
Cunoștințele tehnice
și experiența înaintată
la îndemîna tinerilor

Kegiona'ă
. „..„..Deva

Proletari din toate țările, uniți-vă!

n afara sarcinilor ca 
ne revin prin planul 
de producție, furna- 
liștii noștri s-au an
gajat să elaboreze 
în cursul acestui an

5.000 tone fontă 
peste plan, să reducă procentul 
de declasate cu 5 la sută față 
de procentul admis, să îmbună
tățească cu 47 la sută indiciu rea
lizați în 1959, să înregistreze în
semnate economii la prețul de 
cost al produselor etc. La înde
plinirea și depășirea acestor sar
cini o contribuție valoroasă a- 
duc, alături de muncitorii vîrsf- 
nici, și cei peste 100 de tineri 
furnaliști. Ei sînt încadrați în cele 
6 brigăzi de producție ale între
prinderii care deservesc furnalele 
din Calan. Sub conducerea orga
nizației de partid, organizațiile 
U.T.M. din secțiile respective s-au 
preocupat și se preocupă în con
tinuare de mobilizarea acestor ti
neri la întrecerea socialistă în 
care sînt cuprinse toate brigăzile 
de producție, în așa fel, ca apor
tul lor la transpunerea în viață 
a sarcinilor de producție să fie 
din ce în ce mai mare. Astfel, s-a 
urmărit ca tinerii proaspeți absol
venți ai școlilor profesionale, sau 
de curînd calificați, care au o 
scurtă experiență în producție —

cu ajutorul organizației de partîd 
— să fie repartizați să lucreze în 
brilgăzl alături de muncitori cu o 
înaltă calificare, cu o îndelungată 
practică în munca de fumalisf. 

Pornind de la ideea că apor
tul tinerilor muncitori la speri-ea 
productivității muncii, la îmbu
nătățirea calității produselor etc.
va fi cu afît mai substanțial cu

tem reduce și recupera pierderile 
de metan, lecție ținută de mai
strul Semciuc Marcel, „Cere sînt 
căile pentru reducerea prețului 
de cost pe tona de fontă în sec
ția noastră”, lecție predată de in
ginerul Sfoicoi loan etc. Pentru 
ca lecții e să fie bine însușite de 
către fiecare cursant, cea mai 
mare parte dintre e'e se predau

DIN EXPERIENȚA COMITETULUI U.T.M. 
DE LA UZINA „VICTORI A"-CALAN 

PRIVIND RIDICAREA CALIFICĂRII TINERILOR

nivelul lor de cunoștințe feh-cît
nico-profesionaie va fi mai mere, 
organizațiile U.T.M. au se-,-..- 
comitetul sindicatului și conduce
rile administrative ale secțiilor 
măsurile luate pe această > r e. 
In primul rind, a fost desch.s un 
curs de ridicare a calificări în 
care, alături de ceilalți muncHcri, 
au fost cuprinși toți t ner c.n 
brigăzile de producție de la fur
nale. Un grup de inginer tehni
cieni și maiștri ce la firaa se 
ocupă de pregWii ea și sus^nerea 
lecțiilor pe baza ‘e~ahc ștab;- 
te anterior și în hr»cț.« oe nece
sitățile producției. Aceste lecții, 
care se predau o dată pe Imă, 
Aa o iernatică var-ate : „Gen pir

fața eg-egareor, avînd astfel 
ur. pronunțat caracter practic. Or
ga.- zaț e U.T.M. urmăresc ca fie
care tînăr să participe cu reguia- 
r taie la fiecare lecție, să-și .a 
notițe ia cursuri, să consulte ma
terialul bibliografic indicat. De 
asemenea, în adunările generale 
U.T.M. se analizează activitatea 
unor tineri de la cursul de ridi
care a calificării. Ei raportează 
adunării generale felul cum se 
preocupă de ridicarea calificării 
personale, împărtășesc în același 
timp tuturor tinerilor din expe
riența lor în studierea cărților 
tehnice, în insușirea cunoștințelor 
predate la cercul de ridicare a ca
lificării. Concursuri ie „Cine știe

meserie, cîșfigă” organizate pe
riodic cu prilejul joilor tineretului 
sau cu alte ocazii, citirea în co
lective restrînse a diferitelor cărți 
tehnice strîns legate de profesiu
nea furnaliștilor sînt, de aseme
nea, acțiuni întreprinse de orga
nizația U.T.M., în scopul ridicării 
permanente a calificării fiecărui 
tînăr.

