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HOT ARIREA
Comitetului Central al Partidului Muncitoresd Romîn 

și a Consiliului de Miniștri al R. P. Romine 
cu privire la pregătirea și promovarea cadrelor tehnice, 

economice și de cercetare științifică, 
precum și la îmbunătățirea salarizării lor

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

prim-secretar al 
Comitetului Central 
al Partidului Mun

citoresc Romîn

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 
Romin și Consiliul de Miniștri au adoptat o Ho- 
târîre privind îmbunătățirea pregătirii și salari
zării cadrelor tehnice, economice și de cercetare 
științifică. In hotărîre se arată :

Hotâririle Congresului al III-lca al Partidului 
Muncitoresc Romin cu privire la planul econo
mic de șase ani și la programul de dezvoltare 
a economiei naționale în perspectivă pun în fața 
cadrelor tehnico-economice și de cercetare știin
țifică sarcini de mare răspundere in legătură cu 
introducerea tehnicii noi în toate ramurile eco
nomiei naționale, mecanizarea și automatizarea 
treptată a proceselor tehnologice din industrie, 
transporturi și construcții, creșterea producției 
și productivității muncii și sporirea eficienței 
economice a investițiilor.

Prin măsurile luate de partid și guvern, au 
fost pregătiți în anii 1949—1960 in institutele de 
învățămint superior 49.000 ingineri și peste 
14.000 cadre cu studii superioare economice.

în această perioadă, mii de cadre capabile și 
cu o îndelungată experiență în producție, care 
in trecut nu au avut posibilitatea să se califice 
în școli superioare, au fost îndrumate să urme
ze formele de invâțămint tehnic și economic se
ral și fără frecvență, creindu-li-se condițiile ne
cesare pentru studii.

Introducerea sistemului de salarizare pe func
ții pentru personalul tehnic-administrativ și de 
specialitate — prin Hotărârea Consiliului de Mi
niștri din 1956, care a stabilit condițiile de stu
dii și stagiu necesare pentru ocuparea diferite
lor funcții — a contribuit la o mai bună utili
zare și repartizare a cadrelor tehnico-economice, 
le-a stimulat să-și ridice nivelul cunoștințelor 
profesionale și să-și îmbunătățească activitatea. 
Pe baza prevederilor indicatoarelor de pregătire 
și de stagiu aprobate de Consiliul de Miniștri, 
mulți conducători de întreprinderi și instituții 
au promovat în posturi de răspundere, tehnice și 
economice, cadre cu pregătire superioară, co
respunzătoare sarcinilor complexe ce le reve
neau.

Mai justa repartizare și promovare a cadrelor, 
ca urmare a aplicării acestei Hotăriri, a influ
ențat in mod favorabil importantele realizări 
obținute in ultimii ani in ce privește creșterea 
continuă a producției și productivității muncii, 
reducerea prețului de cost și îmbunătățirea ca
lității produselor.

Cu toate rezultatele obținute în pregătirea ca
drelor cu studii superioare, față de amploarea 
sarcinilor care se pun tuturor ramurilor econo
miei naționale, numărul absolvenților institute
lor superioare tehnice și economice nu este pe 
măsura nevoilor. Totodată, se constată că minis
terele nu s-au preocupat în mod sistematic de 
justa repartizare în producție a cadrelor tinere 
provenite din învățămîntul superior, de crește
rea și promovarea lor în munci de răspundere, 
în conformitate cu aptitudinile lor și cu pro
gresele înregistrate în activitatea lor.

Ținînd seama de importantele obiective ale 
dezvoltării economiei naționale, Hotărîrea tra
sează Comitetului de Stat al Planificării, Minis
terului Invățămîntului și Culturii și ministerelor 
economice sarcina de a elabora UN PRO
GRAM DE PERSPECTIVA PENTRU PREGĂTI
REA CADRELOR CU STUDII SUPERIOARE 
TEHNICE ȘI ECONOMICE, ASTFEL CA PÎNĂ 
LA FINELE ANULUI 1965 SA ASIGURE, IN 
CEA MAI MARE PARTE. OCUPAREA CU CA
DRE CORESPUNZĂTOARE A POSTURILOR 
CARE CER PREGĂTIRE SUPERIOARA.

De asemenea, se vor prevedea nevoile de cadre 
cu pregătire medie tehnică și economică pe spe
cialități, în toate domeniile de activitate, în așa 
fel incit in următorii 5—6 ani să poată fi aco
perite cerințele de astfel de cadre.

In vederea stimulării activității în producție, 
pentru realizarea sarcinilor mari și complexe ce 
decurg din planul de 6 ani și din programul de 
perspectivă, precum și a intensificării ritmului 
de pregătire a cadrelor tehnice și economice, 
COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN ȘI CONSILIUL DE 
MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE RO
MÎNE CONSIDERA NECESARĂ MAJORAREA 
SALARIILOR INGINERILOR, MAIȘTRILOR, 
TEHNICIENILOR, CADRELOR ECONOMICE, 
DE CONDUCERE TEHNICA ȘI ECONOMICĂ. 
PRECUM ȘI A CADRELOR DE CERCETARE 
ȘTIINȚIFICA ȘI DE PROIECTARE, CU ÎNCE
PERE DE LA 1 AUGUST 1960, ÎN MEDIE CU 
20 LA SUTA.

Creșterea salariilor va fi diferențiată, finind 
seama de importanța ramurilor, precum și de 
mărimea și complexitatea întreprinderilor. Prin 
creșterea salariilor maiștrilor și cadrelor tehnice 
se va asigura o mai justă corelare a salariilor lor 
cu cele ale muncitorilor din sectoarele pe care 
le conduc.

în vederea stimulării în mai mare măsură a 
creșterii producției agricole vegetale și animale 
șl reducerii costurilor de producție, este necesar 
ca în gospodăriile agricole de stat și in alte uni
tăți agricole de stat productive să se introducă 
salarizarea proporțională cu realizarea și depă
șirea planului de producție marfă.

Sistemul de premiere a personalului tehnic- 
administrativ din unitățile economice, aprobat 
de Consiliul de Miniștri în anul 1958 și aplicat 
în mod experimental începînd din anul 1959, 
a dat rezultate pozitive. Fiind legat de realiza
rea și depășirea principalilor indicatori calitativi 
ai planului, îndeosebi de reducerea prețului de 
cost și cu condiția realizării producției marfă 
livrată și recepționată, sistemul de premiere a 
mobilizat cadrele tehnico-administrative la rea
lizarea și depășirea sarcinilor de plan.

In vederea scoaterii la iveală în mai mare mă
sură a însemnatelor rezerve existente în toate 
ramurile economiei naționale, începînd cu tri
mestrul al IlI-lea al anului 1960 va fi sporit fon
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dul de premiere a personalului tehnico-adminis- 
trativ.

Odată cu majorarea salariilor tarifare ale ca
drelor de cercetare științifică, se va îmbunătăți 
și modul de premiere a acestor cadre pentru rea
lizarea unor lucrări de calitate superioară lega
te de dezvoltarea economiei, științei și culturii, 
lucrări cu eficacitate economică ridicată, precum 
și pentru punerea in practică a soluțiilor propu
se. Fondurile de premiere a cadrelor de cerce
tare științifică vor fi sporite in aceeași propor
ție cu cele ale cadrelor tehnice și de specialitate 
din unitățile economice productive.

Totodată indemnizațiile lunare pentru titluri
le de candidat in științe și doctor în științe - 
care în prezent se acordă numai cadrelor cu 
titluri științifice din învățămîntul superior - 
vor putea fi acordate și cadrelor de cercetare 
științifică, precum și celor din producție, a că
ror activitate se desfășoară în specialitatea pen
tru care dețin titlul științific și ale căror lucrări, 
prin nivelul lor înalt, reprezintă o contribuție 
deosebită.

Ca urmare a acestor măsuri, sporul veniturilor 
din salarii ale inginerilor, maiștrilor, tehnicie
nilor, cadrelor economice, de conducere tehnică 
și economică, ale cadrelor din domeniul proiec
tării și cercetării științifice, obținut pe baza ac
tualei Hotăriri privind creșterea salariilor tari
fare și fondurilor de premiere, va fi de APROA
PE 1 MILIARD LEI ANUAL.

In scopul ridicării nivelului de pregătire, mai 
justei promovări și îmbunătățirii salarizării ca
drelor tehnice, economice și de cercetare știin- 
țifică, Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliul de Miniștri al Republi- . 
cii Populare Romine

Hotărăsc:
1. — Pentru asigurarea conducerii calificate a 

activității tehnico-economice la nivelul cerințe
lor sporite ale dezvoltării economiei naționale, 
cu începere de la 1 august I960 posturile de con
ducere tehnică și economică : director tehnic, in
giner șef, șef de serviciu (organizarea produc
ției, planificare, investiții, constructor șef, teh
nolog șef, mecanic șef, control tehnic etc.), șef 
de secție producție, șef de birou din întreprin
deri, trusturi, ministere și din alte organe cen
trale economice vor fi ocupate numai de cadre 
cu studii superioare tehnice sau economice.

2. — De la aceeași dată, posturile de ingineri, 
ingineri principali, precum și posturi cerind stu
dii superioare economice vor fi prevăzute nu
mai in locurile unde specificul muncii necesită 
studii superioare tehnice sau economice și vor 
putea fi ocupate numai de cadre avind studiile 
prevăzute de indicatoarele de pregătire și sta
giu. Posturile de tehnicieni vor fi prevăzute nu
mai acolo unde caracterul muncii cerc studii 
medii tehnice și vor fi ocupate numai de cadre 
avind pregătire medie tehnică.

3. — Hotărîrea prevede îmbunătățirea nomen
clatoarelor de funcțiuni, ținînd seama de profi
lul întreprinderilor, de nivelul tehnic și organi
zatoric al producției, de complexitatea acesteia, 
de caracterul tehnologiei, gradul de mecanizare 
și automatizare a procesului de producție, pre
cum și de sarcinile de dezvoltare în perspectivă.

4. — Ministerele, celelalte organe economice 
centrale și comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale și unitățile subordonate lor 
vor acorda o atenție permanentă promovării in 
posturi tehnice, economice și de conducere a 
cadrelor tinere de ingineri și economiști, cu 
practică de producție și pe baza rezultatelor ob
ținute in muncă.

5. — In cazul cînd, în urma măsurilor speci
ficate mai sus, unele posturi pentru care in
dicatorul prevede studii superioare nu pot fi 
ocupate de ingineri sau cadre cu pregătire eco
nomică superioară, vor putea fi menținute cadre 
cu experiență îndelungată în producție care și-au 
însușit cunoștințele necesare pentru îndeplinirea 
în bune condițiuni a funcției ce ocupă, cu apro
barea, de la caz la caz, a ministrului, conducă
torului organului central sau președintelui sfa
tului popular regional.

6. — Salariații care ocupă în prezent posturi 
care necesită studii superioare tehnice sau eco
nomice, fără a avea studiile cerute de indicator, 
vor fi trecuți pe posturi corespunzătoare pre
gătirii lor, cu excepția cazurilor prevăzute în ar
ticolul 5.

7. — Ministerul Invățămîntului și Culturii și 
Comitetul de Stat al Planificării. împreună cu 
celelalte organe centrale interesate, vor elabo
ra pînă cel tirziu la 15 august a.c. planul de 
școlarizare, măr it, pentru pregătirea cadrelor teh
nice pe anul școlar 1960 61, iar pînă la 15 apri
lie 1961 vor prezenta Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romin un plan de mă
suri care să asigure admiterea în facultățile teh
nice și economice a unui număr crescut de stu- 
denți și să permită acoperirea în cea mai mare 
parte, pînă la finele anului 1965, a necesarului 
de cadre tehnice și economice cu studii superi
oare și medii pentru toate ramurile economiei 
naționale.

8. — Cu începere de la data de 1 august 1960 
se majorează salariile tarifare ale următoarelor 
categorii de salariați care îndeplinesc condițiile 
de studii și stagii prevăzute de indicator :
- INGINERI, MAIȘTRI. TEHNICIENI,- CA

DRE DE CONDUCERE TEHNICA - în medie 
cu 25 la sută ;
- CADRE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICA ȘI 

DE PROIECTARE — în medie cu 25 la sută ;
- CADRE CU PREGĂTIRE ECONOMICA SU

PERIOARA — în medie cu 15 la sută ;
- CADRE CU PREGĂTIRE MEDIE ECONO

MICA — în medie cu 10 la sută ;
- 7ADRE TEHNICE ȘI ECONOMICE DIN
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Spre un titlu 
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APARATUL ȘI UNITĂȚILE IN SUBORDINEA 
SFATURILOR POPULARE - in medie cu 18 
la sută.

9. — Cu începere de la 1 august 1960 se ma
jorează în medie cu 25 la sută salariile tari
fare ale INGINERILOR. MAIȘTRILOR, TEHNI
CIENILOR, CADRELOR DE CONDUCERE TEH
NICA și cu 15 la sută ale CADRELOR CU STU
DII ECONOMICE SUPERIOARE ȘI CADRELOR 
DE CONDUCERE ECONOMICA DIN AGRI
CULTURĂ.

în scopul stimulării în mai mare măsură a 
luptei pentru creșterea producției agricole vege
tale și animale, al îndeplinirii planului de livrări 
și reducerii costurilor, se introduce în gospodă
riile agricole de stat și în alte unități agricole 
de. stat productive (ferme, ingrâșătorii etc.), sa
larizarea proporțională cu realizarea și depăși
rea planului.

Salariul tarifar se va acorda in întregime la 
realizarea planului de producție : la depășirea 
planului se va acorda — fără nici o plafonare 
— cite 1 la sută din salariul tarifar pentru fie
care procent de depășire ; in caz de nerealizara 
a planului, salariul tarifar se va acorda iu pro
porția realizării acestuia, fără a putea fi mai mic 
de 85 la sută din noul salariu tarifar majorat.

10. — Se majorează în medie cu 15 la sută 
pentru posturile tehnice și în medie cu 10 la sută 
pentru cele economice, salariile tarifare ale ca
drelor care vor fi menținute pe posturi fără a 
îndeplini condițiile de studii cerute de indicator.

11. — Incepind cu trimestrul al IH-lea al anu
lui 1960. se majorează in medie cu 50 la sută 
fondul de premiere a personalului tehnic-admi
nistrativ din unitățile economice și a personalu
lui de cercetare din institutele de cercetări știin
țifice.

Comitetul de Stat pentru Problemele de Mun
că și Salarii va supune spre aprobare Consiliu
lui de Miniștri, pînă la data de 1 august I960, 
complectările și precizările la criteriile și con
dițiile de premiere a personalului tehnic-admi
nistrativ, rezultate ca necesare în urma experi
mentării începînd din 1959 a acestor criterii.

Se introduce premierea cadrelor de cercetare 
științifică pentru realizarea unor lucrări de 
înaltă calitate, legate de dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, lucrări cu eficacitate econo
mică ridicată, precum si pentru aplicarea în 
practică a soluțiilor propuse.

