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Tineretul muncitor întîmpină 
cu noi realizări Congresul Partidului

«

Proletari din toate țările, uniti-.vă!

colectivBrigada 
fruntaș în muncă

Și prietenia
A

în secția sculerie a Uzinelor „Mao Țze-dun“ din Capitala lu
crează brigada de producție o tineretului condusă de Mihai 
Bodor. In întrecerea în cinstea Congresului Partidului, brigada se 
situează pe locul doi dintre cele aproape 150 de brigăzi de tine
ret existente în raionul V. I. Lenin. Angajamentul de a economisi, 
în cinstea ^Congresului Partidului, 2.000 lei prin diverse recondi- 
ționări de scule și reducerea consumului de plăcuțe de metal 
dur, a fost depășit cu 300 lei. Cum muncesc, cum trăiesc mem
brii acestei brigăzi ? Spiritul colectiv de muncă, întrajutorarea, 
dorința de a-și ridica necontenit calificarea, setea de cultură, 
prietenia, petrecerea timpului liber în comun sînt proprii mem
brilor acestei brigăzi. Să vă prezentăm cîteva aspecte legate 
activitatea acestei brigăzi.

La început iată brigada

/kdesea în brigada au loc schimburi de experiențâ care ajută 
la însușirea celor mai bune metode de lucru

se întărește 
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La turnatoria de fontă a Uzi
nelor „1 Mai" din Ploești am 
cunoscut doi prieteni : Constan
tin lonescu și Viorel Nemeș 
Scriu numele lor într-o ordine 
convențională, ca și cum aș ține 
cont, aici, de faptul că primul 
conduce brigada 1 de tineret, 
iar cel de al doilea brigada 
nr. 2 de tineret din secția sus- 
pomenită. Se înțelege că; de 
fapt, această ordine nu are nici 
o însemnătate. Aș putea să fac 
aici și alte distincții, dacă l-aș 
lua în serios pe Nemeș care spu
ne, vorbind de lonescu, „băieța
șul^ — el, Nemeș, avînd 22 
de ani, iar ,.băiețașul**, vezi 
bine, numai 19, compensind 
de altfel această copleșitoare di
ferență de virstă prinir-o talie 
mai înaltă cu cițiva centimetri. 
Tandrețe, copilării...

Totuși ochii mari, albaștri, ai 
lui lonescu filtrează o lumină 
anumită cind il privesc pe Ne
meș, un anumit respect se de
tașează involuntar. E poate con
siderația veche a elevului din 
anul 1 al școlii profesionale pen
tru elevul gata să părăsească a- 
ceastă școală, absolvent, cu 
picior in uzină" cum s-ar 
ne. Așa se cunoscuseră,

^altfel foarte vag, 
f 1954—1955, Și cind. trei
î mai îirziu, absolventul școlii 

profesionale Constantin lonescu 
venea intimidat, in fața lui l io
vei Nemeș șeful brigăzii căreia 
îi fusese repartiza:, stagiul in 
producție al acestuia reprezen
ta, intr-adevăr. mult. in ceea 
ce îi unea fi în ceea ce ii re
para, totodată.

După o vreme, ra intim plat ca 
Viorel Nemeș si plece pentru o 
vreme in Bulgaria. în locul lui 
a fost de părere să rămină lo
nescu la conducerea bngiza. 
Ceva mai mult, lonescu a ră
mas să-i țină locul fi la cercul 
de inrățâmint. ca propagandist. 
,Se descurcă el". 5-a descurcat 
atit de bine incit n-a mai trecut 
mult fi. Nemeș întors, cei doi 
s-cu despărțit iar. de astă dată 
prin numirea lui lonescu în 
fruntea unei noi brigăzi de ti
neret. Odată cu el, de la Ne
meș au plecat Vasile Dumitru, 
Alexandru Tudprache și alții, 
în total opt tineri turnători. Și 
în schimb au venit alții, direct 
din școală : Enache Nicolae, 
Eftimie Nicolae, alții, cu care 
Nemeș trebuia s-o ia de la 
început în ale educației. „Iar ție, 
lonescule, ți-am dat tot bă
ieți unul și unul. Uite, Lngu- 
reanu Drâgan dă lucru de cali
tate, e disciplinat, învață la se- 

Dar ce are a face. Să ne

întrecem totuși. Ia să te văd. Io- 
nescule**. intre cel care învățase 
și cel de la care s-a învățat a 
pornit, atotcuprinzătoare, între
cerea socialistă.

Cînd după această separare, 
într-o zi cînd se pregăteau să 
înceapă o consfătuire de bri
gadă băieții rămași la Nemeș 
l-au văzut opărind și pe lo
nescu, n-au știut ce să creadă. 
Băiatul venise însă să învețe 
cum se face, cu miez, o treabă 
ca asta. Drept care consfătuirea 
a dezbătut despre „ce ne doare*’. 
Un caz : piesa cutare 
rebut; ia să sucim 
rile pe toate fețele;
dem de ce s-a putut intîmpla ; 
să vedem ce se poate face cu 
materialul respectiv ; să vedem 
ce măsuri luăm să nu se mai 
repete. lonescu a ascultat ..nu
mai urechi", și cu ,.ai lui*’ a 
procedat la fel. Cind procentul 
admis de rebuturi la brigada 
lui Nemeș a fost fixat de con
ducerea secției la 130 la sută, 
a ajuns fi brigada lui lonescu 
la același barem. Și scăderea re
buturilor continuă. Circa 1 la 
sută di brigada lui lonescu ; 
numai 0.30 la sută • Ini Nemeș, 
(unul dintre băieții lui ,-VC- 
chi". Radu Nedelcu. a făcut o 
modificare a tehnologiei pentru 
ventila 530 la care ineiate 
rebuta mult).

Se țineau aproape una de alta, 
brigăzile. Istoricul întrecerii este, 
de fapt, ș* istoricul dezvoltării, 
și odincini prietemei celor doi. 
Cum au se vedeau numai 
orele de lucru, ci mult 
mult, — de pildă le ferea plă
cere să meargă, și cu alții, la 
cinema — aveau cind .«« co- 
rr.entez^ rezultatele. Depășirea 
de plan, să zicem pe ianuarie, 
era de 15,15 la sută la lonescu; 
de 20 la sută la Nemeș. In fe
bruarie, cu un plus de străda
nie lonescu ajungea la 17,46 la 
tută depășire. dar nici Nemeș 
nu stătea să-l aștepte și sălta

a ieșit 
lucru- 

să ve-

in 
mei

ȘTEFAN IVREȘ

La

Pentru specializare, toți membrii brigăzii urmează cursurile 
conduse de inginerul utemist Nicolae Mândăchescu.

Pe membrii briggzii îi găsești împreună la ocțiunile de muncă 
patriotică...

Nici un leu risipit, 
fiecare leu 
fructificat"

( în urma unui schimb de ex
periență care a avut loc la L ri
nele „1 Mai- din Ploești tinerii 
din întreprinderile metalurgice, 
textile «i miniere din întreaga 
regiune au început să aplice ini
țiativa „Nici un leu risipit. fie
care leu fructificat-. Pentru a 
realiza obiectivul propus tinerii 
se preocupi de introducerea u- 
nor metode și procedee avan
sate și urmăresc rezultatele ob
ținute prin fișe de evidență pe 

i ateliere, secții și echipe. Ținerii 
t din secția forje de la l zinele 

„1 Mai-, de exemplu, au început 
să folosească forjarea in matrițe 
închise și debitarea la cald a 
metalului, metode care au con
tribuit ca intr-o singură lună 
în uzină să se economisească 
metal în valoare de 
500.000 lei. La Uzinele 
Iile „Constantin Ivănuș’ 
nerii au redus consumurile 
specifice realizind numai ia 
ultima lună economii de materii 
prime din care se pot țese a- 
proximativ 500 m.p. de țesături. 
Bilanțul realizărilor din primele 
5 luni ale anului arată că în 
urma aplicării inițiativei «Nici 
un leu risipit, fiecare leu fructi
ficat- tinerii din regiunea Plo- 
ești au 
milioane

Peste

i 111 1

RĂZBOI 
si PACt

...cît si la spectacolele de teatru sau cinematograf.
Foto : P. POPESCU
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Expoziția sovietică 

Noutăți 
în domeniul 

mașinilor-unelte
Mașinile-unelte prezentate la 

Expoziția sovietică, ce se va des
chide în curind in Capitală, se re
marcă prin nivelul lor tehnic ri
dicat, prin ingeniozitatea soluții
lor tehnice adoptate, printr-un 
înalt grad de automatizare.

Alături de alte exponate, 
expoziție este prezentat 
strung automat cu 6 axe. Produc
tivitatea înaltă a acestei mașini 
este ilustrată și de faptul ci în
tregul proces de prelucrare al 
unei piese durează între 35—fO 
secunde. Strungul este realizat de 
Fabrica de mașini-unelte din 
Kiev și este destinat producției 
de mare serie. Atrage atenția și 
strungul revolver cu comandă 
program electronică. Conform 
programului dat. această mașină 
execută automat diferite operații 
ca tăierea, strunjirea. filet area pe 
bare rotunde avînd diametrul 
pini la 40 mm. Printre avanta
jele oferite de acest strung se 
înscrie gi acela ci poate fi folo
sit in liniile automate. Prin
tre maținile-unelte expune se nu
mără și o linie automată pentru 
strunjirea axelor. O moșinâ-uneal
tă ca o construcție originali este 
freza universali. Acest produs se 
înscrie printre ultimele noutăți 
din domeniul mașinilor-unelte, in 
prezent fiind in fabricație de 
serie.

Diferite alte exponate oglin
desc preocuparea permanentă 
pentru continua automatizare a 
producției în Uniunea Sovietică.

( Aterpres)

Mecanizarea lucrărilor de întreți
nerea culturilor de cimp capătă 
o tot mai largă răspîndire in a- 
gricuitura socialistă a patriei 
noastre. In fotog-ofie : pe o- 
goc'ele G.A.S. Bragadiru se 
execută prâșitul mecanic al po

rumbului.
Foto : AGERPRES

A început recoltarea 
rapiței

în regiunile Constanța, Bucu
rești, Timișoara și Craiova a 
început recoltarea rapiței. In 
aceste regiuni, ca și în altele 
din sudul țării, va începe peste 
cîteva zile recoltarea orzului 
de toamnă.

(Continuare în pag. 3-a)

.Avionul lui Traian Vuia suscita, d-pa cum se vede, -te-es.i aiolor vz 
Utur d'tn Capitala.

(Ațerpres).

: P. PAVEL

economisit aproape 5 
lei.

(Agapra)

economii
Tinerii de la Combinatul 

talurgic Reșița, de la uzinele

Vacanta 
elevilor

Vacanța mare bate la ușă. Și 
in această vară — ca fi in ce
lelalte elevii din lași vor pe
trece zile de neuitat in tabere, 
la cluburi, la munca cimpului, 
pe Ungă gospodării agricole de 
stat și colectivet în excursii, vi- 
zitind locurile pitorești și mo
numentele istorice. în scopul 
organizării pentru elevi a unei 
vacanțe cît mai plăcute, mai 
interesante. dar, totodată, și 
instructive, Comitetul orășenesc 
U.T.M.-lași și-a întocmit 
un plan de acțiune, 
imediat după terminarea 
melor activități ce țin de planul 
de învățămînt, se vor deschide 
în Iași două cluburi. Unul în 
localul Școlii medii nr. 1, ce
lălalt la Școala medie de mu
zică. Amîndouă cluburile vor 
oferi elevilor care răm-in peste 
vară în oraș posibilitatea să-fi 
petreacă vacanța cit mai plăcut 
și mai util. Așa. de pildă, vor 
exista aici terenuri de sport, 
săli de șah, tenis de masă, bi
bliotecă. Programul ro fi de a- 
semenea cit se poate de inte
resant.

— Întreaga activitate — spu
ne tor. Maria Ciobanu, secre
tara Comitetului orășenesc U.T.M. 
Iași — ra avea, așa cum e și 
firesc, un puternic conținut po- 
litico-educativ. în primul rind 
ne-am gindit că vor trebui gă
site formele cele mai variate 
prin care să popularizăm Di
rectivele celui de-al lll-lea 
Congres al partidului. Se vor 
face expuneri, conferințe (desi
gur scurte fi însoțite de snip 
loace de agitație vizuală atrac
tive pentru a fi cit mai eficace), 
rom organiza vizite in între
prinderi, concursuri gen ,,Cine 
știe răspunde~ pe tema Directi
velor etc. -fvem de asemenea în 
plan două excursii-rizitâ : una 
la Caza memorials „Ibe Pintilie**, 
alta în Sirârie. la Casa conspi
rativă a P.C.R. de pe vremea 
eind aresta se afla în ilegali
tate. I izite interesante vor fi 
făcute apoi în gospodăriile agri
cole de stat și colective în scopul 
cunoașterii transformărilor care 
*-<a petrecut la sat în ultimii

deja
Astfel, 

ulti-

Invdtînd din drumul glorios
de luptă a partidului

me- 
___ <r__ , me
talurgice din orașele Timișoara, 
Arad și Oțelul Roșu au econo
misit in întrecerea desfășurată in 
cinstea celui de-al lll-lea Con
gres al partidului peste 3000 to
ne de metal iar prin reducerea 
consumurilor specifice la diferite 
materii prime și auxiliare, la 
combustibil și energie an obți
nut economii in valoare de pe
ste 10 milioane lei. Totodată 
534 de tineri muncitori si teh
nicieni din orașele Timișoara, 
Reșița, A rod fi Lugoj eu reali
zat mai multe inovații și rațio
nalizări care apbcate i« produc
ție aduc economii anuale de 
2380 000 lei.

Brigăzile de muncă patriotică 
din întreprinderi, școli și de le 
sate au colectat peste 10300 tone 
de fier, vechi. In cadrul acțiu
nilor patriotice în cinstea Con
gresului, organizațiile de tineret 
din satele regiunii Timișoara au 
contribuit la curățirea a peste 
15.000 ha. pășuni, la împăduri
rea a 236 ha, precum și la în
treținerea și repararea a 240 km. 
de drumuri.

