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DĂ §1 TOVARĂȘILOR TĂI!
a califi— 

tinerilor 
în mo- 

din sarci-

Ridicarea continuă 
cării profesionale a 
muncitori constituie 
meatul de față una 
nile de seamă ale organizații
lor U.T.M. In îndeplinirea a- 
cestei sarcini un rol de seamă 
le revine, firește, tinerilor ingi
neri care trebuie să participe în 
mod activ la toate acțiunile 
menite să ridice calificarea ti
nerilor muncitori și sâ împâr- 
tășească acestora toate cunoștin
țele și experiența muncii lor.

La Combinatul metalurgic din 
Reșița lucrează în prezent pe
ste 120 de tineri ingineri. Cum 
contribuie 
răspîndirea științei 
și tehnicii înain
tate. la 
calificării 
nale a 
muncitori, 
flat cu 
unui raid , 
țiile combinatului.

Una din secțiile 
vizitate este secția 
motoare electrice. 
Aici, cu ajutorul 
celor patru ingi
neri, au fost orga
nizate cursuri 
specializare ce 
țin săptămînal 
tinerii 
și cu 
probe. Pentru ca aceste cursuri 
«ă fie cît mai eficace. pen
tru ca ele să contribuie di
rect la înlăturarea greutăților 
pe care le mai au tinerii, in
ginerii Hai Petre și Tiberiu 
Bogza înainte de stabilirea te
maticii cursurilor au efreturt o 
observare atentă a muncii fie
cărui electrician și bobinator 
în parte. Au constatat de pilda 
că mulți dintre bobinatori lu
crează încă greu la bobinatul ro
toarelor în bare, că unora din
tre electricieni le lipsesc unele 
cunoștințe teoretice absolut in
dispensabile, că unii din cei de 
la bancul de probe nu sînt încâ 
suficient deprinyi cu folosirea și 
întreținerea aparatelor de mă
surat. An stat apoi de vorbă cu 
tinerii. Au aflat că foarte mulți

ei la

înain- 
ridicarea 
profesio- 
tinerilor 

am a- 
prilejul 

prin sec-

de 
se 
cu 

electricieni, 
cei de la

dintre ei doresc să cunoască 
mai multe în legătura cu me
serii lor, să li se vorbească de 
noi procedee de lucru, de apa
rate electrice noi, să discute 
cum anume ar putea aplica și 
ej procedee sau metode noi de 
muncă. Unii tineri au făcut 
chiar propuneri concrete. ce 
anume vor să cunoască, să a- 
profundeze mai bine ! Pe baza 
informațiilor și sugestiilor adu
nate de la tineri, .inginerii au 
alcătuit apoi o tematică bogată 
variată și interesantă, — "—
pârlit-o în 
Cu prilejul

Cum spriiină 
tinerii ingineri 

de la 
Combinatul 
metalurgic- 

Reșița 
ridicarea cali
ficării tinerilor 

muncitori

bobinatori 
standul de

Și în regiunea Constanța 

Se dezvoltă 
turismul

au im- 
mai multe lecții, 
expunerii lor se 
fac demonstrații 
practice, sînt folo
site scheme, plan
șe, tablouri. Și 
toaie acestea îi de
termină pe tineri 
sâ participe cu viu 
interes.

— La noi, la 
standul de probă, 
mi-au spus tinerii 
Ladislau Keller și 
Otto Surovsky, vin 
mereu tot felul de 
mașini. Una mai 
perfecționată decît 

cealaltă. Uneori veneau și mașini 
despre care cunoșteam prea puțin 
și eu care evident aveam greutăți 
la efectuarea probelor. Pentru 
a on mai avea astfel dc greutăți, 
ia cursul de specializare tovară
șul inr.ner Hai Petre ne-a ex
plicat sistematic care este coe- 
fnietia diferitelor tipuri de ma
șini electrice, caracteristicile lor 
de funcționare, comportarea fie
căreia la standul de probe. Ne-a 
explicat clar, amănunțit, nc-a dat 
exemple ?i ne-a făcut demonstra
ții chiar cu mașinile ce se aflau 
la bancul nostru, ne-a indicat 
material bibliografic pe care 
să-l consultăm.

Prin problemele pe care le 
dezbat lecțiile de specializare, 
prin maniera interesantă, atrăgă
toare și accesibilă cu care au 
fort ele expuse, cursurile au con
tribuit simțitor la îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale ale 
multor tineri muncitori. Ală
turi de cei de la standul de 
probă și electricieni ca Ion Se- 
coșan, Aurel Trifu, Ion Zimber- 
man. bobinatori ca \ asile Pam- 
fii. Mîndruț Ecaterina, Ion Ma
rinescu au ajuns cu ajutorul Ier. 

de specializare ținute de 
ingineri să lucreze foarte

La baza de recepție din 
orașul Slobozia, regiunea 
București, cu început să 
sosească chiar din primele 
zile ale recoltatului convoaie 
de mașini și căruțe încărcate 
cu griu din noua recoltă, pe 
care colectiviștii și intovărâ- 
șiții din raicn l-au ccntrcctct 
cu statul. In fotogra'ie : 
laborantul Petrocbe Mate: 
luind probe de griu dintr-un 
transport adus de delegați 

de la GAG Troian.

Foto : AGERPRES

recoltatul griului
PL0EȘT1 (de la coresponden

tul nostru). — Colectiviști, mem
brii întovărășiri!or agricole, ță
ranii muncitori cu gospodării 
indhrduaie din raionul Mizil nu 
și-cu dezmințit hotărirea de a 
dsbea și de data aceasta, in 
ccdrjl întrecerii pe regiune 

de frurtoși in campania de 
recoltare a pciccsefar. .s

Exemplu^ co*nunift>«or, indru» 
•nânie co' Gcote a ie tehnicieni
lor agronomi au fost hotări- 
toare in bătălia pentru recol
tarea pa ioc se tor în timp optim, 
în seara zilei de 19 iulie, in ra
ionul Miri! s-a terminat complet 
recoltarea griului care c ocupat 
o suprafețe de 10.770 ba. pre
cum și a orzului de pe supra
fața de 619 ha.

Comitetele U.T.M. și birourile 
organizațiilor de beză U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor de 
pa<d s-cu preocupat sâ mobi- 
Pzeze și «o antreneze toate for- 
te'e tineretului in îndeplinirea 
unui obiectiv ct’t de important 
cum este compania de seceriș și 
Veleriș. Și rezultatele sînt cele 
dorite. Așa, de pildă, in comu
nele Fulga, Mihăileșli. Glodea- 
ru-Sârct și in multe oițele, ute- 
mișt’i, organizați in echipe ou 
legat și clăit snopii, au trans
portat griul la ariile de treier. In 
c’te comune t -eretul s-a preo
cupat de pregătirea ariilor, or
ganizarea de ech>pe permanente 
de ridicat snopii fa batoze, 
transportat griul de pe arii in

In raionul Mizil
a fost terminat

magazii sau fa bazele de re
cepție. Acum, in comunele raio
nului Mtzil se dâ bato: fa in ve
derea terminării grabnice a 
treierișufa', efectucrea arăturilor 
și irso^înțerea culturilor duble 
și in special a porumbului si* 
ioz.

Ancheta noastră
1. Cum trăiești, muncești și înveți pentru 

cerințelor minunatei noastre epocii
2. Ce model ai în viață și de ce 1
3. Ce ți se pare a fi ce! mai rușinos în 

tînăr din zilele noastre! Cum lupți să elimini 
tovarășilor tăi orice manifestare de acest fel!

a fi la înălțimea

comportarea unui 
din viața ta ți a

Răspund tineri de la Uzinele „25 August
din București

Alexandru Buzgurilă
ajust or

fiilor 
tinerii 
bine.

Dar tinerii muncitori ai sec-

...Și printre pionierii din 
ta bara de la Săcel — raionul 
Hațeg se găsesc <mulți pes

cari amatori.

Foto ; AGERPRES

„Am o meserie 
frumoasă"

Petru Vintilă

Oamenii muncii din regiu
nea Constanța au îndrăgit 
turismul. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent la 
numeroasele excursii organi
zate în Capitală, pe Valea 
Frahovei, la Muzeul Doftana 
și în unele din cele mai pi
torești locuri din țara noastră 
cum sînt Lacul Roșu. Poiana 
Stalin, Munții Bucegi și al
tele, au luat parte aproape 
17.000 de oameni ai muncii 
din regiune. Dintre aceștia 
5.000 au vizitat Expoziția so
vietică din Capitală.

în aceeași perioadă 500 de 
oameni ai muncii din orașele 
și satele regiunii au plecat în 
excursii peste hotare, în 
U.R.S.S., R.P. Bulgaria, RS. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Ungară. Zilele acestea 
alți 380 de oameni ai muncii 
au plecat din Constanța în- 
tr-o excursie de 10 zile în 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

SABINA BARBU

(Continuare in pag. 3-a)

Tinâro din fotografie este 
tesâtoarea fruntașă Dumitra 
Panatt de ia Bumbocâria Ro
mi neasco Jilava. Ea iți de- 

poșețte zilnic pionul.
Foto : AGERPRES

EL

La Orațul Stalin

încă 8014 tineri participant la concursul „Iubiți cartea"
ORAȘUL STAU* (de 

la corespondentul nos
tru).

In cadrul concursului 
„Iubiți cartea”, în Ora
șul Stalin, pe semestrul 
I al anului 1960, s-au 
înscris un număr de 
8.014 tineri muncitori,

elevi, rtudenți, dintre 
care 1245 cu devenit 
purtători ci insignei 
Jtb;ți cartea'. Con
cursul t-a desfășurat. in 
această perioadă ia 22 
de organizații de bază 
U.T.M. și au fost citite 
peste GOJDOO de rolume.

La faza superioara — 
..Întrecerea prietenilor 
cârtii". cere a Izat sfîr- 
șit zilele acestea, cu par
ticipat peste 1009 de ti
neri, Dintre ei, 63 au 
fost selecționați pentru 
faza pe oraș. S-au re
marcat in mod deosebit 
tinerii muncitori Stanei*

Ion de la Uzinele „Rul
mentul". Bratu Maria de 
la Uzinele ,JStrunpuT*, 
Cîmpeanu Sorina de la 
Uzinele .-Steagul Roșu", 
eterii Doina Schneider 
de la Școala medie nr 3. 
Șindrilaru Florian de la 
Școala medie nr. 2 si 
alții.

Păstrez și acum, într-un colț 
al sufletului meu. pe fostul a- 
dolescent care pășea în viață 
în ritmurile mobilizatoare ale 
marșurilor brigadierilor de la 
Bumbești — Livezeni, Agnita- 
Botorca, Salva-Vișeu... Nestă
vilitul „hei — rup ‘ a vestit in
trarea victorioasă în viață a 
generației noastre.

Eram pe atunci încă elev la 
școala profesională. Au trecut 
ani în viața patriei noastre 
s-au produs mari schimbări, 
care-o fac mai plină, mai bo
gată, iar entuziasmul nostru 
e și mai aprins.

Cum să nu fii entuziast cînd 
în fața noastră se conturează 
atît de clar imaginea luminoa
să a unui viitor minunat ?

Muncesc de 7 ani în uzină 
și tot de 7 ani 
sînt fruntaș în 
producție. De la 
început am 
tării să fiu 
bun prieten 
noului, să devin 
inovator. Și am 
devenit. Pînă acum 
intat cabinetului tehnic 
număr de 15 propuneri pentru 
inovații, unele dintre ele adu- 
cind uzinei economii impor
tante. Aceasta este pentru mi
ne o mare mindrie. N-am pă
răsit însă și nu 
ciodată gîndul 
mai mult, de a 
la o zi la alta.

Ce model am în viață ? Sir.t 
utemist și ca membru al orga
nizației revoluționare de tine
ret din patria noastră tind 
să-mi însușesc trăsăturile mo
rale ale comunistului. Iată, 
aici în uzină muncesc alături 
de comunîsturMârin Șerban. 
Pot spune că el 
numai un bun 
muncă, ci și un 
e zi în care să 
nou și folositor de învățat de 
la dînsul. De la comuniști am 
învățat eu să muncesc azi mai 
bine ca ieri, miine mai bine 
ca azi. să fiu exi/ent cu mine 
însumi, să iubesc colectivul în 
care trăiesc și muncesc.

Mi se pare foarte rașincs la 
un tînăr, astăzi, comoditatea, 
lipâa spiritului de răspundere 
în muncă. Așa avem noi in 
sector pe tinerii Gheorghe 
Ceașcai și Constantin Parase hi-

vescu. Muncesc cum se spune 
„în dorul lelii". fără dragoste. 
Și cînd faci ceva fără drag, in 
loc să dai un lucru de calitate, 
dai rebuturi. Personal lupt 
împotriva unor astfel de ma
nifestări prin postul U.T.M. de 
control, care are la noi in sec. 
tor un rol important in com
baterea vechilor apucături.

llie Marinascu
■ turnător

M-am oprit odată să văd 
cum muncesc zidarii. Stăteau 
pe schele, își aruncau din cînd 
în cînd privirile în sus, la cît 
mai aveau de construit, îi în
flăcăra apropierea acoperișu
lui imaginar, dar atenția lor 
era tot timpul la zidul pe ca- 
re-1 ridicau, la modul cum așe. 
zau cărămida, dacă o așezau 
bine, sau nu. Este aici, aș spu-

Oltina, pe malul dobro- 
al Dunării, s-a înființat în 

1952 o gospodărie agrieo- 
eheamâ

cît

La 
mă

ho- 
un 
al

am îna-
un

voi părăsi ni- 
de a-mi cere 
mă depăși de

îmi este nu 
tovarăș de 

pedagog. Nu 
nu am ceva

r.e, o chestiune esențială pen
tru viața și munca noastră. 
Trăim ani înflăcărați. Parti
dul ne-a trasat un drum plin 
de măreție. Dar ca să pășești 
demn pe acest drum trebuie 
ca fiecare cărămidă ce o așezi 
la baza vieții tale să fie bine 
pusă, nu strimb. nu înclinată, 
ci drept, temeinic. Acum cîr.d 
răspund anchetei .JScinteii ti
neretului**, eu și membrii bri
găzii mele de turnători com
pusă din aproape 40 de tineri 
ne aflăm în plină întrecere 
socialistă pentru titlul de bri
gadă fruntașă pe uzină. Rea
lizările noastre sînt bune. In 
afara îndeplinirii zilnice a 
planului de producție in me
die cu 115 la sută, am reușit 
să nu dăm nici un rebut să 
propunem cabinetului tehnic 
un număr de 16 inovații și să 
obținem economii importante.

