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AL III-LEA AL U. T. M.

Spectacol de operă cu 
„Tînâra Gardă" pentru 

tinerii muncitori

ORAȘUL STALIN (de la 
corespondentul nostru).

Tinerii studenți de la 
Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu“ din București au luat în 
cinstea Congresului al HI-lea al 
U.T.M. frumoasa inițiativă de a 
prezenta pentru ținerii muncitori 
spectacole. Astfel, ei au pre
zentat de curînd în marea 
sală a Teatrului de Stat, în 
fața a peste 1000 de ti
neri muncitori de Ia Uzinele 
Ernst Thhlmann4*,  „Steagul Ro 

?u“ „Strungul ’, de la întreprin
derea „Partizanul Roșu*,  elevi 
și studenți din Orașul Stalin, un 
frumos spectacol cu opera 
„Tînâra Gardă4* de Iuri Mei- 
tus, după romanul cu același 
nume de A. F^deev,

Spectacolul, a cărei regie este 
semnată de Hero Lupescu, di
rijor Carol Litvin, s a bucurat 
de un deosebit succes.

Noi ,.Prieteni ai că-fii"

Cartea este un bun prie
ten al tinerilor din co
muna Casimcea, raionul 

Hirșova. Pentru a întîmpina 
cu noi realizări cel de-al IlI- 
lea Congres al U.T.M., mobili
zați de organizația U.T.M.. 
numeroși tineri din această 
comună s-au înscris la con
cursul „Iubiți cartea-. Studi
ind cărțile indicate de biblio
grafia concursului, un număr 
de 20 de tineri și tinere au 
cerut zilele acestea să fie e- 
xaminați. în urma discuțiilor 
finale la care au participat, 
cei 20 de tineri au primit in
signa și brevetul de purtători 
ai insignei de „Prieten al 
cărții".

în prezent numărul total a’, 
purtătorilor insignei „Prieten 
al cărții- din comuna Casim
cea se ridică la 155.

NAUM LEFTERIE 
colectivii!

O Interesantă „Jole 
a tineretului”

De curind, organizația de 
bază U.T.M. de la sta
țiunea balneară Vatra 

Dorn ei a organizat o „Joie a 
tineretului**  cu tema : „U.T.M. 
ajutor al partidului in edu
carea comunistă a tinerei ge
nerații44.

Cu această ocazie mal 
mulți activiști de partid au 
vorbit tinerilor despre lupta 
plină de eroism a comuniști
lor și a uteciștilor fn anii grei 
ai ilegalității, despre sarcinile 
care stau in fața Uniunii Ti
neretului Muncitor pentru a 
contribui la Înfăptuirea vas
tului program de dezvoltare 
economică și culturală a pa
triei noastre, trasat de cel 
de-al IlI-lea Congres al par
tidului.

„Joia tineretului', care a fost 
urmată de un bogat program 
cultural-artistic s-a bucurat 
de un deosebit succes.

CIOFU DORMIDON 
corespondent

CUVÎNTUL DE ORDINE 
AL BRIGĂZII — 

CALITATEA !
Gîndindu-se la importantul 

eveniment din viața tineretu
lui patriei noastre, la apro
piatul Congres al Uniunii Ti
neretului Muncitor, tinerii 
Uzinelor „Republica" sporesc 
efortul lor colectiv de a în
făptui sarcinile trasate de 
Congresul al IlI-lea al P.M.R.

Pe biroul comitetului 
U.T.M. al uzinei un referat, 
în referat, subliniat un para
graf : „în întâmpinarea celui 
de-al IlI-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Munci
tor, cele două brigăzi de ti
neret din atelierul scule la
minor 3 țoii, se angajează :

— Fiecare tînăr va lucra la 
nivelul fruntașilor.

— In atelierul nostru nici 
un rebut, numai produse de 
calitate.

Sînt angajamentele unui 
colectiv de tineri muncitori, 
luate de curind.

Angajamentele însă au un 
istoric al lor. De pildă, cum 
te-ai putea angaja să nu mai 
dai nici un rebut, cînd re
buturile spun unii, sînt ine
vitabile ?

Inevitabile ? Greșit. Cele 
două brigăzi n-au produs de 
la 1 ianuarie și pînă acum 
nici un rebut. Adică au pro
dus doar cîteva rebuturi re
cuperabile (ei spun remania
bile) care pot fi trecute ușor 
cu vederea. Pot fi trecute 
ușor cu vederea de alții. Ei, 
însă, băieții din cele două 
brigăzi, nu-și pot îngădui așa 
ceva. Să nu le aduci amin
te de rebuturile lor rema
niabile ! Se mihnesc, privesc 
înlături, se încruntă.

Nu știu cum mi-a venit 
să-1 întreb pe Cristea Tatuau 
cum stă cu rebuturile. Cristea 
s-a uitat la mine jignit și a 
tăcut o vreme, puțin supărat 
A răspuns ceva mai tîrziu :

— Eu sînt om de rebuturi ?
— Ați și găsit pe cine să 

Întrebați de așa ceva! îmi 
suflă glumeț la ureche Toma, 
secretarul organizației U.T.M. 
El a fost cel mai bătăios par
tizan pentru calitate. E res
ponsabilul postului utemist 
de control. A susținut la 
P.U.C. o campanie teribilă 
Împotriva rebuturilor.

Ei, bine, de acum încolo 
cele două brigăzi vor elimina 
complet rebuturile.

— Cuvîntul „rebut*  la noi 
o să dispară ! spune Toma. 
îl cred. E de crezut pentru 
că ei au argumente tari, vor
besc prin fapte de necontestat 
Iată un scurt program de 
lucru :

— Vom ține săptămlnal o 
oră de perfecționare profe
sională.

— Vom efectua autocon
trolul la repere Înainte de 
prelucrare, în timpul prelu
crării pe faze de operație și 
după prelucrare.

— Limitarea adaosurilor de 
prelucrare.

Lista ar putea să continue. 
Oricum, eventualitatea produ

cerii rebuturilor, la cele două 
brigăzi, este exclusă.

Ar mai trebui să vorbim 
despre economiile pe care le 
vor face brigăzile prin redu
cerea timpului de manoperă, 
prin recuperarea sculelor, 
prin reducerea consumurilor 
specifice, prin...

★
Dar evenimentul acesta este 

așteptat de tineretul uzinei și 
cu alte fapte. Cu responsa
bilul cultural din comitetul 
U.T.M. n-am stat prea mult 
de vorbă. Omul se grăbea să 
meargă la comitetul raional 
să ridice de-acolo 150 de in
signe de „Prieten al cărții* 4.

— Mîine — zice — trebuie 
înmînate tinerilor !

Ce afluență spre prietenia 
cu cartea ! 150 de tineri mun
citori vor primi la capătul 
a două luni de lectură pa
sionantă și instructivă răs
plata meritată a unui titlu 
de onoare — „Prieten al căr
ții4*.

Am cunoscut aici un ase
menea „Prieten al cărții44. A 
fost unul dintre cei 17 parti
cipant la concursul pe Capi
tală „Iubiți cartea".

La întrebarea : ,.Pavel Kor- 
ceaghin și îndatoririle tânăru
lui comunist44, Dobre Alexan
dru a știut acolo ce să răs
pundă. Dobre Alexandru, a 
citit, pregătindu-se pentru 
concurs, 10 cărți în două săp
tămâni. Restul cărților de pe 
listă le citise mai înainte44. 
Pentru că — spunea — timpul 
meu liber mi-1 petrec citind.

Dobre Alexandru așteaptă 
acum cu emoție rezultatul 
concursului. Speră locul I. 
Poate la concursul pe țară 
al „Prietenilor cărții**  vom ve-

MIHAI CARANFIL
(Continuare in pag. 3-a)

Dezvoltarea 
parcului flotei 
navale civile

Ca urmare a investițiilor 
făcute în anii puterii popu
lare, parcul flotei navale ci
vile a fost completat și reor
ganizat încă în urmă cu 
10 ani flota comercială a 
început să fie dotată cu 
nave maritime construite la 
șantierele navale din țară. 
Șantierele noastre navale con
struiesc numeroase tipuri de 
vase : șlepuri, remorchere flu
viale și maritime, tancuri pe
troliere, cabotiere, motonave, 
vase de pescuit, vase teh
nice pentru întreținerea na- 
vigabilității apelor și pentru 
exploatările stuficole etc.

Flota maritimă va primi în 
curînd în dotație primele car
gouri de 4.500 tone construite 
în țară, dotate și dimensio
nate pentru navigația pe toa
te căile maritime.

(Agerpres)

După zile minunate de va
canță revederea cu cei dragi 

e plină de bucurie.

Importante economii 
obținute de mineri

în primul semes
tru al acestui an 
minerii din exploa
tările carbonifere 
din țară au realizat 
peste plan economii 
în valoare de 8 mi
lioane lei. Numai 
minerii din bazinul 
Văii Jiului au con
tribuit la această 
economie cu peste 
3.800.000 de lei.

în această peri
oadă, minerii de la 
Anina au redus 
cheltuielile pe tona 
de huilă cocsifica- 
bilă cu 21 lei față 
de perioada cores, 
punzătoare a anu
lui trecut. La hu
ila spălată, extrasă 
din mina Lupeni, 
cheltuielile au fost

„VORBEȘTE
POSTUL UTEMIST

DE CONTROL"
Cînd mi s.a spus că postul 

utemist de control de la fabri
ca timișoreană „Electro-Banat44 
este unul din cele mai active 
din oraș, bănuiam strînsele sale 
legături cu viața întreprinderii, 
cu viața tineretului. Tocmai prin 
această cunoaștere amănunțită a 
diverselor 
de muncă 
brică. prin 
rea rapidă 
lipsuri și defecțiuni 
în organizarea pro
cesului de produc
ție, în activitatea 
unui colectiv, sau 
a unor muncitori 
atitudinea combativă 
lăsători, față de alte greșeli mai 
mici sau mai mari, postul ute
mist de control și-a atras stima 
și aprecierea muncitorilor din 
fabrică.

aspecte 
din fa- 
sezisa- 

a unor

Din experienja 
postului utemist 

de control de la 
fabrica Electro- 

Banat
tineri, prin 
față de de-

O experiență valoroasă a căpă
tat acest post utemist de control 
în crearea unei puternice opinii 
publice împotriva neajunsurilor 
semnalate. La aceasta a ajutat 
faptul că sezisările au fost aduse 
la cunoștința întregului colectiv 
al fabricii prin diverse forme cît 
mai atrăgătoare și mal vii.

Tovarășii Chivu Stoica, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Prezidiului Marii Adunări 
Naționale și Avram Bunaci-i. 
ministrul Afacerilor Externe, 
au primit telegrame din par
tea tovarășilor Antonin No
votny, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Viliam 
Siroky, președintele guvernului 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și Vaclav David, mi
nistrul Afacerilor Externe, 
prin care transmit mulțumiri 
cordiale pentru felicitările ce 
le-au fost adresate cu prilejul 
adoptării noii Constituții a 
Republicii Socialiste Ceho
slovace și desemnării lor în a- 
ceste funcții.

(Agerpres)

mai mici cu 15 lei 
pe fiecare tonă. De 
asemenea, reducând 
prețul de cost pe 
tona de lignit mi
nerii din exploată
rile Trustului Mun
tenia au economisit 
în primul semestru 
aproape 1.300.000 
lei.

(Agerpres)

Emisiunea săptămînală de la 
stația de amplificare este una 
din formele prin care postul ute
mist de control, aduce la cu
noștința colectivului neajunsurile 
descoperite și cheamă la înlătu
rarea lor.

Prestigiul emisiunii se dato- 
rește combativității, 
exactității faptelor 
— lăudate ori cri
ticate — și nu în 
mică măsură price
perii membrilor 
postului, Tănăsescu, 
Burghelea și Foca, ! 
tineri muncitori • 

care se dovedesc în același timp j 
nu numai adevărați cercetători, j 
muncitori cu înalt spirit de ob- • 
servație, ci și talentați umoriști. 
Pe baza sezisărilor proprii ca 
și pe baza celor făcute de mun
citorii din fabrică se nasc emi
siunile atît de așteptate.

Sfera de preocupare a postu- 
tului utemist de control e multi
laterală. Unul dintre obiectivele 
cele mai importante este forma
rea unei atitudini înaintate fața 
de muncă, față de mașini, de cu
rățenia locului de muncă, dez
voltarea unei atitudini civilizate 
față de tovarășii de lucru.

în „jurnalul de sezisâri44 s-a 
semnalat faptul că în fabrici 
există răul obicei de a se face 
uneori curățenie mai mult de 
ochii lumii și că nu este o stare 
permanentă așa cum ar fi firesc. 
Drept care la una dintre emi
siuni a fost difuzată următoarea 
știre:

„Păcat că ieri la ora 15,00 nu 
s-a filmat acțiunea salariaților 
fabricii care au prestat muncă 
voluntară pentru a face curățenie 
în secții, birouri și în curte. 
Era o forfotă și o agitație de nu 
știai ce s a întîmplat. Toți în
trebau: de ce se face curățenie? 
Vine inspecție ? Cine vine? Dar 
nimeni nu știa mai mult decît 
că vine cineva de la minister și | 
câ pentru un asemenea prilej 
trebuie făcută curățenie. Ce bine i 
ar fi pentru curățenia fabricii 
noastre să se facă săptămînal cite 
o asemenea inspecție44.

Luîndu-se atitudine față de 
unele defecțiuni în aproviziona
re, într-o altă emisiune s-a trans.
mia următoarea știre :

„Agenția P.U.C. desminte zvo-

AL. GlRNEAȚĂ

(Continuare in pag. 3-a)

Intr-un moment de repausi 
soldații fruntași lonescu Ma
rin și Șerbcn Vcsile au în
ceput o pasionanta partidă 
de șah, urmărită cu interes 

de privitori.

La cabir.etu ’. tehnic al uzinelor „Tudor Vladim:-e$cu" din București se organizează cursuri de 
ridicare a calificării tinerilor muncitori.

Lucrărilor agricole de vară — 
un ritm tot mai intens

Tineri la adunatul 
spicelor

A

Încă de pe cînd holdele 
erau în pîrgă. Comitetul 
raional U.T.M. Segarcea 

a convocat o plenară, la care 
s-au discutat și s-au luat mă
surile necesare pentru mobili
zarea tineretului în campania 
de recoltare și treieriș. Prin
tre altele, tinerii prezenți la 
plenară s-au angajat să con
tribuie la strângerea spicelor 
rămase în urma efectuării lu
crărilor de recoltare.

