
zinei noastre va crește în anul 
1965 față de 1959 de 4,5 ori iar 
productivitatea muncii va crește 
cu aproximativ 67 la sută pe 
cap de muncitor. Ca urmare a 
creșterii acestor principali indici 
de plan, prețul de cost se va

de 
să

frun- 
t sînt 
! tine- 

con- 
Oprea

reduce în 
față de 
circa 200 
lei. Aceste perspec
tive care ne însufle
țesc în muncă, ne 

luăm asemenea măsuri 
ca fiecare leu să fie pe 
fructificat.
din direcțiile către care

cer să 
pentru 
deplin

Una 
va trebui să ne îndreptăm aten
ția este extinderea folosirii unor 
înlocuitori, a unor materiale mai 
economicoase cu același efect 
calitativ. Cred că introducerea 
de materiale izolante noi pe ba
ză de sticlă, azbest, mică și a 
lacurilor izolante de clasă su
perioară, introducerea aluminu- 
lui la bobinajul mașinilor elec
trice în loc de cupru, introdu
cerea tablei silicioase laminată 
la rece în construcția transfor
matorilor de forță și măsură 
(care reduce gabaritul cu 30-40 
la sută) ne vor ajuta prin re
ducerea consumurilor de cupru, 
ulei, fier etc., să realizăm im
portante economii la prețul de 
cost, Tineretul ajutat de perso
nalul tehnic trebuie să studieze 
în adunările U.T.M., în consfă
tuirile brigăzilor posibilitatea 
înlocuirii unor materiale mai 
scumpe, deficitare, cu altele, să 
facă propuneri concrete în acest 
sens. ,

O altă rezervă internă la în- 
demîna fiecăruia care trebuie pe 
deplin valorificată o constituie 
reducerea consumului specific de 
materii prime și materiale. Nu 
este important numai faptul să 
realizezi produse bune și multe. 
Important este și cu ce cheltuieli 
le faci. Dacă acestea le faci 
consumind material mult în
seamnă că nu ești gospodar, in 
seamnă că prețul lor de cost va 
crește.

La noi 
muncitori 
obțină un consum specific re
dus de materii prime și auxi- 
liare. Sînt însă și numeroase po
sibilități jnsuficent valorificate. 
Să luăm de exemplu proiectele. 
Reflectă în totalitate preocupa-

it! uzină sînt mulți 
care se străduiesc să

(Continuare in pag. 3-a)

Tineretul din 
traduce în fapt 
gajamentele luate in 
cinstea celui 
III-lea 
P.M.R. ca 
chemarea 
de tinerii 
șui Stalin 
Codlea.

In lunile aprilie și 
mai în întreprinde
rile ieșene s-au mai 
constituit încă 37

de-al
Congres al 

răspuns la 
adresată 

din Ora- 
și raionul

nu- 
bri- 

o__ ~ acum
la peste 1100. De a- 
temenea au luat fiin
ță încă 25 de posturi 
utemiste de control. 
Tinerii muncitori de 
la Atelierele C.F.R. 
„llie Pintilie" din 
cooperativele meta
lurgice meșteșugă
rești au economisit

în ultimele 2 
circa 8.000 kg. 
teriale feroase. în a- 
ceeași perioadă, la 
Atelierele CF.R. 
„llie Pintilie", Fa
brica „Țesătura", Fa
brica de antibiotice 
și la alte întreprin
deri din Iași au fost 
aplicate 30 inovații 
ale tinerilor.

ÎNTRECEREA SOCIALISTA IN CINSTEA 
P. M. R

linârul oțeksr Ion Dumitrescu este unul din fruntașii în muncă 
de la întreprinderea „Mac Țze-dun“ din Capitală.

LII VIAȚA SI HIIVfA
IIUIIHIHII

Seară culturală
Din inițiativa organizației 

de bază LI.T.M. elevii clasei 
a X-a umanistică de la Școala 
medie „Cuza Vodă" din ora
șul Huși au organizat de cu- 
rind o seară culturală cu 
tema: „Frumusețile patriei 
In operele scriitorilor și ar
tiștilor plastici".

In cadrul acestei manifeș. 
tații artistice elevii au or. 
ganizat o expoziție cu repro. 
duceri după opere ale unor 
artiști plastici, lucrări care 
oglindesc peisajul patriei 
noastre in trecut și în pre- 
zent.

Cu ocazia serei culturale 
elevii au prezentat și un sim
pozion lite.-ar in cadrul că- 
ruia aii citit fragmente din 
opsrele scriitorilor clasici și 
din opere contemporane care 
reflectă lupta partidului pen
tru înflorirea socialistă a

țirii precum și diferita arti
cole apăru*? în prăsi pri
vind minunatele parspeclive 
de dezvoltare a economiei 
patriei prevăzute în Proiectul 
da Directive al celui da al 
III-lea Congres al P.M.R.

L. IOS1F 
elev

Expoziție 
de fotografii

peisajul patriei

Prin muncă 
patriotică

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la G.A.C. „Dru
mul socialismului" au con
struit un drum de acces în 
sectorul zootehnic al gospo
dăriei. Alături de ceilalți co
lectiviști, tinerii au muncit la 
plantarea a 10.000 m-p. puieți 
pentru perdele de protecție a 
culturilor. Totodată au prășit 
15 ha. puieți

ION PANAGH1E 
colectivist

„Străbălînd țara, ne cu
noaștem mai bine patria44 — 
aceasta este denumirea unei 
valoroase inițiative luate de 
comitetul U.TAI, și de către 
conducerea școlii medii „A- 
lexandru Odobescu" din Pi
tești. Elevii școlii au făcut 
pînă în prezent excursii în 
diferite localități : la Cum
păna, pe platforma Cîndești, 
la muzeul din Golești, la 
București. Nu de mult ei au 
făcut o excursie în regiunea 
Timișoara.

Pentru a populariza fru
musețile patriei noastre, în 
holul școlii s-a organizat o 
expoziție cu fotografii făcute 
în timpul excursiilor. Aici 
sînt expuse 13 panouri cu 
peste 150 fotografii executa
te de membru cercului foto 
al școlii.

Fiecare brigadă de tineret — 
un colectiv de muncă fruntași

Steag roșu pe strung

Lanurile de orz ale G.A.S. 
Popești-Leordeni sînt bogate 
in spic. Dupâ calcule aceastâ 
cultura va de în medie o pro
ducție de circa. 3000 kg. 

boabe la hectar,

Reducerea tarifelor 
în traficul aerian intern

In excursie
Foto : AGERPRES 1

Nu zău, gîndiți-vă, ce i s-ar 
fi putut cere lui Glăvan Ale
xandru pe la sfLrșitul anului 
trecut, cînd a venit în uzină? 
N-avea încă cei 17 ani cu care 
se laudă acum, iar din școala 
profesională venise de-a drep
tul aici, la secția prelucrătoa
re a Uzinelor „Timpuri Noi“ 
și i se dase pe mină strungul. 
Timiditatea, inexperiența, stân
găcia, pot explica aproape o- 
rice ; rea voință nu avea bă
iatul, dar tare greu se des
curca. Norocul lui că a intrat 
în brigada lui Marin Mălăie- 
ru.

„Nea“ Marin are cu vreo opt 
ani mai mult decît Glăvan, 
e strungar de vreo zect, 
pedagog de... ei, asta nu mai 
are dată precisă. De mult, de 
cînd lucrează cu băieții. Uite, 
a venit Glăvan, mezinul bri
găzii. Cum, necum, Marin a 
citit în el și l-a înțeles : bun 
fecior, de treabă. După care a 
început să stea după el. Iți 
trebuie scule ? Uite-le, ia-le ; 
și altă dată, ca să le ai, să-ți 
spun eu ce să faci... L-au a- 
jutat Teodor Goia, Constantin 
Dumitru, Petra teleaga, Ion 
Preda, Constantin Stanciu, și 
toți ceilalți, mă rog, colecti
vul. Astăzi piciul „bate*4 la 
treabă strungari mai vechi. 
Și grăbește pasul să ajungă și 
mai departe.

Bine, el a avut noroc, cum 
am zis, brigada era călită. Dar 
la începuturile ei, prin ’58, 
altă poveste. Gora, Preda, Dia- 
cor.escu, astăzi strungari de 
nădejde, ce erau pe atunci ? 
Numai la nume semănau cu 
cei de azi. Individualiști, iar 
la lucru lasă-mă să te las, re- 
butau intr-una. Sarcini ? Dis
ciplină de producție ? „Fugi, 
Marine, de-aici vii să-mi faci 
mie educație F* Uite așa îi zi
ceau. Să-și ia omul lumea-n 
cap, nu alta .

Dar nu și-a luat-o. Ce cre
deți ! „Vii să-mi fad mie e- 
ducație* —Ei da, ie-a fâcut-o. 
Cu ajutorul altora, le-a fă- 
cut-o, și încă o educație bună. 
Păi altfel n-ar mai fi avut o- 
brazul să se arate în organi
zația de partid. Căci, să nu 
uităm, chiar atunci fusese pri
mit și Marin Mălăieru în rân
dul comuniștilor, iar una din 
sarcinile lui de căpetenie a- 
ceasta a fost: ținuța munci
torească a băieților lui—

De la o lună la alta au do- 
bindit încredere reciprocă. 
Gata cu fleacurile ! Ți-ai în
deplinit sarcina ? îți sînt prie
ten. Nu ? (aici, numai cînd e-

vocă etapa respectivă, Marin 
se încruntă de se întunecă 
hala). Păi ce, vrei să las to
tul de o parte pentru priete
nia ta ? Și se scuturau, măi 
frate unul pa altul, cu putere, 
fără milă. Să vedeți ce bine 
le-a prins.

Ei care, cu vreme în urmă, 
de cum se strica nițel plăcuța 
cuțitului o sfărîmau cu totul, 
nepăsători, ca să ia cuțit nou, 
au început să le recondițio
nez?. Ai drsptul la trei și ju
mătate cuțite cu plăcuțe dure 
pe lună ? Ceri și capeți nu
mai unul. Restul, din reeon- 
diționări. Dai suportul la fre
ză, îngrijești de sudat, ajus
tezi la polizor, îți bați capul, 
te privește (— atențiune : in 
timpul liber —) și lucrezi cu 
un cuțit ca și nou. Economie, 
80 de lei la bucată. La șaibe, 
rondele, pene, atâtea' piese

ȘTEFAN IUREȘ

JURNAL 
DE ÎNTRECERE
• Inițiativa pornită 

cursul lunii trecute de mun
citorii de la laminorul de 
profile (650 mm) din Hune
doara „Să reducem cu cel 
puțin 10 secunde timpul de 
laminare a fiecărui blum" 
contribuie la creșterea indici
lor de utilizare a agregate
lor. Astfel în luna r.iai, da
torită scurtării timpului de 
laminare, indicele de utili
zare a laminorului a crescut 
cu 9 tone pe oră. Pe aceas
tă cale s-au obținut peste 
plan în luna trecută și în 
primele sile din această lună 
mai mult de 5.000 tone de 
laminate.

• în ultimul timp încă 
270 de muncitori și tehni
cieni de la Fabrica de hîrtie 
din Bușteni au fost declarați 
fruntași în producție ca ur
mare a realizărilor obținute 
de ei în întrecerea socialis
tă. Inițiativa pornită la pro
punerea unor fruntași de a 
desfășura întrecerea sub lo
zinca : „să reducem timpul 
planificat pentru oprirea ma
șinilor cu 2—5 zile" a permis 
să se realizeze, cu aceleași 
utilaje, un spor de producție 
de 300 tone de hîrtie.

Prin grija partidului și gu
vernului, aviația noastră de 
transport a fost înzestrată cu 
avioane de capacitate și vi
teză sporite, cu instalații ae
roportuare și de navigație mo
derne. Acestea au creat con
diții pentru extinderea acti
vității de transport aerian și 
au permis ca în ultima vre
me tarifele de transport pe 
unele rute, cum sînt Bucu
rești — Constanța, Bacău — 
Iași, Cluj — Tg. Mureș și al* 
tele, să fie reduse.

Printr-o Hotărîre recentă. 
Consiliul de Miniștri a apro
bat o nouă reducere a tarife
lor în traficul aerian intern, 
în medie de 25 la sută, cu 
aplicare din data de 10 iunie 
a.c. Noul . tarif este sensibil 
apropiat de cel al transportu
lui pe calea ferată.

Reducerea de 50 la sută a- 
cordată pînă acum copiilor 
între 3-7 ani se extinde pînă 
la etatea de 10 ani, pentru co
piii pînă la 3 ani aplicîndu-se 
în continuare reducerea de 85 
la sută. Se reduc corespun
zător și tarifele pentru trans
portul mărfurilor și bagaje-

(Continuare in pag. 3-a)

maistrul Florescu 
Inovație,

Irg. șef Petica Vcsile fmp-eunâ cu Ing. Dobrovolskl Emil, Rogoveanu Ion șl 
Gh. de la Uzinele „7 Noiembrie” din Craiova discută o noua

Foto : P. POP

Acolo unde te cheamă viata

schimba un 
muncă cu 
din care se 
este un act

Mai m-ulți tineri ingineri șl 
tehnicieni d'n regiunea Ba a 
Mare care ocupau diverse func
ții la oraș, nelegate de proble
mele practicii agricole s-au 
hotărît nu de mult să meargă 
să lucreze în unitățile agricole 
socialiste, acolo unde es.e ne
voie de pregătirea și priceperea 
lor de specialiști.

