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COMUNICAT
In ziua de 1 august 1960 a avut loc ședința plenară a C.C. al P.M.R.
La primul punct al ordinei de zi plenara a ascultat o informare pre

zentată de tovarășul Al. Moghioroș cu privire la mersul lucrărilor agri
cole și a stabilit măsuri în vederea pregătirii campaniei agricole de 
toamnă.

La al 2-lea punct al ordinei de zi a plenarei, tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej a prezentat o dare de seamă cu privire la Consfătuirea reprezen
tanților partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste, care a 
avut loc la București in timpul Congresului al lll-lea al P.M.R.

Plenara a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care aprobă acti-

Proletarî 'din toate țările, uniți-vă!
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vitatea delegației P.M.R. și Comunicatul adoptat la Consfătuire. $
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privitoare la

Ridicarea continuă 
a calificării 
profesionale 

a tinerilor muncitori

fundamentale social- 
nostru, cuprinsă în De- 
Corjsfătulrea de la Mos- 

1957 și în Manifestul

Plenara C.C. al P.M.R., ascultând darea 
de seamă a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej cu privire la Consfătuirea de la Bucu
rești a reprezentanților partidelor comuniste 
șl muncitorești din țările socialiste, aprobă în 
unanimitate activitatea delegației Partidului 
Muncitoresc Romin, precum și Comunicatul 
Consfătuirii, care a constituit o nouă mani
festare a unității partidelor comuniste și 
muncitorești, a coeziunii lagărului socialist.

Plenara împărtășește in totul aprecierea 
Comunicatului că desfășurarea evenimentelor 
internaționale a confirmat pe deplin justețea 
analizei problemelor 
politice ale timpului 
clarația adoptată de 
cova din noiembrie
Păcii. Aceste documente iși păstrează in în
tregime actuartatea și reprezintă Carta miș
cării comuniste șî muncitorești contemporane 
n» lupta pentru pace, democrație și socia
lism.

Plenara relevă marea însemnătate teoretică 
șî practică a tezelor Congreselor al XX-lea 
și al XXl-lea ale P.C.U.S., ale Declarației de 
la Moscova si ale Manifestului Păcii cu pri
vire la posibilitatea reală a preîntâmpinării 
războaielor, la necesitatea promovării consec
vente a politicii leniniste de coexistență paș
nică. precum și cu privire la formele și căile 
de trecere de la capitalism la

Trăsătura esențială a vieții 
contemporane este creșterea și 
tinuă a forielor socia’isnvtâ ai
cum s-a arătat in Declarația de Ia Moscova, 
conținutul principal al epocii noastre este 
trecerea de Ia capitalism la socialism, inau
gurată de Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, dezvoltarea mondială contemporană 
fiind determinată de mersul și de rezultatele 
întrecerii dintre cele două sisteme sdCîăle 
opuse.

Datorită profundelor schimbări in raportul 
de forțe pe arena internațională in favoarea 
socialismului șî păcii, in

socialism, 
internaționale 
întărirea con- 
și păcii. Așa

epoca noastră a de-

venit cu putință să se zădărnicească încercă
rile cercurilor agresive imperialiste de a îm
pinge omenirea în război.

Tolitica de apărare a păcii, de coexistență 
pașnică intre toate statele, dusă de Uniunea 
Sovietică și de celelalte țări ale lagărului so
cialist. are un uriaș ecou in întreaga lume, a 
întărit prestigiul sistemului mondial socialist 
șl al ideilor socialismului in lumea întreagă, 
contribuie la demascarea politicii cercurilor 
imperialiste agresive care caută să împiedice 
destinderea internațională și să submineze pa
cea între popoare, la creșterea și activizarea 
forțelor care luptă pentru pace, pentru pro
gres social, pentru independență națională a 
popoarelor, pentru interesele vitale ale celor 
ce muncesc.

Chezășia succesului în lupta împotriva im
perialismului, pentru pace și socialism constă 
in fidelitatea de nestrămutat față de marxism
leninism și in capacitatea de a aplica în mod 
creator această măreață învățătură in condi. 
țiile dezvoltării sociale contemporane; in 
combaterea consecventă a revizionismului, ca 
și a sectarismului și dogmatismului stingist 
care duce la subaprecierea forțelor păcii și 
socialismului, la demobilizarea și dezorienta
rea lor, la aprecierea greșită a sarcinilor ce 
stau in fața partidelor comuniste și muncito
rești ; in continua întărire a unității și coe
ziunii indestructibile a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, a unității frățești a 
țărilor lagărului socialist.

Partidul Muncitoresc Romin, mobilizind în
tregul popor muncitor la lupta pentru reali, 
zarea sarcinilor trasate de Congresul al lll-lea 
in vederea desăvirșirii construcției socialiste, 
va milita mai departe cu toate forțele, in 
strinsă unire cu marea Uniune Sovietică, cu 
celelalte țări socialiste și cu partidele frățești 
din lumea întreagă, pentru a ține trează vigi
lența popoarelor față de uneltirile cercurilor 
imperialiste agresive, pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice, pentru triumful 
nobilei cauze a păcii și socialismului.

„Profesorul", tânărul frezor Kilni losif de la Uzinele „Unirea" din Cluj, inițiază cu pricepere 
in tainele meseriei pe „ucenicii*4 săi - studenții Gheorghe Horvath și Bela Maklari de la 

Institutul politehnic-Cluj aflați la practică in uzină
Foto : N. STELORIAN
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Invățămintul tehnic superior
la nivelul

Ne apropiem de un nou an 
universitar. Congresul al lll-lea 
al P.M.R, a pus sarcini mari în 
fața învățămîntului de toate gra
dele și îndeosebi în faț#'învăț a- 
mîntului tehnic superior,

în anul 1965-, numărul ingine
rilor în economia națională tre
buie să fie. afa cum arată tova-

!

sarcinilor șesenalului!
prof. univ.

C. Dinculescu
membru corespondent al 

Academiei R.P.R., rector al 
Institutului politehnic-București

Copiii la bazin...
Start fără pocnet de pistol 

fără obișnuitele culoare - și to
tuși start de concurs. Suflă ci
neva într-un fluier și un grup 
de prichindei cu trupurile arămii 
plonjează in apă de un verde 
mineral a bazinului. Nu se înoa
tă de-a lungul ci de-a latul cu
tiei de beton. Nu se înoată doar 
bras, craul sau pe spate, ci in 
toate felurile. Și bras și eroul și 
pe spate. Ba și „ciinește". Toate 
stilurile sînt admise, toate for
țele sînt aruncate în joc pe a- 
cești douăzeci de metri. Două
zeci de metri de examen ’după 
cincisprezece zile de 
învățătură. Pe latu- ,
rile de beton, ur- 13.0613, 1
mărind cu înfrigu
rare cursa, cîțiva 
zeci de spectatori... adulți nu-și 
ascund (nici nu încearcă s-o facă) 
emoția. Frenetic încurajați, Gigi, 
Sandu, Dănuț „și olții" nu-și 
precupețesc resursele : Se zbat 
cu ardoare, taie apa voinicește, 
se avîntă, se avîntă cu poftă cu 
ambiție, se acoperă din belșug 
cu spumă, pufnesc, lopătează cu 
picioarele — în admirația du
ioasă a spectatorilor. Părinții.

Părinții - care-și redescoperă 
copiii.

Cu cincisprezece zile in urmă, 
Gigi, Sandu sau Dănuț s-au 
prezentat la înscriere cu inima 
bătând de emoție. Directorul a 
examinat, a cercetat în toate 
felurile trupul albicics ca o pe
tală, nedeprjns cu vicleniile 
apei. S-au scurs două săptă
mini... Două săptămini in care 
zi de zi, cîteva sute de prichin
dei, sub îndrumarea răbdătoare 
a unor profesori și antrenori 
mobilizați de Federația de no
tație, s-au deprins să biruiască 
apa. Intîi teoretic, cu burta pe 
nisip, căznindu-se să fure din 
mișcarea înțeleaptă a broaște- 
lor, apoi de-a dreptul in bazin, 
repetînd de mii și mii de ori 
cele cîteva mișcări care dau 
măsură miracolului plutirii. Și 
intr-o zi, după atîta stăruitoare 
repetiție, odată cu încrederea 
deplină în antrenor, minunea 
s-a produs : Gigi, Sandu sau 
Dănuț a reușit să se desprindă 
de țărmul de beton, arcuin- 
du-se cu îndrăzneală și sigu
ranță în apa de un verde mi
neral. Așa ca astăzi, la acest 
sfîrșit de ciclu, sub privirile de o 
admirație duioasă ale spectato
rilor - părinții care-și redesco
peră prichindeii.

Nu e același și oarecum altui, 
Gigi, Sandu sau Dănuț al dumi. 
tale ? Privește sprinteneala, si
guranța, plăcerea cu care taie 
apa. Poate că acum cincisprezece 
zile ii era încă teamă... Privește

bate- 
sănătate.

corpul acesta arămiu e o 
rie încărcată
Apa, aerul, cele două ore zilni
ce de gimnastică și-au lăsat pe
cetea. Datorită înotului, din 
copilul cu trup subțire va ieși 
pe negîndite un adolescent 
cu umeri rotunzi și puternici, cu 
piept lot, care va învăța fără 
să se cocoșeze deasupra mesei 
de scris, fără să respire greu și 
iute după fiecare scară urcată. 
Fiind unul dintre sporturile cele 
mai atrăgătoare și mai elegan
te, înotul este în același timp 
un excelent mijloc de dezvolta

re armonioasă. Cu 
. atît mai util cu cît 

! nurcă • Învățat la vre- 
J me. Dar la vreme 

înseamnă vîrsta a- 
ceasta fragedă cind organismul 
abia își croiește făgașul dez
voltării ulterioare, lată de ce e 
atît de binevenită inițiativa a- 
ceasta estivală, aflată la al 
patrulea an : mii și mii de copii 
bucureșteni, aici la Ștrandul ti
neretului, alături de alte mii din 
vreo douăzeci de centre din țară 
învață organizat, metodic să 
stăpinească apa. Urmările se 
arată a fi dintre cele mai pro
mițătoare...

De unii din acești prichindei, 
intrați in grija unor cluburi, vom 
mai auzi : sînt speranțele de 
mîine ale notației noastre. Ră- 
mine în seama antrenorilor de a 
crește talentele descoperite as
tăzi pentru a le urca mîine pe 
treptele dificile ale măiestriei 
sportive. Oricum, toți acești pri
chindei care absolvind cursul,

VICTOR VlNTU

(Continuare în pag. 3-a)

IN CINSTEA 
CONGRESULUI 

AL Ill-lea AL U.T.M.
Realizări ale tinerilor din regiunile 

Ploești, Cluj și Bacău
Știri noi sosite din toate col

țurile țării oglindesc elanul cu 
care tineretul patriei noastre 
întâmpină cel de-al lll-lea 
Congres al U.T.M.

In regiunea PLOEȘTI, cele 
peste 2.200 brigăzi de produc
ție ale tineretului din între
prinderi metalurgice, rafinării 
și schele petroliere, aplicînd 
cu succes inițiativa tinerilor de 
la Uzinele „1 Mai‘:-Ploești — 
„Nici un leu risipit, fiecare 
leu fructificat" — au obținut 
economii de metale, chimicale, 
energie electrică etc., în va
loare de aproape 20 milioane 
lei.

Antrenați într-o însuflețită 
întrecere socialistă tinerii pe
troliști au forat 8 sonde cu 
10—15 zile mai devreme față 
de termenul stabilit. De ase
menea ei au redat producției 
15 sonde din fondul inactiv și 
au recuperat din bataluri în
semnate cantități de țiței și 
parafină.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică au efectuat de ase
menea un mare număr de ore 
pentru înfrumusețarea orașelor 
și satelor regiunii, pentru gră
birea lucrărilor agricole, refa
cerea pădurilor etc. Valoarea 
acestora se ridică la peste 
3.000.000 lei.

★ ■
In regiunea CLUJ mai mult 

de 20.000 tineri s-au înscris în 
anul acesta în brigăzile ute

miste de muncă patriotică. A- 
ceste brigăzi cuprind acum 
95.000 de țineri și tinere. Ei au 
efectuat în cursul anului lu
crări în valoare de peste 
5.800.000 lei. Cele mai frumoa
se succese le-au dobîndit bri
găzile de muncă patriotică din 
orașul Cluj.

★ i.
In întreprinderile, fabricile, 

șantierele, schelele petroliere 
ca și pe ogoarele regiunii BA
CĂU, tinerii mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid# 
își aduc din plin contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de cel de-al lll-lea Con
gres al P.M.R. Pînă acum, da
torită activității tinerilor, au 
fost colectate și trimise oțelă- 
riilor însemnate cantități de 
fier vechi, s-au făcut lucrări 
de reparații și întreținere a 
peste 100 km. de drumuri, au 
fost împădurite circa 1.400 ha. 
de terenuri, s-au făcut lucrări 
de irigații, de întreținerea pă
șunilor, plantări de pomi fruc
tiferi și puieți etc. Valoarea e- 
conomiilor realizate la lucrări
le executate de cei peste 70.000 
de tineri încadrați în brigăzi
le de muncă patriotică din re
giunea Bacău se ridică la pes
te 6.500.000 lei. Fruntași sînt 
tinerii din raioanele P. Neamț, 
Roman, Moinești, Tg. Neamț , 
și Onești,

(Agcrpres)

Absolvind școala profesională zootehnică din Găiești, Marga
reta Cirneanu lucrează acum ca îngrijitoare de pui la G.A.S. 
Moțăței, raionul Calafat. O muncă pe care o face cu multă 

tragere de inimă
Foto : 1. IONESCU .

La ordinea zilei:

Arăturile adinei de vară
Gospodăriile agricole de stat 

urmează a face arături de vară 
pe o suprafață cu circa 520.000 
ha mai mare decit cea din 
anul trecut. Experiența a ară
tat și anul acesta că arătura 
făcută vara cit mai adine, la 
28—30 cm., a contribuit la ob
ținerea unui spor însemnat de 
producție.

In vederea încheierii mai 
grabnice a lucrărilor de ară
turi adinei gospodăriile agrico
le de stat au luat acum noi 
măsuri tehnico-organizatorice. 
Pe măsura terminării recoltă
rilor, terenurile sînt cit mai

eliberate de paie. înrepede 
regiunile București și Timișoa
ra sînt folosite dispozitive de 
strins paie confecționate pe 
plan local; multe unități au 
organ'zat lucrul cu tractoarele 
în două schimburi etc.

în acest fel, in ultimele trei 
zile ritmul arăturilor adinei a 
fost intensificat. în total, gos
podăriile agricole de stat au 
făcut această lucrare pe circa 
o pătrime din suprafața sta
bilită. în regiunile Eucurești, 
Ploești, Oradea și Hunedoara 
au fost arate adine 40-50 Ia 
sută din terenuri

în alte regiuni, printre care 
Constanța și 
riile agricole 
în urină.