(Agerpres)

Nu există aspirație mei înahâ 
pentru un tinăr ai patriei noa
stre decit oceec de a crește și 
a se forma după exemplul mă
reț al comuniștilor, al ate'o'a 
care in anii grei ai ilege itâțri, 
i.nfruntind moartea, cu luptei 
pentru eliberarea poporvlu ce 
sub jugul exploatării burghezo- 
moșierești, al acelora co'e se a- 
fîâ azi in primele rindun c e 
luptei poporului pentru constru
irea mărețului edificiu al socia
lismului. Dornici de a cunoaște 
toc te pildele mărețe pe care le 
oferă lupta partidului, tinerii cu 
primit cu bucurie concursul or
ganizat in intimpi.norea ce ui 
ce-al lll -iea Congres al Partidu
lui de către CC. cl U.T.M. și 
comitetul de Radio- Televiziune 
cu tema : „Drumul glorios de 
luptă a partidului pentru ferici
rea și bunăstarea poporului 
muncitor".

Concursul 
cazia sâ 
mult istoria „
ale poporului nostru condus de 
partid pentru răsturnarea regi
mului de asuprire burghezo-mo- 
ș ie re sc și pentru construirea u- 
nei vieți noi. Numeroși tineri 
muncitori, tineri colectiviști, stu-

de"*', elevi din toată țara, pri- 
~ “d cu bucurie vestea organi
zării acestui concurs, cu început 
să studieze documente de 
pc'tid, lucrări desp-e politica 

să meargă 'a locuri e 
la casee memoriale 
fapte gkxiocse din 
șantierele construcției 
la merile întreprinderi

pcrticuiui, 
istonce și 
legate de 
t*ec-t pe 
socialiste.

le încredințate ce partid tinerei 
generații.

In întreaga țară s-au întrecut, 
confruntindu-și cunoștințele, su
te și sute de tineri. Prin selec
ționarea făcută cu prilejul pro
bei scrise, la faza pe țarâ au 
rămas in concurs șase tineri — 
cei moi bine pregătiți : Butaru 
Gheorghe, petrolist, reprezen-

' --------------------
Pe marginea concursului pe țarâ „Drumul 

glorios de luptă a partidului pentru 
fericirea ți bunăstarea poporului muncitor"I

c oferit tinerilor o- 
oprofundeze și mei 

luptelor glorioase

făurite in anii regimului de de
mocrate populară. Fiecare nou 
fapt cunoscut, fiecare idee din 
documente’® de partid, din pro
iectul de Directive ole celui 
de-al lîl-^ea Congres ol Partidu
lui contribuie la îmbogățirea 
imaginii pe care și-o foc tinerii 
despre drumul măreț al luptei 
partidului, contribuie la forma
rea lor in spiritul exemplelor mi
nunate oferite de comuniști, la 
antrenarea Ier, cu și mai mult 
entuziasm, la lupta pentru înde
plinirea mărețelor sarcini octua-

tantul regiunii Ploești, Filipescu 
lustinian, electrician, reprezen
tantul regiunii Galați, Dabu Ro
mulus, colectivist din comuna 
Salcia, raionul Cujmir, regiunea 
Craiova, lakab Ibolya, elevă, 
reprezentind Regiunea Autono
mă Maghiară, Dan loan, colecti
vist din comuna Vclea Măcnșu- 
lui, raionul Urziceni, regiunea 
București, și Gubotaru Valerian, 
elev din Dorohoi, regiunea Su
ceava.

Răspunsurile celor șase ccn- 
curenți de pe scenă, la întrebări,

vorbeau elocvent despre realiză
rile minunate obținute de po
porul muncitor in construcția so
cialistă a țării sub directa con
ducere și îndrumare a partidu
lui, despre faptul ca tinerii in- 
vâțind din exemplul comuniști
lor, sînt hotar iți să crească și să 
se dezvolte asemenea lor, dove- 
dindu-și dragostea față de Par
tidul Muncitoresc Romîn, prin 
munca asiduă pentru construirea 
socialismului.

Aceste răspunsuri vorbeau 
despre viitor, despre perspectiva 
anilor care vor veni cu noi și 
mărețe succese in marea bătă
lie pentru zidirea unei vieți noi, 
fericite a poporului muncitor. La 
baza răspunsurilor a stat stu
diul proiectului de Directive ale 
celui de-al lll-lea Congres al 
Partidului. Răspunsurile, prin 
conținutul lor bogat, au consti
tuit și scurte cronici despre 
faptele deosebite 
torilor și țăranilor patriei noa
stre conduși de 
vorbit despre uriașa rețea elec
trică răsărită în anii noștri pe

ani. O temă ca aceea ,,Ieri ar* 
gat, — azi colectivist, stăpîn pe 
munca ta“, va putea fi foarte 
bine tratată in timpul unei ase
menea vizite la o gospodărie a- 
gricolă colectivă.

In continuare, în programul 
cluburilor vor intra simpozioane, 
procese literare, concursuri „Dru
meții veseli**, excursii la Repe
dea, Ciric, Breaza, întreceri spor
tive, focuri de tabără, reuniuni, 
vizionări de filme etc.

Un al doilea obiectiv avut în 
vedere de Comitetul orășenesc 
U.T.M.-lași în organizarea va
canței de vară îl constituie ac
tivitatea obștească care are 
un rol deosebit de impor
tant în educația patriotică a ele
vilor. Astfel, în vara aceasta se 
vor iniția pe lingă G.A.S. Bu
cium. Copou, Popricani, Strun
ga, tabere de elevi unde vor 
lucra peste 400 elevi din ora
șul Iași constituiți în circa 13 
brigăzi. In afară de aceste ta
bere care vor cuprinde numai 
o parte din elevi, o zi pe săp- 
tămină din activitatea cluburi
lor va fi de asemenea închi» 
nată muncii patriotice. Se vor 
depune astfel ore de muncă în 
cartierul Țicău la îngrijirea 
parcului tineretului unde încă 
din primăvară s-au plantat cu 
puieți 40 de hectare. Buruienile 
au crescut însă fi au năpădit 
puie ții. Trebuie distruse. De 
ademenea e mult de lucru și la 
Casa de cultură a tineretu
lui ieșean care se construiește. 
Aci, datorită faptului că 
stadiul lucrărilor e mai înain
tat, vor munci mai ales 
elevii de la școala profesionala 
care iși vor desăvîrși în felul a- 
cesta și practica în producție. 
Dar în orașul lași, potrivit 
planului de sistematizare, se 
deschid zi de zi noi șantiere : 
demolări, construcții de noi 
blocuri. Contribuția patriotică a 
elevilor va fi primită pretutin
deni cu bucurie. In afară de a- 
cestea se vor mai iniția 
ales că e vacanță) zile 
stringerea fierului vechi 
maculaturii, acțiuni în 
in anul acesta școlar, 
și-au dat deja o contribuție se- 

. rioasă.
Un al treilea, obiectiv îl con

stituie excursiile mai lungi 
care vor avea drept scop cunoaș
terea localităților importante 
din punct de vedere al econo
miei naționale (Bicaz, Sâvinești), 
a monumentelor și locurilor is
torice (Vaslui, Podul Înalt), 
precum și a celor mai pitorești 
colțuri de natură (Cheile Bica- 
zului. Delta). Bineînțeles că în 
stabilirea itinerariilor se vor 
avea în vedere acelea care vor 
oferi cele mai multe și mai 
variate repere de acest fel pen
tru ca excursiile să fie astfel 
cit mai pline de învățăminte, 
mai bogate.

...Acestea sînt numai cîteva 
spicuiri dintr-un plan de ac
țiune întocmit de Comitetul oră
șenesc U.T.M.-lași. Ne putem da 
seama că elevii din lași vor pe
trece și în vara aceasta o vacan
ță plăcută, interesantă și educa
tivă. că se vor bucura din plin 
de grija pe care regimul nostru 
le-o acordă.

AUREL GEORGESCU

( mai 
pentru 
fi a 

care, 
elevii

ale munci-

partid. S-a
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Să crească 
rindurile celor 
care muncesc 

și învață I



Să crească rândurile 
celor care muncesc și invațăT

Proiectul Directivelor Congresului al UMea al P. M. R. — un nou imbold pentru frecventarea 
de către tinerii muncitori a cursurilor serale și fără frecvență

Lăcătușul Kantor Sigismund 
(mijloc) de la Uzinele „losif 
Rangheț" din Arad este stu
dent In anul II - fără frecven-

Uzina
cea dinții interesată

și-au înțeles datoria
de Dumitru Almaș

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a arătat că ...„drumul cei mai 
sigur spre invățâmintul superior, 
spre o calificare profesională 
înalta, duce prin școala mun
cii in fabrică, in uzină, in mină, 
în gospodăria agricolă de stat, 
în gospodăria agricola colecti
vă 1“ Tineretul a înțeles acest 
mare adevăr, impus de viața 
însăși. A înțeles și se orientea
ză tot mai muk și mai sigur 
spre munca de perfecționare a 
calificării, spre învățătură.

Cu toate că sintem fa început, 
realizările sint remarcabile. Cum 
grăiește statistica : a-ul acesta 
mai mult de 100.000 de oa
meni ai muncii din industrie 
și din agricultură iși comp.ee- 
tează studiile de cultură ge
nerală prin învățămîntul seral și 
fără frecvență. Tineri, core artă 
dată s-ar fi mulțumit cu o mo
destă însușire a muncii moșteșu- 
gare, acum vor și trebuie să 
ajungă in frunte, pregăti ndu-se, 
lărgindu-și orizontul intelectual, 
făcînd o tot mai cdîncă și com
plexă legătură intre specie- ta- 
tea căreia s-au dedkat și idea
lul în numele coraia mun
cesc și luptă. Ei au aflat și s-ou 
convins că numai o înaltă cultu
ră îi ajută să pătrundă toate 
tainele propriului sector de 
muncă. Peste 16.000 de stu
denți, recrutați dintre munci
tori, urmează cursurile serale și 
fără frecvență ale diverselor in
stituții de invățămint superior. 
Asta înseamnă că acești oameni 
ai muncii vor deveni curind, 
prin studii universitare, specialiști 
cu înaltă calificare pentru in
dustrie. în anul școlar 1959-1960 
au funcționat 396 școli și secții 
serale și 254 secții fără frecvență. 
De ani de zile întreprinderile a- 
sigură toate condițiile muncitori- 
lor-elevi ori studenți, pentru ca 
aceștia .
cursurile și să se r ~ 
temeinic pentru examene. Uzi
nele „Grivița Roșie“ au 10 stu
denți bursieri la politehnică, 35 
la cursurile serale și fără frec
vență, peste 270 de elevi în 
școala medie. Iar acum prezintă 
peste 80 de candidați pentru di
versele grade de învățămînt.

Uzina, gospodăria agricolă de 
stat ori colectivă și școala se 
simt tot mai aproape, mai strîns 
legate întru îndeplinirea sarcini
lor comune — cadre cît mai bine 
pregătite și cît mai strîns legate 
de producție, pentru ca toate 
planurile noastre de producție, 
prezente și viitoare să se tălmă
cească în fapte, cît mai repede 
și cît mai măreț. S-a dus vre
mea cînd școala se Izola într-un 
anacronic turn de fildeș. Școala 
noastră se leagă direct și indes
tructibil de popor, de aspirațiile 
lui, de viața lui nouă.

S-a dus vremea cind despre 
un om al muncii se spunea : 
„Nu poate învăța.- N-are cap 
pentru carte“... Zecile și zecile 
de mii de tineri care studiază 
au inmormîntat, de mult, aseme
nea teorie burgheză. Tinerii 
noștri muncitori sint azi con
vinși, nu numai că pot învăța, 
dar și că-i absolut necesar să 
învețe. Că învățătura le sporește 
randamentul în muncă, le ușu
rează calificarea.

- Nu-i lucru ușor, spunea 
tînăra strungăriță Georgeta Po
pescu, de la Uzinele „1 Mai 
din Ploești, să lucrezi 8 ore la

să poată frecventa 
pregătească

strung, far apoi, seară de seară, 
sâ urmezi cursurile serale ale 
școlii medii. Nu-i ușor, dar sa
tisfacțiile pe care le ai cu fie
care lucru nou pe eore-l înveți 
aici, cu fiecare răspuns bun pe 
ccre-l doi, este nebănuit de 
mare.

Acefaș: gînd !-ou exprime! și 
elevii-muncitori M-ha:!oric Jc-»a 
ori Pope Co-stc't- de fa Școc- 
la medie —.-notoreoscă -Tim
puri Noi- din București- Acecs 
gind, pornit din aceeași inaftâ 
conștiință muncitorească, veri
ficată de cele mai mebra*fab4e 
comandamente ale vremii; nu
mai un om cult, numai un om 
pătruns de merele adevăr că 
știința și tehnice, viața și socia
lismul fac o unitele «Iubii, 
poate ține pasul vremurilor noa
stre.

Da, se poete învăța $’ trebuie 
să învățăm. Trebuie să cuce*^m 
cetatea științei așa cum trebuie 
sâ cucerim toate cetoț*e cere 
ne ajute să îmbogățim și să io- 
frjmusețăm vfaic oa-ncai-or. 
Tinerii noștri muncitori :și acu 
tot mai mult seama că învăță
tura c devenit o cauză comuna 
o tuturor ocmenifar munci Că 
fără ocecstă invâțctxKă munca 
șchioopâtâ și roreine in umâ. 
iar prin învățătura tocte rsrIe 
noastre prind oripi și zbocrâ cu 
ovint înainte.

Școli noi muncitorești se des
chid mereu și prer-*-c*-i o 
cei mai buni prafaso.* bucure^ 
sâ împărtășească ști.nța «r ti
nerilor elevi muncitori și s-o 
vadă tradusă in practico de 
miini îndeminatice, de minți lu
minate. Muncind cițiva ani in 
uzină, in gospodăria agreofa, 
tinerii noștri și-ou făurit o edu
cație a muncii, s-ou depr ns 
să-și folosească timpul la maxi
mum, ou văzut cit li-i de nece
sară știința, cultura, in munca și 
specialitatea lor.

Nimeni nu mai vrea să fie azi 
un practician îngust Fiecare ti
năr rîvnește ca mașina pe core 
o are în față s-o poată conduce 
cît mai ușor, cu cît mai multă 
pricepere și să-i scoată maxi
mum de randament Și asta nu 
se poate decît învățind.