Hotărîrea de a 
asemenea loc de 
munca vie, munca 
naște belșugul —
de conștiință, este înțelegerea 
unei datcrii patriotice, acum 
cînd pentru împlinirea marilor 
perspective ale dezvoltării agri
culturii pe care le-a chibzuit 
partidul, este atîta nevoie de 
munca inginerului agronom.

Tînărul inginer Ion Rotaru 
lucra la Satu-Mare, în oraș-. 
Avea o funcție la MAT., unde 
ședea mai mult în birou. . Era 
o muncă, desigur, mult mai co
modă decît cea de agronom în- 
tr-o gospodărie colectivă sau 
de stat, bine retribuită, dar

care. bineînțeles, nu avea nici 
in clin nici în mînecă cu agri
cultura.

Ce ironie pentru un inginer 
agronom, pe care lumea s-a o- 
bișnuit să-I vadă sau 
închipuie călcînd peste 
proaspete, cu fața arsă 
de soare și luminată de 
acea sănătoasă vioi
ciune a muncii febrile 
să trăiască într-un bi
rou, în oraș, să nu fie 
cu nimic legat de pro
blemele agriculturii, de 
meseria pentru car? s-a 
pregăti) I

Rotaru s-a hotărît 
să plece într-o unitate 
socialistă. Este acum directorul 
gospodăriei agricole de stat din 
Ardud, raionul Satu Mare.

Discutînd cu el. am încercat 
să aflu ce l-a determinat să ia 
această hotărîre. Mi-a vorbit 
scurt, simplu. Răzbatea Insă 
din fiecare cuvînt concluzia fer-

să și-l 
brazdele

mă a unul om care a gîndit 
profund, care s-a frămîntat și 
s-a limpezit în tele din urmă 
definitiv.

Da, tânărul inginer și-a dat 
seama, a recunoscut mai întîi

a tânjit să fie alături de cei care 
făuresc recoltele pămîntului. A 
simțit maj ales în vremea din 
urmă, profund și sincer, ce mîn- 
drie, ce nobilă misiune încredin
țează partidul specialiștilor de 
la sate.

Tineri ingineri ți tehnicieni 
agronomi din regiunea 
Baia Mare, care lucrau 

in meserii nelegate 
de specialitatea lor, au plecat 

să muncească la sate

fată de el Însuși că munca pe 
care o îndeplinea acolo nu-1 
mulțumea sufletește. A recu
noscut fată de el însuși că a 
greșit, că și-a înșelat astfel vi
surile din anii studenției, cînd 
se gîndea cu emoție la clipa 
cînd va merge la țară să lucreze 
ca agronom. $i-a dat apoi sea
ma că, de fapt, întotdeauna ei

că e o- înaltă îndatorire 
patriotică să lupți pen
tru înfăptuirea mari
lor sarcini 
în fața 
noastre
așa s-a 
inginer 
meargă 
tr-o unitate agricolă 
socialistă.

Omul este acum pe

care stau 
agriculturii 

socialiste. Da, 
hotărît tînărul 

Rotaru să 
să lucreze în-

deplin mulțumit nu atît pentru 
funcția ce i s-a dat, ci pentru 
tot ce-a reușit să facă acolo în 
cele două luni și jumătate.

Din prima zi, ochiul cunoscă
tor al inginerului agronom a 
văzut ce anume trebuie făcut, a 
observat rămînerile în urmă,

stingjciile, 
pectrvcle.

Și noul . ___ _
tinjea după munca aceasta prac
tică, vie, și-a început pasionat 
lucrul.

A lua! măsuri pentru mărirea 
cu 40 de capele a numărului 
vacilor. A pus capăt neglijen
telor d:n sectorul zootehnic, 
a introdus un program de 
îngrijire științifică a animale
lor așa îneît producția de lapte 
a crescut de la 8 litri la 11 li- 
tri pe zi de la fiecare vacă, iar 
sporul zilnic în greutate la 
porci a crescut de la 500 la 
1030 de grame (pentru aceasta 
inginerul a trebuit să-și împros
păteze cunoștințele căpătate în 
facultate, și ce revelație a avut 
cu acest prilej I) Prețul de cost 
al produselor zootehnice era to
tuși ridicat. A cercetat Împreu
nă cu cei mai buni oameni din 
sector cauzele și și-a munc-t

posibilitățile, pers-

director, omul care

MIHAI CARANF1L

(Continuare în pag, 3 a)



„MULȚUMIM PARTIDULUI
CĂ A DAT LUMINA Lgjffțjgg 

ÎN FOLOSUL OMULUI"

Partidul in cintarea rapsodului popular
De multe tecole, poporul nostru ți-» îm

pletit viața eu cîntecele nemuritoare Aici, 
unde era întunecata „jură de rai“ a Miori
ței, veacurile au pi» pe versul popular pe
cetea durerii, amărăciunii, revoltei. Rare 
sînt clipele de lumină ale cîntărețuluî ano
nim de altă dată. Ele vorbesc însă atît de 
grăitor despre nădejdile celor mulți, despre 
setea lor de libertate și dreptate, despre iz
vorul nesecat al optimismului și bărbăției 
în lupțțț Accentele de resemnare în fața ex
ploatării și dușmanilor omului sînt spora
dice și nesemnificative, eu toate că ideologii 
burgheziei au căutat să le treacă pe primul 
plan. Celebrai baci aî Mioriței se desparte 
atît de greu de tot ce e în jurul lui, încît 
moartea devine un elogiu al vieții, al frumu
seților ei nepieritoare. Dar să ne gîndim la 
clocotul baladelor haiducești, la cîntecele 
eroice, la. figuri legendare ca Gruia, Corbea. 
Iancu' Jianu !

Nu c de mirare că pîrîiașul de lumină, al 
bucuriei, din versul popular, ajuns în larguri 
abia în anii noștri, a inundat acum inimile 
cîntărețilqr, inimile întregului popor Ori
cine ia în mînă o culegere de poezii popu
lare de azi va fi izbit în primul rînd de 
contrastul acesta de alb-negru, între viața 
luminoasă pe care șî-a cucerit-o poporul «ub 
conducerea partidului ți amintirea întune
cata a trecutului.

Cum e și firesc, cîntînd din toată inima 
bucuriile așteptate de veacuri, poetul popu
lar își închină lamura versurilor fremătă
toare tocmai aceluia care a scos mulțimile 
din noaptea veacurilor, le-a dus la luptă și 
victorie, Partidului nostru, sub razele căruia 
au înflorit acum pămîntul și cîntecele țării.

1» ipostaza consacrată — a ciobanului ce-și 
paște turma — noul cîntăreț vede metamor
fozarea primăverii trecătoare, eu toată 
lestrea d de frunze și păsări, intru» ano
timp statornic, al inimii, al minții, al între
gii luj vieți — anotimpul luminat de soa
rele partidului :

Primăvara, snop de flori, 
Trec cu turma de miori 
Printre brazi, printre fagul» 
Peste pieptul muntelui, 
Muntelui, 

pleșuvului ®
Și ei nd dau ochii eu tine 
Viersul tâu in loc mă ține s 
Viers frumos de păsărele 
Pitutete-n rămurete... 
Viers de frunze șl izvoare, 
Dar sint toate trecătoare. 
Toamna, frunza sus pe vînt, 
Cade plinsâ la pâmlnt 
Iarna munții neâ run țese, 
Păsările pribegesc 
$1 izvoarele-amuțesc. 
Numqi Ic inima mea, 
Ge-q-n florlt nu se mai la i 
E o altă primăvară 
$1 ea nu poate să piară I 
Grid sosesc toamnele ude, 
Vlersud dulce toț s aude. 
Gnd Iernile viscolesc 
Fterile-1 tot înfloresc

; $l-o rămîne-așa frumoasă 
Ca un clnt, co o mireasă, 
Cit e traiul omului 
Că pe cerul vieții lut 
Soarele partidului 
E mereu strălucitor 
Neumbrit de nici un nor ; 
Peste Inimă adie, 
Numai vînt de bucurie 
$1 de unda lui se nclinâ 
Floarea Visului senina 
In a inimii gradina.

Poate că rapsodul care a scris cîntecul 
acesta, culeg dintr-un sat de sub Ceahlău, 
coborînd cu turma jos spre Dunăre, a plăs
muit o magistrală replică de sens ,,Mioriței", 
în poezia „Chinuiți am fost odată" omul 
nu se maj cunună cu moartea, ci cu feri
cirea, nunul mare fiind tot soarele, dar care 
se numește azi partidul :

Codrule cu frunză lată 
Chinuiți am fost odată, 
Că munceam pe la bogați, 
Goi-goluți șl nemîncați. 
Cit au plîns âștî ochi bâtrîni, 
Se umpleau șapte fîntini ; 
Cit mi-au mers picioarelei 
Călcam, doamne, soarele ; 
Cit au trudit aste mîinl, 
Stringeam nouă munți de pîini ; 
Nouă munți, șapte coline, 
Dar a fost amar de mine, 
M-adâpam cu lăcrămioare 
$1 dormeam tot în picioare, 
învelit cu supărare.
Codrule cu frunză mică, 
Astăzi lacrimi nu mal pică 
Și muncesc eu satu-ntreg

Și pentru mine culeg ;
Muncesc cu satumpreună
Ci tulesc eu voie buna.
Codrule, frunză măruntă,
Viața mi se pare nunta.
Omu-i mire tinerel.

Fericirea sta cu el
Anii, primeniți nuntași.
Și Partidul drag e naș.

Gîndind în imagini plastice, poetul popu
lar, care de cele mai multe ori nu mai fa
mine ..anonim", exprimă atît de firesc legă
tura adîncă a partidului cu poporul nostru, 
cu viața de fiecare zi, cu tot ce se constru
iește pentru fericirea oamenilor. Cîte greu
tăți a trebuit să biruie poporul, conduș de 
partid, în luptă lungă cu exploatatorii de 
toate rangurile și toate soiurile, pînă ce omul 
muncitor a ajuns să-și împlinească visurile, 
să-și dobîndească demnitatea de om și tine
rețea lui adevărată ! O poezie culeasă din 
regiunea Cluj ilustrează limpede și pregnant 
acest adevăr :

Foaie verde măr mustos
Leagă ne-te lan frumos,
Leogăna-te cucuruz
Ca răul de-a iei s-o dus ss
Leagănă-te binișor
Că de tine mi-a fost dorț
Și prin timpul plîns și greu
Mult am vrut să fii al meu...
Te aram, te culegeam «
Și cu lacrimi m-a le geam ;
Te săpam noaptea pe stele,
Foamea mă strîngea-n curele, 
Mult mi-a fost negru și jele I 
Te udam eu lăcrămioare 
Ce să-ți crească bobul mare, 
Să om iarna alinare.
Veneau, mare, perceptorii
Pînă nu se crăpa u zorii
Și te luau bob eu bob 
Și cobeam la bogați rob

Cu eopiii și muierea
De-mi făceam viața ea fierea.
Trandafir crescut din lut
Dare vremea a trecut.
Vremea rea. cu chipu* slut
Lecgă-=-te k» bogat
Cc x-tî. ml te-a oct f
Lecgâ-c-te djpâ vint
Co mi-cm gâriț «eeămfnf
Șl oecm fost, a»’ nu mal șîntl
Am fost frunza de stejar
Ofilite de Brumar,
Dar acuma-s brad fălos
Și nu-mi clatin frunte-cn jos j
Unde vâz un om spuract
Eu cu dlnsul nu țin sfat
Că mult singe mi-a furat 
De mă plec, mă plec doar Iul 
Dragului,

Partidului
Că mi a șters de pe obraz
Negurile de necaz
Șl mi-a pu$ In locul lor,
Ruja tinereților.

în această tinerețe aafleteaaeă, demnitatea 
omuluj capătă noi dimensiuni, m îmbogă
țește cu noi sensuri și atribute, printre care 
se evidențiază mîndria de a fi constructorul 
unei vieți noi, socialiste. Din Țara Oașului, 
ritmurile unei bucurii nestăvilite se revarsă 
în cîntece de genul acestuia :

Zl-i Griguță, numai zi, 
Pln-s-o rupe arcu n tri
Și grumazu coterii ;
Câ-s Vâsliul Budulul
Omu colectivului
Nu-mi dau cinstea nimârul I

Dragă ml-e mie viața
Cum 11 cucului frunze
Sus le munte-n Gorohe,

Cucu cîntă prin stejar, 
Nu mai slnt în sat iândari ;
Cucu cînt-n meri oltoani
Am scăpat de bocetenl.
Zi-i Griguț cu cetera
Cîntece, pîna-i lumea
Sâ răsune țara mea.

Partidului pe care constructorii sociali» 
mulai îl urmează cu entuziasm și abnegație, 
îi sînt închinate toate gîndurile, recunoștin

ța și preaplinul inimii, el fiind izvoml biru
ințelor vieții noi. Iată cum grăiește poetul 
popular t

Nu-mi încape inima
Cite doruri om în ea I
Unele-s din foc și pară
Și- ml grăiesc de viață ornară ;
Altele-s din stropi de rouă, 
Și-mi grăiesc de viață nouă.
Unul însă-i și mai mare
Cane n-are asemănare :
E doru partidului
Flacăra sufletului.