Dar avem noi, fiecare mem
bru al brigăzii, realizări la fel 
de bune și in celelalte laturi 
ale vieții noastre ?

Partidul ne cere să avem o 
viață avin tată, să dăm dovadă 
de dirzenie in muncă. Dar 
munca înseamnă totodată și 
învățătură. Eu, personal insă.

mai dau și acum înapoi cînd 
e vorba de împletirea acestor 
două activități. Mi-am pus de 
multe ori în gînd să merg la 
liceul seral, să-mi continui 
studiile medii dar tot de atîtea 
cri am renunțat. E o vorbă : 
„cînd n-ai voință îți găsești 
ușor și scuze". Așa am făcut și 
eu. îmi dau însă seama că 
trebuie să rup odată cu „scu
zele" față de mine însumi și 
să pornesc hotărît la înlătura
rea acestui gol din viața mea 
care văd, simt că mă împiedi
că să dau societății atît 
sînt în stare să dau.

Mă uit în jurul meu. 
fiecare tovarăș de muncă
zțtrage ceva. La unii dîrzenia 
cu care muncesc, tenacitatea 
cu care învață, la alții cal
mul, stăpînirea de sine, răb
darea cu care știu să ajute 
pe cei din jur. Dar între toți 
oamenii, aceia care îngemă
nează în chipul lor moral cele 

mai frumoase 
trăsături, sînt 
comuniștii. Co
muniștii sînt su
fletul 
lături 
simți 
mai 

în ceea ce faci.
multă vreme 
Constantin Iordache. E un om 
îndrăzneț. Nu există inițiativă 
bună pe care să n-o sprijine 
din toată inima. In același 
timp însă cînd ia o hotănre, 
nu se pripește, ci judecă, 
cumpănește bine. Asemenea 
comuniștilor vreau eu sâ fiu 
în viață.

Ca să răspund Ia ultima în
trebare trebuie să spun că nici 
mie ca și tovarășului Crețu 
Gherase de la Uzinele „Elec- 
troputere" din Craiova nu 
mi-a plăcut niciodată egoistul, 
omul care are grijă numai de 
sine. Consider o mare rușine 
să privești cu nepăsare viața 
colectivului, sâ nu-ți ajuți to
varășii de munca. Așa este la 
noi tir arul Ion Manolache. E 
un meseriaș priceput Te duci 
însă la el cu inima deschisă, 
ca la un tovarăș, să-i ceri un 
sprijin, un sfat : Manolache 
nici nu te ascultă și îți și spu
ne că „nu se pricepe*".

Atît eu cit și ceilalți tineri 
din colectiv combatem aseme
nea manifestări cu convinge

uzinei. A- 
de ei te 
totdeauna 
încrezător 

Lucrez de 
cu topitorui

(Continuare in pag. 3-a)

La Mangalia, pe plejâ. Foto : AGERPRES

La
gean 
anul 
lă colectivă care se 
„Victoria“. Ea are o dezvoltare 
rapidă și multilaterală.

Gospodăria are și un puternic 
sector zootehnic.

Face să vezi saivanele gospo
dăriei din Oltina, ori grajduri
le ei noî, electrificate, în care 
unele munci se execută mecani
zat.

Dar dacă ai fost la Oltina și 
nu te-ai învrednicit sâ-l vezi și 
să-l cunoști pe Măciucă I. 
Gheorghe, de la crescătoria de 
porci, înseamnă că ți-a scăpa4, 
(dacă ești pe deasupra și scri
itor) unul din faptele cele mai 
interesante care s-au petrecu! 
oci.

Măciucă I. Gheorghe este un 
tînăr vioi, robust, cu o mare pu
tere de muncă. Cit a lucrat la 
una din brigăzile de cîmp tină- 
rul nostru se simțea bine, era 
mulțumit și n-ave<i nici o pri
cină măcar de amărăciune. Da: 
într-o zi a fost mutat la crescă
toria de porci a gospodăriei. Ei, 
de aci a început necazul. Ținâ
nd nu s-a dat la o parte, n-a 

de 
nici

călcat hotărirea consiliului 
conducere al gospodăriei, __
n-a lucrat fără chef. A rămas 
același om harnic și serios, cu 
spirit de răspundere așa cum 
era știut și pînă atunci, dar se 
vedea limpede pe fața fai că 
era întristat foarte și că inima 
lui era măcinată de o neostoită 
amărăciune.

Nu l-am cunoscut atunci, nu 
știu cum putea să arate el în
tunecat și tist, dar lucrurile as
tea le-am aflat dâunâzî nu de 
fa altcineva, ci chiar de fa el :

— Cum să nu fi fost amârît, 
cînd mi se părea că munca ia 
care fusesem dat era murdară 
și înjositoare. Mă sfiam și mă 
feream să dau ochii cu fetele 
și flăcăii de seama mea, îi oco- 
faom, gindindu-mă că pretutin
deni port după mine mirosul 
greu al padocurilor. Ba, uneori, 
mj s-a întimpîat să-mi și spună 
cite o fată: „vezi bre, să nu-ți 
mânince porcii și urechile". Ro. 
șeam pinâ în sfîncul urechilor, 
simțeam că-mi ard obrajii, și 
iată cșa, mă feream din calea 
color de o seamă cu mine. Asta 
o fost fa început.

Dar în vremea asta eu îmi 
dădeam tot mai mult seama de 
însemnătatea și de răspunderea 
muncii mele. Ințelegînd că dez
voltarea sectorului zootehnic a- 
duce gospodăriei colective be
neficii mari în tot țjmpul anu
lui, eram mîndru că și eu eram 
unul din aceia care prin mun
ca lor contribuiau fa obținerea 
acestor venituri. Nu vă închi
puiți ce fericit eram, în al nouă
lea cer de bucurie, în ziua cînd, 
cintărind primul lot de o sută 
de porci îngrâșați de mine, am 
fost lăudat pentru munca de
pusă.

Intr-o zi, la o adunare gene
rală a gospodăriei, președintele 
mi-a spus: „In Uniunea Sovie
tică este un crescător vestit de 
porci. El s-a angajat să livreze 
anual cîte 500 de porci grași, 
de cea mai bună calitate. Ce 
zici, n-am putea să ne luăm și 
noi un angajament asemănă far? 
Hai, să nu zic chiar 500 de 
porci, dar oricît, sâ ne ținem și 
noi aproape de această ci
fră ?“

ll

Simțeam că->mî ard obrajiii. 
Vedeam că toți stau cu ochii, 
ațintiți spre mine. Păreau că mă 
sfredelesc cu privirile. Nu mai 
uit ziua aceea. Nu-s bărbat ne
volnic, dar atunci am simțit 
câ-mi tremurau genunchii. Și-mi 
batea inima parcă 'mai tare..

M-am ridicat după ce m-am

(Continuare în pag. 3-a)



Zilele de practica—zile de învățătură intensă!
Despre eficacitatea practicii în producție a studenților

Ce depinde de facultate Practicanții
Experiența anilor trecuți 

ne-a arătat că practica în pro
ducție constituie un important 
pas înainte pe calea unei mai 
bune cunoașteri de către stu- 
denți a viitoarei lor profesii și 
a viitoarelor lor locuri de 
muncă. Tocmai de aceea am 
ținut seama ca repartizarea 
studenților în practică să fie 
tăcută anul acesta în acele în
treprinderi, care corespund 
cel mai bine profilului facul
tăților și secțiilor respective.

în anul trecut, unii studenți 
au fost repartizați să efectue
ze practica în întreprinderi 
mici, unele necorespunzătoare 
din punct de vedere tehnic în 
timp ce alte întreprinderi care 
puteau oferi condiții mult mai 
bune de practică studenților 
au fost insuficient solicitate.

în acest an locurile de prac
tică au fost mai bine alese. 
Convențiile între institut și 
unitățile de practică s-au în
cheiat de asemenea din timp. 
Un lucru bun pe care insti
tutul nostru l-a realizat este 
și faptul că cu unele unități 
ca, de pildă, Șantierul Naval 
din Galați, Fabrica de piese 
de schimb și Centrul mecanic 
din Galați ca și cu o serie de 
unități cu profil alimentar din 
București și Orașul Stalin, au 
fost Încheiate convenții pe o 
perioadă mai îndelungată, res
pectiv de 3 și chiar 4 ani. A- 
ceasta asigură continuitatea 
practicii studenților în aceeași 
unitate și dă posibilitatea cu
noașterii treptate, de la an la 
an, de către studenți a tutu
ror secțiilor șl sectoarelor u- 
nei unități, a proceselor teh
nologice care au loc aici.

La repartizarea studenților 
în practică s-a ținut seama ca 
în fiecare centru de practică 
să fie cuprinși 25 pînă la 30 
de studenți, iar în aceeași în
treprindere aproximativ 15 
studenți pentru ca îndruma
rea și controlul practicii, atît 
de către institut, cit și de că
tre uzină să se poată face cît 
mai ușor.

Și în ceea ce privește în
drumarea permanentă și con
trolul studenților In perioada 
practicii de vară, grija insti
tutului nostru a fost vădită. 
Comisia de practică a stabilit 
din vreme cadrele didactice 
care vor îndruma permanent, 
zi de zi, activitatea studenți
lor In practică. Cadrele didac
tice au luat încă din timpul 
anului legătura cu unitățile 
productive în scopul cunoaș
terii prealabile a problemelor 
ce se pun în producție în 
vederea elaborării unor teme 
Individuale și de cerc științi
fic la toți anii de studii, co
respunzătoare condițiilor locu
rilor de muncă. înainte de În
ceperea perioadei de practi
că s-a făcut un instructaj cu 
toate cadrele didactice, prilej 
cu care le-au fost trasate în 
mod amănunțit sarcinile de 
viitor.

Controlul exercitat pînă a- 
cum asupra felului In care se 
desfășoară practica de vară 
a studenților în unitățile unde 
au fost repartizați, precum și 
controlul asupra felului In 
care cadrele didactice îi În
drumă zi de zl pe studenți 
ne permite să tragem urmă
toarele concluzii: încă din 
prima zi de practică, tn toate 
unitățile studenții au fost re-

Studenta Steliana Davidoiu din 
«nul II ol Facultății de electro- 
•nergetică din Institutul politeh
nic București lucrează la strung 
In codrul practicii de pro-dueți» 
pe care o efectuează la fabrica 
„Clement Gottwald" din Capitală
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prorector al Institutului 
politehnic Gol ați

pactizați pe ateliere și locuri 
precise de muncă pe lingă un 
muncitor sau maistru. Majori
tatea studenților lucrează e- 
fectiv în producție respectind 
planul de muncă al lor (întoc
mit pe baza programei de 
practică) și al întreprinderii. 
La Șantierul naval Galați, de 
pildă, chiar studenții din anul 
I, lucrînd singuri la mașini, 
au confecționat șuruburi, piu
lițe, bucșe, au executat sin
guri forme pentru piesele ce 
urmează a se turna, au exe
cutat modele. De asemenea, 
se lucrează efectiv la între
prinderile piscicole Sulina, 
Tulcea ca și în toate unită
țile de profil alimentar unde 
studenții fac practică.

Cadrele didactice, asisten
ții, șefii de lucrări care sînt 
repartizați și răspund de fe
lul în care se desfășoară prac
tica studenților, stau in per
manență alături de studenți 
cele opt ore de lucru. La Șan
tierul naval din Galați, de 
pildă, asistenții ingineri Ale
xandru Vasile și Bogdan Con
stantin care îndrumă din par
tea institutului practica stu
denților, pentru a îndruma și 
coordona cît mai concret prac
tica în producție au împărțit 
studenții pe subgrupe (la anul 
I, de pildă, sînt patru subgru
pe). Prin rotație fiecare sub
grupă e îndrumată conform 
planului de muncă către un a- 
numit sector de activitate. In 
acest fel, repartizarea studen
ților pe întregul șantier este 
uniformă, nu există secții 
mai aglomerate iar altele mai 
puțin aglomerate și în plus 
există posibilitatea practică ca 
fiecare student să lucreze e- 
fectiv pe un loc, fără a pertur
ba procesul de producție. De 
asemenea, îndrumătorii de 
practică din partea institutu
lui la Șantierul naval Galați, 
înainte de începerea progra
mului de lucru și în timpul 
desfășurării propriu-zise a 
practicii arată studenților cum 
trebuie să lucreze, le expli
că procesele tehnologice care 
au joc. făcind in permanență 
legătură cu cunoștințele teo
retice primite de ei la cursul 
respecnv. Acelor studenți care 
lucrează la anumite mașini, 
instalații sau procese tehnolo
gice pe care nu le cunosc încă 
de la curs lntrucît nu li s-au 
predat (de pildă la anul I teh
nologia produselor alimentare) 
li se dau explicații asupra e- 
lementelor teoretice de bază, 
esențiale pe care trebuie să le 
cunoască pentru a putea apoi 
lucra practic. Există și un 
caiet al controlului zilnic pe 
fiecare student asupra modului 
în care și-a îndeplinit sarcinile 
stabilite în plan, a rezultatelor 
pe care le-a obținut. Acest 
control riguros, sistematic a 
dat posibilitate cadrelor didac
tice care l-au efectuat să cu
noască concret modul cum 
progresează In munca lor de 
la o zi la alta studen
ții, ce foloase aduc ei șantie
rului. Cadrele didactice care 
Îndrumă practica studenților 
la acest șantier, discută zilnic 
cu maiștrii, cu inginerii, eu 
tehnicienii, se consultă cu ei 

Programa de practică este 
menită să organizeze 
practica studenților in 

așa fel ca ea să dea acestora 
o orientare precisă in proble
mele concrete ale producției, 
să-i ajute pe studenți să *• 
cumuleze temeinice cunoștin
țe și deprinderi practice, de 
specialitate, să Ie creeze po
sibilitatea muncii efective in 
producție, să-i pregătească 
astfel pentru viitoarea lor m«- 
șerie.