în secția furnale a Uzinei „Vic
toria" din Calan lucrează mulți 
muncitori tineri și vîrstnici care 
au devenit cunoscuți prin pasiu
nea lor pentru tehnica nouă, pen
tru descoperirea celor mai avan
sate metode de muncă, pentru 
rezultatele obținute de el pe a- 
ceastă cale. Tînărul maistru Sem- 
ciuc Marcel este unul dintre a- 
ceștia. în urma unui studiu înde- 
-ngat el a reușit să remedieze 

micile avarii semnalate în timpul 
furnalului, fără să o- 

mersul

cînteia
tineretului
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mersului 
prească sau să reducă 
fumatului. Datorită acestui fapt, 
fumaliștii din schimbul său de
pășesc lună de lună planul de 
producție. Procedeele lui însă 
trebuiau aduse la cunoștința tutu
ror maiștrilor, șefilor de brigăzi, 
tehnicienilor și tuturor muncito
rilor. Intr-o ședință de producție, 
maistrul Semciuc a împărtășit și 
celorlalți maiștri de la furnale 
metoda sa.

Suciu loan este dozator șef, 
foarte apreciat pentru procedeele 
sale avansate de muncă. El a fost 
invitat în numeroase rînduri în 
fața celorlalți dozatori (sînt cîte 
patru dozatori în fiecare briga
dă) pentru a le împărtăși felul 
cum urmărește el executarea do
zării încărcăturii care urmează a 
fi introdusă în furnale pentru ca 
fonta rezultată să fie întotdeauna 
de calitate superioară. In urma 
generalizării acestor metode, — 
ca și a multor altora — tinerii 
furnaliști au avut multe de în
vățat, iar producția de fontă a 
sporit în urma reducerii opririlor 
furnalelor și și-a îmbunătățit con
siderabil calitatea în urma efec
tuării unei dozări corespunzătoa
re rețetei.

Cum generalizăm aceste me
tode ? Prilejuri sînt suficiente. în 
adunările generale U.T.M., în șe
dințele de producție pe secție 
sau pe brigăzi, la panoul „Nou
tăți", la cursurile de ridicare s

CHIRIAC CONSTANTIN 
secretar al comitetului U.T.M. 

Uzina „Victoria“-Calan

(Continuare în pag. a 3-a)

Zl
Muncitoarea Lia Vasiiescu, de 
la întreprinderea „Tînăra Gar
da'* din Capitală, lucrind la 

noua mașină de tricotat

Foto: AGERPRES

Expoziție 
a inovatorilor 

siderurgiști

La casa tehnicianului de 
Ia Combinatul siderur
gic Hunedoara s-a des

chis de curînd o expoziție a 
inovatorilor siderurgiști.

De la începutul șesenalului 
și pînă acum, inovatorii de la 
marele combinat hunedorean 
au aplicat în procesul de pro
ducție 773 de inovații, care 
aduc economii post calculate 
în valoare de aproape 35 mi
lioane de lei. Numai cele 81 
de inovații aplicate în primele 
patru luni ale anului acesta 
dau combinatului o economie 
de peste 6 milioane de lei.