Cind avem in 
tive atît de 
pe care le deschide proiectul 
Directivelor ’
lll-lea al P.M.R. nu putem să nu 
ne gîndim avîntat la viitor. Și ne 
gîndim. Fiecare tlnâr muncitor 
știe că toate acestea se vor rea
liza și se vor depăși. Se vor rea
liza și depăși cu energica lui con
tribuție. Dar ca să fie așa, tre
buie să învățăm și ior să învă
țăm. Să pătrundem în toate tai
nele științei și ale culturii. Să ne 
luminăm de bucuria răspunsuri
lor bune și să ne verificăm for
țele intelectuale, ca întregitoare 
perfecte, armonioase, ale forțelor 
noastre fizice.

Să ne intre știința în sînge. 
Să devină întrutotul 
component al vieții 
toate zilele. Să ne 
facem visurile mai 
viața așa cum. o visăm.

față perspec- 
mărețe ca acelea

Congresului al

un element 
noastre de 

ojute sâ ne 
înalte, iar

Tînărul muncitor Popescu Ion 
de la întreprinderea ,,Elec- 
troputere“ Craiova este nu 
numai fruntaș în producție, 

ci și la învățătură.
Foto : P. POPESCU

ță — al Facultății de 
eanfaâ din Cluj, lată-l 
tindu-și doi tovarăși 
munco, lăcătușii Voncu

cea și Mihailovici Rodu, elevi 
clasa a VIII-a la sec: o 
•eralâ c școlv medii.

me-
aju- 

de

Mir-

in

Foto : P. PAVEL

Țm-dun* d “ Copte

Proiectul de Directive ale 
celui de-al III-Iea Congres al 
partidului pune și în fața in
dustriei constructoare de ma
șini sarcini de mare însemnă
tate. Astfel, ea va crește in a- 
nul 1965 de 2,2 ori față de 
anul 1959. In acest scop tre
buie ridicată eficacitatea teh- 
nico-economica a mașinilor și 
utilajelor produse și însușirea 
fabricației acelor mașini care 
reprezintă cel mai înalt nivel 
al tehnicii, trebuie asigurai 
procesul de mecanizare și au
tomatizare a producției ele.

Datoria noastră este de a 
chibzui temeinic asupra mă
surilor pe care trebuie să le 
luăm, cum trebuie să muncim 
pentru îndeplinirea acestor 
mari obiective ce stau in fața 
noastră, a tuturor. Trebuie să 
ne gindim in primul rind că 
cerințele de astăzi puse de 
partid in fața economiei noa
stre nu po< fi realizate decit 
de oameni pregătiți multila
teral, capabili să stăpinească 
și să perfecticneie si pe mai 
departe tehnica modernă. Iată 
de ce trebuie să iniei eg em eă 
fiecare rind al proiectului Di
rectivelor cere imperios : in- 
vățătură. pregătirea rectinii 
a cadrelor, formarea unor 
muncitori, tehnirărat. «peria 
liști cs • înaltă ratificare.

Noi. cri din uriaâ trebuie sâ 
înțelegem mai Wee aeesse ce
rințe. In perspeetiTK oua 
trebuie să devină • școală. • 
■ni'crsiuie. Toți oamenii ei 
trebuie să fanvețe. Vnaa noas
tră are mii de tineri senarisori 
de virsta mvătâtarîL culu for
mați in școaU prefeteonaU. 
Dinar aceștia, peste în
vață la școala medie serală. 
Peste IM nt «Mienți te se
ral si fără trerseră saa bar- 
sierf ai assxn ia cwsarBe 4e 
■1 ale tasszwteter. Cfarod. pes
te 2M de teneri vor Intra ta

Gheorghe Râdoi
director general al Uzinelor „Steagul Roșu** 

Orașul Stalin

alții vor

întrec la 
se întrec

la seral și numeroși 
deveni studenți.

Tinerii noștri se 
învățătură așa cum 
in producție, sînt stăpiniți de
dorința arzătoare de a-și în
suși o înaltă calificare profe
sională, de a se ridica tot mai 
sus pe treptele culturii. Ingi
nerii proveniți din rindul mun
citorilor noștri, care s-au re
întors in uzină, sint pentru ei 
un exemplu viu. Exemplul în
sufleți tor l-au dat in primul 
rind comuniștii. Ctteva exem
ple doar: Gheorghe Dogaru, 
fost muncitor, astăzi inginer 
in uzină, secretar al comite
tului de partid; Ion Băleanu, 
fost muncitor in uzină, astăzi 
inginer-șef de secție ; Virgil 
Olteanu și el inginer-șef de 
secție, provenit tot din rindul 
muncitorilor ; Mircea Bilă și 
multi alții.

Hotărirea C.C. al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri pri
vind îmbunătățirea invăță- 
mintului seral și fără frec
vență de cultură generală 
și superior a fost primită cu 
bucurie de muncitorii din u- 
xină. Hotârirea a deschis noi 
posibilități pentru învățătură, 
pentru a ne pregăti cadre cu 
• temeinică calificare din rin- 
dul muncitorilor.

Au existat la început și u- 
nrie greutăți: unii se mai văi- 
taa eă e greu să avem a ti ț ia 
tineri la învățătură, să ne 
hp im un timp de sportul ce
lor mai buni muncitori in pro- 
d-eție. să le dăm concedii, 
să-i mutăm pe alții in schim
bări corespunzătoare.

Intr-adevăr, nu-i de ioc ușor 
să ai peste 8M de tineri mun- 
morî încadrați in invățămint.

să ai grijă de ei, să suprave
ghez i învățătura lor, felul cum 
iși chibzuiesc timpul, să nule 
ocupi timpul liber cu nici o 
sarcină pentru ca aceștia să-l 
dedice exclusiv învățăturii.

Azi, e adevărat, uzina tri- 
mițind pe cei mai buni mun
citori ai săi la învățătură, cre- 
îndu-le elevilor condiții să în
vețe la seral sau la fără frec
vență in timp ce muncesc în 
producție, se lipsește de o par
te din potențialul lor de mun
că. Dar miine ? Acești oameni 
vor d3 producției mult mai 
mult, înzecit. Să privim deci 
în perspectivă, să avem sim
țul perspectivei, să ne gindim 
la ziua cind muncitorul de 
astăzi, absolvent al școlii me
dii, va stăpini tainele tehnicii, 
fiind că la experiența prac
tică s-a adăugat știința, cultu
ra generală, cind muncitorul 
de azi va deveni inginer în 
aceeași uzină.

Numărul celor care învață 
crește și totuși producția nu 
suferă cu nimic. Cu ajutorul 
organizației de partid, noi am 
găsit o soluție pentru ca școa
la și producția să meargă 
bine. Cursurile școlii au fost 
organizate pe schimburi — di
mineața și seara. Acum și 
școala merge bine și nici uzi
na nu suferă, pentru că nu 
am dezorganizat schimburile. 
Elevii au timp de învă
țătură, in uzină li s-a creat 
un loc anume pentru studiu, 
cabinetul tehnic le este des
chis. școala este aproape, are 
profesori buni, cu mare dra
goste pentru acești tineri care, 
după 8 ore de muncă în fa
brică, se dedică învățăturii.

Organizația U.T.Mm sub con-

ducerea organizației de partid, 
se ocupă cu seriozitate de ti
nerii care învață, îi îndrumă.

Ne convingem pe zi ce trece 
ca producția cîștigă, nu pier
de, trimițîndu-și tinerii la în
vățătură. Din rindul acestor 
tineri, astăzi muncitori, tre
buie să creștem specialiștii 
noștri.

Ne gindim să alcătuim un 
plan de perspectivă 
școlarizarea tinerilor 
tori din uzină, pe 
ani, astfel ca să-i

privind 
munci- 

cițlva 
putem 

cuprinde în viitorii ani pe toți 
tinerii muncitori, care înde
plinesc condițiile, în școala 
medie și un număr mare din
tre ei in facultăți, la zi, la 
seral și la fără frecvență. A- 
ceasta va face ca in cîțiva ani 
specialiștii pe care-i încadrăm 
în uzină să fie formați numai 
din muncitorii noștri. Și avem 
toate posibilitățile să îndepli
nim această cerință. Ar fi 
bine, cred, ca fiecare între
prindere să-și facă un plan de 
perspectivă în ce privește șco
larizarea — ințelegind prin a- 
ceasta cuprinderea tineretului 
în școlile medii și în învăță
mîntul superior — pe ani, pe 
2-3 ani cel puțin, astfel ca in- 
tr-un timp cit mai scurt să-i 
putem cuprinde pe toți tine
rii muncitori.

Partidul și guvernul au des
chis tineretului muncitor dru
mul spre învățătură in același 
timp cu munca in producție. 
Nouă nu ne rămine decit să 
dăm viață acestor cerințe, să 
ne gospodărim astfel ca tine
retul să aibă timp pentru a se 
pregăti. Repet : este numai în 
interesul nostru, al producției. 
Mindria noastră va fi infinit 
mai mare peste cițiva ani cind 
vom putea spune: noi ne-am 
crescut muncitorii, tehnicienii, 
inginerii din uzină. Și cum ii 
vom crește astăzi, cum îi vom 
forma, așa li vom avea miine.

Cum poate fi inibunătățit
procesul de invățămint la seral •••

este numai un

de Directive ale 
ni-lea Congres al

Szâtz Carol
ArmonJ Scol

PMR. trasează sarcini măre
țe in vederea dezvoltării eco
nomie: noastre naționale in ur
mătorii am. Ș: nouă, conduce
rilor școalor medii serale, ca 
și conducerilor uzinelor, ne 
revin sarcini mari in această 
per.cadâ. Dezvoltarea vertigi
noasă a tuturor ramurilor pro
ducției bunurilor materiale 
cere mereu noi cadre cu o 
Înaltă calificare, capabile să 
minuiaseă tehnica modernă. 
Noi tvar menirea să contri
buim la ridicarea acestor ca
dre din nodurile muncitorilor. 
Aces: 1 jcru trebuie să-l înțe
leagă to: mai bine și conduce
rile uzmelor noastre. Ele 
trebuie să trimită la școa
la serală iot mai mulți tineri 
muncitori, fruntași în produc
ție, dornici de învățătură. La 
noi, în oraș sînt încă sute de 
tineri muncitori care îndepli
nesc condițiile pentru a intra 
in școala medie serală.

Cred că organele locale tre
buie să se preocupe acum de 
înființarea a noi școli me
dii serale pe lingă uzinele 
cele mai mari din oraș, care să 
cuprindă un număr tot mai 
mare de tineri muncitori în 
învățămîntul mediu seral. în 
condițiile existenței acestor 
școli se pot organiza peste tot 
cursuri pe schimburi și atunci 
uzinele n-ar mai avea greutăți 
în organizarea schimburilor de 
producție.

Creșterii numărului tineri
lor muncitori care vor urma 
învățămîntul mediu seral tre
buie să-i corespundă și o creș
tere a preocupărilor noastre 
— ale școlilor și uzinelor — 
în vederea găsirii celor mai 
eficace soluții de îmbunătățire 
a procesului de învățămînt.

O problemă deosebit de im
portantă, care ne frămîntă 
de multă vreme este aceea a 
manualelor pentru învățămîn
tul mediu seral și fără frec
vență. Unele manuale, cum 
ar fi de pildă cel de teo
ria literaturii romîne, la cla
sa a VIII-a și cel de matema
tică la clasele a Xl-a nu au 
fost editate ; altele care au 
fost editate nu au fost trimise 
școlii sau au fost trimise abia 
la jumătatea anului școlar. 
Mai există și unele manuale 
necorespunzătoare, în sensul 
că nu au fost adaptate siste
mului școlii serale. Astfel, ma
nualul de fizică pentru clasa 
a VIII-a este întocmit pentru 
a corespunde programei de la

cursul de zi, unde sînt prevă
zute trei ore săptămînal de 
predare, și nici decum cursului 
seral pentru care sînt afectate 
numai două ore săptămînal. 
Pe viitor. <a elaborarea ma
nualelor cit și la întocmirea 
programei trebuie să se țină 
seama de aceste lipsuri. Manu
alele și programa să fie con
cepute mai sintetic încît să 
permită acumularea tuturor 
cunoștințelor necesare elevi
lor, in timpul celor patru-cinci 
ore zilnic pe care le au la dis
poziție acești tineri.

Consider, de asemenea, că 
trebuie îmbunătățită metodica 
muncii la seral. Majoritatea 
cadrelor didactice predau lec
țiile lor la un nivel corespun
zător, se străduiesc ca elevii să 
învețe încă din clasă lecția, 
ușurîndu-le astfel pregătirea 
individuală. Metodele de pre
dare trebuie însă continuu 
îmbunătățite. în vederea a- 
cestui lucru cred că este bine 
să se organizeze cît mai multe 
consfătuiri profesionale ale 
cadrelor didactice care lucrea
ză în învățămîntul seral, în 
care să se discute problemele 
specifice școlii serale,

Acum de pildă, la sfîrșitul 
anului sau în perioada vacan
ței ar fi bine să se organizeze 
un schimb de experiență la 
nivelul regiunilor între profe
sorii de la seral, ținînd seama 
că acest învățămînt este la în
ceput și trebuie să ne preocu
păm intens, zi de zi, de îm
bunătățirea lui.

Dqî dintre numeroșii tineri 
muncitori ai întreprinderii 
„Vitrometon" din Mediaș, 
care urmează cursurile sera
le ale școlii medii din loca’ 

litote.

Un grup de tineri de la Uzi
nele „23 August", studenți la 
cursul seral al Institutului 
politehnic lucrînd în cabine
tul tehnic al uzinei la un 

proiect pentru facultate.

Foto : N. STELORIAN

Conf. univ. ing. 
Savi Gheorghe 

prorector ol Institutului 
politehnic-Timișoara

Proiectul Directivelor Con
gresului al III-lea al P.M.R. 
dă o importanță deosebită 
dezvoltării învățămîntului teh
nic superior. Una din formele 
care trebuie să ducă la creș
terea numărului cadrelor cu o 
calificare superioară este și 
aceea a învățămîntidui seral 
și fără frecvență.

In cadrul institutului nostru 
avem numeroși tineri la 
cursurile serale și fără frec
vență. După apariția Hotărîrii 
C.C. al P.M.R. și a Consiliu
lui de Miniștri privind îmbu
nătățirea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură ge
nerală și superior, sistemul de 
pregătire din cadrul învăță
mîntului fără frecvență și se
ral s-a îmbunătățit simțitor. 
Legăturile institutului cu stu
denții sînt mai bine organiza
te: studenților li se trimit pro
gramele la timp, bibliografia* 
îndrumările cum să-și întoc
mească proiectele de an. 
Cercurile de studii au venit 
de asemenea în sprijinul stu
denților de la această formă 
de învățămînt. Cred, însă, că 
în ce privește învățămîntul 
fără frecventă, noi trebuie să 
facem eforturi serioase pentru 
a ridica nivelul acestuia la 
înălțimea cerințelor sporite 
prevăzute în proiectul de Di
rective.