De la început trebuie sub
liniat că programele pentru 
practica studenților de la In
stitutul politehnic din Orașul 
Stalin corespund in general 
cunoștințelor teoretice primite 
de studenți la cursurile de spe
cialitate, pe care Ie imbini eu 
realitatea practică din uzină. 
Aceste programe au fost ela
borate cu mult inainte de în
ceperea practicii, ele fiind În
tocmite de comun acord cu 
uzina. Să luăm de pildă, pro
grama studenților anului IV 
mecanică, secția automobile și 
tractoare. Această programă 
prevede participarea efectivă 
a studenților la procesul de 
producție, la fiecare operațiu
ne tehnologică in secțiile și 
sectoarele in care lucrează. 
Este o programă cu caracter 
strict de asamblare a tuturor 
elementelor principale ale mo
torului autocamionului, ur
mărind să dea studentului cu
noștințe de montaj, reglaje de 

I piese in mișcare, cu respecta

în ce privește ajutorul și în
drumarea care trebuie dată 
Btudenților.

La Șantierul naval maritim 
de la Constanța insă situația 
nu este tot așa de bună. Stu
denții anului IV al Facultății 
de mecanică au fost reparti
zați în practică la acest șan
tier lntrucît aici existau cele 
mai bune condiții de desfășu
rare a practicii lor. Programa 
prevede că ei trebuie să lu
creze efectiv în perioada prac
ticii pe vasele urcate pe doc. 
Din controlul practicii acestor 
studenți a reieșit că conduce
rea Șantierului naval de la 
Constanța nu a creat studen
ților posibilitatea să lucreze 
efectiv pe locurile de muncă 
stabilite in programă. Dato
rită acestui fapt, ei nu au 
reușit pînă acum să efectue
ze practica conform pro
gramei și nici nu au putut 
începe practic să elaboreze 
temele individuale. Condu-' 
cerea Șantierului naval ma
ritim de la Constanța tre
buie să înțeleagă insă că o 
parte din studenții care fac a- 
cum practică aici, vor veni lâ 
absolvirea facultății să lucreze 
chiar pe acest șantier. Cum 
vor fi priviți acești studenți, 
atunci ingineri, de către mun
citorii, tehnicienii și specialiș
tii de pe șantier dacă ei nu 
vor cunoaște temeinic specifi
cul muncii și nu vor da ran
damentul necesar ?

In concluzie, se poate spune 
că, pînă în momentul de față, 
privind retrospectiv cele trei 
săptămlni de practică care au 
trecut, practica de vară din a- 
nul acesta se desfășoară, in 
general, bine, studenții lucrea
ză efectiv pe locurile de mun
că, îndrumarea întreprinderi
lor și a institutului este mai 
hună decit anul trecut. A- 
ceastă situație creează garan
ția că practica fn producție, de 
anul acesta, va da rezultate 
calitativ mai bune.

rea tolerantelor, reglaje de 
rulmenți, echilibrare și rodaj.

Programa de practică a stu
denților anului III. Faculta
tea de transporturi secția or
ganizarea și exploatarea trans
porturilor rutiere din Bucu
rești răspunde cerințelor spe
cialității respective, dar con
siderăm că alegerea Uzinelor 
„Steagul Roșu", uzine con
structoare de autocamioane — 
ea loc de practică — n-a fost 
tocmai bine gindită. Era mult 
mai nimerit dacă studenții ar 
ti fost îndreptați spre intre- 
prindcri care se ocupă de ex
ploatarea automobilelor, așa 
cum cere și programa de 

Socoteala de acasă...
și cea din întreprindere

practică. Din acest punct de 
vedere, programa de practică 
numai parțial a putut fi a- 
plicat* la specificul uzinei 
noastre. De exemplu, progra
ma prevede identificarea au
tomobilelor după diferite ca
racteristici, ca: mărimea sar
cinii utile, combustibilul fo
losit, capacitatea cilindrică, 
sistemul de răcire al motoru
lui ete„ iar Uzinele „Steagul 
Roșu" nu poate oferi in acest 
sens decit un singur tip de 
autocamioane. De asemenea, 
programa pune anumite pro
bleme strict de exploatare 
care nu pot fi găsite in uzina 
noastră. In ceea ce privește 
esențialul programei — repa
rații auto — uzina noastră nu 
poate oferi decit exemple in
suficiente specialității pe care

Ce om învățat azi ? Iotă ce vw so precizeze studenții timișo
reni după orele de prectico Io C. S. Hunedoara.

Un plan comun de activități 
cultural - educative

La Șantierul Na
tal din Calați prac
tica studenților Insti
tutului Politehnic din 
localitate a început 
din 27 iunie.

încă din prima zi 
de practică studen
ții au întocmit un 
plan de activități 
cultural-educative ți 
sportive, comun cu 

tinerii de pe șan- 
tier.

Pină ia present 
s-au organizat citera 
echip* sportiva stu
dențești t handbal, 
fotbal. volei) care 
s-au întrecut in me
ciuri amicele cu e- 
ch.pele sportive ale 
ti narilor «wr; f o ri

Tot U cedrul ple

o reclamă pregătirea acestor 
studenți. De aci rezultă o 
necunoaștere a specificului u- 
zinei noastre, a posibilităților 
ei. resultă că legătura anteri
oară practicii, legătură ce tre
buie să existe intre întreprin
dere și institut a lipsit ou 
desăvirșire.

Studenții anului IV de la 
Facultatea do mecanizare a 
agriculturii din Craiova au o 
programă foarte sumar alcă
tuită care înșiră doar diferi
tele probleme ce trebuie par
curse in timpul practicii. Și 
timpul afectat practicii tn uzi
na noastră (12 zile) este insu
ficient. Practica anului IV este 

o practică de specializare, al 
cărei scop este „de a da po
sibilitatea studenților să cu
noască tehnologia fabricării 
pieselor autocamionului pre
cum și de a invăța cum se exe
cută un montaj și un reglaj 
corect al organelor și ansam- 
blelor acestuia". Deci progra
ma de practică prevede o În
sușire temeinică a probleme
lor fabricației autocamionului 
de către studenți. Timpul de 
o zi pe care ii afectează insă 
programa pentru uzlnaj mo
tor, două zile pentru montaj- 
motor și o zi pentru bancul 
de probă al motorului, este 
insuficient.

în ceea ce privește progra
ma de practică a studenților 
Facultății de mecanică din 
Cluj repartizați în practică la
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nului comun de ac
tivități. studenții au 
prestat un număr în
semnat de ore de 
muncă patriotică (12 
ore de fiecare stu
dent), alături de ti
nerii muncitori ai 
șantierului naval, pe 
șantierele de con
strucții ale orașului.

uzina noastră, ea nu este a- 
daptată deloc specificului uzi
nei noastre. Această programă 
este adaptabilă mai mult în
treprinderilor constructoare de 
mașini-uneîte.

în Uzinele „Steagul Roșu" 
studenții cu specialitatea teh
nologia construcțiilor de ma
șini au posibilități reale, mari, 
de imbogățire și îmbinare a 
cunoștințelor teoretice eu cele 
practice, insă din cauza de
fecțiunilor in întocmirea pro
gramelor. programul real in 
care studenții au fost inea- 
drați diferă de cel prevăzut 
de programa de practică.

Despre programa de practi

că a studenților de la I.S.E. ie 
poate spune că a foet mult 
prea încărcat*. A cerut stu
denților atitea probleme, incit 
aceștia nu s-au putut înca
dra, ca timp, in perioada de 
4 săptămini afectate practicii 
Ei nu au putut termina lucră
rile impuse de program* și, 
astfel, la sflrșitul practicii, 
conducătorul didactic din par
tea facultății lor a fost pus 
in situația s* amine, pentru 
întreaga grup* de studenți, 
colocviul pentru toamni. Stu
denților li s-a cerut pe ling* 
întocmirea caietului de prac
tic* s& Întocmească și o dare 
de seamă foarte detailată, 
care in ultim* instant* nu ce
rea decit reeditarea unui alt 
caiet de practic*. Libera ori
entare a studenților către o

Muncitorii — 
profesori

Colocviile de practică se des
fășoară la terminarea practicii, 
sub conducerea cadrelor didac
tice responsabile cu practica stu
denților și, deobicei la institut; 
Dar studenții care fac practica 
la secția l-a furnale a C.S.H. au 
dat un asemenea colocviu după 
numai 11 xile din cele 6 săp
tămini de practici și, nu in vreo 
sală a institutului, ei Ia Colțul 
Roșu al secției. Un colocviu nu 
in fața profesorilor și asistenților 
ci in fața muncitorilor și ingi
nerilor din secția in care făceau 
practica.

Organizația de partid, comita
tul U.T.M. și conducerea secției 
l furnale au luat inițiativa ține
rii unor consfătuiri de produc
ție in care inginerii, maiștrii, 
jurnaliștii mai tirstniei ca fi cei 
mai tineri au pus întrebări stu
denților pentru a vedea dacă a- 
ceștia au priceput cum se "lu
crează la furnal, daci le e de 
folos practica, și ce trebuie si li 
se mai explice încă.

S-au pus întrebări nu glumă. 
Studenții au fost verificați ca la 
un examen din cele mai grele și 
cei mai mulți dintre ei au răs
puns foarte bine, spre bucuria 
muncitorilor, exprimată în cuvin
tele maistrului Rats Andrei, se
cretarul organizației de partid a 
secției : „Buni băieți !u

Cuvintele acestea s-au rostit în 
mai toate secțiile Combinatului 
Siderurgic din Hunedoara unde 
fac practică peste 120 de stu
denți de la Institutele politehnice 
din București și Timișoara, iar 
inițiativa ,,colocviilor** s-a extins 
repede peste tot, ele fiind o 
dovadă a grijii muncitorilor și 
inginerilor pentru o eit mai mare 
eficiență a practicii studenților 
pentru pregătirea lor cît mai te
meinică.

Încă din prima *i de practică 
muncitorii i-au primit pe stu
denți cu bucurie și pregătiți să-i 
a iute să-și însușească cunoștin- 

practice necesare, să-și ve
rifice și să-și îmbogățească cele 
învățate la facultate.

La oțelăria Siemens Martin 
nr. 2 această muncă a dat roade 
deosebite. In această secție unde 
lucrează Eroul Muncii Seeialiste, 
Ștefan Tripșa, muncitorii i-au 
pus ut contact direct eu tehnica 
viitoarelor agrege te pe care le 
var eendssce. Muncitorii i-au a- 
jstaf aă «« fasnilierixexe cu 
—Tgrrt p-oceoelor ia n- 
derurgie și i-am iarațat procedee 
noi. pe care cursurile încă nu 
la menționează.

— De ce dați varul atît de 
tîrxiu? Cum asigurați cu atita 
precizie un procent așa de re
dus de sulf și fosfor?.,,

întrebările studenților erou 
numeroase și fiecare răspuns pe 
care-l dădeau imediat inginerii 
Kraft .Vataa. Bun Maxim, mai
ștrii sau prim topitorii aducea 
ceia nou pentru studenți.

— Nu vi s-a vorbit la curs

De Io muncitorul fruntaș Fie
rea Co©ot>Râ de le Uzinele 
„7 Noiembrie* din Craiova 
studenții proebeanți de la 
Feeu tetea de mecanizare a 
agriculturii din locolitate află 

lucruri noi, interesante.
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lucrare individuală, este bună 
dar confundarea unei lucrări 
Individuale cu întocmirea unei 
dări de seamă cu 100 de H- 
gini este greșită.

Din cele relatate pini aici 
rexulU ei. in momentul de 
fată programele de practică 
nu sint trine studiate, unele 
•int elaborat? cu totul tatim- 
plător. Astfel, ele sau nu co
respund specificului de spe
cializare a studenților, sau 
sint contradictorii eu realita
tea din întreprinderi. Pe de 
altă parte, nu toate progra
mele conțin in ele posibilita
tea participării efective a stu
dentului la locul de muncă. 
Pentru viitor se impune ela
borarea de către cadrele de 
■pecialitate a unor programe 
eu mult mai eficiente, care să 
răspundă cu competență în
tregului eotnplex de probleme 
eare trebuie rezolvate prin 
efectuarea practicii studenți
lor. Aceste programe trebuie 
să ie baiese pe cunoașterea 
temeinică a realității existen
te din uzină, pe cunoașterea 
amănunțită a locurilor de 
muncă unde vor trebui să lu
cres* studenții. De aceea ele 
trebuie întocmite in strinsă 
colaborare eu specialiștii din 
întreprinderile unde se efec
tuează practica, pentru ea ele 
să nu aibă un caracter gene
ral *1 să ofere studenților po
sibilitatea de a urmări obiec
tive practice precise, pe loeul 
unde sint repartizați pentru 
p/actică.

Ing. VIOREL COANDA
Responsabilul Comisiei pentru 

practica studenților din Uzinele 
„Steagul Roșu"-Orașul Stalin 

despre aceste lucruri deoarece 
asemenea oțel se produce la noi 
în țară de foarte puțină vreme. 
Primele șarje de oțel calmat, 
pentru țevi, le-am dat in. cinstea 
Congresului al Ill-lea al P.M.R. 
Am făcut multe experiențe, la 
început nu ne-au prea reușit, dar 
acum am găsit metoda de pro
ducere a unui oțel pentru țevi 
de cea mai bună calitate.

Și studenții și-au notat în ca
ietele lor nu numai coeficienții 
noului oțel dar și metode noi de 
reglare termică a cuptoarelor, de 
ajustare rapidă a vetrelor,

Vîrcolacu Ion din anul 111 a 
plecat la facultate chiar din 
Combinatul siderurgic Hunedoa
ra. Dar și pentru el practica în 
O.S.M. 2 a fost ceva nou. Vechii 
lui tovarăși de muncă l-au pus 
pe el și pe colegii lui să elabo
reze o șarjă, supraveghindu-i și 
ajutîndu-i îndeaproape, tn felul 
acesta hau făcut să înțeleagă 
mai bine importanța manevrelor 
seurte, la cuptor, a coordonării 
atente a tuturor anexelor cupto
rului. pentru scurtarea timpului 
de elaborare a șarjei și pentru 
producerea unui oțel corespunză
tor, lucru despre care în prea
labil le vorbiseră de mai multe 
ori.

în toate secțiile C.S.H. mun
citorii și inginerii i-au ajutat cu 
aceeași dragoste pe studenți. 
Muncitorii au privit acest a- 
jutor pe care-l dau studenților 
cc o datorie a lor de a contri
bui la pregătirea viitorilor con
ducători ei producției,

Sînt multe dovezi ale pasiunii 
pe care ei au pus-o și în această 
munci.