Inovațiile realizate rezolvă 
probleme complexe privind 
extinderea tehnicii noi și ridi
carea productivității agregate
lor. Prin unele modificări adu
se de un cclectiv de inovatori 
la laminorul de 650 de mm, 
s-a trecut la laminarea blu
murilor cu greutate mai mare, 
ceea ce asigură o productivi
tate sporită cu 17 la sută. Spo
rul de producție realizat pe a- 
ceastă cale, împreună cu re
ducerea consumului specific 
de combustibil pe tona de la
minate este echivalent cu o 
economie anuală de peste 2 
milioane lei. De asemenea, 
inovatorii de la oțelăria Mar
tin nr. 2 au realizat o insta
lație de răcire forțată a came
relor regeneratoare de la cup
toare. Aceasta a dus la îmbu
nătățirea regimului termic și 
la scurtarea cu 10-15 minute 
a timpului de elaborare a șar
jei de oțel.

(Agerpres)

O R I Z O N T
Singurul hat al acestor cîmpii 
e orizontul albastru, 
dar se fringe și el în cornul de taur 
al soarelui în zori 
cînd degetele ierbii
cîte-un inel își pun, de culori, 
și de aur.

Singurul hat al acestor cîmpii
e orizontul albastru
dar îl smulg și pe el stelele, stelele, 
ca- pe un otgon de care se leagă 
luna legănătoare
cind o trag cu zorii-nserării 
de departe, de foarte departe, din mare.
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Elevii din ultimul an de școală tră
iesc emoția unui dublu eveniment ce 
se apropie : examenul de maturitate 
sau de absolvire și începutul de drum 
în profesiunea aleasă. în legătură cu

pregătirile pentru aceste evenimente 
importante din viața de elev, citiți pa
gina a doua a ziarului nostru, intitu
lată :EXAMINATORVIATA

Sortimente noi de
Întreprinderile texti

le „Dacia” din Bucu
rești, Teba-Arad șl 
Vasia Vasilescu-Me- 
diaș au livrat comer
țului primele patru 
sortimente de țesă
turi din celofibră neși- 
fonabilă imprimată, 
de un tip special, des
tinat articolelor 
îmbrăcăminte.

Noile țesături sînl 
fabricate în diferite

și efecte 
care dau 
mult mai 

asigură o 
superioară 

din celo-

de

contexturi 
coloristice 
un aspect 
frumos și 
calitate 
textilelor 
fibră. In afară de fap
tul că sînt neșifonabi- 
le, datorită impregnă
rii lor cu rășini sinte
tice, sortimentele au 
un luciu asemănător 
mătăsii și sînt gov- 
rafe. Ele au, de ase-

țesături
menea, proprietatea 
de a-și păstra calită
țile In contact cu apa, 
datorită unui tratament 
tehnologic nou.

Zilele acestea 
fost omologate alte 
10 noj modele 
noul sortiment de țe
sătură, care vor fi 
livrate magazinelor 1n 
trimestrul următor.

Lecții legate
de nevoile

au

din

(Agerpres)

producției

ÎN TIMPUL OPTIM

Realizări in
în ultimele zile, în localități* 

le din Țara Oașului au avut loc 
noi evenimente care se înscriu în 
«irul transformărilor de ordin 
economic, social și cultural pe
trecute aici în anii puterii popu
lare. Începînd de săptămîna 
trecută, centrul raional Negrești 
a fost racordat la sistemul ener
getic național. Curentul electric 
a fost introdus și în alte locali
tăți din Oaș.

Tot zilele trecute, în sălile 
spațioase și luminoase ale noii 
școli din Negrești s-a terminat

Tara Oașului
instalarea mobilierului. Fiii oșe* 
nilor, care urmează cursurile 
medii, învață acum într-un nou 
local cu 16 săli de clasă, labo
ratoare, bibliotecă și ateliere.

în trecut, din trei locuitori 
ai Țării Oașului, numai unul 
știa să scrie și să citească. în 
ultimii ani, în această parte a 
țării au fost construite 104 săli 
de clasă. Numărul unităților șco
lare s-a dublat față de 1944, iar 
al cadrelor didactice a crescut 
de aproape 4 ori.