Vîntuieț de lingă grui. 
Meri le București și du-l 
Pri mu-secretarul ui 
Flecara dorului meu 
De io Tema și Bocea j I *) 
Și spune-i cc cm o ecsâ 
Cu dna coconoș. le *csâ, 
in perete am lumină 
Și un hembor plin cu fâ“^ă. 
Nu mai vfntur d rumuri ie, 
Re la tote portîte 
Drumur-le eu boo*c- 
Pe te uși de oeeotc- , 
Cu desagă foku*OF 
Și CU ochii OC-C-^S .
Ari cit prind cu oe* -• ww 
Văd -.me ne de ■ terete 
Legenete-e <*■« p ewt 
C. SO a» P*mm<

C- rfi’ir de «c-te -eui

Am trăit o veste ‘rate 
de ec-te n-evui pe-te.

Că bete-m' cop Arie

Am trărt-e n ahigMt
Bătut de vinț și de ploi,
Văzînd de ei te ciocoi.
După ce-om făcut qrmete
Am muncit și eu eu tata.
Ari nd te ciocoi moșta
Ce sâ-ntimpin sâroete :
Dar acum, cînd sînt bătrin,
Imi veni și oecsu-âl bun :
Partidul Muncitoresc
Mc-nvațo ce sâ citesc,
Pămîntul cum sâ-l muncesc.
Traiul nou să mi-l trăiesc.

Sentimentul acesta merge uneori și mai 
departe și omul s-ar vrea din oou copil, să 
ia de la oapăt cărările care pleacă dintr-o 
zare luminoasă spre una și mai înflorită de 
lumină :

A oare-albastră din fereastră,
Ce fnrmoasă-i viața noastră,
C-avem trai îmbelșugat
Și de nevoi am scăpat
FI oare-albastră din grădină,
Se făcu în sot lumină,
Lumină din vorba lui,
Dragului, Partidului.
Floare albastrâ din colnic,
Ce n-aș da sâ fiu iar mic,
Ca să cresc din grija Iul,
Dragului, Partidului.

*) Comune din Oaș
•*) Copii

Cu atît mai mult pe eopiii de ari, mamele 
îi leagănă ru astfel de cîntece :

Nani, nani, copllîțâ 
Droga maichli porumbiță, 
Sâ crești mare și frumoasa 
In gospodăria noastră, 
Că noi din gospodărie 
Ne făcurăm o moșie, 
Ne făcurăm frați și rude, 
Nu «intern străini pe lume. 
Nani, nani, porumbiță, 
Scumpa maichii copilită, 
Te-ai născut in vremuri noi,

Fote griji, făte nevoi, 
Sâ duel viață fericHd, 
Uftorite ș»-* sorită. 
No*»:. nani, puișor, 
Ce nM traiul mai ușor.

Viixxdn-r. toate drumurile deeebise în 
teu pepeni] eeatru știe că firi partid n-u 
i i/xM nkiodatâ la liman, eă numai par- 
t a Sect .jsi se întoarcă puterile-n țarâ“, 
■â 7*atâ 6 înfăptuită ziua de 23 August 

*44. piatra de hotar pentru noua istorie a 
ten :

«e-de teme sucit, 
șuete «I inep/ite.

Cm- eerce s4 tes te 
Mă w mgxtem

Kpg-pcm s.*ecu 
Aeeu*M cu drvmu^. 
Dc-wtru* m Moeol d« vote 
S-o--tors putarite n tete 

S ccte-ușo amote 
O «eeout de-atu4d sâ ptate-. 
Sâ P4r-eâ se ptepâdecseâ 
Drum btejt c tec sâ erecscâ 
Și etate sâ-«--gu-eased, 
Oum bâM p tevedte 
Mte M. 4* teeârit 
5 tete prima-Ut.
Ou«eu »-e emA. 
tetem »-osv teeer^. 
C-e paort eeet.
Cu g“jâ do Io pe-td 
Eu eev.ee druou-1 0u 
Ș’ oes cu pcrtta-ji pu.
Câ fO«ic drum eu fteri 
Șl -e -ge- Hoți p tutete 
De cu secte pinâ-n zori-.

Cei eare dn viață ecvîntnlui partidului 
dat ia prin! riad eewmtetii. mmh om 
mai harejei. fies-e* mesei terilor și țăranilor. 
Sînt erraîu ristee» populare care glorifică 
forța eeeaeta voită, zilele noastre feneite ia 
care muncitorii au trimis mașioi țăranilor 
ajutiado-i aă peneaaeă pe • eale nouă, sub 
in dram «rea eemvniștilot Cinstind hărnicia 
muncitorilor și țăranilor. poetul popular 
cheamă ia riatee și elementele naturii, uni
versul mare, pentru a proiecta statura omu
lui muncitor pe ua fundal uriaș și a f«ce 
poezia muncii și mai pregnantă :

,Fee te verde de dooane,
Jos îr vata la izvoare
Ate plug eu cinci brăzdam 
Pe ogar eu mere sper,
De s« mite sfîntul soare

Șl se mite sfinte lună 
Și n-ar mei pleca s-apună
De pe-a aerului miriști ;
Ar privi la tractoriști 
Cum zoresc fâră-neetare
Pină la soare răsare
Și nu se duc la eulaere. 
Luna, lună de • lună 
$1 -aleargă ca o nebună 
Zi șl noapte după soare 
Sâ mi-l prindă la strîmtoare, 
Sâ I farmece c-o privire 
Ca sâ fie al ei mire ; 
Dar acum se minunează 
De cel cc re-a W lucrează 
$1 de el s-a-ndrâgostlt 
Câ ll-l umbletul zorit 
Toț eu mine pe volan

Sâ crească griul bălan,

De le lucru n-al sâ-l miști
Că sînt fii de comuniști.

Pentru plinea pruncilor

ZI șl noapte-s pe ogor.

Toate formele și genurile poeziei noastre 
populare sînt utilizate acum de rapsozi pen
tru a cînta marile realizări ale muncitorilor 
și țăranilor, în frunte cu comuniștii.

Balada populară eroică eete reluată și 
călăuzită pe un făgaș nou. Drumul răzvră
titului singuratec, al luptătorului ridicat îm
potriva jecmănitorilor de unul singur, răzleț, 
este urmărit pînă ajunge la lingura cale ce 
duce la țel : lupta organizată, condusă de 
partid. Eroismul baladesc capătă și <4 în 
felul acesta semnificații și frumuseți noi :

Foaie verde lln-pelin, 
Pe deal pe la Severin 
Trece total lui Marin 
Cu cincizeci de bol bâtrîni, 
De la cincizeci de stâpînl ; 
Cu cincizeci de bouleni 
Luați eu Japca din poieni a 
La cireada boiereasca, 
Poate n-o să se cunoască J 
Pln-la unul vîndu boli, 
Pe Marin nud dau ciocoii. 
B l-au oprit tot Iq moarte 
Strfns cu funii peste coate j 
Pe Marin nl l-au furat 
Că n-a vrut sâ stea argat, 
Și tar verde lln-pelin, 
Pe deal pe la Severin 
Trece muma lui Marin

Cu cinci butoaie cu vin,

Scoase la opus de soare 

De le domni din pivnicioare, 

Pâzrtâ de trei topoare ț

Strop eu strop ea l-o vîndut 

Dar sâ-l scape n-a putut 

CXn nou verde lin-pelin, 
Atai teee «r3 vi. • 

Ai âeol pe ic Severin

Ceieâ drept un voinicel

Cu putere de oțel

Și ou mintea luminoasă 

Ca soarele de amiqzâ.

Re ciocoi unde-l apucă

li fcee râvcș de ducă,

In set le nel să mai vie

Cînd o dnta știuca n vie,

Gnd e crește piatra-n lund, 

Doar atunci șl nici afund. 

Voinicul de oare spui 

E forța portidulul.

Frunză verde trei sipice

Lui Marin partidu-l zice i

Hei ecosâ frâțioore

C-arte-i vreme lucrătoare

Taro sâ ne o facem floare.

Și alte genuri tradiționale ale versului 
popular riat folosite pentru a exprima fețele 
multiple, in frumusețe și bogăție, ale vieții 
de ud fi dragostea poporului pentru partid. 
Iști, de exemplu, o lucrare în gen epistolar, 
eu rezonanțe re amintesc celebrul pasaj din 
Scrisoarea a III-a a lui Eminescu, de data 
aceasta insă scriind „domnița* alesului ini
mii sale — ea fiind în situația, foarte 
frecventă și semnificativă azi. a fetei de la 
țară ce-și trimite gîndurile și aleanul unui 
tinir și proaspăt muncitor de la oraș.

Cîntecul amestecă, cu naturalețe și armo
nie, sentimentul de dragoste cu mîndria vie
ții noi pe eare 0 trăiesc oamenii de la sat, 
ajutați de frații lor muncitorii.

De pe-cid, din depărtare, 

Ey îți scriu, bado, scrisoare, 

Șl țl-o scriu ooaptea pe lună 

Sâ-țl vestească voie bună ; 

Șl țl-o scriu c un vlrf de rază 

Că dorul mâ sâgeteazâ.

Ba de-al meu, de la oraș.
Frumos ea un muguraș,
Bade-al meu, volnic strungar,
Și de pluguri făurar,
Vreau sâ știi câ pe la noi
Pica frunza din zăvoi
$1 bat vlnturi și cad ploi,
Și pe cîmp tractoare ara
De cu zori și plnâ n searâ.
Cînd zăresc tractoarele
Râsturnînd ogoarele
Se aprinde doru-n mine
Și-aș zbura plnâ la tine
Sâ te vad lucrind la strung
Dorul sâ ml*l mai alung,
Și vreau bade să mal știi
C-avem multe bucurii,
Bucurii șl veselie
C am făcut gospodărie.
Bădiță, la tine-aeasă,
Mâîeuța-I tare voioasă,
Nu-J trece tlmpu-n zadar

C-crnvâțat abecedar
Șl ea mîlne o sâ-țl serie
Gîndurile pe hlrtie.
Pentru toate cîte-țl spui
Mulțumim partidului
Câ a dat lumina Iul
In folosul omului.

Multe sînt versurile populare de azi ee 
zugrăvesc foarte colorat, cu artă șa
profunzime, tabloul țării noastre socialiste. 
Ele vorbesc despre viața nouă din Dobrogea 
•au din Banat, din Bărăgan sau din Mara
mureș. Doina nu mai e de jale, ci ,,zisă în 
anii buni" i

Frunză verde spic de orr
Amu vremea s-o întors
Doina mea doină de jale,
Stinse-s durerile tale.
Doină zlsâ-n anii buni
Doar a bucurie suni |
Cînd te-alung din buciuma?
Peste munți în jos te teși
Peste codrii cei merei,
Plnă-n vâi te frațH mol.
Cntee dulce, doină nouă,
Nici nu știi cît ne placi nouă
Că ne al fost mereu fîrtat a

Șl te-al prins eu noi la sfat:
Cînd ne căuta jîndaru’
Noi ție ți-am spus amaru’;
Și-amu cînd bine trăim
Numai cu tine grăim.
Și eu viersul teu pribeag 
Nâvâdim aindul cel drag, 
Peste țară sâ colinde 
Cît o putea el cuprinde ș 
Sâ qrâiasco te oricine 
C-am ajuns te loc de bine. 
Buciuma? din lemn de fag 
Sâ trăiesc mi i tare drag ■» 
C-amu vremea s-o schimbat, 
Meramureșu-i bogat. 
De tristeți s-o scuturat I

Poporul cîntă partidul, ca pe tot are 
mai drag, ca pe luminătorul vieții luj feri
cite ce i-a ..îmbogățit și casa și inima". 
Partidul a scos și scoate la lumină toate ta
lentele și energia creatoare a maselor, iar 
roadele politicii sale înțelepte se văd în 
toate înfăptuirile mari de azi, ce le prefigu
rează pe rele uriașe de mîine, și în cîntecele 
care izvorăsc din inima talentatului nostru 
popor :

„Partidul floare o lăsat
$i-aeum rod bogat o dat
$' de toți îl îâudcn
Câ pe toți î-a luminat".
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Seminariile recapitulative
în învățămîntul politic U.T.M

La întreprinderea „9 Mal“

COMUNICAT

In organizația de bază U.T.M. 
din întreprinderea „9 Mai“ din 
Sapitală au loc acum semina- 
riile recapitulative la cercurile 
ii cursurile politice. La cursul 
seral anul I condus de propa- 
jandistul Nicolae Grama s-a 
stabilit organizarea a două se
mnării recapitulative. In primul 
— care a avut loc în urmă cu 
sîteva zile — s-a discutat despre 
upta clasei muncitoare condusă 
ie partid pentru instaurarea re
gimului democrat-popular, despre 
principiul conducerii de către 
partid a organizației noastre, 
despre sarcinile U.T.M. in lupta 
pentru construirea socialismului 
In patria noastră etc.