La aglomerator, muncitorii au 
adus le Colțul roșu o tablă șco
lară. pe care se fac scheme și 
calcule pentru ca studenții să în
țeleagă mai bine procesul de 
producere a minereului aglo
merat.

La unul din furnale s-a ivit 
necesitatea unei reparații. Stu
denții nu erau în întreprindere. 
Maistrul care executa reparația 
s-a prezentat la organizația de 
partid pentru a chema studenții 
să participe la lucru : „Să nu 
piardă prilejul de a învăța un 
lucru deosebit de important în 
buna desfășurare a procesului de 
producție".

Dovadă a grijii părintești cu 
care muncitorii se ocupă de 
pregătirea studenților sinf și 
propunerile de îmbunătățire a 
programului de practică. în 
urma acestor propuneri studen
ții au fost repartizați să lucreze 
și la oțelăria veche și la cea 
nouă, și la furnalele mai mici 
dar și la cele mai mari. Iar 
numărul de zile rezervate prac
ticii la agregatele noi, automa
tizate. a fost sporit pentru ca 
studenții să-și însușească tehnica 
cea mai nouă, cea mai avan
sată.

Și la uzina coaso-chirnică și la 
laminoarele 800, Bluming 1000, 
650 m m profile, ca și la tur
nătorii, studenții au primit ace
lași ajutor prețios și au avut de 
eiștigat in aceeași măsură căci 
in fiecare secție au avut ca pro
fesori conștiincioși pe cei mai 
pricepuți muncitori și ingineri.

Dar ajuîindu-i și explieindu-le 
cu dragoste muncitorii și ingi
nerii sint și foarte exigeați cu 
studenții „Mieilor colocvii* pe 
secții care au avut loc le va 
urma un examen greu la sfirșitul 
practicii, cind conducerea com
binatului a programat două i 
xile de discuții intre muncitori, 
ingineri și studenți despre prae- 
tieă. Și muncitorii vor ca atunci 
si poată spune : „Buni băieți!" 

Cuvinte care vor exprima nu 
numai apreciere și dragoste, ci 
și mîndrie. Mindria muncitorilor 
de a fi contribuit la o bună pre
gătire a viitorilor ingineri.

NICOLAE ARSE NE

Studenți de la Universitatea „C. I. PcrhorT, Facultatea de fi
zico și matematici și de la Institutul de construcții, Facultatea 
de utilaje, la practică in secția mecanică .grea a Uzinelor >:23 

August" din Capitală.

în eurtea Uzinelor mecanice 
din Timișoara se afla un camion 
în pană. Un tînăr ciufulit, cu 
fața murdară de ulei și praf 
meșterea ceva sub șasiu. M-am 
apropiat și l-am întrebat unde 
fac practică studenții din anul 
I al Facultății de mecanică.

— La forje și la turnătorie 
— mi-a răspuns el.

Haide împreună.
Am intrat la forja.
— Iată-1, blondul acela dez

brăcat pînă la brîu. care bate 
cu barosul... E Mihai Kdmuves. 
student. Și ceilalți de colo —tot 
studenți sînt.

Am trecut apoi prin secțiile 
turnătoriei.

— Păi aici sînt o mulțime !— 
exclamă el. Cel cu pensula în 
mină e Ion Onice, Uițe-1 și pe 
Dan Obădău. A turnat eu încă 
un student o piesă (bineînțeles 
cu învoirea maistrului turnător) 
și nu mai poate de nerăbdare : 
vrea să știe dacă a ieșit bine. 
Dar nu va afla decit mîine cînd 
se va desface forma, Uite-1 și pe 
Ion Cristea, și pe...

— Dar dumneata de unde i 
cunoști pe toți?

— Păi... sîntem colegi. Și eu 
sînt student.

Intr-adevăr, după numai cî- 
teva zile de practică, majoritatea 
studenților s-au integrat în bum 
muncitorilor. Cei mai mulți 
dintre ei sînt veniți la facultate 
din producție. Ilie Fîntină, 
de pildă, a venit de la 
,,Plectroputere“ Craiova, Mihai 
Komii(ves a fost escavatorist la 
Hunedoara, Tănase Moldovan a 
lucrat la ,,Industria sîrmei“ Tur
da și așa mai departe. Așa se ex
plică, desigur, și pasiunea cu 
care cei mai mulți s-au îpcadrat 
imediat în procesul muncii.

— „Ucenicul” meu — spune 
maistrul turnător Alexandru 
Costici despre Obădău Dan — 
a turnat cu încă un coleg o 
piesă și pentru că nu știe dacă 
,,o să iasă" se frămîntă ca un 
tată la ușa maternității. Lasă 
că e bine — ride el ; înseamnă 
ca simte cu adevărat frumusețea 
muncii și a ereației.

Dar numărul celor pasionați 
după activitatea practică pe car© 
o depun, dornici să afle, să în
vețe eît se poate de mult din 
ea e mai mare. Gh. Vrăjitoru 
e și el unul din ei. L-am întîl- 
nit eu un caiet de schițe în 
mină.

— E cam murdar, ei-I țiu 
mereu la mine — se scuză el — 
dar e foarte prețios. In el notez 
tot ce aflu in timpul practicii.

Au fost totuși și unii studenți 
eare nu s-au încadrat ehiar din 
primul moment în activitatea de 
practică, neînțelegînd că numai 
cu cunoștințe teoretice nu vor 
putea progresa. Astfel, se mai 
întîmpla, mai ales în primele 
zile, ca unii dintre ei să se refu
gieze în sala cantinei, chipurile 
pentru a-și completa carnetul de 
practică, și să-și petreacă o bună 
parte de timp acolo. Dar acestea 
n-ay fost deeît niște cazuri izo
late care au fost imediat deza
probate de toți ceilalți studenți. 
Cei mai mulți au dovedit, dim
potrivă, maturitate, au dovedit 
că sînt eonștienți de valoarea zi
lelor de practică în ridicarea 
calificării lor profesionale. Pasiu
nea eu care s-au încadrat în 
procesul muncii (la forjă, în sec
țiile turnătoriei, la strungărie) 
avalanșa de întrebări pe care le 
pun muncitorilor și maiștrilor eu 
privire la diversele procese de 
producție, mindria pe care nu 
se sfieșe s-o afișeze, atunei eînd 
reușesc să realizeze, ei eu mîi- 
nile lor, ehiar și piesele cele 
mai simple — toate aeestea sînt 
dovezi de necontestat ale dorin? 
ței lor fierbinți de a pătrunde 
tot mai mult în tainele profe
siunii alese.

AUREL GEORGESCU

4 I



Ancheta no
(Urmare din pag. l-a)

rea că ele vor fi Înlăturate din 
viața noastră.

Petre Nedelcu
strungar

Trebuie să mărturisesc că în
trebările ziarului m-au „luat" 
oarecum prin surprindere. Te 
cunoști bine, știi ce ai bun și 
ce ai rău în tine și totuși în 
fața unor asemenea întrebări 
te simți deodată pus în în
curcătură. Dar tocmai aici e 
aici. Ca să-ți dai un răspuns 
sincer, să nu te minți pe tir.e 
însuți trebuie să te obișnuiești 
să privești în propria ta viață, 
ca într-o apă, să vezi unde este 
limpede și unde tulbure. In e- 
sență chestiunea mi se pare a 
fi următoarea : „Ești tu Petre 
Nedelcu mulțumit cu realiză
rile obținute pină acum ta 
muncă, în comportare, in via
ță Nu. nu pot fi mulțumit 
Firește, am și realizări cu care 
mă mindresc. Trăim Insă în
tr-o etapă de mare importantă 
pentru viața patriei noastre 
eare ne cere, nouă, tinerilor și 
mai multă hotărîre și mai 
mult entuziasm în tot ceea ce 
facem. Personal mă frămîntă 
problema ridicării pe mai de
parte a calificării profesionale. 
De aceea mi-am făcut o pasiu
ne din a studia cărți tehnice. 
Am rămas însă ta urmă cu li
teratura beletristică. Un lucru 
rău în această privință este 
acela că nu citesc organizat 
ei la intîmplare, cum s-ar spu
ne, ce-mi „cade ta mină".

îmi plac oamenii energici, 
hotăriți ta acțiuni, dornici să 
învețe ți să ajute și pe alții să 
învețe. Un asemenea om este 
comunistul Petre Turcu. Cu 
cițiva ani ta urmă tovarășul 
Turcu a absolvit Institutul Po
litehnic din Leningrad. Ade
seori el ne povestește despre 
viața comșomoliștilor, dîn- 
du-ne numeroase exemple 
demne de urmat din viața ti
neretului sovietic, M-a impre
sionat la tovarășul Turcu dra
gostea cu care se apropie de 
oameni, pasiunea aprinsă ta 
muncă și tenacitatea eu care 
rezolvă problemele de muncă 
ee se ivesc.

La cea de a treia întrebare 
voi răspunde eă nimic nu mi 
se pare mai rușinos la un tinăr 
ca fățărnicia. „Una ta vitrină 
și alta in magazin", cam după 
acest principiu se conduce ta 
viață tovarășul meu de muncă 
Constantin Ioniță, care se 
poartă acasă cu «oția ca un 
despot. Atit timp cit este ta 
uzină, el se poartă ca un tinăr 
bun, dar odată ajuns acasă se 
schimbă ca prin minune, dez- 
văltrindu-și de fapt adevăra
tul său caracter. Deși faptele 
lui Ioniță sînt de ordinul „pro. 
blemelor personale" cum spu
ne el, noi tovarășii săi nu le 
putem socoti așa. De aceea îl 
vom pune îp discuția adunării 
generale U.T.M.

Leoniin Purcaru

îmi pun uneori imaginar mi
ps streașină la frunte și ta- 

„Am o meserie frumoasă"
(Vrmve din pag. 1-.)

fac ?l

ceeeo 
ei lui

gindit bine și fără să mai lun
gesc vorba cm spus:
- Vreau să încerc să 

eu la fel...
Din ce am vorbit după 

cu tovarășii de muncă _ 
Măciucă Gheorghe (curios am 
tost să întreb chior și citevc 
fete din sat), am înțeles că 
munca și sirguința acestui ti
năr sint prețuite. Nu-i mai spu-

Note
„Căpitanul Kiribeev* *)

..Căpitanul Kiribeev” este un 
interesant reman sovietic, a că
rui acțiune se petrece in lumea 
linătorilor de balene, lată deci 
din capul locului un element ca
pabil să facă întîmplările pove
stite deosebit de atractive. Insă 
autorul, P. Sajin, departe de a 
specula excesiv elementele de pi
toresc și neobișnuit ale cadru
lui, fără a reduce totuși valori
le de coloratură ale romanului, 
pune în primul rînd accentul pe 
eonturarea caracterelor, pe des
coperirea bogatei vieți sufletești 
a eroilor lui. Unul dintre ace
știa, și cel mai interesant, este 
Kiribeev. Bătrînul lup de mare 
— despre care matrozii spun în 
marea dragoste ce-i poartă : „A 
navigat pe nava cu vele, a mun
cit din greu ca fochist, a fost 
vînător de animale maritime, a 
servit în flota militară, a făcut 
de trei ori înconjurul lumii. Știe 
tot! să coase vele, să facă no
duri. să ridice presiunea la căl
dări, iar cînd gătește el, îți lingi 
degetele, nu alta!” el este tipul 
unui om înaintat, un om pentru 
care cauza poporului sovietic 
este propria lui cauza. Prin pri
ceperea și hotărirea lui. prin e- 
stemplul personal pe care-l dă, 
Kiribeev mobilizează întreg e- 
ehipajul. înflăcărează la muncă 
pe. toți marinarii flotei de ba- 
leniere.

Sîntem în anii primului plan 
cincinal. Cot la cot cu oamenii

*) Roman E.S.P.L.A. — Car- 
tea Rusă. 

cerc să scrutez cu ochii minții 
viitorul. Mă duc cu gindul 
dincolo de îndeplinirea planu
rilor celor 15 ani socialiști de 
luptă — trasate de partid — și 
simt cum încălzește aproape 
soarele comunismului. Minu
nați stat anii pe care-i trăim I 
Și ei ne cer o viață entuzias
tă. frumoasă, plină de îndrăz
neală, ne cer să-i merităm, să 
nu ne fie rușine de nici o zi 
din viața noastră tînără. Cele 
mai înaripate visuri putem a- 
vea in acești ani. Știu insă că 
drumul cel mai bun în înfăp
tuirea acestor vise este drumul 
muncii, al îndeplinirii cu cin
ste a sarcinilor de fiecare zi. 
Iată eu sint secretarul cena
clului literar din uzină și do
resc mult să devin scriitor, să 
scriu despre oamenii cu care 
muncesc. în producție, insă, 
îndeplinesc funcția de contro
lor de calitate, care îmi cere 
multă răspundere. Trebuie 
să-mi însușesc numeroase cu
noștințe, să-mi ridic mereu ca. 
lificarea. In această privință 
de un bun ajutor îmi sînt căr
țile tehnice care ocupă alături 
de cărțile ideologice și de li
teratură beletristică un loc im. 
portant in biblioteca mea per
sonală.

Colectivul ta care muncesc 
eu este un colectiv bun, cu oa
meni harnici. Vreau să fiu ca 
muncitorii cei mai buni, ca 
comuniștii. Iată-l de pildă, pe 
tovarășul Alexandru Guja. II 
văd cum muncește zi de zi, cit 
suflet pune în tot ce face, îl 
tatilnesc serile la bibliotecă 
sau la spectacole. îmi plac co. 
muniștii pentru viața lor pli
nă. bogată ta sentimente fru
moase.

Cel mai rușinos ta compor
tarea unui tinăr este după 
mine, disprețul față de mun
că. acel soi de individ care 
trăiește pe spinarea părinților 
și a societății, ca o ploșniță. 
In apropierea blocurilor mun- 
c torești din B-dui Muncii 
49-51 intilnese uneori aseme
nea specimene de, să le zic 
așa. tineri. Stau cocoțați pe un 
gard sau la taifas ta colț la 
„Alimentara". Stat vreo 2-3, 
printre care și Matache Ște
fan, un găligan de om, dar le
neș fără pereche Cind tatil
nesc asemenea inși, le vorbesc 
despre munca tinerilor din 
uzina noastră, mă străduiesc 
să-i fac să înțeleagă un lucru 
care pentru mine a devenit un 
adevăr fundamental de viată 
— anuma că numai munca ta 
folosul poporului muncitor iți 
dă marea și adevărata feri
cire.