Datorită măsurilor luata 
de către comitetul raional 
U.T.M. s-a reușit ca zilnic în 
raionul Segarcea să participe 
la această acțiune un număr 
pe peste 3.000 de tineri și ti
nere, pionieri și școlari, elevi 
și studenți aflați în vacantă.

însuflețiți de hotărîrile celui 
de-al IlI-lea Congres al parti
dului nostru, hotărîți să în
tâmpine cel de-al IlI-lea Con
gres al U.T.M. cu noi succese 
tinerii din raionul Segarcea, 
au reușit să stringă de pe o 
goarele secerate 50.000 kilogra
me boabe din spice.

C. SOMANESCU 
prim-secretar al Comitetu
lui raional U.TAI.-Segarcea

Aria... 
„adormită**

In mijlocul tarlalei, un stog 
de griu. Alături, un alt stog, 
dar fără... „căciulă-. Și era așa 
descoperit, pentru că snopii care 
trebuiau să-i servecscă drept 
„căciulă- mai zăcecu încă pe 
cimp, adunați în clăi mărunte. 
Și, intre aceste două stoguri 
deochiate o batoză, gîrbovită ca 
o bătrînică. Iar in tot ocest de
cor, la umbra stogurilor și a 
batozei, patru tineri. Batozqrul, 
tractoristul și ucenicul de la 
S.M.T. Teiu, veniți aici să tre
iere. Al patrulea era paznicul 
stogurilor, un tinâr de la gos
podăria colectivă din Priboieni, 
regiunea Pitești.

Stînd la umbră, cei trei me
canizatori de la S.M.T. Teiu co
mentau :
- Ce-or fi avi nd de gind co

lectiviștii ? — zicea cu amărăciu
ne in glas tractoristul Stelian Vi- 
șinescu. Am venit aici să pier
dem timpul ?

- Da, s-a dus pe copcă o zi 
și jumătate—se frămîrrta bato za
rul. Ce cu de gind ?

— Fiți pe pace, ii potolea paz
nicul colectivei. Vin ei, dar mai 
intii să se hotărască. O să ter
minăm repede.

Intr-adevăr, greu se hotărăsc 
tovarășii din co.nducerea gospo
dăriei colective din Priboieni să 
înceapă treierișul.

B. NICUJA

----- •------

Pe șantierul centralei 
electrice de la Brazi

șantierul noii centrale elec < 
trice de termoficare de la Brazi» 
care va avea in prima etapă o 
putere instalată de 200.000 kW» 
se obțin rezultate bune in scur
tarea timpului de executare a iu. 
crărilor de construcție și montaj. 

Au fost terminate cu 10-20 zile 
înainte de vreme lucrările de zi
dărie la clădirea principală a cen
tralei, construcția rezervorului de 
combustibil, casa pompelor, con
strucțiile metalice la stația de 
110 kV, lucrările de construcție 
de la instalația de epurare chi
mică a apei etc.

Montorii termocentralei se în
trec și ei să asambleze înainte de 
termen blocurile primului cazan 
al centralei, care va fi semides- 
coperit. Echipele conduse de mai
ștrii E. Grand or e și V, Patrubani 
s-au evidențiat în mod deosebit 
la aceste lucrări.

Bătălia continuă
La stațiune e liniște. Porta

rul, din lipsă de altă ocupație, 
se joacă cu un copil. In biroul 
directorului e o răcoare ușoa
ră, care te imbie la tihnă. Di
rectorul nu-i pe-aici. Apare 
insă ceva mai tîrziu, călcind 
greoi, ca un fotbalist cu febră 
muschiulară la picioare. In 
urma lui, un om uriaș, încă- 
odată cît el — inginerul șef.

Andronache, inginerul șef, 
are o memorie neobișnuită. 
Bănuind cam pentru ce-am 
venit îmi spune repede pe 
dinafară că : s-au recoltat me
canizat de către S.M.T. 4814 
ha. griu, 441 orz, 389 ovăz etc., 
că recolta gospodăriei colecti
ve din comuna „23 August" e 
de 2067 kg. în medie la ha. 
și altele.

După ce-mi înșiră cifrele 
cei doi dau să plece. Au tre
burile lor.

Ii văd că sînt frînți de obo
seală. Adorm din picioare. Nu
mai de discuție c-un reporter 
nu le arde lor acum. De-abia 
așteaptă și oamenii să se 
spele, să se odihnească. Să-i 
las în pace, mă gîndesc. O să 
aflu ceva de pe la alții. Plec 
totuși cu ei. cu gîndul să-i 
conduc pînă acasă.

Directorul merge înainte, 
gînditor, cu capul în pămînt. 
Inginerul, în urma lui, trăgînd 
în silă din țigare.

Deodată — baftă de repor
ter ! — ne întîlnim cu un băiat 
mărunțel și sfios. Directorul 
îl ia după git, îl strînge nițel 
lingă piept și-i zîmbește. Bă
iatul zîmbește și el sfios, foar
te jenat, și pleacă. Și — mira
col — directorul devine parcă 
dintr-odată altul. Mai bine zis. 
devine el, omul adevărat, de 
toate zilele. Mă privește atent 
de parcă atunci mă descoperă. 
Ne retragem de-o parte, la 
umbră. Și apoi începe să vor
bească. E și acum obosit, dar 

Utemlstul C. Dobrlșan de lo întreprinderea forestiera Stilpenl, 
regiunea Pitești luerlnd la tăiatul copacilor cu ajutoruf fieră- 

Strâulul mecanic.

Foto: N. VASIlî

ochii îi sînt alții. Ce i-o fi tre
zit în suflet băiatul acela pe 
care l-a strîns o clipă la 
piept ? Începe să vorbească, să 
povestească, răspunde la orice 
întrebare, atent, pe larg, cu 
suflet, cu gesturi vii, cu ex
clamații, cu aduceri aminte. 
A venit aici acum 11 ani, tri*  
mis de partid. Era un simplu 
muncitor, un comunist. De- 
atunci n-a mai plecat de-aici. 
Acum e la a unsprezecea re
coltă. A fost cea mai bzină, 
cea mai bogată. Orzul, griul 
— toate au trecut de două mii. 
A fost însă și cea mai grec. 
Recolta a fost mare, termenul 
de strîngere mai scurt, condi
ții naturale mai grele. în pri
mul rînd, a fost o furtună 
cumplită de trei zile, griul a 
fost culcat, răsucit, combinele 
se înfundau în noroi. Apoi ză- 
pușala care a uscat griul in 
cîteva zile.

Dar recolta a fost strinsă în 
timpul stabilit. Cu toate greu
tățile care au fost. Ei au făcut 
asta, spune directorul cu a- 
celași zîmbet, cu o mîndrie 
sublim de firească și îndreptă
țită. Oameni ca băiatul acela 
pe care l-a strîns o clipă ca un 
tată la piept. Nu știu cum îl 
cheamă, nu mi-a spus numele. 
Poate c-o fi fost Gheorghe 
Petrache, unul dintre tracto
riști care a lucrat la Tuzla. 
Petrache a fost unul dintre 
oamenii de bază în campanie. 
Combina lui a lucrat irepro
șabil, ca ceasul. N-a stat o 
clipă degeaba, literalmentei 
deși a avut numeroase defec
țiuni, dintre care una destul 
de gravă: i s-au rupt șipcile 
și pinza transportoare. Petra
che a muncit însă toată noap
tea, pînă în zori, împreună cu 
comunistul Ion Nișloveanut

ION BAlEȘU
(Continuare în pag. 3-a) i



Tineri muncitori, institutele tehnice 
de învățămînt superior vă așteaptă!
Cum se pregătesc tinerii muncitori — absolvenți ai școlilor medii 

pentru examenul de admitere în institutele tehnice

CÎȚIVA DIN CEI 80.000
De numai cîteva zile își lua

seră sătenii din Gârbova Albă, 
rămas bun de la Tdderici Aurel, 
maistru la. Hunedoara, la uzina 
cocso-chimică, care, ca deobitei, 
își petrecuse o parte din conce
diu, aca’să. la părinți. Și iata, 
acum îl , vedeau venind din nou 
în sat. O fi uitat ceva ? E prea 
vesel.

A fost destul sa 1 întrebe unul, 
și tot satul a aflat ; ,,Toderici al 
nostru merge la facultate'4.

Părinții lui, care au învățat 
carte abia la bătrînețe, s-au bu
curat mult.

„Mă duc la facultate. Fără nici 
o cheltuială. Mă trimite Com
binatul, cu bursă" — le-a spus 
fiul.

De la Combinatul siderurgic 
vor primi burSă aptoape WO de 
tineri muncitori. Majoritatea vor 
merge în învățămîntul tehnic su
perior, Numărul celor care vor 
urma învățămîntul superior e 
însă mai mare deoarece foarte 
mulți tineri se înscriu și la fără 
frecvență.

Cei care s-au înscris pentru 
facultate se bucură de o atenție 
deosebită din partea colectivului 
secției lor. Sîrit sprijiniți să se 
pregătească cit mai bine pentru 
ca să reușească la examen, cei
lalți muncitori îi înconjoară cu 
dragoste și îi încurajează. Con
ducerea Combinatului a mobili
zat pe cei mai burii ingineri 
pentru a-i ajuta pe tinerii mun
citori în pregătire. S-au organi
zat cursuri. Aici am îritîlnit pe 
cei mai mulți dintre viitorii stu
denți.

Toderici Aurel vrea să mear
gă la chimie industrială. Stă în 
prima bancă și urmărește cu a- 
tenție rezolvarea problemelor de 
fizică, Sînt unele lucruri pe care 
nu le înțelege prea bine și-l în
treabă pe profesor, sau consultă 
manualul. Todefici Aurel a ter
minat Școala tehnică de maiștri 
de vreo trei ani. dar s-a reobiș- 
nuit repede Cu învățătura.

— -Pe lîngă cele 4 ore de pre
gătire colectivă alte 4 ore învăț 
singur acasă — spunea el- Vreau 
să intru la facultate iar apoi să 
mă reîntorc la cocserie, inginer.

Dragotă Alexandru, termoteh- 
nician, lăcătușul Pelrică Ion sau 
înscris pentru metalurgie; Io
nescu Ion, strungar, vrea să de
vină inginer mecanic. Cei mai 
mulți dintre tineri vor să se 
specializeze în domeniul în care 
lucrează : în metalurgie, chimie

(IT MAI MULTI
TINERI MUNCITORI 

CANDIDAȚI IA STUDENȚIE
Politehnica bucureșteană 

este și ea in vacanță. Dimi
neața numai, căci după-amiază 
numeroase din sălile ei cu
nosc activitatea obișnuită din 
zilele de cursuri. De data a- 
ceasta, însă, in băncile amfi- 
teatrelor nu stau studenții, ci... 
candidații la studenție. Și 
printre ei sint numeroși tineri 
muncitori, absolvenți ai cursu
rilor serale ale școlilor medii. 
Peste 60 la sută din numărul 
candidațllor la coneursul de 
burse siat muncitori.

La politehnica bucureșteană 
s-au înscris piuă acum peste 
600 de tineri muncitori. Majo
ritatea sint din marile între- 
prinderi buciireșicne: „Grivița 
Rasie", „23 August'', „Semănă
toarea". ..Mao Țze-dun" etc. 
Sint tineri muncitori care au 
învățat cu pasiune, cu răs
pundere, fruntași in produc
ție, oameni care lucrează in 
fabrici și uzine de mai mulți 
ani.

Concursul de burse și exa
menul de admitere la seral și 
fără frecvență se apropie. Nu
mărul locurilor in institutele 
de învățămînt superior tehnic, 
potrivit prevederilor planului 
de șase ani, crește. Selecția va 
fi totuși foarte exigent*.  La 
concurs trebuie să se prezinte, 
de aceea, cît mai mnlți tineri 
- citiva pe un loc, dintre care 
să fie aleși cei mai buni.

La ora actuală insă numărul 
candidaților este încă mic față 
de cerințele unul concurs. In
stitutul. pînă la data aceasta, 
nu cunoaște numărul exact al 
participantilor la cursurile de 
pregătire, datorită fluctuației 
care mai există ia acest curs.

începind de la 1 augutrt 
cursul a intrat intr-o nouă 
etapă — se desfășoară exclu
siv la institut, pe facultăți. Cei 
care erau selecționați să ur
meze cursul de pregătire, tre
buiau să se reînscric. Pînă a- 
cum, însă, unii dintre ei nu 
s-au reinserts.

în întreprinderi sînt foarte 
mulți tineri dornici de în

vățătură. Dovadă, numărul 
mare de tineri care învață Ia 
școlile serale, al acelora care 
au absolvit asemenea școli. 

Sînt mulți și aceia care vor 

industrială, mecanică, profesiile 
de bază ale combinatului.

S au hotărît să urmeze faculta
tea înțelegînd că pentru a putea 
face față sarcinilor tot mai mari 
ale dezvoltării indastriei trebuie 
să aibă o înaltă pregătire. Tine
rii s-au înscris pentru facultate 
cu mult entuziasm. Știu că vor 
avea de muncit mai mult, că li 
se vor cere eforturi deosebite, 
dar au pornit cu îndrăzneală și 
pasiune. Ei înțeleg că industria 
noastră are nevoie de cadre ca 
lificate, cu o înaltă pregătire 
tehnico-științifică și se gîndese 
cu mîndrie că voi face parte în 
1965 din cei 80.000 de specia
liști care vor lucra în economia 
națională Consideră această 
muncă nouă, nu numai ca o sar
cină de răspundere, dar și ca o 
mare cinste, pe care se străduiesc 
s-o răsplătească. Partidul le-a 
creat cele mai bune condiții pen
tru a Și realiza toate dorințele, 
pentru a-și pune in valoare ap
titudinile. Tot partidul ii învață 
să năzuiască spre cele mai înalte 
orizonturi ale științei. Și iată că 
astăzi se pregătesc pentru exa
men, fără a întrerupe munca în 
producție. Acest lucru le cere e- 
forturi sporite, perseverență.