Faptul că propagandistul a 
Indicat din timp cursanților ma
terialul bibliografic necesar și 
problemele în jurul cărora se va 
discuta în seminar, i-a ajutat 
să-și organizeze studiul indivi
dual, a făcut ca majoritatea 
cursanților să se prezinte bine 
pregătiți la discuțiile finale. Dar 
nu numai atît. Felul în care au 
răspuns la acest seminar unii 
dintre cursanți, a dovedit faptul 
că și în cursul anului școlar, 
aceștia s-au străduit să-și însu
șească materialul predat, să-l în
țeleagă, să vadă legătura dintre 
cele studiate și activitatea lor 
practică. In acest sens, merită

La Fabrica de antibiotice

Seminarul rtcapi* 
tulativ de la cursul 
seral condus de pro
pagandistul Ion Bă- 
dulescu (Fabrica de 
antibiotice din Iași) 
s-a desfășurat super
ficial. Se punea în
trebarea și propa
gandistul era nevoit 
să-l numească pe cel 
care trebuia să răs
pundă dat fiind că 
cursanții nu se ofe
reau singuri. Acest lu
cru s-a intimplat 
pentru ea cursanții au 
venit nepregătiți. Se 
vedea cit de colo că 
răspunsurile le dă
deau numai cei cure
ți mai aminteau cite 
ceva. Dar de acest lu
cru se fac vino tați și 
cei care aveau datoria 
să-i ajute și să-i con
troleze pe tineri de 
felul cum se pregă
tesc în vederea semi
narului recapitulativ. 
Propagandistul, comi
tetul U, T. M. nu 
s-au îngrijit ca bi
bliografia să ajungă 
la timpul potrivit în 
mina fiecărui cursant.

din lași
n-ou organizat con- 
sultații ori alte forme 
de sprijinire a cursan
ților în studiu. Și re
zultatele s-au văzut.

Cu totul altfel sa 
desfășurat, la aceeași 
fabrică, seminarul re
capitulativ condus de 
propagandista Felicia 
Filoreanu. Tinerele 
cursante ou dovedit o 
bună pregătire ; fie
care își avea caietul 
de notițe sau cons
pecte. Caracteristica 
seminarului a eonsti- 
tuit-o abordarea pro
blemelor la modul, 
să spunem așa. con
cret, Astfel, discutin- 
du-se despre sarcinile 
organizațiilor UITM-, 
tinerele cursante au 
vorbit cam in felul 
următor : Să luăm, 
de pildă, organizația 
noastră U.T.M, Ea 
îi mobilizează pe ti
neri, îi antrenează să 
dea producție mai 
multă și de calitate 
superioară. Aceasta 
în primul rind. De 
aceea «a organizează 
brigăzi... de exemplu

Acolo unde te cheamă viața
(Urmare din pag. l-a)

capul zile în șir ca să 
găsească o soluție. Soluția era 
să se folosească furaje mai 
ieftine decât cele pe care 
le-a produs anul trecut gospo
dăria sau să ridice valoarea nu
tritivă a acestor furaje. O bu
cătărie pentru prepararea hra
nei animalelor a adus o îmbu
nătățire în acest sens.

Viile gospodăriei sînt vii hi
bride, îmbătrînite, care produc 
puțin și la un preț de cost ri
dicat. Trebuie regenerate viile. 
A început pregătirea pentru 
noile plantări.

Tn perimetrul gospodăriei se 
găsesc unele dealuri neproduc
tive, supuse eroziunii. Oare ce 
se poate face? S-a gîndit. a 
discutat cu oamenii, cu specia
liștii din gospodărie și-a găsit 
soluția. Terenurile acestea sini 
foarte bune. pentru pomi 
fructiferi. 900 de hectare de li 
vadă se vor întinde pe aceste 
dealuri. A și plantat 100 de 
hectare.

A găsit în toate aceste acțiuni 
ale lui, sprijinul chibzuit al or 
ganizației de partid și asta i-a 
dat cu adevărat încrederea în 
forțele sale și încrederea în 
□ameni și faptele lor-

O muncă zilnică, fructuoasă 
l-a cucerit pe inginer, l-a intro
dus într-o viață cu totul nouă.

îndeplini 
proîesio-

remarcate răspunsurile date de 
tinerii Gheorghe Milea și Mora- 
riu lulius. Primul a vorbit pe 
larg despre sarcinile care stau 
în fața organizației noastre, in 
fața utemiștilor, in lupta pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate de 
partid în vederea construirii so
cialismului. Răspunsurile clare, 
cunoașterea acestor sarcini atît 
pe plan general, precum și lo
calizarea la specificul organiza
ției lor, au dovedit seriozitatea 
cu care a studiat aceasta, dorin
ța lui de a fi bine pregătit din 
punct de vedere politic și ideolo
gic pentru a-și putea 
cit mai bine sarcinile 
nale și obștești.

Tovarășul Morariu 
despre superioritatea 
socialiste asupra celei capitaliste. 
Bine documentat, dovedind o 
lectură bogată, el a demonstrat 
convingător această superiorita
te, argumentînd cu date și fapte 
interesante.

Trebuie spus însă că în cadrul 
acestui seminar s-au manifestat 
și unele lipsuri, cele mai multe 
ținind de felul în care a fost 
condus seminarul, deci de propa
gandist. In primul rind el nu s-a 
desfășurat sub forma unor discu
ții între cur6anți in care — fără 
a se intra in prea multe amă
nunte — să se dezbată amplu 

a vorbit 
orînduirii

noi t sin tem. consti
tuite — toate — in
tr-o brigadă de pro
ducție. Șefa brigăzii 
e tovarășa M inodora 
Agapi. Noi ne-am an
gajat, in afară da a 
da produse de cali
tate. să lichidăm ab
sențele , intirzierile, 
învoirile și să păs
trăm cec mai deși- 
virșitâ curățenie.

Ar fi fost foarte 
bine dacă odată epui- 
zindu-se discutarea 
unei probleme, s-ar 
fi tras și a concluzie 
scurtă. generali soios- 
re. care si ajute la 
fixarea cunoștințelor.

Felul în care s-au 
desfășurat cele două 
semi narii recapitula
tive — reprezentind 
două moduri de 
a munci — trebuie 
să ofere comitetului 

.. U.T.M. prilejul unei 
serioase analize, pen
tru a nu se mai repe
ta in viitor asemenea 
lipsuri.

A. GEORGESCU

Și mai Interesantă mi se pare 
evoluția inginerei Eva Abrudan.

Acum 2 luni a plecat de la 
oraș la Viile Satu Mare, un sat 
în care cu patru luni in urmă 
a luat ființă o gospodărie agri
colă colectivă cu un nume sem
nificativ — „Unirea". Oamenii 
și-au unit pămîntul și puterile 
pentru ca în felul acesta, lu- 
crind științific, să obțină mai 
mult, să-și schimbe viața.

Era nevoie de inginerul agro
nom. El a părăsit orașul și-a 
venit să-i ajute.

Pe cele 300 de hectare ale 
gospodăriei și în practica oame
nilor de aici agrotehnica era un 
domeniu neînceput. De aici toa 
te greutățile. Terenul secătui' 
de o exploatare empirică, oa
meni care n-au înțeles chiar dir 
capul locului rostul și necesita
tea aplicării metodelor agroteh
nice-

In fața acestei gospodării co
lective se deschide abia acum 
o perspectivă pe care oamenii 
trebuie ajutați s-o vadă cît mai 
limpede și pentru împlinirea că
reia inginerul agronom are încă 
mult de muncit. Dar aceasta 
este tocmai ceea ce-i împlinesc 
Evei Abrudan rosturile vieții ei 
și forța necesară unei aseme
nea munci.

Acum ea trebuie să se ocupe 

fiecare problemă. Astfel s-a for
mulat cite o Întrebare la care 
s-a răspuns, ori nu, complet și 
s-a trecut la următoarea. Chiar 
dacă cel care răspundea, folosea 
unele formulări incorecte, chiar 
dacă trecea peste unele aspecte 
importante, n-au intervenit nici 
cursanții nici propagandistul 
pentru a clarifica lucrurile. Re- 
msdiind această lipsă, precum și 
conducînd discuțiile in mai 
strinsă legătură cu sarcinile po
litice și economice actuale, to
varășul Grama, care este un 
propagandist bine pregătit și cu 
experiență, va putea să încheie 
activitatea cursului său seral în 
bune condiții, avind satisfac
ția că a contribuit la lărgirea 
orizontului politic și ideologic al 
tinerilor cursanți.

M. VIDRAȘCU

La Școala medie nr. 5 
din Orașul Stalin

Pentru verificarea și ap'ofun- 
darea cunoștințelor căpătate la 
cercul politic U.T.M. care 3 
funcționat în clasa a X-a A. 
umanistică de la Școala medie 
nr. 5 Orașul Stalin — propa
gandistă Elena Chitise — a 
avut Ioc acum citeva zile semi
narul recapitulativ. Discuțiile or
ganizate cu acest prilej s-au 
purtat In jurul problemelor pri
vind situația politică internațio
nală, lupta lagărului socialist in 
frunte cu Uniunea Sovietică pen
tru triumful principiilor coexi
stenței pașnice: rezolvarea marx- 
ist-leninistj a problemei națio
nale în ța-a noastră. O mare a- 
tenție s-a acordat discutări-, sar
cinilor trasate de Plenara C.G. 
al P.M.R. din 3-5 decembrie 
1959, precum și grandiosului 
plan de dezvoltare a țări: noa
stre cuprins in proiectul Directi
velor celui de-al IlI-lea Congres 
al P.MJ?.

Cursanții au dat In cadrul se- 
minaruiir recapitulativ răspun
suri ample, dovedind prin a- 
ceasta Buna lor pregătire. Așa 
de pildă, elevul Liviu Plugaru a 
vomit despre politica de pace a 
Uniunii Sovietice si a întregului 
lagăr socialist, despre prețioa
sele propuneri ale Uniunii So
vietice privind dezarmarea totală 
ți generală. Legat de rezolvarea 
proole-nei naționale eleva Mioara 
Dascălu a arătat cum a fost re
zolvată in țara noastră — dato
rită politicii înțelepte a partidu
lui — problema națională. Ea a 
vorbit despre egalitatea în drep
turi a tuturor naționalităților 
conlocuitoare, care înfrățite luptă 
pentru construirea socialismului 
in patria noastră.

In cadrul discuțiilor cursanții 
au vorbit despre entuziasmuț cu 
care poporul nostru muncitor în
făptuiește pas cu pas sarcinile 
trasate de partid In industrie, a- 
gricultură, în domeniul științific 
și culturaL De asemenea ei au 
vorbit despre sarcinile lor de 
a-«i însuși știința, colt-ira. de a 
se pregăti temeinic pentru viață.

Seminarul recapitulativ a de
monstrat buna pregătire politică 
■ celor care au frecventat cercul, 
precum și entuziasmul și hoăărl- 
rea elevilor de a devem cadre de 
nădejde pentru econocmi noastră 
naționali.

PETRE BRATAN

Pentru scăderea continua
a prețului de cost

de lucrurile simple elementare; 
să organizeze prășitui mecanic, 
repartizarea fortdor de xuncâ. 
să se îngrijească de organiza
rea sectorului zootehnic, care 
cuprinde deocamdată puține a- 
nimale, să se îngrijească de în
ceperea construcțiilor zootehn ce. 
să ia primele masuri pentru îm
bunătățirea solului (amenda
mente cu var), să organizeze e- 
chipele și brigăzile, să-i învețe 
pe oameni cum să sporească 
recoltele.

Este o muncă dificilă, poate 
grea, de o mare răspundere. In
dicațiile inginerei sînt deosebit 
de importante în ce privește suc
cesele acestor oameni, succesele 
in dezvoltarea gospodăriei.

Dar oamenii o privesc cu res
pect și admirație, au încredere 
în ea. o înconjoară cu căldură 
și sprijinul lor. Văd în ea omul 
care a venit să-i ajute, să le 
irate cum să-și obțină bunurile 
de care au nevoie ca să-și 
schimbe, să-și înfrumusețeze 
viața.

Nu s-ar despărți cu nici un 
>reț de munca aceasta, de locul 
acesta, de acești oameni, pen
tru că nu este nimic mai demn 
șj mai pasionant decît să folo
sești capacitatea ta acolo unde 
ea este mai necesară oamenilor, 
acolo unde munca ta pentru so
cialism dă roadele cele mai 
pline.

Busse ți
FOTBAL

roli, P Nickel, W. 
G. Siegmund.

nul Dinamo de la ora 17,45 are 
loc jocul dintre echipele Dinamo 
București și Jiul Petroșani.

Elevii Udrescu Son io, Cnirițâ 
Moria și Constantin Costel 
din efasa a Xl-a A, o Școlii 
medii nr. 2 din Galați, se 
pregătesc împreună pentru 

examenul de maturitate.
Foto : N. STELORIAN

Informații
Poetul chilian Pablo Neru

da, care se află în țara noa
stră. a făcut vineri după- 
arniază o vizită academicianu
lui Tudor Arghezi.

Cei doi mari poeți au avut 
o convorbire prietenească.

★
Vineri după-amiază a sosit 

în Capitală, venind de la Mos
cova. tov. Gogu Rădulesou, 
ministrul Comerțului, condu
cătorul delegației R. P. Ro
mâne care a participat Ia șe
dința Comisiei permanente 
pentru comerțul exterior a 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

(Agerpres)

Lucrul pe cc.e-l ioc l - s Rodkc Mciinescu și j

Saxone, pictorițe pe lemn de la cooperativa „Arta aplicată" din 
Caprtolă, ce.-e pricepe ne, iscusință și pasiune.