Mihail Halitki
strungar

Avem în față atîtea lucruri 
de înfăptuit incit însăți noțiu
nea de a trăi a căpătat în zi
lele noastre un conținut nou, 
grandios, aș zice chiar eroic. 
Sub ochii noștri și cu propria 
noastră participare, poporul 
muncitor creează sub conduce
rea partidului, o societate 
nouă, socialistă. A intra ta a- 
ceastă societate pe poarta 
principală, aceasta mi se pare 
mie problema esențială a vie. 
ții noastre de tineri. Adică a 
munci șl a trăi ta așa fel tacît 

ne nimeni câ „au să-l mânlnce 
poneii urechile". Și lauda tutu
ror este semnul cel mei limpe
de ai prețuirii de care acest ti
năr se bucură In gospodăria eo- 
leetivâ din Oltina.

Conștiința unei munci utWe, 
pasiunea pentru o asemenea 
muncă, au impus demnitate și 
respect.

II prețuiesc oamenii.
S-c clădit in el edificiul mfn- 

driei față de meseria aleasă.

muncii din alte domenii, «ane 
înalță cu abnegație edificiul so
cialismului, vînătorii de balene 
luptă pentru a spori bogățiile 
patriei. în primele rinduri se 
află echipajul lui Kiribeev. Îm
potriva prezicerilor unor savanți 
birocratizați ca Mantullin, împo
triva piedicilor pe care le pune 
un element înapoiat ca secun
dul Nebilițîn, Kiribeev susține că 
vinătoarea de balene poate fi 
mult lărgită, că există vaste re
zerve în acest domeniu. Mai 
mult, Kiribeev vrea să înlocuias
că pe harponierii străini, specia
liști plătiți cu bani grei, pregă
tind cadre noi de harponieri din
tre oamenii echipajului. Trebuie 
să dea o adevărată bătălie pen
tru a învinge greutățile. Una din
tre ele și nu cea mai puțin în* 
semnată, este faptul că soția lui 
Kiribeev, in care acesta își pu
sese speranțe mari, iubind-o cu 
înflăcărare, îi înșeală așteptările. 
Lqrisa, tributară unei concepții 
nesănătoase de viață. înconjvrîn- 
du-se de unele elemente descom
puse, se. îndepărtează tot mai 
mult sufletește de Kiribeev. A- 
cesta suferă mult, dar își dă sea
ma că n-are voie să se împot
molească, își stăpînește durerea 
inimii și se dedică din tot su
fletul vijelioasei sale chemări de 
marinar.

Kiribeev reușește să lărgească 
sfera de activitate a balenierelor 
cu ajutorul unor savanți îndrăz
neți și coutinnă cu perseverență 
să se exerseze, împreună cu îndrăz
neții marinari Giubenko, Jilin, 

ast râ
să meriți cinstea de a te numi 
constructor al socialismului. 
Partidul nostru ne-a creat 
nouă, tinerilor, condiții mi
nunate de muncă și viață. 
Eu personal am cele mai 
optime condiții de muncă. 
Deseori muncitorii mai vîrst- 
nici ne povestesc despre viața 
lor din trecut și ne înfiorează 
numai din auzite imaginea a- 
celor vremuri negre.

Avem o datorie de cinste: 
să răspundem sarcinilor parti
dului printr-o muncă entuzias
tă făcută cu dragoste, cu pa
siune. Dar ca să muncești bi
ne, trebuie să și înveți. De a- 
ceea eu m-am înscris tacă cu 
trei ani ta urmă la școala 
medie și sînt hotărî t ca după 
absolvirea ei să dau examen 
la facultate, să învăț mai de
parte.

Tinăr fiind vreau să urmez 
ta viață exemplul celor mai 
buni muncitori din uzina 
noastră, exemplul comuniști
lor. Lucrez alături de comunis
tul Alexandru Cec. Pune atfta 
dragoste ta munca sa că par
că ne încălzește și pe noi. îmi 
place la tovarășul Cec nu nu
mai pasiunea cu care mun
cește, ci și modestia sa, felul 
apropiat ta care se poartă cu 
noi, tinerii, precum și cu cei
lalți muncitori.

Ce socotesc a fi cel mai ru
șinos ta comportarea unui ti
năr ? Exact ceea ce socotește 
și tovarășul Marin Gheorghe 
de la Uzinele „Electroputere" 
din Craiova : fuga de carte, 
îmi pare rău însă că tovarășul 
Marin s-a ferit să dea exemple 
concrete. I-ar fi ajutat astfel 
mai bine și ta mod direct pe 
cei care se uită la cărți cu o- 
chii cirpiți de somn, așa cum 
se uită Ia noi. In uzină tinăr ui 
Petre Bondea. La o primă eu- 
noaștere ai crede eă Bondea s 
„cult" foc ! Merge prin atelie
re fredonind cite o arie din o- 
pere Cind îl cunoști insă mai 
bine Iți dai seama că „bolobo- 
CUl gol" face zgomot numai 
așa, să impresioneze. In reali
tate lui Bondea nu-i place nici 
opera, nici teatrul, nici car
tea. Ba chiar el socotește car
tea ca pe ceva cu care nu poți 
decît să-ți pierzi timpul. De 
ce-o mai fi și încrezut, nu 
Știu ! Dar pentru că nu pot 
rămine pas v la asemenea ma
nifestări am să-l întreb la pri
ma adunare generală U.T.M.

-----•----- Foto: AL. VIERU

de lector
pentru a deprinde arta mînuirii 
tunului eu harpon. Greșesc la 
început, dar pînă la urmă reu
șesc, deschizind drumul școlii de 
harponieri ai flotei sovietice. 
Vinătoarea de balene începe să 
cunoască un avînt tot mai mare, 
zeci și sute de tone din prețioa
sele produse ale acestei vinători

„Domnul președinte- *)
M. A. Asturias este un scriitor 

progresist guatemalez a cărui 
viață și operă e dedicată poporu
lui său. Opera lui capătă o deo
sebită actualitate, acum, cînd 
lupta pentru eliberare a popoa
relor din America Latină cunoa
ște un nou avînt. Un mare in
teres prezintă, de pildă, romanul 
său , .Domnul președinte" care, 
demasclnd pe tipul dictatorului 
vîndut monopolurilor străine, a- 
rată în adevărata lor lumină su
ferințele oamenilor muncii, asu- 
priți și batjocoriți.

„Domnul președinte” n-are nu
me în roman și de fapt nici nu 
are nevoie. Știm despre el ca 
e îmbrăcat într-o haină neagră 
solemnă, dar aceasta n-are nici 
o importanță căci președintele e 
la fel de anonim ca și cei care 
l-au precedat și cei ce-l vor ur
ma : nu e decît una din galeria 
de slugi ale imperialiștilor stră
ini, așezată de aceștia pe gru
mazul poporului. „Domnul pre
ședinte" poate fi întâlnit in Gua
temala, ca și în Paraguay sau

♦) Roman E.S.P.L.A.

Tineri muncitori, 
oaspeți ai studenților

Zilele trecute tnîr-o după a- 
miază, la Ștrandul Tei a fost 
organizată o zi a tineretului, 
în acea zi studenții au invitat 
la ștrandul lor pe tinerii munci
tori de la uzinele ,,Electronica", 
„Vasile Rodită” și „21 Decern, 
brie".

Și, au pornit împreună să se 
distreze, să petreacă, să vorbeas. 
că, să se veselească. Pe terenul 
de fotbal a început între echipa 
tinerilor de la „Electronica" și 
echipa studenților un meci viu 
disputat. Ciștigători au fost 
gazdele.

în schimb la meciul de volei 
gază el6 atf pierdut.

Dispute vii. antrenante au fost 
și între amatorii de înot și ca. 
notaj și între iubitorii de șah, 
tenis de masă sau de popice.

Cind soarele și-a adunat lu
mina și peste luciul argintiu al 
apei s-au rdsfrint curcubeele 
becurilor de neon, peste aleile 
ștrandului Tei a răsunat acordu. 
rile unui vals Fete și băieți, 
muncitori și studenți, au început 
să danseze. Au stat împreună 
la ștrand pînă târziu S.au legat 
prietenii, și-au împărtășit unii 
altora glodurile, năzuințele.

MONICA VERDEȘ

In fotografie: o imagine din 
pasionanta dispută susținută 
de către tinerii de la Uzinele 
„Electronica" în compania 

studenților

se depozitează în calele vaselor, 
dovedind succesul acțiunii lui 
Kiribeev și a tovarășilor lui.

Iată o carte care descrie cu 
romantism și în același timp cu 
inteligentă notație realistă, viața 
vînăiorilor de balene, prezentând 
chipurile unor oameni înaintați, 
pe care cititorul îi îndrăgește 
pentru totdeauna.

Republica Nicaragua, se poate 
numi Batista, Stroessner sau 
Trujillo, e la fel de urît de po
por și vîndut stăpînilor imperia
liști. In groaza lui de a nu fi 
îndepărtat de la putere se teme 
și de umbra lui, ordonă mereu 
execuții și deportări. Frica de 
popor ia la palatul prezidențial, 
ca și în hrubele poliției, unde 
sînt schingiuiți și omorîți cei ce 
erîcnesc împotriva terorii, forme 
monstruoase. Cînd la o festivi
tate organizată în cinstea preșe
dintelui. un toboșar cade pe o 
seară făcînd să răsune asurzitor 
toba, toată clica de ucigași și 
lachei, intră într-o panică de 
moarte, urlînd înnebunită: ,,Să 
scape cine poate", pentru ca să 
rida. pînă la urmă de propriul ei 
ridicol.

In contrast cu figurile odioa
se ale camarilei exploatatoare, 
ale judecătorilor și jandarmilor 
care torturează cu bestialitate 
oamenii clin popor, încercînd să 
afle ițele unor pretinse complo
turi, sau mai bine zis să răs
pândească groaza pentru a împie
deca orice mișcare de protest.

Din ce știi tu, 
dă și tovarășilor tăil
(Urmare din pag. l-a) 

ției motoare își ridică nivelul cu
noștințelor profesionale și pe 
alte căi. 19 dintre ei sînt elevi 
la școala serală, 20 vor intra a- 
nul acesta, alți 14 vor merge la 
școala de maiștri. Iar acești ti
neri care învață sînt de asemenea 
ajutați pentru înlăturarea difi
cultăților la unele materii. Ingi
nerii Decebal Popovici, Simion 
Șimu, Hai Petre au luat cunoș
tință de programul elevilor și au 
stabilit să se întîlnească Ia col
țul roșu, după orele de lucru, de 
fiecare dată cînd au de pregătit 
teme la aceste obiecte. Au ur
mat apoi tezele și examenele. 
Nicolae Dan a luat examenul 
de maturitate numai cu note de 
9 și 10. Ana Moldovan, Olt Wal
ter. din clasa a 9-a au luat la 
matematică, fizică, chimie, numai 
note foarte mari.

Nici noutățile tehnice n-au 
lipsit tinerilor din secție. De 
2—3 ori pe lună la colțul roșu 
tinerii se adună și ascultă in
teresante conferințe legate de noi 
procedee de lucru, realizări ale 
tehnicii noi.

Toate acestea sînt numai eîte- 
va exemple eare arată cum or
ganizația U.T.M. a secției antre
nează pe tinerii ingineri în sco
pul ridicării calificării tinerilor 
muncitori. Eficacitatea metodelor 
pomenite aiei în legătură cu ri
dicarea calificării tinerilor o de
monstrează elocvent datele de 
la controlul tehnic al calității : 
pe trimestrul doi secția a lucrat 
cu aero rebuturi.

Cu deștulă eficiență în ridica
rea calificării muncitorilor sînt 
antrenați și tinerii ingineri de 
la oțelăria Martin și turnătoria 
de fontă.

Din păcate însă lucrurile nu 
merg peste tot la fel de bine. 
Și aceasta este vina comite
tului U.T.M. al combinatului, 
pentru care mobilizarea tineri
lor ingineri în munca de ridi
care continuă a calificării mun
citorilor n-a constituit o preo
cupare continuă a activității 
sale. Comitetul U.T.M. n-a avut 
pentru aceasta un plan care să 
indice în mod amănunțit care 
este situația calificării tinerilor 
în secții, ce măsuri anume tre
buie luate în funcție de aceasta 
situație, care să stabilească con
cret sarcinile tinerilor ingineri 
din secții în legătură cu ridica
rea calificării muncitorilor. Din 
această cauză mai sînt încă or
ganizații de secție oare se preo
cupă în măsură foarte mică 
sau de loc de antrenarea tine
rilor ingineri în ridicarea cali
ficării tinerilor muncitori.

Sînt secții unde tinerii ingi
neri sînt mobilizați de către

în roman apar chipurile unor 
oameni simpli și cinstiți care nu 
înțeleg să-și murdărească con
știința supunindu-se acoliților 
dictatorului Cerșetorul orb, de 
pildă, supus unor inumane caz
ne, spînzurat de degete, bătut cu 
vina de bou. nu vrea să dea de
clarații false la poliție și moare 
spunînd adevărul.

M. A. Asturias nu a ajuns a- 
tît de departe în concepția lui 
artistică incit să vadă drumul 
cel adevărat al eliberării clasei 
muncitoare de sub exploatare, 
dar dă in cărțile sale lovituri 
puternice regimurilor ostile po
porului, corupte, din America de. 
Sud. Tocmai de aceea cartea lui 
nu a putut apare în timpul u- 
nor guverne, reacționare ale Gua- 
temalei, circulînd ilegal, copiată 
de mina și răspîndită de pa- 
trioți.

De abia în vremea unei scurte 
guvernări democrate a apărut, 
pentru ca azi, cînd Guatemala se 
află din nou sub cătușele slu
goilor. imperialiștilor americani, 
ale năimiților teribilului concern 
„United Fruit Co", să fie iarăși 
interzisă. Autorul ei își continuă 
însă lupta, fiind un prieten al 
popoarelor care și-au cucerit in
dependența, un prieten al revo
luției cubane. ,,Domnul președin
te" arata lumii întregi cine sînt 
acei împotriva cărora se ridică 
la luptă oamenii muncii din ță
rile Americii Isitine, demascind 
în același timp p? acei care spri
jină acțiunea de jaf și cotropire 
a imperialiștilor yankei.