— E puțin mai greu, dar 
sprijinul muncitorilor mai vîrst- 
nici și al celorlalți tovarăși de 
muncă ne fac să nu simțim a- 
ceasta. De altfel să vă spun : 
gîndul că voi urma facultatea, câ 
voi deveni inginer mâ face să 
uit de oboseală, de greutăți — 
spunea tînărul Ion Ionescu.

Aceasta nu e numai părerea 
lui Ionescu Ion, ci și a celorlalți 
tineri și se verifică în munca lor 
în producție. „De crnd s-au în
scris la facultate — spunea co
munistul Naiman Tiberiu de la 
cocserie cu evidentă mîndrie, a- 
cești tineri lucrează mai bine, 
sînt mai disciplinați, mai ener
gici, vor desigur să ne arate că 
merită încrederea noastră".

Tinerii aceștia știu pentru ce 
trebuie să urmeze facultatea, de 
ce învață, care este rohil facul
tății în viața lor Știu ee așteaptă 
de la ei uzina producția, colec
tivul care i-a trimis la învățătu
ră. Conștiința necesității de a se 
pregăti la un nivel cît mai ridi
cat, învinge orice greutate face 
ca eforturile să pară mai ușoare. 
Munca lor este călăuzită de gîn
dul că în curind satisfacția și 
mîndria lor vor fi înzecite, cînd 
vor păși pe poarta uzinelor ca 
ingineri.

NICOLAE ARSENIE

să devină studenți, care înde
plinesc condițiile să urmeze 
cursurile unei facultăți. Cu 
unii dintre aceștia nimeni 
n-a stat însă de vorbă cu 
seriozitate. La Atelierele „Gri
vița Roșie" sint numeroși 
tineri care învață Ia școli, 
la facultăți ; 18 tineri par
ticipă la cursurile de pre
gătire pentru a candida la 
concursul de burse. Comitetul 
U.T.M. se ocupă îndeaproape 
de aceștia, dă un sprijin se
rios bunului mers al școlii se
rale. De ceilalți tineri care au 
terminat școlile medii și do
resc să devină studenți nu s-a 
ocupat însă. In uzină peste 
90 de tineri care au absolvit 
școlile medii și-au manifestat 
dorința să se înscrie la fa
cultate. Comitetul U.T.M. știe 
aceasta, dar nu i-a îndrumat 
Ia cursuriie de pregătire pe 
toți acei care îndeplinesc con
dițiile cerute.

La Uzinele „Republica", deși 
sint numeroși absolvenți al 
înrățămintului mediu, doar 
11 tineri muncitori au fost re
comandați pentru facultate, 
la concursul de bursă. Pentru 
recrutarea celor de la seral 
serviciul cadre și învățămint 
așteaptă instrucțiuni. Ce fel 
de instrucțiuni? Regulamentul 
elaborat dună apariția Hotă- 
rîrii C.C. a! P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri cu privire 
Ia îmbunătățirea invățămin- 
tuM seral și fără frecvență 
mediu și superior, arată doar 
clar că selecționarea tinerilor 
pentru aceste forme de învă
țămînt trebuie să înceapă cu 
cel puțin șase luni înainte de 
examenul de admitere, pentru 
ca tinerii să poată urma o 
formă de pregătire ajutătoare.

La Uzinele „23 August" 
există o situație clară a ce
lor ce se înscriu la examenul 
de admitere — la zi și seral. 
Numărul acestora este mai 
mare: 38 au fost recrutați 
pentru cursul de zi, 26 pentru 
seral și fără frecvență. Și aici 
posibilitățile sînt însă mai 
mari, numărul muncitorilor 
care doresc Să devină stu
denți este mai mare. Comite
tul U.T.M. trebuie să dis
cute cu acești tineri, să gă- 

In fotografie îng. Silviu 
Bașca - directorul școlii teh. 
nice de maiștrii ajutînd cîți- 
va tineri muncitori de la 
Uzinele „Steagul Roșu- din 
Orașul Stalin să recapitule
ze materiile pentru examen.

Foto : S. STEINER 

pregătire, să le 
pentru a stu-

U.TJ< din

sească împreună posibilitățile 
ca ei să se pregătească, in răs- 
timpnl care a rămas, pentru 
concurs.

Și asemenea posibilității 
există și în alte mari între
prinderi. Pe bună dreptate cei 
din institut spuneau : Uzinele 
.,23 August". „Mao Țze.dun", 
..Klrment Gotwald", „Grivița 
Roșie". ..Semănătoarea" au po
sibilități să trimită mai mulți 
tineri la iflvățămintul supe
rior - la zi sau ta seral și 
fără frecvență. Ar trebui insă 
să se ocupe mai mult de ei. 
sâ-i trimită pe cri mal bund 
la cursurile de 
creeze condiții 
d«a.

Organizațiile 
întreprinderile bucurcștene au 
acumulat o experiență bună in 
munca de îndrumare a tineri
lor care ipvală la școlile serale, 
s-au ocupat de ei. i-au ajutat, 
i-au controlat. Ca urmare, 
elevii de la seral obțin re
zultate tot mai bune la învă
țătură. Dar — inexplicabil 
de ce — organizațiile U.T.M. 
din unele întreprinderi nu 
folosesc această experiență și 
în activitatea desfășurată în 
riadul tinerilor care se pregă
tesc să devină studenți.

Institutul a făcut un lucru 
bun trimîțind in întreprinderi 
cadre didactice pentru a se 
ocupa personal de îndrumarea 
tinerilor spre învățătură. Ca
drele didactice trebuie să fie 
însă îndrumate să îa legătura 
direct cu conducerile între
prinderilor. Conducerile între
prinderilor să discute cu ti
nerii muncitori, cu fiecare 
în parte: să se alcătuiască o 
situație mai clară a celor care 
vor să învețe, să se studieze 
posibilitatea ca aceștia să fie 
repartizați intr-ari singur 
schimb pentru a putea urma 
cursurile de pregătire.

Cei mai buni tineri munci
tori trebuie să meargă la în
vățătură, la școala înaltei spe
cializări. Sub această lozincă 
trebuie desfășurată în zilele ce 
urmează munca de selecțio
nare a unui număr cît mai 
mare de tineri care sa candi
deze la studenție.

LUCREȚÎA LUSTIG

Mihai Popescu, responsabil 
de brigadă la Atelierele 
C.F.R. „Grivrța Roșie" candi
dează la cor>cursul de burse 
pentru a intra la Institutul 
politehnic din București. Pen. 
tru acest important eveni
ment din viața lui, învață zi 
de zi, în fiecare dipâ liberă.

0 ULTIMA VERIFICARE
A CUNOȘTINȚELOR

La C2uj. în trei mari cen
tre dd pregătire, sînt cuprinși 
numeroși tineri muncitori care 
vor concura la concursul de 
burse sau la examenul de ad
mitere in învățămîntul supe
rior seral.

Pînă acum. la cursurile de 
pregătire tinerii au fost aju
tați să recapituleze materiile 
de cultură generală, de acum 
însă, pregătirea se face dife
rențiat, pe specialități.

Am participat la dtevi ere 
de curs. Une’e constatări sint 
îmbucurătoare. Cadrele didac
tice muncesc cu pasiune, se 
străduiesc să predea materia 
cît mai sistematic, mai expli
cit. insistînd asupra cerințelor 
programei de examen., asupra 
capitolelor grele. Sînt foarte 
frecvent folosite orele de re
capitulare a materiei, consul
tațiile la materiile mai difi
cile.

Participanții la orele de pre
gătire vorbesc cu multă căl
dură despre orele ținute de 
lectorul Gheorghe Ionescu, 
care a predat, pînă la 1 au
gust, algebra și trigonometria. 
Materia predată de acesta 
le-a rămas cursanților bine în
tipărită în minte. După cursu
ri, seara, dumin.ca, acesta or
ganiza cu cursanții. din 
proprie inițiativă, ore de con
sultații, seminarii recapitula
tive.

Și la cursurile asistentei Lu
cia Dușa candidați: participă 
cu plăcere pentru că le expli. 
că materia clar, pe înțelesul 
lor, organizează cu ei nume
roase ore practice în labora
tor. Și exemple asemănătoare 
ar mai putea fi date.

Dar, din păcate sînt și 
exemple negative, care arată 
că cei din institute s-au orien
tat greșit în alegerea unor ca
dre didactice pentru cursurile 
de pregătire. Profesoara Mi- 
clea Elena, de pildă, a pre
dat fizica superficial, nesis
tematic. greoi ; tinerii n-au 
înțeles mare lucru din ceea 
ce li s-a predat pînă acum. 
De asemenea, asistentul Iosif 
Columban a predat matema- 
ticile la un nivel inaccesibil 
pregătirii tinerilor cursanți; 
nu s-a străduit să se facă în
țeles de aceștia. în loc să pună 

accent pe exerciții și rezolvări 
de probleme, el a insstat a- 
F-pra unor aspecte pur teo
retice ale matematicii, greu 
de înțeles fără aplicații prac
tice

Mai mult, unele cadre di
dactice au lipsit de la 
cuFFiri tind în concediu. Rec
toratul înti’.*ers::ățiî  clujene, 
spre exemplu. a repartizat la 
matematică și fizică cadre di
dactice care erau programate 
și pentru concediu, sau aveau 
alte sarcini de îndeplinit. Ast
fel că s-a produs o fluctuație 
de cadre la cursul de pregă
tire. Datorită acestui fapt 
cursanții de la unele grupe 
n-au avut continuitate în stu
diu cu aceleași cadre didac
tice.

Totuși, cursurile de pregă
tire din centrul universitar 
Cluj își desfășoară activitatea 
în general bine, conținutul 
acestor cursuri este corespun
zător cerințelor. Grav este x 
însă că nu toți tinerii benefi
ciază de aceste cursuri. Frec
vența unor tineri muncitori 
este slabă. Din această cauză 
nu se pot organiza totdeauna 
consultații, ore de recapitu
lare a materiei.

întreprinderile care i-au re
comandat pe tineri să urmeze 
aceste cursuri nu s-au îngrijit 
să le creeze tinerilor condi
ții să urmeze regulat cursurile 
de pregătire. Așa s-au întîm- 
plat lucrurile la întreprinde
rea „Ianoș Herbak“, „Tehno- 
frig", „Romînia Muncitoare^ 
Atelierele C.F.R. „16 Februa. 
rie“ etc.

Această ultimă lună de pre
gătire în vederea examenului 
de admitere solicită un e- 
fort mult mai mare din 
partea cadrelor didactice, a 
întreprinderilor, a organiza
țiilor U.T.M., a candidați- 
lor înșiși pentru buna des
fășurare a cursurilor. Condu
cerile institutelor trebuie să a- 
sigure tuturor grupelor de stu
diu cadre didactice bine pre
gătite, care să ducă această ac
tivitate pînă la sfîrșitul cursu
lui, să se ocupe atent de stu-

denți. Unele cursuri ar pu. 
tea fi, de pildă, programate 
dimineața pentru cei care lu
crează în schimbul de dupâ- 
amiază. întreprinderile, cu 
ajutorul organizațiilor U.T.M., 
studiind posibilitățile din fie
care secție, trebuie să asi
gure tinerilor timpul nece
sar pentru a urma cursurile

In cabinetul tehnic al uzinelor „1 Mai“ Ploești, studentul prac. 
ticant Iulian Oancea de la Institutul politehnic din Orașul
Stalin îl ajută pe muncitorul lăcătuș Constantin Vlad să se 
pregătească pentru examenul de admitere în facultate. Iulian 

Oancea a plecat la facultate tot din această uzină.

Foto : N. STELORIAN

de pregătire, pentru a studia. 
Sînt numai cîteva din măsu
rile care trebuie luate pentru 
îmbunătățirea activității cursu
lui de pregătire.

Nimic nu trebuie precupețit 
pentru pregătirea candidaților 
la concursul de admitere în 
facultate. în această ultimă 
lună se poate face mult în a- 
cest sens. Factorii care răs
pund de pregătirea viitorilor 
studenți trebuie să colaboreze 
strîns în vederea ajutorării ti
nerilor muncitori să studieze, 
6ă se pregătească temeinic.

FLORIAN BORZ

CÎND SIMȚI 
AJUTORUL TOVĂRĂȘESC

AL COLECTIVULUI
Numeroși tineri muncitori din 

întreprinderile gălățene se pre
gătesc sâ devină studenți.

Am fost zilele acestea printre 
ei, la locurile lor de muncă, ca 
și după orele de producție, în 
sălile Institutului politehnic, la 
cursurile de pregătire. Peste tot 
se simte febra examenelor care 
se apropie, nu se discută decît 
despre examenele de admi
tere in facultăți,

Am văzut cum acești tineri, 
care opt ore din zi muncesc la 
strung sau ia războiul de țesut, 
găsesc, după ce ies din pro
ducție, puterea de a se apuca 
să studieze, sâ învețe asiduu» 
Este într-adevâr un efort demn 
de admirație,

Pe muncitoarea lordache Vic
toria de la secția finisaj a între
prinderilor Textile, am întîlnit-o 
în sala de curs a Institutului 
politehnic, înainte de începerea 
orelor la matematică. „Am 
terminat liceul seral in anul a- 
cesta - ne spune lordoche Vic
toria. De curînd am dat exa
menul de maturitate. Doresc sâ 
devin inginera textilistâ de 
multă vreme. Nu este vorba de 
o ambiție personală, ci de înțe
legerea unei îndatoriri pe care 
o avem noi, tinăra generație : 
aceea de a învăța, de a deveni 
cadre de nădejde pentru indu
stria noastrâ în plin avînt.

Conducerea întreprinderii, oa

menii alături de care lucrez, nu 
numai câ m-au ajutat mult, dar 
într-un fel mi-ău încredințat sar
cina de cinste sâ mâ pregătesc 
pentru facultate".

Muncitoarea lordache Victoria 
nu vrea să înșele așteptările ce
lor care au trimis-o să învețe și 
deaceea învață, învață cu sîrg. 
Ea, și ceilalți tineri de la între
prinderile Textile care candi
dează la facultate, tocmai pen
tru a se putea pregăti temeinic 
au cerut conducerii întreprinde
rii să lucreze numai în schimbul 
I, adică de la șase dimineața 
pînă la 14. Și au fost ajutați. 
După-amiaza, frecventează 
cursurile de pregătire din insti

tut. Cursurile de pregătire le sînt 
- așa cum spuneau toți deo
sebit de folositoare. Dar ei își 
dau seama că pregătirea pe 
care o primesc în eele șase 
săptămîni pînă la examenul de 
admitere, la cursuri, nu este su
ficientă, că este necesar să în
vețe și singuri, în timpul oare le 
mai rămîne liber, să folosească 
fiecare clipă pentru a-și adînci 
cunoștințele. Deaceea, grupul de 
tineri de la întreprinderile Tex
tile care se pregătesc pentru 
admiterea în învățămîntul su
perior, și-a făcut un plan de 
studiu pe întreaga perioadă 
pînă la examen.