12. — Indemnizațiile lunare pentru titluri ști
ințifice se vor putea acorda cu începere de la 1 
august 1960 cadrelor de cercetare și celor din 
producție, cu condiția ca activitatea lor să te 
desfășoare în specialitatea pentru care dețin tit
lul științific și ca ei să-și valorifice la locul de 
muncă cunoștințele științifice.

13. — Salariații cărora li se majorează sala
riile tarifare pe baza prevederilor prezentei Ho- 
tărîri beneficiază în continuare de alocația de 
stat pentru copii și de celelalte drepturi care se 
acordă în funcție de nivelul salariilor tarifare, 
chiar dacă, în urma majorării salariilor, depă
șesc plafoanele de salarii stabilite prin regle
mentările în vigoare.

14. — Pentru funcțiile la care, conform pre
vederilor prezentei Hotăriri, se majorează sala
riile, recompensa (sporul) de vechime se men
ține la nivelul absolut avut pînă la 1 august 
1960 pe baza reglementării în vigoare.

★

Miniștrii, conducătorii celorlalte organe cen
trale, precum și comitetele executive ale sfaturi
lor populare regionale vor lua, împreună cu Co
mitetul de Stat pentru Problemele de Muncă și 
Salarii, toate măsurile necesare pentru aplicarea 
în cele mai bune condițiuni a sarcinilor ce de
curg din Hotărîrea de față.

Ținînd seama de rolul sindicatelor în perfec
ționarea organizării producției, în introducerea 
tehnicii noi, în creșterea nivelului tehnico-profe- 
sional al cadrelor, în organizarea întrecerii socia
liste și ridicarea continuă a nivelului de trai al 
celor ce muncesc, Consiliul Central al Sindica
telor și comitetele centrale ale uniunilor sindi
catelor de ramură vor sprijini ministerele, cele
lalte organe centrale și comitetele executive ale 
sfaturilor populare în aplicarea prevederilor din 
prezenta Hotărîre.

Comitetele regionale, raionale și orășenești de 
partid vor controla îndeplinirea sarcinilor ce 
decurg din prezenta Hotărîre privind încadrarea 
în posturi de conducere, tehnice și economice a 
cadrelor cu studii, folosirea mai judicioasă a 
cadrelor tehnice și economice și aplicarea întoc
mai a măsurilor de îmbunătățire a salarizării, 
în vederea creșterii nivelului tehnic și organi
zatoric al întreprinderilor, obținerii unei pro
ducții de calitate superioară și cu maximum de 
eficientă economică.

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
MUNCITORESC ROMÎN ȘI CONSILIUL DE 
MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE RO- 
MÎNE ÎȘI EXPRIMA CONVINGEREA CA IN
GINERII. MAIȘTRII. TEHNICIENII. CADRELE 
ECONOMICE. DE PROIECTARE ȘI CERCETĂ
TORII ȘTIINȚIFICI VOR DEPUNE O MUNCĂ 
ȘI MAI SUSȚINUTA. ÎMPREUNA CU TOȚI 
OAMENII MUNCII PENTRU INTRODUCEREA 
PROGRESULUI TEHNIC ÎN ECONOMIE, 
DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI. CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII ȘI REDUCEREA 
CHELTUIELILOR MATERIALE DE PRODUC
ȚIE - BAZA SIGURA A RIDICĂRII NECON
TENITE A NIVELULUI DE TRAI MATERIAL 
ȘI CULTURAL AL ÎNTREGULUI POPOR 
MUNCITOR.

Hotărîrea este semnată de tovarășul GH. 
GHEORGHIU-DEJ, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc Romin, și de 
tovarășul CHIVU STOICA, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Romine.

In întîmpinarea 
Congresului 

al IlI-lea al U.T.M.
însuflețit de hotărîrile Congre

sului partidului, tineretul în
tâmpină cel de-al IlI-lea Con
gres al U.T.M. participînd activ 
la acțiunile patriotice inițiale 
de organizațiile U.T.M.

Sute de vagoane încărcate cu 
fier vechi colectat de tineri și 
pionieri iau drumul oțelăriilor 
patriei. Membrii brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică din 
regiunea Hunedoara au strîns 
numai în ultima săptămînă 144 
tone de fier vechi, iar tinerii și 
pionierii din regiunea Bacău au 
colectat 182 tone de metale 
vechi.

în aceeași perioadă, peste 700 
de tineri din regiunea Iași au 
ajutat pe muncitorii din gospo- 
dariile agricole de stat la slrîn- 

recoltei. Numeroși tineri din 
regiunea Suceava au ajutat Ia 
prășitul porumbului pe o supra
față dc 556 de hectare ale gos
podăriilor agricole de stat și 
gospodăriilor colective și au e- 
fectuat peste 8900 m.c. de săpă
turi la lucrările de hidroamelio
rații.

Prin contribuția tineretului din 
regiunea Stalin au fost efectuate 
lucrări de combatere a dăunăto
rilor pe o suprafață de peste 100 
hectare și au fo«t curățate mai 
mult de 700 ha de pășuni «i fi
nețe De asemenea tinerii au 
contribuit la insilozări.

In regiunea Oradea 126 de 
brigăzi de munca patriotică, cu- 
prinzind aproape 2500 de tineri, 
au efectuat mai mult de 10.000 
ore de muncă patriotica la con
strucția și repararea de drumuri.

(Agerprw)

Tovarășului WLADYSLAW GOMULKA 
prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului ALEKSANDER ZAWADSKI 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone
VARȘOVIA 

Dragi tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine și al întregului popor romîn v.d 
transmitem dv. și prin dv. poporului prieten polonez un cald salut 
tovărășesc și cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii națio
nale a Poloniei.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, oamenii 
muncii din Republica Populară Polonă, eliberați pentru totdeauna 
de sub jugul exploatării străine, au obținut în cei 16 ani de la eli
berare succese hotărîtoare pe drumul construirii socialismului, adu- 
cind o contribuție activă și importantă la lupta lagărului socialist 
pentru triumful cauzei păcii în lume.

Însuflețite de țelul comun — construirea socialismului — Republica 
Populară Romînă și Republica Populară Polonă dezvoltă necontenit 
relațiile de colaborare frățească și ajutor reciproc statornicite intre 
ele, spre binele și prosperitatea ambelor noastre popoare.

Poporul romîn se bucură sincer de realizările obținute de poporul 
frate polonez în munca sa rodnică și-i urează din toată inima noi 
succese în lupta și munca sa pentru continua înflorire a Poloniei 
socialiste, pentru pace în întreaga lume.

CHIVU STOICA

președintele Consi
liului de Miniștri al 
Republicii Populare 

Romine

ION GHEORGHE 
MAURER 

președintele Prezi
diului Marii Adu
nări Naționale a 
Republicii Populare 

Romîn e

★ ★

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului polonez, tov.
Avram Bunaciu, ministrul Afaceri’or Externe al R.P. Romîne, 
a adresat o telegramă de felicitări tov. Adam Rapacki, mini
strul Afacerilor Externe al R.P. Polone.

Să strîngern recolta la timp 
și fără pierderi!

— Frumoosa recoltă !
- Și ce curat e gnul nostru 1
O discuție obișnuită Io sfirșitul unei zile de companie între 

cîteva fete din gospodăria colectivă „8 Mai" din comuna Pro- 
dulești, regiunea București. i

Ramași în urma

In regiunea Galafi:

Numeroase raioane

CONSTANȚA (de’a 
corespondentul nos
tru).

î.i ultima vreme tn 
regiunea Constanța 
tâmpul a fost favora
bil recoltărilor. în 
unele raioane ca : 
Fetești. Tulcea. Mă- 
cin $i Hîrșove. unde 
au fost luate din 
timp măsuri eficace 
pentru folosirea tutu
ror forțelor, a între. 
g:i capacități de lu
cru a mașinilor, su
prafețele de grîu, ră
mase încă nerecolta
te mai reprezintă 
cei mult 2—5 pro. 
cente.

Din păcate nu 
peste tot, în toate 
raioanele Se depun 
aceleași eforturi pen. 
tru terminarea grab
nică a recoltării gri
ului.

Raionul codaș la 
recoltatul griului este 
Negru Vodă. Pînă la 
19 iulie, suprafețele 
de grîn recoltate aici 
reprezentau doar 65 
la sută din plan. E 
adevărat că, din pri. 
cina climei, recolta
tul a început în a- 
cest raion cu o întâr
ziere de cîteva zile. 
Forțele existente aci 
ofereau însă posibili
tatea recuperării a. 
cestei întârzieri. Acest 
decalaj nu a fost re
cuperat nici acum, 
ba chiar a continuat 
sa se mărească, ca 
urmare a deficiente
lor ivite în folosirea 
la maximum a între
gii capacități de lu
cru a mașinilor. Gos. 
podăriile agricole co
lective nu eu folosit 
de la început șl chiar 
și acum folosesc în

mică măsură proprir.le 
k>r seceră tori, iar 
unele S.M.T. din ra
ion nu au folosit 
secerătoarele legători 
di-i cauză că erau 
defecte.

Unele organizații 
U.T.M., ca cele de la 
Darabani. .,23 Au
gust- și Topraisar, 
îiu-și aduc aportul 
cuvenit la recoltat, 
nu au stabilit sarcini 
precise centru tineri 
Pe perioada campa
niei.

E necesar ca, în zi
lele care au mai ră- 
iras să fie luate ase. 
menea măsuri îneît 
recoltatul să se ter
mine cît mai grabnic 
pentru a se evita 
pierderii*  de recoltă 
prin răscoacerea și 
scuturarea griului.

I. ȘERBU

au terminat strîngerea 
cerealelor păioase

în săptămîna record, orga
nizată în vederea intensifică
rii strîngerii recoltelor în re
giunea Galați, ritmul lucră
rilor a fost depășit. Datorită 
acestui fapt, în raioanele Căl- 
mățui, Filimon Sîrbu, Galați, 
Focșani, Bujor. Panciu, Liești 
s-a terminat strîngerea cerea
lelor păioase. Au terminat de 
asemenea recoltarea păioase- 
lor aproape 30 de G.A.S. din 
cele 39 cultivatoare de grîu, 
orz și secară. Totodată s-a 
intensificat treierișul păioase- 
lor în cadrul gospodăriilor 
colective și întovărășirilor a- 
gricole. Pînă acum, colecti
viștii și întovărășiții au tre
ierat recolta de pe mai mult 
de 40 la sută din suprafața 
recoltată. Pe ariile colectiv: ș- 
tilor din raioanele Brăila, 
Călmățui, Filimon Sîrbu. ca
pacitatea de producție a ba
tozelor a fost folosită mai din 
plin, fapt care a făcut ca a- 
ceste raioane să devină frun
tașe. Colectiviștii din G.A.C. 
..Drum Nou“ din comuna 
Plopu, au terminat primii 
treieratul păioaselor. Folosind 
întreaga capacitate a celor 
trei batoze, prin organizarea 
muncii la arie în rotație, re
colta de grîu de pe 694 ha a 
fost treierată în. mai puțin de 
zece zile. Aceasta a înlăturat 
pierderile, colectiviștii' obți- 
nind peste 3.000 kg de grîu 
în medie la ha.
k (Agerpres)

în Editura politică 
au apărut în tiraj 

de masă
Directivele Congresului al 

Ill-lea al P.M.R. cu privire la 
planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe anii 
1960-1965 și la schița placu
lui economic de perspectiva 
pe 15 ani.

★
Statutul Partidului Munci

toresc Romin (Text cu modi
ficările aprobate de Con
gresul ai Ill-lea al P.M.R.).

Domnului PATRICE LUMUMBA 
președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Congo

LEOPOLDVILLE
Tn numele guvernului Republicii Populare Romîne și al în

tregului popor romîn adresăm dv. și prin dv. guvernului și 
poporului Republicii Congo, expresia sentimentelor noastre de 
solidaritate cu lupta dreaptă a poporului congolez pentru apă
rarea libertății și independenței sale recent dobindite prin luptă 
și nenumărate jertfe.

Guvernul Republicii Populare Romîne condamnă agresiunea 
colonialistă împotriva independenței, suveranității și integri
tății teritoriale a Republicii Congo și se pronunță în modul 
cel mai ferm pentru aplicarea consecventă a hotăririlor Con
siliului de Securitate, pentru imediata retragere a trupelor 
belgiene din Congo.

Guvernul Republicii Populare Romîne așteaptă ca O.N.U. să 
dea dovadă de eficacitate și promptitudine in acțiunile sale 
pentru respectarea independenței, suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Congo.

Guvernul și poporul Republicii Populare Romîne sprijină ac
țiunile întreprinse de Republica Congo pentru triumful cauzei 
juste a poporului congolez și a guvernului său legal și iși ex
primă totodată încrederea că lupta poporului congolez pentru 
libertate și independență va fi încununată de succes.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului ele Miniștri 

al
Republicii Populare Romîne f \

Tînâra Speranța Dumitru de la 
Fabrica „Flamura Roșie“ din 
Capitala, lucrează la o nouă 
țesătură din fire sintetice mono- 
fil. Pe luna iunie ea a depășii 
planul de producție cu 5,2 j<! 

sută.



SPRE UN TITLU DE CINSTE :

BRIGADĂ FRUNTAȘĂ!
Tineretul patriei noastre, alaiuri de întregul 

nostru popor muncește cu puternic ovint pentru 
înfăptuirea sarcinilor trasate de cel de al lll-lea 
Congres al partidului. In aceste zile luptind 
pentru creșterea producției și productivității 
muncii, pentru reducerea prețului de cost și 
sporirea calității produselor, organizațiile J.T.M., 
tinerii își îndreaptă atenția spre a ridica și moi 
mult nivelul activității brigăzilor de producție 
a’e tineretului. Astfei, in focul întrecerii socialiste 
pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de portid se

îmbogățește continuu experiența brigăzilor in 
ceea ce privește organizarea muncii, ridicarea 
continuă a calificării profesionale a fiecărui 
tinăr, întrajutorarea, munca de educație, înche
garea unei puternice vieți colective, statornici*  
rea unei atmosfere plină de exigență față de 
munca fiecăruia.

In pagina de față prezentăm cîteva aspecte 
din experiența unor brigăzi de producție ale ti
neretului.