Din convorbirile avute cu o 
parte din studenți a reieșit că 
întreprinderile încă nu acordă 
suficient interes pentru a 
crea studenților condiții co
respunzătoare de studiu. Mai 
sînt cazuri cind conducătorii 
unor întreprinderi, atunci cînd 
sînt solicitați să le acorde 
sprijin studenților de la fără 
frecvență, le răspund că școa
la este o problemă personală 
a fiecărui tinăr. Aceasta este 
cu totul greșit.

Noi ne-am gîndit la o mă
sură eficace pentru a înlătura 
o asemenea deficiență. Fiind 
și în perioada de pregătire 
pentru examenul de admitere, 
am luat măsura ca în între
prinderile din Timișoara să 
repartizăm cîte un cadru di
dactic, care să țină legătura 
cu conducerile întreprinderi
lor în toate problemele învă
țămîntului seral și fără frec
vență, să se sfătuiască cum 
poate fi organizată munca a- 
cestor tineri pentru a se putea 
pregăti temeinic.

Problema de care trebuie să 
ne preocupăm în viitor mai 
mult și mai bine, este crearea 
tuturor condițiilor pentru ca 
tinerii studenți de la seral și 
mai ales cei de la fără frec
vență, să învețe cu continui
tate, să fie ajutați să se pregă
tească la locul de muncă, să 
fie controlați,

Considerăm ca un element 1 
pozitiv în acest sens faptul că 
am reușit să organizăm la 
Arad, ca studenții să-și efec
tueze lucrările de laborator la 
fizică la școlile medii din 
acest oraș. Această metodă 
trebuie generalizată.

Tot pentru a veni în ajuto
rul studenților de la seral și 
fără frecventă, institutele tre
buie să aibă o preocupare 
mai mare pentru elaborarea 
cursurilor pentru această for
mă de învățămînt.

în prezent sînt puține cursuri 
care să se ad’eseze exclusiv 
celor de Ia fără frecvență. Ar 
fi bine ca Ministerul Învăță
mîntului și Culturii să studie
ze posibilitatea de a edita 
manuale unice, la început 
chiar sub formă de fascicole, 
pentru această categorie de 
studenți. Ele vor da posibili
tatea studenților să capete cu
noștințe generale unitare, și ( 
apoi cunoștințe de specialitate. 
S-a verificat în practică ne
cesitatea cercurilor de studiu 
pentru studenții de la fără 
frecvență Ar trebui însă- ca 
în centrele industriale mari să 
fie înființate mai multe 
cercuri de studii pentru stu
denții de la făiă frecvență. 
Acum, în vacanță, să hotărîm 
unde putem trimite cadre di
dactice. care să conducă a- 
ceste cercuri și unde este ne
voie să organizăm cercuri pe 
lîngă școlile medii. Condu
cerile întreprinderilor și sfa
turile populare ar trebui șă 
privească organizarea cercuri
lor de studii pentru studenții 
de la fără frecvență ca pe o 
problemă care-i privește di* 
oct, de care răspund și ei 

■leopotrivft cu institutele.
Este necesar să ne ocupăm 

-•u grijă, cu dragoste de a- 
cești tineri care învață la 
școala înaltei calificări, care, 
fără să întrerupă munca în 
producție, se pregătesc cu sîr- 
guință pentru inginerie.



Șeminariile 
recapitulative 

în învățâmîntul 
politic U.T.M.

La întreprinderea 
de gospodărie 

orășenească Suceava
A cum cîteva sile în organiza

ția U.T.M. de la Întreprinderea 
de gospodărie orășenească Su
ceava au avut loc șeminariile 
recapitulative la cercul politic 
„Sa cunoaștem frumusețile și 
bogățiile patriei". Crețu Natalia, 
propagandista cercului, ajutată 
de secretarul organizației U.Ț.M. 
a indicat cursanților bibliogra
fia, i-a îndemnat să-și consulte 
notițele din timpul anului. Ea 
le-a mai. indicat să studieze pro
iectul de Directive ale celui de 
al III-lea Congres al partidului. 
La șeminariile ținute s-a discu- 
tat pe larg despre : Poporul
muncitor condus de partid, stă- 
pîn al bogățiilor și frumuseților 
patriei noastre Despre participa
rea continuă a tineretului la 
valorificarea bogățiilor solului 
și subsolului etc. Aceste teme 
au fost dezbătute cu temeinicie 
de către cursanți. Vorbind des
pre marile realizări obținute de 
poporul nostru muncitor, sub 
conducerea partidului, în anii 
regimului democrat-popular, ti
nerii Ion Marin, Ion Cojocaru, 
mecanici, Marin Zaharescu, ingi
ner și alții au enumerat noile 
obiective industriale construite 
în anii regimului democrat popu
lar în diferite regiuni ale țării, 
schimbările produse in regiunea 
Suceava. Ei au vorbit pe larg 
despre perspectivele de dezvol
tare a economiei naționale a 
patriei noastre prevăzute în pro
iectul de Directive ale celui de 
al Ill-lea Congres al PM.R. Tre
buie spus însă că au mai ră
mas tineri bare n-au participat 
la aceste seminarii. Din totalul 
de 30 cursanți numai 22 au par
ticipat la seminarul recapitula
tiv. Organizația U.T.M. și în 
primul rînd secretarul ei tov. 
Radu Roman va trebui ca îna
inte de a analiza in cadrul adu
nării generale felul cum s-a des
fășurat învățământul politie in 
acest an, să ajute propagan
dista în semi na ri zarea eursan- 
ților care au absentat.

D. PREPELIȚA

La Fabrica „Steaua 
Roșie" - Bacău

Zilele acestea în întreaga re
giune Bacău au avut loc semi- 
nariile recapitulative ale cercu
rilor și cursurilor de învățămînt 
politic U.T.M. Seminarul recapi
tulativ ținut de curind la cursul 
seral de la secția F 3 a Fabri
cii dc hîrtie și celuloză „Steaua 
Roșie" din Bacău a scos în evi
dență grija cu care au fost în
drumați și ajutați cursanții să 
recapituleze sistematic materialul 
predat.

La seminarul recapitulativ al 
cerculuj condus de tov. propa
gandistă Burcă Maria au fost 
larg dezbătute probleme ca : 
Raportul dintre știință și reli
gie, Sarcinile care stau în fața 
organizației U.T.M. în răspîndi- 
rea științei și combaterea con
cepțiilor mistico-religioase, Pro
blema națională etc. Utemistele 
Ciubotaru Elena, Pătrașcu Ma
ria. Găitan Maria, Dragomir 
Margareta, Matei Maria au de
monstrat prin cuvîntul loi gri
ja cu care s-au pregătit în tot 
timpul anului.

La aceste cursuri în afara ma
terialului din program au fost 
studiate cu o deosebită atenție 
documentele plenarelor C.C. al 
P.M.R. din 13—14 iulie și 3—5 
decembrie 1959 precum și pro
iectul de Directive ale celui de 
al III-lea Congres al Partidu
lui pentru planul de dezvoltare 
a economiei naționale pe anii 
1960—1965 și pentru programul 
economic de perspectivă. Pro
blemele discutate au fost legate 
de munca practică a întreprin
derii a fiecărui cursant în parte, 
însușirea temeinică a politicii 
partidului de către cursanți 
este oglindită și în munca lor de 
fiecare zi Astfel pe primul tri
mestru, secția F 3 a primit stea
gul de secție fruntașă pe fa
brică. iar majoritatea cursantelor 
sînt fruntașe în produeție.

V. ENĂȘOAE

——•— ---
Informații

Liga romin* de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa a 
adresat o telegramă de salut 
participanților la conferința de 
Ia x\ddis-Âbeba a statelor inde
pendente din Africa.

tn telegramă se exprimă con
vingerea că această conferință 
va constitui un nou pas pe ca
lea consolidării. independenței 
țărilor africane și un sprijin dat 
popoarelor africane in lupta 
lor pentru libertate și progres.

★
Marti dimineață, acad. prof. 

Andrei Oțetea directorul Instjtu. 
tulii' de istcre -al Academiei 
R. P. Romine a părăsit Capi- 
tai«a, plecînd 'a Paris unde va 
ține o serie de conferințe Și pre
legeri în cadrul protocolului de 
colaborare ou l-tunal ă dintre țara 
noastră și Franța.

★
Echipa roinînă de fotbal 

CC.A. și-a încheiat cu o fru
moasă victorie turneul întreprins 
în Italia, învingînd marți în 
nocturnă pe stadionul olimpic 
din Roma cu 4—1 (4—0) echi
pa Lazio din prima categorie a 
campionatului italian.

(A ger preș)

Un nou bloc eu 162 oportomente a fost det In tolosmțo In centrul orașului Roești

Proiectul Directivelor 
celui de al III-lea Congres al P.M.R. 

in dezbaterea oamenilor muncii
Din scrisorile sosite Ia redacție

Propuneri și sugestii -
în proiectul de Directive ale 

celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R. este prevăzuta construi* 
rea în cadrul Uzinelor „Republi- 
ca“ din Capitala a unui laminor 
pentru țevi de 6 țoii.

Pentru a asigura din timp ca
dre cu o calificare superioară, 
necesare deservirii noului «i mo
dernului laminor, propun înfiin
țarea în cadrul uzinei noastre a 
unor cursuri de ridicare a pre- 
fjătirii profesionale a muneilori- 
or cursuri la care sâ fie invi

tați sâ predea lecții muneitori, 
ingineri și tehnicieni eu o bo
gată experiență de muncă și un 
înalt nivel de pregătire tehnică.

MORJAN GRIGORE 
muncitor — secția mecanică 

reparații
ir

în proiectul Directivelor ce- 
lui de-al III-lea Congres al 
Partidului se indică unele căi 
pentru sporirea producției, 
pentru reducerea cheltuielilor 
de transport in vederea scăde
rii prețului de cost al produ
selor. In cadrul adunărilor de 
dezbateri a proiectului Direc
tivelor Congresului partidului 
s-a propus ca să ia ființă in 
cadrul fabricii noastre o tur
nătorie de fontă și una de 
oțel, pentru necesitățile noas
tre de primă urgență. De la 
intrarea fabricii îi* funcțiune 
și pină in pr.-zent toate piese
le și sculele necesare lamină
rii ca : dopuri, liniare s-au co
mandat și s-au adus de la 
Uzinele „Progresul" din Brăi
la, de la Uzinele „23 August" 
și alte uzine din țară, care au 
turnătorii Greutatea constă 
nu numai in faptul că ace-

„Tot mai citesc măeastra-ți 
carte.

Deși ți o știu pe dinafară**,..
Versurile acestea, în care Vlă

buță iși exprimă admirația pen
tru opera lui Eminescu mi-au 
revenit în minte după o re
centă audiție a RAPSODIEI 
ROMINE Nr. / de Enescu. As- 
cui tind lucrarea îmi dădeam 
seama că o cunosc, să zic așa... 
„pe de rost**, tmi pare bine că 
a fost programată în apropiatul 
concert al Filarmonicii bucu- 
reșlene Mi-am propus de alt
fel să ascult cît mai mult — 
simfoniile, suitele, sonatele și 
celelalte lucrări ale marelui mu
zician romin.

Știu că Rapsodia este o lu
cra r? bazată pe folclor, pe me
lodii și jocuri de obirșie popu
lară. Piesa lui Enescu înglo
bează diferite melodii lăutărești 
ca : „Am an leu și vreau să-l 
beau",.. „Hai la moară", „Banul 
mărăcine" „Ciocirlia** etc. care 
sînt înmănunchiate. armonizate 
și orchestrate cu o strălucită 
măiestrie

— Există și rapsodii neorche
strale-

— E o referire la cunoscutele 
rapsodii maghiare pentru pian 
ale lui Liszt ?

— Da I și chiar la niște lu
crări ale lui Brahms.

— După cite mi sg Pare Uiszl 
și Brahms au fost, in veacul 
trecut printre primii compozi
tori care au folosit termenul de 
rapsodie.

— întocmai !
— Am ascultat niște lucrări 

de Brahms care, deși intitu» 
late rapsodii, n-au nimic de-a 
face, după părerea mea, cu fol
clorul.

— Nu te-ai înșelat. Acestea 
sînt niște lucrări pe o melodică 
originală, creată de compozitor. 
Ele au o factură destul de li
beră apropiată de „fantezii", 
Titlul lor reînvie sensul cuvin» 

»te piese de strictă necesi
tate le comandăm la alte în
treprinderi și că ele ne costă 
mult, urcă prețul de cost al 
produselor noastre, ci și în 
faptul că uneori ele nu ni se 
asigură atunci eînd ne trebuie, 
din care cauză uneori suferă 
procesul de producție. Toate 
aceste neajunsuri se pot în
lătura, fabrica noastră ar 
putea să cîștige serios, da
că ar lua ființă o turnătorie 
de fontă și una de oțel. Con
diții sînt, proiectele Ia fel nu 
prezintă dificultăți Și, avin- 
du-se în vedere dezvoltarea 
fabricii noastre în viitor, a- 
ceste turnătorii devin și mai 
indispensabile.

ALEXANDRU CLEPER 
șeful secției ajustaj 

Fabrica de țevi Roman

★
Propunem ca să se studieze, 

iar pentru anul 1961 să se 
construiască pe lingă Rolanul 
mare, de la Complexul Săvi- 
nești, o instalație care să re
cupereze cantitățile mari de 
sulfat de amoniu care se 
pierd, dind astfel agriculturii 
noastre însemnate cantități 
de îngrășăminte chimice.

De asemenea, propunem ca 
Institutul de Cercetări din ca
drul Ministerului Industriei 
Chimiei și Petrolului să stu
dieze posibilitatea descoperi
rii unui procedeu de fixare a 
fibrelor și firelor sintetice cu 
ajutorul ultrasunetelor. Asta 
ar duce la creșterea simți
toare a productivității muncii 

Avancronică muzicală
tului rapsod, care la vechii 
greci însemna ciiUâreț. Colin- 
dind prin cetăți, rapsozii reci
tau. povesteau fapte din poemele 
eroice, acont pani induse eu lira. 
Brahms a „rapsodiei" — insă 
pe claviatura pianului improvi- 
zind acele poeme fără cuvinte 
pe care le-a denumit rapsodii.