Așa cum în producție fiecare 
dintre ei e exigent cu el însuși, 
nu e mulțumit pînă cînd pro
dusele pe certe le dă nu sînt de 
cea mai bună calitate, tot așa 
de exigenți sînt și acum față de 
pregătirea lor. Vor să dea cele 
mai bune răspunsuri la examen, 
vor să intre în facultate pregă
tiți.

La Șantierul Naval din Galați 
am stat de vorbă cu tehnicianul 
Anghele Ion de la secția e- 
lectro-montaj. El se pregătește 
pentru a da examen la Facul
tatea de electronică încă din 
anul trecut. A studiat aproape 
toată materia, și-a făcut rezu
mate, și-a sistematizat materia
lul. Acum învață și se intere
sează de tot ce apare nou în 
domeniul electrotehnicii și elec
tronicii. Tînărul Anghele Ion a 
ținut să sublinieze că munca în 
producție îi ajută mult la însu
șirea cunoștințelor teoretice. „în
văț — spunea el — mult măi 
ușor, înțeleg totul de prima 
data; atunci cînd citesc, de 
pildă, fa fizică capitolul motoare 
electrice sau operete ce nodîo- 
emisîe și rad io-recepție, il înțe
leg foarte bine tocmai pentru că 
lucrez cu aceste aparate zi 
de zi.

Și ca Anghele Ion sînt încă 
mulți tineri de la Șantierul Na
val din Galați. Botină Ștefan a 
terminat anul acesta liceul seral 
împreună cu soția sa. Acum se 
pregătesc amindoi pentru facul
tate, la fără frecvență. El învață 
pentru a da examen la Facul
tatea de mecanică din Orașul 
Stalin, iar soția se pregătește 
pentru Facultatea de tehnologie 
a produselor alimentare din 
Galați. Nu este ușor. Și ei își 
dau seama de lucrul acesta. 
Șase ani de aici înainte, para
lel cu munca în producție ei 
vor învăța, vor da examene. 
Conștiința faptului că după a- 
cest efort vor cunoaște mai mtilt 
despre meseria lor, munca lor 
va fi și mai folositoare, îi ajută 
să învingă greul.
. Tănase Constantin și alături 

de el strungarul Vîrlan Nicolae, 
electricianul Ostafiev Dumitru și 
alții au început să se pregă
tească pentru facultate din ziua 
în care au venit pe șantier, în 
practică, studenții facultății de 
construcții metalice din Timi
șoara. Din prima zi cînd au Ve
nit pe șantier, studenții timișo
reni s-au interesat care tineri 
vor să urmeze facultatea, cu 
discutat cu ei și au hotărît să-l 
ajute pe tinerii muncitori în pre
gătirea pentru examenul de ad
mitere în facultăți. Studențit 
practicanți și în deosebi studen
tul Weseli loan din anul V.» 
zilnic, dimineața, timp de patru 
ore a lucrat cu tinerii muncitori 
într-una din sălile șantierului 
probleme de algebră, de geo
metrie, le-a explicat întreaga 
materie la matematici superioa
re. (Această materie se cere la 
examenul de admitere șl unii 
candidați care au terminat școa« 
la medie mai de mult nu o eu» 
noșteau temeinic).

Âvînd zi de zi îndrumarea stu» 
denților, sprijinul lor, tinerii 
muncitori au reușit să termine 
de învățat în întregime materia 
Ia matematică. Acum, studenții, 
în zilele care le-cu rămas do 
stat pe șantier, îl ajută în corn 
tinuare la fizîcă, la chimie etc^ 
le arată cum trebuie să sti> 
dieze individual.

Cei care au hotărît să devină 
studenți știu că au de trecut un 
examen greu șl de aceea în- 
vață cu perseverență, li ajută ÎW 
înfăptuirea acestui țel grija to
vărășească a colectivului în card 
lucrează, conștiința că îndepli» 
nesc o sarcină de onoare pa 
care partidul a dat-o tinerei ge
nerații de muncitori. , |

DOINA NIȚESCU

Tinerii muncitori candidați la 
concursul de burse al Institu. 
tuluî de construcții din 
București se pregătesc in
tens în cadrul cursurilor de 
pregătire, sub îndrumarea 
atentă a cadrelor didactice 
In fotografie un aspect de la 

cursul de pregătire.
Foto : A. VIERU



Răspundem tinerilor ce doresc 
să susțină examenul de admitere 
în școlile profesionale, de meserii

și agricole
EMIL VEREȘ - Focșani ; 

ION ROBAN - Călărași; 
MIRCEA DRĂGHICEANU 
— Timișoara:

tn școlile profesionale de 
ucenici, școlile agricole și 
școlile de meserii se pri
mesc absolvenți ai școlilor 
de 7 ani — în vîrstă de 
14—16 ani împliniți la 15 
septembrie 1960 — în or
dinea rezultatelor obținute 
la examenul de admitere 
și în limita sarcinilor de 
școlarizare.

Limitele de vîrstă pot 
varia la unele meserii. Ast
fel pentru meseriile din a- 
gricultură și cultura plan
telor industriale și alimen
tare și din sectorul de con
strucții, limita 
de vîrstă poate 
17 ani.

Pentru școlile 
cu profil de 
(administrație), 
perioară de vîrstă poate a- 
junge la 18 ani.

Se primesc tineri în vîr
stă de 15—17 ani la școlile 
profesionale pentru mese
riile: operator chimist1 (eo- 
loranți, acid sulfuric, clo- 
rosodice, mașiniști la uti
laje din fabrici de cheres
tea, sondor granic și tur- 
list. Pentru meseriile: ope
rator tratamente termice, 
ceramist pentru . ceramică 
fină, furnalist, laminator, 
oțelar. cocsar, muncitor la 
fabricarea materialelor re
fractare, zidar șamotor, 
trefilator, cazangiu, forjar, 
turnător, muncitor pentru 
construcții navale, sticlar, 
filator de bumbac, filator 
de vîscoză, cauciucar. tăbă- 
car. meserii din sectorul 
silvic și pentru meseriile 
în care se lucrează subte
ran se primesc tineri în 
vîrstă de 16—18 ani.

Pentru meseriile: pădu
rar ți pădurar de vinătoa- 
re se primesc candidați cu 
stagiul militar satisfăcut 
pînă la vîrstă de 30 ani.

Pentru meseria de vin- 
zător la magazine sătești 
se primesc candidați cu 
stagiul militar satisfăcut 
pînă la vîrstă de 25 ani.

examen în ordinea rezulta
telor obținute la absolvirea 
școlii de 7 ani, ținîndu-se 
seama mai ales de notele 
obținute la obiectele lega
te de specificul meseriei. 
La aceste meserii candida- 
ții vor fi supuși numai vi
zitei medicale.

MIRCEA DRAGOTĂ -
Cîmpeni-CJuj :

J

superioară 
ajunge la

Directorii școlilor pot a- 
corda dispensă de vîrstă 
de șase luni — în plus și 
în minus — depășirile de 
vîrstă peste aceste limite 
se aprobă de la caz la caz 
de către ministerele sau 
instituțiile centrale tutela
re sau secțiile de învăță- 
mînt și cultură ale sfaturi
lor populare regionale.

de meserii 
gospodărie 
limita su-

MARIOARA CUCU - 
Cîmpulung Muscel, Pitești; 
VASILE MIRCEA - Onești- 
Bacău; ANA CHIRCOȘU- 
ȚA — Baia Mare :

înscrierile pentru exame
nul de admitere în școlile 
profesionale se fac între 
20 august — 3 septembrie

V

1960 la sediul fiecărei școli 
sau al centrelor stabilite 
de ministerul, instituția 
sau organizația de care ele 
depind, pe baza unei ce
reri însoțite de următoare
le acte: certificatul de naș
tere (copie legalizată de 
școala la care se înscrie); 
certificat de studii (în ori
ginal); certificat de sănă
tate; declarație tip 
care să rezulte starea
teri al ă a părinților sau sus
ținătorului legal.

nn
ma-

VLADUȚ STATULESCU 
- Buzău ; ION SĂNDU- 
LESCU - Cislău, Ploești; 
IULIA SPtNU - Bacău ; 
ELENA CLIPER — Fălti
ceni : CAROL SZABO — 
Arad.

CONSTANTIN POPA - 
Sascut-Bacâu. CRISTOLO- 
REANU SANDU - Filiași 
Craiova; NIȚÂ BRBBO1- 
Feldioara, reg. Stalin; AN
TON GABOR - Tg. Mu
reș e

Pentru meseriile: zidar, 
dulgher și zugrav vopsitor 
din sectorul construcții, ad
miterea se va face fără

Examen j| de admitere se 
ține între 7—14 septembrie, 
în zilele de 7-8 septembrie 
au loc prcjbele scrise și 
între 9—14 septembrie pro
bele orale. Examenul de 
admitere constă din mate
ria prevăzută în programa 
școlară a claselor V— VII

(Urmare din pag. l-a)

nurii, tendențioase referitoare la 
aprovizionarea din timp a bare
lor — 5 pentru borne tip B de 
către serviciul aprovizionare. Re- 
glorii, maiștrii, tehnicienii, con
trolorii și inginerii secției Hală 
mecanică, împreună cu referenții 
serviciului aprovizionare neli- 
vrind barele au barat drumul 
pentru realizarea sarcinei de 
plan de dulii la montaj. Acestei 
critici secția in cauză a răspuns 
în „jurnalul de sezisări" al pos
tului utemist de control stabilind 
termenele precise — și de altfel 
îndeplinite — pentru realizarea 
obiectivelor propose.

Postul utemist de control a 
luat mai ales față de întîrzieri 
o atitudine hotărită, contribuind 
Ia micșorarea lor. Pentru a- 
ceasta în timpul a cîtorva 
emisiuni postul utemist de con
trol a instituit un „concurs al 
întîrziaților" dotat cu evidențje. 
rea la emisiunea P.U.C. Iată re
latarea de la un astfel de con
curs nerecomandabil.

„Dragi ascultători ! reporterul 
nostru sportiv va prezenta unele 
comentarii pe marginea rezulta
telor înregistrate în competiția 
întîrziaților. Este o competiție 
care are loc zilnic după orele 7 

g*  pe pista de alergări de la poar- 
* ' ta fabricii pînă în dreptul difu

zorului din curte. Aiei concu- 
renții do opresc, înghit fiecare 
cîte un nod, auzindu-ți numele 
la difuzor și rușinați în urma 
evidențierii, se îndreaptă plecați 
către locurile de muncă. Din fe
ricire această competiție își ră
rește rindurile participanților 
care numără tot mai puțin pseu- 
do-sportivi. Iată acum palma-

________ _ . speciale slab 
autocare din Ploești. Cimplna, 
Tirgoviște. Boldești, Moreni, mun
citori și tetiniaeril petroliști au 
vizitat Castelul Peleș din Sinaia, 
Muzeul Doftanal monumente is- * 
torice din tară. Aproape 50.000 ’ 
de oameni ai muncii din regiune *7 
au participat de la începutul a- 
nuiui și pînă acum la numeroase 
excursii organizate tn Capitală, -' 
Pe litoral, in Munții Bucegi și 
tn alte locuri. Anul acesta -au .. 
luat parte la excursii organizate ' ; 
tn diferite regiuni ale tării șl \ i 
mii de țărani colectiviști din Bu- ' 
zău, Rimnicu Sărai, Pogoanele, 
Mizil.

cum tot acum s-a mărit corul 
uzinei și se desfășoară un 
concurs sportiv între tinerii 
din secțiile uzinei.

Ți se spun atîtea lucruri 
noi și interesante despre ac- 
tivitatea culturală, sportivă, 
artistică, a tinerilor din uzi
nele „Republica" încît, vorba . 
lui Toana Miron care mergea 
cu mine :

— Aici nu termini de aflat 
noutăți niciodată, că pînă ai 
ajuns la un capăt al uzinei 
s-a și petrecut ceva nou la 
celălalt capăt I...

fost întîmpinați de conducerea 
Camerei de Comerț a R. P. 
Romine, în frunte cu ing. 
M. Ciobanu, președinte, pre
cum și de funcționari supe
riori din Ministerul Comerțu
lui și Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne.

★
In cursul dimineții, mem. ■ 

brii delegației comerciale ja
poneze au făcut o vizită la 
Camera de Comerț a R.P. Ro. 
mîne, unde au fost primiți de 
către conducerea Camerei da 
Comerț a R. P. Romîne.

(Agerpres)

le pilotaj acrobatic. La cam
pionate și-au anunțat partici
parea piloți sportivi din 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă* 
R.P. Polonă, R. P. Bulgaria, 
R.P. Ungară, R.F. Germană, 
Elveția, Anglia și Franța.

• în zilele de 1 și 2 septem- 
brie va avea loc la Budapesta 
un turneu internațional de fot-ț 
bal la care vor participa echi
pele Racing Club Paris, Ț.DzN.A. 
Sofia, Ujpest Budapesta și Hon. 
ved Budapesta. în toamnă. pe 
stadionul popular din Budapesta 
sînt programate și meciurile in
ternaționale Ferencvaros— Rapid 
Viena și Ferencvaros — F.C, 
Koeln (R.F. Germană).

© După cum transmit 
(iile de presă, cunoscutul 
american Bob Gutowski, 
recordman mondial în proba da 
săritură cu prăjina a murit marți 
intr-un accident de automobil. 
Bob Gutowski era în vîrstă de 
25 ani.

„Vorbește postul utemist
rasul concurențiloz ordinea
rezultatelor obținute indivi
dual.

Tricoul galben îl poartă fără 
mîndrie tov. Alexandru Gonea 
de la Tehnologie, urmat la 
egalitate de puncte de tova
rășul Costi Atanasiu. Din cauza 
egalității recomandăm celor doi 
concurcnți să poarte tricoul pe 
rind. Nu credem că le este preâ 
greu deoarece merg cu consec
vență alături întru întârzieri. Le 
dăm însă sfatul să se ferească de 
tovarășul Niculescu care 
putea ambiționa și pune 
în pericol tricoul galben", 
mai fost și alții „evidențiați" 
nu numai în această emi
siune ci și în altele. Criticile 
s. au dovedit eficace și numărul 
întârzierilor a scăzut impresio
nant.