ÎN 1965 BRIGADA 
VA ABSOLVI 

ȘCOALA MEDIE
COMOARA DE EXPERIENȚĂ

A BRIGĂZII

ținerilor 
i vreme, 
existentei 

in- 
pe ici pe colo să

tncă de ciad am organizat 
brigada, datorită sprijinului 
dat de organizația de partid, 
au venit să lucreze cu noi in 
brigadă doi turnători virstnici. 
doi comuniști. Astăzi, briga
da noastră este un colectiv 
puternic, închegat, se socoteș
te printre brigăzile fruntașe 
din întreprindere. Lună de 
lună noi depășim planul de 
producție cu circa £•—Î5 ia 
sută. Membrii brigăzii au reu
șit să reducă procentul admis 
de rebuturi la peste jumătate 
și să realizeze in mod regulat 
importante economii. Și toate 
acestea, succesele, ca și torta 
brigăzii, le datorăm ajntorului 
permanent al muncitorilor 
virstnici, comuniștilor Gheor- 
ghe Dulea și FI or ea Iordache. 
care muncesc alături de nai. 
Pentru a întări colectivul bri
găzii, pentru a dezvolta în
sușirile muncitorului înain
tai, comuniștii au vegheat 
tot timpul asupra 
din brigadă. Intr-o 
pe la inceputni i 
sale, in brigada noastră 
cepuse 
apară manifestări de indisci
plină. Erau unii care iotirxtau. 
pierdeau timpul in orele de 
lucru și munceau neatent. Ie
pure Marin si Ion Tânase erau 
doi din aceștia. Tovarășul 
Dulea le-a vorbit acestora 
desure discin'in*  muncitorea
scă, despre răspunderea pe 
care trebufb s-o aibă flecare 
muncitor acolo unde locrează. 
Cuvintele tovarășului Dulea 
erau întărite de exemplul său 
și al celuilalt eo*naoisL  De 
cind ii cunoaștem noL acești 
tovarăși nu veniseră măcar 
odată mai tirriu la lucru li 
doi veneau totdeauna mai 
devreme, pregăteau sculele ți 
materialele. Și niciodau »aa 
intiraiat cu vreo lucrare- Ba 
dimpotrivă, piesele lor erau 
Întotdeauna gata la vreme ți 
de cea mai bună calitate. Nu 
ne-ar fi crăpat obrazul ea aoi 
să fim altfel ? Cei doi tineri 
au avut astfel de la cine că 
învețe cum să muncească și 
să se poarte și ajutați de în
treg colectivul brigăzii au 
reușit să devină harnici șa dis
ciplinați

Comuniștii din brigadă as 
urmărit in generai comporta
rea noastră, a tinerilor in 
viață. Ne-au povățuit ca niște 
părinți și cum să ne imbricata, 
cum să ne distrăm, cum să ne 
gospodărim ciștigurile. intr-un 
cuvint cum să ne comportăm 
in familie și societate Mircea 
Nicolae, de pildă, este acum 
un băiat cu o comportare mo
rală sănătoasă, tocmai fiindcă 
muncitorii virstnici au ve
gheat asupra lui. dindu-i 
exemplu de muncitori eu 
preocupări serioase și atitu
dini cinstite in viață- Si nai 
toți, in orice domeniu, am În
vățat și învățam de la tova
rășii noștri virstnici.

Iată și alte exemple Cind 
a fost constituită, brigada a 
sțrins un număr nu prea mare 
de tineri, dar mai fiecare 
dintre aceștia lucrase la o 
altă întreprindere, cu alt 
specific. Acest lucru a avut 
desigur anumite urmări ne
gative, Cei doi comuniști 
s-au străduit insă să li
chideze in scurt timp acest

0 FAMILIE...
Este un lucru obișnuit azi 

să-i vezi pe tinerii din brigada 
noastră plecind după orele de 
lucru împreună, preocupați de 
probleme comune, privite de 
fiecare cu multă seriozitate. 
Dacă ai să te afli in mijlocul 
lor, ai să-i auzi vorbind des
pre filmul pe care-1 vor vi
ziona in colectiv in după-a- 
miaza aceea, ori despre ac
țiunile de muncă patriotică la 
care vor participa sau, pur și 
simplu, ai să-i auzi punîndu-și 
firesc întrebarea : ce facem 
în după-amiaza aceasta ?

întrebarea și-o pune fie
care, dar nu pentru sine, ci 
pentru întreaga brigadă : „Ce 
facem ?“ La acest mod de a 
ne concepe pe noi înșine în 
cadrul colectivului, de a gîndi 
și năzui împreună, am ajuns 
firesc în anii in care activita
tea în producție ne-a apro
piat, ne-a făcut să ne simțim 
uniți, preocupați de aceleași 
idealuri. E de la sine înțeles 
că drumul pînă aici n-a fost 
un drum liniar, ușor de par-

formele 
aceste 

pămin- 
bucățică, 
dat re

cu 
au 

bătute greșit.

neajuns, ajutind pe fiecare ti
năr să-și ridice calificarea ia 
nivelul cerințelor secției noas
tre de turnătorie. Odată s-a 
intimpiat să turnăm in bri
gadă roți dințate pentru po
duri rulante. O parte din pie
se au ieșit bune, dar o parte, 
proaste. Cum este posibil ? — 
ne-am mirai noi. Doar le-am 
turnat pe toate din aceeași 
tontă. Cei doi muncitori virst
nici au luate toate 
in care s-au turnat 
piese și au desfăcut 
tul bucățică 
Formele care 
but fuseseră 
adică prea Urc in jurul miezu
lui. Ei și-a» amintit de cazan 
asemănătoare. Și lor, cu ani in 
armă, lipsindu-le experiența 
practică de muncă li se ia- 
IBuplaseră lucruri asemă
nătoare. Numai e*  lor uu le a- 
ratase nimeni unde greșiseră. 
Cu noi insă, tovarășul Dulea a 
discutat amănunții-
- Vedeți, ne-a tis ei. fonta 

lichidă, rariudu te. elimină 
gaze. Acest lucru U suta și vai. 
l-ași invitai la școala. Și ga
zele se elimină prin pereții de 
nisip și păminc Dacă b-ti 
prea tare pâminuil. și asta s-a 
intimpiat la voi, la căldura, ei 
se coace și foraaexză a crustă 
prin care nu mai iese nici un 
lei de gaze. Gazele râmia in 
ionii și dan paroxitățile oco
lea, Forma trebuie bătuta mai 
tare la margine *1  na la mie*.

lată dar in mod concret cum 
expeneața celor dai munci teri 
rmaid ne-a ajutat intr-s

btjMit poate iacă multă vre
me. Ajutați tot timpul de cei 
doi tovarăși, cted lucram pie
se mai complicate, am Învă
țat să mim'.iat- cu ochii cind 
e formă este cu adevărat bună 
pentru turnarea metalului li
chid. Rebuturi legale de for
mare nu s-au mai ivit. Și lot 
untpai cind a fost mai greu, 
ciad am primit piese mai 
eompbcase. zlătari de noi 
au fes*  dei tovarăș*  al s*e*ri  
iiritau 1. care cu experiența 
ier bogată de muaeă. ne-aa a- 
juta*  să punem la punct ceea 
ce ne frina munca. Și ve
deți ua. de ta muncitorii 
uintaâci. noi am preluat ex
periența lor căpătată in zeci 
de ani de iile de muncă și 
chiar experiența meșterilor 
lor.

Și acum, in numele tineri
lor din brigadă. vreau să 
închei cn gloduri de reeunas- 
l irita față de naonetlarti virst
nici care lucrează alături de 
■ai, Matilda tie ia orice mo
ment pi ia orice situație. Pre- 

brigada de producție a unere-

ditifle principale ea ea tați 
ridice continuu nivelul acti- 
vității sale, să deoină na co
lecții cit mai unit, ca reeal- 
tale mereu mai bene. Iată de 

curs. La început, nu eram un 
colectiv omogen. Bucur și 
Păun, de exemplu, nu aveau 
deloc tendința de a se apro
pia de noi, de a se manifesto 
ca trăind problemele întregu
lui colectiv. Dimpotrivă, erau 
străini de bngadâ. nu luau 
parte cu noi la acțiunile din 
afara orelor de producție. 
Noi î-am atras in colecti
vul brigăzii, i-am adus in 
mijlocul nostru, le-am oferit o 
viață mai plăcută, mai intere
santă. Au devenit astfel mun
citori buni, s-au înscris la li
ceul seral, participă alături de 
noi la acțiunile din afara ore
lor de producție. Azi ne putem 
mîndri cu faptele lor.

Cum am reușit să-i facem 
să devină astfel ?-Se înțelege 
că nu dintr-odată. Amindoi 
erau pasionați de spectacolele 
de film și de teatru. Am aran
jat în așa fel lucrurile, tncît 
vizionările pe care le făceau 
ei, individual, să coincidă cu 
ieșirile noastre In colectiv, la 
aceste vizionări. Colectivul 

nostru era în general unit, ve
sel, știa să-și facă viața fru
moasă. Ei și-au dat seama că 
e foarte plăcut cu noi și au în
ceput să ia parte la acțiunile 
noastre comune.

Ocupîndu-se de ei, brigada 
noastră a avut ea însăși de 
învățat. Pe nesimțite, am în
ceput să ne organizăm țot 
mai bine viața în afara orelor 
de producție. Ieșirile la film și 
teatru în colectiv, la joile ti
neretului, la plajă sau în ex
cursii, au căpătat un caracter 
organizat. Cînd Gheorghiță 
Petre, „artistul" nostru, are 
spectacol, mergem cu toții 
să-1 vedem. La meciurile lui 
Vrînceanu. fotbalistul, face 
„galerie" întreaga brigadă. A- 
cum nu mai putem trăi izolat, 
neinteresîndu-ne felul cum își 
petrece timpul după orele de 
producție fiecare din colecti
vul nostru.

Dindu-ne seama că viața în 
afara orelor de producție pe
trecută împreună are o mare 
influență asupra mentalității 
fiecăruia, unindu-1 cu țelurile 
colectivului, căutăm să ne or
ganizăm tot mai bine timpul 
liber.

Ne vizitam acasă familiile, 
stăm de vorbă și cu părinții 
noștri, care au o experiență 
mai bogată de viață. învățăm 
de la ei. le folosim îndrumă
rile Totodată, căutăm noi for
me de a ne petrece timpul li
ber. noi metode pentru a face 
viața colectivului nostru fru
moasă. Anul acesta, am făcut 
două excursii la Tulcea și la 
Baltă. Am petrecut duminici 
plăcute minunate. Acum pro
iectăm să mergem lntr-o ex
cursie mai lungă la Filipoiu 
și Galati- Bărbieru Dumitru 
este un pasionat fotograf a- 
mator. Asa că nu vor lipsi 

nid amintirile Iercuț Niță, 
V-a cumpărat acordeon. Acum 
fiecare se simte obligat să îm
bogățească viața brigăzii noa
stre eu contribuția sa, cu lu
cruri noi. manifestîndu-și în 
felul acesta atașamentul față 
de colectiv, bucuria că trăiește 
intre prieteni adevărați. Viața 
noastră, și in uzină și în afara 
ei. este viața unui colectiv 
unit puternic. Discutăm des
pre planurile noastre, despre 
bucuriile noastre și, cînd se 
ivesc necazuri, ele tint pro
bleme ale întregului colectiv. 
Acest lucru, firește, este posi
bil acum, cînd am devenit un 
colectiv unit și între noi s-a 
stabilit o legătură sufletească 
puternică — rezultat al felului 
cum am știut să ne organizăm 
viața atit în uzină. în muncă, 
cit și in afara uzinei, în timpul 
liber.

Noi am înțeles astfel că ar 
fi o anomalie ca în producție 
să muncim împreună, în co
lectiv. iar după cele opt ore 
de lucru, să ne despărțim, să 
ne imprăștiem, încit nici să 
nu ne cunoaștem unul pe celă
lalt Ne-am dat seama că ac
tivitatea brigăzii în producție 
nu poate fi ruptă de restul ac
tivității noastre. în felul aces
ta obținem rezultate bune In 
producție, iar viața noastră 
este tot mai plăcută.

BRATU ȘTEFAN 
responsabilul brigăzii 

de tineret de la sculăria 
centrală a Uzinelor 
„Progresul" ’Brăila.

...DAR NU 0 FAMILIUTĂ
O brigadă. în adevăratul său 

înțeles trebuie să fie ca o fa
milie, să ducă o viață puter
nică și multilaterală de colec
tiv. Membrii brigăzii trebuie 
să aibă ceva din membrii u- 
nei familii. In brigadă, asta 
înseamnă unitate de vederi, de 
voință și de acțiune. Scopul? 
Pentru a obține rezultate cît 
mai bune în muncă. Există 
insă și un pericol pentru bri- 
gedă : ca înțelesul de familie 
să cadă pe panta... familiuței. 
Aceasta duce la o serie întrea
gă de anomalii. De aici pot 
porni greșeli care se reflectă 
in activitatea brigăzii și a fie
cărui tînăr în parte. In cazul 
acesta, atmosfera sănătoasă, 
plină de exigență, scade trep
tat, făcind loc autoliniștirii, 
atmosferei de cocoloșire a lip

La secția războaie de la „Industria Linii“-Ti>mlșoara lucrează 
și brigada condusă de Pavel Maniov, meșterul secției. Sub 
îndrumările sale, brigada a reu șit să muncească mai bine, dind 

o producție de calitate.

surilor. Brigada noastră nu 
păcătuiește insă prin asta. A 
fost și la noi o vreme cînd 
dacă unul greșea o formă, pe 
vecinul de alături nici nu-l 
durea capul. Dar asta n-a du
rat mult. S-a văzut că greșe
lile unuia au înrîurire asupra 
întregului colectiv. Unul tră
gea înapoi toată brigada. S-a 
văzut că fără exigență, lucru
rile merg prost, ajungîndu-se 
chiar la destrămarea brigăzii. 
Împotriva acestei primejdii, 
din inițiativa și cu sprijinul 
muncitorilor virstnici, în bri
gadă a fost îndreptat focul 
criticii principiale. De acest 

In timpul liber, brigada de tineret de la secția mecanică a Uzinelor „Cheorghi Dimitrov" din Arad, participă la diferite 
ccțiuni în colectiv, lată-i pe stadion]

foe n-a fost cruțat nimeni, 
nici cel mai bun prieten. 
Nu de mult, brigada noa
stră de tipăritori, opt la 
număr, lucra la niște pom
pe de cimentare. Gheorghe 
Mateescu, cel mai bun prieten 
al meu, mișca foarte mult mo
delul în pămint. Din cauză că 
bătea puțin și rău pămîntul, 
acesta rămînea afinat și, în 
timpul răsturnării formei, se 
devia conturul piesei. Piesa ie 
șea mai mare, or, noi eram 
tocmai într-o bătălie neconte- 
nită'pentru un consum cît mai 
mic de metal. In loc să facă 
economii de metal, el, Mate
escu, aducea pierderi brigăzii: 
cite 10 kg. oțel de fiecare bu
cată pe care o lucra. Trebuie 
să vă spun că familiile noas
tre sint peste tot împreună : la

filme, la teatru, ne ajutăm 
pînă și în treburile gospodă
rești. Știți unde i-am vorbit 
eu despre faptul că muncește 
prost, că face greutăți brigă
zii ? Tocmai se afla la mine 
acasă, îmi ajuta ceva la fun
dații, că cu îmi construiesc o 
casă nouă. Aci am adus vor
ba de lucrul lui prost in bri
gadă. La început părea că 8-a 
supărat. Și soția mea s-a cam 
înfuriat pe mine: „Vine omul 
să-ți dea o mină de ajutor, și 
tu te iei de el", — mi-a zis ea. 
N-a trecut însă mult și Ma- 
teescu a înțeles că eu am avut 
dreptate. Am fost noi colegi

La Fabrica de zahăr „Șiretul" 
din Bucecec, brigada de ti
neri mentori, condusă de Ni- 
coiae Ivan, se consultă întot
deauna asupra lucrărilor pe 

care le are de făcut.

de școală 4 ani; cu el și cu un 
alt membru al brigăzii, Rujan 
Ion, dar cind e vorba de mun
că, de producție, de răspunde
re pentru activitatea și rezul
tatul brigăzii, punem mai pre
sus interesele colectivului.