— Rapsodiile lui Enescu pot 
fi ți ele considerate — intr-un 
țel —v niște povestiri, niște po
vestiri muzicale. Mă gindesc 
mai mult la Rapsodia a 2-a 
care se caracterizează printr-o 
atmosfera epică, evoci nd parcă 
trecutul istorie eroic al poporu
lui nostru.

— Concepute de Enescu la 
vîrsta de 20 de 
ani. cele două rap
sodii s-au născut, 
după cite se pare, 
din dorința compo
zitorului de „a po
vesti" cite ceva 
profesorilor săi 
din străinătate des- 
spre oamenii și plaiurile țării 
sale.

— După șase decenii de la 
apariție, Rapsodiile acestea atît 
de sugestive, care pol fi consi
derate niște poeme simfonice, 
continuă să „povestească" prin 
sunete despre optimismul și vi» 
talitateo poporului nostru, des
pre frumusețile țării marelui 
Enescu.

— Următoarea lucrare înscrisă 
în programul Filarmonicii Bucu- 
reștene „TREI DANSURI RO- 
MlNEȘTP* de Theodor Ro
galski se întemeiază pe folclor 
autentic ?

— Da. după cum lasă să se 
înțeleagă și titlul. Insă ea nu 
este o rapsodie ci, de fapt, o 
suită, o înlănțuire de melodii 
deosebite ea mișcare și caracter. 
Cele trei părți ale ei au o în
fățișare dansantă, dar compozi
ția nu e destinată dansului ci 

ți la o calitate superioară a 
fibrei ți firului sintetic.

Ing. GH. CARANFIL și 
VASILE TEODORESCU 

Complexul Săvuiești
ir

Îb activitate* mea de maistru 
constructor am avut prilejul sâ 
înfăptuiesc împreună cu esilalți 
muncitori constructori, si tra
duc în viață numeroase pro
iecte și schițe de planuri pe 
numeroase șantiere ale patriei. 
Am eonstițat că foarte adese* 
executăm întocmai proiectele, 
ca pină la urmă să ne dăm 
scama totuși, că proiectelor li 
se mai puteau aduce serioase 
îmbunătățiri care asigurau și 
un consum redus de materiale 
de construcții și reduceau sim
țitor termenul de execuție. în 
tr-un cuvînt, se puteau aduce 
însemnate îmbunătățiri econo
mice.

Proiectul Directivelor ne pre
zintă un tablou măreț pentru 
activitatea noastră a constructo
rilor în anii ce vin. Ca să înlă
turăm lipsurile semnalate mai 
sus, propun ca planurile pen
tru executarea unor lucrări de 
construcții să ne fie predate, 
nouă constructorilor. care le 
executăm cu cel puțin o lună 
de xile înainte de începerea lu
crărilor. în felul acesta vom 
avea posibilitatea, noi, tehni
cienii, inginerii și constructorii, 
să aducem îmbunătățiri econo
mice adică să simplificăm unele 
lucrări, să reducem consumul de 
materiale și să le executăm în- 
tr-un termen mai scurt.

VASILE SCÎNTEIANU 
maistru. Șantierul de con
strucții și montaj — Roznov

ascultării. Spuneam întruna 
din discuțiile noastre anterioara 
ci, spre deosebire de pot purii 
— o însăilare, o punere „cap 
la cap" de melodii luate ca 
atare .neprelucrate sau prea pu
țin prelucrate de cel ce îl alcă
tuiește — suita presupune din 
partea compozitorului o atitu
dine creatoare. Rogalski impri
mă cu pregnanță pecetea acestei 
atitudini melodiilor de la care 
pornește, fie că e vorba de jo
cul țibian, plin de frăgezime, 
din prima parte, de melodiile 
Ga id a și Singasto din partea 
mijlocie sau de horele din Mun
tenia (între care și renumita

Viitorul concert al Filarmonicii 
„George Enescu* 

Dirijor: Mircea Basarab

Hora mărțișorului) din ultima 
parte.

— A devenit unanim recu
noscui faptul că Rogalski a fost 
un remarcabil maestru al com
binării sonorităților instrumen
telor muzicale.

— Ca și Enescu, Rogalski a 
știut să aplica folclorului pro
cedeele tehnice orchestrale cele 
mai potrivite, care să nu alte
reze factura națională și popu
lară a tematicii, ci dimpotrivă 
să-l sublinieze, să-l valorifice 
cit mai mult.

— Apărute la o jumătate de 
veac după rapsodiile enesciene, 
care au constituit minunate pil
de in ceea ce privește prelucra
rea folclorului dansurile lui Ro
galski au dus. ca și Rapsodiile 
lui Enescu, faima muzicii noastre 
peste mări și țări.

— Ce vom asculta după dan- 
șurile de Rogalski ?

— O primă audiție: CANTA

Vizitele delegatei 

parlamentare finlandeze
Primirea de către 

tovarășul Chivu Stoica
La 15 iunie, președintele 

Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romine, tovarășul Chivu Stoi
ca, a primit la Consiliul de 
.Miniștri pe membrii delegației 
Parlamentului finlandez, în 
frunte cu Paavo Johannes 
Aitio, prim-vicepreședinte al 
Parlamentului finlandez, care 
fac o vizită în țara noastră 
la invitația Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine.

Au fost de față tovarășii 
Emil Bodnăraș și Ștefan Voi- 
tec, vicepreședinți al Consiliu
lui de Miniștri, Avram Buna- 
ciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Ion Pas, deputat al 
Marii Adunări Naționale, pre
cum și Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat,

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

Primirea de către 
tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer
Mirecuri la amiază președin

tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine, to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
a primit la palatul Marii A- 
dunări Naționale pe membrii 
delegației Parlamentului fin
landez, in frunte eu Paavo 
Johannes Aitio, prim-vicepre
ședinte al Parlamentului fin
landez, care fac o vizită în 
țara noastră.

La primire au fost de față 
tovarășii Anton Moisescu, vi
cepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
Gheorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale. deputatui Ion Pas și 
Alexandru Lăzăreanu. adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne.

Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale și cele
lalte persoane oficiale care au 
fost de față s-au întreținut 
prietenește cu parlamentarii 

I finlandezi.

Șfedinjă de lucru 
la Marea Adunare 

Națională
Miercuri dimineața, la pala

tul Marii Adunări Naționale

Utemistele Șchiopoiu Sevastițo și Petroru Dochia, de la labora
torul Oțeloriei no. 2 Hunedoara efeetulnd o analiză a carbonu

lui din oțeluri,

TA ANILOR LUMINA, de Ana- 
tol Vieru, pe versuri de Nina 
Cassian.

—. Cantata e un gen vechi ?
— Acum cîteva secole. prin 

cantată se definea orice piesă 
destinată să fie cintată din gură, 
spre deosebire de sonata, menită 
a fi sunată, adică executată la 
un instrument. Astăzi cantata 
este o compoziție vocală cu 
părți corale și solistice acompa
niate de un instrument ori, mai 
adesea, de orchestră. Acest a- 
eompaniament nu trebuie să 
puna, insă, in umbră caracterul 
vocal al lucrării. Fără să facă 
apel la soliști, cantata lui A. 
Vieru folosește o formație co

rală mixtă, divi
zată pe patru sau 
mai multe voci.
După o scurtă in»
troducere orches
trală, corul iși face 
apariția in armo
nii compacte, strîn» 
se, ca niște puter

nice coloane verticale, In ac
cente solemne și calde corul 
cintă mersul hotărît al omeni
rii progresiste către comunism, 
imaginea lui luminoasă, viitorul 
fericit al omenirii. Corului 
i se suprapune la un moment 
dat un ,,cor vorbit**. El scan
dează versuri de mare con
cizie poetică. Aceasta șe pe
trece in penultima secțiune a 
cantatei ce evoluează spre sono
rități impunătoare dar care se 
sting apoi treptat, către sfirși» 
tul lucrării.

— In ce an a fost compusă 
SIMFONIA IVm de Cenikovski 
pe care o vom asculta in ulii, 
ma parte a concertului ?

— in 1877. Autorul scria des
pre ea că... „e spovedania mu
zicală a unui suflet în care 
S-au adunat multe și care prin
tr-o proprietate esențială a sa, 
se descarcă cu ajutorul sunete-» 

a avut loc o ședință de lucru 
a membrilor delegației parla
mentare finlandeze cu mem
bri ai Biroului Marii Adunări 
Naționale, președinți și mem
bri ai comisiilor permanente.

în discuțiile care au avut 
loc, parlamentarii finlandezi 
s-au interesat de organizarea 
și funcționarea Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine și 
de diferite probleme ale orga
nizării de stat a țării noastre.

*
Membrii delegației parla

mentare finlandeze au făcut 
apoi o vizită la Combinatul 
Poligrafic „Casa Scinteii", iar 
după-amiază oaspeții au vizi
tat Muzeul Satului.

Recepjie
Miercuri seara, vicepreședin

tele Marii Adunări Naționale 
Petre Drăgoescu a oferit o re
cepție la restaurantul „Pescă
ruș" in cinstea delegației par
lamentare finlandeze care face 
o vizită în țara noastră, la in
vitația Marii Adunări Națio
nale a R. P. Romine.

La recepție au luat parte to
varășii : Ștefan Voitec, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Tiță Florea, 
vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Avram Bu- 
naciu, ministru! Afacerilor 
Externe, miniștri, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, deputați, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, ziariști ro
mi ni șt corespondenți ai presei 
străine.

Au luat parte Matti Pyykko, 
însărcinatul cu afaceri al Fin
landei la București, și șefi ai 
unor misiuni diplomatic* a- 
creditați în țara noastră.

în timpul recepției, vicepre
ședintele Marii Adunări Na
ționale Petre Drăgoescu, și 
vicepreședintele Parlamentului 
finlandez Paavo Johannes Ai
tio, au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordiala.

(Agerpres)

Foto : P. POPESCU 

lor, așa cuin poetul liric se ex
primă in versuri".

Simfonia e străbătută de un 
motiv caracteristic, ce se aude 
chiar la început, in introduce
rea lucrării' fiind intonat pu
ternic de trompete. Este... o 
forță fatală care împiedica a- 
vintul către fericire..." (un fel 
de „motiv al destinului**, ca 
în Simfonia V-a a lui Beetho
ven). ...Motivul soartei revine, 
izbește brutal t)Și astfel, ca 
în întreaga viață, alternează 
continuu realitatea apăsătoare 
și visurile — năluciri efemere 
de fericire".

•r— Sînt cuvintele lui Ceai»
kovski însuși ?

— Da
— Ce exprimă partea a doua 

a simfoniei ?
— După relatările autorului... 

„exprimă o altă fază a triste» 
ții. E acel sentiment melanco
lic care te cuprinde seara, ciad 
stai singur te-a obosit lucrul, ai 
luat o carte, dar ea ți-a căzut 
din mină. S-au ivit un noian 
întreg de amintiri., ".

„Partea a treia — continuă 
Ceaikovski — nu exprimă sim
țăminte bine definite. Sini ara
bescuri capricioase, imagini inse’ 
zisabile care zboară în inchi» 
puirea ta**.,. „Nu te gîndești la 
nimic, dai frîu liber imagina
ției..".

Partea a patra „Dacă nu gă. 
sești în tine însuți motive de 
bucurii — scrie marele compo
zitor rus — privește la ceilalți 
oameni, Mergi în popor, Uita
te cum știe să se veselească, dă- 
ruindu-se din toată inima bucu
riei...** „Bucură-te de veselia al
tora E bine totuși să trăiești**.

Avîntul compozitorului spre 
fericire, de ațîtea ori lovit, de 
atilea ori frînl. în condițiile a- 
păsătoare ale Rusiei țariste, iși 
găsește împlinirea intr-un final 
de simfonie plin de dinamism și 
voie bună

EUGEN PRICOPE

Cu privire la regimul aurului 
și valutelor

Printr-un decret al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale 
se stabilește că toți cei care 
nu și-au îndeplinit obligațiile 
legale de cedare și declarare 
a valutelor, altor mjjloace' de 
plată străine, a monedelor și 
lingourilor de aur sînt absol
viți de sancțiunile prevăzute 
de lege, dacă în termen de 60 
de zile de la data publicării 
acestui decret iși vor îndeplini 
aceste obligații. Beneficiază de 
aceste prevederi și persoanele 
care dețin sau cărora li se cu
vin in străinătate asemenea 
valori, țlnînd seama și de po
sibilitățile create pentru ceda
rea și declararea acestor va
lori prin acordurile încheiate 
de R. P. Romînă cu unele 
state.

Nu stnt supuse obligațiilor 
de predare, cedare și declarare 
bijuteriile, obiectele de artă, 
de cult, de uz casnic și de po
doabă confecționate din aur 
sau alte metale prețioase

Valutele și celelalte mijloace 
de plată străine vor fi predate, 
declaraie sau cedate numai la 
unitățile Băncii de Stat și vor 
fi plătite potrivit dispozițiilor 
legale.

Predarea monedelor și lin
gourilor de aur se va face con
tra plată la I.C.S. „Bijuteria“f 
iar în localitățile în care a- 
ceastă întreprindere nu are 
unități proprii, predarea șe

Invătfod din drumul glorios 
de luptă a partidului

(Urmare din pag. l-a)

plaiurile țârii, aduci nd lumina 
pină in cele mai îndepărtate 
cătune, despre centre lele și ter
mocentralele electrice de mare 
pute-e, despre Întreprinderile 
industriale noi, construite in a- 
nii regimului nostru democrat- 
popuior, despre fabrici moderne 

■ ridicate in locuri peste cere 
' aitâdatâ erau stăpini bălăriile 
> și vinturUe, uzine chimice de o 

înaltă productivitate, construcții 
: de noi orașe și construcții mp- 
| deme de locuințe in toate lo- 
, calitățile din țară. Problemeie 
| colectivizării agriculturii. aie 
| nașterii noii noastre culturi, a 
] literaturii rec list-social iste, suc- 
î eesele ei, cu fost reflectcte și 

ele pe larg in tematico con
cursului, legindu-se nemijlocit 
de lupta partidului nostru pentru 
fericirea poporului muncitor.