(Agerpres)

Bogată activitate cultural-artistică
La Casa de cul/ură a tineretului 

și studenfilor din lași, dată recent 
în folosinfă, se desfășoară o bo
gată activitate cultural-artistică. 
Aproape 350 de muncitori, stu- 
denfi, elevi sînt cuprinși în cele 14 
cercuri de cor, dans, teatru, estra
dă, cineclub etc. Periodic, colec
tivele Teatrului National „Vasile 
Alecsandri*' și Operei de Stat pre

zintă aici spectacole. Expunerile 
pe teme interne și externe, con
ferințele axate pe probleme de 
știință și literatură, recenziile de 
cărți, audițiile muzicale, spectaco
lele cinematografice și alte mani
festări, atrag zilnic la Casa de 
cultură sute de tineri și tinere.

(Agerpres)

Pregătiri în fabricile de conserve
Zilele acestea, ■fa

bricile de conserve 
Zagna-Vădeni și 
cea din Tecuci, re
giunea Galați au 
produs primele can
tități de dulceață 
din caise verzi din 
producția anului a- 
cesta. Pentru cam
pania de conservare

a legumelor și fruc
telor din acest an, 
colectivele celor 
două fabrici s-au 
pregătit din vreme. 
Astfel, pînă în pre
zent toate mașinile 
și utilajele au fost 
revizuite și repara
te. Au fost de ase
menea luate măsuri

de lărgire a spa
țiului de depozita
re și au fost înche
iate contracte de 
livrări cu gospodă
riile agricole colec
tive care le livrează 
materia primă.

T. OANCEA

Ipă potabilă 
in fermele — 
zootehnice

In peste 250 de gospodării 
colective din regiunea Crișana 
se fac în acest an lucrări 
pentru alimentarea cu apă 
potabilă a fermelor zooteh
nice. La gospodăria colectivă 
din Vaida s-a terminat con
struirea unei fîntini de mare 
capacitate și a început insta
larea conductelor pentru dis
tribuirea apei în grajduri. 
La gospodăria colectivă din 
Simand se apropie de sfirșit 
lucrările de forare a unor 
puțuri in vederea asigurării 
sursei de apă potabilă. Colec
tiviștii de aici vor construi și 
un castel de apă.

Lucrările de alimentare cu 
apă sînt într-un stadiu înain
tat și in gospodăriile colective 
din Gurba, Timova, Homorog, 
Urvind, Tileagd și altele. Spri
jinite de sfaturile populare, 
gospodăriile colective și-au i 
procurat mare parte din ma- I 
terialul necesar. (Agerpres) i

NICHITA STÂNESCU

A SPORIT CONSUMUL DE CURENT
ELECTRIC PENTRU UZ CASNIC

Peste 23.000 de petroliști, 
metalurgiști, colectiviști și alți 
oameni ai muncii din regiunea 
Ploiești și-au cumpărat anul a- 
cesta aparate electrotehnice : te
levizoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe, aspiratoare de praf 
etc. Ca urmare, consumul de 
curent electric pentru uz casnic 
a sporit în primele 4 luni ale

anului cu peste 12 la sută față 
de aceeași perioadă a anului 
trecut. Deși consumul a crescut, 
datorită reducerii tarifelor la 
energia electrică, populația re
giunii a plătit sume mai mici, 
economisind în această perioadă 
peste 2.300.000 lei.

( Agerpres)

Magazine noi la sate
în alte 7 comune din Dobro- 

gea, printre care Valu lui Traian, 
Somova, Cerna și Horia s-au des
chis în acest an noi magazine uni
versale ale cooperației de con
sum. Asemenea magazine sînt în 
curs de construire și în localită
țile Baia, N. Bălcescu și M. Ko- 
găiniceanu. Totodată, la Cobadin

se construiește un complex de a- 
limentafie publică, iar la Babadag 
un restaurant. Alte 15 localuri de 
magazine sătești și unități de a- 
limentafie publică au fost moder
nizate și dotate cu mobilier și 
uftlaj nou.