Postul utemist de control nu 
are ca singură formă de activi, 
tate emisiunile de la stația de 
amplificare. Gazetele postului 
utemist de control — atît cele 
din secție cît și cele din întrea. 
ga fabrică și mai ales „jurnalul 
de sezisări" au adus un aport 
însemnat la lichidarea unor lip
suri semnalate.

^Jurnalul de sezisări" aflat la 
postul utemist de control este 
zilnic vizitat și zilnic sînt scri
se în el felurite sezisări pe care 
conducerea întreprinderii le cer
cetează. le analizează și... măsu
rile nu întârzie să apară. Intr-o 
zi în jurnal a apărut o sezisare 
conform căreia în podul între
prinderii s-ar afla unele mate
rii prime nefolosite de ani de 
zile. S-a făcut o expediție în pod 
și s-au găsit în adevăr unele 
materiale care au fost folosite 
de îndată în fabrică.

Interesant este faptul că în a- 
cest jurnal nu se află numai se
zisări cj și răspunsurile celor 
criticați. O astfel de metodă de 
îndreptare a lucrurilor trans
formă pe de o parte ,Jur. 
naiul de sezisări" într-o adevăra
tă cronică a activității de pro
ducție iar pe de altă parte de
monstrează eficacitatea postului 
utemist de control și demon
strează faptul că el și-a cucerit 
un prestigiu și că ajutorul lui 
este așteptat atît de conducerea 
întreprinderii cît și de munci- 

Utemistul Gheorghe Drumeo 
din secția mașini de croit a 
Fabricii de mobilă din Mili
tari—București este apreciat
de tovarășii săi ca un harnic 

și priceput muncitor.
Foto: AGERPRES

la următoarele probe: lim
ba romînă scris și oral ; 
matematica scris și oral. In 
școlile cu limba de preda
re a naționalităților conlo
cuitoare se dă examen la 
limba maternă scris și o- 
ral. Absolvenții școlilor de 
7 ani cu limba de predare 
a naționalităților conlocui
toare se pot prezenta la 
concursul de admitere în 
școlile profesionale cu lim
ba de predare romînă. Exa
minarea la limba romînă^ 
acestei categorii de candi
dați se face din materia 
prevăzută în programa de 
limba romînă a claselor 
V—VII pentru școlile pe 
care le-au absolvit.

Examinarea la matema
tici atît scris cit și oral se 
face — la dorința candida
tului — în limba maternă.

AUREL STRATULEA - 
Huși. Iași; ELENA BUCĂ- 
TARU— Suceava:

Recrutarea ii admiterea 
elevilor in școlile profesio
nale se face cu precădere 
din cadrul regiunilor res
pective Candidați! admiși 
fac cereri de înscriere la 
școala respectivă pînă în 
preziua începerii cursurilor 
școlare. Cei care nu se în
scriu tn termer, și cei care 
s-au înscris dar mi se pre
zintă la cursuri și nu a- 
nunță școala de motivele 
întârzierii în cel mult șap
te zile sînt socotiți retrași.

FLAVLA 
Dure 
ION 
-eg.

PANAIT — 
reg. Stalin; 

PLEȘCANU - Vidra, 
București:

timpul examenului deIn 
admitere, școlile profesio
nale de ucenici, școlile de 
meserii și agricole vor asi
gura contra cost in limita 
posibilităților cazarea ți 
hrana candidaților care nu 
sint din localitate.

CAROL POPESCU -Bis
trița. Cluj ; ELENA MA
RINESCU — Domești. Su
ceava:

Adresele școlilor profe
sionale de meserii și agri
cole le puteți găsi în ,-în
drumă torul pentru admite
rea în școlile profesionale 
de meserii și agricole" e- 
ditat de Ministerul învă- 
țămîntului și Culturii, De
partamentul școlilor, ce 
poate fi consultat la sediul 
școlilor de 7 ani din loca
litate.

„Povestea tinerilor căsăto
riți" este o comedie, un film 
amuzant. Spectatorul nu poate 
să nu observe însă la sfirșitul 
celor aproape două ore cit a 
durat vizionarea că, deși a rîs 
din toată inima și s-a distrat 
copios pleacă de la film cu o 
prețioasă învățătură de via
ță. Mai ales pentru tînărul 
spectator, filmul prezintă o 
mare atracție deoarece tra
tează asemenea probleme ca- 
re-l interesează în cea mai 
mare măsură ca: prietenia, 
dragostea, căsătoria. Iată 
două perechi de tineri — 
Șura și Volodea, Svetlana și 
Fedea. După cum nu e greu 
de ghicit, Șura și Volodea, 
Svetlana și Fedea se iubesc. 
Dar aceasta nu e încă totul. 
Oare trebuie să știi cum să iu
bești, trebuie să știi cum să 
te porți in căsnicie ? Și dacă 
trebuie, cine poate să te înve
țe acest lucru ? „Povestea ti
nerilor căsătoriți" ne arată că 
asemenea învățăminte le poa
te servi numai viața, cerînd 
tinerilor să asculte pulsul vie
ții și să-l înțeleagă. Poate că 
e pretențios spus astfel, dar 
filmul este în bună măsură o 
școală a tinerilor care depă
șesc adolescența și cărora a- 
cest fapt le pune înainte pro
bleme dificile, care trebuie 
rezolvate nu numai cu entu
ziasm și pasiune, ci și cu în
țelepciune. De aceea filmul 
ironizează pe unii comso- 
moliști care nu știu decît 
să „pună in discuție" și să

librării
:ht»

uh

nr.

Mariane, fetița muncitorului 
Alexandru Gheorghiu de la 
întreprinderea metalurgică 
de morârit din București 
exersează la pian și in timpul 
vacanței, lat-o in fotografie, 
asistata de tatăl și frații săi.

Foto : N. VASILE

Semnarea unui acord 
între R. P. Romînă 

ți R. S. Cehoslovacă
Miercuri 3 august 1960 a 

avut loc la Ministerul Finan
țelor semnarea unui acord 
privitor la reglementarea u- 
nor probleme financiare și 
patrimoniale pendinte între 
Republica Populară Romînă 
și Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Din partea romînă acordul 
a fost semnat de Ion Craiu, 
adjunct al ministrului Finan
țelor, iar din partea ceho
slovacă de Ivan Rohal Ilkiv, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Socialiste Cehoslovace în Re
publica Populară Romînă.

La semnare au fost de 
față I. Tulpan, adjunct al mi
nistrului Finanțelor, precum și 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, 
Ministerul Finanțelor și Mi
nisterul Comerțului

tincrilor eăsătorițr1
„convoace biroul", nepricepînd 
că frămintările sufletești, în
drumarea tinerilor pe căile 
nu întotdeauna rectilinii ale 
vieții, presupune nu metode 
administrativ-organizatorice ci 
mult tact și finețe, apropiere 
sufletească, căldură, dragoste 
nemărginită de om.

Literatura realist - critică 
ne-a oferit pagini pline de du
rere și revoltă, despre sufe
rința sufletelor tinere schin
giuite nu mai puțin decît 
trupurile în așa-zisele orfeli
nate ale filantropiei burgheze. 
Cit de reconfortant este să 
vezi, prin contrast, viața feri

CRONICA FILMULUI
cită a micuților din casele de 
copii sovietice, să vezi oame
nii adevărați, care, deși au ră
mas fără părinți, au primit o 
educație demnă și integră din 
partea societății socialiste. 
Asemenea oameni sînt Șura 
și Fedia. De aceea se adună ei 
cu atîta dragoste și recunoș
tință la aniversarea bătrînei 
profesoare Olga Nikolaevna, 
care le-a ținut loc de mamă 
și de tată. Și deși tinerii au 
crescut, au devenit oameni în 
toată firea, Olga Nikolaevna 
nu socotește de prisos să-i mai 
urmărească în viață, să-i aju
te și pe mai departe. în acest 
fel intervine ea, dîndu-le spri
jin, lui Șura și Volodea în 
clipe foarte grele.

Bătălia continuă
(Urmare din pag. l-a) 

șeful de brigadă. A doua zi 
combina a mers.

Poate el o fi fost cel pe 
care l-a strîns directorul în 
brațe ? Sau poate Gheorghiță 
Gîju, unul din mecanicii ate
lierului mobil, unul dintre a- 
devărații eroi ai campaniei. 
Două săptămîni Gîju a fost în 
stare permanentă de „alarmă". 
A mîncat și a' dormit numai 
pe drumuri. Repara ceva la 
Tuzla, dădea apoi telefon la 
stațiune și fugea repede la 
Moșneni. Cine ar putea să 
măsoare cîte din procentele 
planului realizat la timp i se 
datoresc și lui ?

Să fi fost oare Vlădulescu 
ori Grecu, ei, cei mai buni șefi 
de brigadă, din S.M.T. „23 
August",' ale căror mașini au 
ieșit din campanie la fel cum 
au intrat, fără nici o defec
țiune^ Ochiul lor de adevărați 
maeștri ai mașinii a vegheat 
neîntrerupt, totul a fost prein- 
tîmpinat cu siguranță. O fi 
fost poate vreunul dintre ru- 
tieriști, acești -oameni ai dru
murilor, cei care au dus bri
găzilor combustibilul, aler- 
gînd zi și noapte pe drumuri?

N-am aflat numele băiatu

Șura și Volodea, s-au îndră
gostit fulgerător fără să se 
cunoască prea bine și poate 
de aceea au avut apoi surpri
ze. Volodea fiind mai rece, 
mai puțin sensibil, Șura dină 
dovadă de încăpăținare și lip
să de toleranță, in căsnicia 
lor a intervenit o îndepărtare. 
Volodea a plecat să lucreze în 
Siberia, Șura a rămas singu
ră nevoind, în mindria ei, să 
ierte ieșirile grosolane ale so
țului. Și iată că Șura naște 
doi gemeni. Acum nu mai e 
vorba numai de o dragoste 
pierdută ci și de trăinicia u- 
nei familii, de viitorul a doi 

copii ce vor deveni și ei în- 
tr-o zi constructori ai vieții 
noi. Olga Nikolaevna socoteș
te de datoria ei să intervină. 
Ea îi scrie o scrisoare plină 
de simțire lui Volodea, de- 
terminîndu-l să-și înțeleagă 
răspunderea față de familie. 
Comsomoliștii de la uzina 
unde lucra Șura, plini de tact, 
resping propunerea unuia din 
ei de a se organiza o dezba
tere în plenară, și aranjează 
astfel încît Volodea să vadă 
cu ochii lui ce înseamnă feri
cirea de a fi tată. Previziuni
le comsomoliștilor se împli
nesc. Cei doi se văd ochi in 
ochi, își dau seama cît de mult 
s-au dorit și cite dureri și-au 
provocat unul celuilalt, cum 

lui, dar gestul acela l-am tra
dus ca pe o mulțumire, felici
tare, ori îmbărbătare pentru 
toți tractoriștii stațiunii.

Directorul și inginerul s-au 
ridicat. Se duceau să se odih
nească. Așa credeam. M-am 
înșelat. S-au urcat într-o ma
șină.

— Plecați pe cîmp ? Nu vă 
odihniți ?

— Stăm încă slăbuț cu ară
turile. Numai 23 la sută. Lasă 
că ne odihnim noi încolo, la 
iarnă.

Cei doi își zîmbesc cu un 
înțeles știut numai de ei. Șo
ferul pornește undeva spre 
drumurile alburii ale Dobro- 
gei.

«- Ia-o spre Moșneni,

în zilele de 2 și 3 august «-au 
desfășurat în Capitală lucrările 
conferinței Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile industriei 
metalurgice și electrice.

La conferință au participat 
tovarășii: Petre Despot, secretar 
al Consiliului Central al Sindi
catelor și Nicolae Gheorghiu, 
adjunct al ministrului Industriei 
Grele.

Tovarășul Nicolae Moraru, vi
cepreședinte al C C. al sindicatu
lui, a prezentat raportul privind 
activitatea Comitetului Central al 
Sindicatului muncitorilor din în- 
treprinderile metalurgice și elec- 
trice de la alegere și pînă în 
prezent și sarcinile ce revin sin
dicatelor din aceste ramuri pen. 
tru traducerea în viață a hotă- 
rîrilor celui de-al III-lea Con
gres al P.M.R,

Au luat apoi 
roși delegați și

Conferința a 
rîre care cuprinde măsurile 
trebuie luate de C.C. al Uniunii 
și de sindicatele din întreprinde
rile industriei metalurgice și e- 
lectrice în vederea antrenării 
muncitorilor, tehnicienilor și in- 
ginerilor în realizarea și depă
șirea planului de stat pe 1960, 
în introducerea tehnicii noi, spo
rirea productivității muncii, re
ducerea consumurilor de metal, 

cuvîntul nume- 
invitați 
adoptat o hotă- 

ce

n-au știut a-și prețui propria 
lor dragoste. îi vezi pe cei 
doi tineri privindu-se emoțio
nați, parcă neînțelegind cum
— deși se iubesc atît de mult
— au putut îndura să se des
partă, să încerce să se uite. H 
vezi apoi pe Fedia și pe 
Svetlana care s-au certat iar, 
ca de obicei, și îți dai seama 
că se vor împăca și se vor 
căsători dar că, mai presus 
decît toate, ei au înțeles din 
pățania lui Volodea și Șura că 
in căsătorie nu ajunge dra
gostea, că trebuie și o adevă
rată prietenie, înțelegere, răb
dare și sprijin. Iar toți tinerii 
tovarăși ai lor au priceput că, 
deși problemele dificile ale 
dragostei și prieteniei intere
sează întregul colectiv, trebuie 
procedat in asemenea cazuri 
cu prudență și grijă fiindcă e 
vorba de lucrul cel mai gin
gaș din lume : sufletul omu
lui.

Fără îndoială că filmul nu 
ar merge atît de adine la ini
ma spectatorului dacă n-ar 
beneficia de o interpretare de 
valoare (V. Pașennaia în rolul 
Olgăi Nikolaevna, K. Ignato
va, A. Kuznețov și E. Leonov 
în rolurile lui Șura, Volodea 
și Fedia). „Povestea tinerilor 
căsătoriți" — iată o producție 
cinematografică ce educă pe 
tineri, ajutîndu-i să se pregă
tească pentru maturitate, pen
tru viața în familia de tip 
nou.