Am stat printre tinerii din sală 
In timpul concursului. In jurul 
meu, in timp ce examinatorul 
punea întrebările, am auzit me
reu glasuri șoptite. Nu pentru 
cei ae pe scenă, care erau prea 
emoționați ca sâ cuprindă cu 
atenția lor și sala, ci pentru ei 
numai, verifieîndu-și cunoștințe
le. Din observațiile directe pe 
care le-ou făcut, sînt sigur că, 
luînd la întîmplare un tînăr din
tre spectatori și aducîndu-l pe 
scenă în fața microfonului, acest 
tînăr n-ar fi fost pus in încurcă
tura în fața avalanșei de între
bări privitoare la proiectul de 
Directive. Ascultîndu-I, observîn- 
du-l, înțelegeam cît de bine sînt 
ei edificați In privința țelurilor 
poporului muncitor, a politicii 
Partidului Muncitoresc Romin.

Concurenții se străduiau fie
care să dea o formă mai aleasă 
răspunsurilor, Ciubotaru Vale

$i prietenia 
se întărește în întrecere
(Urmare din pag, l-a) 

la 22,14 la sută. Sau alt capi
tol : economiile. Au înlocuit lu
minările de ceară (18 lei kg.) 
cu funia de talaș (revine de
vreo zece ori mai ieftin). Eco
nomii la cuie, la combustibil, 
la pămînt de model. Cînd iau 
un model, gindesc la soluția 
cea mai bună de lucru ; cu 
mult mai multă atenție, lu
crată la crud, piesa iese mai cu
rată și se elimină și ope
rații costisitoare. Toate acestea 
se adună. 8546 lei economisește 
în aprilie lone zu. Nemeș ține 
să păstreze distanța : 12-700 lei. 
Alț capitol : munca patriotică. 
Iată că aici Ionescu ține pasul : 
cele două brigăzi au cite 500 ore 
efectuate ; vezi șantierul din 
strada Tolstoi, parcul Bucov- In. 
vreme ce Nemeș își bate capul 
să disciplineze și „să facă oa
meni din noii veniți** în brigada 
lui (și reușește : Enache, Efti- 
mie sînt dovezi vii) prietenul lo- 
nescu, ce să vezi, propune o for
mă pentru turnarea simultană a 
cite 2 contragreutăți de la 542 
— și propunerea se aplică,,.

Prietenia nu este însă un con
tinuu schimb de rofe. Ionescu 
iși amintește de o ședință a or
ganizației de bază U.T.M. „L-am 

I. S. Loto Pronosport organizează
un nou concurs :

face la unitățile Băncii de Stat 
anume autorizate, care vor 
cumpăra aeeste valori pentru 
contul I.C.S. „Bijuteria". Lis
tele unităților Băncii de Stat 
autorizate a efectua asemenea 
cumpărări se vor afișa la toa
te filialele Băncii de Stat. 
Unitățile Băncii de Stat și ale 
I.C.S. „Bijuteria" vor afișa 
prețurile șl cursurile de cum
părare.

Predarea, declararea sau ce
darea valorilor prevăzute în 
decret, se vor face indiferent 
de domiciliul persoanei, la 
unitățile arătate. Se vor eli
bera dovezi și nu se va cer
ceta proveniența valorilor res
pective.

Potrivit dispozițiilor decre
tului, sînt grațiate pedepsele 
rămase definitive pentru in
fracțiuni la regimul aurului, 
inclusiv al monedelor, al va
lutelor și celorlalte mijloace 
de plată străine. Pentru ace
leași fapte procesul penal nu 
va mai fi pornit, iar dacă se 
află în curs, el încetează. Nu 
beneficiază de aceste preve
deri ale legii, recidiviștii, tra- 
ficanții care au cumpărat în 
vederea revînzării sau au mij
locit, ca îndeletnicire, vînzarea 
sau cumpărarea de valori din 
cele menționate mai sus, pre
cum ți cei care s-au sustras 
de la executarea pedepsei.

rian, de pilda, fâcîndu-și curaj, a 
recitat și un sonet de-al lui în
chinat Partidului, intitulat „Dă* 
ruire“.Venindu-i rindul la micro
fon, și tinărul colectivist Dabu 
Romulus a scos din buzunar un 
fragment de poem închinat 
muncii petroliștilor croioveni. 
Ceilalți concurenți nu s-au lăsat 
mai prejos și, unii dintre ei. au 
recitat versuri ele lor sau ale 
poet or noștri. Cifrele se imbinâ 
perfect, armonios cu îndemnurile 
poetce la luptă, focind să se 
cutremure sala de aplauze.

Rezultatul concursului a adus 
celor șase concurenți, pe lingă 
bucuria victoriei, și mindria că, 
intoreîndu-se acasă, printre cei 
care i-au trimis la ultrma fază 
pe țara, pot împărți cu ei bucu? 
ria aceasta, muncind mai 
perte, cu mai mult entuziasm ia 
traducerea în viață a politicii 
perfidului, o obiectivelor el des^ 
pre care s-a discutat pe Iqrg în 
cadrul concursului. Cu acest 
sentiment au plecat toți cel care 
au asistat la concursul pe tema 
„Drumul glorios de lupta a 
partidului pentru fericirea ș* 
bunăstarea poporului muncitor". 
Acest concurs a dezvoltat și mal 
mult în conștiința tinerilor parti
cipant dorința de a studia 
necontenit lupta partidului pen
tru a-șî însuși mărețele tră
sături morale ale comuniștilor, 
pentru a se pregăti să devină 
ostași de nădejde ai partidului. 
Concursul a arătat cit de dornic 
este tineretul nostru să cu
noască minunatul tezaur pe 
care îl reprezintă drumul de 
lupta a partidului. Asemenea 
concursuri trebuie organizate pe 
scară largă în rindul tinerilor, 
contribuind în măsură însemna
tă la opera de educare comur 
nistâ a tinerei generații.

ajutat cu prilejul acela și eu, 
zâmbește subțire Nemeș- Ce pu
team face, dacă se delăsase în 
munca l'ui la postul U.T.M. de 
control. întreabă-l dumneata da
că mai e supărat**. Ionescu neagă, 
știe că mai are scăderi, dar să 
fie nereceptiv la critică, asta nu. 
Ședința a avut efect imediat, 
P.U-C.-ul funcționează mai bine. 
Prietenia, după părerea tuturor, 
s-a întărit. Și cțim oare ar putea 
fi altfel ?

Viața merge înainte.
Viorel Nemeș conduce o bri

gadă cunoscută acum in tot ora
șul. Ionescu, „băiețașul ăsta**, se 
arubiționează și el. Există frămin- 
tarea și încercarea de a intro
duce cochile pentru douq pițse 
pneumatice Brigăzile 1 și 2 ale 
tineretului au contabilizat pină 
acum .86,000 lei economii în 
cinstea Congresului partidului- 
Instalațiile de foraj 4 L,D. fabri
cate la „1 Mai** pleacă din mii" 
nile turnătorilor ploeșteni și a- 
jung pină în India... Iar undeva, 
între toate aceste lucruri, ba nu, 
în șubgtaqța tuturor acestor 
lucruri, există o prietenie intre 
doi tineri. O prietenie pe care 
au călit-o focul cuptoarelor, exi
gența colectivului și întrecerea 
socialistă.

Mai ales întrecerea.



De peste hotare
N. S. Hrușciov invitat 

să viziteze orațul 
austriac Sankt Polten

Lucrările Comitetului 
celor 10 state

pentru dezarmare
GENEVA' 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cadrul 
ședinței din 14 iunie a Comi
tetului celor zece state pentru 
dezarmare a luat cuvîntul 
V. A. Zorin, șeful delegației 
sovietice, care a făcut o am
plă declarație. El a dat o ri
postă încercărilor reprezentan
ților puterilor occidentale de 
a denatura fondul propuneri
lor sovietice cu privire la de
zarmarea generală și totală, 
de a face inutile discuțiile în 
comitet și de a abate comite
tul, prin punerea in discuție a 
unor probleme și observații 
secundare, de la discutarea 
concretă și constructivă a pro
gramului sovietic de dezar
mare.

V. A. Zorin a subliniat că 
această poziție a puterilor oc
cidentale în cadrul comitetu
lui dovedește încă o dată lip
sa lor de dorință de a se ajun
ge la un acord în problema 
dezarmării generale și totale 
și împiedică astfel rezolvarea 
acestei probleme arzătoare a 
zilelor noastre.

în primul rînd. a spus V. A. 
Zorin, aș dori să spun cîteva 
cuvinte referitoare la cuvînta- 
rea reprezentantului Franței. 
Jules Moch a arătat cum își 
reprezintă el schema sau pro
cedura noastră de control în 
legătură cu încheierea tratatu
lui și schema pe care el însuși 
consideră necesar s-o propu
nă. Trebuie să spun că el nu 
a fost destul de exact în ex
punerea poziției Uniunii So
vietice, afirmînd, de pildă, că 
primul punct al schemei noa
stre este semnarea unui tratat 
lipsit de orice măsuri de con
trol. Aceasta 
realității. Noi propunem în
cheierea unui tratat care 
includă principalele măsuri de 
control, măsuri care să poată 
fi elaborate imediat.

în ce privește schema pro
pusă de Moch, ca nu suscită 
obiecții din partea noastră. 
Moch a propus Ia început tra
tative asupra măsurilor de 
dezarmare și a măsurilor co
respunzătoare de control, 
tem de acord cu aceasta.

în continuare Moch a 
că semnarea tratatului 
include ambele feluri de 
suri, adică atît măsuri de de
zarmare cît și măsuri de con
trol, constituie punctul al doi
lea al schemei sale; sîntem de 
acord și cu aceasta. Cel de-al 
treilea punct constituie intra
rea în vigoare a tratatului și 
crearea unor organe de con
trol pentru prima etapă. Sîn
tem de acord și cu aceasta. 
Noi credem însă că în această 
schemă cel de-al treilea punct 
trebuie să îl constituie crea
rea unei comisii pregătitoare 
a cărei sarcină va fi de a pre
găti organizarea mecanismu
lui internațional de control.

La rîndul lui V. A. Zorin l-a 
întrebat pe Moch dacă pu
terile occidentale sînt sau nu 
de acord ca toate armele să 
fie lichidate ? Delegația fran
ceză nu răspunde, însă, la 
această întrebare, deși ea se 
referă la Franța într-o măsu
ră nu mai mică decît la cele
lalte puteri, întrucît Franța a 
inițiat ridicarea acestei pro
bleme.

în problemele fundamentale 
ale controlului, care au fost 
expuse de Moch, noi nu avem 
divergențe dar, firește, se ri-

nu corespunde

să

Sîn-

spus 
care 
mă-

dică problema : care este po
ziția Franței față de esența 
măsurilor de dezarmare pro
puse în planul sovietic ?

Care este atitudinea Franței 
față de acele măsuri de de
zarmare care au fost dictate 
într-o măsură considerabilă 
de inițiativa Franței înseși ?

Vorbind despre declarația 
reprezentantului Italiei, Mar
tino, V. A. Zorin a spus că 
delegatul italian, spunind că 
propunerile sovietice merg în 
întîmpinarea puterilor occi
dentale a dovedit totodată că 
aceste puteri nu vor să mear
gă în 
țărilor 
ridicat 
planul 
ceput 
iar apoi dezarmarea clasică și 
că aceasta „strică echilibrul". 
Noi, însă, am declarat clar că 
dacă puterile occidentale con
sideră că în cazul respectiv se 
strică echilibrul sîntem gata 
să examinăm propunerile pu
terilor occidentale. Sîntem ga
ta să discutăm aceasta chiar; 
acum. In loc de aceasta însă 
se spune : nu există echilibru. 
Dacă doriți să reduceți forțele 
armate, spuneți acest lucru în 
mod direct, răspicat, în cadrul 
comitetului, ca întreaga lume 
să știe că sînteți pentru redu
cerea înarmărilor și a forțelor 
armate în prima etapă.

In continuare V. A. Zorin 
a răspuns la întrebările în le
gătură cu data convocării con
ferinței pentru dezarmare și 
cu procedura ratificării trata
tului și a aderării altor state 
la acesta.

In legătură cu întrebările 
puse de Ormsby-Gore, Zorin 
a întrebat pentru ce se pun 
aceste întrebări, dacă ele nu 
se referă la esența noilor pro
puneri sovietice. Deocamdată 
delegațiile occidentale, inclu
siv delegația Angliei, nu și-au 
spus părerea asupra fondului 
acestor propuneri și asupra 
măsurilor concrete de dezar
mare pe care le prevăd ele și. 
respectiv, asupra măsurilor de 
controL Este necesar, a subli
niat V. A. Zorin, i 
tanții occidentali 
mai curind la 
noilor propuneri 
esență și să nu se 
problemele principale ale 
cestor propuneri,

V. A. Zorin a făcut apoi 
precieri asupra afirmațiilor 
reprezentantului S.U.A., Eaton, 
în legătură cu măsurile pri
mei etape a programului so
vietic de dezarmare generala 
și totală.

Reprezentantul S.U.A. de
clară : Propunerile sovietice 
cer ca prim pas în primul sta
diu al dezarmării să se efec
tueze lichidarea imediată a 
principalelor posibilități de a- 
părare a lumii libere împotri
va agresiunii. în declarațiile 
lor reprezentanții Franței au 
atras atenția în repetate rîn- 
duri asupra marii însemnătăți 
a distrugerii mijloacelor de 
transportare a armei nucleare 
și guvernul sovietic a fost de 
acord cu acest punct de vede
re. Cum se poate afirma că 
această măsură ar lipsi statele 
occidentale de „mijloacele lor 
de apărare împotriva agresi
unii" ?

întreaga lume știe că de ce
le mai perfecționate mijloace 
de transportare a armei nu
cleare la țintă dispune în pre
zent Uniunea Sovietică, 
nu Statele Unite,

întîmpinarea poziției 
socialiste. Martino a 

din nou problema că 
sovietic propune la în- 
dezarmarea nucleară,

ca reprezen- 
să treacă 

examinarea 
sovietice 

’ abată de
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Rezultatul alegerilor 
din Cehoslovacia

PRAGA 15 (Agerpres).
Potrivit datelor definitive ale 

Comisiei electorale centrale, la 
alegerile care au avut loc 7“ 
Cehoslovacia la 12 iunie candida
ți} pentru funcția de deputați ai 
Adunării Naționale au întrunit 
99,86 la sută din totalul voturi, 
lor iar candidați! pentru funcția 
de deputați al comitetelor națio
nale ue toate gradele au întrunit 
99,82 l.a sută. Candida ții' pentru 
funcția de deputați ai Consiliului

în

Național slovac au 
la sută din totalul ______

„Aceste alegeri, scrie într-un 
articol de fond ziarul „Rude 
Pravo“, au demonstrat încrede
rea deplină a poporului nostru 
în politica (partidului, hotă
rîrea partidului de a lupta pen
tru pace, pentru o viață fericită 
într-o republică socialistă. Po. 
porul cehoslovac a aprobat pro
iectul noii constituții, politica 
noastră externă.