(Agerpres)

— Lucrez cu pămîntul, cu plan
tele și cu oamenii. Astfel și-a 
formulat profesiunea de credință 
inginerul Mircea Tăranu de ia 
gospodăria colectivă din comuna 
Tudor Vladimirescu, regiunea 
Galați.

Mergem împreună și dînsul, 
așternîndu-și grijuliu pașii pe po
tecă, continua așa :

— Ma pasionează munca mea 
pentru ca, spre deosebire de 
alte îndeletniciri, (inclusiv munca 
de birou), preocupările unui in
giner agronom „de ogor" sînt 
lipsite de orice fel de monotonie. 
Ești pus permanent, de la o cam
panie la alta, de la o perioadă 
la alta, în fața unor activități și 
sarcini inedite. Munca noastră, în
țeleasă așa cum pretinde ea în
săși să fie înțeleasă, este o mun
că de creație.

Și munca de creație a ingine
rului agronom din comuna Tu
dor Vladimirescu, cuprinde, în 
afara aspectelor tehnice și de 
cercetare științifică (numai în pri
măvara aceasta se vor cultiva 
aici, experimental, șase soiuri noi 
de grîu), eforturi îndreptate spre 
schimbarea prejudecăților privind 
cultivarea pămîntului. lată cîteva 
din prejudecățile pe care cu a- 
jutorul permanent al organizației 
de partid, al consiliului de con-

Colectiviștii din comuna Pe- 
regu Mare, raionul Arad, ur
măresc zilnic stadiul de vege
tație a culturilor și execută la 
timpul optim lucrările de în
grijire. Ei sînt sprijiniți de 
mecanizatorii de la S.M.T. Pe- 
cica, care folosesc întreaga 
capacitate de lucru a tractoa
relor și cultivatoarelor la în
treținerea culturilor prășitoa- 
re. Astfel, colectiviștii de aici 
au terminat într-o perioadă 
mult mai scurtă decît anul 
trecut prașila I la porumb și 
prașila a II-a la sfecla de za
hăr și floarea-soarelui. In pre
zent, ei fac rărirea plantelor 
de sfeclă de zahăr, lucrare pe

care au efectuat-o pe mai 
mult de jumătate din supra
fața cultivată.

Exemplul lor este urmat și 
de celelalte gospodării agri
cole colective din raionul 
Arad. Pînă acum, în acest 
raion au fost prășite pentru a 
doua oară peste 70 la sută din 
culturile de sfeclă de zahăr.

27 G.A.C. din raion, cunos
cute ca mari unități cultiva
toare de sfeclă de zahăr au 
terminat această lucrare. De 
asemenea, prima prașilă a fost 
executată pe mai mult de 50 
la suta din suprafața cultivată 
cu porumb

(Agerpres)
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Colectiviștii din comuna Pristol, raionul Vînju Mare, regiunea Oltenia, au plantat în această primăvară 10 ha cu cireși, caiși și 
pruni. Ei pregătesc acum terenul în plantație pentru a fi semănat cu fasole

Foto: AGERPRES

ț a noi în uzină mulți din- 
IJ tre muncitori sint tineri.

Problema pregătirii lor 
profesionale stă permanent și 
în mod deosebit în atenție, or
ganizației U.T.M. în secția 
turnătorie, de pildă, pe lingă 
alte forme de atragere a ti
nerilor la însușirea cunoștin
țelor tehnice, cum ar fi orga
nizarea de concursuri „Cine 
știe meserie, răspunde", con
ferințe tehnice ele., biroul or
ganizației U.T.M. acordă o 
mare atenție mobilizării tine
rilor la cursurile de ridicare 
a calificării. încă de la început, 
110 tineri s-au înscris să ur
meze cursurile. Biroul U.T.M. 
nu s-a mulțumit însă cu acest 
lucru. Acum, membrii birou
lui discută cu tinerii înaintea 
fiecărei lecții, se 
ei să frecventeze 
tate 
dacă iși însușesc 
date, cum aplică 
cele învățate.