Foto : P. POPESCU

material 
debita iaca

din plin deșeurile, mai cu tea- 
mi damurile de tablă ailieiozM 
fi micafoliu. Trebuie luptat mai 
mult pentru reducerea adaosu
rilor de prelucrare. Fiecare 
muncitor din uzina noastră este 
eonftient eă avem multe rezerve 
in această direcție. Aș aminti 
doar câteva: unele piese cum ar 
fi carcasele alternatorilor de 1^ 
k V. A. iu un adaos mare de 
prelucrare — 40 mm. Adao? 
mare de prelucrare au fi earea- 
sele motoarelor de 130 car 
casele alternatorilor de 38 kV.A 
etc. Un adaos mare de prelucra 
re duce la consum sporit de ma
teriale. la o uzură mai timpurie 
a mașinilor, in final, la un preț 
de cost umflat. Rezerve sint fi 
la debitare in sensul eă unele 
piese sint prea lung debitate. 
Axul cane lat de la electrocar 
are • lungime de 15—20 mm 
peate prevederile tehnice fi o 
grosime mai mare de 18—15 
mm. Dacă s-ar debita corect 25 
da piese, din același 
•-ar mai putea 
un ax.

Sint numeroase 
prin care « pot 
mii printre care 
procentului de rebut admis 
turnătorie. Aici aș dori să fac 
o recomandare. Tineretul nostru 
din turnătorie trebuie sâ pună 
accent pe folosirea metodelor noi 
de turnare, cum ar fi formarea 
în coji de bachelită, formarea 
cu bioxid de carbon, metode ce 
i-ar ajuta în lupta pentru eco
nomii și îmbunătățirea calității 
pieselor.

Ne așteaptă sarcini mari pe 
care trebuie să le rezolvăm cu 
succes. Pentru aceasta însă este 
necesar ca fiecare tînăr să-și ri
dice calificarea profesională 
Numai cine și cunoaște bine me 
seria, cine are un nivel mai bo
gat de cunoștințe generale, reu
șește să utilizeze mașina cu 
maximum de randament, să lu
creze în mod creator, cu meto
de înaintate, să oontribuie la

posibilitățile 
realiza econo - 
și reducerea 

in

Turneul internațional de fotbal 
de Ia Paris a luat sfirșit cu vic
toria echipei braziliene Santos 
care a dispus în finală cu sco
rul de 4—1 (1—0) de echipa 
Racing Club Paris. Punctele 
brazilienilor au fost realizate de 
Pele (2), Fepe și Cutinho. In 
celălalt joc al turneului, echipele 
Ț.D.N.A. Sofia și Reims au ter
minat la egalitate : 1—1.

Penultima etapă a campiona
tului categoriei A de fotbal pro
gramează duminică in Capitală 
două intîlniri. Dimineața de la 
ora 10,30 pe stadionul Giulești 
echipa Rapid va juca cu forma

ția Petrolul Ploești, Pe stadio- 

continua perfecționare a proce
sului tehnologic.

Iată de ee consider că este 
necesară o l*r»i acțiune în ce 
privește ridicarea calificării pro
fesionale la aivelul tehnicii mo
derne. Ar trebui m se găsească 
mai multe forme tinerești intere
sante de popularizare ■ asceri- 
rilor științei fi tehnicii. mai 
multe forase organizate pentru 
pregătirea tinerilor. Sâ nu se li* 
mitese acțiunea de ridicare pro- 
feeională numai la cursurile de 
minim tehnic, să se dezvolte și 
alte forme : cercuri de citit de
senul tehnic, ora tehnici, zile 
ale demonstrațiilor practice etc., 
care pot îmbogăți cunoștințele 
profesionale ale tinerilor. In bri
gada comunistei Pîrvu Loereția 
din sectorul transformatoare se 
folosesc metode multiple și va
riate de ridicare a calificării 
profesionale îndeosebi a proas
petelor absolvente ale școlii 
profesională printre care schim
buri de experiență, discuții în 
colectiv, demonstrații practice 
ale celor mai bune muncitoare 
etc. Ridicînd pregătirea profe
sională a tuturor, brigada reu
șește să execute bobine de înaltă 
tensiune pentru transformatori 
de diferite tipuri. Foarte puțin 
tac în acest sens brigăzile din 
secțiile mecanică și metalurg șef. 
Aicj și maiștrii acordă puțină 
importanță ridicării calificării 
profesionale a tinerilor.

De aceea cred că organizația 
U.T.M. ar trebui să se ocupe 
mai atent de pregătirea profe
sională a tinerilor, de dezvolta- 
-ea mișcării de inovații in rin- 
Iul tinerilor.

Prevederile proiectului de Di
rective ale celui de-al IlI-lea 
.ongres al partidului. ne dau 

un imbold și mai mare în mun
că. Sîntem hotăriți să ne inten
sificăm și mai mult eforturile 
pentru a reduce tot mai mult 
prețul de cost al produselor și 
a fi la înălțimea sarcinilor pe 
care partidul le pune în fața 
industriei electrotehnice.

La 10 iulie va pleca într-un 
lung turneu în Europa echipa 
selecționată de fotbal a Uru- 
guayului. Fotbaliștii uruguaieni 
urmează să joace în Iugoslavia, 
R. P. Bulgaria. Suedia, Italia. 
Portugalia și alte țări.

Echipa sovietică de fotbal Di
namo Moscova și-a încheiat tur
neul întreprins în Islanda, ju- 
cind la Reykjawik, cu echipa 
clubului „Fram" de care a dtSj 
pus cu scorul de 9—0.

BOX

Astă-seară de La ora 19.30, 
pe stadionul Giulești va avea 
loc meciul de box dintre echi
pele selecționate ale 
Progresul șl Rapid, 
gram se desprind 
rele întîlniri: D. 
cu—A- Ba ricin; A.

cluburilor 
Din pro- 

următoa- 
Davides- 
Morăruș 

—I. Stoica; A. Cosma—Ion Ma
rin ; V. Lăzăreanu—A. Gănescu 
și P. Zaharia—V. Netea-

Au luat sfîrșit campionatele 
de box ale R. D. Germane. Cele 
10 titluri au fost oîștigate de 
următorii pugilișii (în ordinea 
categoriilor) : K- Milleck, H. 
Schultz, W. Behrendt, H. Lem- 
pio. H. Nagel, B, Guse, R. Ca-

Steag roșu pe strung
(Urmare din pag, l-a)

confecționate din bare, alte e- 
conomii de materiale. De colo 
nițel, de colo nițel, socotește 
Marin, oitenește ; prin reau- 
cerea consumului de scule, 
prin ridicarea calificării (pa
tru băieți au terminat cursu
rile de minim tehnic, trei il 
termină acum,, unul se pregă
tește de seral) una peste ana, 
iată economiile; 11.714 lei.
Asta, pe de o parte.

Alți 15.250 lei se cifrează 
tot ca economii, dar dintr-o 
altă sursa: inovațiile. Auzi 
colo... Păi să-1 ti spus acum 
doi azu lui Gara, ori iui Pre
da, ori lui Diaconescu, c-or sa 
ajungă și La inovații, le-ar ti 
privit urit, că-ți bați joc oe ei, 
adică Pe cind acum... Băieții 
s-au gindit, au venit cu pro
puneri. Da prstooui ae la S.D. 
25 pmă acum un an se prem
ers cu spiral de scu.e, ceea ce 
isca desime greutăți. S-au gin- 
dit la un spiral cu pracuțe 
dure in cap. In aiara ae e- 
conorrua serioasa, de îniatu- 
rarea penelor de mașină, se 
fac astăzi 100 de bucăți in 
timpul in care se lucrau 5u 
mai înainte. A doua inovație 
este un dispozitiv pentru tra
sarea la mașină a aceluiași 
piston S.D. 25. Pină acum pie
sele trebuiau cărate la masa de 
trasa) : efort, ump cheltuit, 
oameni ocupați cu o treaba 
prea puțin rodnică. Alte pa
tru inovații sint in curs de o- 
mologare.

Steagul roșu de brigadă de 
producție fruntașă in întrece
rea brigăzilor de tineret pe 
raionul Tudor Vladimirescu 
stă pe strungul lui Marin Mă
lăieru. (Decernare recentă). 
Pentru merite înșiruite pîna 
aici. Dar nu sint toate. Nu e- 
puizezi motivele nici arătîna 
că au redus rebuturile pină la 
0,1 la sută nici că au depă
șit planurile lunare cu 75-80 
la sută. Vedeți, băieții din bri
gada lui Marin Mălăieru îm
părtășesc opinia acestuia : 
strungăria e frumoasă, fru
moasă... Trebuie să te arăți 
demn de o meserie ca asta. 
Exigență. Uite, Pătrulescu Ni
colae care nu e în brigadă : 
lucra la cilindrul motorului 
S. 6 și, pentru că nu a făcut 
o centrare corectă a rebutat 
prima serie. Ce zicea el: „Ei, 
trei zecimi acolo 1“ Replica lui 
Marin Mălăieru ; contează trei 
zecimi I

Asemenea brigăzi se află în 
centrul opiniei publice din u- 
zină. Aceea despre care e vor-

cu privire la ședința Comisiei 
permanente pentru comerțul exterior 

a Consiliului
Economic

în silele de 8 fi 9 iunie I960 
a avut loc la Moscova ședința 
Comisiei permanente pentru co
merțul exterior a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședința Comisiei permanen
te au participat delegațiile tutu
ror țărilor membre ale Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, 
conduse de : ministrul Comerțu
lui al Republicii Populare Alba
nia tov. K. Ngjeia, ministrul 
Comerțului Exterior al Republi
cii Populare Bulgaria tov. G. 
Kumbiliev, primul locțiitor al 
ministrului Comerțului Exterior 
al Republicii Cehoslovace tov. F. 
Hamouz, prim adjunct al mi
nistrului Comerțului Exterior și 
Intergerman al Republicii De
mocrate Germane tov. W. Hut- 
tenrauch, ministrul Comerțului al 
Republicii Populare Romine tov. 
G. Radulescu, ministrul Comerțu
lui Exterior al Republicii Popu
lare Polone tov. W. Ttrapezynski 
ministrul Comerțului Exterior al 
Republicii Populare Ungare tov.

ȘAH

turneuluiTn ulti-ma rundă a _____ .
zonal de șah de la Madrid. 
Pachman (R- Cehoslovacă) a 
terminat remiză cu Pom ar 
(Spania), iar Donner (Olanda) 
cu Gligorici (Iugoslavia). Alte 
rezultate: O’Keldy (Belgia) — 
Lechman (R F. Germană)
J/z—Va; Neikiich (R. P. Bul
garia)— HeidemfeJd (Africa de 
Sud) 1—0; Walther (Elveția)— 
Attard (Malta) Va—Va; Pen
rose (Anglia)—ReiUy (Irlanda) 
1—0 ; Portisch (R. P. Ungara) 
—Dur ao (Pontuga li a) 1^-0;
Pietsch (R. D. Germană)— Gius- 
tolisi (Italia) Va—Va

in clasamentul final pe pri
mele locuri se află la egalitate 
Pom ar, Donner, Gligorici și 
Portisch, fiecare ou cîte lO’/z 
puncte. Urmează Lechman și 
O’Kelly cu cîte 9Va puncte, Pen
rose 9 puncte și alții.

Marele maestru de șah Mihail 
Botvinik, fost campion mondial, 
a dat la Moscova un simultan 
la 22 de mese. El a cîștigat 16 
partide, a remizat 4 și a pierdut 
2. întrebat de ziariști, cînd va 
avea meciul revanșă cu Mihail 
Tal, Botvinik a răspuns că el 
nu este împuternicit să facă pro
vocarea pină nu va primi apro
barea Federației internaționale 
de șah (F I.D.E.).

(Agerpres)

ba aici a susținut și ea redu
cerea adausului de prelucrare 
la exteriorul cămășii de ci
lindru. La ce bun să scoți șpa- 
nul cu roaba după fiecare 
piesă ? Ne trebuie un motor 
nu numai mai bun dar și mai 
ușor, mai frumos, mai este
tic (da, pe cuvînt de onoare, 
mai estetic, așa au spus). Opi
nie publică...

Mai e nevoie să adaugi că 
sint prieteni și cit sint de prie
teni ? La televizorul lui Stan- 
ciu se intîlnesc. La casa ra
ională de cultură a tineretu
lui se intîlnesc. Pe stadion la 
meciurile decisive se intîlnesc. 
Aplaudă împreună ansamblul 
„Ciocîrlia" — un exemplu — 
sau se ajuta să rețină cumva 
melodia marșului sportiv din 
nlmul „Băieții noștri" — alt 
exemplu. De ce să ne facem 
că nu știm, se intîlnesc și la 
o bere. Mai ales cînd este a- 
niversarea vreunuia, deci sint 
_-el puțin nouă ocazii pe an...

Așadar, aceștia sint.
Colectiv de muncă fruntaș, 

jrigada „1 Mai" condusă de 
Marin Mălăieru se străduiește 
cu folos să țină pasul cu vre
mea. Unul dintre băieți, Pe- 
ire Feleaga. va pleca, proba
bil, în curind, să ducă în frun
tea altei brigăzi roadele expe
rienței înaintate. Făclie din 
făclie, lumina muncii socia- 
.iste crește puternic în nodu
rile tinerilor strungari de la 
„Timpuri Noi". (Agerpres)

mpdroțl ciocolată, șerbeturi, drogeurl, rahat 

■opauri, bomboane umplute, care se găsesc in sort 

mente bogate in magatinele alimentare

de Ajutor 
Reciproc
J, Ineze, ministrul Comerțului 
Exterior ol Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste tov. N. Pa- 
tolicev.