întrunit 99.79 
voturilor.

In legătură cu încetarea din viață 
a ambasadorului R. P. Romîne 

în R. P. 0, Coreeană
PHENIAN 15 (Agerpres). — 

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană anunță că în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășu
lui Dumitru Olteanu, ambasadou 
extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Romine 
în R.P.D. Coreeană, la 14 iu
nie, Țoi En Glien, președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R.P.D. Coreene a ai 
dresat o telegramă de condolean" 
țe președintelui Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P« 
Romîne, Ion Gh. Maurer.

în aceeași zi, Pak San Cer, 
ministrul Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene a adresat o te
legramă de condoleanțe ministru
lui Afacerilor Externe al R, 1\ 
Romîne Avram Bunaciu.

★
PHENIAN 15 (Agerpres).

Agenția Centrală Telegrafică Co
reeană anunță că în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Dumitru Olteanu, ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Romîne în

Cfl

*R.P.D. Coreeană, la 11 iunie la 
București, Pak Mun Ghiu, secre
tar al Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme, Pak San Cer, mi
nistrul Afacerilor Externe, Sou 
En, președintele Comitetului co
reean pentru relațiile culturale cu 
Străinătatea, Kim Du Sam, vice
președinte al Comisiei pentru 
industria grea, Pak San Hon, 
vicepreședinte al C.C. al Fede
rației sindicatelor din întreaga 
Coree, O. Hen Ciju, vicepreșe
dinte al C.C. al Uniunii tinere
tului democrat din Coreea, și al ți 
membri ai partidului și guver
nului, precum și ai organizații
lor obștești din R.P.D. Coreea
nă au vizitat Ambasada romină 
diu Phenian în ziua dc 14 iunie 
și au prezentat condoleanțe.

In numele Prezidiului Adună
rii Populare Supreme a R.ț.D. 
Coreene al Ministerului Afaceri
lor Externe și al organizațiilor 
•bștești au fost depuse coroane 
de flori în fața portretului în
doliat al tovarășului Dumitru 
Olteanu.

nuă să rămînă în urmi 
domeniul construcției de 
chete. Or, din moment ce 
se prezintă lucrurile, nu este 
oare clar că propunerea Uniu
nii Sovietice de a începe de
zarmarea generală și totală 
cu distrugerea mijloacelor de 
transportare la țintă a armei 
nucleare reprezintă expresia 
bunăvoinței Uniunii Sovietice 
care, în interesul soluționării 
cit mai rapide a problemei 
dezarmării, este gata să re
nunțe la superioritatea sa în 
acest domeniu important ?

în continuare V. A. Zorin a 
vorbit despre problema lichi
dării bazelor militare străine 
aflate pe teritoriile altor state. 
Destinația agresivă a bazelor 
militare americane de pe teri
torii străine, a spus V. A. Zo
rin, nu poate fi camuflată cu 
nici un fel de discuții despre 
„apărarea Occidentului".

în prima etapă noul pro
gram sovietic de dezarmare 
generală și totală prevede de 
asemenea retragerea tuturor 
trupelor străine de pe teritorii 
străine în cadrul hotarelor lor 
naționale.

Ce ne răspunde Eaton la a- 
ceasta ? în primul rînd el 
vorbește ca și cum n-ar fi vor
ba decît de retragerea de pe 
teritorii străine a forțelor ar
mate americane. Dar aceasta 
este o denaturare directă a 
planului sovietic.

In încheiere, V. A. Zorin a 
făcut un bilanț provizoriu al 
lucrărilor comitetului pentru 
zilele care au trecut. în pri
mul rînd, a spus el, deocam
dată încă nu sînt examinate 
în fond principalele probleme 
ale planului sovietic de dezar
mare. Se constată din partea 
puterilor occidentale o vădită 
eschivare de la această pro
blemă și se fac încercări de a 
abate comitetul în direcția u- 
nor probleme neesențiale.

în al doilea rînd, este nega
tivă atitudinea reprezentantu
lui Statelor Unite față de une
le prevederi ale propunerilor 
sovietice.

în al treilea rînd, din partea 
delegațiilor occidentale nu se 
văd deocamdată nici un fel de 
acțiuni în întîmpinarea propu
nerilor Uniunii Sovietice, care 
a mers în întîmpinarea mul
tor propuneri ale puterilor oc
cidentale. Acest lucru, a subli
niat V. A. Zorin, poate fi a- 
preciat ca o dovadă a lipsei 
ce dorință a acestora de a 
înainta pe calea unor tratative 
cu adevărat serioase pentru 
încheierea tratatului cu privi
re la dezarmarea generală și 
totală.

★
GENEVA 15 (Agerpres).—TASS 

transmite : La 15 iunie. V. A. 
Zorin, conducătorul delegației 
sovietice la lucrările Comitetului 
celor zece state pentru dezarma
re. a oferit un dejun în cinstea 
lui J Moch. conducătorul dele, 
gației franceze. In cursul deju
nului a avut loc o convorbire în 
legătură cu problemele care se 
discută în comitet.

!

i

La 25 iunie

VIENA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ziarul „Sanktpoltener Na- 
chrichtan", care apare în ora
șul austriac Sankt Polten, a 
publicat o scrisoare adresatti 
guvernului austriac de către 
Consiliul de producție al fa
bricii austriace — „Freiheit", 
în scrisoare se cere guvernu
lui să includă în programul 
călătoriei lui N. S. Hrușciov 
în Austria și vizitarea de că
tre acesta a orașului Sankt 
Polten.

Conferința statelor 
independente 

din Africa
ADDIS-ABEBA 15 (Ager

pres). — TASS transmite : Cea 
de-a doua conferință a state
lor independente din Africa 
își continuă lucrările. în șe
dința din dimineața zilei de 
15 iunie au fost citite telegra
mele de salut trimise confe
rinței de șefii de guverne și 
de state dintr-o serie de țări.

Telegrama de salut a șefu
lui guvernului sovietic, N. S. 
Hrușciov, a fost citită printre 
primele și a fost întîmpinată 
de delegați și invitați cu a- 
plauze furtunoase.

S-au primit de asemenea te
legrame de salut din partea a 
diferite organizații de masă.

Proclamarea 
independenței 

Madagascarului
LONDRA 15 (Agerpres). — 

După cum anunță corespon
dentul din Tananarive (Mada
gascar) al agenției Reuter, Ia 
13 iunie guvernul Madagasca
rului a hotărît să proclame 
oficial independența țării la 25 
iunie, iar la 30 iunie să săr
bătorească acest eveniment.

Guvernul Madagascarului a 
aprobat de asemenea acordul 
cu Franța potrivit căruia Ma
dagascarul rămîne membru al 
Comunității franceze.

Lucrările Conferinței 
Internationale a Muncii

GENEVA 15 (Agerpres). — 
Corespondență specială:

în cadrul lucrărilor celei de-a 
44-a Conferințe Internaționale a 
Muncii, la discuțiile pe margi
nea raportului directorului ge
neral al Organizației Internațio
nale a Muncii, cu tema „Tine
retul și munca“, a luat cuvîntul 
delegatul guvernamental al R. P. 
Romine, Grigore Geamănu, mi
nistrul R.P. Rornîne in Elveția.

Referindu-se la raportul pre
zentat, vorbitorul a arătat că o 
cunoaștere mai temeinică a ex
perienței și realizărilor țărilor 
socialiste i-ar fi dat o mai mare

infr-o singură zi: 5,800.000 de japonezi participanți
Ia greve, mitinguri și demonstrații de protest

TOKIO 15 (Agerpres). - 
în Japonia a început a doua 

grevă generală de protest îm
potriva încercărilor de a im
pune Japoniei noua alianță 
militară cu S.U.A., împotriva 
vizitei președintelui S.U.A., 
Eisenhower, în Japonia, pen
tru demisia guvernului Kiși, 

- pentru dizolvarea parlamen
tului ’ și organizarea de noi

• alegeri.
La 15 iunie 5.800.000 de ja

ponezi au luat parte la greve, 
mitinguri și demonstrații de 
protest. NICIODATĂ ÎNCĂ 
1N ISTORIA MIȘCĂRII DE
MOCRATICE ANTEBELICE 
ȘI POSTBELICE DIN JAPO
NIA NU S-A ÎNREGISTRAT 
UN NUMĂR ATÎT DE MARE 
DE PARTICIPANȚI ACTIVI 
LA LUPTA.

La 15 iunie au declarat o 
grevă generală de 24 de 
ore minerii, metalurgiștii, 
chimiștii, lucrătorii de la 
tipografii și alții. Lucrăto
rii de la transporturile 
urbane au organizat de a- 
semenea o grevă. In multe 
orașe s-au închis magazine
le.

Paralel cu grevele. în peste 
800 de orașe din (ară s-au ți
nut de dimineață mitinguri 
ale oamenilor muncii. Dis-de- 
dimineață coloanele de cadre 
didactice din școlile capitalei, 
lucrătorii de la Consiliul mu
nicipal si din transporturile 
urbane s-au îndreptat cu dra
pele sindicale roșii și cu pano
uri purtînd diferite lozinci spre 
parcul „Hibia" din Tokio care 
a devenit un loc tradițional

de manifestații ale oamenilor 
muncii din capitala Japoniei.

★
TOKIO 15 (Agerpres). 

Corespondenții agențiilor 
dentale de presă relatează 
la 15 iunie orașul Tokio 
fost din nou scena unor 
demonstrații de masă 
triva tratatului militarist 
S.U.A. și a vizitei lui Eisenho
wer. în fața clădirii dietei (par
lamentului) japonez a avut loc 
o demonstrație la care au par
ticipat peste 12.000 de persoane, 
membri de sindicat și studenți. 
Alarmată de amploarea demon-

occi- 
că 
a 

mari 
împo- 

cu

• Manifestanții 
au luat cu asalt 

parlamentul
• Sîngeroasa 

reprimare 
a demonstranților 
Manevrele lui Kiși

Cuvin tarea 
președintelui de Gaulle

PARIS 15 (Agerpres). —
La 14 iunie președintele de 

Gaulle a rostit o cuvîntare radio-» 
televizată consacrată situației din 
Franța și problemei algeriene.

Făcînd un fe> de analiză a re
zultatelor activității sale în de
cursul celor doi a nț de cînd a 
venit la putere de Gaulle a 
amintit că Franța a reușit să 
înlăture distrugerile pricinuite 
de războaie. El a declarat însă 
că „urmările grele ale stagnării 
din anii trecuți au continuat să 
înrîurească națiunea**, că pu
terea a fost instabilă și că acum, 
doi ani țara se afla în pragul 
războiului civil. Președintele a 
subliniat că în urma eforturilor 
întreprinse ulterior în țara care 
„a recunoscut necesitatea unei 
politici mari și puternice44 „echi
librul a fost restabilit și decli-* 
nul preîntâmpinat**.

Președintele a vorbit despre 
planurile dezvoltării industriale a 
Franței, despie dezvoltarea re
surselor ei energetice.

Cea de a doua parte a cuvîik 
tării președintelui a fost consa-i 
erată problemei algeriene. El și-a 
reafirmat politica bazată pe re
cunoașterea dreptului poporului 
algerian la autodeterminare.

„Nu rci-am gîndit niciodată, a 
spus de Gaulle, că o asemenea 
problemă care stă în fața noastră 
de 130 de ini ar putea fi rezol
vată rapid. Cred însă, că o

zolvare reală nu a fost niciodată 
atît de aproape. La 16 septem. 
brie & fost preconizată o cale 
clară și dreaptă care trebuie să 
ducă Algeria la pace. Guvernul 
a adoptat și parlamentul 3 apro
bat această hotărîre a Franței. 
Recunoscînd că nimeni nu mai 
contestă că autodeterminarea al
gerienilor în ce privește soarta 
lor est© unica ieșire posibilă din 
această dramă complexă și du. 
reroasă, președintele s-a adresat 
apoi „conducătorilor insurecției 
algeriene — ,,le declar că îi aș
teptam aici pentru a pune capăt 
împreună cu ei în mod onorabil 
luptelor care mai continuă, pen. 
tr-u a hotărî ce să facem cu ar
mele, pentru a asigura soarta 
ostașilor4*. El a promis că după 
aceasta se va face totul pentru 
ca poporul algerian să aibă cu
vîntul în condiții de pace. Numai 
lui îi va aparține hotărîrea, a 
spus președintele de Gaulle.

în încheiere, de Gaulle și-a 
exprimat convingere^ că algerie. 
nii vor accepta ca „în alianță cu 
Franța și în colaborare cu țările 
comunității să înfăptuiască tran
sformarea Algeriei algeriene în
tr-o țară modernă

stnției, poliția a ridicat în 
grabă în jurul dietei baricade 
din mașini blindate pe care le-a 
legat cu lanțuri, precum și ba
raje de sirmâ ghimpată. Peste 
2.000 de polițiști se aflau în 
spatele mașinilor blindate, iar 
alți 3.000 erau în curtea par
lamentului.

Manifestanții strigau : ,Jos cu 
Kiși. jos cu Kiși**! ,.Ike anu- 
leasă-ți vizita!-. Studenții au 
protestat de asemenea împotriva 
arestării de către poliție a mai 
multor colegi de ai lor care au 
manifestat vinerea trecută îm
potriva sosirii Iui Hagerty la 
Tokio.