Condițiile 
foarte prielnice executării a- 
răturilor adinei. Este știut că 
fiecare zi de întîrziere a aces
tei lucrări poate determina di
minuarea recoltei viitoare. De 
aceea trebuie luate măsuri 
pentru lichidarea răminerii în 
urmă în toate unitățile, folo- 
lindu-se integral forțele dispo
nibile.

Galatt gospodă- 
de stat au rămas

climatice sînt

(Agerpres)

rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în Raportul la Congresul al III- 
lea, de 80.000. să crească deci cu 
21.000 de ingineri față de anul 
1959, Această cerință este expli
cabilă. Economia țării noastre 
face pași de gigant; indiistria, 
agricultura, se modernizează, se 
dezvoltă ramuri noi, se constru
iesc noi și puternice obiective 
industriale. Pentru toate acestea 
trebuie noi cadre de specialiști,- 
cu cunoștințe adinei, multilatera
le, care să poată înfăptui o- 
biectivele mărețe ale planurilor 
elaborate de partid. Asemenea 
specialiști trebuie să creștem și 
noi în institutele de învățămint 
tehnic superior.

începînd cu acest an universi
tar, numărul celor care Vor intra 
pe porțile facultăților din insti
tutele tehnice va crește simțitor. 
Foarte' mu-lți dintre aceștia 
pregătesc ăeiim pentru concursul 
de burse și pentru examenul de 
admitere la zi, la seral și fără 
frecvență. Printre ei sînt mulți 
tineri munfeitori care au terminat 
școala medie serală și, după 
eîțiva ani în producție, la îndem
nul și prin grijjt pirrtidului, por-< 
nesc pe druihuî calificării supe
rioare. Către/ aceștia trebuie «ă 
ne îndreptăm în mod deosebit a- 
tenția. Propria 1 experiență ne-a 
dovedit că din rindul lor, al ace-» 
lora care au experiența produc
ției și o -înaltă educație morală 
formată în școala muncii, se ri
dică cadrele cele mai 'Valoroase 
de specialiști.

Actualmente avem . mulți ase
menea tineri care, la cursul de 
pregătire, studiază în vederea 
concursului de,burse și a exame
nului de admitere la seral și fără 
frecvență. Socotim însă că și

acum putem să sporim numărul 
tinerilor muncitori care să se 
pregătească pentru facultate ast
fel ca examenul să fie un adevă
rat concurs, să putem alege din
tre ei pe cei mai înzestrați pen
tru a deveni ingineri. De aceea, 
ar fi bine să se oiganizeze întâl
niri ale reprezentanților din in
stitute cu cei din marile între
prindeți pentru a discuta mai 
temeinic posibilitățile de a tri
mite la facultate la cursurile de 
zi, precum și la seral și fără 
frecvența un număr cît mai mare 
de tiperi . nftuncitpri și dintre cei 
niai buni.' Considerăm că fiecare 
institut ar trebui să meargă pe 
linia, ca în acest an cea mai 
mar® parte a studenților săi din 
anul I să o constituie tinerii 
veniți din producție, iar între
prinderile, așa după cum s-a mai 
propus eu alte prilejuri, să ur
mărească ca, în perspectiva, ani
lor, să-și pregătească specialiști 
din proprii muncitori.

Paralei cu creșterea numărului 
de studenți care învață în insti
tutele tehnice de invâțâniînt su
perior. partidul și guvernul acor
da o mare grijă dezvoltării bazei 
materiale ; se mărește continuu 
spațiul de învățămint, se creează 
noi laboratoare, cate sînt înzes
trate cu aparatura cea mai mo
derna. in perspectiva celor șase 
ani este prevăzută construirea 
noului local pentru Institutul 
politehnic din București. Atît în 
Capitală, cît și in celelalte ceptra 
universitare se prevede constru
irea de noi cămine și cantine 
astfel ca spațiul de cazare să 
crească pini in anul 1965 cu 
încă 15.500 locuri. în fiecare in
stitui, printr-o bună gospodărire 
a condițiilor de care * dispune, 
utilizîndu-le la mSxipium, există 
posibilități mari spre a oferi stu
denților cîmp tot mai larg pen
tru studiu, pentru' cercetare.

Dezvoltarea bazei materiale 
institutelor de învățămint su- 
(Continuare in pag. 3-a)
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Guvernul R. P. Romine a recunoscut 
Republica Dahomey

Cu prilejul proclamării 
independenței' Republicii' Da
homey, ; tovjarâșul Chivu Stcri- 
ca, președintele Consiliului de 
Miniștri-' al , Republicii Popu
lare Romîne', ‘ a tHhtis preșe
dintelui Consiliului de Mi-.- 
niștri al Republicii Dahomey,/ 
Hubert Mâgâ, o telegramă dfe ■ 
felicitare.

Aducînd la cunoștință recu
noașterea" de către guvernul 
romîn a RbpublfCîi Dahomey 
ca stat'independent, în tele
gramă se exprimă convinge- 

. rea câ' între cele .două țări se 
vor stabili și dezvplta relații 
prietenești. .

Cum și-au petrecut bucureștenii 
duminica

Duminică bucureștenii au pe
trecut o zi plăcută de odihnă la 
ștrandurile orașului, în parcuri ji 
în podurile .învecinate.

Ștrandurile I.Q.A.B. iau găzduit nuia. Bușteni, Predeal^i peste 500 
' in stațiunile de pe litoral.- Nu

meroși alți oameni ai muneii -au 
plecat în excursii organizate de 
comitetele sindicale ale întreprin
derilor și instituțiilor. ?<•;

în aedastă zi aproape 60.000 de 
vizitatori ; numai la lacul Sna- 
gov au fost aproape 3.500 de 
persoane. Excursiile au atras fi 
ele numeroși oameni ai muncii

Construiesc o șosea
SUCEAVA (prin telefon de 

la corespondentul nostru).
Pînă acum două săptămini 

satele Craealia și Șipoteni din 
raiontil Dorohoi, comunicau 
între ele doar prin cîteva că
rări. Ca să fi ajuns cu un mij
loc de transport dintr un sat 
în altul trebuia să străbați 
prin împrejurimi cîțiva kilo
metri în plus.

într-o adunare generală 
U.T.M., mai mulți utemiști, 
printre care și Aristel Gliini- 
ță, au făcut propunerea ca în 
întâmpinarea Congresului 
U.T.M., brigăzile utemiste de 
muncă patriotică să constru
iască o șosea pe cea mai scur* 
tă distanță ce leagă aceste 
două sate. Propunerea a fost 
îmbrățișată cu căldură de toți 
utemiștii fi tinerii din cele 
două sate. Și astfel au pornit

lucrul. în timpul lor liber, 
peste 130 de utemiști și ti
neri muncesc cu entuziasm la 
construirea șoselei. Pînă în 
prezent ei au efectuat peste 
7.800 ore de muncă voluntară, 
construind peste 3 km, șosea.

Prin această acțiune brigă
zile utemiste de muncă patri
otică din comuna Craealia, 
care cuprinde cele două sate, 
au realizat 26.000 lei econo
mii.

S-au evidențiat în mod deo
sebit tinerii Ilie Aciubotări- 
ței și Alexandru Vasile, care 
au efectuat cele mai multe ore 
de muncă voluntară.

Tinerii de aici s-au angajat 
ca pînă la 23 August să-și în
deplinească angajamentul luat 
de a construi în întregime șo
seaua dintre cele două sate 
pe distanța de 4 km.

din Capitală. Astfel circa 1.000 
de bucureșteni au plecat in ex
cursii organizate de O.N.T.-Car- 
pați pe Falea, Prafțovei la Si-

lată-l în fotografie pe utemistul Paul Dăndăreanu de la fabrb 
Brigada pe care el o 

cinstea celui de-al 
kg. talpă.

ca de încălțăminte ,,Kirov" din Capitală, 
conduce a economisit în luna iulie, în 

lll-lea Congres al U.T.M. 1646
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Puncte de vedere privitoare la

Ridicarea continuă a calificării profesionale 
a tinerilor muncitori

Fiecăruia, 
cunoștințele 
de care are nevoie

In 1958, cînd a luat ființa, 
secția noastră și-a început ac
tivitatea cu un bogat sorti
ment de... rebuturi. Din toată 
producția pe care o executam, 
aproape 30 la sută era rebut. 
Cifra era alarmantă și fiecare 
căutam soluții de îndreptare a 
situației. Organizația de par
tid ne-a arătat atunci că tre
buie să ne îndreptăm atenția 
în primul rînd spre creșterea 
pregătirii profesionale a tutu
ror tinerilor din secție. Și așa, 
începînd din 1958 biroul orga
nizației de bază U.T.M. s-a o- 
cupat continuu de îndruma
rea tinerilor către ridicarea 
calificării și de organizarea 
cu ajutorul conducerii secției 
a unor forme corespunză
toare pentru aceasta. Au 
trecut doi ani și putem spune 
că in majoritatea lor, tinerii 
din secția noastră și-au ridi
cat simțitor gradul pregătirii 
profesionale. Aceasta a fost 
posibil datorită faptului că 
fiecare tînăr a fost îndrumat 
către acea formă de ridicare 
a calificării eare-i este eea 
mai folositoare, cea mai co
respunzătoare gradului său 
de pregătire. Am să ilus
trez acest lucru prin cîteva e- 
xemple. La noi în secție au 
venit nu de mult cițiva tineri. 
Nu se poate spune ca Jor ie 
lipseau cunoștințele generale 
ale meseriei. în schimb ei a- 
veau nevoie de explicații, de 
îndrumări în legătură cu spe
cificul secției, cu munca con
cretă la mașinile noastre, cu 
produsele pe care le execu. 
tam. Am observat toate aces
tea stind de vorbă cu ei, dis- 
cutînd, urmărindu-le în mod 
concret munca de zi cu zi. A- 
jutați de organizația de par
tid, cu sprijinul conducerii 
secției, al șefilor de echipe, 
noi am repartizat acești tineri 
pe lingă muncitorii vîrstnici 
cu multă experiență. A fost 
măsura cea mai nimerită fi- 
indcă in scurt timp tineri ca 
Gheorghe Gheorghe, Perșu E- 
manoil și alții care au fost a- 
jutațî de muncitori cu expe
riență îndelungată, au devenit 
fruntași in secția noastră.

Firește că marea majoritate 
a tinerilor au fost atrași spre 
cursul de ridicarea calificării. 
Dar și in eazul acesta lucrul 
nu a fost făcut la întîmplare. 
Unii, ca Tiberiu Trandafi- 
rescu, cărora pe baza unui 
studiu am constatat că le 
lipseau unele cunoștințe des
pre meseriile lor, au fost în
cadrați la cursul de ridica
rea calificării. Alții, ca Dincă 
Vasîle și Ion Băjenaru, care 
aveau greutăți în ceea ce pri
vește executarea pieselor după 
desen, au fost îndrumați la 
cursurile pentru citirea dese
nului tehnic. Organizația 
U.T.M. a luat măsuri să ajute 
pe unii tineri cărora le lip
seau cunoștințe economice, să 
înțeleagă care este legătura

7 ematica cursurilor— 
la nivelul cerințelor
Din necesitatea de a ridica 

continuu pregătirea profesională 
a fiecărui tînăr în secția noa
stră. secția laminoare, s-a orga
nizat un curs de ridicare a ca
lificării. Ce învățăm la acest 
curs ? în ce măsură ne ajută el 
în munca practică de fiecare zi?

Este știut că o problemă esen
țială pentru buna organizare și 
desfășurare a cursului și mai 
ales pentru eficacitatea acestuia o 
constituie programa analitică.

Iată o chestiune despre care 
vreau să vorbesc aici.

în măre măsură programa a- 
nalilică ă cursului la care sînt 
înscris, răspunde nevoilor ridi
cării calificării noastre și men 
ge în păs cu cerințele produc
ției. Ne-au . folosit mult, de 
pildă, lecțiile cu privire la ela
borarea fontei și oțelului, Hu
min guri etc. Ne vor ajuta de 
asemenea foarte mult lecțiile 
despre construcția și principiile 
de funcționare a laminorului 
nostru, despre stabilirea calibre- 
lor de laminare etc. Deși după 
cum se vede în general ni se 
predau 'lucruri folositoare, tre
buie să spun că, din păcate, 
programa cursului nostru a 
scăpat totuși din vedere 6 
seamă de probleme esențiale de 
care este direct legată produc
tivitatea muncii, calitatea produ
selor și, bineînțeles, prețul de cos! 
al acestora. Iată cîteva exem 
ple. Pentru noi, laminori 
știi, este absolut necesar să cu
noaștem cauzele deranjamente
lor laminorului tocmai pentru 
a evita întreruperile și pierde
rile mari de timp. Ne sint de 
asemenea necesare o serie de 
cunoștințe în legătură cu pregă
tirea specială a locului de mun
că înaintea începerii laminării, 
organizarea pieselor de schimb 
pe post în ordinea folosi
rii lor în procesul tehnolo

dintre munca lor practică și 
realizarea unui preț de cost 
cit mai redus, de beneficii 
pe6te plan etc. De aceea 
pe aceștia i-am îndrumat că
tre cursurile de cunoștințe e- 
conomiee, adică acolo unde ei 
și-au putut însuși tocmai ce 
le lipsea mai mult.

Urmind cursurile de ridica
rea calificării, mulți tineri au 
căpătat o bună pregătire pro
fesională. Pentru a dezvolta a- 
ceastă pregătire firește că nu-i 
puteam trimite din nou la un 
curs de ridicarea calificării, ci 
la o formă mai avansată. Pe 
astfel de tineri, fruntași în 
muncă, ca Stamate Chirilă, 
Perșu Emanoil, Toma Stancu 
i-am atras spre cabinetul teh. 
nic. Contactul cu literatura de 
specialitate, discuțiile cu ca
drele tehnice au trezit în ei 
gustul pentru munca de crea
ție, pentru inovații. Cîțiva — 
și printre aceștia, de pildă, 
Perșu — au și realizat primele 
inovații.

In general, la toți tinerii 
care au participat la cursurile 
de ridicare a calificării, care 
au primit ajutor din partea 
fruntașilor, bagajul cunoștin
țelor tehnico-profcsionale a 
crescut mult. Se cerea acum 
un pas mai departe, contac
tul cu știința, lărgirea orizon
tului general. Astfel de tineri 
au fost îndrumați la școala 
medie serală. Velicu Viorel, 
Paul Fernolendo, Ciobanu Du
mitru și alții sint elevi Ia 
școala medie serală. Și pentru 
viitor tendința generală este 
aceasta: după ce și-au ridi
cat calificarea în secție, tine
rii vor să capete un orizont 
mai general, să devină mun
citori cu o pregătire multila
terală. Astfel încă de pe acum 
unii tineri se pregătesc pen. 
tru examenul de admitere la 
școala medie serală.