B. DUMITRESCU

I. F. IVASIN : Contribuții la 
istoria politicii externe a 
U.R.S.S.

(Editura politică)
Lucrarea, traducere din lim

ba rusă, constituie un amplu 
studiu asupra politicii externe 
a Uniunii Sovietice între anii 
1917 și 1958, 258 pag. - 13,30 
lei.
K. M. OBIDEN : „Cuba ta 

luptă pentru libertate șl in
dependență"

(Editura politică)
In carte se vorbește despre 

lupta maselor populare din 
Cuba, pentru scuturarea jugu
lui imperialiștilor americani 
și al slugii acestora, dictatorul 
Batista, despre transformările 
care au avut loc In viața eco
nomică și politică a Cubei. 
112 pag. - 1,65 lei.

★
C1NTARE PARTIDULUI

Antologie de versuri închi
nate partidului și vieții noi. 
Semnează: Tudor Arghezi, 
Al. Andrițoiu, Florența Albu, 
A. E. Baconski, Cezar Baltag, 
Maria Banuș, Ion Bănuță, 
Mlhal Beniuc, Demostene Bo
tez, Radu Boureanu, Ion 
Brad, Marcel Breslașu, Nina 
Cassian, Otilia Cazimir, G. 
Călinescu, D. Corbea, Vladi
mir Clocov, Dan Deșliu, Mihu 
Dragomir, George Dan, Vic
tor Efitimiu, Victor Felea, 
Eugen Frunză, Aurel Gar- 
ghianu, Ion Horea, Horvâth 
Imre, Horvâth Istvân, Emil 
Isac, Ștefan Iureș, Al. Jebe- 
leanu, Eugen Jebeleanu, Kiss 
Jenă, Nicolae Labiș, C. Les- 
nea, Lătay Lajos, T. G. Maio- 
rescu, Majtânyi Erik. Gavril 
Mihai, Leonida Neamțu, M. R. 
Paraschivescu. Veronica Po- 
rumbacu. Aurel Rău, Dimos 
Rendis, Cristian Sîrbu. A. M. 
Sperber, Zaharia Stancu, N. 
Stoian, Szemler Ferenc, N. 
Tăutu, V. Teodorescu, Cice
rone Theodorescu, A. Toma, 
Gh. Tomozei, Victor Tulbure, 
Tiberiu Utan,' șl Violeta 
firescu. (E.S.P.L.A., 412 
6 lei).
COSTACHE NEGRUZZI 

cățele tinerețelor șl 
scrieri, E.S.P.L.A., 346 pag. 
4,80 lei.

Zam- 
pag.

: Pă- 
alte

îmbunătățirea calității produse
lor, folosirea rațională și redu
cerea prețului de cost a ener
giei electrice și în îndeplinirea 
celorlalte sarcini ce decurg pen
tru industria grea din hotărîrile 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

Cuvîntul de ordine al brigăzii 
— calitatea I

dea printre concurent! pe lă
cătușul Alexandru Dobre.

Zilele acestea a luat ființă 
un cerc de teatru care pune 
în scenă piesa lui Al. Miro- 
dan „Celebrul 702". Inter
pret! : lăcătușul Alexandru 
Dobre (ca să vedeți că nu-și 
petrece timpul liber numai 
cu cititul), inginerul Avram 
Gheorghe, Marjan, Lazarovici 
și alții.

Tot acum s-a mai înființat 
orchestra de muzicuțe, așa

Sosirea în Capitală 
a unei delegații comerciale japoneze

Miercuri dimineața a sosit 
în Capitală o delegație comer
cială japoneză, în frunte cu 
Kitamura Tokutaro, deputat, 
fost ministru de Finanțe al 
Japoniei, președintele Asocia
ției pentru sprijinirea dezvol
tării comerțului Japoniei cu 
Uniunea Sovietică și țările 
din Europa răsăriteană.

Delegația este alcătuită din 
14 persoane — oameni de afa
ceri. conducători ai unor fir. 
me, bănci, întreprinderi și a- 
sociații comerciale japoneze.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au

un alt turneu 
va avea loc in

• Turneul internațional de 
șah desfășurat in orașul Santa 
Fe a luat sfîrșit cu victoria ma
rilor maeștri Laszlo Szabo (R.P. 
Ungară) și Mark Taimanov 
(U.R.S.S.) care au totalizat fie
care cîte 51/q puncte din 1 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Gligorici (Iugoslavia) 5 
puncte, Korcinoi (U.R.S.S.) 4Ut 
puncte, Kasas (Argentina) 2i/i 
puncte, Rossetto (Argentina) 2 
puncte.

Șahiștii sovietici vor participa 
in continuare la 
internațional care 
orașul Cordoba.

• La Hamburg 
desfășoare meciul 
echipele reprezentative 
U.R.S.S. și R. F. Germane, 
turul 5 echipa sovietică a rea
lizat scorul favorabil de 61/? —

■ ll/<2 puncte și conduce acum cu 
3VI* *—3]/2 puncte.

• între 28 august și 4 sep
tembrie vor avea loc la Bra
tislava campionatele mondiale 

continuă să se 
de șah dintre 

ale 
In

B. ST. DELAVRANCEA : Bu
nica (In colecția „Traista 
cu povești"); Editura tinere
tului, 16 pag. — 0,75 lei.

AL. VLÂHUȚĂ i Mogîldea 
(„Traista cu povești'), Edi
tura tineretului, 20 pag. — 
0,75 lei.

AL. MACEDONSKI ’ Poezie 
și proză — Antologie, note 
și prefață de Mircea Zaciu. 
Editura tineretului („Biblio
teca școlarului"), 184 pag. 
-4,45 lei.

LITERATURĂ UNIVERSALA
GUY DE MAUPASSANT: 

Bulgăre de seu, Nuvele și 
schițe, E.S.P.L.A. („Biblio
teca pentru toți" nr. 30). 
278 pag. — 4 lei.

ALAIN RENE LESAGE : Is
toria lui Gil Blas de Santil- 
lana, roman, 2 voi. Tradu
cere din limba franceză de 
Al. Philippide E.S.P.L.A. 

(„Clasicii literaturii univer
sale") vol. I și II - 17,20 
lei.

VOLTAIRE: Opere alese:
voi. III. Istoria Rusiei sub 
domnia lui Petru cel Mare. 
Dicționarul filozofic. Omul 
cu patruzeci de taleri. Co
respondența. E.S.P.L.A. 
(„Clasicii literaturii univer
sale"), 380 pag. 8 lei.

WILLIAM SHAKESPEARE : 
Opere, vol. 8. Totu-i bine 
cînd sfîrșește bine. Othello, 
Troilus și Cresida. E.S.P.L.A. 
(„Clasicii literaturii univer
sale"), 572 pag. 15,00 Iei.

★
LUCRĂRI DE POPULARI

ZARE A ȘTIINȚEI
In colecția Societății pentru 

Răspîndirea Științei și Cultu. 
rii au apărut lucrările :

— Despre distanțele cerești 
de prof. dr. Gh. Petrescu.

— Substanțe care stimulea
ză creșterea plantelor de prof, 
univ. H. Chirilei.

— Nevroza astenică de Acad, 
prof. dr. A. Kreindler.

Odihnă plăcută
Numeroși oameni ai muncii din 

regiunea Ploești își petrec zilele 
de odihnă în Idcuri pitorești pe 
Valea Prahovei, tn Ardeal, Ba- 
nat și pe litofat..

Plecați cu trenuri
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guvernului sovietic 
adresată S.U.A.
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite : într-o notă 
adresată guvernului S.U.A, la 2 
august guvernul sovietic repetă 
protestul său hotărit împotriva 
violării frontierei sovietice de 
către bombardierul american 
MRb47“ la 1 iulie.

Această notă, care este răs
punsul la nota din 18 iulie a 
guvernului S.U.A., a fost înmî- 
nată de V, Semionov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., lui E. L, Freers, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al S.U.A. la Moscova.

în nota sa din 18 iulie gu. 
vernul S.U.A. încercînd să se 
disculpe în legătură cu acțiu
nile sale provocatoare împotriva 
Uniunii Sovietice, a repetat ver. 
si unea absurdă că bombardierul 
american „Rb-47“ care, după 
cum se știe, a fost doborît după 
ce a violat frontiera sovietică, 
ar fi îndeplinit „o misiune le
gală deasupra apelor interna
ționale, studiind „fenomene e- 
lectromagnetice“.

Guvernul S.U.A., se mențio
nează în nota guvernului sovie
tic, nu a prezentat nici un fel 
de dovezi în sprijinul afirmații
lor sale în legătură cu împreju
rările zborului bombardierului 
„Rb-47“ și nici nu putea să pre
zinte astfel de dovezi, întrucît 
pătrunderea acestui avion în 
spațiul aerian al U.R.S.S. este 
un fapt stabilit cu precizie de 
organele de resort ale 
Sovietice.

Guvernul U.R.S.S., ie 
niază în notă, așteaptă 
vernul S,U.A, să pună 
acțiunilor provocatoare ale 
țelor aeriene militare americane 
împotriva Uniunii Sovietice. 
Dacă nu se va face acest lucru, 
guvernul U.R.S.S. va lua, dupâ 
cum a maj avertizat. masurile 
cuvenite pentru asigurarea secu
rității popoarelor 
vietice prin toate 
care dispune.

Uniunii

«obli
ca gu-

Uniunii So- 
mijlo.eele de

Poziția U. K. S. S. în problema 
controlului asupra exploziilor

nucleare subterane
GENEVA 3 (Agerpres).-TASS 

transmite : La 2 august, S. K. 
Țarâipkin reprezentantul Uniunii 
Sovietice la Conferința celor trei 
puteri în problema încetării ex
periențelor cu arma nucleară,- a 
făcut o declarație în legătură cu 
noua propunere a guvernului 
S.U.A. cu privire la controlul a- 
supra efectuării exploziilor nu. 
cleare subterane.

După cum se subliniază Ia 
Geneva, propunerea cu privire la 
efectuarea cercetărilor seismice 
a fost făcută de Statele Unite 
care ati încercat să pună la în
doială recomandările în legătură 
cu sistemul de control stabilite 
de comun acord în 1958 de oa
meni] de știință — experți din 
opt țări. Guvernul S.U.A a a. 
nunțat recent că intenționează 
să efectueze o serie de explozii 
nucleare subterane tn vederea e- 
cestor cercetări. Uniunea Sovie
tică nu consideră că ar f; nece
sar un program specia! de cerce
tări și cu atft mai mult pentru 
efectuarea de explozii nucleare, 
întrucît recomandările în legă, 
turj cu metodele de control 
stabilit» de experți Tn 195e la a 
căror elaborare au participat oa
menii de știință americani, asi
guri pe deplin un contre*,  efi
cient și sigur Totuși Uniunea 
Sovietici a fost de acord cn e. 
fectuarea unui program de cerce
tări și a unai eunta*  limitat de 
explozii pe-"-"'- * tnlătara ped - 
cile create de Stateie Unite tn 
cjrsj' :•

Cootrokil expozi lor erper- 
mentale propus i- tie de State*  
Unite caracter
fictiv. Pr-sc”rerea S.U.A în e- 
ceasti prhrintă ae ••rztră doar 
la făptui cl espez-t vele ojoj.

O manevră lipsită de abilitate 
a Departamentului de Stat

re destinate pentru explozii se 
vor pune din timp în lăzi închi
se, nu vor fi «arătate nimănui și 
vor fi «păstrate în depozite spe
ciale pînă la efectuarea exploziei. 
In urina criticii făcute de delega
ția sovietică. Statele Unite au «re
cunoscut necesitatea examinării 
construcției interioare a dispozi
tivelor nucleare, însă au pus 
condiția ca să se organizeze un 
așa.numit pool cănuia cei trei 
participanți - U.R S.S., S.U.A. 
și Anglia trebuie să-i predea dis
pozitivele destinate exploziei.

Am fost însărcinat, a spus 
S. K. Țarapkin în declarația sa, 
să dau citire următoarei decla. 
rații a guvernului sovietic ca 
răspuns ia propunerea Statelor 
Unite cu privire la garanții pre
zentată la 12 iul e a.c.

Guvernul sovietic a examinat 
noua propunere a S.U.A. cu pri 
v re la controlul asupra explozii 
for nucleare subterane în scopuri 
de cercetare și constată ca fiind 
pozitiv faptul că Statele Unite 
recunosc tn prezent justețea pro- 
P’jnerHor Uniunii Sovietice de
spre necesitatea examinării inte
riorului dispozitivelor nucleare 
destrtato per.tru cercetări șeis- 
Eice.

Uniunea Sovietică «a este înu 
po'.riră ca Sta:e« Unite și Ma
rea Britani U organjeze ua 
pool căruia de dnresc si-l pre- 
c-a dispozrifTele - >rieare pentrj 
e'ecr^area de expfoeR nucleare 
ssbterar« de oercetări Gavemui 
saveâc bssă cj coate fi de acord 
ca Un-enea Sorie-ucă să Le atra
să ca farzjoc al State or Unite 
ce IncArci:**-  -adeare nertre a- 
ceste cecetAr pe care gavemul 
savetc na ‘e consideri -.ece- 
sare șî perxrs care șx dat a- 
sffTCrjaertx’ raa: pentru a în- 
i“uga eceficle ridxa> de Sta

tele Lr te tn cataa tratatrvefor și 
a grăbi astiei tnefee erea 

vatatokd CerceUr.ie seissee 
trer»*̂  S-l Le «sâewata cu di«- 
pcc-'_ e nacfoare de partea care

careinițiază aceste cercetări șl 
intenționează să efectueze explo
zii nucleare în acest scop, adică 
în cazul de față Statele Unite.

Singurul motiv pentru care 
U.R.S.S. insistă asupra condiții
lor sale de control este că do
rește să aibă certitudinea că a- 
tunci cînd Statele Unite vor e- 
fectua explozii nucleare în sco
puri de cercetare nu va fi lăsală 
nici o portiță, direct sau indirect, 
pentru perfecționarea tipurilor 
de armă nucleară existente sau 
pentru experimentarea unor noi 
tipuri ale acestei arme.