La ședință au asistat de aseme
nea în calitate de observatori re
prezentanții Republicii Democro 
te Vietnam, Republicii Populara 
Chineze, Republicii Populare De-; 
mocrate Coreene și Republicii 
Populare Mongole.

Comisia a examinat mersul 
tratativelor între țările membra 
ale C.A,E.R., în legătură cu pro
blemele încheierii acordurilor pe 
termen lung cu privire la livră
rile reciproce de mărfuri pe pe
rioada 1961-1965,

Comisia a constatat eu satis
facție, că țările membre ale 
C.AER., au căzut deja de acord 
aSupra unui larg program de li
vrări reciproce pe anii 1961-1965 
de mașini, utilaje, materii prime 
și combustibil, cereale și produse 
alimentare, precum și de bunuri 
de larg consum, ceea ce va con
tribui la un nou avînț economic 
al țărilor socialiste.

Comisia a adaptat recomandări 
cu privire la desăvârșire^ acestei 
acțiuni în viitorul apropiat.

Comisia a examinat rezultatele 
tratativelor bilaterale cu priciră 
La livrările reciproce de mărfuri 
ale țărilor membre ale CJ1£.R, 
pe anul 1960. Protocoalele in* 
cheiaie între aceste țări, eu privi
re la livrările reciproce de 
mărfuri pe anul I960 prevăd 
creșterea continuă a schimbului 
reciproc de mărfuri în compara
ție cu anul 1959. tn oonformitate 
ou aceste protocoale, vor crește 
considerabil livrările reciproce 
de mașini și utilaje, cărbune și 
cocs, țiței și produse petrolifere, 
diferite minereuri, metale feroa
se și neferoase, material lemnos, 
bunuri de consum popular ți 
alte mărfuri.

Programul livrărilor reciproce 
de mărfuri pe anii 1960-1965 a- 
Supra căruia s-a căzut de acord 
atestă lărgirea și adincirea eonii* 
nuă a colaborării economice din* 
tre țările membre ale C.AE.R, 
pe baza diviziunii internaționale 
socialiste a muncii.

La ședința Comisiei s-a consta* 
tat că țările membre ale C<A'E.R* 
prevăd întărirea continuă a rela
țiilor economice cu țările socia
liste din Orient, precum și dez
voltarea comerțului reciproc a- 
vantajos cu alte țări.

Comisia a examinat de aseme
nea și alte probleme privind dez
voltarea comerțului exterior al 
țărilor membre ale Consiliului, 
probleme care interesează aceste 
țări.

Ședința 3-a desfășurat 
atmosferă de colaborare 
nească și frățească și în 
înțelegere între participanți.

-----•------

intr-o 
priete- 

deplină

Vizitele delegației 
parlamentarilor 

finlandezi
Delegația Parlamentului fin

landez în frunte cu Paavo 
Johannes Aitio, prim-vicepre- 
ședinte al Parlamentului în
soțită de acad. Grigore Bene- 
tato, deputat în Marea Adu
nare Națională, Mircea Biji, 
secretar general al Marii Adu
nări Naționale și Nicolae Ior- 
ga, președintele Sfatului popu
lar regional Stalin, și-a con
tinuat vizita în cursul zilei 
de vineri în regiunea Stalin.

Dimineața, parlamentarii 
finlandezi au fost oaspeții 
membrilor gospodăriei agricole 
colective „11 Iunie"-Hălchiu.

Parlamentarii finlandezi au 
vizitat apoi uzinele și grupul 
școlar al uzinelor de autoca
mioane „Steagul Roșu’’ din 
Orașul Stalin. Directorul ge
neral al uzinelor Gh. Rădoi, 
deputat în Marea Adunare 
Națională a vorbit oaspeților 
despre dezvoltarea acestei im
portante unități a industriei 
noastre constructoare de ma
șini.

Kalle Matilainen, membru 
al Comisiei afacerilor sociale 
a parlamentului, deputat al 
Partidului social-democrat, a 
declarat că ceea ce a văzut 
in această mare uzină l-a 
impresionat foarte mult și a 
urat conducerii uzinelor și 
muncitorilor noi succese înj 
producție, pentru bunăstarea 
întregului popor.

Seara, oaspeții au asistat la 
un spectacol de operetă pre
zentat de colectivul Teatrului 
Muzical „Gh. Dima’’ din lo
calitate.



Lucrările Comitetului
celor zece state pentru dezarmare
GENEVA 10

Șu ședința din ____ _ „ ...
cheiat prima săptămînâ d» lucru 
J Comitetului celor zece state

(Agerpres), —
10 iunie s-a in-

4 _ __
pentru dezarmare după reluarea 
discuțiilor care, Gupă cum se 
țtie, a avut loc la 7 iunie.

Delegatul S.U.A., Eaton, care 
a luat primul cuvintul in ședința 
din 10 iunie, a constatat că noile 
propuneri sovietice conțin modi
ficări pozitive într-o serie de 
probleme importante. El a men
ționat in special faptul câ in a- 
<este propuneri se.acorda un loc 
impcrlant controlului asupra 
dezarmării, încetării producției 
<irmci nucleare. încă in stadiul 
inițial al planului de dezarmare. 
Sg pune mai elastic problema 
termenului de Înfăptuire a măsu
rilor în domeniul dezarmării ge
nerale și ifotale și se manifestă 
hotărîrea de a participa la ela
borarea măsurilor -pentru menți
nerea pădi după înfăptuirea de
zarmării generale și totale.

Totodată Eaton a făcut unele 
observații critice asupra planului 
sovietic. El a affrmax că în pla
nul sovietic nu ar exista coordo
narea cuvenită a măsurilor în 
domeniul dezarmării in fiecare 
etapă, și a menționat că nu se 
prevede reducerea forțelor arma
te și armamentelor clasice în 
prima etapă a înfăptuirii pla
nului sovietic. Delegatul S.U.A. 
și-a exprimat îndeosebi nemulțu
mirea în legătură cu propunerea 
Uniunii Sovietice privitoare la 
lichidarea tuturor mijloacelor de 
transportare a armei nucleare, a 
bazelor militare străine și la re
tragerea trupelor de pe teritorii 
străine.

In Încheierea discursului său 
Eaton a declarat că puterile oc
cidentale continuă să studieze 
cu atenție propunerile sovietice, 
că ele ar dori să capete lămuriri 
suplimentare în legătură cu a- 
ceste propuneri și că mai tirziu 
ver putea trece la examinarea 
constructivă a prevederilor con
crete cuprinse în aceșt .'jplan.

V. A. Zorin, șeful delegației 
sovietice, care a luat; i; cuvintul 
după Eaton, a atras atenția asu
pra faptului că atit, îndiscursul 
de astăzi cit și in discursurile 
anterioare ale lui Eaton șj ale 
celorlalți reprezentanți ocdden-

tali iese clar la iveală vechiul 
mod de a aborda problemele 
dezarmării generale și totale 
ca-re îinpiedxă realizarea pro
gresului in rezolvarea practică a 
acestei probleme.

Delegația S.UA., a spus V. A. 
Zorin, a fost nevoită să recu
noască că noul plan sovietic cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală conține serioase modi
ficări pozitive și într-o serie de 
probleme importante ține seama 
de pozițiile puterilor occidentale 
— totodată însă delegația S.U.A. 
și reprezentanții celorlalte puteri 
occidentale nu aa făcut deocam
dată nici un pas înainte in nici 
o problemă importantă, pentru 
a apropia pozițiile lor de 
pozițiile țărilor socialiste și 
a ușura realizarea unui a- 
cord reciproc acceptabil.. Dele
gația S.U.A. și-a manifestat din 
nou lipsa de dorință de a stabili 
vreun termen pentru înfăptuirea 
măsurilor de dezarmare, iar în 
problemele cele mai importante 
formulate în planul sovietic — 
lichidarea mijloacelor de trans
portare a armelor nuclearc și a 
bazelor militare de pc teritorii 
străine — se situează pe o po
ziție vădit negativă.

Referindu-se la remarca făcută 
de delegatul american că în 
prima etapă a planului sovietic 
nu sînt prevăzute măsuri in do
meniul reducerii forțelor armate 
și armamentelor clasice, V. A. 
Zorin a spus că în aceasta pro
blemă- propunerile sovietice țin 
seama de pozițiile și doleanțele 
puterilor occidentale care, după 
cum se știe, nu au prevăzut în 
planul-lor nici un fel de reduce
re a forțelor armate și armamen
telor clasice în prima etapă 
a dezarmării. Dacă S.U.A., An
glia șî Franța sint hotărîte a- 
cum să facă propuneri concrete 
cu privire la reducerea forțelor 
armate și armamentelor clasice 
încă in prima etapă a dezarmă
rii, Uniunea Sovietică este gata 
să examineze aceste propuneri și 
nu întrevede greutăți in rezolva, 
rea pozitivă a acestei probleme.

Făcînd bilanțul lucrărilor Co
mitetului in prima săptămina, 
V; A. Zorin a declarat: D?l?ga- 
ția sovietică regretă că prima 
sâptămină de lucru a Comitetu
lui celor zece nu ne-a oferit po-

sibilitatea să trecem la examina
rea concretă a noilor propuneri 
a ie guvernului sovietic referitoa
re la prevederile fundamentale 
ale iratatului cu privire la de
zarmarea generala și totală. 
Examinarea constructivă a a es- 
tor propuneri, nu a început pen
tru ca delegațiile statelor occi
dentale, după cum au declarat 
ele insele, nu sînt încă pregătite 
pentru o astfel de discuție. Sîn- 
lem nevoiți să ț.nem seama de 
această împrejurare. .

Nu putem să nu atragem a- 
tenția și asupra faptului câ deși 
reprezentanții statelor occiden
tale care fac parte din Comitet 
au exprimat puține păreri asupra 
fonaului problemei dezarmării, 
cele spuse de ei și îndeosebi de 
reprezentantul S.U.A., reafirmă 
poziția. lor anterioară prin care 
se urmărea, după cum se știe, 
nu soluționarea sarcinii 
mării generale și totale, 
borarea unor măsuri de 
fără dezarmare.

Deoarece însă, puterile
dentale au declarat că intențio
nează să studieze serios și minu. 
țios noile propuneri sovietice, 
așteptăm ca in urma acestei stu
dieri ele să ajungă la concluzii 
constructive și să întreprindă, la 
rîndul lor, acțiuni pentru a a- 
propia pozițiile noastre, așa cum 
au procedat, deja, țările socia
liste în noile propuneri prezenta
te de guvernul sov’etic. „Ne pare 
rău, a spus în încheiere V. A. 
Zorin, că a trecut o săptămînâ 
fără să se ajungă la vreun re
zultat. Să sperăm că săptămînâ 
viitoare Va fi mai rodnica".

dezar- 
ci ela- 
control

occi-

—

Consecințele electorale 
a'e discursului 
lui Rockefeller

WASHINGTON 10 (Agerpres). 
După cum relatează corespon
dentul din Washington «I agen
ției France Presse, observatori 
politici airericanj consideră de. 
clarația făcută la 8 turfie d« mi
liardarul Nelson Rockefeller, gu
vernatorul statului New York, în 
care acesta aduce,a’ critici vice
președintelui Nixon drept ,,un fel 
de declarați^ de. răz.boj și un 
gest menit să facă să se înțe
leagă că Rockefeller se disociază 
de guvernul. Eisenhower”.

Tn ce privește șansele lui Ro. 
ckafeller este demn de remarcat 
că liderii Partidului democrat le 
consideră cu o oarecare neliniște 
întrucît el îi supralicitează tn cri- 
ticile lor la adresa guvernului 
republican mai ales tn sensul că 
acesta nu fi cheltuit îndeajuns 
pentru înarmare. Președintele 
Comitetului Național al Partidu- 
lui republican, Thruston Morton, 
a declarat că du-pă atacul lansat 
de Rockefeller nu este „chiar 
fltît de sigu.r“ că Nixon va ob
ține în mod cert desemnarea sa 
de către Partidul republican. 
Declarația Iul Rockefeller ame. 
nință însă, să provoace o sciziune 
în rindurilp liderilor republican1. 
Astfel, Everett Dirksen, liderul 
republicanilor din Senat, a cali- 
f:cat declarațiile lui Rockefeller 
drept „neferîc.tt", iar rr.ai mulți 
reprezentanți repjblicăni <ai sta
tului New York au declarat că 
renunță să mai sprijine candida
tura lui Nelson Rockefeller^

„Ajutor” american

Opt 
la... un om

Agenția UPI relatează că 
în darea de seamă asupra 
audierilor subcomitetului nen- 
tru alocații al Camerei repre. 
zentanților, care a dezbăiut. 
neregulile în administrarea 
programului ajutorului ame. 
rlcan pentru străinătate, se 
arată că loseph Campbell, 
controlor general al fonduri
lor de stat, a dezvăluit faptul 
că Statele Unde au livrat 
unei țări ..neidenttficate" din 
Extremul Orient, aliată cu 
S.U.A., un număr de 421 a- 
vioane rhVita'e cu reacție 
deși țara respectivă nu dispu
nea decît de 186 de p’doti ca
lificați.