Organizând ridicarea conti
nuă a calificării profesionale 
a tinerilor după principiul că 
pe fiecare tînăr trebuie să-1 
atragi spre acea formă de ri
dicare a calificării care ii 
este cea mai folositoare, cea 
mai corespunzătoare nevoilor 
sale in producție — lucra pe 
care l-am făcut necontenit 
sub îndrumarea organizației 
de partid — putem spune că 
am ajutat pe majoritatea ti- 
norilor să-și îmbunătățească 
munca în secție. Această me
todă o vom folosi și de 
acum înainte fiindcă sarci
nile noastre sînt din ce în ce 
mai mari și în consecință ti. 
nerii trebuie să fie din ce in 
ce mai bine pregătiți profe
sional pentru a le putea în
deplini.

GEORGE VARTOLOMATU
secretar al organizației de 
bază U.T.M. din secția car- 
dane a Uzinelor .Semănă

toarea^-București

gic. Ar mai trebui sâ dobîndim 
cunoștințe cu privire la folori- 
rea, întreținerea și recondițio
na rea sculelor

Dar trebuie să spunem eâ eu 
toată importanța lor pentru ri
dicarea calificării noastre, mei 
una din aceste probleme nn fi. 
«urează în tematica cursului.

N-ar fi oare mai folositor ea 
în locul unor lecții introductive, 
cu caracter foarte general -* 
inutile, în care ni se apun lu
cruri pe care le- știm din școala

In secția forje a Fabricii de rulmenți din Birlad s-c încetățenit obkeul ca tmeri fruntași sâ-l 
ajute pe cei cu mai puțina experiență, Forjorul Anton Mendel n ajuta pe tinerii Petrwnci Du

mitru și Mereuțâ Nicolae ca să lucreze corect ș cu ronda'ne'rt sporit
Foto : P. PAVEL

profesională și din practica de 
fiecare zi ca, de pilda, cunoș
tințe despre materiile prime, 
amplasarea laminorului în fa
brică etc., să ni se vorbească a- 
mănunțit atît despre proble
mele enumerate mai sus cit și 
despre altele ? Ne-ar interesa, 
de pildă, metodele noi folosite 
acum în tehnica laminării, cum 
ar fi laminarea la toleranțe ne
gative, scurtarea duratei de la
minare etc. care ridică necon
tenit calitatea laminatelor și 
ne dau posibilitatea să realizăm 
cit maj multe economii.

De asemenea socotesc necesar 
ca în tematica cursului nostru, 
paralel ea cunoștințele tehaiee 
sâ fie introduse lecții privitoare 
la reducerea prețuia» de coot, 
creșterea prodoc'rvrtâtii wnc-n, 
realizarea de re—omii. rentabâ- 
litatea pruduseîor și a intr-prin
derii ete. Căci pe noi ne ir te- 
reseaxă nu numai cmn sâ exe
cutăm din punct de vedere teh
nic un annmit produs, ci fi la 
ce preț îi realizăm. Or, aceasta 
o putem învăța, o putem cu
noaște eel mai bine însușindu-ne 
cunoștințele economice despre 
care aminteam mai sus

în afară d^ aceasta, ceea ce 
lipsește cursului nostru sini de- 
monstrațiile practice Nivelul la 
care se expun lecțiile este in 
general accesibil. dar ru totul 
altfel ne-am msuți cele pre
date dacă expunerile ar fi în
soțite de demonstrații concrete, 
chiar la locurile noastre de 
munca, sau de diferite scheme, 
grafice, desene ajutătoare.

Toate aceste probleme sînt 
valabile în mare măsura și pen
tru celelalte cursuri care fuuc. 
ționeaxă m uzina noastră. De 
aceea, cred eâ este necesar ca 
rob conducerea organizației de 
partid, comitetul sindical, con
ducerea întreprinderii și orga
niza ți a U.T.M. sâ te ocupe pe 
viilor cu mai multă grijă de 
stabilirea tematicei cursurilor, 
în funcție de necesitățile tine- 
nior, in așa fel ea fiecare lec
ție să contribuie la înlătura
rea greutăților pe care le in- 
tunpiaâm, aâ răspundă exact 
cerințelor ridicării pregătirii 
nonstre profan w ale.

IOW TELEHOI 
lenuMrwl, Urinefa „LamF 

-Britla

Zile ale experienței
înaintate
în uzina noastră care pro

duce troleibuze, autobuse, au
toutilitare și alte diferite ti
puri de mașnsi se folosesc 
multe forme de ridicare a ca
lificării tinerilor. Si asta e fi
resc. In ridicarea calitcăni ti
nerilor noi ținem seama de ni
velul fiecărui tiaăr. de sarci
nile care stau m fata fiecâro- 
sector al uzme ca F de multe 
alte lucruri. Pnacre altoie, 
practica de pmă acam ne-a de- 

țtat F productivității muncii și 
reduceri; prețului de cest- 
Prxntre aces .ea *e află metoda 
de rrrar. zare a locului de 
sr-ncă de croire complexă a 
abie». de recondiționare a scu- 
cutr. de tă ere rap.dă și inten- 

srsfa a metalelor ș: altoie.
Orgazuzapa U.T.M. a reco- 

scazdat responsabililor ce bri. 
gkc. de prac jeție aie tiDeretu- 
jb sâ sxacieze aceste metode 
B za oca expe. xsr.e. fa tonta- 
te, care se ocxax-reaxă odată 
pe ta bstreaba aioâ ide
oouee la r.-a de 14X sâ orga- 
-. zexe srft?motc-. de exper.er- 
4 intre br.ââz: in cadrul că
rora ce mai buni muncitori să 
Împărtășească teoretic și prac
tic m-etodeie, experiența lor de 
muncă obținută intr-o anumi
tă dsrecpe. Bunăoară luna a- 
ceasta a fost organizat in 
«Zaua experienței înaintate”, 
un ser., mb de experiență intre 
tmerii din brigăzile conduse 
de Antfret Te. man. Ifrim Pe- 
true f IXmctra Bâlțoi din 
seet-i a m-a auto. Cu acest 
prilej tor. Andre. Telman a 
vorbe: f a demonstrat practic 
cum tmeru dm hrtgadâ apbcă 
metoda de eroare complexă a 
table». Ap'.xnnd această meto
dă, brigada a reușit să econ-o. 
mssascâ numai m luna iunie 
metal f ahe materiale in va
loare de aproape 5.000 lei. A- 
semenea schimburi de expe
riență plme de învățăminte, 
care îmbogățesc cunoștințele 
îehmco-profestocale ale tine, 
rilor sa- organiza: deseori in 
secția a HI-a auto. Și spre ma
rea noastră bucurie, brigăzile 
care mai înainte nu reușeau 
să oc;mă ane știe ce econo
mii, astăzi se număra printre 
brigăzile fruntașe. Pr.ntre a- 
cestea se află brigăzile con
duse de tinerii C. Sinuor.escu, 
Tudor Androne și E. C.ocșan.

Generalizarea experienței 
înaintate îmbracă forme diver
se. La sectorul n mecanic, 
spre exemplu, generalizarea 
metodelor înaintate se face în 
grupe mici de 3—4 oameni. 
Astfel, spre exemplu, unii 
fruntași în producție ea Gh. 
Stănescu, Sava Ștefan, Dumi
tru Dumitru și alții discută cu 
2—3 tineri, fac demonstrații 
practice împreună. Ultima da
tă aceștia au discutat in .Ziua 
experienței înaintate" despre 
metode de tăiere rapidă și in
tensivă a metalelor.

în urma acestea- schimburi 
de experiență în cadrul cărora 
tinerii și-au însușit noi metode 
înaintate de muncă, și-au îm
bogățit cunoștințele profesio, 
nale, tinerii din brigada con
dusă de tov. Gh. Buică, spre 
exemplu, au reușit să-și îmbu
nătățească și mai mult muu. 
ea, să obțină succese și mai 
importante. Același lucru tre-

Schimburile de experiență 
sînt un bun prilej de însușire 
a metodelor înaintate de 

muncă. Fotoreporterul nostru 
l-c surprins pe tînărul Șerban 
Constantin din brigada de 
polizat conuri de la Uzinele 
„I Mai" Ploești, vorbind tine
rilor din brigada de rectifi
cat despre metodele sale de 

imuncă.

Foto : S. NICULESCU 

buie spus și despre tinerii 
Constantin Vlad, Ion Tudose, 
Stan Pavel, Sultan Ștefan și 
alții. De altfel, însușirea meto
delor noi de muncă, a expe
rienței înaintate de un număr 
tot mai mare de muncitori se 
face simțită în întreaga uzină.

Entuziasmul cu care tinere
tul din uzina noastră îmbrăți
șează experiența înaintată, 
pasiunea de a găsi noi meto
de pentru a produce mai 
mult, mai bun, mai economi
cos. ne cere nouă, comitetului 
U.T.M., să intensificăm în 
continuare munca de popu. 
larizare a acestor schimburi 
de experiență, de mobilizare 
și mai largă a tinerilor la 
parT.cparea permanentă la 
acțiunile organizate in zilele

Ce așteptam 
de la tinerii ingineri

în ncțiunec de ridicare a ca- 
h/icârii un rol important îl au 
inginerii. Ei an o pregătire teh- 
mei tuper-.oară, im bopa: b«- 
gaj de cunoștințe ș» pot gări 
ți metodele care să ducă la o 
ât mai temeinică însușire a 
cunoștințelor tehnice de către 
fiecare muacâor.

în secția no&»:ri exută doi 
ingineri tineri: Horvati Ale- 
rs-uirt și BuiaJd Alexandru, 
în producție, atunci eind avem 
nevoie, ei ne deu ajutor. 
Dar mbogâti^ea cunoștințelor 
noaetre profesionale trebuie 
făcută prin forme variate șt 
permanente, an tovarășii ințji. 
neri nu se ocupă de acest lu
cru. Noi nu putem afirma că 
ei nu vor sâ se ocupe de pro
blema ridicării calificării noa
stre. că rinf comozi. Adevărul 
e că ei nu sint folosiți in a- 
cest scop. Timpul liber al to
varășilor ingineri este ocupat 
de tot felul de alte îndeletni
ciri și sarcini primite din 
partea organizației U.TM. In
ginerul Buiaki Alexandru se 
ocupă de activitatea sportivă 
si A.VS.A.P. iar inginerul 
Horvati Alexandru de diverse 
probleme cultural-sportive.

De ce oare acești ingineri, 
acești specialiști in producție, 
nu sînt lisați să se ocupe mai 
mult de rezolvarea probleme
lor legate de deocwzc^ea pro- 

Un bun muncitor trebuia să cunoască îndeaproape desenul 
tehnic, lato care este cauza pentru care tinerii Valentin Bo
cea, Vcsi'e Tu ea și Hoier Horst de la Uzinele „Strungul" din 

Orașul Sto! n frecventează atit de des cabinetul tehnic.

greșului tehnic, adică in cazul 
de față de ridicarea calificării 
tinerilor muncitori ? Organi
zația U.TJf^ s-a orientat gre
șit atunci ciad a încredințat 
acestor torarăși numeroase 
sarcini obștești pe care foarte 
bine le puteau îndeplini oricare 
uiți tineri. De altfel nu este 
oare wn pnncipiu ca fiecărui 
tindr să i se dea sarcinile cele 
mai potrivite pregătirii sale 
pentru a putea obține astfel 
un bun randament 1/

Și nu s-ar putea spune că in 
secția noastră nu ar fi nevoie 
de o muncă mai susținută pen
tru ca muncitorii — și în spe
cial cei tineri — să obțină o 
calificare mai bună. Noi dăm 
încă rebuturi care depășesc 
procentul admis și multe pro
duse lucrate de noi nu au ca
litatea corespunzătoare. Aceste 
fapte, firește, nu pot să ducă 
la economii, ci dimpotrivă în
carcă prețul de cost.

In urma apariției Hotărîrii 
cu privire la ridicarea nivelu
lui tehnic al producției, con
ducerea uzinei noastre a decis 
să înființeze un colectiv de 
ingineri și tehnicieni care să 
se ocupe în mod special cu 
problemele creșterii nivelului 
tehnic în uzină. Eu cred că u- 
nul din obiectivele principale 
ale acestui colectiv va trebui 
să fie munca pentru ridicarea 
necontenită a calificării noas
tre. Pentru aceasta va trebui 
să se studieze toate posibili- 

experienței înaintate. Comite
tul U.T.M. este hotărît ca îm
preună cu comitetul de între
prindere și conducerea uzinei, 
sub conducerea comitetului de 
partid să contribuie în conti
nuare la buna reușită a „Zile
lor experienței înaintate în 
producție" astfel îneît acestea 
sâ-i ajute pe tineri să-și ridi
ce calificarea profesională, să 
învețe să lucreze mai bine, 
pentru a răspunde sarcinii în
credințate de a construi trolei- 
buse și autobuse elegante, 
confortabile, de o calitate su.' 
perioară și la un preț de cost 
mereu mai redus.

CORNEL DUMITRAȘCU 
secretar al eemitetului U.T.M., 
Urinele „Tudor Vladimirescu“ 

București

tățile pe care le avem și să se 
traseze sarcini concrete pen
tru fiecare cadru tehnic. Ce-ar 
putea face tovarășii ingineri 
Horvati și Buiaki de exem
plu ? In primul rînd ei au da
toria să fie prezenți in rezol
varea problemelor atingerii u- 
nui înalt nivel tehnic al pro
ducției și creșterii pregătirii 
noastre profesionale. In curînd 
secția noastră va fi dotată cu 
mașini noi, perfecționate. Â- 
vem nevoie de noi cunoștințe. 
N-am vrea să ne mărginim la 
simple explicații în legătură 
cu funcționarea mașinilor, ex
plicații care de cele mai multe 
ori sint uitate repede. Noi 
vrem să ținem pasul cu gra
dul de tehnicitate al mașini
lor, si nu mai dăm rebut, sa 
obținem procente cit mai mari 
de depășire a planului de pro
ducție. De aceea așteptăm de 
la tovarășii ingineri din sec
ție să studieze necesarul de 
cunoștințe al fiecăruia, să or
ganizeze în mod diferențiat 
cursuri pentru creșterea mă
iestriei profesionale, să dea 
mai mult ajutor seraliștilor. 
Totodată, ar fi de dorit ca to
varășii ingineri să caute și for
me de popularizare a cărților 
tehnice, a revistelor de specia
litate pentru a-i atrage pe ti
neri la cittt, pentru a le stîrni 
gustul pentru tehnică și știin-
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ță. în acest sens așteptăm mai 
multe conferințe pe teme știin
țifice, recenzii de cărți teh
nice, de reviste. Intr-un cu- 
vint, ei trebuie să fie cît mai 
aproape de problemele noa
stre, de problemele ridicării 
calificării profesionale. Nu e 
nimeni împotrivă ca tovarășii 
ingineri să participe la activi
tăți sportive sau culturale a- 
lături de toți tinerii. Dar prin
cipala lor activitate, princi
pala lor datorie, atit in pro
ducție, cit și în afara ei, tre
buie să fie ajutorul dat tineri
lor pentru ridicarea califică
rii, pentru îmbunătățirea ne
contenită a muncii colectivu
lui nostru.