In continsiare reprezentantul 
sovietic a amintit condițiile de 
control comunicate de către de
legația sovietică în ședința din 
15 iunie a.c a Conferinței celor 
trei puteri, condiții pe care U- 
n iu nea Sovietică consideră nece
sar să fie aplicate în legătură cu 
exploziile nucleare în scopuri de 
cercetare; Celorlalți participant 
la program li se vor pune la 
dispoziție în prealabil descrierea 
completf și planurile construcției 
dispozitivului proiectat pentru ex
plozie. se va admite examinarea 
construcției interioare și exte
rioare a acestui dispozitiv ;

la locul de asamblare șl de 
explozie a dispozitiv iui si fie 
prezență reprezentanții tuturor 
partxnpanților la program ;

toți partKipenții ia program 
vor instala instrumentele ?i apa
ratura pentru efectuarea măsu
rătorilor, oartiopanților la pro
gram lj se tot purie dispozi
ție loate datele obținute In urma 
exploziei.

Respec*-a  rea p revederilor men - 
fSonate. a subliniat în încheiere 
reprezentanta1 sovietic, va asi
gura un control fictiv d unul 
real și va da tuturor participan- 
țitor certitudinea că exploziile 
nucleare subterane corespund 
scopului lor și nu sînt folosite 
pentru dezvoltarea mai departe a 
vrutei de exterminare în masă.

Trujillo constrîns 
să demisioneze
CIUDAD TRUJILLO 3 (Ager, 

pres), — Agențiile de presă a- 
nunți că la 3 august dictatorul 
Republicii Dominicane, Hector B. 
Trujillo, și-a prezentat demisia 
din funcția de președinte al re- 
publicii. Demisia sa, care a fost 
făcută cunoscută parlamentului, 
întrunit într-o sesiune specială, a 
fost acceptată, în locul lui Tru
jillo a fost numit în funcția de 
președinte al Republicii Domini
cane, vicepreședintele Joaquin 
Balaguer.

Hector B. Trujillo a fost unul 
din cei mai fervenți sprijinitori 
ai politicii Statelor Unite. El a 
ș.enit la putere in anul 1952 cînd 
l-a înlocuit pe fratele său Rafael 
Leonidas Trujillo. în cei peste 
30 de ani de guvernare în Repu
blica Dominicană familia Trujil
lo a instaurat în țară un regim 
de teroare și cruntă opresiune. 
Mii de patrioți dominicani se 
•fU aruncați în închisori. Frații 
Trujillo s-au îmbogățit pe sea
ma poporului dominican strîn- 
gînd o avere de peste 800 mi
lioane de dolari. Ei posedă o 
treime din suprafețele cultivate 
ale țării, 12 din cele 16 rafinării 
de zahăr, crescătorii de vite, 
plantații de bumbac, stații de ra
dio și televiziune, țesătorii, dis
tilerii, precum și o cotă-parte 
din monopolul statului asupra 
tutunului, berei, sării și chibritu
rilor. Pentru a se menține la pu
tere familia Trujillo a echipat, 
cu sprijinul Statelor Unite, o ar
mată de 100.000 oameni.

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). - 

Rejerindu-se la știrea demisiei lui 
Hector Trujillo, președintele Re
publicii Dominicane, coresponden
tul din Washington al agenției 
France Presse subliniază că ,,ln 
cercurile diplomatice și politice 
din capitala S.U.A. această de
misie este considerată drept o 
manevră destinată să provoace 
confuzie In preajma reuniunii mi. 
nisteriale a Organizației Statelor 
Americane din Costa Rica, con., 
vocată pentru a examina pil age
rea. venezueleză împotriva guver. 
r.uiui dominican". Agenția rela
xează că la aflarea știrii demisiei 
lui Trujillo, ambasadorul Vene- 
zuelei la Washington, Marcos 
Briceno, a declarat că demisia 
șefului statului dominican nu 
poate să aducă nici o schimbare 
in politica acestei țări.

Sentința de la Dortmund
mi imaginez sala judecă
torească de la Dortmund. 
In decorul clasic al tri

bunalului, utilizînd cuvenita 
recuzită, un herr judecător 
ce poate nu a lepădat de mult 
uniforma S.S. a rostit verdic
tul. Cu glas grav, țeapăn, cu 
sclipiri de bucurie in ochi. A 
invocat noțiunea de justiție și 
a făcut apel la paragrafele 
unor legi care chiar dacă nu 
au fost legiferate în Reichul 
dictatorului cu mustăcioară 
poartă însă în mod cert am
prenta acestuia.

Pe banca acuzaților, calmi, 
demni, se aflau cițiva tineri 
vestgermani. Pentru ce erau 
ei judecați ? Judecătorul cu 
glas grav și priviri sclipind de 
bucurie anunța condamnarea 
lor pentru o activitate care 
„pune statul în pericol și este 
ostilă constituției". Gunther 
Hilmann și Klaus Steffens — 
anunța el, iar ziariștii notau 
grăbiți — vor lua pentru multe 
luni drumul temniței.

Cine sînt acești „criminali" 
atît de periculoși incit îm- 
părțitorii de dreptate de la 
Dortmund să-i condamne ? 
Unii ar putea crede că sînt 
niște foști generali S.S., asa
sini de profesie, criminali cu 
mîinile pătate de sîngele a mi
lioane de oameni. Dar, dezme- 
ticiți-vă domnilor, dacă ar fi 
fost așa ei nu s-ar fi aflat pe 
banca acuzaților, ci printre... 
judecători. Doar nu sînt detit 
cîteva săptămîni de cînd ne-a 
parvenit vestea că bestialii 
asasini de la Mauthausen au 
fost achitați de un tribunal 
vestgerman.
„lipsă de probe". Ca și tind 
crematoriile și camera de ga
zare din Mauthausen nu sînt 
cea mai zguduitoare probă 
posibilă. Probabil că nu va 
trece multă vreme și asasinii 
de la Mauthausen vor urca 
cele mai înalte trepte ale ie
rarhiei Bonn-ului. Sînt doar 
oameni cu experiență. Expe
riență într-o materie prețuită 
în mod deosebit in împărăția 
lui Adenauer.

Insă acuzații de la Dort
mund nu fac parte din cate
goria unor asemenea oameni. 
Pe umerii lor apasă o vină în
grozitoare, o vină pasibilă la 
Bonn de pedepse din cele mai 
grave. „Vina" lor este aceea

de a fi militat pentru pacea și 
prietenia tineretului. Mai con
cret, au „vina" de a fi luat 
parte la pregătirea participă
rii tineretului din R. F. Ger
mană la Festivalurile de la 
București și Varșovia. I-am 
intilnit pe străzile Bucureștiu- 
lui pe tinerii vestgermani, 
poate chiar și pe cei care as-

tăzi se găsesc în temniță. Am 
discutat cu ei. ne-am împărtă
șit reciproc visurile tinerești 
născute din dorința de a trăi 
într-o lume care să excludă 
definitiv războiul. Cine și-ar 
fi putut închipui că dorința de 
pace poate deveni un... delict ?

Inchizitorii bonniști își în
chipuie că prin mascarade ju
diciare și acte samavolnice vor 
putea înfricoșa tineretul vesț- 
german. Zadarnic au deslăn- 
țuit prigoana împotriva parti- 
cipanților la Festival. Zadar-

nic au foit emise circulari 
purtînd antete guvernamen*  
tale spre a împiedica plecarea 
tinerilor vestgermani la ma*  
rile sărbători ale generației ti
nere. Zadarnic s-a încercat ca-*  
lomnierea celor ce se pronun
ță pentru o mai bună înțeles 
gere a tineretului pe platfor
ma luptei pentru pace. Zadar-, 
nic.

Procesul de la Dortmund a 
fost falimentar. La un mo
ment dat după luni de zile de 
dezbateri a trebuit întrerupt*  
Impasul organizatorilor mas
caradei era total. Dar bossii de 
la Bonn se înfuriaseră. Atunci 
procesul s-a reluat și sfidînd 
adevărul o sentință de con
damnare a fost rostită.

înscenarea judiciară de la, 
Dortmund a dezvăluit — dacă 
mai era nevoie de o dovadă în 
plus — că în statul de la Bonn 
cuvîntul „justiție" răsună ca. 
o sinistră ironie. Prigonitorii 
participanților la festivaluri 
au reușit să se aducă pe ei 
înșiși pe banca acuzaților. Pe 
banca celor acuzați de a face 
totul spre a învenina atmosfe^ 
ra internațională.

EUGENIU OBREA j

Congresul tineretului 
din America Latinâ

Achitați pentru

WASHINGTON 3 (Ager
pres). — Agențiile de presă 
anunță că purtătorul de cuvînt 
al Departamentului de Stat al 
S.U.A., L. White, a dat pu
blicității o declarație referi
toare la propunerea guvernu
lui sovietic pentru discutarea 
problemei dezarmării în ca
drul sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U. la care sâ par
ticipe personal șefii guverne
lor statelor membre ale 
O.N.U. Depariamentul de Stat 
al S.U.A. respinge noua pro
punere sovietică.

Poziția obstrucționistă a 
Departamentului de Stat față 
de propunerea Uniunii Sovie
tice este în dezacord cu cea a 
opiniei publice mondiale, 
care a primit-o favorabil, vă- 
zînd în ea o nouă inițiativă a 
U.R.S.S. de a scoate din im
pas tratativele în problema 
dezarmării.

Insistența S.U.A. pentru în
trunirea comisiei pentru de
zarmare la 15 august 
determinată 
candidaților 
posturile de 
vicepreședinte 
scăpa de critici’e alegătorilor 
la adresa politicii lor In pro
blema dezarmării. Departa
mentul de Stat a cerut convo
carea de urgență a Comisiei 
pentru dezarmare pentru ca 
reprezentanții S.U.A., conti- 
nuînd discuțiile sterile pe 
marginea acestei probleme, 
să poată folosi tribuna comi
siei în vederea unor dis
cursuri demagogice, menite să 
amăgească opinia publică,

Lumumba
completă a

Luptăm pentru retragerea 
trupelor belgiene din Congo

I

LONDRA 3 -Agerpres). - 
La 2 august pnmu! ministru 
al Eepubficri Congo. Patr.ce 
Lumumba. a wst cu avionul 
la Londra venind din New 
York.

corintul la conferin
ța de preră. care a avut loc 
pe aesoporu Lumumba a re
petat cererea cu privire la

este 
de încercarea 
republicani la 

președinte și 
ai S.U.A. de a

REPUBLICA DAHOMEY
Tal august cele 101 sale.
/ j de tun care au răsunat 

in orașul Porto-Novo au 
vestit lumii nașterea a încă 
unui stat african independent 
— Republica Dahomey.

Fosta colonie francezi Da
homey este situată pe malul 
Golfului Guineei. Suprafața 
țării este de 118.000 kilometri 
patrați iar populația numără 
1.720.000 locuitori.

Ca urmare a îndelungatei 
dominații colonialiste, Daho
mey a rămas o țară agrară 
înapoiată. Principalele culturi 
agricole sînt: porumbul, me
iul, planta de manioc, alunele 
de pămînt. In unele părți ale 
țării se produce uleiul de pal
mier. Dahomey este una din
tre cele mai mari exportatoare 
ale acestui produs. Subsolul

confing 
âe fosfați, de au-tare*  de fie*  
și de itrarâ, boQdțu care t&sd 
r.u sfxx de loc VGionfxca:e. Iu 
ceea ce pnveșu ruăuzmo. •- 
ceasta eete cp^cpe iue^asie^-.- 
td. In țari siut doar citeva H- 
treprinderi mid de eprexc: 
bumbac și citeva fabrtd de 
ulei. Mai inaznte exzetau ate
liere meșteșugdrești de prelu
crare a metahuui, lemnului și 
pieilor, care issd in timpul 
stăpiniru coloniale au dispă
rut.

Numărul muncitorilor indu
striali care lucrează In mieile 
iitrepnnderi existente se n- 
died la 10.000. Condițule de 
viață ale imensei majorități a 
populației au fost, sub jugul 
colonial, dxn cele mai grele.

Statul Dahomey s-a format 
la începutul secolului al 
XVII-lea. La sftrțitnl secolu
lui trecut țara a fost cotropită 
de francezi și inclusă in așa- 
r.umita „Africă Occidentala 
Franceză".

Poporul din Dahomey a 
dus o luptă grea și plină de 
jertfe împotriva colonialiști
lor. Sub influența Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie 
a luat naștere aici mișcarea 
patriotică a tinerilor daho- 
meezi. In zilele lui februarie 
1923 in Dahomey au izbucnit 
ample mișcări anti-imperia- 
liste. Imperialiștii francezi au 
reprimat cu cruzime pe parti- 
cipanții la această luptă. Cu 
toate acestea insă mișcarea 
poporului din Dahomey pen
tru libertate F independență 
n-a putut fi stăvilită. In ul
timii ani ea a luat o amploare 
și mai mare.

La 1 august I960 Dahomey 
și-a dobîndit în sfîrșit inde
pendența.

REPUBLICA MGER
5e hone Afridi o apărut un 

row net “îeoe-oe-t — Repu
blice Ngr. Lo 29 iulie Aduna
rea a Nigerului s-a
p-oca^ct Adune rea Naționala.

Reaub oc Ntger rămine in 
co*̂  pore ~ța Comunitoții Fran
ce re.

N-ger este situat pe teritoriul 
fostei Afrid Occidentale Fran
ceze.

Teritoriul Nigeru'uî este de 
1.2OC0OO kmp. Populata este 
de 2AOC 000 locuitor. Qsp-tcla 
— Niamey — numâ’ă 18.000 lo
cuitori.

Dupâ ce au ocupat Nigerul la 
sFrșitul secolului ol XlX-lec, co
lonialiștii francezi s-ou stroduit 
in chip și tel sâ frineze dezvolta
rea ferte ©r de
țârii, eons derind N-gerul ca o 
sursă de materii 
rile principale 
șint o ogricutturâ 
creșterea
sudul țârii se 
sole, arahidâ, tutun, bumbac. 
In Niger nu există industrie. Bo
gățiile naturale nu ou fost ex
plorate in măsura suLatentă.