Aș vrea să vă dau și un alt 
exemplu. In brigada noastră 
lucrează doi frați: Vasile și 
Cosmică Gheorghe. Amindoi u- 
temiști. Costică e mai mic, are 
vreo 20 de ani, iar Vasile e 
mai mare. Intr-o vreme, Cos
tică nu prea era interesat in 
procesul de producție. Cel mai 
mare, un muncitor foarte bun, 
a văzut acest lucru. Nu i-a zis 
nimic. Dar omul a început să-i 
urmărească munca. S-a dus o- 
dată pînă la sectorul curățăto
rie să vadă cum au ieșit pie
sele făcute de fratele lui mai 
mic. S-a intimplat că acesta 
executase o piuliță de Ia masa 
rotary de la instalații 4 L.D. și 
o executase proșt. Cind forma 
a fost adusă la rampa de tur
nare, s-a spart. Era de față și 
Vasile. L-a luat la rost incit 
nu ziceai că-s frați: „Te ții 
de prostii! Ți-au intrat in cap 
numai plimbările ! La lucru 
nu-ți stă mintea**,  ii zicea cel 
mai mare, in plină lume. „Să 
muncești cum se cere !" Acum 
lucrează la același nivel a- 
mindoi.

Acestea tint cîteva exemple 
doar care vorbesc simplu, dar 
convingător despre atmosfera 
de exigență din brigadă față 
de greșeli și lipsuri. Această 
exigență nu se limitează nu*  
mai la membrii brigăzii- Și eu 
ca responsabil am trecut prin 
focurile criticii. Odată, din 
neatenție am rebutat o piesă, 
un picior de turlă. A doua zi, 
toată brigada era la rampă și 
m-a chemat acolo. Mi-a vor
bit Alexandru lonescu : „Ui
te, Ștefane, îți place ce faci ? 
Așa exemplu ești tu ?..." Nu 
m-au iertat pînă nu am făcut 
o nouă piesă in loc, in timpul 
meu liber. Această exigență 
față de el însuși și de cei din 
jur, care există la fiecare 
membru al brigăzii, după cum 
se vede, dă rezultate bune. In 
ultimul timp, in luna iunie, noi 
am obținut o depășire a pla
nului de 45 la sută și am eco
nomisit 4.800 kg. pămint de 
model, in valoare de peste 
13.000 lei, și 30 kg. cuie, a 5 
lei kg. Aceste rezultate nu 
le-am fi obținut dacă spiritul 
de intransigență față de lip
suri nu stătea la baza muncii 
noastre. In brigada noastră 
s-a încetățenit acel spirit să
nătos, acea atmosferă de exi
gență față de fiecare membru 
al ei.

ȘTEFAN ENE 
responsabilul brigăzii nr. 1 de 
tipăritori de la turnătoria de 
oțel Uzinele „1 Mai"-Ploești
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Tinerii din brigada pe 
o conduc obțin rezultate 
semnate in producție, 
acest lucru, brigada este 
derată ca fruntașă 
troleihuse, sectorul 
Deși nai reușim să 
nim lună 
producție 
de Șermen 
tate, deși 
sim mai 
primă, să întreținem mai 
sculele, ne mai izbim uneorț de 
anumite greutăți în producție 
datorită unor goluri pe care le 
avem în pregătirea noastră pro
fesionali Uneori în special a- 
tuncî cînd am introdus în fa
bricație noi produse, noi modele 
de mașini pe care nu le-om 
mai făcut. produse de înaltă 
precizie, de înaltă tehnicitate, 
na izbeam de anumite greutăți 
in executarea reperelor. Deși nu 
sint frecvente asemenea cazuri, 
ele totuși ne-au dat de gînd-it. 
Daci nu înveți, daca bați pa
sul pe loc, tehnica, care avan
sează mereu, te lasă de că
ruță. cum se spune. Ne-am dat 
astfel seama că pentru a ridica 
pe o treaptă superioară activita
tea întregii brigăzi va trebui 
în primul rînd să luăm mă
suri pentru ridicarea continuă 
a calificării fiecărui tinăr. De 
altfel unde dacă nu în brigadă 
e locul cel mai potrivit, locul 
cel mai prielnic de organizare 
sistematică a învățăturii, a ridi- 
carii calificării fiecărui tinăr ?

Ca responsabil al brigăzii 
m am sfătuit cu tov. 
secretarul organizației de 
U.T.M., și cu comunistul 
mitru Badea. care lucrează 
brigada noastră. Cunoscînd 
fiecare tinăr din brigadă, cunas- 
cind posibilitățile fiecăruia, 
discutînd cu ei, nai am stabilit 
cam ce trebuie să învețe fiecare 
pentru a-și completa cunoștin
țele, pentru a^și ridica califica
rea profesională.

Am ajuns cu toții la conclu
zia că trebuie să învățăm, 
că nici un tînăr din brigadă nu 
trebuie să răpună în afara unei 
forme de învățămînt profesional.

Pe baza discuțiilor din brigadă 
am făcut un plan detailat de 
școlarizare a brigăzii care

brigăzii 
Iordache, 

buză 
Ru

in 
pe

cu
prinde pe ab salul fiecare tiuăr. 
Ideea întocmirii acestui plan 
a izvorit din înțelegerea profundi 
a sarcinilor puse de partid pri’ 
tind ridicarea calificării tineri
lor, privind dezvoltarea progre
sului tehnic—eâ» sigure care duc 
la sporirea continuă a producției 
și productivității muncii, la re
ducerea prețului de coșț. Obiec
tivul principal al planului nostru 
de școlarizare este ce pînă la 
gfirșitul șesenglului, adică pînă

ASEMENEA
A te compQrta în chip socia

list atit la locul de muncă, între 
tovarășii tăi, cit și în familie și 
in societate, iată cheia succese 
lor unui colectiv. Spun aceste 
lucruri pentru că am toate te
meiurile. Sint responsabilul unei 
brigăzi formată din tineri, fete 
și băieți. Ne-am unit într-un 
colectiv acum vreo doi ani de 
zile. Cu toții sintem 14 inși, Lu
crăm în secția 5Q0 a Uzinelor 
„Steagul Roșu’* din Orașul Sta^ 
lin. Ca meserii sintem frezori și 
strungari.

Aveam și atunci la început 
meserii oarecum înrudite, însă 
comportarea noastră era dife
rită. Ca să unim colectivul brigă
zii, să facem din el o brigadă 
de nădejde în producție ne-am 
ocupat cu toți de educația noas-r 
tră în muncă și dincolo de por*  
țile uzinei, de educația îndeosebi 
a celor care aveau unele apucă*  
turi și metehne învechite. La 
început unii din noi mai aveau 
unele comportări urîte. Voleriu 
Găvăneanu, răspundea obraznic 
maiștrilor și reglărilor, nu stătea 
de vorbă cu nimeni, cînd era 
vorba de o problemă de produc
ție, întirzia de la lucru. Uneori 
și lipsea. Dincolo de poarta uzi

în 196.5, fiecare tinăr din br'- 
gadă să urmeze >-':rs': nle s‘-o 
medii serale, in același timp pen
tru acest an um stabilit un plan 
de pregătire profesională detai
lat pentru fiecare din cei 20 de 
membri ai brigăzii.

Pentru obținerea unei înalte 
pregătiri tehnico-profesionale și 
de culțură generală noi am stabi
lit să încă din acțgst an, șase ti
neri din brigadă — Tudora Sava, 
Mihai Zorțoană, Mihai Girjană, 
Corlștantin Stoica, Gh. Andrei și 
Ion Urucu —- să urmeze cursuri
le școlii medii serale. în unani
mitate am hotărît in același timp 
ca toți tinerii să urmeze cursu
rile de ridicarea calificării, or
ganizate în secția noastră. Pro
blemele care se discută aici, pro
bleme curente ale producției, sint 
de un real folos pentru fiecare 
tînăr din brigadă. în același 
timp nai am stabilit ca ceilalți 
tineri din brigadă să se înscrie 
la Universitatea populară. Acest 
lucru a fost necesar deoarece nu 
toți întrunesc încă condițiile^- 
de a urma școala serală. Pînă 
împlinesc trei «ni tn producție, 
Universitatea populară îi va 
înarma cu o seamă de cunoștințe 
de cultură generală care le va 
ajuta atît acum in producție 
cît și mai tirziu cind se vor 
înscrie la seral. Eu voi participa 
la cursurile de pregătire in ve
derea insorieriî la cursurile fără 
frecvență ale Institutului poli
tehnic.

în afara tuturor acestora noi 
am mai prevăzut organizarea 
unor acțiuni colective pentru 
dezvoltarea cunoștințelor tehni- 
co-profesionale. Astfel am sta
bilit să discutăm odată pe 
lună in colectiv despre ultimele 
noutăți tehnice apărute in me
seria noastră. în construcția de 
mașini și troleibuze. Aceasta se 
va face pe baza unor informări 
pe care le pregătesc și le pre
zintă pe rînd fiecare tinăr din 
brigadă. De asemenea, ne^am 
propus ca fiecare tinăr să ci
tească cite o carte de curînd 
apărută pe care s-o recenzeze 
apoi in cadrul brigăzii. (

Îndeplinirea acestui plan, 
pentru ridicarea continua a 
cniiftcnrii fiecărui tinăr din 
bngudă pentru dezvoltorea cu- 
noUințelor noastre de cultură 
generală ne va ajuta *ă  mun
cim tos usai bine, si stăpinim 
tehnica cea mai avansată. să 
îndeplinim cu succes hotărîrile 
celui de-al lll-lea Congres al 
partidului, privind dezvoltarea 
continuă a economiei noastre 
naționale.

CHIVA 8TELIAN 
responsabil de brigadă 

Uzinele „Tudar Vlpdlmirescu"^ 
București

nei. alte manifestări. Se ținea de 
beții, iar uneori și de scandaluri.] 
Și alții Cq Teodor Rogoz, Moise 
lon^ Sqșu lop. mai dădeau bătaie 
de cap brigăzii, Și evident com
portarea aceasta avea urmări în 
producție. Deseori de-abia reu
șeam să îndeplinim planul bri
găzii.

în fața acestor probleme tre- 
buia găsite metode adecvate de 
muncă educativă susținută. Fie
care tînăr din brigadă trebuie 
să înțeleagă că pentru a fi la 
înălțimea titlului de muncitori ai 
acestei epoci înaintate, pentru a 
ținti spre un nivel mai înalt de 
viață,, cu adevărat socialistă, tre
buie să aibă o înaltă ținută mo
rală. Brigada trebuia să facă 
astfel din acești tineri, muncitori 
cu o înaintată conștiință a răs
punderii po care o au. De treaba 
aceasta am început să ne ocupăm 
cu sprijinul organizației U.f.M, 
sub îndrumarea organizației de 
partid. S-a început în colectivul, 
brigăzii o muncă sistematică ătl 
educație. In consfătuirile noașrrej 
puneam în discuție, ori de cit? 
ori era nevoie cile un caz de a- 
batere șăvîrșit de un tînăr. Ce
ream ca să-și spună fiecare cu- 
VÎntul despre fapta tovarășului 
lor de muncă. Pentru cazuri și 
abateri mai grave, nu așteptam 
consfătuirile noastre obișnuite, 
organizam mici ședințe fulger.

Pe Bratu, Grozea și Găvănea- 
nu i-am atras in brigada artisti
că de agitație. Acolo ei au văzut 
c.um sint ironizate și biciuite me
tehne ca cele de care sufereau ei 
înșiși. Uneori Găvăneavu s-a in
timplat să-și joace rolul din 
viață și pe.,, scenă. Și asta l-a 
pus serioș pe gînduri, tn munca 
pentru educarea fiecărui tînăr 
am folosit și mijloace agitatori
ce: gazeta de perete și postul u- 
temisț control,

Firește, toate acestea au înrîu- 
rit pozitiv comportarea fiecărui 
tînăr in parte și deci munca în
tregii brigăzi,

Astăzi brigada noastră deține 
steagul de brigadă fruntașă pe 
us*nA, fiind socotită ca cea mai 
bună din cele cîteva sute de bri
găzi din uzină.

STELIAN BURQHELEA 
responsabilul brigăzii nr. 4, 
secția 590, Uzmelg ,,Steagul 

Rq}u‘ Orașul Stalin



Muncii educative
îi este străină

monotonia
Uneori, seara^în camera pe 

care o împart cu gepizi ia- 
tea proprie tinereții, Alteia și 
Maria stau și de-apănă amin
tiri. Ce amintiri pot avea două 
fete de optsprezece ani ? Fi
rește eîte ceva din copilărie, 
dar mai ales din anii de școa
lă eare corespund uneia din 
cele mai frumoase perioade 
din viața lor, eînd și-au însu
șit meseria de eare sânt îndră
gostite amândouă. Dar anii de 
școală sînt legați și de o altă 
amuțire seumpă amîndorura > 
primirea Ier în U.T.M. și în* * 
eepuțaril© activității în orga
nizație.

Joi au continuat meciurile tur
neului de baraj pentru cqlifitq- 
rea în categoria B. In seria de 
la Bacău *tuu disputat dopa în- 
tilniri încheiate cu următoarele 
rezultate: C.F.R. Roșiori — Chir
mia Țîrnăveni 2—1; Rapid reg. 
Ploești —r Academia Militară 
București 1—0. în clasament 
conduce Academia Militară cu 6 
puncte, urmată de Rapid reg. 
Piaești și C.F,R. Roșiori cu cîțe 
4 puncte. țJltimele întîlniri se 
dispută duminică.

La Arad în maci suplimentar 
pentru desemnarea locului doi 
Dinamo Săsar, campioana regiu
nii Baia Mare, a învins pe Vo
ința Oradea cu 1-0 și s-a cali
ficat alături de Voința Tg. Mu
reș câștigătoarea grupei^

Ue a?eea discuțiile lor de 
șoară se poartă de multe ori 
in jurul activității lor în orga
nizație.

Aglaia Eiteri, țesătoare și 
prietena ei, filatoare, muneese 
la fabrica de postav „Proleta
rul*  din Bacău, sînt iriemiste 
și activează în organizația de 
aci, Am stat de vorbă mai 
mult cu Aglaia și necazurile 
ei au fost punctul de ple
care pentru a cerceta viața or
ganizației din care face parte.

— Lucrăm 8 ore în produc
ție, iar apoi face fiecare ce 
crede. Qdată pe lună ne mal 
întîlnim la o ședință. E drept 
că iarna am avut și cereul po
litic, că mai mergem din cînd 
în cînd la munca patriotică. în 
restul timpului însă fiecare fa
cem ce credem că ne este mai 
folositor.