După cum transmite cores
pondentul agenției United Press 
International, poliția a încercat 
in mai multe rin duri fără suc
ces însă, folosind furtunurile cu 
apă, să oprească valul de de
monstranți care voiau să intre 
în clădirea parlamentului. După 
o luptă care a durat mai bine 
de o oră, manifestanții, după 
ce au dat foc la trei camioane 
ale poliției și au tăiat barajele 
groase de sârmă ghimpată, au 
reușit să spargă poarta clădirii 
parlamentului și să pătrundă în 
interior, unde, potrivit relată
rilor corespondenților de presă 
americani s-au dat lupte corp 
la corp cu polițiștii. Studenții, 
după cum relatează corespon
dentul agenției U.P.I., foloseau 
pumnii, pietre și bețele cu cuie 
ale pancartelor purtate în timpul 
demonstrației, luptind aprig 
cu polițiștii eare-i loveau cu 
bastoane de cauciuc. Strigând 
lozinca „Blestemați să fie yan
keii!", mai multe mii de stu- 

în clădirea 
curte 

cu
I f»

denți au pătruns 
parlamentului a 
era literalmente 
pietrele smulse din

cărui < 
acoperită 

pavaj

re-

Condamnarea 
unor patrioți 

algerieni
PARIS. 15 (Agerpres). — Timp 

dg trei zile la Tribunalul Militar 
din orașul Alger s-a desfășurat 
procesul unui grup de patrioți 
algerieni acuzați de sprijinire ac
tivă a mișcării de eliberare na. 
țională

La 15 iunie Tribunalul Militar 
a pronunțat sentința. Secretarul 
Partidului Comunist din Algeria 
Ahmed Akkaș a fost condamnaf 
la 20 de ani închisoare, iar cu
noscutul ziarist Henri Alleg — 
la 10 ani închisoare și amendă. 
Ceilalți acuzați au fost condam- 

✓nați la închisoare pe diferite ter, 
mene între 5 și 20 de ani. Doi 
dintre acuzați au fost achitați. 
Intr-o teleg amă transmisă din 
Alger de agenția France Presse, 
se arată că toți patrioțij alge
rieni au răspuns la pronunțarea 
acestei sentințe scandînd în cor : 
„Trăiască independența națională 
a Algeriei !"«

și frățească*

STALINABAD. 
muncii din R.S.S. 
sărbătorit în mod . _
ani de la înființarea Partidului 
Comunist din R.S.S. Tadjică

— Oamenii 
Tadjică au 
festiv 30 de

RANGOON. — Ca țară neutră 
Birmania nu va permite avioane
lor militare străine să efectueze 
zboruri în spațiul aerian al Bir. 
maniei și nici să aterizeze pe 
teritoriul acestei țări, a declarat, 
U Nu, primul ministru al Uniu
nii Birmane, la conferința de 
presă care a avut loc la 14 iunie 
la reședința sa.

DELHI.—După cum se anunță 
la Delhi, în regiunea de nord- 
vest a Indiei se înregistrează o 
căldură neobișnuită. In orașul 
Gvalior de pildă, temperatura -a 
atins 47 grade Celsius. fn ul
timele trei ziie au murit de in- 
solație aproximativ 100 de per
soane.

BERLIN, - Cetățenii vesf-ger. 
mani continuă să treacă în Re
publica Democrată Germană.

1

bucățile de lemn pe care le a- 
runcaseră demonstranții împo
triva polițiștilor.

Corespondentul agenției 
France Presse relata din To
kio că timp de mai multe ore 
cea mai mare parte a imen
sei clădiri de granit a parla
mentului s-a aflat în mîinile 
manifestanților, care scandau 
lozinci împotriva lui Kiși. 
Spre orele 10 seara, continuă 
corespondentul, poliția a ata
cat cu brutalitate pe demon
stranți făcînd uz și dc gaze 
lacrimogene. După cum pre
cizează agenția France Pres
se, bilanțul provizoriu al a- 
tacurilor poliției este de cinci 
murți și 500 de răniți din rin
ei urile studenților. „Numeroși 
studenți, a relatat corespon
dentul, zac răniți în curte sau 
aproape de intrarea parla
mentului, așteptind ambulan
țele pentru a fi transportați 
la spital*. La ora 11 noaptea, 
un mare număr de demon
stranți s-au îndreptat s^re 
prefectura poiiper pentru a 
protesta împotriva masacru
lui săvirșit de polițiști Ia par
lament. Alți manifestanți au 
atacat camioanele poliției, 
răsturnîndu-le și dindu-le foc.

intr-un comunicat al poliției 
s-a anunțat că 56 de studenți au 
fost arestați, iar alte arestări sînt 
în curs.

Comentind agravarea situației 
politice din Japonia in urma a- 
tacurilor poliției, corespondentul 
agenției France Presse relevă că 
aceste noi demonstrații puternice 
care au loc la patru zile doar 
înainte de vizita lui Eisenhower, 
„pun noi probleme în ce pri
vește această vizită".

A nun tind că demonstrațiile au 
reînceput după miezul nopții, 
corespondentul este de părere că 
e greu de întrezărit evoluția si
tuației din Japonia în noile con
diții critice create.

La rindul său, corespondentul 
agenției U.P.I., scrie că aceste 
noi demonstrații stirnesc „teama 
de o situație asemănătoare cu 
cea din Coreea de Sud, care a 
dus la prăbușirea regimului lui 
Li Sin Man în cursul lunii apri
lie a acestui an“,

în fața puternicelor acțiuni de 
masă ale poporului japonez care 
demonstrează activ împotrivirea 
sa fața de alianța militaristă cu 
S.UA., guvernul Kiși și partidul 
său liberal democrat recurg acum 
la noi manevre. încercînd de tea
ma unor demonstrații de și mai 
mari proporții ,.să calmeze*4 in
dignarea opiniei publice în 
preajma vizitei lui Eisenhower. 
La 15 iunie purtătorul de cuvînt 
al partidului liberal democrat a 
declarat câ guvernul Kiși a amî- 
nat ratificarea definitivă a tra
tatului de securitate japono-ame
rican. care urma să aibă loc mai 
înainte de 19 iunie, data sosirii 
lui Eisenhower. Parlamentul, a 
spus purtătorul de cuvînt, va 
intra în vacanță pentru perioada 
vizitei președintelui Eisenhower 
în Japonia. Procedura de ratifi
care urmează sâ fie definitivată 
in noaptea de 26 spre 27 iunie, 
a precizat eL

Capitala Republicii Populare 
Democrate Coreene, orașul 
Phenian, cunoaște o continua 
dezvoltare. In ultimii ani Phe
nianul s-a îmbogățit cu noi și 

frumoase construcții.

După cum transmite agenția 
A.D.N., în decursul lunii mai nu
mai în regiunea Dresda au sosii 
aproximativ 300 de persoana din 
Germania Occidentală. Printre 
aceștia se numără muncitori, 
funcționari. intelectuali. Ei 
primit cu toții locuințe și 
lucru.

în decuTi

cu
uc

S-dMOSCOVA. — După cum 
mai anunțat, la 14 iunie la Mo
scova s-a deschis un simpozion 
internațional de chrmie macro
molecular ă la care participă oa
meni de știință din 26 de țări, 
printre care din R. P, Romină.

Alexandr Nesmeianov, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., care a rostit o cuvîn- 
tare de salut, și-a exprimat spe
ranța că în urma discuțiilor de 
la Moscova vor fi formulate idei 
noi și vor fi stabilite căi noi pen
tru soluționarea problemelor de 
cea mai mare importanță ale 
științei polimerilor.

Afaceri necurate 
la Departamentul 

de Stat
După rum anunță 

France Presse, la 13 
natorul democrat 
Proxmire a acuzat 
meniul de Stat de risipă de 
fonduri publice, El a arătat 
că Departamentul de Stat a 
cumpărat de la o casă de 
mobile condusă de fiul lui 
Freder Muller. ministrul Co 
merțului, mobile destinate 
Ambasadei S.U.A. din Gara 
cas. Proxmire a precizat că 
mobilele ar fost plătite cu 
69.000 de dolari și expedierea 
lor cu avionul a costat 30.000 
dolari. Fiul lui Muller a in- 
soțit mobilele in avion pină 
la Caracas in contul statului 
american. Senatorul a spus 
că prețul plătit pentru mobi
le a fost exorbitant, ele pu
țind fi cumpărate mult mai 
ieftin la Caracas.
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agenția 
iunie se.» 
William 

Departa-

valoare și utilitate. El a propus 
ca O.I.M. să-și îndrepte efortu
rile in direcția sprijinirii luptei 
pentru menținerea păcii în lu
mea întreagă, pentru dezarmarea 
generală și totală, să promoveze 
o politică de sprijinire a țărilor 
slab dezvoltate, să întreprindă 
un larg și obiectiv schimb de 
experiență asupra modului în 
care sînt abordate și rezolvate 
in diferite țări problemele tine
retului.

La discutarea aceluiași raport, 
C. Alecu, delegat al muncitorilor 
din R.P. Romină, după ce a a- 
rătat situația grea a tineretului 
din țările capitaliste, unde pa
ralel cu șomajul se recurge la 
munca copiilor, a subliniat im
portanța pe care ar avea-o utili
zarea unei părți din fondurile 
eliberate prin efectuarea dezar
mării pentru a se asigura cuprin
derea a cît mai mulți tineri în 
sisteme de învățămint și de pre
gătire profesională.

I. Marinescu, delegatul direc
torilor de întreprinderi din 
R.P.R., a vorbit în cadrul dis
cuțiilor asupra raportului des
pre condițiile favorabile create 
tinerilor în uzinele din R.P.R. 
pentru însușirea învățămîntului 
profesional,

Luînd cuvîntul la discutarea 
proiectului de rezoluție cu pri
vire la ajutorarea țărilor slab 
dezvoltate, prezentat de delega
ții Venezuelei, Bazil Șerban, de
legat guvernamental al R.P. Ro
mine, a sprijinit acest proiect 
și a prezentat unele amendamen
te. Amendamentele sînt menite 
să asigure ca ajutorul economic 
și tehnic acordat țărilor slab 
dezvoltate să nu fie legat de con
diții politice și economice care 
să prejudicieze independența na
țională a țărilor, ca acest ajutor 
să fie îndreptat în primul rînd 
spre formarea de cadre naționale 
proprii, r&cesare dezvoltării eco
nomice a acestor țări.

Conferințele 
acad. prof.

Șt. Nicolau la Paris
PARIS 15. — Coresponden

tul Agerpres transmite: Acad, 
prof. Ștefan Nicolau, care se 
află de cîteva zile în capitala 
Franței, ca invitat al Univer
sității din Paris, a ținut cîteva 
conferințe în cadrul schimbu
rilor universitare prevăzute de 
acordul cultural franco-romîn.

La 13 iunie, acad. prof. Șt. 
Nicolau a vorbit la Spitalul 
Saint Antoine despre „Con
cepția medicinei romîne deș-i 
pre pluralitatea hepatitelor vii 
roti ce “.

La 14 iunie, acad. prof. Șt. 
Nicolau a ținut o conferință la 
Facultatea de Medicină din 
Paris. Conferințele omului de 
știință romîn au fost primite 
cu un viu interes de lume^ 
medicală franceză.

Pentru ce a venit 
Allan Dulles 

la Londra
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, Allan Dulles, condu, 
cătorul Agenției centrale da 
investigații din S.U.A., a so- 
sit la 15 ■ iunie la Londra, 
pentru u duce tratative se
crete cu conducătorii servi, 
ciulul d? spionaj englez.

După cum relatează ziarul 
„Daily MaM“, unul din sco
purile vizitei Iul Allan Dulleș 
în Europa este „de a discuta 
cu serviciul de spionaj englez 
problemele fundamentale ale 
reorganizării spionajului^ oc
cidental în scopul lichidări 
breșei care s-a creat în legă- 
tură cu doborîrca avionului 
,.U.T< deasupra Unianii So
vietice".

Explozie la Cap Canaveral...
HONOLULU 15 (Aserpres).- 

Agcnția France Presse rela
tează că în seara zilei de 14 
iunie în compartimentul tor- 
pilelor din submarinul atomic 
american „Sargo" s-a declarat 
un incendiu în momentul cînd 
se făceau pregătiri pentru pri
mirea pe bord a regelui Tai- 
landei care urma să facă o 
scurtă croazieră în Pacific. 
Numeroase unități de pom
pieri și nave pompier luptă 
să localizeze acest incendiu. ,

NEW YORK 15 (Agerpres), 
După cum relatează agen

țiile de presă americane, la 
14 iunie la baza de lansare 
Cap Canaveral a făcut explo
zie un proiectil de tip „Titan" 
în timp ce se făceau ultimele 
pregătiri de lansare. Explozia 
a cauzat moartea unui tehni
cian și rănirea altor nouă. 
Cauza exploziei nu este cu
noscută.

Agenția United Press Inter
national subliniază faptul că 
„la Cap Canaveral s-au mai 
înregistrat și alte accidente 
mortale".

La închiderea ediției

Declarația sovietica adresată 
Japoniei

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
— TASS transmite :

La 15 iunie ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S.^ 
Andrei Grcmîko, 
lui S. Kadovaki, 
rul Japoniei în U.R.S.S., o de
clarație adresată de guvernul 
sovietic guvernului Japoniei. 
In declarație se spune că gu
vernul japonez urmează poli
tica acelor puteri care inten
ționează ca prin încheierea 
tratatului japono-american să 
transforme teritoriul Japoniei 
într-un fel de scut al S.U.A. 
care să primească primele 
contralovituri în cazul dez
lănțuirii unui conflict armat 
din vina cercurilor agresive 
ale S.U.A.

în declarație se subliniază 
că aceste forțe și-au propus 
să împiedice dezvoltarea bu
nelor relații ale Japoniei cu 
Uniunea Sovietică și cu alte 
state învecinate și, în ultimă 
analiză, să provoace o cioc
nire între Japonia și aceste 
state.

a înmînat 
ambasado-

în declarația guvernului soi 
vietic se subliniază că guver
nul japonez nu a răspuns 
pînă în prezent la nota sovie
tică din 20 mai care atrăgea 
atenția asupra consecințelor 
periculoase ale prezenței pe 
teritoriul japonez a avioane
lor militare americane care 
fac spionaj și se dedau la pro
vocări împotriva Uniunii So
vietice. Amînarea răspunsului 
la notă îndreptățește să se 
tragă concluzia că guvernul 
japonez nu-și dă seama do 
gravitatea și pericolul situa
ției la care se poate ajunge 
în urma folosirii aviației 
S.U.A., care își are bazele în 
Japonia pentru acțiuni agre
sive împotriva Uniunii 
tice.

Actuala orientare a 
nului japonez poate 
mari nenorociri Japoniei, dacă 
aceasta nu-și va da seama de 
drumul pe care este împinsă 
de cercurile militariste din 
S.U.A.

Sovie-

guver- 
aduce
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