Rolul inginerilor in viața 
secției noastre este deosebit de 
mare. In afară de rezolvarea 
problemelor zilnice ale pro
ducției, ei pot să ne ajute să 
muncim din ce în ce mai bine, 
pot și trebuie să contribuie la 
formarea noastră ca muncitori 
specialiști, la nivelul tehnicii 
și sarcinilor actuale. De aceea, 
le cerem mai multă preocu
pare față de problemele cali
ficării, dorim ca ei să-și sus
țină rolul de propagandiști ai 
tehnicii înaintate, de luptători 
în primele rînduri pentru ri
dicarea nivelului tehnic al 
producției.

LAZAR TRIFU 
responsabil de brigadă 

secția turnătorie 
Uzinele „Armătura"-Cluj

Prietenii 
cărții 

tehnice
La fabrica de hîrtie ,.1 Sep

tembrie" din Bușteni, alături de 
muncitorii vîrstnici, lucrează și 
un număr însemnat de tineri. 
Pentru ridicarea continuă a ca
lificării lor, de un mare ajutor 
este cartea tehnică.

îndrumat de comitetul de 
partid, comitetul U.T.M., îm
preună cu cabinetul tehnic, 
pentru a veni în sprijinul tine
rilor a inițiat printre altele ac
țiunea „Citiți cărți tehnice" o 
acțiune de mobilizare largă a 
tinerilor pentru folosirea cărții 
tehnice. Biblioteca cabinetului 
nostru tehnic dispune în pre
zent pe lingă cele 7000 de vo
lume de cărți tehnice și de 
un număr mare de reviste de 
specialitate ca : „Celuloza și 
hîrtia*4, „Industria lemnului" etc. 
precum și de numeroase reviste 
privind industria de celuloză 
și hîrtie care ne parvin din 
Uniunea Sovietică, R.D.G. și alte 
țări.

Printre primele măsuri luate 
pe linia organizării în cele mai 
bune condiții a acestei acțiuni au 
fost : în unele adunări U.T.M. și 
în consfătuirile de producție ale 
brigăzilor de tineret, s-a insistat 
în mod deosebit ca fiecare tînăr 
să învețe și să-și însușească cît 
mai multe lucruri folositoare din 
cărțile tehnice și revistele de 
specialitate despre tehnica mo
dernă și procedeele cele mai 
avansate in fabricarea hîrtiei în 
general, și a hîrtiei de ziar în 
special.

Pentru a veni și mai mult în 
ajutorul tinerilor, cerînd spriji
nul comitetului de partid, comi
tetul U.T.M. a trecut la organi
zarea de biblioteci tehnice în 
toate secțiile, biblioteci înze
strate cu cărțile tehnice adec
vate specificului de muncă și 
în același timp corespunzătoare 
nivelului de pregătire generală 
a tinerilor. Ca această acțiune 
inițiată de comitetul U.T.M. sâ 
fie și mai eficientă în ridicarea 
calificării tineretului mulți ingi
neri utemiști ca Viorel Săvu- 
lescu, Vladimir Neagoe, Alexan
dru Gheorghiu și alții au 
început mai întii să popularizeze 
in rindul tinerilor muncitori 
— in codrul consfătuiri ier de 
brigodâ, cu ajutorul gazete
lor d« perete etc - conținu
tul acestor cărți, conținut care 
este strins legat de procesul 
tehnologic al fabricării hîrtiei și 
deci de munca lor de fiecare 
zi. In același timp, inginerii 
utemiști i-au ajutat pe tineri să 
înțeleagă și să-și însușească 
conținutul cărților tehnice de 
specialitate și din reviste. Și 
bineînțeles nu numai să înțelea
gă ci și sâ pune in aplicare 
unele procedee pentru reduce
rea pierderilor de fibre în apele 
reziduale, îmbunătățirea călită, 
ții pastei mecanice, și a hîrtiei 
de ziar.

Totodată, inginerii în colabo
rare cu cabinetul tehnic, au 
procedat la editarea unui bu
letin de informare și documen
tare tehnică, buletin cu un bo
gat conținut de procedee pen
tru fabricarea hîrtiei de ziar. 
Marea majoritate a articolelor 
sint traduse din revistele de spe
cialitate sovietice, germane, etc.

Nu cu mult în urmă, la biblio, 
teca cabinetului tehnic erau 
des întîlniți numai inginerii. A- 
cum, biblioteca cabinetului și-a 
făcut un mare număr de prie
teni din rîndurile tineretului 
muncitor ca : turbiniștii Iile Ion, 
Constantin Miholache, Ion Ior
dan, fochistul Ion Apostol și 
alții. In felul acesta numărul ci
titorilor cărților tehnice a crescut 
numai în anul acesta la peste 
150. Mulți dintre tinerii noștri au 
început chiar să-și formeze 
biblioteci tehnice personale. De 
mare folos ar fi dacă și Institu
tul de documentație tehnică 
ne-ar pune mai mult la dispozi
ție cărți tehnice corespunză
toare tinerilor muncitori, care de 
altfel sînt foarte puține fața de 
cele pe care le avem în biblio
tecă și sînt accesibile în special 
inginerilor șt tehnicienilor cu 
studii superioare. Totodată noi 
ne-am propus în cinstea Con
gresului al lll-lea al U.T.M. or
ganizarea unor concursuri „Dru
meții veseli» pe teme legate de 
procesul tehnic al fabricării hîr
tiei, iar cîștigătorilor li se vor 
înmîna cele mai noi cărți tehnice 
apărute în ultimul timp.

Sarcinile noastre în producție 
sînt însă în plină creștere. De 
aceea organizației U.T.M. din 
fabrică, nouă inginerilor ne re
vine sarcina de a îndruma și a- 
juta și moi mult pe tinerii mun
citori în ridicarea calificării lor 
la nivelul cerințelor progresului 
tehnic. Și în această direcție 
cartea tehnică are un rol deo
sebit de important.

Ing. GEORGETA POMPONIU 
responsabila

cabinetului tehnic-
Fabrica de hîrtie

„1 Septembrie" -Bușteni
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Fiecărui utemist
o sarcină concretă

ridicată de ute- 
Porecescu de la 

țevi Roman, cu 
dezvoltarea răs-

Problema 
mistui Emil 
Fabrica de 
privire la 
punderii fiecărui utemist pen
tru calitatea sa de membru al 
U.T.M., are o mare însemnă
tate. In legătură cu aceasta aș 
vrea să-mi spun și eu părerea. 
Eu cred că in munca de creș
tere a maturității politice a 
utemiștilor, de dezvoltare a 
simțului lor de răspundere 
pentru calitatea de membru al 
U.T.M., un rol hotărîtor îl are 
modul !n care organizațiile 
U.T.M. se ocupă de activizarea 
fiecărui utemist în muncă. Am 
să ilustrez aceasta cu cîteva 
exemple de la noi. Pînă 
anul trecut organizația U.T.M. 
din secția noastră, se număra 
printre cele mai slabe din în
treprindere. Fie că era vorba 
de munca în producție, de în- 
vățămint politic sau de acti
vitatea cultural-educativă etc. 
noi, utemiștii de la mecanic- 
șef, eram întotdeauna cei din 
coadă, tn uzină ca și la comi
tetul orășenesc U.T.M. de alt
fel organizația noastră era 
mereu criticată eu toate ci și 
la noi în secție erau utemiști 
harnici, inimoși care doreau 
fierbinte să-și aducă contribu
ția la îndeplinirea sarcinilor 
ce reveneau organizației 
U.T.M., dar nu erau îndru
mați și ajutați să facă acest 
lucru. După adunarea de a- 
legeri de anul trecut, biroul 
U.T.M. nou ales și-a pus cu 
toată seriozitatea întreba
rea : care să fie cauza acestei 
stări de lucruri ? Am cercetat 
cu atenție faptele, am stat de 
vorbă cu un număr mare de 
utemiști și cu alți muncitori 
din secție și iată ce am con
statat. Vechiul birou al organi
zației U.T.M. lucra sectar. El 
Iniția unele acțiuni interesante 
dar nu explica utemiștilor în
semnătatea acestora, nu-i an
trena la înfăptuirea lor în 
viață. Din cei peste 40 de 
utemiști ciți număra pe atunci 
organizația U.T.M. numai cîți- 
va aveau sarcini 
linie de
menea 
este de 
privințe 
ției U.T.M. batea pasul pe loc.

Cînd ne-am dat seama care 
sînt cauzele lipsurilor, am 
pornit cu toata hotărîrea la 
înlăturarea lor. După ce am 
întocmit planul de muncă al 
organizației U.T.M. noi le-am 
explicat utemiștilor prin adu
nările generale, cercurile po
litice, gazeta de perete, discu
ții de la om la om etc. însem
nătatea acțiunilor pe care 
vrem să le întreprindem. Prin 
munca politică desfășurată npi 
am urmărit totodată să-i con
vingem pe utemiști că înde
plinirea acestor acțiuni și în 
general, îmbunătățirea activi
tății organizației U.T.M. din 
secție, este posibilă numai da
că fiecare va avea cîte o sar
cină concretă și va lupta pen
tru îndeplinirea ei. Și utemiș
tii ne-au înțeles. O dovadă în 
acest sens o constituie și felul 
în care s-a creat la noi în 
secție brigada utemistă de 
muncă patriotică. Intr-o adu
nare generală le-am prezentat 
tinerilor tabloul construcțiilor

concrete pe 
organizație. în ase- 

condiții, firește, nu 
mirare că în unele 
activitatea organiza-

Ce bun e sucul pe zăpușeala..
Foto i AGERPRES

Invățămîntul tehnic superior la nivelul sarcinilor șesenalului I
(Urmare din pagina I-a)

perior, creșterea numerică a stu
denților, trebuie să meargă mînă 
în mînă cu perfecționarea calita
tivă a procesului de învățămînt, 
cu întărirea legăturilor între în
vățămînt și producție.

în anii regimului democrat- 
popular învățâmîntul nostru su
perior a fost orientat tot mai 
mult spre satisfacerea cerințelor 
construcției socialiste. Profilul 
învățămîntului tehnic s a contu
rat în concordanță cu ramurile 
economiei noastre naționale. 10 
institute tehnice și 5 institute 
agronomice sînt amplasate în 8 
centre universitare ; acestea cu
prind 43 de facultăți ou 85 de 
secții de specializare. Acestea 
sînt cifre care oglindesc în bună 
măsură faptul că există în gene
ral o justă orientare a învăță- 
mîntului tehnic spre nevoile pro
ducției.

Față de marile sarcini trasate 
al 
că

se
ca-

______ ____________
lor mai aetuale. Cadrele didac
tice care lucrează în domeniul 
învățămîntului superior tehnic 
au făcut nenumărate propuneri 
menite să ajute la o tot mai justă 
profilare a învățămîntului tehnic, 
la îmbunătățirea continuă a pro
cesului de învățămînt. Ministerul 
învățămîntului și Culturii studia
ta aceste propuneri, dezvoltarea 

de Congresul al IlI-lea 
P.M.R.; fără îndoială însă, 
trebuie să reflectăm cu 
riozitate dacă acest profil 
respunde întrutolul cerințelor

de locuințe și ale altor obiec
tive de interes social-cultural 
care se ridică în orașul no
stru. $i tinerii au înțeles 
că munca lor pe aceste șan
tiere este foarte importan
tă și necesară și de aceea 
chiar în adunarea despre care 
am amintit, peste 20 dintre ei 
și-au exprimat dorința de a 
activa în brigada utemistă de 
muncă patriotică. După cîteva 
zile brigada a ieșit la muncă 
cu întregul său efectiv de 25 
de utemiști. Iar de atunci, în 
fiecare săptămînă, băieții și 
fetele de la noi merg odată 
sau de două ori la muncă pa
triotică. Pentru meritele sale 
dobîndite în muncă, brigada 
noastră a obținut de curînd 
drapelul roșu al Comitetului 
orășenesc U.T.M. Cluj.

Am să mai dau încă un e- 
xemplu, care arată cît de im
portant este să explicăm ute
miștilor scopul și caracterul 
fiecărei acțiuni pe care o în
treprindem. în toamna anului 
trecut, organizația noastră și-a 
propus să mobilizeze cît mai 
mulți tineri pentru a-și com
plecta studiile la liceul seral. 
Dar după cum se știe, să mun
cești și să înveți în același 
timp nu este un lucru ușor. 
De aceea unii dintre tineri nu 
s-au încumetat să se apuce de 
învățătură. Erau și alții care 
socoteau că învățătura nu le 
este atît de necesară în munca 
lor. Biroul U.T.M. nu a lăsat 
această acțiune importantă să 
se desfășoare de la sine. în 
afară de discuțiile individuale 
pe care le-am avut cu fiecare 
tinăr în parte, într-o adunare 
generală inginerul comunist 
Tudor Mureșanu le-a demons
trat tinerilor, pe bază de fapte 
concrete, că pentru a putea 
face față sarcinilor de pro
ducție, pentru a deveni mun
citori capabili să stăpînească 
tehnica modernă, este nevoie 
de acumularea unor temeinice 
cunoștințe de cultură genera
lă. In urma acestei acțiuni, 18 
utemiști și tineri din secție 
s-au înscris la liceul seral.

Spuneam la început că bi
roul organizației de bază 
U.T.M. a acordat o atenție 
deosebită și activizării fiecărui 
utemist în muncă. Intr-adevăr 
în prezent toți utemiștii din 
secția noastră au de îndeplinit 
cîte o sarcină concretă pe 
linie de organizație.

în activizarea utemiștilor 
noi am ținut seama nu numai 
de sarcinile care stau în fața (Agerpres)

în viitor a învățămîntului tehnic. 
Trebuie să urmărim ca tinerele 
cadre de ingineri să-și formeze 
un profil de specialitate tot mai 
bine conturat, fără a le îngusta 
totuși orizontul de pregătire. De 
aceea, este necesar să întărim 
unele specialități introduse în 
anii din urmă, specialitățile cele 
mai solicitate de mersul dezvol
tării economice, și să punem ba- 
zele unor specialități noi,

0 ramură care se va dezvolta 
în mod substanțial, de pildă, este, 
automatica. învățăinîntul de au
tomatică trebuie deci introdus în 
toate facultățile și toate speciali
tățile, pentru ca fiecare inginer 

concepție justă în le- 
folosirea largă a 
proceselor de

aute 
pro

noas-
side-

să aibă o 
găturâ cu 
matizării 
ducție.