Acest — ne întâlnim 0- 
dată pe lună la O ședin
ță mi-a reținut atenția. Ce 
se discută în aceste ședințe 
lunare, care de fapt sînt adu
nările generale ale organiza
ției U.T.M. din sectorul țesă*  
torie ? în ultimele șase luni 
în acest© adunări s-au discu
tat în exclusivitate probleme 
privind antrenarea și mai ac
tivă a tinerilor în produeție. 
Este un merit al organizației 
U.T.M. din sector faptul că 
îndeplinirea planului de pro
dueție, îmbunătățirea calită
ții produselor și realizarea u- 
nor importante economii au 
fost obiectivele principale pc 
care le-a urmărit in activi
tatea sa. Și rezultatele s-au 
văzut prin aceea eă nici un tî- 
Bâr nu luereau sub narmă, că 
a sperii grija tinerilor pen
tru calitatea țesăturilor, ci 
s-a formal o opinie Împotri
va neglijențelor de tot felul. 
Dar problemele producției se 
dezbat și cu alte prilejuri : 
consfătuirile brigăzilor de pro
ducție sînt consacrate în mod 
special discutării felului în 
ca*©  muncesc tinerii, apoi mai 
sînt și consfătuirii© de produc
ție. unde de asemenea se ana
lizează cum muncește fiecare 
în parte.

Una din utemisie tăcea re
marca că pe la toate ședințele 
primul care ia cuvântul esțe 
maistrul loan Tinucă: in bri
gadă, pentru că este maistrul 
hr^găîii: iu consfătuirile de 
producție pentru că este mai
stru și trebuie să arate cum 
a muncit fiecare; Iar in adu
narea generală U,T,M« pentru 
că Cât© utvmlsț șl maistru, ți 
se discută tot probleme de 
producție. Faptul că pe ordi
nea de zi a adunărilor gene
rale U.T.M. a mai figurat și

-•—
INFORMAȚII

Joi după-amiază. ministrul 
Belgiei la București, Marcel 
de Vlieger, a oferit un cocteil 
cu prilejul sărbătorii naționa
le a Belgiei „Ziua independen
ței'.

Au luat parte Gogu Rădu- 
lescu. ministrul Comerțului, 
Al. Lăzăreanu. adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
acad. N. Gh. Lupu. președin
tele grupului parlamentar de 
prietenie romino-belgian, și 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului 
de atat. Al. Buican, vicepreșe
dinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Comerțu
lui, oameni de știință șl cul
tură.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
București și alți membri 
carpului diplomatic.

la 
ai

înMiercuri seara au soșit 
Capitală E, Mohamed Mans- 
jur, membru al Parlamentului 
indonezian, și Pramudia A- 
nanta Țoer, scriitor, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor 
din Indonezia, președinți ai 
Consiliului păcii din Indone
zia, care ne vizitează țara la 
invitația Comitetului national 
pentru apărarea păcii din R.P. 
Romînă.

★

aula Ministerului 
au avut lec lucrările

Joi, in 
Justiției, 
sesiunii științifice ordinare a 
Institutului de cercetări juri
dice al Academiei R. P, Ro
mine. Au participat cadre di
dactice din înv&țămîntul su
perior, cercetători al institutu
lui, juriști.

Au fost prezentate șase co
municări științifice privind 
sarcinile științelor juridice în 
lumina Documentelor celui 
de-al JH-lea Congres al P.M.R, 

punctul: ,,prelucrarea planu
lui a» munră“ .» w© r©*  
gulă oglindea tot numai 
vederi eu privire la antrena*  
rea tinerilor in producție — 
n-a modificat uniformitatea 
tematică a acestora și a dove
dit jn plus cit de unilateral 
este orientată munca aeestei 
organizații.

Viața tinerilor este însă 
mult mai complexă. Cei peste 
180 de utemiștî cîț| rtiuțicese. 
în sectorul țeșătorie, în marea 
majoritate fete, țrăieșc o via
ță diferită, în raport cu preo
cupările pe care le au, cu ma
turitatea la care au ajuns, eu 
priceperea de a-și folosi anii 
aceștia, cei mai frumoși și mai 
receptivi, pentru formarea și 
desăvârșirea personalității lor. 
Am să dau cîteva exemple. O 
brigadă de producție formată 
din 14 tineri, în frunte cu mai
strul, au urmat anul acesta 
clasa a VIII-a a școlii medii. 
Toți au promovat clasa, iar 7 
dintre ei au luat diplomă de 
merit. A învăța și încă bine, 
in condițiile neîntreruperH 
muncii în producție cere voin
ță. disciplină» priceperea dc 
a’ți organiza riguros viața, 
puterea de a renunța la unele 
preocupări, calități pe care 
tinerii aceștia le-au dovedit 
cu prisosință. Oar© cunoaște*  
rea acestor calități n-ar fi 
foit instructiv» pentru între*  
gul colectiv de tineri 7 Oare 
despre acești tineri nu s-ar 
putea discuta înțr->o adu
nare generală, care șă fie 
și u« îndemn pențru al
ții de a le urma exem
plul ? Fără îndoială că da. Cu 
atit mai mult cu cit alături de 
aceștia trăiesc fete ca Adela 
Năforniță care și-a arînduit 
viața astfel: muncesc în fa
brică apoi,., cos, de, ca fetele... 
La aceasta se reduce tot ori
zontul ol și ciudat că găsește 
o totală înțelegere chiar și la 
secretara organizației U.T.M., 
tovarășa Valeria N ăst ase,

— Ce vreți, așa gîndese și 
trăiesc majoritatea fetelor, 
Pînă se mărită îsi fac zestre» 
iar după aceea au grija soțu*  
lui...

Adevărul este însă altul, 
Majoritatea fetelor se gindeso 
și se pregătesc eu răsoupd*re  
pentru viață, Olimpia Elă*  
niță se gîndește ee va faee 
cînd va 
va merge 
la școala 
ria Ulian 
titoare ** 
să-și împartă timp# mai 
bine pentru a putea studia 
(depun© o lăudabilă stăruință 
pentru a fi Ia curent ou pro
blemele politice interne și ex
terne) pentru a citi literatură, 
penUu a merg© la ^pocucaie, 
a se instrui :« reperai. Iar

termina liceul; 
la facultate ori 
de maiștri ? Ma- 
— e pasionată ci- 

gindește cum

(Agerpres) (Agerpres)
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rundă aIn cea de=a 5^ 
campionatului mondial stu
dențesc de șah de la Lenin
grad s-au înregistrat următoa
rele rezultate; R.P. Romînăr*=
R. S. Cehoslovacă IV2 ** '/? 
puncte și o partidă întreruptă; 
U.R.S.S, Iugoslavia 2-4 (l)j
S. U.A. - Anglia 2-0 (2); RD. 
Germană — Finlanda 3-~-£) (1); 
R.P. Ungară - R.P. Mongolă 
2’/* —1’/»; Olanda — R.P. Bul
garia 2-1 (1).

în meciul dintre echipele 
R.P. Bulgaria și R.P.R. scorul 
este de 2~4, o partidă fiind 
întreruptă pentru a doua oară,

ATLETISM

Atleți din Norvegia. Bel
gia. Danemarca și Islanda 
participă pe stadionul Rislet 
din Oslo la un mare concurs 
preolimpic. Iată cîteva rezul
tate mai importante înregis
trate în primele întreceri : 
800 m: Roger Moens (Belgia) 
1’48 ’5/10 ; 3000 m. obstacole : 
Roelants (Belgia) 8’45 ”8/10 
(nou record belgian) ; disc : 
Haugen (Norvegia) 51,47 m ; 
lungime: Berthelsen .(Nprve- 

despre Aglaia Blteri nici nu 
nj»i vorbesc; învață, citește, 
ar dori să participe h e ho. 
rată viață culturală, in gene
ral iubește viața de colectiv și 
suferă pentru că ..abia dacă 
ne mai iutllnim și noi oda
tă pe lună la Q ședință". 
Fetele au și alte preocupări : 
multe mi-au mărturisit că simt 
nevoia unor discuții sincere 
despre prietenie, dragoste, 
despre eroism șl curaj, ar dori 
să discute despre cărțile citite, 
despre spectacolele vizionate. 
Și toate tînjesc după a bogată 
și frumoasă viață do colectiv î 
ar dori excursii, reuniuni, in- 
tilniri eu tovarăși de la care 
să aibă ce inviți. Firește că 
multe din aceste lucruri există 
la clubul fabrioii. Dar ele lu
crează in schimburi, clubul • 
veșnic aglomerai. Nu s-ar pu
tea ca toate aceste activități să 
se realizeze in organizația 
lor ?

Desigur s-ar putea, Biroul 
U.T.M. din sector a nesocotit 
însă două chestiuni funda
mentale. In primul rină pen
tru a forma pe fiecare tînăr 
muncitor ca un om înaintat, 
demn de epoca pe pare o 
trăim, trebuie să-l ajute să 
se dezvolte multilateral, să 
se preocupe atit de perfecțio
narea sa profesională, dar și 
de instruire» sa generală, po
litică și culturală. De fapt în
tre aceste două direcții in 
care trebuie să se pregătească 
un tînăr există o strinsă le
gătură : un om cu un larg 
orizont politic cultural va f( 
in același timp însetat de cu
noștințe tehnice, va gindi me
reu cum să-și îmbunătățească 
munca profesională și va ac
ționa în consecință. In al 
doilea rind, biroul U.T.M. a 
limitat munca educativă doar 
la timpul uc care-l petrec ti
nerii in fabrică, doar la la
tura privind activitatea a- 
oestura in producție, Acea
stă îngustime de vederi nu 
putea să aibă alt rezul
tat decit monotonia de care 
am vorbit mai sus. Este 
foarte necesar să se ia mă
suri pentru Îmbogățirea vie
ții acestei organizații. Pu- 
nind șl in Viitor în centrul a- 
tențieî preocuparea pentru ne
voile producției, organizația 
U.T.M. din sectorul țesăterie 
al fabricii ..Proletarul" are 
toate cond'țiile de a organiza 
o gamă variată de activități 
bogate în conținut, care să 
corespundă cerințelor tine
retului, care să-l ajute să-și 
îmbogățească nivelul politie si 
cultural, să se formeze multi
lateral, Dar pentru aceasta 
trebuie să se sprijine mai mult 
pe colectiv, să-i ceară sfatul, 
să-i urmeze sugestiile.

MARIETA VIDRAȘCU

gia) 7.58 m ; 100 m i Bunaes 
(Norvegia) 10”5/10; suliță: Da- 
nielsen (Norvegia) 75,28 m; 
400 m garduri: Gelderansen 
(Norvegia) 52” ;80 m garduri: 
Noergaard (Danemarca) 11” 
7/10; greutate femei: Alfci.er 
(Danemarca) 13,60 m; 400 m 
femei : Lehmann (Danemar
ca) 29” 2/10,

FOTBAL

Pe malul Dunării la Bresita s-q cgnitrutt un frumos ștrand plutitori

Cu prilejul celei d»-a 16-a aniversări 
a eliberării Poloniei

Cuvîntorea radiotelevlxatd 
a ambasadorului R. P. Polon© 

la București
Cu prilejul celei de-a 16-a a- 

Ulversăn a eliberării Poloniei, 
joi seara ambasadorul R. P 
Polone la București, Janusa 
Zambrowicz, a rostit o euvln- 
țare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

In acest an, ziua de 22 iulie, 
a spus vorbitorul, este sărbă
torită în Polonia odată cu 
inaugurarea manifestărilor pri. 
lejuite de împlinirea unui mi
leniu de existență a statului 
polone?. Acum cîteva zile la 
Qrunwald, unde acum 550 da 
ani a fost stăvilită cotropirea 
cavalerilor Teutoni, au avut 
loc mari festivități. Această 
aniversare arc o semnificație 
deosebită în condițiile reînvie
rii forțelor revanșarde milita
riste dip R. F. Germană.

Țările socialiste, a spus vor
bitorul, doresc șă creeze și 
să-și ridice nivelul de trai in 
atmosfera păcii și colaborării 
internaționale Politica de ra
ce, promovată de țările socia- 
tiste in frunte cu Uniunea So
vietică, are o evidentă superio
ritate asupra BOlitipii de pe 
poziții de forță și războiului.

In continuare, ambasadorul 
R. P, Polone ș-a referit la suc-

[ tenis de CÎMP

Cei mai buni jucători de 
tenis din R.P. Bulgaria și 
R.p, Ropiînă participă in pre
zent la Sofia la un concurs 
de antrenament în vederea 
primei balcaniade de tenis de 
cîmp, eare va avea loc intre 
35 și 39 iulie la Atena.

O mare surpriză a produs 
în prima xi a concursului ju
cătorul bulgar Ciuparov, care 
l-a învins pe G. Viziru cu 6-2, 
4-6, 6-1, 6-1. Ceilalți doi ju
cători romini au obținut vic
torii; Țiriac a cîștigat la Ran- 
ghelov cu 6-1, 6-3. 6-1, iar Șe- 
rester l-a învins pe Tomov eu 
6-1, 6-1, 6-1.

POLO PE APĂ

Meciul de polo pe apă din
tre echipele olimpice ale 
U.R.S.S. sj R. D. Germane, 
disputat Ja 20 iulie la Berlin, 
s-a terminat ct| un rezultat de 
egalitate: 5—5. Echipele secun
de ale celor două țări s-au 
întîlnit în aceeași zi la Mos
cova, victoria revenind jucă
torilor sovietici cu 6-0, 

cesele Obținute de popdrul po 
lonez condus de partidul Mun
citoresc Upiț Polonez, pe dru
mul construirii socialismului.

Vorbind despre relațiile po- 
lono-ramîne în diferite dome
nii, ambasadorul Janusz Zam- 
browicz a subliniat că ele se 
dezvoltă foarte favorabil.

In încheiere, vorbitorul a 
transmis poporului nostru u- 
rări de noi succese în desăvîr- 
șirea construcției socialismului 
și și-a exprimat convingerea 
că prietenia romîno-polonă, 
pusă în slujba caușei socialis
mului și păcii se va întări ne
contenit.

(Agerpres)

Adunarea de ld Uzinele 
„Bolesiaw Bierut“

Cu prilejul aniversării a 16 
ani de la eliberarea Poloniei, 
joi dup^amiază, Ia Uzinele ,,Bo- 
leslaw Bierm" din Capitală a 
avut loc o adunare consacrata 
șărbăturii naționale a popoyului 
polonez.

în numele colectivului de 
muncă al uzinal, (ftrectorul gena-: 
ral Ion Perianu a tranșțniș po
porului frate polonez un salut 
călduros și urări de noi succese 
în lupta comună pentru oonsțrui- 
rea socialismului.

Ambasadorul R.P. Polone la 
BpcuȚeșțj, Janusz Zambrowicz, a 
vorbit apoi despre sărbătorirea 
celei de-a 16-a aniversări g eli
berării Poloniei și despre rea
lizările poporului polonez pen
tru construirea vieții noi.

Formațiile, artistice ale uzine
lor au prezentat apoi un program 
de cîntece și dansuri romînești 
și poloneze.

Duminică, penultimul concurs 
Pronosport dl lunii iulie

Fond suplimentar de premii: 200.000 lei. dintre we un 
autoturism Moskvici. Toate variantele câștigătoare, primesc, 
suplimentar, cite un bilet Expres Olimpic. Prin Pronosport 
puteți vedea Jocurile Olimpice de la Roma.