Campbell a adus acuzația 
că ai ut or ul m'lțtar acordat 
de S.U.A. aliaților săi si care 
se ridică la 2.000.060.000 do
lari „nu este controlat In. 
deavroape* Tn sprijinul afir
mației sale, CampbeF. în afa
ră dg exemplul de mai Sus. 
a citat șt cazul livrării unul 
număr de 255 de tancuri în 
valoare de cir cu 9,000.000 do. 
lari pentru o. țară țot „nei- 
dentiflcafă* Care dispunea de 
un- număr atit de redus de 
.oameni' pentru deservirea 
tancurilor incit reveneau-ctte 
opt tancuri de liecarț om.

r

N* S. Hrușciov l-a primit 
pe S. Venizelos

GĂGRA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 10 iunie, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, care 
se află pentru o scurtă odihnă 
în Caucaz, pe litoralul Mării 
Negre, l-a primit pe S. Veni- 
zelos, cunoscut fruntaș al vie
ții politice din Grecia, fost 
prim-ministru, lider al Far- 
tidului liberal.

Intre N. S. Hrușciov și S. 
Venizelos a avut loc o con
vorbire cordială și prietenea
scă, la care au participat co
laboratorii apropiați ai lui Ve
nizelos, G. Bakatselos și K- 
Maris, deputați în Parlamen
tul grec, precum și redacto
rul ziarului „Makedonia", 
Ioanidis.

Cocteilul de la Legația 
R. P. R, din

o.

Din lumea
capitalistă

1
t

record — 
se prefac 

profitori 
Recordul

In ghiarele
bolilor...

umană comercializată...

PARIS 10.— Corespondentul 
Agerpres transmite: In seara 
zilei de 9 iunie ministrul Re
publicii Populare Romîne la 
Paris. M. Bălănescu, a oferit 
un cocteil în saloanele Legației 
rom.ne cu prilejul plecării sa’.e 
în patrie. La cocteil au luat 
pane : Brouillet. șeful de cabi
net al generalului De Gaulle, 
președintele Republicii France
ze, Max Flechet. ministru pen
tru Probleme e Economice, De- 
ciry, directorul departamentului 
pentru problemele economice al 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Andre Marie, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri, Daniel

Mayer, președintele Ligii Drep
turilor Omului, profesorul Pas
teur Valery-Radot, membru al 
Insututului Franței, nume
roși profesori universitari, scrii
tori Și oameni de artă, Beuve- 
Mery, directorul ziarului „Le 
Monde", și numeroși a Iți zia
riști.

Au fost de față numeroși 
membri ai corpului diplomatic.

Au participat de asemenea 
Maurice Thorez, secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Francez, și Waldeck-Rochet, 
președintele grupului parlamen
tar comunist în Adunarea Na
țională Franceză.

Greva generală a funcționarilor 
de stat din Franța

PARIS 10. — Corespondentul 
Agerpres transmite.: In diminea
ța zilei de 10 kinie. în întreaga 
Franță a început o grevă gene, 
rală de 24 de ore a funcționa
rilor de stat Nici un serviciu 
de telecomunicații din țară nu 
funcționează. Populația pariziană 
n-a primit ziare Și reviste.

Instituțiile de invă'ămint. toa
te ministerele, prefecturile și 
primăriile din Franța sint de 
asemenea închise. In spitale și

Misterele planetei
MOSCOVA 10 (A- 

gerpres). — TASS 
transmite : Nu mai 
este departe timpul 
cind vom dezlega mi
sterele planetei V e- 
nus — cea mai apro
piată soră a Pămin- 
tului. declară Nikolai 
Barabasov. membru al 
Academiei de Științe 
a R-S.S. Ucrainene.

Observațiile efec 
tuate timp de mai

mulți ani la observa
torul Universității din 
Harkov, arată savan
tul ucrainean, permit 
să se ajungă la con
cluzia că planeta Ve- 
nug este înconjurată 
de o atmosferă d?nsă 
care împiedici efec
tuarea observațiilor 
asupra suprafeței pla
netei.

Nikolai Barabașov 
este de pirer* ci

Venus
planeta Venus «e află 
în prezent în starea 
în care era Pămrntul 
cu milioane de ani în 
urmă, în Carbonifer. 
S-ar putea, scrie au
torul, ca pe planeta 
Venu« să existe viață 
în formele ei inci
piente și poate că 
există chiar sub for
me încă necunoscute 
nouă.

policlinici funcționează nu<mal 
un număr redus de medici pen
tru a putea acorda asistență me
dicală în cazuri de urgență sau 
accidente. Pe străzile și în piețe
le orașului pot fi văzut« mor. 
«nane de gunoi nestrîns ca ur
mare a participării la grevă a 
muncitorilor din serviciile sa
lubrității orașelor.

La aeroporturile din Franța nu 
se respectă orariul curselor ae
riene. iar funcționarii vamali re
fuză să verifice și să controleze 
bagajul călătorilor care vin sau 
pleacă.

Deși feroviarii și lucrătorii din 
transporturi nu sînt funcționari 
de stat, la multe noduri de cale 
ferată orice activitate a fost sus. 
pendată în semn de solidaritate 
cu funcționarii de stat. La mie- 
zu! nopți’ și-au încetat lucrul fe. 
ro-iar’i din Clermont-Ferrand, 
unul din cele mai mari noduri 
de caie ferată din țarăs Alătu
ri.nd u-se acestora muncitorii din 
transporturile orașului Tergnier, 
departamentul A:sne. s-au soli- 
dirizat cu greviștii din Cler- 
montFerrand.

Po'rlvit unor date încă inccm- 
NUMĂRUL GREVIȘTILOR 

X-.A RIDICAT LA PESTE

Suferinfa

Americanii sînt mari ama
tori de recorduri. Există 
o întreagă industrie pu

blicitară ce obține fabuloase 
venituri din fabricarea recor
durilor. Un singur 
real, de astădată — 
a nu-1 vedea marii 
ai acestei industrii,
cinismului și monstruozității 
în materie de „business". Re
cordul acesta l-au stabilit cei 
ce comercializează sănătatea 
oamenilor simpli din S.U.A., 
cei ce profită de pe urma bo
lilor și suferințelor, cei ce 
string dolari din durerea u- 
mană. Și string mulți dolari, 
din ce în ce mai mulți...

In ultimul deceniu în S.U.A., 
costul vieții a crescut cu 24,8 
la sută. Costul asistenței me
dicale a crescut în aceeași pe
rioadă cu 47,5 la sută. Iar me
dicamentele au devenit de 
două ori mai scumpe. Ca să 
fim în nota problemei putem 
spune că cifrele sînt deo
sebit de dureroase. Atit de 
dureroase îneît pînă și re
vista „U. S. News and World 
Report" a considerat necesar 
să publice un articol intitu
lat elocvent : „Costul asis
tenței medicale din nou în 
creștere". In articol se spune ; 
„Pentru milioanele de ameri
cani obligati să se ducă la 
medic, la spital și să cumpere 
medicamente, un fapt devine 
tot mai evident : asistența 
medicală este din ce în ce mai 
scumpă". Revista americană 
demonstrează că scumpirile în 
acest domeniu au fost în ul
timii zece ani mai mari decît 
în aproape toate celelalte sec
toare ale vieții. „Și perspecti
vele se conturează în direcția 
unei creșteri și mai mari a 
scumpirii asistenței medicale" 
— subliniază cu un pesimism 
nereținut articolul. Aceasta 
deoarece „guvernul nu a ela
borat planuri menite să re
zolve marile probleme legate

de costul crescînd al asisten
ței medicale pentru populație" 
(„U. S. News and World Re
port").

Dar problema nu se reduce 
la scumpete. Medicamentele 
nu numai că sînt scumpe, dar 
sînt și de o calitate ce primej
duiește viața pacienților. Au
dierile unui subcomitet sena
torial din S.U.A. a pus în lu
mină — cum arăta „New York 
Times" — situația din indus
tria medicamentelor. Dr. Bar
bara Moulton, fostă funcțio
nară la direcția alimentelor 
și medicamentelor a dezvăluit 
că „sute de pacienți suferă 
zilnic și mulți din ei mor" 
datorită calității medicamen
telor puse în circulație. Dr. 
Moulton a subliniat că orga
nul însărcinat cu supraveghe
rea calității noilor medica
mente a devenit o „unealtă

servilă" a industriașilor de 
medicamente. De altfel, a ie
șit în vileag faptul că o serie 
de funcționari superiori din 
Direcția alimentelor și medi
camentelor primeau mari su
me de bani pentru a trece cu 
vederea calitatea dăunătoare 
a produselor farmaceutice da
te în uz. Ministerul Prevede
rilor Sociale din S.U.A. a ho- 
tărît să deschidă o anchetă. 
Nu-i nici prima și probabil 
nici ultima. Vor urma cîteva 
concedieri, cîteva noi numiri, 
iar „business“-ul rușinos va 
continua să înflorească. Iar 
profitorii durerii umane își 
vor umple și mai mult buzu
narele cu dolari.

Ce contează în S.U.A. su
ferințele omului față de profi
turile „busmess“-ului ?

M. RAMURA

Un medic la... 100.000
de locuitori 1

Oricare apologet al colonia
lismului, dacă este între
bat despre mizeria pe 

care colonialismul a adus-o în 
Africa, răspunde fără 
pească din ochi, ca de 
di de magnetofon:

— Cum de vorbiți 
urît despre colonialism.

să cli
pe ban-

așa de 
care a 

adus atîta binefacere unei popu
lații de zeci și sute de milioane 
de oameni...

Mizeria pe care o trăiesc lo
cuitorii din țările și regiunile 
coloniale și dependente din A- 
fr’.ca este de nedescris. Recent, o 
comisie a vizitat aceste teritorii 
din Africa și a întocmit un ra
port privitor la situația sanitară 
ale cărei date echivalează cu 
un act de acuzare la adresa 
oricărui apologet al colonialis
mului.

Și ce se menționează în acest 
raport după cum relatează zia
rul vestgerman „Worwărts" ?

In aceste regiuni bîntuie în 
proporție de masă tuberculoza 
și bolile venerice. Să luăm, la 
rînd cîteva teritorii. In Conga 
Belgian din 13.500.000 de locui
torii^ circa 6.000.000 sînt pre- 
dispuși la tuberculoză, iar in 
Ruanda-U rundi acest procent 
atinge 60 la sută. Malaria bin- 
tuie nemilos. în unele regiuni 
procentul celor atinși de mala
rie este de 50—80 la sută din 
numărul populației, în special 
în regiunile din sudul Saharei.

a-
re-
a- 

le- 
în

Alinia poporului japonez
Manifestație anti-americană de o violență fără precedent 

cu ocazia sosirii ia Tokio a tui
TOKIO 10 (Agerpres).—După 

cum anunță agențiile americane 
d; presă, James Hagerty, secre
tarul pentru problemele de pre
să ale Casei Albe, care a sosit 
vineri la Tokio pentru a pregăti 
împreună cu autorități e guver
namentale japoneze vizita pe 
care urmează s-o facă președin
tele Eisenhower in Japonia între 
19 și 23 iunie, a fost întîmpi- 
nat cu o ostilitate fără prece
dent de poporul japonez ce a 
ținut să-și exprime astfel îm
potrivirea categorică față de 
tratatul militarist cu S.U.A., 
și a proiectatei vizite a lui 
Eisenhower.

După cum relatează agențiile 
de presă. în dimineața zilei de 
vineri numeroși japonezi au de
monstrat pe străzile orașului 
Tokio și în fața ambasadei a- 
mericane împotriva vizitei lui 
Hagerty și a președintelui Ei
senhower.

Neputind pătrunde pe aero
port, peste 5.000 de studenți și 
membri ai sindicatelor făcînd 
parte din Consiliul General al 
Sindicatelor din Japonia s-au în
șiruit pe șoseaua dintre aeroport 
și orașul Tokio. După cum re
latează corespondentul agenției 
France Presse, demonstranților 
li se alăturau mereu tot mai 
mulți locuitori, gospodine, mame 
cu copii și muncitori.. Demon
stranții strigau: ..Eisenhower 
să nu vină !" „Nu-1 vrem pe 
Eisenhower „Afară cu Ike și 
cu „U-2“ din Japonia

Miile de demonstranți au în-

conjurat apoi mașina lui Ha
gerty ;i ambasadorului ameri
can la Tokio Doug as Mac- 
arthur II care încercau să plece 
spre oraș escortați de puternice 
detașamente de poliție cu moto
ciclete și mașini blindate, pre
cum și de ageriți ai serviciului 
secret american. In cursul în
căierărilor dintre poliție și ma
nifestanți. după cum menționea
ză agenția americană U.P.L, au 
fost răniți 12 studenți și 10 po
lițiști. După cum re'ateazâ ager.-' 
fia France Presse, demonstran
ții care aruncau cu pietre in 
polițiști au spart și geamuri e 
mașinii lui Hagerty și s-au suit 
apoi pe acoperișul ei. Hagerty 
și ambasadorul american au reu
șit să se salveze din mijlocul 
demonstranților înfuriafi care, 
după afirmațiile agenției Fran
ce Presse, „îl făcuseră literal
mente prizonier timp de o oră* 
și să se suie într-un elicopter 
al armatei americane, cu ajuto
rul unei scări de frînghie, apara
tul zburînd foarte jos deasupra 
demonstranților. După cum re
latează agenția United Press 
International Hagerty și amba
sadorul american au fost duși 
la o cazarmă americană de la 
periferia orașului Tokio. Hagerty 
a refuzat să vorbească ziariști
lor. Corespondentul agenției 
U.P.I. menționează că Hagerty 
era vădit iritat. El a plecat ar pi 
cu ambasadorul la sediul amba
sadei americane.

AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS, RELATIND DESPRE

Hagerty
MANIFESTAȚIA DE OSTILI 
TATE A POPORULUI JAPO- 
NEZ FAȚA DE HAGERTY. A- 

RATA CA AfcEASTA A FOST 
CEA MAI VIOLENTA IZBUC
NIRE ANTIAMERICANA DE 
LA 20 MAI CIND AU ÎNCE
PUT IN JAPONIA PUTERNI
CELE ACȚIUNI POPULARE 
DE PROTEST ÎMPOTRIVA 
RATIFICĂRII TRATATULUI 
MILITARIST CU S.U.A. DE 
CĂTRE CAMERA INFERIOA
RA A PARLAMENTULUI.

CORESPONDENTUL AGEN
ȚIEI UNITED PRESS INTER
NATIONAL, MENTION IND CA 
HAGERTY A VENIT LA TO
KIO SPRE A PREGĂTI TERE
NUL PENTRU VIZITA LUI 
EISENHOWER. SCRIE CA A- 
CESTA A VĂZUT O „MOSTRA" 
A DEMONSTRAȚIEI PE CARE 
JAPONEZII O YOR FACE LUI 
EISENHOWER ATUNCI CIND 
VA SOSI

îngrijorare la Washington
WASHINGTON 10 (Ager

pres). -
La 10 iunie Anne Wheaton, 

purtătoare de cuvînt a Casei 
Albe, a declarat că președin
tele Eisenhower „este desigur 
preocupat * de manifestațiile 
antiamericane care au avut 
loc la Tokio cu prilejul sosi
rii lui James Hagerty. Gene
ralul Goodpaster, principalul 
consilier al Casei Albe, a a- 
vut o convorbire telefonică cu 
Hagerty care i-a confirmat 
că puțin timp după ce a pă
răsit aerodromul de la Tokio 
mașina sa a fost încercuită 
de manifestanți care l-au imo
bilizat timp de peste o oră.

Senatorul democrat Hubert 
Humphrey care zilele trecute 
a cerut președintelui Eisenho
wer’ să-și amine vizita sa la 
Tokio, a declarat că în urma 
incidentelor din capitala Japo
niei președintele S.U.A. .ar 
trebui să-și anuleze vizita 
proiectată dacă guvernul ja
ponez nu va da „garanții ab
solute" că nu va fi personal 
molestat.

Comentatorul agenției U.P(.I., 
Steward Hensley, afirmă că 
președintele Eisenhower va 
întreprinde totuși călătoria ;sa 
în Extremul Orient, deoarece

consilierii săi sînt de părere 
că „renunțarea la această vi
zită ar putea duce la prăbuși
rea frontului anticomunist 
construit cu atîta trudă în Ex
tremul Orient".

TOKIO 10 (Agerpres). —
Speriat de puternicele acțiuni 

ale oamenilor muncii împotriva 
vizitei în Japonia a președinte
lui S.U.A., Eisenhower, premie
rul Kiși a convocat la 10 iunie 
o ședință extraordinară a cabi
netului său. Șeful Direcției cen
trale a poliției din Japonia și 
șeful Direcției poliției din To
kio — care au luat cuvintul la 
această consfătuire — au recu
noscut că poliția n-a fost în sta
re să asigure ordinea și secu
ritatea personală a lui Hagerty 
la sosirea acestuia la Tokio, și 
au propus, ținînd seama de lec
țiile zilei de 10 iunie, să fie 
simplificat la maximum progra- 

. mul vizitei lui Eisenhower în 
Japonia. Cabinetul a aprobat a- 
ceasta propunere. Totodată ca
binetul a dat indicații procura

turii, șă .întreprindă cele mai 
hotărîte măsuri represive împo
triva persoanelor răspunzătoare 
pentru demonstrația organizată 
împotriva .reprezentantului lui 
Eisenhower, Hagerty. ,

In capitala Franței în-dlm:- 
reița zEe- de 10 iunie 5.000 de 
greviști au manifestat fa .a 
M - sterului de Finanțe. Pe pan
cartele mauifesîantilor se putea 
citi lozinca _Rxiicați-re sala-

de protest a fanctior»- 
stat nnneazl anșptelor 

revend.catve d:n cursul
acest** săDtl!r*r4.

Zorele pariziene subliniază în 
comentările lor din dimineața 
zilei de 10 nine spiritul comba
tiv al greviștilor.

Ziarul ..Combat" arată că gr*1 
va funcționarilor de stat este a 
doua grevă declarată de această 
categorie de muncitori în Fran
ța de la instaurarea celei de-a 
V-a republici.

Ziarul „L’Aurore* menționează 
că „Statul patron francez se 
află încă o dată în situația de a 
constata creșterea nemulțumi
rilor poporului francez și în
deosebi de a măsură amploarea 
nemulțumi’ilo' funcționarilor de 
stal".

Ziarul „L’Humanltă" scrie: 
„Fără îndoială că această grevă 
va avea repercusiuni asupra 
vieții a milioane de francezi. 
Dar aceste milioane, muncitori 
și țărani, care suferă și ei din 
pricina politicii economice a gu
vernului, vor sprijini în unani
mitate pe funcționarii de stat".

grava
lipsei de paturi 

.. , i.F. Germană) a 1 
„situație gravă". Dat fiind numărul mare ___

navi, s-a ajuns la următoarea situație: in spitalele din Miin- 
chan vor fi primiți numai bolnavii în „stare gravă".

Deși populația care o duce greu din punct de vedere sanitar 
a făcut dese apeluri către Consiliul municipal din Miinchen, 
totuși, acesta nu s-a sezisat cîtuși de puțin. Mai mult chiar a 
p ezentat o declarație în care sublinia că ce’e arătate de presă 
și de opinia publică reprezintă o „panică exagerată". Și aceasta 
în ce condiții ? Cind știut este ci încă de la 1 iulie 1959 in 
mod oficial se recunoștea lipsa a 1.800 de paturi de spital. Și 
de atunci lipsa de locuri în spitale’e orașului a devenit tot mai 
acută. în ultimele săptămîni. în legătură cu creșterea verti
ginoasă a căzu ilor de îmbolnăvire în rîndul populației din 
Miinchen, situația din spitalele orașului a devenit cit se poate 
de grea. Paturile de spital sînt așezate chiar pe coridoare, în 
băi. in sălile d? așteptare și în alte dependințe.

Autorități’e din Bavaria nu acord i un ajutor financiar efi
cient pentru construcții de noi spitale. în schimb găsesc fonduri 
masive în scopuri militare. De aci situații gravă a spitalelor 
din Miinchen..,

ien

Mai de mult timp, datorită 
spitalele din Miinchen (R 
cifitafia rr.--avă“ Dai

ds spital, in 
fost dec'arați 
al celor bol-

C. R.

Uriașa amploare 
de orașe din

MOSCOVA 10 (Agerpres),- 
TASS transmite apelul Con
ferinței unionale pentru pro
blemele urbanisticii către toți 
lucrătorii constructori de ora
șe, către toți oamenii muncii 
din Uniunea Sovietică.

In apel se arată că în anii 
puterii sovietice orașele s-au 
dezvoltat în U.R.S.S. în ritm 
rapid. In această perioadă de

Zeci de mii de studenți demonstrează în fața locuinței premierului Kiși împotriva tratatului 
japono-american. Puternice forțe de poliție d apârâ pe Kiși de mîni<j poporului.
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U. R. S. S.
timp au apărut aproximativ 
900 de orașe. In orașe fon
dul de locuințe a crescut de 
peste 4 ori. Populația urbană 
a sporit cu peste 70 milioane 
de oameni.

In actualul septenal (1959— 
1965) fondul de locuințe din 
orașe va spori de 1,6 ori. Ur
banistica sovietică, se spune 
în apel trebuie subordonată 
mărețului țel al construirii 
comunismului, creării celor 
mai bune condiții de muncă 
și viață, pentru toți membrii 
societății noastre, dezvoltării 
lor armonioase multilaterale.

In apel se arată că în pre
zent peste 1.000 de orașe din 
U.R.S.S. se construiesc după 
planuri generale.

Asistența medicală este 
proape inexistentă. Medicii 
prezintă o categorie socială 
proape necunoscută pe vaste 
ritorii din centrul Africii.
Camerun revine cite un medic 
la 19.000 de locuitori, in (Ion* 
go Belgian la 20.000 de locui
tori. in Africa centrală la 
32.000 de locuitori și Ruan
da-U rundi un medic la 56.000 
de locuitori. In nordul Ciadu
lui există un medic la 100,000 
de locuitori. La aceasta trebuie 
de adăugat și faptul că între 
site sînt distanțe apreciabile, 
iar mijloacele cu totul rudimen
tare de transport îl obligă pe 
un medic să facă săptămîni de 
la un bolnav la altul.

Cum de se explică situația 
sanitară grea a populației din 
Africa centrală? în primul rînd 
datorită alimentației insuficiente, 
îngrozitoarei mizerii și 
ței. ’ 
resc 
liste 
unor condiții de viață 
și asigurării sănătății populații’ 
lor autohtone.

Și totuși apologeții colonia* 
lismului mai au tupeu să trăn
cănească...

Iar toate acestea 
administrațiilor 
neinteresate in

ignoran- 
se dat cr
eol o ni a- 
crearea 

civilizate

C. TRANDAFIR

Conferința

pentru interzicerea

experiențelor

nucleare

reprezentantului 
ședință ordinară a 

celor trei puteri

GENEVA 10 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 10 iunie, 
la Geneva a avut loc sub 
președinția 
U.R.S.S., o 
conferinței
pentru interzicerea experien
țelor cu arma nucleară. La șe
dință au fost discutate docu
mentele prezentate spre exa
minare.

BUDAPESTA. — Guvernul re
voluționar muncitoresc.țărănesc 
ungar a dat publicității o decla
rație in care salută și sprijină 
noile propunea ale guvernului 
sovietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală, subliniind că 
ele oferă posibilități pentru noi 
tratative in slujba coexistenței 
pașnice. Totodată F. Munnich, 
președintele guvernului revolu
ționar muncitoresc-țărănesc un
gar, a adresat lui N. S. Hrușciov 
o scrisoare in care se relevă că 
poporul ungar participă, in mă
sura puterilor sale, la lupta pli
nă de abnegație a guvernului so
vietic pentru un viitor și mai 
fericit al omenirii.

PRAGA. — In prezența lui 
Antonin Novotny. președintele 
Republicii Cehoslovace avut 
loc la 8 iunie inaugurarea fes
tivă a celei nvw mari termocen
trale din R. Cehoslovacă — ter
mocentrala de La Opatovice. < Ce
hia de est).

Chină — cea nai mare sală din 
Pekin — a avut loc un miting 
al reprezentanților vieții «public*» 
din capitala R. P. Chineze. La 
miting, consacrat încheierii cu 
succes a lucrărilor celei de-a 11-a 
sesiuni a Consiliului general al 
Federației Sindicale Mondiale, 
au participat 10.000 de oameni.

BERLIN. — In cea de-a doua 
jumătate a zilei de 9 iunie un 
planor venind din Germania Oc
cidentală a violat din nou fron
tiera de stat a Republicii De. 
mocnate Germane. După cum a- 
nunță serviciul de presă al M:- 
nisterului Afacerilor Interne al 
R.D.G. planorul a aterizat în a- 
■propiere de Hildburghausen

A'EUZ YORK. — Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, 
in dimineața zilei de 9 iunie s-a 
produs un nou incendiu in me
troul din New York pe o linie 
care deservește cartierul Brook
lyn. Este pentru a treia oară în 
trei zile cind circulația metrou
lui newyorkez trebuie să fie o- 
prită din cauza incendiilor.'

PEKIN. - La 9 iunie în sala 
de ședințe a Adunării Re.prezen* 
fanților Populari din întreaga

ANKARA. — La 9 Iunie la An
kara au «avut 'nc funeraliile vie. 
temelor regimului lui Me.nderes. 
Locuitorii capitale} Turciei au 
condus pe ultimul drum pe lo
cotenentul Aii Kemil IaImaz. ab. 
solvent al școlii militare din An. 
kana, ucis de gloanțele po'ițișt’- 
lor, și ipe doi studenți de la U. 
niversitatea din Istanbul — Tu
ran Emeksiz și Nedini Ozpolat 
— uciși în timpul demonstrațiilor 
împotriva terorii polițieneșt’ La 
procesiunea funebră au luat par
te peste lOO.OuO de persoane.

ATENA. — La Atena a fost dat 
publicității comunicatul cu pri
vire la tratativele dintre preșe
dintele R.A.U., Nasser, și per
soanele care îl însoțesc pe de o 
parte, și reprezentanți oficiali ai 
Greciei, pe de altă parte.
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