B. DUMITRESCU 

organizația U.T.M. în munci, 
eare n-au legătură cu producția, 
cu calificarea tinerilor munci
tori. La secția bandaje, de pildă, 
tînărul inginer Ilie Pipera 
este responsabil cultural și se 
ocupă de mobilizarea tinerilor 
la brigada artistică în timp ce 
în secție nu funcționează nici 
un curs de ridicare a calificării, 
nu se țin pentru tineri conferin
țe, nu sînt grupe de învățătură 
pentru cei care învață la liceul 
seral. Aceeași situație am întîl- 
nit-o și la secția laminoare. 
Aici, deși nu se poate spune că 
tinerii muncesc prost, că nu dau 
lucru de calitate, organizația 
U.T.M. a neglijat complect po
sibilitatea folosirii tinerilor in
gineri pentru ridicarea califică
rii muncitorilor. Peste 300 ti
neri muncesc aici fără să fie 
antrenați să citească literatură 
tehnică, fără să participe la vre
un curs de ridicare a calificării. 
Peste 20 dintre ei învață la 
școala serală. Biroul U.T.M. nu 
s-a îngrijit să se organizeze pen
tru ei grupe de învățătură, să 
fie ajutați la unele materii. Aici 
tinerii ingineri în afara îndru
mărilor din timpul celor 8 ore 
de muncă nu-i mai ajută pe 
muncitori. în felul acesta posi
bilitatea de a îmbogăți cunoștin
țele profesionale ale muncitorilor 
cu ajutorul tinerilor ingineri ră- 
mîne nevalorificată.

Oare această situație este de 
natură să mulțumească organi
zațiile U.T.M. din unele secții? 
Este total greșit și dăunător 
pentru uzină că ele dovedesc o 
asemenea mărginire în înțele
gerea necesității ridicării califi
cării profesionale a tinerilor 
muncitori. în această privință 
ele trebuie sâ aibă în vedere 
sarcinile de perspectivă ale 
uzinei, să nu uite că ridicarea 
productivității muncii, îmbună
tățirea calității produselor pe 
baza introducerii tehnicii noi, 
reducerea prețului de cost sînt 
sarcini care se îndeplinesc nu- 
mai de către muncitori cu înal
tă calificare profesională.

Ori Se pune întrebarea î cum 
pot ajunge în viitor tinerii ace
stor secții să realizeze sarcinile 
de care am pomenit dacă acum 
nu sînt ajutați să lucreze mai 
bine, nu sînt în curent cu teh
nica cea mai nouă, cu cele mai 
noi metode de lucru ?

Documentele Congresului al 
III-lea al partidului se adre
sează inginerilor, tehnicienilor și 
tuturor specialiștilor din fabrici 
și uzine să lupte pentru perfec
ționarea proceselor tehnologice, 
pentru produse de calitate și la 
un preț de cost cît mai scăzut.

La Combinatul metalurgic din 
Reșița sînt astăzi încă foarte 
mulți ingineri tineri care nu sînt
de loc folosiți, antrenați în direc
ția aceasta, care nu fac încă tot 
ce le stă în putință pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
partid. Va trebui ca de acum 
înainte, birourile U.T.M. din 
6ecții să se ocupe sistematic de 
organizarea unor cercuri de ri
dicare a calificării, a unor ei- 
eluri de eenferințe tehnice, să 
preia inițiativa bună folosită de 
multe brigăzi din țară de a face 
din fiecare brigadă un cere de 
citit literatură tehnică, să orga
nizeze grupe de învățătură pen- 
tru cei care învață la liceul se
ral în așa fel ca pe zi ce trece 
tot mai multe cunoștințe teore
tice și practice, tot mai multe 
procedee și metode avansate de 
lucru să devină bunul colectiv al 
masei tinerilor muncitori din 
combinat, bunul pe care aceștia 
să-1 folosească cu pricepere în 
scopul îmbunătățirii continue a 
calității produselor.

ANUNȚ
Institutul de Arte Plas

tice din București, str. Gl. 
Budișteanu nr. 19, face cu
noscut că înscrierile pen
tru examenul de admitere I 
se fac pînă Ia 31 august, î 
iar pentru concursul de 
burse pînă la 12 august.

Concursul pentru burse 
începe la 16 august, iar 
examenul general de ad
mitere începe la 1 septem
brie,

Condițiunile de Înscriere 
se pot cere direct de Ia 
sediul institutului și de la 
comitetele executive ale 
sfaturilor populare regio
nale.

Spitalul „23 August-, din 
Capitala, dat de curînd in 

folosință.
Foto t AGERPRES

Recepție cu prilejul vizitei 
delegației poporului coreean

Miercuri seară, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la Bucureștii 
Kim Ben Dik a oferit o recep
ție cu prilejul vizitei ta R. P. 
Romtaă a delegației poporului 
coreean condusă de tovarășul 
Sin Hva Zin, adjunct al minis
trului Invățămintului și Cul
turii al R.P.D. Coreene.

La recepție au luat parte to
varășii Constanța Crăciun, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului și Culturii, Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al 

Eduard Mezinceseu, 
adjunct al ministrului Afaceri
lor Externe. Stefan Bălan, ad
junct al ministrului învăță- 
mîntului și Culturii, Octavian 
Berlogea, adjunct al ministru
lui Sănătății și Prevederilor

INFORMAȚII
în legătură cu plecarea sa 

definitivă din R. P. Romînă* 
ministrul Franței la Bucu- 
curești, Jacques Emile Paris, 
a fost primit în audiență de 
președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, Ion Gheorghe Mau
rer, precum și de vicepreșe
dinții Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romîne, Alexandru 
Moghioroș și Ștefan Voitec.

★
Anul acesta, între 23 și 30 

septembrie se va desfășura la 
București, Festivalul internațio- 
nai al filmului de păpuși și ma
rionete, concomitent cu Festiva
lul internațional al teatrelor de 
păpuși și marionete. Un juriu 
internațional alcătuit din per
sonalități artistice de specialitate 
din diferite țări va acorda pre
mii și mențiuni celor mai bune 
filme prezentate.

Pentru o cit mai bună cu*

S P
7n regiunea Suceava s.a des. 

fășurat de curînd faza inter-co
munală a Concursului cultural 
sportiv al tineretului. La probele 
sportive s-au întrecut aproape 
5.000 de tineri și tinere califi
cați dintre cei 100.000 pârtiei, 
panți la faza comunală, Rezulta
te frumoase au obținut echipele 
de fotbal ale colectiviștilor din 
Roman și Sulița, echipele de vo
lei fete și băieți din camuna 
Cristești, raionul Botoșani, ca și 
alte echipe care au cîștigat în
trecerea din etapa inter comunală.

în perioada desfășurării con. 

Vreți câ petreeeți concediul de odihnă 
într-o stațiune de munte împreună 

cu familial
Adresați-vă direct către l.R.O.S.O.T. Sinaia, Bd. Lenln 

nr. 12, telefon 571, întreprinderea avînd posibilitatea să sa
tisfacă orice cerere.

Se asigură dormit și masă la prețuri convenabile (variind 
între 17 și 30 lei pe zi de persoană).

Copiii beneficiază de reduceri la dormit și masă.
întreprinderea l.R.O.S.O.T. poate închiria la cerere vile și 

apartamente întregi, în stațiunile Sinaia, Bușteni, Poiana 
Țapului și Cheia, regiunea Ploe-ști.

PEȘTI EXOTICI

Diverse specii, din crescătorie proprie.
Acvarii, alimente pentru pești
Vinde cu virament și numerar COOPERATIVA „PRO
GRESUL" TIMIȘOARA Str. Ștefan cel Mare 39 telefon 
18—49.
De asemenea produce și livrează: mături de sorg, agrafe 

și ace de păr.
Livrările la destinație se fac nnmai pe bază de comenzi 

terme.

înminarea anei 
distincții Uzinelor 
„l Mai- Ferneziu 

din Baia Mare
Miercuri după-amiază, la 

Uzinele „1 Mai" Ferneziu, 
Baia Mare a avut loc festivi
tatea decernării titlului de 
„Evidențiat II" al Consiliului 
de Miniștri, pentru succesele 
obținute în cursul anului tre
cut. Colectivul acestor uzine a 
îndeplinit cu 23 de zile înain
te de termen planul de pro
ducție și a realizat economii 
peste plan mai mult de 
6.500.000 lei.

Tov. Ion Deleanu, secretar 
general al Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei 
a tamtaat unei delegații de 
muncitori distincția, felicitînd 
călduros colectivul de muncă.

In încheiere, a fost adoptat 
textul unei telegrame adresa
te C.C. al P.M.R. și Consiliu
lui de Miniștri al H.P. Romî
ne prin care muncitorii, teh
nicienii și inginerii Uzinelor 
„1 Mai" se angajează să dea 
peste plan produse ta valoare 
de 8.500.000 lei și să obțină 
înserținate economii.

(Agerpres)

Sociale, Radu Rusescu* pre
ședintele C.C. al Crucii Roșii 
a R. P. Romîne, membri ai Bi
roului C.C. al U.T.M. și ai 
Consiliului U.A.S.R., funcțio
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și Ministe
rul învățământului și Culturii* 
cadre didactice ale Școlii „Kim 
Ir Sen“, activiști de partid.de 
stat și ai organizațiilor obșteș
ti, oameni de artă Și cultură^ 
ziariști.

In timpul recepției, tovară
șii Sin Hva Zin și Radu Ru- 
sescu au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

noaștere și dezvoltare a acestui 
gen de film, eu prilejul Festiva
lului se va organiza un panora
mic al celor mai bune produci 
ții mondiale a filmelor de pa-* 
puși și marionete.

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala, plecind în R. S- Ceho
slovacă, un grup de balerini, 
soliști ai Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne. pentru a 
participa la un festival muzical 
slovac, care se desfășoară în mai 
multe orașe din țara prietena.

Grupul este format din Irinel 
Liciu, Gheorghe Cotovelea, Ale
xa Dumitrache, Eugen Mărcui, 
Simona Ștefănescu, Ion Alexe și 
pianistul acompaniator Nicolae 
Julea. Timp de 10 zile, artiștii 
romîni vor prezenta trei recitale, 
cuprinzind piese de balet din re- 
pertoriul universal și romînesc.

(A ger preș)

R T
cursului cultural-sportiv al tine, 
retului brigăzile de muncă pa
triotică au amenajai prin muncă 
voluntară 51 noi baze sportive 
și au reamenajat alte 107.

ic
Sîmbătă și duminică tpe stadio. 

nul Republicii din Capitală, vor 
avea loc finalele campionatelor 
republicane de atletism pentru 
juniori. In această competiție 
participă peste 400 de tineri 
atleti și atlete reprezentînd 
toate regiunile țării.

(Agerpres)

partid.de


Notele guvernului sovietic 
adresate guvernului S.U.A 

și guvernului R.F. 6.
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 19 iulie, 
Andrei Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit pe însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al S.U.A. în 
U.R.S.S., E. L. Freers, și pe 
însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al R.F.G. în U.R.S.S., 
K. H. Knocke, cărora le-a 
înmînat notele guvernului so
vietic adresate guvernului 
S.U.A. și guvernului R.FiG.

După cum se subliniază în 
noia adresată de guvernul so
vietic guvernului S.U.A., vi
zita ministrului de Război al
R. F.G., Strauss, în S.U.A. și 
vizita ulterioară a ministrului 
Forțelor terestre ale S.U.A., 
Brucker, în R.F.G. precum și 
declarațiile lor cu 
înarmarea armatei 
mane cu rachete de tip „Po
laris" sînt acțiuni deliberate 
și coordonate, care scontează 
să pregătească opinia publică 
mondială, neliniștită, în vede
rea înarmării fățișe a Germa
niei occidentale cu arma ra- 
cheto-nucleară distrugătoare.

Este absolut evident, S3 
spune în continuarea notei 
sovietice, că Statele Unite nu 
au vrut să accepte nici un fel 
de măsuri eficiente în dome
niul dezarmării pentru că toa
te acțiunile lor erau îndrep
tate spre un țel diametral 
opus — sporirea prin toate 
mijloacele a înarmărilor nu 
numai în Statele Unite, dar și 
în țările legate de Statele 
Unite prin pacte militare.

Guvernul S.U.A., se spune 
în continuarea notei sovietice, 
nu ar trebui să uite că, pri
mind arma rachetă, revan
șarzii vest-germani pot s-o fo
losească pentru dezlănțuirea 
unui război fără consimțâ- 
mîntul S.U.A., atrăgînd S*a- 
tele Unite într-un conflict mi
litar în care poporul ameri
can ar fi nevoit să plătească 
din greu cu sîngele fiilor lui 
politica lipsită de răspundere 
a guvernului său. Exnerienta 
Istoriei, se subliniază în notă, 
arată de asemenea în mod 
convingător că țările care se 
ocupă de reînarmarea Germa
niei devin ele însele primele 
victime ale agresiunii ger
mane.

Guvernul sovietic avertizea
ză în modul cel mal serios că 
drumul pe care merge guver- 
nul Statelor Unite ale Ameri
cii implică consecințe per.cu
lcase pentru 
securității 
pene și că răspunderea pen
tru aceste 
în întregime
S. U.A.

Guvernul sovietic, se spune 
în notă, va fi nevoit «ă ia 
contramăsurile pe care le va 
considera necesare pentru e- 
Sigurarea securității Uniurri 
Sovietice și a statelor a!:a‘e 
cu ea, pentru asigurarea păcii 
în Europa și în întreaga lume.

*
După cum se 

nota guvernului 
sată guvernului 
tirile de război 
guvernul federal dovedesc că

privire la
vest-ger-

cauza păci: si 
popoarelor etiro-

consecințe revine 
guvernului

subliniază In 
sovietic adre- 
R.F.G.. pregă— 
înfăptuite de

cercurilor guvernante 
R.F.G. nu le convine perspec
tiva însănătoșirii atmosferei 
internaționale și că politica 
lor se bazează în întregime pe 
intensificarea cursei înarmă
rilor și pe menținerea încor
dării între state.

După cum se subliniază în 
notă, intensificarea de către 
guvernul R.F.G. a măsurilor 
de înzestrare a Bundeswehru- 
lui cu cele mai noi tipuri de 
arme dovedește încă o dată că 
principala cauză a opoziției 
guvernului federal față de în
cheierea Tratatului de pace nu 
este „grija" lui pentru unita
tea țării, ci dorința de a se 
înarma cît mai repede pentru 
înfăptuirea țelurilor lui agre
sive.