A doua Olimpiadă 
Internațională 
de matematică

Joi dimineața s-a deschis la 
Sinaia. cea dQxia Olimpiadă 
Internațională de matematică, 
pentru absolvenții școlilor nted’’ de cultură generală, organizată 
în țara noastră,

La Olimpiadă .pajțicipă 3â de 
absolvenți ' din R. P. Bulgaria, 
R. Ș. Cehoslovacă, R. D. Germa
nă. R. p. Romînă șl R. P. Un
gară.

Cuvlntul de deschidere a fost 
rostit de scad. Qfigore Molsil. 
(președintele săpietătn de științe 
Matematice și Fizice din R. 
Romînă.

In timpul cît va Obm. 
piada, participanții vor face sil
nic excursți lâ Orașul St>alip, pe 
Valea Prahovei, vor. vizita Cas
telul Peleș de la Sinaia între
prinderi industriale, instituții 
științifice, muzee, monumente 
isțorice, iar îp ultima perioadă 
vor petrece cîtevia zile la Bucu
rești și ipe litoralul Mării Negre.

Vizita delegafiei 
poporului coreean

Joi dimineața delegația po
porului coreean condusă de 
tov. Sin Hva Zin. adjunct al 
ministrului învățărnîntului și 
Culturii din R.P.D. Coreeană, 
a făcut o vizită la Ministerul 
învățărnîntului și Culturii, 
unde a fost primită de tov. 
IRe Murgulescu, ministrul In- 
vățămîntului și Culturii,

Membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășul Kim Ze 
Bon, prim-secretar al amba
sadei R.P.D, Coreepe la Bucu
rești.

Da întrevederea care a avut 
loc au fost prezenți tovarășii 
I. G. Borca și C. Ioneseu Bu
jor, directori generali in Mi
nisterul învățărnîntului și 
Culturii.

★

în cursul zilei de joi mem
brii delegației poporului co
reean, au vizitat Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
și Palatul pionierilor din Ca
pitală.

Telegrame externe 
Cauza dreaptă 

a poporului cuban va birui 
Comunicatul privitor la întîinirea dintre 
N. S. Hrușciov și Raul Castm, ministrul 

Forțelor Armate Revoluționare 
ale Republicii Cuba

MOSCQVA 21 (Agerpres). - TASS transmite conwnica*  
tul privitor te întîinirea dintre N. S. Hrușciov, președintele 
Cepșiliulul de Miniștri ul U.R,Ș.Ș„ și Râul Cașțro, mi
nistrul Forțelor Armate Revoluționare ale Republicii Cuba.
în cursul viațtei în U.R.S.S. n 

lui Râul Castra, ministrul For
țelor Armate Revoluționare ale 
Republici» Cuba, între el și 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri nl 
U.R.Ș.S., a avut loc uu schimb, 
de părerj în prahlemele relații-; 
lor sovjetorcuhane și în alte 
probleme internaționale actuale.

Din îpsăreinarea guvernului. 
Republicii Cuba și a primului 
ministru Fidel CasUa personal, 
ministrul R. Caș’ro a exprimat 
guvernului șoviețic, președinte
lui Ceușiliului <Ie Miniștri al 
U,R.ș,ș„ N. ș. llțușcioY^ mul
țumirile profunde ale guvernu
lui Republicii Cuba fi alc în
tregului popor cuban în, legă- 
tura eu declarația sa că Uniunea 
Sovietică „va face totul pențru 
a sprijini Cuba, poporul ej cu
rajos în lupta pentru libertate 
și independență națională... Sta^ 
tel© socialiste și țoate popoarele 
care șe aițu.ea?ă pe pozițiile pă- 
oii, vor sprijini poporul Cubei 
în lupta lui justă, și nimeni nu 
va reuși șă înrobească poporul 
cuban". R, Castro a mulțumit 
de asemenea cu căldură pcnlm 
marele sprijin politic și morgi 
pe care Uniunea Șpviețică îl a- 
cordă poporului cuban, care a 
răsturnat jugul imperialismului 
străin și al interpușilor șăț și 
care își apără erpic independen
ța națională și libertatea. Po
porul cuban nu va pita niciodată 
această declarație nobilă și aju
torul Uniunii Sovietice ? ele vor 
intra pentru totdeauna atît în 
istoria țării noastre cîț și în 
istoria tuturor popoarelor Âme-: 
țicii Latine, a declarat R. 
Cașțrp.

Ip cursul schimbului de păr 
?eri asupra situației ințernațio; 
nale care s-a creat în jurul 
Cubei, au fost menționate decla
rațiile guvernului Statelor Unite 
ale Americii potrivit cărpra, 
așa cum s-a spus în declarația 
Departamentului de Stat al 
S.U.A. din 14 iulie a.e., primej
dia unei agresiuni armate a 
S.U.A. împotriva Cubei este ilu
zorie adică inexistentă. întreaga 
opinie publică mondială a apre
ciat această declarație ca fiind 
o obligație a S.UA. de a nu în
făptui intervenția împotriva 
Cubei.

Totodată s-a subliniat că ase
menea declarații nu pot înlă
tura neliniștea poporului Cubei 
și a popoarelor altor țări și nu 
constituie o garanție împotriva 
atentatelor la dezvoltarea paș
nică și la suveranitatea națională 
a Republicii Cuba. S-a subliniat 
că faptele din ultimul timp vin 
să eonfirme că anumite cercuri 
din S.U.A. n-au renunțat la 
planurile de intervenție armată 
Împotriva Cubei și că se fac 
auzite în permanență amenin
țări de a sugruma cu forța li
bertatea și independența Repu
blicii Cub».

De aceea popoarele tuturor 
țărilor, și în primul rînd ale 
Americii Latine trebuie să dea 
dovadă în permanență de Q 
înaltă vigilență pențru a împie-i 
dica o agresiune tîlhăreasoă suh 
orice steag și sub orice formă 

fățișă sou camuflată — îm
potriva poporului cuban care 
își apără eroic libertatea și su
veranitatea națională pe caro 
le-a cucerit.

N. S Hrușciov șLa exprimat 
panviugerea că guvernele țărilor 
latino-americane trebuie să țină 
seama de voința fermă a popoa
relor lor și să nu admită ca

Stare de asediu în Guatemala
GUATEMALA CITY 21 (A- 

gerpres), — După cum anunță 
agenția United Press Interna
tional, în urma decretării stă
rii de asediu îp Guatemala 
„de către președintele Pro- 
american, Ydigorns", numeroa
se unități ale poliției militare 
eirculă pe străzile capitalei, 
Guatemala-City, „fiind pregă*  
tite îp price țnpment Să inter
vină pentru a reprima orice 
mișcare de protest a studen
ților*.

„Starea de asediu, continuă 
U.P.I., care este decretată 
pentru 30 de zile, a suspendat

Alegerile parlamentare din Ceyloi
COLOMBt' 21 (Agerpres). — 

La 2Q iulie în Ceylon au «avut 
loc alegeri pentru parlamentul 
ceylonez.

Principalele partide care se în
fruntă în alegeri sînt partidul 
Șrj Lanka Freedom și Partidul 
național unit în frunte cu D. Se. 
nanay©ke, actualul prim-nținis- 
țFu. Partidul Sri Lanka Freedom 
participă la alegeri cu sprijinul 
tortelor 4© stînga— partidul Lan
ka Sama Samaj și Partidul co
munist care au încheiat un acord 
priri care renunță la rivalitate 
pe timpul alegerilor. Partidul 
național unit se sprijină pe bur. 
ghezia locală, marii moșieri și 
societățile străine.

Rezultatele alegerilor paria-, 
nțentar© d’P Ceylon vădesc q 
victorie conv ngătoare a forțelor 
patriotice a|e țării,

După cum reiese din rezulta
tele anuntaU, blocul electorat’ 
din care fac parte Partidul Șri 
Lanka Freedom. Partidul Nava 
Lanka Sama Samaj și Paftidiil 
Comunist au obținut 75, 12 și 
respectiv 4 mandate.

Din partea Partidului național 
unit (partid conservator) au 
fost aleși 30 de deputati-

Nu se cunoaște rezultatul vo. 
tării într.o circumscripție elec
torală. 

împotriva Cu.hei să fio înfăp
tuite planurile negre ple țnqpe- 
polurțlar și militqriștifor ©me- 
isoani.

Poporul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, își exprimă so
lidaritatea profundă cu a lupt^ 
poporului cuba», eare învinge 
cu hutărîre și curaj țuMe unel
tirile imperialiștilor și gȚWtățite 
ce se ridioă în calea întăririi 
sțatuluj său național. S^g^ expri
mat convingerea fețipă că țOȘte 
papqgrele yof șprijjpj Republica 
Cuba și q vor ajut© să spargă 
cercul blopadei economice. Ac
tualmente forțele lagărului 
ciglist »ÎUt atît mari Ș*  at*t  
de puternice din punct de ve
dere economic îneît ele pot pre
lua pe de-a-nțregul pc baza dez
voltării schimburilor comerciale 
normale, asigurarea Cubei cu 
toate mărfurile necesare po cșre 
i fe refuză astăzi S.U.A. și alte 
cîteva state capitaliste. Guvernul 
Uniunii Sovietice, a spus N. & 
Hrușciov,, este dripus c3 în 
schimbul mărfurilor cubane sa 
șe angajeze să livreze petrol șj 
alte mărfuri în cantități car© să 
satisfacă integral necesarul Cu
bei.

Raul Castro a subliniat că b« 
tărîrea poporului cuban de ; 
lupta pentru apărarea libertăți 
și iudepepdenței sale, a tuturo 
cuceririlor revoluției cubane 
este neclintită și tar© ca grani 
țpl, Acum îuțregul popor cuba] 
trăiește și lupta sub lozinc 
„patria sau moartea* 4, eare ex 
primă voința neclintită a între 
gujui popor de a apăra liberia 
tea cucerită, realizările revoluție 
cuban© și de a asigura dezvolta 
rea Cubei pe calea păcii, demo 
crației și progresului social. -

îp numele guvernului sovieti 
și al poporului sovietie, N. S 
Hrușciov a sprijinit cu căldur 
luptq nobilă pe care o duce po 
porul cubap.

N. Ș, Hrușciov a reafirinaț c 
Uniunea Sovietică va face totv 
pentru a împiedica o intervenți 
armată a S.U.A. împotriva Re 
publici! Cuba.

Din însărcinarea guvernulr 
Cubei și a primului miniștr 
Fidel Castro, ministrul R Castr 
a transmis din nou lui N, 1 
Hrușciov invitația prieteneasf 
de a veni în Republic^ Cuba î® 
tr-o vizită oiioială. N. S. Hru? 
eiov și-a reafirmat asentimenti 
de a vizita Cuba, a exprimi 
mulțumiri pentru inYițȘția pr 
mită și a încțedipțgț că ya îr 
treprinde această călătorie. 1 
rîndul său, N. S, Hrușciov, pre 
ședințele Consiliului de Mipișt: 
al U.R.S.S., a repetat invitați 
adresată lui F. Castro, primi 
ministru al Repuhlicii Cuba, d 
a vizita Uniunea Sovietică. I 
încheiere N- Hrușoiov și-a ei 
primat oonvingorea eă caua 
dreaptă a poporului cuban i 
birui și că cl va in'ioge t°al 
abstacolelp și greutățile pe cai 
i le pun ip oale ștatole jmperiș 
liste, y$ apăra cuceririle safe î 
ințeresul păcii și prieteniei cjiț 
tre popoarele Americii și p< 
poarele tuturor celorlalte ță: 
ale lumii-

La schimbul de păreri a pa] 
ticipat A I. Mikoișn, prim-vici 
președinte al Consiliului de M 
niștri al U.R,S.S.

★
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Castrc, mirustruț Forfelpr 
te Revoluționare al# Republic 
Cuba, a părăsii Uniunea Sovl 
tied pleeînd la Pragțț.

multe din drepturile garantat 
de constituție, printre care ( 
dreptul întrunirilor publice”, 

în ciuda acestor acțiuni ști 
denții din capitala țării au oi 
ganizat o mare demonstrați 
de protest împotriva politic 
guvernului. Poliția a interve 
nit imediat și făeînd uz d 
arme și gaze lacrimogene i- 
împiedicat pe sțudenți șă £ 
jungă la clădirea Congresuli 
național unde urma să aib 
loc un miting de protest.

în încheiere agenția subl: 
niază eă un mare număr d 
demonstranți au fost arestaț

în felul acesta. Partidul S 
Lanka Freedom, care a întrun 
75 mandate în Camera Repn 
zentanților a parlamentului, î? 
clusiv șase membri numiți, di 
pune de majoritatea absolută 
poate forma un guvern dintr-u 
singur paftid.

In dimineața zilei de 21 iulii 
primul ministru Dudley Senan.; 
yake (liderul Partidului națiom 
unit) și-a dat demisia,

Oliver Gunetillek©, guvernate 
r>ul general al Ceylonului, & ii 
vital pe do-^miia Sirimawa Bai 
da.ran.aike (văiuva fostului priit 
ministru S Bandaranaikej, lidi 
rul partidub, Srj Lanka Fret 
dom, și a conferit eu ea în h 
gătură CU formarea noului gi 
V»rn,

ir
2/ fAgerpres). - 

După eum transmit# carp,spefrt 
dental din Colanibo al agenție 
Reuter, d-na Sirimavcț Bandaja 
naike, vqduva pr-tnulai mlnistr 
Solomon Band.Qrqnai.ke, asasina 
în septembrie anul trecut, a de 
pus la 21 iulie jurămîntul c. 
prim-miniștru al Ceylonului^

Șirimavo Bandaranaike estt 
prima femee prim-ministru dii lume.

S.UA


A 16-g aniversare a eliberării Poîoniei de sub jugul fascist

Salut frățesc poporului polonez I
Astăzi, poporul polonez săr

bătorește 16 ani de la elibe
rarea de sub jugul fascist, de 
la întemeierea Poloniei noi, 
populare. 22 iulie 1944 repre
zintă o cotitură hotăritoare în 
istoria poporului frate polo
nez.

Au trecut 16 ani de cînd 
glorioasele armate sovietice, 
dînd lovituri nimicitoare ma
șinii de război hitleriste, au 
alungat de pe teritoriile polo
neze hoardele fasciste. In 
bătăliile de Pe Oder sau Vis
tula, pe pămînturile poloneze 
și-au vărsat sîngele alături de 
sutele de mii de ostași sovie
tici, patrioții polonezi, ostașii 
unităților armatei populare 
polone. Tovarășul Wladislaw 
Gomulka a subliniat câ 
..rolul hotărîtor în zdro
birea cătușelor asupririi hitle
riste și în restabilirea in
dependenței poporului polo
nez. contribuția hotărî teare la 
victoria asupra Germaniei hit
leriste revin Uniunii Sovieti
ce,, puterii sale economice, po- 
lîtțpe și militare, spiritului de 
abnegație al poporului său, 
vitejiei și eroismului fără e- 
ga| al armatei sale“.

Chiar din prima zi a elibe
rării, pe pămîntul dezrobit al 
Poloniei a fost constituit gu
vernul național — Comitetul 
polonez al eliberării naționale. 
Primul său act guvernamen
tal a fost proclamarea puterii 
populare. In felul acesta s-a 
inaugurat o epocă nouă in 
Polonia.