Baza dezvoltării întregii 
tre economii este industria __
rurgicâ cu ramura ei principală 
construcția de mașini. Dezvolta
rea mare pe care o ia siderurgia 
în țara noastră și mai ales con
struirea marelui combinat side
rurgic de la Galați, pune în fața 
în.vățămîntului tehnic de specia' 
litate sarcina de a pregăti cadre 
numeroase și bine specializate în 
vederea construirii și exploatării 
acestor imense obiective indus
triale. Trebuie să construim ma
șini termice, motoare Diesel, ca
zane de aburi de înaltă presiune, 
utilaje pentru industria siderur
gică, industria chimică, pentru 
agricultură. Facultăților de meta
lurgie, mecanică, utilaje le revin 

organizației U.T.M., ci și de 
pregătirea și aptitudinile fie
căruia. Iată cum am procedat. 
Biroul U.T.M. a discutat cu 
fiecare utemist In parte. Cu 
acest prilej am aflat cum 
muncește utemistul respectiv, 
ce greutăți are, cum își pe
trece timpul liber, ce preocu
pări are în viață etc. și în 
funcție de acestea am stabilit 
și sarcina ce urma să o înde
plinească. Ladislau Velțan, de 
pildă, este un pasionat artist 
amator și citește literatură. 
Cunoscînd aceste preocupări 
ale sale, noi i-am încredințat 
sarcina de a se ocupa în secție 
de munca cu cartea. Iuliu 
Fulop este un bun tehnician, 
un utemist harnic, conștiincios 
și disciplinat, veșnic preocupat 
să-și ridice calificarea profe
sională. De aceea noi, biroul 
U.T.M., am socotit că Fulop 
este nimerit sâ muncească în 
postul utemist de control. U- 
temistul Ștefan Macea este pa
sionat după filme și specta
cole de teatru ; de aceea noi 
i-am încredințat sarcina să se 
ocupe în secție de organizarea 
vizionărilor colective la unele 
filme și piese de teatru. Și așa 
am procedat cu fiecare ute
mist la stabilirea sarcinilor.

Firește că pe parcurs noi, 
biroul U.T.M., controlam și a- 
jutam îndeaproape pe utemiști 
ca să-și îndeplinească sarci
nile ce le-au fost încredințate. 
Toate acestea au contribuit 
simțitor la întărirea spiritului 
de răspundere al utemiștilor 
față de calitatea k>r de mem
bri ai U.T.M., au contribuit în 
ultimă instanță la întărirea 
activității organizației U.T.M. 
din secție. Nu de mult, într-o 
ședință a comitetului U.T.M., 
pentru meritele obținute in 
producție. în munca patriotică 
și în activitatea cultural-edu- 
cativă, organizația U.T.M. din 
secția mecanic-șef, a primit 
felicitări.

De aici concluzia că ridica
rea calității de membru al 
U.T.M. depinde în mare mă
sură dacă utemiștilor 11 se ex
plică importanța acțiunilor pe 
care le întreprindem, dacă fie
căruia i se încredințează cîte 
o sarcină concretă 
organizație și este 
îndeplinească.

pe linie de
oajutat să

COVACSALEXANDRU
secretarul organizației U.TM. 
de la secția mecanic-șef a 

Uzinelor ,Janoș Herbak"*

ramuri
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aceste sarcini, șî ele trebuie să și 
perfecționeze mai temeinic secți
ile de specialitate ținînd seama 
de aceste obiective.

De asemenea, sarcina ridicării 
producției de cărbune cere o fo
losire mai rațională și cu ran
damente superioare a cantităților 
de cărbune extrase din pămînt, 
cere folosirea rațională a cărbune
lui prin chimizarea combustibili
lor solizi pentru ca din aceleași 
cantități să obținem produse mult 
mai variate, cu efecte economice 
mult mai importante. Și de a- 
ceastă sarcină trebuie să se țină 
seama în profilarea secțiilor fa
cultăților de specialitate.

Dezvoltarea diferitelor 
ale industriei chimice și crește
rea producției chimice de 
ori pînă în anul 1975, impune și 
dezvoltarea corespunzătoare a în- 
vățămîntului tehnic superior în 
această ramură eu o eventuală 
introducere a unor noi speciali
zări, accentul fiind pus pe chi
mia de sinteză, pe macromole
cule, după cum trebuie să se 
pună un accent deosebit 
troehimie.

Desigur, sînt mult mai 
roase specialitățile care 
să se dezvolte sau să se 
ținînd seama de complexitatea 
problemelor pe care le implică 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției. Paralel cu dezvoltarea 
unor secții de specializare și 
crearea noilor secții este necesar 
să facem și o revizuire atentă 
a programei de învățămînt, a

pe pe-

nume- 
trebuie 
creeze,

INFORMAȚII
Luni seara atașatul militar 

al H. P. Chineze la București, 
locotenent-colonelul Mei Iun- 
si a oferit un cocteil cu prile
jul celei de-a 33-a aniversări 
a Armatei populare chineze de 
eliberare.

Au luat parte tovarășii ge- 
neral-colonel Floca Arhip și 
generalmaior Mihai Burcă, 
adjuncți al ministrului Forțe
lor Armate, Eduard Mezinces- 
cu, adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, general-loco. 
tenent Gh. Pintilie și general- 
maior Staicu Stelian, adjuncți 
ai ministrului Afacerilor In
terne, Dionisie Ionescu, șeful 
Ceremonialului de Stat, gene
rali și ofițeri superiori ai For
țelor noastre Armate, funcțio. 
nari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, atașați militari și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Luni seara, ministrul Elve
ției la București, Pierre Fran
cois Briigger, a oferit o recep
ție cu ocazia sărbătorii națio, 
nale a Elveției.

Au luat parte Mihail Ralea, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, Gogu 
Rădulescu, ministrul Comerțu
lui, Mihai Suder, ministrul E- 
conomiei Forestiere, Al. Lăză- 
reanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu, membru 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, Radu Rusescu, pre. 
ședințele Crucii Roșii a R. P. 
Romîne, Al. Buican, vicepre
ședinte al Institutului romîn 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, Dionisie Ion eseu, 
șeful Ceremonialului de Stat, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului și Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au participat șefi âi misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★

și 29 iulie la Vie- 
loc cea de-a 13-a 

anuală a Consiliu-

între 27 
na a avut 
Conferință 
lui internațional de muzică 
populară (CJ.M.P.) la care au 
participat și compozitori din 
țara noastră. La această confe
rință a fost admisă cererea de 
afiliere a Comitetului național 
romîn pentru C.I.M.P., iar tov. 
Sabin Drăgoi, directorul In. 
stitutului de folclor, a fost ales 
în Comitetul executiv al Con
siliului internațional de muzi
că populară.

cursurilor. Accentul trebuie să 
cadă pe actualizarea acestor pro
grame și cursuri, pe introducerea 
unor noi cursuri. Fiecare catedră 
trebuie să revadă cursurile ce se 
predau, să elimine diu ele ceea 
ce e învechit și depășit de sta
diul actual al tehnicii, să intro
ducă în mod accentuat cele mai 
noi probleme ale ramurii res
pective, să dea o dezvoltare bine 
proporțională diferitelor grupe 
de capitole din materia tratată. 
Planul și programele de învăță
mînt trebuie să oglindească just 
noua orientare a învățămîntului 
tehnic ; să promoveze tratarea 
elementelor de automatizare, fo
losirea izotopilor radioactivi, a- 
plicațiile practice ale semicon- 
ductorilor precum și îmbunătăți
rea predării unor materii cum ar 
fi matematica, fizica, chimia, e- 
lectroniea. Trebuie îmbunătățită 
pregătirea economică a viitorilor 
ingineri, oricntînd-o spre pro
blemele cele mai actuale : pro
bleme de organizare socialistă a 
întreprinderilor industriale, pro
bleme legate de reducerea pre
țului de cost, reducerea consu
murilor specifice de materiale, 
valorificarea resurselor materiale 
ale țării, ridicarea nivelului teh
nic al producției etc.

Invățămîntul tehnic superior 
și-a îmbogățit mult în ultimul 
timp experiența în organizarea 
practicii în scopul întăririi legă
turilor învățămîntului cu pro
ducția. Astăzi, însă, cînd în fie. 
ce clipă au loc transformări mari

+ Lu-ni seara în con
cursul internațional 
de atletism desfășu
rat jpe stadionul Ul- 
levi din Goteborg at. 
lefii romțnj s-.au com
portat excelent re. 
purttnd trei frumoase 
victorii. Iolanda Ba
laș a cucerit primul 
loc la săritura în 
înălțime eu un rezul
tat de 1,84 m. Al Bi- 
zim a terminat în
vingător în proba de 
aruncarea suliței cu 
70,24 tn, iar C. Po
rumb cu 2,05 m a ob
ținut o neașteptată 
victorie în proba de 
înălțime băieți. Zoi. 
tan Vamoș s-a clasat 
pe locul doi în cursa 
de 1 milă cu timpul 
de 4’06’7/10.

★ Pe stadionul „1 
Mai“ din Constanța n 
avut loc duminică du- 
pă-amiază deschide
rea festiva a celei 
de-a 13-a ediții a tra
diționalei competiții 
sportive Spartachiada 
Militară de Vară, La 
această competiție 
participă cei mai buni 
sportivi reprezentând 
cele 5 cluburi sportive 
militare care s-<*u ca
lificat din fazele pre
liminarii. Ei își vor 
disputa victoria timp 
de T zile la fotbal, 
atletism, înot, poliat- 
Ion, ștafetă milițară, 
gimnastică, box, șah, 
pentatlon modern, 
baschet, handbal și 
volei.

•A- înotătorii romlnl 
Mihai Mitrofan și A- 
laxandru Popescu au 
repurtat două fru
moase victorii în ca
drul concursului de 
notație desfășurat în 
bazinul de pe insula 
Margareta din Buda
pesta. Mitrofan a ciș- 
tigat proba de 200 m. 
bras cu timpul de 
2'40f,4îlb, iar Popescu 
a terminat în mare a- 
vantaf proba de 
m. fluture, fiind 

nomeirat in 2*25^31-10. 
Acest concurs s-a 
desfășurat concomi
tent cu campionatele 
de natafie ale R. P. 
Ungare ultim criteriu 
de selecție al înotăto
rilor maghiari înain
tea Jocurilor Olim
pice de la Roma. în 
proba de ștafetă 4x100 
m. liber, cunoscutul 
campion maghiar Do- 
bau a parcurs în 
schimbul său distan
ța de 160 m. liber în 
55*8110, performanță 
mai bună ca actualul 
record european care 
este de 56” 1/10 și a- 
par ține 
Pucci

itatianutui

polonezi 
în lotul 
participat

Atleții 
selecționați 
olimpic au , 
duminică la un con
curs desfășurat în o- 
rașul Lodz. Tn proba 
de 200 m. plat Folk 
a stabilit un nou re
cord polonez cu 
timpul de 20^6J10. 
Kowalski a cîștigat 
cursa de 400 m. plat 
în 46” 1/10 (record 
polonez). Performan
țe remarcabile au fost 
înregistrate în con
cursul feminin. Atle
ta Bibro a obținut la 
lungime 6,25 m., Fig- 
wer a aruncai sulița 
la 53,71 m., rar Ja- 
niczewska a terminat 

în 
plat

pe primul loc 
proba de 200 tn. 
cu 23”9fI0.

Intr-un meci 
pri.4r ---- —

«întind pentru 
mul tur <al competi
ției de fotbal rezerva.

echipelor europene 
cîștigătoare ale cupe, 
lor națio male, l>a Ber
lin ifbriTiiația Vorwârts 
Berlin a dispus cu 
.scorul de 21—1 de e- 
chipa Ruda Hvezda 
Brno .<
veu loc la Brno.

Returul va a.

Turul ciclist* Turul ciclist al 
Iugoslaviei, desfășu
rat pe un traseu de 
1260 km. * "
fără nici 
paus a 
duminică 
na. unde .
de cicliști din cei 59 
care au luat startul 
la Subotița. Indivi
dual cursa a fost cîș- 
tigată de iugoslavul 
Jiinez . Zirovnic și pe 
echipe d? reprezenta, 
tiva olimpică a R.P.F.

în 6 etape, 
o zi de re
luat sflrșit
la Liublia- 
au sosit 50

200 
oro-

t ■
11C o p i I a

(Urmare din pagina !•&)

devin mîndri purtători ai unei 
, insigne aurii și ai unui „brevet 
de înotător" — se înregimentea
ză în frontul de milioane al 
mișcării noastre sportive de 
masa. Bazine și antrenori — iată 
imaginea istorica răsturnata o 
gîrlei insalubre din sordida pe
riferie de odinioară. Bazine și 
antrenori - semne ale unei co- 

în procesul de producție, se aduc 
mereu înnoiri, cu atît mai mult 
se cere ca legăturile institutelor 
cu practica construcției socialiste 
să fie cît mai solide, perma
nente.

Practica de vară este acum în 
plină desfășurare. In general s-a 
rezolvat dezideratul vechi ca stu
denții să lucreze efectiv la prac
tică, să facă ceva util pentru 
producție, paralel cu însușirea 
deprinderilor practice. Studenții 
noștri s-au încadrat în brigăzi 
de muncă în întreprinderi, au 
earcini de producție, alții lucrea
ză aparate pentru institut. Cred, 
însă, că pe lîngă această practică 
anuală, poate fi extinsă și în alte 
facultăți practica premergătoare 
în producție, care a fost experi
mentată cu succes doi ani la rînd 
în cîteva facultăți. Este nevoie 
de acest an premergător de prac
tică, pentru verificarea aptitudi
nilor studenților în procesul 
practicii și însușirea de către a- 
ceștia a unor deprinderi practice 
în concordanță cu cerințele învă- 
țămîutului superior. De aseme
nea, se impune cu acuitate per
manentizarea legăturilor studen
ților cu practica și pe parcursul 
anului universitar, folosindu-se 
formele valoroase, care s-au ex
perimentat, cum ar fi ,,schimbu
rile studenților în producție", „o 
zi pe găptămînă în producție" 
etc.

Trebuie să tindem către dez- 

Iugoslavia. Echipa de 
tineret a R. P, Ro
mîne s-a. clasat pe lo
cul doi, obținind ast
fel un succes remar
cabil în această difi
cilă întrecere la care 
au participat cicliști 
experimentați^ din O- 
landat R P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R. P. 
Polonă, Elveția și 
alte țări. Printre pro
tagoniștii cursei s-a 
numărat la actuala e- 
diție tânărul ciclist 
romîn Ion Stoica, in 
virstă de 22. ani, al 
cincilea în clasamen
tul final individual, 
învingător al celei 
mai lungi etape: 
Belgrad—Osifek (227 
km.'), apreciat tot
odată printre cei mai 
buni sprinteri și că- 
țărăto^i ai cursei. 
S-au remarcat de a- 
semenea prin puterea 
lor de luptă și tena
citatea dovedită in 
momentele grele ale 
întrecerii Nicolae Ni- 
culescu o speranță a 
ciclismului nostru, și 
Ion Braharu.