Noua tranzacție militară a- 
mericano-vest-germană, se 
spune în notă, constituie cea 
mai grosolană încălcare a o- 
bligațiilor Germaniei ce de
curg din capitularea necondi
ționată precum și din acordu
rile aliaților cu privire la 
Germania. Guvernul sovietic 
trebuie să amintească că, după 
cum se știe, capitularea 
necondiționată acordă puteri
lor aliate dreptul de a lua 
orice măsuri pe care le vor 
considera necesare pentru a 
asigura îndeplinirea necondi
ționată a scopurilor declara
ției cu privire la înfrîngerea 
Germaniei.

Guvernul sovietic, se spune 
în încheierea notei, potrivit o- 
bligațiilor ce-i revin pentru 
împiedicarea reînvierii milita
rismului german, obligații pe 
care U.R.S.S. intenționează să 
le respecte cu strictețe și pe 
viitor, avertizează guvernul 
R.F.G. că îi va reveni întreaga 
răspundere pentru toate con
secințele posibile ale acțiuni
lor pe care le întreprinde în 
prezent, precum și 
traacț: linilor 
provoca.

Acțiunile S. U. A. - un amestec direct
în treburile interne ale Cubei

Cuvintarea lui A. A. Sobolev în ședința Consiliului de Securitate

ale con- 
pe care le pot

*
20 (Agerpres).LONDRA

TASS transmite : La 20 iulie 
A- A. Soldatov, ambasadorul 
U.R-S.S. în Marea Britanie a 
vizitat pe Selvryn Lloyd, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii și din însărci
narea guvernului sovietic a 
atras, atenția guvernului Ma
rii Britanii asupra caracteru
lui tot mai primejdios pentru 
cauza păcii a măsurilor înfăp
tuite de S.U.A. și R. F. Ger
mană pentru înzestrarea Bun- 
desxrehrului vest-german cu
cele mai noi tipuri 
racket ă-nudeare.

A. A. Soldatov, a 
că guvernul sovietic 
sâ primească precizări în le
gătură cu poziția Marii Brita
nii fată de intenria S.U_A_ și 
a R. F. Germane de a Înzestra 
Bundeswehnul cu rachete 
.IMaris*.

Ambasadorul sovietic a re
mis ministrului Afacerilor 
Externe al Marii Britanii co
pii ale notelor adresate de 
g uversul U.R.S.S. guvernelor 
SU.A. și R. F. Germane în 
legătură cu tratativele mili
tare americano-vest-germane.

de arme

declarat 
ar dori

NEW YORK 20 (Agerpres).— 
TASS transmite : După cum 
s-a mai anunțat, în cadrul 
ședinței din 19 iulie a Consi
liului de Securitate, care exa
minează problema acțiunilor 
agresive ale S.U.A. fată de 
Cuba, a luat cuvîntul repre
zentantul U.R.S.S., A. A. So
bolev. El a atras atenția mem
brilor consiliului asupra fap
tului că guvernul S.U.A. nu se 
limitează la a manifesta doar 
o atitudine ostilă față de ac
tualul regim din Cuba, ci or
ganizează o activitate complo
tistă și diversionistă împotri
va acestui guvern.

Există temeiuri mai mult 
decît suficiente, a declarat în 
continuare A. A. 
pentru a califica 
Statelor Unite față 
drept un 
treburile 
fățișă a suveranității 
stat, în scopuri agresive.

Cercurile imperialiste din 
S.U.A. nu vor reuși însă să 
înăbușe revoluția din Cuba.

Ne pronunțăm împotriva 
oricărei agresiuni, împotriva 
monopolurilor, împotriva în
robirii popoarelor prin orice 
mijloace. Am afirmat-o întot
deauna și o afirmăm : simpa
tia noastră este de partea ce
lor care s-au ridicat la lupta 
împotriva colonialiștilor, îm
potriva exploatatorilor străini.

Referindu-se la născocirile 
pe care presa americană le 
răspîndește despre tendința 
Uniunii Sovietice de a folosi 
teritoriul Cubei pentru con
struirea unei baze militare, 
A. A. Sobolev a spus : Absur
ditatea acestei născociri este

A.

amestec 
interne, o

Sobolev, 
acțiunile 
de Cuba 
direct în 
încălcare 

ei de

atît de evidentă îneît nici nu 
ar fi necesar să fie dezmin
țită.

Este suficient să arătăm că 
arma modernă pe care o po
sedă forțele armate sovietice, 
poate fi folosită chiar de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice, 
dacă acest lucru ar fi necesar. 
Uniunea Sovietică nu are ne
voie de baze militare nici în 
Cuba, nici în alte regiuni ale 
lumii. în același timp, A. A. 
Sobolev a amintit câ S.U.A. 
mențin pînă în prezent în 
Cuba baza militară de la Gu
antanamo, folosind-o ca o bîtă 
ridicată deasupra capului po
porului cuban și ca punct de 
sprijin pentru comploturi și 
diversiuni împotriva lui.

Poporul sovietic, a spus în 
continuare Sobolev, nu va ră- 
mîne indiferent dacă împotri
va Cubei se va întreprinde o 
intervenție armată, așa că ni
meni din cercurile guvernante 
din S.U.A. să nu-și.facă iluzii 
în această privință.

Reprezentantul Uniunii So
vietice a demascat adevăratul 
țel al propunerilor de a trans
fera plîngerea Cubei din Con
siliul de Securitate Organiza
ției Statelor Americane, adică 
unui organ în care Statele 
Unite dispun de o influență 
predominantă și în care se 
pot răfui cu Cuba după bunul 
lor plac. El a relevat presiu
nile economice exercitate de 
S.U.A. asupra mai multor țări 

* ale Americii Latine pentru a 
obține sprijinul lor în proble
ma Cubei.

Reprezentantul sovietic a 
subliniat că adoptarea proiec
tului de rezoluție prezentat

de Argentina și Ecuador, în 
care se propune sistarea exa
minării problemei Cubei în 
Consiliul de Securitate și 
transferarea asestei probleme 
în Organizația Statelor Ame
ricane, va umstitui o eschi
vare a Consiliului de Secu
ritate de la îndeplinirea obli
gației sale directe, va însemna 
că el nu vrea să adopte mă
suri preventive și declară că 
nu este competent să apere o 
țară mică împotriva unei 

‘mari puteri.
Delegația sovietică a propus 

amendamente la proiectul de 
rezoluție prezentat de Argen
tina și Ecuador, amendamente 
în care se propune excluderea 
paragrafului cu privire la a- 
mînarea examinării plîngerii 
Cubei în Consiliul de Secu
ritate pînă la primirea rapor
tului din partea O.S.A.

Majoritatea din Consiliul de 
Securitate, care urmează docil 
S.U.A., a respins amendamen
tele Uniunii Sovietice la pro
iectul de rezoluție prezentat 
de Argentina și Ecuador.

Consiliul de Securitate a 
adoptat în ansamblu proiectul 
de rezoluție prezentat de Ar
gentina și Ecuador cu nouă 
voturi și două abțineri — 
U.R.S.S. și Polonia.

Reprezentantul Cubei, care 
a luat cuvîntul după votare, a 
declarat că țara sa 
ferat ca Consiliul 
ritate să condamne 
S.U.A. împotriva 
Cuba. El a remarcat că Cuba 
a cerut ajutor O.N.U. și nu 
Organizației Statelor Ameri
cane. El a subliniat că guver
nul Cubei va continua să-și 
apere cu fermitate drepturile.

ar fi pre- 
de Secu- 
acțiunile 

Republicii

„Poporul cuban nu poate îi îngenunchiat
Cuvintarea

HAVANA 20 (Agerpres). — 
Fidel Castro, primul 'ministru 
al Cubei, a rostit o amplă cu- 
rîntare radiotelevizată. El a ex
plicat de ce Cuba a adresat 
Consiliului de Securitate al 
O.N U\ iar nu Organizației Sta
telor Amrrrin^ plîngerea îm
potriva acțiunilor agresive ale 
S.U_A. O.N.U.. a spus F. Castro, 
este ■■ nrean international mult 
■aaâ larg decît OrgBanatâa Sta
telor Am*r.ea»e în O.N.U. wnt 
re p mm ta le statele 
întreagă. Introcit 
de«pre un litigiu

di« lam^a 
ate verba 
eu Statele 

Unite trebuie m »e aibă in 
vedere influența pe rare acestea 
o exercita asupra cercurilor gu
vernante din America Latini.

Fidel Castro a subliniat apoi 
câ în timp re acțiunile agresive 
ale S.U.A, împotriva Cubei con-

ii

radiotelevizată a lui Fidel Cattro
tinuau una dupâ alta, nici unul 
dintre corducâtorii unor țâri 
din America Latina nu au rostit 
nici măcar vreun cuvînt in le
găturii cu faptul că aceste ac
țiuni trebuie discutate în ca
drul vreunui or*an internațio
nal. Mai mult decît atît. decla
rația sovietică, in care se «pu
nea eâ Uniunea Sovietica va a- 
enrda «prijia Cubei in r*rul 
ahvsgirlî aaei agrrriuai ioapo- 
trrva eâ. a f**t pentru aceștia 
m pretext pentru a trece de 
pzrt»a azrev»nilui. pentru a 
anrijini acțiunile azrerive ale 
S.U.A Acești conducători. a 
subliniat Castro, nu au aimie 
comun cu popoarele, ei fint 
conduri de Washington. Ei vor 
ca noi aâ renunțăm ia aprijinul 
care ni «* acordă, «ă ne vîrim 
girul în ștreangul pe care ni l-a

Jos mîinile imperialiștilor de pe Congo!
• Declarația Consiliului de Miniștri congolez • „Surpriză uluitoare" la 

Washington • Opinia publică internațională sprijină lupta poporului congolez

pregătit puternicul vecin din 
NoH.

Uniunea Sovietică, a spus în 
continuare Castro,. nu a atacat 
niciodată nici o țara din Ame
rica Latină. in timp ce nu
meroase țări din America La
tină printre care Guatemala, 
Republica Dominicană. Nicara
gua etc., au fost în ultimele de- 
r*aii victime ale agresiunii 
S.U-A. Agresorii s* află pe e»w- 
tioeenal nostru Împotriva lor 
trebuie luai- măsuri. întrocit 
ei au :n*cpdt agresiunea împo
triva Cubei.

Oare Uniunea Sovietică a a ta
ra ț Cal». oare ea a vrut sâ lase 
Cuba fără petrol, oare ea a ela
borat n plan de agresiune eco
nomică ? In prezrnt unii incear- 
eâ să acuze l arunca Sovietică. 
Insă a*eî eare fac acest lucru 
mizează pe infanteria maritimă 
americană dar ei vor pierde 
miza datorită noilor legi ale re* 
soluției.

In încheiere Castro a subliniat 
câ poporul cuban nu poate fi 
îngenunehiat. Poporul Cubei, a 
apus el, au se predă și nu se 
vinde.

Trimisul extraordinar și ministru 
plenipotențiar ai R. P. Romîne în Austria 
și-a prezentat scrisorile de acreditare
VIENA 20 (Agerpres). —
La 20 iulie tov. dr. Victor Di- 

mitriu, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al R.P. 
Romîne în Austria, a prezentat 
scrisorile sale de acreditare pre
ședintelui Republicii Austria dr. 
Adolf Schărf. La această cere
monie au fost de față: dr. Bruno 
Kreisky. ministrul de Externe și 
dr. K. Trescher, directorul can
celariei prezidențiale, iar din 
partea Legației R.P. Romîne la 
Viena Silviu Munteanu, secretar 
I și Marin Alexie, secretar II.

Cu acest prilej dr. V. Dimi- 
triu a transmis președintelui Re
publicii Austria bune urări din 
partea tov. Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne și a arătat că guvernul 
romîn este animat de dorința de 
a dezvolta relațiile de prietenie 
dintre cele două țări, fiind con-

▼ins că există posibilități de 
intensificare a schimburilor în 
toate domeniile, conform intere
selor ambelor țări.

Președintele Republicii Aus
tria, dr. A. Schărf, și-a exprimat 
satisfacția pentru urările primite 
din partea președintelui Prezi
diului Marii Adunări Naționale 
a R.P. Romîne și a declarat că 
relațiile amicale care există în
tre cele două țâri vor fi în vii
tor și mai mult întărite și dez
voltate. El l-a asigurat pe dr. 
V Dimitriu de sprijinul său 
personal și al guvernului Aus
triei în îndeplinirea misiunii sale 
în bune condițiuni și i-a urat 
succes și muncă rodnică.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare dr. A. Schărf s-a 
întreținut cu ministrul R.P. Ro
mîne asupra perspectivelor rela
țiilor dintre cele două țări.

După câderea guvernului 
Tambroni

ROMA 20# — Coresponden
tul Agerpres transmite:

Căderea guvernului Tambroni, 
survenită marți după-amiazâ, a 
fost întîmpinată cu mare satis
facție de masele largi populare 
din Italia, de toate forțele de
mocratice și antifasciste care au 
dus în ultimele zile o luptă tot 
mai susținută împotriva prezen
ței fascismului în viața politică 
a țârii, pentru un guvern demo
crat. Înlăturarea guvernului Tam
broni reprezintă totodată un 
sucres de seamă al clasei mun
citoare italiene eare. sub condu
cerea Partidului Comunist Ita
lian. lupta cu abnegație pentru 
reînnoirea social-ecoaomică a 
Italiei, pentru respectarea drep
turilor democratice și prevederi
lor înscrise în Constituția țării.

Evenimentele care an precedat 
căderea guvernului Tambroni au 
o semnificație deosebită în istoria 
Italiei de după război. Pentru 
prima oară un guvern reacțio
nar a fost răsturnat de vasta 
mișcare a maselor populare.

Miercuri președintele Gronchi 
a avut primele consultări cu 
fruntașii comuniști Togliatti și 
Terraccini, cu președintele Sena
tului. Merzzagora și cu președin
tele Camerei deputaților, Leone, 
în cercările politice din capitala 

afirma că noua criză 
nu se va rezolva ușor, 
partidului democrat- 
loc controverse serioa-

Italiei se 
de guvern 
la sinul 
creștin an 
se în legătură cu persoana care 
va fj desemnată să formeze gu
vernul.