Eliberată pentru totdeauna 
de dominația ultrareacționară 
a panilor și de cotropitorii 
hifleriști, clasa muncitoare 
poloneză, în frunte cu comu
niștii. a pășit cu fermitate 
spre lichidarea moștenirii gre
le a trecutului. Ia construirea 
unei vieți noi, socialiste.

In anii grei ai ocupației hit
leriste, poporul polonez a dus 
o viață de iad. Ocupanții fas
ciști, urmărind distrugerea 
statului polonez, au ucis mi
lioane de oameni, au jefuit 
fără milă bogățiile țării, au 
transformat in mormane de 
ruine orașe și sate poloneze. 
Distrugerile pricinuite de fas
ciști în Polonia au fost imen
se. incalculabile.

Harnicul popor polonez a 
muncit cu abnegație pentru 
v ndccarea rănilor lăsate de 
război și intr-un timp relativ 
scurt, avind sprijinul frățesc al 
Uniunii Sovietice, Polonia — 
dintr-o țară agrară. înapoiată 
— s-a transformat intr-un stat 
eu o industrie dezvoltată.

Bilanțul bogat al celor ÎS 
ani de existență ai Poloniei 
populare constituie o mărtu
rie edificatoare a succeselor 
pe care le poate obține un po- 
Dor stăpîn pe soarta sa, ce 
înaintează pe calea construc
ției socialiste, sub conducerea 
partidului marxist-leninist al 
clasei muncitoare.

Ca rezultat al industrializă
rii socialiste a țării. R.P. Po
lonă se situează astăzi pe lo
cul 5 în Europa în ceea ce 
privește volumul producției 
industriale. Polonia a depășit 
de mult Italia în producția pe 
cap de locuitor la combusti
bil, oțel, celuloză, țesături de 
bumbac. Saltul uriaș obținut 
in anii puterii populare ia 
dezvoltarea economică a țării 
rezultă și din faptul că in 
i mp ce nivelul Poloniei bur- 
ghezo moșierești in domeniul 
producției de combustibil era 
mai scăzut decît nivelul Fran
ței și de patru ori mai scă
zut decît nivelul Germaniei, 
astăzi Polonia populară a de
pășit nivelul Franței și a a*  
t?ns un nivel ce se apropie 
de nivelul R.F.G. în 15 ani, in 
R.P. Polonă s-a extras de pe
ste două ori mai mult cărbu
ne, de patru ori mai mult o- 
ței și ciment, de peste două 
ori mai mult zahăr, de 14 ori 
mai multe fire de bumbac, de
cît în decurs de 15 ani ai Po
loniei burgheze. Concludent 
pentru marile succese ale in
dustriei poloneze este faptul 
că astăzi producția industrială 
eăte de peste șase ori mai

mare decît cea de dinainte de 
război, iar socotită pe cap de 
locuitor — de peste șapte ori.

Anii puterii populare au 
schimbat în mod radical și 
soarta țăranului polonez. 
Transformarea socialistă a 
schimbat fizionomia satului 
polonez. Producția agricolă 
la suta de hectare a cres
cut cu 50 la sută în com
parație cu perioada dinainte 
de război. Remarcabile sînt 
și realizările obținute de oa
menii muncii din R.P. Polonă, 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, în 
domeniile culturii, științei, în 
ridicarea neîntreruptă a nive
lului de trai, în întărirea o- 
rinduirii democrat-populare.

în obținerea tuturor acestor 
succese poporul polonez s-a 
bucurat de ajutorul interna
ționalist al Uniunii Sovietice 
și al celorlalte țări socialiste. 
Subliniind roiul de seamă al 
relațiilor de colaborare și în
trajutorare din cadrul lagă
rului socialist, tovarășul W. 
Gomulka arăta : „Apartenența 
noastră la lagărul socialist, 
participarea noastră la Consi
liul de Ajutor Economic Re
ciproc. relațiile economice 
multilaterale prin care sîntem 
legați încă din momentul na
șterii Poloniei populare cu 
Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste au fost și sînt 
factorul fără de care ar fi de 
r.econceput industrializarea ță
rii noastre*.

Sub conducerea partidului 
marxist-leninist. chezășia tu
turor succeselor, poporul po
lonez pășește înainte cu ener
gie pe drumul construirii so
cialismului. La uriașa operă 
de construire a socialismului, 
o contribuție im portantă a- 
duce fi uneretal pstggez. con
dus și îndrumat de Partidul 
Muncitoresc Unii Paionez 
Membrii Uniunii Tineretului 
Socialist din R.P Polonă 
museesc eu cmuriacm pe șan- 
l erele de c—trucție. m fa
brici exist. pe ogoare. ia 
șeoM și uarierBLUi pescru 
nobila cauxă a toassruiri» so- 
Urt. ™

st hun berile erasoooiee rm- 
no- polone. AeeLași lucru se 
poate afirma s» in ceea ce pri
vește colaborarea trhairo ffă- 
iațifîcâ. culturali etc. Popoa
rele romia și polonei pășesc 
umăr la umăr, sub conducerea 
partidelor lor marxist-lraiai- 
slc, in cadrul tararului seria 
list, spre înfăptuirea țelului 
comun — construirea ferii Ti
ni ului și ccmunismului.

Cu prilejul marii sărbători a 
Poloniei populare, felicităm 
cu căldură poporul frate po
lonez și-i urâm să obțină vic
torii tot mai mari — sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Unit Polonez — pe dru
mul construirii socialismului. 
in lupta pentru apărarea pă
cii in întreaga lume.

Lo Uzina „Zgodo*  din Swietoch lowtce se construiesc motoc re
de inoito presiu-e destinate navelor. Fotogrofio noastră va 
fâț secză un astfel de motor in bala de ansamtxare a Uzinei 

„Zgoda-.

Pe drumul
1J • fi • • •ectriiicam

Potrfril jianului 
de e£ectr.flcare ai 
R P Pokec. unele 
<riz sursele .mpoc- 
tame care vor pro- 
cura energie elec
tric*  vor L ridre- 
cectraxie de pe 
ri_l Bjca Cascada
de pe 3rda este al- 
dtastă e_n 8 pea- 
r-zr. energroce. 1®-

jȚtrow. e k jxr—e
Pr_3bal prag

K_e Jezjora
Szpetals^e. Korea:- 
ax*.  Tryszezina și 
Opiacee. FU ia 
prezezr. au Zok e- 
_APcr*:e  in amâ- 
zur: praxetex cer-

tralelor din Ko- 
rorcwo. Tryszczya 
și Oplawiec.

Construcția uzi
nei electrice din 
Korcncwo a fost 
începută in anul 
1956. iar cea a uri
nes electrice din 
Tryxaczyn-in anul 

fie ța~a îs cursul 
18W Cro- 

prcdJ al pragului 
c_n Korcecwo și 
din Trysaczyn va 
permite exploatarea 
acestor uzine elec
trice chiar cursui
construirii lor.

Pragul de la Ko- 
rooowo este cel 
—a. mare cbcecriv

hidroenergetic de 
pe riul Brda Zilele 
acestea a fost ter
minată prima eta
pă a ijcrănkx' de 
construire a hidro- 

:. din 'rix- 
Tonosrc. Barajul 
datorită aplicăm 
sistemului hidrocne- 
camc de eenstme- 
ție «pentru pruna 
dată ia Poioma) a 
iest ccostruit in
tr-un t mp record

Kqccooto s-a înce
put montajul insta
lațiilor ș; mașinilor 
succesive. Curentul 
electric din Ko- 
rorowo va ir.cepe 
să curgă pe rețea 
la jumătatea anului 
viitor.

O nouă regiune
industriala

/■ dMnrtaf Lake Cle*  
poor. Sdeaio lo^moero. •*  

dfm sprrîti zoroM.'ote ex- 
treaa de bopace ia rwprs. Aaei. 
pe mM stiag tl <Mirafc ; U 
■ ard rru de ^recfaar. r«
F afd • rrp*xe  udau-

cauîad « ierepat coo
pnar. wrae dia nr- 

ZaraJ irz ■ ai.aier Libia — 
Cijfaar. £xir*r£.«  ea asie a 
niaervWcț d.-« l.ererr arias 
pre«ers«si ca pmeax ia di»- 
Iridal l»ht9 — Glegav re /< 

K«re derîz »red*che  gie- 
b«4ă e iairrgalai basia caiaier 
Releslsv^er — ZZetory/e. rer 
ia pis» anarreaf dxa distric
tul Lmbiu — Gloț^K are un 
conținut de netei pur de die
te uri mei utere.

Aoal bazin ui taier ra fi ul-

dtaiî, ia efari de udae. de e- 
teLere pearru iaiboțdțirea 
aE^aerealai fi pentru repera
re*  utile jale i minier. Aid se 
<e eaaMrai • aouâ uzine de 
cupru fi • mere uzine elec- 
tricâ. be esemenee a început 
r. i.earee ur^ meri oțezeri de 
încuiate pentru constructorii 
nunelor,

Coasintcfie noului bazin 
de minereu de cupru din Si- 
lezie Inferioare ra dure circa 
lo uni. Saaia inrertițiilor alo
cate ^cestui district se re ri» 
dice I*  mai multe miliarde da 
zloți.

Alături de \oica Huța și de 
combinatul energetic ți de 
carburanți din Turoic. lingă 
Zgorzelec. bazinul cuprifer 
Lubin — Clogosc este unul 
din obiectivele industriale cele 
■moi mari ale Poloniei popu~

Agresiunea colonialistă împotriva Republicii Congo 
este o provocare la adresa întregii lumi

NEW YORK 21 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 20 iulie 
1960, V. V. Kuznețov, prim- 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., a 
rostit o cuvintare în Consiliul 
de Securitate în problema si
tuației din Congo. El a spus 
printre altele :

Consiliul de Securitate 
întrunit astăzi la cererea 
vemului sovietic pentru a 
culta raportul secretarului 
neral privitor la îndeplinirea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 13 iulie 1960. După 
cum se știe, unul din punctele 
principale ale acestei rezoluții 
a fost cererea privitoare la 
retragerea trupelor belgiene 
de pe teritoriul Republicii 
Congo, cu alte cuvinte, înce
tarea intervenției armate îm
potriva poporului congolez 
care și-a dobindit abia recent 
ir.depended ța de stat.

Necesitatea imperioasă a 
examinării cit mai grabnice a 
acestei probleme este dictată 
de faptul că guvernul belgian 
bizuindu-se pe sprijinul pute
rilor care sini interesate in 
menținerea regimului colonia
list in Congo, continuă imix
tiunea armată in treburile in
terne ale acestei țări.

In Congo sosesc zilnic me
reu noi și noi contingente de 
trupe belgiene și totodată este 
semnificativ câ noiie întăriri 
ale trupelor belgiene sosesc în 
Congo concomitent cu unități
le O-N.U. Parașutiștii bel
gieni au pus mina pe o serie 
ce crașe congoleze și au ocu
pa: de fapt capitaia Congo- 

Leopoldville. In mîinile 
belgieni-or se află aerodromu
rile. principalele căi de comu- 
r.icaâe și poduri. Potrivit ul
timelor știri in Congo sînt 
trimise aviaane belgiene cu 
irma rachetă, trupele co’.onia- 
’ișfiUr construiesc intens for
tificații la Leopoldville, ceea 
ce confirmă că se pregătesc 
pcatra an război de durată. 
Iz acelaș: timp ocupanții am- 

operațiunile militare 
in Congo. împotriva armatei 
cccgoueze sînt folosite arme 
racoe-4 instala:e pe avioane. 
Potrivit declarației primului 
r~-r.rir-j Lumumba, la 16 tu
be. parașanșri; belgieni au 
păuruzs pr^n lupte ia orașul 
Coqu. havr_> ș. au ocupa; 

u^Turoțule din local-tate.
A daca zi. la IT mbe. a fost 
sâvlrr-'-â o debarcare la K.c- 
cu. Bazele miutare belgiene 
c_n Kamina și Kitcna au fost 
transformai in centre de ac
tivitate subversivă împotriva 
tinerei republici. în afară de 
aceasta parvin știri câ guver
nul belg~_ar pro.ecteaxă să o- 
cjpe in ooncnuare centrele 
ce ur.pcrianță vitala ale țârii 
prepurindu-ș: să dea princi- 
paia ADV.tură cu folosirea a- 
xuației asupra regiunii Baccn- 
go. regiune unpcrtan^ dia 
punct de vedere strategic si
tuată la sud de Leopoldville. 
Scopul acestei ofensive este 
probabil de a acapara o re
giune importantă a Congoului 
— oragul Maîwti, principalul 
port maritim, ur.portant nod 
feroviar și punctul unde în
cepe conducta de petroL

Raportul secretaralni gene
ral din 18 talie ax. confirmă 
de fapt câ guvernul Belgiei 
ignorează ra incăpâținare >î 
in mod grosolan botărirea 
Consiliului de Securitate din 
13 iulie 1MQ.

Extinderea intervenției mi
litare în Congo este însoțită 
de încercări de a se dezmem
bra acest stat tinăr. Așa cum 
s-a întimplat de multe ori in 
trecut, colonialiștii încearcă si 
aci să procedeze după princi
piul „dezb-nă și stâpinește*.  
Ei au reușit să găsească pen
tru acest scop un slugoi cu 
numele de Chombe și care, la 
numai citeva zile de la procla
marea independenței republi
cii, a formulat ideea separării 
de la noul stat african a pro
vinciei Katanga — una din 
provinciile lui principale.

* Cuvîntarea lui V. V. Kuznetov 
în ședința Consiliului de Securitate -

s-a 
gu- 
as- 
ge-

Delegațiile statelor africane 
membre ale O.N.U. in declara
ția lor de la 18 iulie 1960 cu 
privire la situația din Congo 
condamnă cu hotărîre orice 
fel de încercări de a submina 
dinafară integritatea teritoria
lă a Congoului. Guvernul so
vietic aprobă pe de-a-ntregul 
și sprijină cu căldură această 
poziție. Dușmanii Congoului 
își îmbină ofensiva politică și 
militară împotriva Republicii 
Congo cu o agresiune econo
mică. strâduindu-se ca prin 
foamete, organizarea de tulbu
rări și sabotaj să înăbușe a- 
ceastă republică tînâră.

In legătură cu faptul câ co
lonialiștii continuă să înfăptu
iască o intervenție armată fă
țișă în treburile interne ale 
Ccngoului, situația din această 
țară se agravează pe zi ce 
trece.

Guvernul Republicii Congo 
se adresează mereu opiniei 
publice mondiale, informind 
despre primejdia de moarte 
care planează deasupra țării 
lui și cere să se ia masuri ur
gente pentru curmarea agre
siunii care continuă. In primul 
rind el cere retragerea ime
diată a trupelor belgiene din 
Congo. Dar trupele belgiene 
continuă să nesocotească aces
te cereri ale guvernului Repu- 
biicii Congo.