Jltima etapă a tu- 
r iui, discutată du
minică între Nova 
Gorița-Liubliana (im. 
părțită în două semi- 
etape) a revenit con
curentului iugoslav 
Roner primul sosii 
în virful muntelui. 
Vîrsîci. Pe această 
porțiune muntoasă 
s-a afirmat din nou 
Ion Stoica, clasat al 
cincilea, înaintea pur
tătorului tricoului, 
galben Zirovnic cla
sat pe locul 12.

Clasamentul gene
ral individual: 1. Zi- 
ro vnie (I ugoslavia) 
30h03'14”; 2. Levacic. 
(Iugoslavia) 30h08* 
53” , 3. Valcic (Iugo
slavia) 30hl3'51” ; 4. 
Baumgartner (Elve
ția) 30h 19’01“ ; 5. Ion 
Stoica (R.P. Romînă) 
30h2!’2r*.,. 11. Nicu- 
lescu (R.R.R.) 30h
2^02”; 12. Braharu
(R.P.R.) 30h26’40”.

Clasamentul pe e. 
chipe. 1. R.P.F. Iu
goslavia I 90h28'58”: 
2. R. P. Romînă 91h 
10’02”; 3. Iugoslavia 
(tineret) 9Ih28’12*.

bazin...
p ilarii care prefigurează gene
rația puternica și sănătoasă a 
noului schimb de constructori.

Aceasta e „taina- copiilor pe 
care-i intîlnim adeseori la șo
sea, legănînd cu voioșie săcu
lețul de material plastic sau 
unul de pinza cusut de mămica 
grijulie. In săculeț, un simplu 
costum de boie. Ceea ce 
seamnă, in felul său o lume.

voltarea activității în laboratoa
re, în ateliere, în standuri, pe 
cîmpuri experimentale, la plat, 
forme de încercare, la instala
țiile de înaltă tensiune. Orele de 
laborator și de lucrări practice 
trebuie să constituie un obiect la 
fel de important pentru studenți 
ca și obiectele de studiu. Munca 
practică nu trebuie să se desfă
șoare pe etape, ci continuu, de-a 
lungul anilor de studiu.

în fața învățămîntului tehnic 
superior se deschid largi per
spective de dezvoltare. Curînd 
de pe băncile lor vor pleca în 
producție mii de specialiști. Toa
tă grija noastră, sub îndrumarea 
atentă a partidului, este de a le 
asigura o pregătire bună. Iar 
studenții au o singură datorie — 
de a învăța. Cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cuprin
se în Raportul prezentat Ia Con- 
greșul al Ill-lea al P.M.R. con
stituie un minunat îndemn pen
tru tinerii care vor începe cu- 
rind învățătura. „Datoria lor este 
de a învăța ca perseverență, 
pregătindu-se să devină slujitori 
devotați ai poporului, gata să 
se ducă acolo unde este
mare nevoie de ei, unde pot 
să-și valorifice cunoștințele 
aptitudinile cu cel mai i 
folos pentru construcția 
lismului". Tineretul studios nu 
trebuie să precupețească nici un 
efort pentru îndeplinirea acestei 
mari sarcini.

?« 
mare 

socia.

Echipe de polo „Știința Cluj~ 
a reușit sâ dispună duminica 
de formația 
„Voința” cu 
(1-1). lată o

bucureșteană 
scorul : 2-1

faza din a- 
ceasta întîlnire.

Foto: R. VASILE

Impresiile unor turiști sovietici 
despre țara noastră

Grupul de turiști sovietici 
care ne-a vizitat recent țara 
cu „caravana păcii și priete
niei" a plecat zilele trecute 
spre patrie. La Iași, înaintea 
plecării, cîțiva dintre membrii 
grupului au avut o convorbire 
cu corespondentul Agenției 
Romîne de Presă „Agerpres'*.

Boris Alexandrovici Knea- 
zețki, directorul rețelei electric 
ce din Moscova, docent al In
stitutului energetic din acest 
oraș, conducătorul grupului de 
turiști, a spus printre altele : 
„Minunata dv. țară ne-a făcut 

o impresie de neuitat. Vizita
rea Bucureștiului, frumoasa 
capitală a patriei dv., precum 
și a altor orașe ca Oradea, 
Cluj, Sibiu, Orașul Stalin, Pre
deal, Sinaia, Focșani, Bacău și 
Iași ne-a arătat oiță muncă 
creatoare, plină de abnegație

-----•------ -------

Pregătiri 
pentru noul an școlar

In regiunea Iași se fac in
tense pregătiri în vederea 
deschiderii noului an școlar.

Numeroși elevi ai școlilor e- 
lementare și medii din regiu
ne vor învăța în cursul anului 
școlar 1960—1961 în cele 420 de 
săli noi de clasă. Aproximativ 
100 dintre ele au și fost termi
nate, fiind cuprinse în cele 
34 școli noi ce s-au ridicat în 
acest an în satele și comunele 
regiunii. O mare parte dintre 
aceste școli au fost construite 
prin contribuția voluntară a 
țăranilor muncitori. în cartie
rele prof. dr. C. I. Parhon și 
Tătârași din orașul Iași se 
înalță de asemenea clădiri mo
derne, destinate unor școli 
medii, fiecare din ele cu cîte 
16 săli de clasă.

în scopul extinderii politeh- 
nizării învățămîntului pe lin
gă școlile din regiunea Iași 
vor mai fi amenajate încă 15 
laboratoare și ateliere.

In prezent lucrările de repa
rații curente și capitale care 
se fac în vederea deschiderii 
noului an sînt avansate în ma
joritatea școlilor existente în 
regiune.

Astăzi ultima zi la
EXPRES OLIMPIC

mai

Biletele se mai vînd numai pină astăzi la orele 24.

EXPRES OLIMPIC : VALOAREA TOTALA A PRE 
MIILOR — 2.750.000 LEI.

Cu biletele Expres Olimpic puteți participa la

- Concursul Pronoexpres de mîine - premii supli
mentare in valoare de 100.900 lei.

- MAREA TRAGERE EXPRES OLIMPIC DE LA 
7 AUGUST - SE DISTRIBUIE PESTE 10.000 PRE
MII IN VALOARE DE PESTE 2.000.000 LEI.

- Concursurile Pronosport din 14—21 și 28 august — 
premii suplimentare in bani în valoare de 
250.000 lei.

inmînarea 
unei distincții 

G. A. S. din Care!
La gospodăria agricolă de stat 

din Cărei a avut loc duminica 
festivitatea decernării titlului de 
„Evidențiat 111“ al Consiliului 
Central al Sindicatelor, acordat 
colectivului de muncă al acestei 
unități pentru succesele dobîn^ 
dite în anul 1959.

Ing. Andrei Rogozan, directo
rul gospodăriei, a arătat princi
palele realizări obținute anul 
trecut de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii gospodăriei. Datorită 
sporirii producției vegetale și a- 
nimale s-au putut livra statului 
peste sarcina de plan 1.026 tone 
cereale și alte produse care au 
adus un beneficiu peste plan m 
valoare de 2.137.000 lei.

Tov. Constantin Tudor, mem. 
bru al Prezidiului Consiliului 
Central al Sindicatelor, a feli
citat colectivul de muncă al gos
podăriei pentru succesele obținu« 
te și a înmînat colectivului dis
tincția primită.

Simpozion
Luni după-amiază, la Casa 

prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală, a avut 
loc simpozionul „Progrese în
semnate ale automatizării pro
ducției în U.R.S.S.". Au luat 
cuvîntul acad. prof. Grigore 
Moisil, prof. Tudor Tănăsescu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne, și ing. 
Gh. Deceanu, directorul Uzi
nelor „Termotehnica". Expu
nerile au fost urmărite cu in
teres de o numeroasă asistență.

I
I
1
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desfășoară harnicul popor ro
mîn pentru înflorirea patriei r 
sale. Am constatat că peste tot 
se construiește cu însuflețire 
și se înalță noi obiective in
dustriale și social-culturale, se 
refac și se înfrumusețează gră
dinile, bulevardele etc.

Această muncă rodnică, con
structivă, este pusă în slujba 
păcii și a progresului. Plecăm 
în patrie ducînd cu noi con
statarea că peste tot unde am < 
trecut am văzut voința fermă; 
de neclintit, a tuturor oameni
lor muncii de a lupta cu e- 
fort sporit' pentru menținerea 
și consolidarea păcii".

Elena Constantinovna Be- 
rezovskaia, a spus:

„Acum 16 ani, ca medic ofi
țer în Armata Sovietică, am • 
participat la luptele pentru e- < 
liberarea țării dv. Războiul a 
adus peste tot numai distru
geri, ruine. Ce minunat s-a re- 
făcut însă țara dv.! Locurile 
pe unde am trecut acum 16 
ani nici nu le-am mai recu- ’1* 
noscut. Am văzut acum cons
trucții noi și frumoase, orașe 
moderne.

In Capitală, printre 
am vizitat noua sală 
latului R. P. Romîne. 
clădire monumentală 
care proiectanții și constructor ’ 
rii merită toată lauda.

Peste tot am văzut oameni 
sănătoși, voioși, dornici de 
muncă și de viață. Toate aces
tea mi-au lăsat o impresie de 
neșters".

VK’“ 
altele, 
a Pa-

Este o 
pentru

Conservatorul 
„Cipriau 

Porumbescu" 
din BUCUREȘTI 

sir. Știrbei Vodă nr. 33 
organizează în luna august 
1960, cursuri de pregătire 
în vederea examenului de 

admitere.
Pentru eei din provincie se 
asigură contra cost, masă 

și cămin.
Informații suplimentare 

la telefon 14.74.90

i.

2.

3.



Lucrările 
Congresului 
tineretului 

din America Latină
HAVANA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Hava
na continuă lucrările primu
lui Congres al tineretului din

ol 
La-

Afișul primului Congres 
tineretului din America 

tină.

America Latină. Ziua de 
iulie a fost consacrată în 
tregime verificării împuter
nicirilor delegaților și înmî- 
nărij mandatelor.

La 30 iulie au avut loc 
două ședințe plenare în ca
drul cărora delegații au as
cultat un raport despre acti
vitatea Comitetului interna
țional de pregătire, au apro
bat procedura referitoare la 
Congres și au rezolvat o se
rie de alte probleme organi
zatorice.

La propunerea delegației 
Venezuelei participanții la 
Congres au adoptat o rezolu
ție de protest împotriva re
centei asasinări la Caracas de 
către agenții poliției secrete, 
a activistului sindical Andres 
Cava, conducătorul „Mișcă
rii de la 26 iulie“ din Vene
zuela.

29 
în-

Proclamarea independenței 
DahomeyRepublicii

PARIS 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : In noaptea 
de 31 iulie spre 1 august, la 
ora 24, a avut loc ceremonia 
solemnă a proclamării inde
pendenței Republicii Daho
mey. După cum anunță agen
țiile de informații din străi
nătate, documentele corespun
zătoare au fost semnate la 
20 iulie de Louis Jacauinot. 
reprezentantul guvernului 
francez, și Hubert Mag a, pri-

NEV TOKK 1 
TASS traBHnite: 
P. D. Merozor.

-r-^kodezia de sud este
mai fericii loc din Africa1* 

L declara nu de mult premie. 
rul.rn.arionelă al acestei țări c. 
frtcane.

Sint deja 66 de ani de cind co
lonialiștii englezi siăplnesc acest 
teritoriu. Și în toți acești an; ei 
s-au ocupat de onc& afară de 
fericirea locuitorUor Rhodeziei.

„Pentru binele africanilor" co. 
lonialișiii au pus mină pe indus
trie, pe comerț și pe bogății.e 
naturale — crom, litiu, beriliu. 
aur, cărbune, fier. Ei ău instituit 
legi care interzic africanilor să-și 
clădească edificii obștești, care 
permit acapararea celor mai 
bune' păminturi de către colonia, 
liști și ca”e îi îtnoiedică pe afri
cani măcar... să meargă la șco
lile. teatrele, cinematografele care 
sint frecventate de albi.

Ca urmare a acestor acțiuni, 
negrii din Rhodezla de sud duc 
o viață de mizerie' cruntă. După 
cum ne informează ziarul englez 
„Observer", in timp ce venitul 
mediu anual al unui european 
care locuiește in această țară 
este de. 614 lire sterline, venitul 
unui african, nu depășește 25 lire 
sterling anual. Cei 2.5 milioane 
de africani dețin doar 42 la sută 
din suprafață agricolă a țării in 
timp ce circa 200J200 de europeni 
dețin 50 la sută. Notăm că din 
totalul numărului de europeni, nu. 
mai 1/12 sînt fermieri. Pentru in
struirea unui copil european sta
tul cheltuiește de 25 de ori mal 
multe mijloace decît pentru in
struirea unui copil african.

Colonialiștii englezi au avut 
grijă ca să institute o lege elec
torală potrivit căreia sînt lipsiți 
de drepturi electorale toți cei ce 
n.au avere, venituri ridicate sau 
cultură.

Datorită acestei legi, tn cel 36 
de ani de la instituirea așa nu
mitei autonomii a Rhodeziei de 
sud doar.,. 500 , d-t africani au 
fost trecuți pe liste *n calate de 
alegători. Actualmente figurează 
pe aceste liste doar 3 la sulă 
dintre africani. E de mirare oa
re că in toți acești ani par
lamentul local a exprimat in. 
teresele minorității colonialiste ? 
Anglia a inclus Rhodezia de sud 
lntr-o așa numită Federație a 
Africii Centrale împreună ca Rho
dezia de nord f Ngassaland 
spertnd că va controla — în a- 
cest fel — mai leșie cele 3 colo
nii stîgrumînd lupta poporului. 
Zadarnice speranțe colonialiste >

In pofida jugului colonialist In 
țară a crescut și s-a întării an 
de an mișcarea de eliberare na
țională.

In ultima vreme în ciuda sa
mavolniciilor colonialiste esțe 
registrat un . puternic avtnț al 
mișcării populare. Zeci de mii de 
muncitori africani du declarat 
grevă. Douăzeci dg mă ae afri
cani au ieșit pe străzile orașului 
Salisbury, pentru a-și exprima 
protestul lor hotărît față de ac
țiunile guvernului. Poliția a îm
prăștiat demonstrația eu bttele și 
grenate lacrimogene. Zeci de per
soane au fOst internate în spital, 
aproape 200 aruncate tn închisoa
re. La 20 iulie la Bulawayo a a-

Continuarea agresiunii imperialiste 
împotriva Congoului — 

o primejdie la adresa păcii generale
Declarația guvernului sovietic

MOSCOVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 31 iulie, 
guvernul sovietic a dat publi
cității o declarație in care, se 
arată că in cazul continuării 
agresiunii împotriva Republi
cii Congo, ținind seama de 
urmările primejdioase ale a- 
cesteia pentru pacea generală, 
va lua măsuri hotărâte pentru 
a da o ripostă agresorilor care 
acționează de fapt — după 
cum a ieșit in prezent pe de
plin la iveală — cu sprijinul 
tuturor puterilor coloniale ale 
N.A.T.O.