întrevedere Eisenhower—Herter
NEW YORK 20 (Agerpres). 

Agențiile telegrafice america
ne anunță că secretarul de 
stat al S.U.A., Herter, s-a în- 
tîlnit la 19 Iulie la Newport 
(Rhode Island) cu președintele

O mindrie a Poloniei popu
lare : marele combinat chi

mic „Oswiecim44.

Din R.P. Polona
★ 

Dezvoltarea 
industriei chimice 

poloneze
Industria chimici polone

ză s-a dezvoltat considerabil 
în anii puterii populare. A- 
cest lucru este ilustrat și de 
faptul că în anul 1959 ea 
dispunea de circa 7.000 de 
ingineri și 9.300 tehnicieni 
față de numai 650 și res
pectiv 1.650 în 1946. De 
unde înainte de război cer
cetările științifice pentru ne
voile industriei chimice au 
fost efectuate numai de un 
singur institut (Institutul de 
cercetări chimice din Varșo
via), astăzi funcționează 11 
asemenea institute și 4 labo
ratoare centrale de cercetări 
chimice.

în viitorul cincinal (1961 
—1965) se prevede ca pro
ducția industriei chimice să 
se dubleze. O atenție deose
bită se va acorda materiilor 
prime chimice (a căror pro
ducție va crește de 4,4 ori), 
rafinăriilor de țiței (cu o 
creștere de producție de 3.4 
ori), industriei sintezei chi
mice grele (creștere de 2,3 
ori), maselor plastice (creș
tere de 2,3 ori) și 
artificiale și sintetice 
tere de 2,1 ori),

fibrelor 
(creț-

Trei secole de 
poloneză

presă

anul 1661 a apărut pri- 
exemplar al celei mai 

publicații periodice 
' ' „Mereu-

în 
mul i 
vechi 
poloneze, intitulate 
rul obișnuit". în anul viitor 
te ra sărbători cea de o 300-a 
aniversare a presei poloneze.

Un tectru modern 
la Oswiecim

de 
mai

ar-

PARIS 20 (Agerpre.), — TASS 
transmite :

Corespondentul din Leopold
ville al agenției France Presse a- 
nunță că la 20 iulie Consiliul de 
Miniștri al Republicii Congo a 
hotărît să ceară U.R.S.S Mu ori
cărei țări din blocul afroasiatic 
să vină în sprijinul Republicii 
Congo și să o ajute sâ alunge 
trupele belgiene care ac afli a- 
colo.

In cadrul unei conferințe de 
presă, primul ministru al Repu
blicii Congo, Lumumba a dat ci
tire declarației adoptate la 20 iu
lie de Consiliul de Miniștri. In 
declarație se spune că Consiliul 
de Miniștri a hotărît să ceara 
U.R.S.S. «au oricărei țări din blo
cul afroasiatic să vină în spriji
nul Republicii Congo și să o aju
te să alunge trupele belgiene a- 
flate acolo. •

Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Congo subliniază câ rugă
mintea de ajutor nu implică cî- 
tuși de puțin stabilirea de lega
turi politice ale Congo-ului cu un 
bloc sau altul.

★
NEW YORK 20 (Agerpres). 

TASS transmite: Corespon
dentul din Washington al 
Agenției Associated Press a- 
nunță că prima știre despre 
hotărîrea guvernului Republi
cii Congo de a invita trupele 
sovietice să dea ajutor pentru 
alungarea trupelor belgiene a 
constituit pentru persoanele 
oficiale de la Washington o 
„surpriză uluitoare". Conducă
torii Departamentului de Stat, 
arată corespondentul, au con
vocat în grabă o ședință pen
tru a discuta noua situație. Ei 
refuză deocamdată să comen
teze hotărîrea primului 
nistru Lumumba.

★
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite î
La Moscova a fost dată publi

cității scrisoarea adresată de 
Dag Hammarskjoeld. secretarul 
general al Organizației Națiuniloi 
Unite lui Arkadi Sobolev, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U., în legătură cu ajuto
rul acordat Republicii Congo.

Hamniarskjoeld roagă pe So
bolev *ă transmită guvernului 
UJLSJS. mulțumirile sale ecle 
mai sincere pentru contribuția 
rapidă și generoasă la eforturile 
..îndreptate apre ușurarea sufe
rințelor 
Congo în 
grele-.

populației Republicii 
cursul acestei perioade

armate a guvernului belgian 
și declară că sprijină cu ho- 
târire eroicul popor congolez 
în lupta sa justă împotriva 
colonialismului, în apărarea 
independenței naționale.

★

♦
PEKIN 20 (Agerpres). - 

Agenția China Nouă a trans
mis dec'arația guvernului Re
publicii Populare Chineze în 
sprijinul luDtei poporului cor.- 
golez. împotriva agresiunii 
imperialiste.

în declarație se spune: Gu
vernul Republicii Populare 
Chineze și poporul chinez, 
care sînt categoric de parrea 
poporului Republicii Congo, 
condamnă cu asprime și pro
testează împotriva agresiunii

COLOMBO 20 (Agerpres). - 
Primul ministru a'. Ceylonu
lui, Dudley Senanayake. a a- 
dresat primului ministru al 
Republicii Congo. Patrice Lu
mumba, un mesaj in care ex
primă solidaritatea poporului 
ceyionez șj a guvernului cu 
poporul congelez. „In aceste 
clipe gindur.le și bunele urări 
ale guvernului meu și ale po
porului d n Ceylon sînt în
dreptate spre dv^se spune în 
mesaj. Sin tem siguri că țara 
dv. va fi in stare, sub condu
cerea dv. curajoasă și înțe
leaptă, să invingă greutățile

și să restabilească rapid ordi
nea și stabilitatea*.

★
BAGDAD 20 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției United 
Press International informează că 
ministrul Afacerilor Externe >1 
Republicii Irak Hashim Jawad, 
a declarat că Irakul se pronunță 
împotriva oricărei 
încălcare a 
go ului.

încercări de 
independenței Con-

★
20 (Agerpres). — 
transmite Agenția 

i de
Republicii

HANOI 
După cum 
Vietnameză de Informații* 
guvernul Republicii Demo
crate Vietnam a dat publi
cității o declarație în care se 
arată că „poporul vietnamez 
aprobă și sprijină întrutotul 
lupta dreaptă a poporului 
congolez pentru independența 
națională, suveranitatea și in
tegritatea teritorială14.

lctâ-1 pe colonialiștii belgieni la „lucru*. Un parașutist din trupele invadatoare belgiene 
terorizind cu arma în mînâ cetățeni ai tinerel Republici Congo.

Solidariiatea popoarelor 
Americii Latine cu lupta 

poporului cuban
CARACAS 20 (Agerpres). - 

Agențiile de presă anunță că 
Confederația oamenilor mun
cii din Cuba și Confederația 
oamenilor muncii din Vene
zuela au semnat recent un a- 
cord de unitate și ajutor re
ciproc, primai de acest fel In 
istoria mișcării muncitorești 
din America Latină.

Ambele confederații au că
zut de acord să ofere volun
tari dintre membrii organiza
țiilor lor sindicale, în vederea 
apărării comune, în cazul 
cînd vreuna din cele două 
țări sînt amenințate 
atac din afară.

★
BUENOS AIRES 20 

pres). — „Mișcarea 
unitate și coordonare 
cală’4 din Argentina
publicității o declarație anun- 
țînd că va desfășura o vastă 
activitate in sprijinul revolu
ției și poporului cuban. Miș-

carea. reprezentind 200 de sin
dicate cu peste 1.000.000 
muncitori, va organiza 
tinguri și va stringe semnă- 
Vari in fabrici și întreprin
deri.

de un

(Ager- 
pentru 
sin di- 
a dat

TALLIN. - La 20 iulie a 
avut loc sesiunea Sovietului 
Suprem al R.S.S. Estone, con
sacrată celei de-a 20-a aniver
sări a reinstau rării puterii 
sovietice în Estonia.

LONDRA. — După cum trans
mite din Djakarta corespondentul 
agenției Reuter, la 19 iulie Parti
dul Comunist din Indonezia a 
declarat că la 16 iulie „persoane 
îmbrăcate în uniformă" l-au ri
dicat de la domiciliul său din 
Bandung pe dr. Sakirman. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Indone
zia, vicepreședinte al Consiliului 
Național de Planificare. Un pur
tător de cuvînt al armatei a de
clarat că Sakirman este reținut 
din considerente de securitate, 
dar a refuzat să dea amănunte.

TOKIO. — La 20 iulie Curtea 
Supremă a Japoniei a anulat ho- 
tărîrea unui tribunal din Tokio

PANAMA Cin 20 (Ager- 
pr-i —Agenția Associated Press 
relatează că un grup de 30 de 
personalități dm Republica Pa- 
rnu. printre care Aqmllino 
Boșrd p Ernesto Casiilhero, ini
țiatorii campaniei din noiem
brie 1959 pentru recunoașterea 
suveranității poporului panamez 
asupra zonei canalului ocupată 
de amencani. au adresat guver
nului panamez o scrisoare cerind 
anularea majorării cotei de za
hăr exportată de Pcnama în Sta
teile Unite. In scrisoare se spune 
că majorarea acestei cote s-a 
făcut in urma presiunilor Wa
shingtonului și constituie un a- 
jutor dat agresiunii economice a 
S.U.A. împotriva Cubei.

Eisenhower pentru a discuta 
printre altele problema rela
țiilor dintre S.U.A. și Uniunea 
Sovietică, precum și alte pro
bleme internaționale. Declara
țiile făcute de Herter repre
zentanților presei după în
trevederea cu Eisenhower 
dovedesc că cercurile guver
nante din S.U.A. continuă să 
promoveze cu încăpățînate 
politica lor provocatoare față 
de Uniunea Sovietică și cele
lalte țări din lagărul păcii și 
democrației.

Herter a declarat că !n 
timpul întrevederii cu Eisen
hower au fost de asemenea 
discutate „situația din Cuba“, 
și situația din Congo. în le
gătură cu aceasta secretarul 
de stat al S.U.A. s-a ridicat 
din nou împotriva retragerii 
imediate din Congo a trupe
lor belgiene.

Oswiecim va dispune 
unul din teatrele cele 
moderne din Polonia.

Proiectul elaborat de 
hitecții din Varșovia preve
de construirea unui pavilion 
ușor din sticlă, aluminiu și 
materii plastice. Va cuprinde 
două • săli de spectacol, din
tre care una va avea 800 
locuri.

Festivalul filmelor 
studențești

Un festival al filmelor rea
lizate de studenții Școlii su
perioare de teatru și cine
matografie din Lodz a avut 
loc la Varșovia. în decurs de 
patru zile publicul a vizio
nat 32 filme — studii, repre
zentând lucrările de sfîrșit de 
an și lucrările de diplomă 
ale tinerilor creatori. Trece
rea aceasta în revistă a fost 
însoțită de un concurs, la 
care spectatorii au îndeplinit 
funcțiunea de membri ai ju
riului.

„Daily Herald": Nebunia conducătorilor 
militari americani e îngrozitoare

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Declarația făcută de generalul 
White, șeful 
al Forțelor i 
ale S.U.A., 
al revistei 
News and
S.U.A. intenționează 
tinuie zborurile de spionaj, a 
provocat îngrijorare și neli
niște în Anglia. Ziarul „Daily

Statului Major 
aeriene militare 
in ultimul număr 

„United States 
World Report" că 

să con-

eare a găsit ca fiind contrară 
constituției hotărir»*a comisiei 
pentru problemei* liniștei publi
ce cu privire Ia limitarea mitin
gurilor și demonstrațiilor. Acest 
act al Curții Supreme a Japoniei 
constituie o nouă verigă a lanțu
lui de represiuni întreprinse de 
cercurile guvernante din Japonia 
pentru a înăbuși manifestările 
maselor populare împotnvg ali
anței militare japono americane, 
împotriva politicii reacționare a 
guvernului japonez.

„Adunarea Națională**, candi
dați care au făcut parte din clica 

. ' Sa din 
Masan. care s-a răsculat 
împo'nta dictaturii clicii 
Sîn Man în cursul lunii 
a acestui an, și a expri- 

impotriva

dati care au făcut parte di 
lui Li Sin Man. Populații 
orașul 
prima 
lui Li 
aprilie 
mat astfel indignarea 
încercărilor partizanilor lui Li 
Sin Man de a candida din nou 
pentru .Adunarea Națională" sub 
protecția autorităților americane.

SEUL. — în orașul 
avut loc la 16 iulie o 
monstrație de prote't 
20.000 de coreeni 
doi candidați

Masan a 
mare de- 

a peste 
împotriva a 

propuși pentru

PRAGA — La 19 iulie Viliam 
Siroky. președintele guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
fi Djuanda Kartawidjaja, mi
nistru prim al Indoneziei, au 
semnat Ia Praga un comunicat 
comun cu privire Ia vizita în 
Cehoslovacia a ministrului prim 
al Indoneziei. Totodată a fost 
semnat și un acord de colabo
rare economică între cele două 
|iri.

Herald" subliniază în artico
lul său redacțional că declara
ția generalului White dove
dește „cit de îngrozitoare este 
nebunia conducătorilor mili
tari americani". Ziarul cere ca 
americanii „să pună capăt a- 
cestor acțiuni idioate".

Ziarul „Daily Mirror", care 
apare intr-un tiraj de peste 
4.000.000 exemplare, arată in
tr-un articol redacțional ci 
declarațiile de felul celor fă
cute de generalul White sînt 
expresia „politicii lipsite de 
răspundere de balansare in 
pragul războiului, a politicii 
care este produsul ultimului 
stadiu al nebuniei". Anglia, 
scrie ziarul, nu dorește să fie 
părtașă la amenințările nebu
nești cu arma ■ cu hidrogen. 
Parafrazînd cuvintele cunos
cutului conducător de oști en
glez din timpul războaielor 
napoleoniene, ducele de Wel
lington, ziarul scrie in inche- 
iere : „Nu știm ce impresie va 
produce generalul White asu
pra rușilor, dar noi cei din 
Anglia sîntem îngroziți de el".

Ziarul * „Daily Worker" su
bliniază intr-un articol redac
țional că mărturisirile genera
lului american dovedesc că a- 
firmațiile guvernului englez 
că avionul „Rb-47", doborît 
de un pilot sovietic, efectua 
un zbor „legal" în afara spa
țiului aerian sovietic, sînt 
complet false.
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