Decenii de-a rindul poporul 
Nigerului a luptat împotriva a- 
supririi coloniale, pentru liber-• 
ta te. Această luptă s-a intensi
ficat in mod deosebit in ultimii 
ani in legătură cu succesul miș
cării de eliberare națională a 
popoarelor africane.

producție o!e

prirre. Romu- 
ole economiei 

primitiva și 
nomadă a vitelor. In 

cu thră mei, fa- 
tutun.

retragerea imediată a tuturor 
trupelor belgiene din Congo.

Nid nu poate fi vorba des
pre vreun compromis. Noi 
vom fi fermi și vom lupta 
pentru retragerea compleiă și 
pentru evacuarea tuturor tru- 
pelor belgiene din Congo, in
clusiv din bazele mibtare.

Vreau să avertizez in modul 
cel mai serios acele puteri 
occidentale care intenționează 
să sprijine autoritâț.le belgie
ne in acțiunile agresive împo
triva Congouiui, a spus in 
continuare Lumumba. Congo 
nu trebu.e să slujească drept 
armă a unor intrigi interna
ționale. pentrj exercitarea 
vreunei presiuni politice sau 
economice.

După cum a anunțat secre
tarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, 
in Congo există

in prezent 
trupe ale

un efectiv de
11.150 oameni 

să înlocuiască pe 
cei 10.000 de soldați belgieni. 
Acest efectiv al 
O.N.U. este absolut 
pentru ca împreună 
le Republicii Congo 
biiească ordinea și 
viața și avutul ceiățenilor. Nu 
putem înțelege de ce trapele 
belgiene nu și-au terminat 
evacuarea.

Această poziție a guvernului 
belgian creează haos economic 
și dezordine în Congo. în a- 
fară de aceasta, a spus Lu
mumba. guvernul belgian 
chiar ne-a luat rezervele de 
aur.

In dimineața zilei de 3 au
gust primul ministrj Lumum
ba a plecat din Londra spre 
Tunisia cu un avion sovietic 
„IL-18".

ONU. cu 
proxima tiv 
care trebuie

a-

trupelor 
suficient 

cu trupe
șă resta- 
sâ apere

HAVANA 3 (Agerpres). — 
în cadrul ședințelor plenare 
care au avut loc la 1 august 
și în cgdrul ședinței din dimi
neața silei de 2 august partici- 
panții la primul Congres al ti
neretului din America Latină 
au discutat probleme organiza
torice ?i procedurale.

în cadrul ședinței din dimi
neața zilei de 2 august au fost 
create patru comisii ala Con
gresului care și-au început lu
crările în a doua jumătate a 
zilei. Prima comisie discută pro
blema situației politice, econo
mice și sociale a țărilor din A- 

precum și rolul 
soluționarea pro- 
stau în fața ace- 
de-a doua comi- 
condițiile în care

merica Latină, 
tineretului în 
blemelor care 
stor țări. Cea 
sie examinează 
trăiesc și muncesc tinerii mun
citori, țărani și studenți din 
America Latină. Cea de-a treia 
comisie analizează problema re
feritoare la rolul și sarcinile ti
neretului din America Latină în

lumina situației intern ați on aid
contemporane.

în cea de-a patra comisie este 
dezbătută problema solidarității 
țărilor din America Latină, 
colaborării și contactelor dintre 
tineretul acestor țări.

Delegații la congres au apro
bat în unanimitate „Declarația 
de solidaritate a tineretului din 
America Latină cu revoluția 
cubană“,

Revoluția cubană, se subli
niază în Declarație, are o în
semnătate excepțională în lupta 
popoarelor din America Latină 
pentru independență.

Tineretul din America Latină, 
se subliniază în încheierea De
clarației, este gata să lupte în 
mod organizat și efectiv pentru 
apărarea dreptului inalienabil al 
Cubei la suveranitate și 
determinare și cheamă 
tul din lumea întreagă, 
cum și organizațiile sale, 
continue lupta fermă pentru as 
pararea poporului cuban.

auto- 
tinere- 

pre. 
ti

Ciracii americani
ai lui HitlerConstituirea Ligii 

de prietenie 
Indoneziano-romine
DJAKARTA 3 (Agerpres).— 
La 1 august a avut loc la 

Djakarta ședința festivă de 
constituire a Ligii da priete
nie indoneziano-romine. Din 
Comitetul Ligii fac parte: 
Nirwono Judo. Hoo Kian Lam 
și Taher Thajeb — președinți. 
In calitate de secretari ai 
Ligii de prietenie au fost a- 
leși Swasto și Mudiro.

La ședința festivă de cons
tituire a Ligii de prietenie in
doneziano-romine, Nirwono 
Judo, după ce a făcut o scur
tă prezentare a Republicii 
Populare Romine, a declarat 
că Liga urmărește 
rea și dezvoltarea 
de prietenie dintre 
celor două țări prin 
zarea realizărilor < 
și culturale ale poporului ro- 
mîn, prin organizarea de ex
poziții și conferințe, prezen
tarea de filme și schimburi de 
delegații.

Pentru prea iubitul nostru 
fuhrer. heil, neil!“

Nu vă temeți își liniștește ci
titorii revista vest-ge^mană ,,Der 
Stern**,  pubhcînd fotografii de 

‘ de ti- 
aceste
•nu au 
Bonn,

La adunările unor grupuri 
neri fasciști Cu toate că 
fotografii sînt recente ele 
fost făcute în statul de la 
ci departe, foarte departe

Maidanek. Buchenwald. E adevă
rat, astăzi In lume s.au schim
bat multe Lucruri. Fascismul și 
protectori} săi din apus au su
ferit * ' * -
narii 
însă
zeze
.Ce ... . -r-, .

rii revistei vest.germane ____
Stern“ nublicînd astfel de foto.

o grea înfrîngere. Reacțio. 
din S.U.A. nu au învățat 
nimic. Ei continuă să mi. 
Pe lepădăturile naziste... 
scop și-au propus redacto- 

„Der

promova- 
relațiilor 

popoarele 
i populari- 
economice

f*

Cercurile imperialiste încearcă 
subminarea economiei congoleze

LEOPOLDVILLE 3 (Ager, 
preș). — Potrivit știrilor tosite 

Leopoldville in ultimele 
ale tilunțio in Congo s-a com- 
plicat ea rexulset al serioaselor 
difirultăți economice create de 
cctintotev de subminare 
de cercurile imperialiste.

Intre altele, majoritatea 
prinderilor și societăților 
giene sabotează apelurile guver
nului coagolez de e-și relua ac
tivitatea ti continui si râmini 
închise. Acest sabotaj in scopuri 
provoeatoare tulburi viața eco
nomici normali a republicii.

Dupi cum anunți agenția 
France Preste, vrind si pună 
capăt acțiunilor de subminare 
întreprinse de societățile străine 
Șl îndeosebi de societățile și fir
mele belgiene, guvernul congo- 
lez a declarat la 2 august că 
toate întreprinderile străine care 
nu au funcționat in cursul ulti
mei luni, adică din momentul 
proclamării republicii, trebuie 
să-ți reia activitatea în urmă
toarele opt sile. In caz contrar, 
se menționează in declarație, 
proprietatea societăților și fir
melor ra fi declarată fără stâ- 
pin și ra trece la dispoziția gu
vernului congoles.

Dupâ cum t* vede. însă, 
cercurile colonialiste belgiene 
inîenționeazâ ra și pe viitor să 
întreprindă acțiuni de dezorga-

dusă

înire- 
bel-

nizare s economiei congoleze 
in acest scop creează lot felul 
de piedici în calea eforturilor 
guvernului care vrea să restabi
lească ordinea în țari. După cum 
relatează agenția France Presse, 
in prezent cercurile belgiene 
exercită presiuni puternice asu
pra specialiștilor străini ți în
deosebi asupra acelor belgieni 
care și-au manifestat dorința 
de a colabora cu guvernul con
solez. Aceștia sini acuzați 
..colaboraționism" și de 
darea intereselor Belgiei"

★
DJAKARTA 3 (Agerpres).— 
în cadrul sărbătoririi celei 

de-a 9-a aniversări a sindicatu
lui petroliștilor indonezieni 
„Perrum", care a avut loc la 
Djakarta la 31 iulie, au fost pre
zentate filmele romînești „Scur
tă istorie" și „Erupția".

Filmele romînești s-au bucurat 
de un frumos succes.

MOSCOVA — în telegrama de 
răspuns adresată de N. Ș. Hruș- 
ciov președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., lui A. Diori, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Niger care a 
informat guvernul sovietic că în 
curînd va fi proclamată indepen
dența Nigerului. Se arată că U- 
niunea Sovietică declară solemn 
că recunoaște Republica Niger ca 
stat independent și că este gata 
să stabilească rekații diplomatice 
și să facă schimb de reprezen
tanțe diplomatice cu această țară.

MOSCOVA. - în Editura A- 
cademiei de Științe a Uniunii

Sovietice a apărut de curînd 
în limba rusă cartea academi
cianului Elie Carafoli, directo
rul Institutului de mecanică 
aplicată „Traian Vuia" al A- 
cademiei R. P. Romine, inti
tulată „Aerodinamica vitezelor 
mari (fluide compresibile)".

PARIS. — Radio Paris a 
transmis ieri cîntece romînești e- 
xecutate de orchestra Ansamblu
lui folcloric al tinerelului din 
București, imprimate cu ocazia 
spectacolului pe care acesta l-a 
dat în localitatea Quimper,

Fotografie din Reichul hitlerist ? Nu! Din S.U.A. 1960...

Cum va fi judecat Powers
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Cum va fi judecat Powers ? 

Aceasta este întrebarea pusă de 
un corespondent al săptămînalu- 
lui „Timpuri Noi" lui B. Niki
forov. doctor în științe juridice. 
Procesul lui Powers va fi jude
cat de colegiul militar, a spus 
B. Nikiforov. Acest lucru dove
dește importanța pe care o acor
dă acestui proces organele judi
ciare sovietice. Nikiforov a sub
liniat că legislația actuală — ar
ticolul 2 din legea cu privire la 
răspunderea penală pentru cri
me împotriva siguranței statului

prevede în mod special răs
punderea pentru acte de spionaj 
săvirșite de străini, precum și de 
apatrizi.

întrebat ce pedepse sînt pre
văzute pentru spionaj, Nikiforov 
a răspuns că spionajul constituie 
una din cele mai grave crime 
împotriva securității externe a 
statului. Legislația penală sovie
tică consideră spionajul ca una 
dintre cele mai periculoase cri
me de stat și prevede ca pedeap
să sau condamnarea pe viață, 
sau închisoare pe termene va
riind între 7 și 15 ani cu con
fiscarea averii.

PHENIAN. - La 3 august a 
sosit în gara Phenian trenul 
cu copiii coreeni orfani de răz. 
boi care au fost găzduiți în 
R. P. Romină. Pe peronul gă
rii ei au fost intîmpinați de 
sute de pionieri și tineri core
eni. Au fost de față Sin Hva 
Zin, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului și Culturii al 
R.P.D. Coreene și numeroase 
alte personalități. A fost pre
zent de asemenea Liviu A- 
dam, însărc’nat cu afaceri ad. 
interim al R. P. Romine 
Phenian.

la

cor 
R.D.

BERLIN. — La 2 august 
pul diplomatic acreditat în . .
Germană a oferit la Berlin « 
masă în cinstea ambasadorului 
R. P. Ronrn€ în R. D. Germană, 
Iosif Puv.ak, cu ocazia plecării 
sale în țară.
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nașul american Arlington. „Heil, 
Heil I** est« strigat-în englezeș
te. Și apoi nu întru slava lui 
Hitler, ci în cinstea fiihrerului 
local George Lincoln Rockwell. 
Așa scrie revista.

Priviți însă fotografia alătu
rată Iată.l la tribună .pe susnu- 
mitul fuhrer înconju’at de sum
brii săi acoliți. Aceștia nu-și as
cund de fel semnele exterioare 
fasciste și atitudinea fascistă 
provocatoare Iată.i la braț cu 
banderole cu svastica hitleristă, 
iar placards din spate scrie : 
..Partidul nazist american". Mai 
limpede n:ci că se .poate.

După cît se știe, fasciștii care 
s.au adunat la mitingul lor sub 
steagul S U.A nu au deocamda
tă un program concret de ac- 
țiune. Deocamdată sînt doar îm
potriva.. evreilor, negrilor, co
muniștilor. Exact așa și-au 
început drumul lor sîngeros 
și bandiții hiilcriști „Tn A- 
inerica nimeni riu.i ia în serios/*  
își continuă lecția sa de liniș
tire revista ,,Der Stern".

însă’și ,,politicieni’ de berărie" 
aî lui Hitlei, ca"p făceau scan
dal prin cîrciumile d;n Mun. 
che.n au fost considerați în occi
dent la vremea loi doar ca un 
grup de zurbagii. Iar maj tîr- 
ziu, cînd oamenii și-au dat sea
ma. «pămîntul ardea în flăcările 
războiului, fumegau cuptoarele 
crematoriilor de la Auschwitz,

grafii ? înainte de toate fotogra
fiile sînt destinate acelor cititori 
locali care nu se adună așa pe 
față ca în S.U.A. La mitinguri 
fasciste, dar păstrează pe fundul 
lăzii banderolele și ordinile hit- 
leriste, jar în cap criminalele î- 
dei ale lui Hitler. Priviți tineri
lor, (pare a zice revista, nu sîn- 
teți singuri. Aveți adepți chiar în 
America Iar textul liniștitor din 
revistă este destinat sa adoarmă 
vigilența celorlalți c’titori, a oa
menilor de bună cred'nță. indig
nați de renașterea fascismului 
săvîrșită în R. F. Germană sub 
pulpana autorităților americane.

Ni se pare că nu-i de fel în. 
tîmplăto»*  faptul că reclama fă
cută lepădăturilor fasciste din 
S.U.A. a apărut în revista vest- 
germană tocmai în zilele cînd a 
sosit în R F.G bine cunoscutul 
Mos’ey, conducătorul fasciștilor 
englez:, pentru a duce tratative 
cu conducătorii organizațiilor fas
ciste.

Tratînd cum se cuvine acțiu
nile neofasciștilor, germanii cin. 
știți împreună cu popoare!? între
gii lumi cer nimicirea cuiburilor 
fasciste or'cînd și oriunde ar a- 
pare, pentru ca pacea lumii să 
nu mai fie tulburată, 'pentru ca 
să nu mai fumege niciodată co. 
șurile crematoriilor din groazni. 
cile lagăre a’e morții.

I. D. GOIA

STAS 3452 52.