In declarația guvernului so.

Atrocitățile trupelor belgiene 
în Katanga

Scrisoarea lui P. Lumumba adresată secretarului 
O. N. U.general al

5EIF YORK 31 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 26 iu
lie, Patrice Lumumba, primul 
ministru al Republicii Congo, a 
adresat o scrisoare lui Dag 
Hammarskjoeld, secretarul ge
neral al O.N.U. In scrisoare se 
relatează despre atrocitățile să- 
fîrșite de trupele belgiene la 
Katanga. In scrisoare se spune 
printre altele că trupele bel
giene qn deschis focul împotriva 
a zeci de soldați congolezi în 
numeroase localități din Congo.

în scrisoare se comunică de 
asemenea că „Mii de cetățeni 
congolezi au fost împuțeați în 
localitățile Kipusi, Dilolo, Bu- 

mul ministru al Republicii 
Dahomey.

★
MOSCOVA. - Uniunea So. 

vietică recunoaște Republica Da
homey drept stat independent 
și este gata să stabilească cu 
ea relații diplomatice și să facă 
schimb de reprezentanțe diplo- 
mat'ce. se amipță în telegrama 
adresată la 31 iu Pe de către 
N. S. Hrușciov. președintele 
Consiliului Miniștri al
U.R.S.S., primului ministru al Re. 
publicii Dahomey, Hubert Ma ga.

vu: loc o nouă demonstr 
protest. Ic care au partir-pat pes
te 25.000 fa persoane. Ea a fost 
de asemenea împ^ăștlală de poli
ție. Totuși africanii n-cu p-xtut fi 
ingenunchzați. A doua zi la Bu
lawayo au arut iarăși ioc de
monstrații și populare,
ce cu coniîm zile'.g ur^
mătoare.

Telegraful aduce zilnic rzăs~u- 
rii despre noile ciocniri fn:re 
populația '.oiala și poliția tn a- 
j ut or ul căreia au sosit trupe co
lonialiste. Au fost pnsș in func
țiune nu numai b'tele. ci și ar. 
meie de foc și aviația.

Spitalele sint pi irig de răniți, 
închisorile și beciurile poliției sint 
pline de crestați. Numai tn Bu
lawayo in ultimelg zile au fost 
uciși 12 africani și răniți peste 
50. Numărul arestaților depășeș
te 440. Arestările continuă.

Pentru ca să ^mențină sub con
trol" situația continuu tulbure dm 
Rhodezia de sud guverntd englez 
a trimis la 26 iulie în Africa un 
batalion de inian'erie pentru 
completare z rezervei strategice. 
In afară de aceasta se proiectea
ză aducerea de trupe din Uniu
nea Sud-Afrirană. a cărei politi
că rasistă es‘e bine cu născu:ă.

Situația din Rhodezia de sud 
indignează profund opinia publi
că. La cererea laburiștilor brita
nici a fost ridicată tn Camera 
Comunelor problema acestei colo
nii. Tn cuvintul său laburistul 
Stonehouse și-a manifestat deza
cordul său față de acțiunile for
țelor coloniale. Un alt deputat 
laburist a cerut eliberarea ahi* 
canilo* aruncați fn închisori pen
tru participarea la mitinguri și 
demonstrații.

„Libertate acum!". Aceste cu
vinte plutesc astăzi deasupra 
Rhodeziei de sud Poporul Rho
deziei de sud a înțeles că adevă
rata fericire poate fi cucerită nu
mai prin alungarea colonialiștilor 
și nu se -Iasă amăgit de promi
siunile pe care unu politicieni 
colonialiști încearcă să le facă 
spre a domoli lupta poporului.

L D. GOIA *

vietic se subliniază că agreso
rii și complicii lor, paralel cu 
încercările de a lichida inde
pendența Republicii Congo cu 
ajutorul forței armate, încear
că să o sugrume din punct de 
vedere economic prin înfome
tare și dezorganizarea vieții 
economice a țării. In prezent, 
datoria fiecărui stat căruia îi 
sint scumpe idealurile libertă
ții și independenței naționale 
a popoarelor este de a ajuta 
Republica Congo și din punct 
de vedere economic.

Uniunea Sovietică declară 
că este gata să examineze în 

kama, Manono, Kabalo, Albert
ville, Kabongo, Kamina și Ka- 
niama" și că „colonialiștii eu
ropeni ucid pe toți congolezii 
care apar singuri pe șosea".

In scrisoare se arată că tru
pele belgiene care în momentul 
de față sint retrase din celelalte 
provincii ale Congoului sint 
concentrate in provincia Katan
ga unde și-au organizat statul 
major. „Dată fiind gravitatea 
situației, se spune in scrisoarea 
lui P. Lumumba, îmi permit să 
insist încă o dată asupra cererii 
mele rare t-a fost adusă la cu
noștință anterior : retragerea
imediată a trupelor belgiene din 
Congo".

La scrisoarea lui P, Lumumba 
a fost anexat textul telegramei 
primite de el la 26 iulie din 
partea ministrului de Justiție al 
Reoublicii Congo. Mwamba.

In telegramă sint enumerate 
faptele despre care se. vorbește 
în scrisoarea primului ministru 
P. Lumumba. In continuare. în 
telegrama ministrului de Justiție 
se spune:

„Trupele belgiene au deter
minat cu forța pe conducătorii 
din Katanga să proclame inde
pendența ei. Pe scurt, situația 
din Katanga este extrem de pri
mejdioasă din cauză că acolo 
există numeroase trupe belgiene 
care sint retrase din celelalte 
provincii ale Congoului ți sint 
concentrate in Katanga. In nu
mele omeniei fi dreptății insist 
cu hotărire asupra retragerii ne
condiționate a trupelor belgiene 
din Katanga, inclusiv de la baza 
de acolo. Remiteți Organizației 
Națiunilor Unite cererea cu pri
vire la retragerea necondiționată 
a trupelor belgiene de pe teri
toriul provinciei Katanga.. Agre
siunea trupelor belgiene din 
Katanga este însoțită de atroci
tăți. așa incit nu trebuie M se 
piardă nici o clipă".

Discutarea problemelor dezarmării 
trebuie să aibă loc in Adunarea Generală 

a 0. N. U.
Scrisoarea guvernului sovietic înmînată președintelui 

Comisiei O. N. U. pentru dezarmare —
(Agerpres).— 
La 31 iulie 

_ . ______ e reprezentantul
permanent «d-interim al U.R-S5. 
pe îiagi O.5.U., »-• întihjit cu 
Luis Paăilla Nerro. președintele 
Comifiei 03*.L- pentru dezar- 
mare. «i î-a înmânat ân numele 
guvernului tovietie o scrisoare în 
ieiaturi ea propunerea reprezen
tantului S.U.A. pe lingi O .NX. 
cu privire Ia «-oovocarea ședin
ței Comisiei O-N.U. pentru de
zarmare.

In scrisoarea reprezentantului 
permanent al S.L.A. pe lingă 
Ojf.U, in care se cere convo
carea Comisiei O.N.U.. pentru 
dezarmare, se spune în docu
mentul remis de reprezentantul 

‘sovietic, este denaturată adevă
rata stare de lucruri care a dus 
la zădărnicirea lucrărilor Comi
tetului eelor zece «late pentru 
dezarmare. In pofida faptelor, se 
încearcă să se scoată basma cu
rata poziția pe care guvernul 
Statelor Unite ale Americii a 
adoptat-o în cursul tratativelor.

După cum se știe Comitetul 
celor zece a fost chemat să exa
mineze. în conformitate cu rezo
luția Adunării Generale din 20 
noiembrie 1959 cu privire la de
zarmarea generala și totală, pro
punerile concrete îndreptate spre 
înfăptuirea acestei sarcini.

Dorind sâ contribuie la rea
lizarea unui succes al lucrărilor 
comitetului în care popoarele 
și-au pus mari speranțe, guver
nul sovietic, ținind seama de des
fășurarea discutării problemei 
dezarmării, » supus la 2 iunie 
a.c. spre examinare Comitetului 
o nouă propunere referitoare la 
prevederile 
tratatului cu privire la dezarma
rea generală

Dată fiind poziția adoptată de 
S.U.A. *i de celelalte puteri oc
cidentale în Comitetul celor 
zece, s-a constatat că în acest co
mitet nu se putea ajunge la o 
înțelegere în nici o chestiune 

fundamentale ale

«i totala.
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mod pozitiv problema acordă, 
rii unui larg ajutor economic 
Republicii Congo în scopul 
creării in această tară a unor 
condiții normale în viața ci e- 
conomică.

Guvernul U.R.S.S. a trimis 
deja guvernului Republicii 
Congo 10.000 tone de alimente 
sub formă de ajutor. In viito
rul apropiat spre țărmurile 
Republicii Congo se va în
drepta încă o navă sovietică 
care va transporta în această 
țară 100 de autocamioane so. 
vietice. Societatea de Cruce 
Roșie va trimite in curând în 
Republica Congo, un grup de 
medici și personal medical so
vietic, precum și medicamente 
și utilaj medical necesar.

Uniunea Sovietică, se spu
ne în declarația guvernului 
U.R.S.S., este gata să acorde 
Republicii Congo ajutor eco
nomic și tehnic și să dezvolte 
cu ea o colaborare reciproc a. 
vantajoasă și legături comer
ciale bazate pe principiul nea
mestecului în treburile inter
ne, egalității depline in drep. 
turi și 
fără să 
condiții 
militar 
care să _ _ 
lor și drepturilor suverane ale 
Republicii Congo indepen
dente.

respectului reciproc 
pună nici un fel de 
cu caracter politic, 
sau de altă natură 

prejudicieze interese-

„Observer", Economia 
Congoului-un bordei 
sărăcăcios construit 
pe o mină de aur
LONDRA 1 (Agerpres) — Zia

rul „Observer" a publicat un ar. 
ticol al corespondentului său din 
l.eopoldvilie (Congo) care des- 
cr e situația economică grea din 
Congo. Potrivit spuselor sale, în 
Congo „nu există aliment e de 
primă necesitate". Autorul arti
colului compară economia acestei 
țări cu un bordei sărăcăcios con. 
sir uit pe o mină de aur. „Aici, 
scrie el, s-a făcut c°va mai rău 
decît cruzimea fizică. Tot ce s-a 
făcut in Congo trebuie calificat 
drept acțiuni cu adevărat dezas
truoase pe care o rasă și le-a 
permis vreodată față de altă 
rasă... Aceasta este cea mai mare 
rușine a colonialismului".

Numirea 
ambasadorului U.R.S.S. 

in Republica Congo
MOSCOVA. - Prezidiul So

vietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a numit pe Mihail Iakovlev 
ambasador al U.R.S.S. în Re
publica Congo.

Pînă la numirea în această 
funcție. Mihail Iakovlev a 
fest ministru al Afacerilor 
Externe al R-S.FE.R.

referitoare la problema dezarmă
rii.

Tocmai de aceea guvernul so
vietic și-a întrerupt participarea 
la lucrările comitetului și a pre
zentat problema dezarmării spre 
examinare Adunării Generale.

Guvernul sovietic e’te de pă
rere că convocarea Comisiei pen
tru dezarmare in .actualele .con? 
Biții, în ajunul sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U., chemată să 
examineze sub toate aspectele

• Guvernul sovietic consideră 
co porticipareo personală g șe
filor guvernelor statelor membre 
ole O.N.U. Io sesiuneo Adunării
Generole or contribui intr-o moi 
mare măsură lo un succes în 
examinarea problemei dezor- 
mării.

Ge- 
de 
zi-

sus

problema dezarmării, nu poate 
decît să agraveze situația și să 
împiedice o discutare rodnică la 
apropiata sesiune a Adunării ~ 
nerale a acestei probleme 
cca mai mare importanță a 
lelor noastre.

în virtutea celor de mai 
guvernul sovietic consideră ino
portună convocarea în momentul 
de față a Comisiei pentru de
zarmare a O.N.U. și ridică o- 
biecțiuni împotriva convocării ei.

Esența divergențelor în pro
blemele dezarmării dintre pozi
țiile țărilor socialiste, pe de o 
parte, și ale puterilor occidenta- 
le, pe de altă parte, ește atît de 
serioasă îneît discutarea acestor 
probleme trebuie sa aibă loc în. 
Adunarea Generală și, în pluș, 

Vizitele ambasadorului 
R. P. Romîne la Berlin 
cu prilejul apropiatei 
sale plecări din R.D.G.

BERLIN 1 (Agerpres). - 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G. Otto Grote- 
wohl a primit pe ambasadorul 
R. P. Romîne la Berlin, Iosif 
Puvak, într-o vizită de rămas 
bun în legătură cu apropiata 
sa plecare din R.D.G.

Tov. I. Puvak a făcut de a- 
semenea vizite de rămas bun 
vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri și ministru al 
Afacerilor Externe al R.D.G., 
dr. Lothar Bolz, președintelui 
Camerei Populare a R.D.G. 
dr. Johannes Dieckmann, pre
cum și altor personalități de 
frunte ale vieții politice din 
Republica Democrată 
mană.

★
Lothar Bolz, vicepreșe- 
al ' Consiliului de Mi- 
și ministrul Afacerilor

Dr. 
dinte 
niștri .
Externe al R.D.G. a oferit un 
dineu în cinstea ambasadoru
lui R. P. Romîne, Iosif Puvak, 
cu prilejul apropiatei sale 
plecări din R.D.G. La dineu 
au participat Johannes Koenig, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe și funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe al R.D.G.

CU

Convorbirea 
ambasadorului 

R. P. Romine 
la Moscova 

un corespondent 
al ziarului

„Sovetskaia Rossiaw
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

Intr-o convorbire cu un cores
pondent al ziarului „Sovetskaia 
Ros«ia“ Nicolae Guină, ambasa. 
dorul R.P. Romîne la Moscova, 
care la 30 iulie și-a prezentat 
scrisorile de acreditare, a decla
rat: Pricipâlul țel al activității 
mele este să contribui la adîn- 
cirea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie frățească dintre Romî- 
nia și U.R.S.S.

Voi depune eforturi pentru ea 
îndeplinindu-mi misiunea de 
cinste și răspundere să contri
bui prin toate mijloacele la lăr
girea colaborării dintre R.P. Ro- 
mînă și U.R.S.S. în toate dome
niile. Romînia. membră a marii 
familii a țărilor socialiste, are 
în Uniunea Sovietică, ca și în ce
lelalte țări socialiste un prieten 
credincios și de nădejde. Acest 
lucru permite poporului nostru 
să pășească neabătut înainte, pe 
calea luminoasă a construirii so
cialismului.

Nicolae Cuină a spus că deși 
se află la Moscova numai de 
câteva zile el a putut să.și dea 
seama de deosebita ospitalitate, 
prietenie și căldură pe care o 
manifestă omul sovietic față de 
oaspeții lui.