PROBLEMA CURMĂRII A- 
GRESIUNTI ÎMPOTRIVA 
CONGOULUI ARE O IMPOR
TANȚĂ URIAȘA PENTRU 
ÎNTREAGĂ LUME. Organiza
ția Națiunilor Unite este datoa
re să-și ridice glasul împotri
va crimelor colonialiștilor și 
să ia măsuri eficiente în a- 
pârarea Republicii Congo.

Delegația sovietică nu poate 
trece cu vederea faptul că se 
fac încercări pentru a intimida 
opinia publică mondială în le
gătură cu evenimentele din 
Congo.

Exemplul Congoului arată 
cu cită încăpâțînare se cram
ponează adepții sistemului co
lonialist de ceea ce este vechi, 
su-ădumdu-se ca prin orice 
mijloace să-și mențină domi- 
uria pecir-u a jefui ca și ina
mic bogatele resurse narurale 
s; sâ țmă in stare de depen- 
Gențâ coănnîaU hamacul popor 
congolez. Ei nu vor însă să re
cunoască câ a trecut secolul 
rușinosului sistem colonial. 
Trebuie făcut totul pentru ca 
el să fie lichidat cît mai grab
nic cu putință. Nu se poate 
stăvili lupta popoarelor împo
triva acestei rușini a secolului 
ai XX-lea.

Totuși, iu Occident se mai 
găsesc personalități care speră 
sâ scape cu mici pomeni, Lă- 
sind ceea ce es*-e  principal așa 
com a fosa

Așa au gîadit monopoliștii 
străini care se erijau in ..pro
tector:- ai prosperității poporu
lui congolez. In această ordi
ne de idei este semnificativă 
ceclarația ministrului Afaceri
lor Ex’.err.e al Belgiei. El a 
vorbit despre congolezi ca 
despre un popor care chipurile 
a fo6t dat in seama Belgiei. Se 
pune întrebarea eiije a putut 
ca dreptul la exploatarea a- 
cestui popor.

Reprezentantul Belgiei a 
fost mirat că delegatul Con
goului a cutezat să vorbească 
despre perfidia guvernului 
belgian, a cutezat să se pro
nunțe împotriva faptului că 
trupele belgiene au ocupat ța
ra. au rupt tratatul și urmă
resc in mod vădit scopul să 
sugrume tinăra republică.

In lumina celor ee se petrec 
in Congo măsura cea mai ur
gentă este retragerea imediată 
a trupelor agresorilor, adică a 
trapelor belgiene. Această ce
rere găsește un sprijin multi
lateral.

La 13 iulie a.c. Uniunea So
vietică a sprijinit propunerea 
cu privire la trimiterea provi

zorie în Congo de trupe O.N.U. 
create potrivit statutului 
O.N.U. și la hotărîrea Consi
liului de Securitate.

Trupele O.N.U. trebuie să 
rămină în Congo o perioadă 
de timp strict delimitată, să 
nu se amestece in nici un caz 
in treburile interne ale po
porului congolez și să asigure 
inviolabilitatea teritorială și 
integritatea țării.

Trebuie subliniat că în ra
portul secretarului general 
prezentat Consiliului de Secu
ritate la 13 iulie a.c. se arată 
în mod deosebit că in Congo 
nu va fi trimis personal mi
litar aparținind armatelor ma
rilor puteri.

In legătură cu aceasta, con
siderăm necesar să atragem 
atenția membrilor Consiliului 
de Securitate asupra unei știri 
apărute în presă în sensul că 
vn detașament ăl armatei a- 
merîăahe amplasat anterior 
în Germania Occidentală a 
sosit la 17 iulie in portul 
Leoțx)ldville sub pretextul 
sprijinirii evacuării refugiați- 
lor și al acordării de ajutor 
cperațiunilor trupelor O.N.U. 
în Republica Congo.

Din însărcinarea guvernului 
U.R.S.S. delegația sovietică 
protestează împotriva aduce
rii de trupe americane în 
Republica Congo sub orice 
pretext și insistă pentru ime
diata retragere a personalului 
militar al S.U.A. de pe terito
riul acestei republici.

Din raportul secretarului 
general' reiese că el intențio
nează să invite să participe la 
trupele O.N.U. unități ale unor 
țâri din Europa și America. 
Totodată, există informații că 
secretarul general ar fi răs
puns negativ la propunerea 
Republicii Guineea, unul din
tre cei mai apropiați vecini 
ai Congoului, de a pune trupe 
la dispoziția secretarului.

După părerea delegației so
vietice această practică nu co
respunde spiritului hotărîrii 
Consiliului de Securitate.

Delegația sovietică conside
ră. de asemenea, necesar să 
atragă atenția membrilor Con
siliului de Securitate asupra 
roilor manevre ale autorită
ților belgiene care urmăresc 
să creeze aparența respectării 
de către Belgia a prevederilor

rezoluției Consiliului de Secu*  
î’itâte cu privire la retragerea 
trupelor. în prezent, de pildar 
se intenționează să se mute 
unitățile trupelor din Leopold
ville în alte regiuni ’ ”
publicii Congo.

Belgia încearcă să 
aceste strămutări de 
o evacuare parțială a lor. Fi
rește că nimeni nu poate ii 
indus în eroare prin acest pro
cedeu.

PREZENȚA TRUPELOR 
BELGIENE ÎN REPUBLICA 
CONGO ESTE O PROVOCA
RE INTOLERABILĂ NU NU
MAI LA ADRESA GUVER
NULUI ACESTEI REPU
BLICI. CI ȘI LA ADRESA 
ÎNTREGII LUMI. Trebuie 
spus deschis că încăpăținarea 
manifestată de guvernul Bel
giei nu ar fi posibilă dacă nu 
ar fi sprijinit de puternicii 
lui ocrotitori — aliații militari 
în cadrul N.A.T.O.

Este, in sfîrșit. timpul să se 
pună capăt situației intolera
bile în care Belgia ignorează 
hotărîrea Consiliului de Secu
ritate.

în legătură cu aceasta, din 
însărcinarea guvernului sovie
tic, delegația sovietică propu
ne spre examinarea Consiliu
lui de Securitate următorul 
proiect de rezoluție:

..Consiliul de Securitate, 
ascultînd raportul secretaru

lui general al O.N.U. cu pri
vire ia agresiunea Belgiei îm
potriva Republicii Congo, in
sistă pentru încetarea imedia
tă a intervenției armate îm
potriva Republicii Congo și 
pentru retragerea în decurs de 
trei zile a tuturor trupelor a- 
gresoare de pe teritoriul ei.

cere statelor membre alo 
O.N.U. să respecte integrita
tea teritorială a Republicii 
Congo și să nu întreprindă 
nici un fel de acțiuni care ar 
putea încălca această integri
tate".

Delegația sovietică își expri
mă speranța că în acest mo
ment de răspundere proiectul 
de rezoluție propus de ea se 
va bucura de sprijinul general 
al membrilor Consiliului de 
Securitate.

Dacă agresiunea va conti
nua, firește, ca se va crea ne
cesitatea adoptării unor mă
suri mai eficiente, atit de că
tre O.N.U. cit și de către une
le sute iubitoare de pace 
care sprijină cauza Republicii 
Congo.

ale Re
prezinte 
trupe ca

Ședința Consiliului de Securitate 
consacrată situației din Congo

Noi blocuri de locuințe în cartierul Mokotow din Varșovia.

Zare.

Pe șantierele navale 
din Szczecin

In ținutul Szczecin, unde cu 
15 ani in urmă se întindea un 
pustiu' astăzi pulsează o via
ță intensă. Szczecin este unul 
din centrele principale ale in-, 
dustriei navale poloneze. A- 
proape in fiecare lună șantie
rele navale de aci construiesc 
o navă nouă, Pînă în prezent 
au fost lansate la apă 55 de 
vase construite de către șan
tierele navale din Szczecin.

Oamenii muncii din ținutul 
Szczecin au depus o uriașă 
muncă in vederea reconstruc
ției comunicațiilor (căi fera
te, șosele, porturi, poduri) și 
industriei distruse de fasciști 
în timpul războiului. In toate 
orașele districtuale și în nu
meroase alte localități se ridi
că în prezent cartiere întregi 
de. locuințe, iar in Szczecin 
s-au dat în folosință mii de 
apartamente noi.

DELHI. — La iulie a evul 
loc la Delhi o conferință ăe p e. 
să a participanțil&r ia sesiunea 
Biroului Consi.iu’ui Mondial al 
Păcii care a avut loc recent la 
Stockholm. In deciarafia publi
cată in numele deiegaților indie. 
nL după conferința de presă, ss 
spuns din inițiativa Consiliu
lui Păcii din india, în luna au
gust în întreaga țară se va or. 
ganiza „Luna de luptă pentru 
dezarmare*

BONN — Un reprezentant al 
Partidului Social-Deirocrat din 
Germania â declarat ia 20 iulie 
în cadrul __ _
ipresă care <a avut loc Ia Bonn 
că la ședința din 19 iulie a con
ducerii acestui partid a fost a- 
doptată hotărîrea de a se rupe 
orice relații cu organizația stu. 
dențească social.democrată. Uni
unea studenților socialiști din 
Germania Occidentală. Condu
cerea P.S.D.G. a fost nemulțu
mită îndeosebi de raptul U. 
niunea studenților socialiști din 
Germania Occidentală a luptat 
cu hotărre împotriva înarmării 
Germaniei Occidentale și s-a 
pronunțat pentru contacte cu 
R. D. Germană.

din
un-si conferințe d.

Cil 
la 

au 
de 
de

PRAGA. — In cadrul Festiva
lului iilmu-ui muncitoresc — 
care se desfășoară în întreaga 
R. S. Cehoslovacă. para el 
Festivalul internațional de 
Karluwy -Vary — la 19 iulie 
fost prezenta e ?n marea sală 
spectacole de la Stadionul
iarnă din Praga filmele rom nești 
..Homo Sapiens- și „Valurile 
Dunării*.  Fi mele romînești au 
fost îndelung aplaudate.

DJAKARTA. — După tam 
transmite postul ele rado 
karta. la 21 iulie ministrul 
cerilor Extern^ al Indoneziei. Su- 
bandr.’o a declarat că orice pro
vocare a Olar.de», întreprindă *n 
scopul întăririi trupelor sale în 
Indonezia va provoca contra ac. 
țîuni corespunzătoare din partea 
Indoneziei și forțelor ei armate. 
Această declarație a fost făcută 
de ministrul Afacer lor Externe 
în legătură cu intenția Olandei 
de a trimite în Irianul de Vest 
noi bombardiere cu reacție.

GENEVA, — La 21 iulie a avut 
loc la Geneva sub președinția 
reprezentantului L'.R.S.S. o șe*  
dnță ordinară a conferinței ce. 
lor trei puteri cu privire la în
cetarea experiențelor cu arnta nu
cleară.

Dja- 
Aia-

NEW YORK 21 (Agerpres). 
TASS transmite : în seara zi
lei de 20 iulie a început șe
dința Consiliului de Securita-i 
te convocată la cererea Uni
unii Sovietice pentru a discu
ta raportul secretarului general 
al O.N.U. cu privire la înde
plinirea rezoluției adoptate 
acum o săptămină în problem 
ma Congoului.

La ședința Consiliului de 
Securitate au sosit din Leo
poldville reprezentanții Repu
blicii Congo, T. Kanza, care a 
fost numit recent în funcția 
de reprezentant permanent al 
Republicii Congo la O.N.U. și 
A. Mandi. secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

Ședința Consiliului de Secu
ritate a fost deschisă de se
cretarul general al O.N.U., 
Hammarskjoeld. Nici de 
data aceasta secretarul gene
ral nu a putut comunica ni
mic nou despre executarea de 
către autoritățile belgiene a 
cererii O.N.U. în vederea re
tragerii trupelor.

Apoi a luat cuvîntul repre
zentantul Republicii Congo, T. 
Kanza. Congo, a spus el, este 
una din cele mai bogate țări 
din Africa. Din păcate ea a 
devenit un cîmp de luptă, o 
țară în care domnește haosul. 
Aceasta s-a produs pentru că, 
curind după semnarea trata
tului cu privire la acordarea 
independenței statului Congo, 
Belgia a violat condițiile aces
tui tratat. Tratatul prevede că 
trupele belgiene pot fi folo
site pe teritoriul statului Con
go numai la cererea guvernu
lui congolez. După patru zile, 
însă, de la semnarea tratatului 
Belgia a întreprins, fără 
acordul guvernului central al 
Republicii Congo, o intervenție 
armată în treburile interne 
ale tinerei republici.

Referi ndu-se la zvonurile 
calomnioase difuzate de auto
ritățile belgiene despre „atro
citățile*  săvîrsite de congolezi 
împotriva albilor, Kanza a 
spus că dacă ar începe să e- 
numere toate atrocitățile să- 
vîrșite de belgieni, ar însemna

sa prezinte o listă extrem dei 
lungă.

Kanza a comunicat că gu
vernul congolez l-a însărcinat 
să prezinte Consiliului de 
Securitate patru propuneri a 
căror îndeplinire ar permite 
să se restabilească pacea și 
liniștea în țară:

1. — Să se pună capăt acți
unilor agresive ale Belgiei în 
Congo.

2. — Să fie evacuate cît mai 
repede trupele belgiene de pe 
teritoriul republicii.

In legătură cu aceasta Kan
za a amintit declarația guverj 
nului Republicii Congo cu 
dacă O.N.U. nu va fi în stare 
să asigure pînă la 19 iulie ora 
24,00 retragerea trupelor bel
giene, guvernul congolez va 
fi nevoit să ceară ajutor Uni
unii Sovietice.

3. — Guvernul congolez a- 
trage atenția Consiliului de 
Securitate asupra mașinațiuni
lor care urmăresc să separe 
de republică provincia Katan
ga. Katanga face parte indiso
lubilă din Republica Congo și 
noi rugăm țările membre ale 
O.N.U. să nu recunoască au
toritățile provinciei Katanga 
ca guvern independent.

4. — Guvernul congolez se 
pronunță împotriva prezenței 
în țară a trupelor belgiene, 
dar se declară pentru colabo
rare cu Belgia în domeniul 
cadrelor de ingineri și tehni
cieni.

Apoi a luat cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Belgiei, Wigny care a fost in
vitat la ședință.

Wigny nu a făcut decît să 
reafirme refuzul guvernului 
belgian de a îndeplini cererea 
O.N.U. și a întregii opinii pu
blice mondiale cu privire la 
retragerea imediată a trupe
lor intervenționiste de pe te
ritoriul tinerei republici afri
cane.

Apoi a luat cuvîntul repre
zentantul Uniunii Sovietice 
V. V. Kuznețov. prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S.
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TASS transmite:
După cum transmite din 

Leopoldville corespondentul 
agenției Associated Press, re
prezentantul O.N.U. la Leo
poldville a declarat că primul 
ministru al Republicii Congo, 
Patrice Lumumba, a informat 
Organizația Națiunilor Unite 
că intenționează ca la 22 iu-

lie să plece Ia New York pen
tru a comunica Consiliului de 
Securitate situația din Congo. 
Reprezentantul O.N.U. a ară
tat, de asemenea, că discuta
rea situației din Republica 
Congo în cadrul Consiliului 
de Securitate va fi aminatl 
pînă la sosirea primului mi
nistru al Republicii Congo.
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