Ambasadorul R. P. Romîne a 
subliniat că asupra lui a produs 
o impresie de neșters Expoziția 
realizărilor economiei naționale a 
U.R.SjS,

discuțiile trebuie să fie ample 
și multilaterale.

Discutarea problemei dezarmă
rii în Adunarea Generală este 
necesară și pentru a asigura ni
velul cuvenit acestei discuții și 
a o desfășura cu maximum de 
succes.

DupA părerea guvernului 
sovietic, acestui țel i-ar cores
punde cel mai bine participa
rea personală a șefilor gu
verne'or statelor membre ale 
O.N.U. Inițiativa diferitelor 
state, precum și a secretaru
lui general, In ceea ce prive
ște invitarea șefilor de gu
verne la sesiunea Adunării 
Generale ar fi de mare im
portanță. deoarece participa
rea șefilor de guverne, mai 
ales ale statelor care dispun 
de cea mai mare putere mili
tară, ar contribui într-o mai 
mare măsură la un succes in 
examinarea problemei dezar
mării, ca și a altor cîteva pro
bleme politice importante, 
ceea ce ar avea drept urmare 
micșorarea încordării interna
ționale și îmbunătățirea între
gii situații internaționale.

Coreea de Sud: Puternice demonstrații populare 
împotriva falsificării alegerilor

PHENIAN 1 (Agerpres). - 
în tot cursul zilelor de 30 

și 31 iulie au avut loc in Co
reea de Sud demonstrații Îm
potriva abuzurilor comise în 
timpul votării și al numără
torii voturilor.

La 31 iulie au avut loc de- 
monstrații de protest în ora
șele Samciun și Tecijon unde 
demonstranții au dat foc la 
53 urne cu buletine.

După cum anunță presa 
sud-coreeană. demonstrații îm
potriva falsificării alegerilor 
au .avut ioc la Nambon. Tae
gu și in alte localități.

Amintindu-ne masa rotundă
de la Potsdam...$

Turiștii în trecere prin Pots-
- dam poposesc totdeauna 

la palatul Cecilienhof. Ei 
zăbovesc în salonul ‘nu prea 
mare, lingă masa rotundă pe 
care s-au păstrat trei stegulețe : 
sovietic, britanic șl american. 
Intre acele ziduri s-a consumat 
cu 15 ani în urmă un eveniment 
de importanță istorică — Con
ferința conducătorilor celor trei 
mari puteri victorioase în războ
iul antihitlerist. De abia amuți
seră tunurile și oamenii simpli 
încercau să descifreze fiziono
mia postbelică a Germaniei. Pe 
ce drum va păși ea ? La această 
întrebare au căutat să dea răs
puns participanții la Conferința 
de la Potsdam.

in vitrinele
La Numberg decorațiile hitleriste sini expuse la loc de cinste 

în vitrinele magazinelor

Au trecut anii și unii — în 
occident - încearcă să dea ui
tării hotărârile de la Potsdam. 
Se cuvine de aceea să le rea
mintim. La Potsdam s-a procla
mat îri mod solemn că militaris
mul și fascismul german vor fi 
nimicite și extirpate, că puterile 
aliate vor lua măsuri pentru ca 
Germania să nu mai poată a- 
menînța niciodată țările vecine, 
securitatea popoarelor și cauza 
păcii. In acordul semnat de cei 
trei conducători se stabilea ca
tegoric „dezarmarea și demili
tarizarea complectă a Germaniei 
și lichidarea întregii industrii 
germane care poate fi folosită 
pentru producția ds război". 
Măsurile urmăreau „a preveni 
pentru totdeauna renașterea sau 
reorganizarea militarismului și a 
nazismului", Germania postbe
lică trebuia să pășească pe un 
drum pașnic. Spre a garanta o 
asemenea evoluție conformă cu 
speranțele și cerințele tuturor 
popoarelor, marile puteri al© 
coaliției antifasciste au stabilit 
un complex de măsuri precum 
și mecanismul oentru aplicarea 
lor.

Privind masa rotundă de la 
Cecilienhof pe care au fost sem
nate acordurile nu poți să nu-ți 
aduci aminte de soarta botărîri- 
lor de la Potsdam. La 15 ani 
după terminarea războiului tra
tatul de pace cu Germania nu 
a fost încă încheiat, Berlinul 
occidental este transformat in
tr-unui din cele mai primejdioa
se focare de război, iar statul 
de la Bonn devin« cu fiecare 
zi o copte tot mai fidelă a 
Reichului hitlerist. Doar în par
tea răsăriteană a Germaniei, a- 
cârdurile de la Potsdam au fost 
respectate literă cu litera, de 
către U.R.S.S. Acolo a luat 
ființă Republica Democrată Ger
mană, primul stat a1 muncitori'or 
și țăranilor din istoria Germa
niei, un stat pașnic ce a smuls 
din rădăcini, pentru’ totdeauna, 
sursele militarismului prusac.

Pentru occident ccordurile de 
Ia Potsdam au devenit un sim
plu petec de hârtie chiar atunci 
cf nd încă nu se uscase bine 
cerneala cu căra fuseseră aș
ternute semnăturile. Churchill 
spunea chiar fățiș că „hotărî- 
rite conferinței de la Petsdam 
provoacă dezamăgire și neliniș
te". Dezamăgirea și neliniștea 
cui ? Evident a celor interesați 
în refacerea potențialului agre
siv al militarismului 
cefor ce au tratat o 
rată cu emisarii lui 
tunci cind sîngele 
curgea pe fronturile

prusac, a 
pace sepa- 
Himmler a- 
popoarelor 
antihitteiis- 

te. Doar Allen Duties a arătat 
limpede la Berna, în 1942, care 
erau intențiile postbelice ale 
cercurilor reacționare americane 
fața de Germania : să păstreze j---- -- «---r »-
«proape intacta împârâția iui ■■ «șt »irepr«zlntă intere>ele.Intre. HU’par dacă p^H^er n.au * era.5 c5 tn
reușit șa-l; salveze, aceste .cercuri ■ ; • - •
au tacuț totul pe-ntru a salva 
resturile hitlerismuiui spre a le 
folosi în anii..,uriiiățori.

Occidentul a dus tn Germania . 
o politică de scindare a țării, de = 
încurajare a militarismului și . 
fascismului, o politică ce sfida 
direct acordqrile de la Potsdam 
care purtau .totuși și semnături
le conducătorilor S.U.A. ?' An
gliei. Popoarele cunosc bine 
faptele ,și consecințele Ger
mania -occidentală a devenit un 
imens poligon al N.A.T.O.,

Autoritățile reacționare ale 
lui Ho Cijon iau măsuri as
pre pentru a înăbuși demon
strațiile populare împotriva 
falsificării alegerilor. La 
iulie poliția sud-coreeană 
început arestări masive 
rândurile pârtiei panți lor
demonstrații. Au fost efec
tuate deja arestări la Tecijon, 
Kimcen', Pusan și în alte 
orașe.

După cum a declarat mini
strul Afacerilor Interne, la 31 
iulie pînă la prînz în pro
vinciile din sud au fost ares
tate 62 de persoane. 

teritoriu calculat cu cteîsm a 
deveni o eventuală scenă de o- 
perațiuni și chiar un morman da 
ruine. Adenauer nu se zgârcește 
cu i viețile vestgermanilor cind 
esta vorba de interesele ameri
cane,..

Continuu,' militariștii ' vestger- 
mani .au prirpit prime de încura
jare. La dispoziția lor au fost 
puse moderne arme ofensive iar 
generalii hitterîști au ajuns să 
comande pe foștii lor inamici de- 
veniți parteneri în' N.A.T.O. Pre
tențiile revanșarzilor de la Bonn, 
stimulate de la Washington, au 
început să întreacă măsura. Lim
bajul lui Hitler a‘devenit modul 
oficia! de exprimare al Bonnului. 
Domnii revanșarzi visează 

țiu vital", proclamă Intenția de 
a cotropi teritoriile răsăritene, se 
comportă în general ca și cum 
nu ar fi pierdut războiul, ci l-ar 
fi cîștigat. La Bonn, titlul de fost 
nazist a devenit cea mai bună 
carte de vizită spre a urca trep
tele ierarhiei guvernamentale. 
După demascarea criminalului 
de război Oberlânder, iată acum 
demascată activitatea nazistă a 
încă unui înalt personaj de la 
Bonn - Globke, fost părtaș al 
crimelor hitleriste, colaborator al 
lui Himmler.

Dar revanșarzii de Ia Bonn nu 
se mărginesc să viseze. Fapte 
recente au dezvăluit că Bonnul 
pregătește - după rețetele „răz
boiului fulger" al lui Hitler — o 
agresiune împotriva R. D. Ger
mane. Faptele au fost dezvălui
te prin intermediul a o serie de 
documente de spionaj ce au fost 
capturate ca și prin mărturiile 
unor ofițeri vest-germani ce au 
trecut în R. D. Germană; De alt
fel, ce poate fi mai grăitor decît 
declarația impertinentă pe care 
recent Strauss, ministrul de răz
boi de la Bonn, a făcut-o în- 
tr-un cerc restrîns : „După ce 
vor fi realizate planurile înarmă
rii Bundeswehrului, aprobate în 
prezent de Statele Unite, în 1962 
Moscova se va cfla din nou în 
raza de acțiune a armei germa
ne. Aceasta va fi arma cu hidro
gen". Herr Strauss a uitat,

Memorandumul guvernului
R. D. Germane adresat statelor 

coaliției antihitleriste

îa Potsdam pentru soarta 
porului german și «e erată 
dacă principiile acordului de 
Potsdam ar fi fost înfăptuite 
întreaga Germanie, acum nu 
fi existat problema germană

BERLIN 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția ADM, la 1 
august a avut loc la Berlin o 
conferință de presă cu prilejul 
celei de.a 15-a an’versări a sem
nării acordului de la Potsdam. Tn 
cadrul conferinței de presă Otto 
Winzer, adjunct al. ministrului A- 
facerilor Externe al R. D, Ger
mane, a comunicat că guvernul 
R. D. Germane a adresat un me
morandum statelor coaliției anti, 
hitleriste în care subliniază că 
este necesar să se sprijine în mod 
eficiertt forțele păcii din Germa-1 
nia și să -se opună o rezistență 
hotărîtă față de militarismul ger
man, agresiv.’

In .memorandum se subliniază 
marea importanță a acordului deț 

' P°J ci 
la

: în 
ar 

- ____  r______ „_____  și
Germania ar fi fost un stat unit, 
democrat .și iubitor de pace.

Republica Democrată Germană, 
se arată în memorandum, a în
deplinit principiile acordului de 
la Potsdam. Ea este un stat get- 
man iubitor de pace și demo. 
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pore-se, soarta lui Hitler. $i d 
uitat mai ales noul raport de 
forțe 'pe arena mondială, faptul 
că astăzi autorii unei tentative 
egresive antisovietice s-ar putea 
trezi in cîteva minute transfor
mați rntr-un morman de cenușă 
radioactivă...

Istoria, se pare, că nu-î la 
mare cinste la Bonn. Păcat. Dom
nii de la Bonn ar trebui să fie 
mai atenți la învățămintele is
toriei. Sfatul este valabil și pen
tru protectorii lor occidentali. Să 
nu se uite că deși își proclama 
poftele de cotropire în răsărit, 
militarismul prusac nu a ezitat 
să-și înfigă colții în țările apu
sene atunci cind condițiile î-au 
.fost prielnice. Certificatele in alb 
pe care dl. Debre le dă revan
șarzilor sînt lipsite de valoore și 
nu pot avea rol de calmant pen
tru opinia publică occidentală 
conștientă de primejdia pe care 
o reprezintă politica Bonnului.

La 15 ani. de la conferința de 
la Potsdam popoarele fac bilan
țul aplicării importantelor hotă- 
rirî. In perspectiva anilor apare 
limpede linia de conduită a oc
cidentului în problema germană: 
intenția de a transforma partea 
occidentală a Germaniei într-un 
butoi cu pulbere, într-o sursă de 
încordare și neliniști. Astăzi mai 
mult ca oricînd se ivește necesi
tatea de a se înlătura izvoarele 
renașterii militarismului prusac, 
de a se încheia tratatul de pace 
cu Germania și de a se regle
menta situația anormală din 
Berlinul occidental. Uniunea So
vietică șl țările socialiste au fă
cut tot ceea ce a depins de ele 
spre a scoate din Impas proble-- 
ma germană, de a-i găsi o so
luție pașnică, rezonabilă, confor
mă cerințelor păcii și intereselor 
vitale ale poporului german. 
Toate eforturile U.R.S.S. s-au lo
vit de împotrivirea politicienilor 
apuseni și mai ales a celor a- 
mericani, ce nu au altă preocu
pare decît a face din statul de 
la Bonn un pion al politicii lor 
agresive.

Situația anormală existentă în 
prezent nu mai poate continua 
fără a reprezenta o primejdie 
serioasă la adresa păcii. Proble
ma germană, adică problema 
tratatului de pace cu Germania 
și cea a Berlinului occidental, 
trebuie grabnic soluționată. O 
cer interesele păcii. O cere po
porul german. O cer popoare te 
lumii dornice ca niciodată mili
tarismul prusac să nu mai ame
nințe securitatea europeană.

Oprindu-se cîteva minute lingă 
. masa rotundă din palatul Ceci

lienhof unde au fost semnate a- 
cordurile de la Potsdam, orice om 
de bună credință se gindește ta 
ziua de mîine a Germaniei. Ho
tăririle de ta Potsdam au fost 
înțelepte. Ele își păstrează șl 
astăzi, in întregime cctualitatea.

EUGENIU OBREA

în 
în 
fi 
șl

Germania Occidentali principiile 
și prevederile principale, ale acor
dului de la Potsdam nu au fost 
înfăptuite ci au fost încălcate în 
modul cel mai grosolan.

Guvernul Republicii Democra
te Germane arată că puterile oc
cidentale și. îndeosebi S.U.A., în
câlcind acordul de la Potsdam și 
sprijinind. renașterea militaris
mului german în Germania Oc
cidentală, și-au asumat o răspun
dere grea. încâlcind permanent 
acordul de la Potsdam, acesta 
puteri au lipsit de bază Juridică 
prezența trupelor lor de ocupație 
în Germania.;’Occidentală și 
Berlinul Occidental. Pentru ca 
întreaga Germanie sg poată 
creată o atmosferă de pace 
democrație, spiritul acordului da 

' la Potsdam cere ci prin încheie, 
rea Tratatului de pace să se 

' pună capăt ocupației Germaniei 
Occidentale și regimului de ocu
pație din Berlinul Occidental, care 
contravin dreptului internațional.

In încheierea conferinței de 
presă, Otto Winzer prim.locțiitor 
al ministrului Afacerilot Externe 
al R. D Germane, a arătat că 
asigurarea păcii pe calea dezar
mării și neutralități! reprezintă 
baza pe care pot fi rezolvate 
problemele național* ale Germa.