Rezultatele acestei activități 
în scopul perfecționării profe
sionale se văd în munca prac
tică. lată cîteva dintre ele. La 
cursul de ridicare a califică
rii s-au predat lecții despre 
noi metode de turnare. Echi
pa condusă de comunistul 
Ștefan Pandelescu, din care 
jac parte și tinerii loan Mu- 
șat. Alexandru Dima, Stelian 
Neagu și alții, au hotărît să 
aplice imediat în producție 
cele învățate. Era nevoie însă 
ca, în această privință, să fie 
ajutați și de miezuitoare, care 
trebuiau să adopte și ele alte 
procedee. Fetele din echipa 
condusă de Paulina Mobolea 
și-au însușit și ele noul pro
cedeu cerut, și, astăzi, calitatea 
pieselor turnate este cu mult 
mai bună.

Sau, alt exemplu. Tot în 
urma unor metode noi, însu
șite la cursul de ridicare a 
calificării, tinerii Virgil Nuță, 
Duță Constantin și Ion Mu- 
șat au propus modificarea sis
temului de formare-turnare la 
mai multe repere, reducînd 
timpul de lucru, îmbunătățind 
calitatea pieselor turnate și 
realizînd, astfel, o economie 
de circa 16.000 lei.

cursul, se

îngrijesc ca 
cu regulari- 
interesează 

lecțiile pre- 
în producție

ducere, le-a dezrădăcinai ingine
rul din concepția și practica co
lectiviștilor. Mai înfîi replica ce 
părea de neclintit tocmai prin 
tonul ei resemnat și cumsecade 
„noi așa am apucat de la bă- 
trîni”. “ 
punea 
cultiva

Replica aceasta presu- 
următorul procedeu de a 
pămîntul : pe o porțiune

acestei culturi. Acum ea aduce 
gospodăriei un venit de 10.000 
șei la hectar.

— Bineînțeles, precizează in
ginerul, că în toată această acti
vitate am simțit permanent spri
jinul comuniștilor, al celor mai 
înaintați oameni din gospodăria 
colectivă.

Siret, a fost realizat prin munca 
brigăzii legumicole într-un timp 
record ; sera a fost înălțată în 10 
zile. Sera e mare, luminoasă, 
aici e curățenie, cald, platfor
mele sînt așezate simetric și ver
dele dulce al răsadurilor desfată 
ochiul. Cîteva fete stau îngenun- 
chiate aliniat pe o blană deasu-

/Munca agronomului— 
o creație neîntreruptă

la capătul locului se puneaude _
pepeni, pe restul suprafeței po
rumb sau grîu și pe o altă par
celă — furaj de calitate infe
rioară. Apoi, oamenii (atunci, la 
început) mai aveau părerea că la 
cultura porumbului „rarul umple 
carul“ ; porumbului siloz nu i se 
vedea rostul și era „exilat'* pe 
ferenurile cele mai proaste ; 
sfecla de zahăr era puțin cu
noscută, unii aveau rezerve 
față de necesitatea și avantajele

Brigadierul legumicol Vasile 
Andronache, pe care îl întîlnim 
în fața serei, este un pasionat 
grădinar și unul din oamenii 
care l-au ajutat pe inginer în 
cele mai multe din acțiunile sale.

Răsadnițele, sera și canalul de 
irigație sînt unele din cele mai 
recente realizări ale colectiviști
lor care au urmat sfaturile și au 
primit ajutorul competent al in
ginerului agronom. Canalul, în 
care murmură apa pompată din

dis-pra platformei și repică la 
tanțe mai mari primele răsaduri. 
Mișcările lor sînt îndemînatice și 
nu se știe de ce ai sentimentul 
că brodează.

Inginerul și brigadierul verifică 
distanțele de repicare ; sînt mul
țumiți, 'distanțele corespund; 
verifică temperatura serei — co
respunde, și apoi înalță din 
umeri: aici nu e nimic de fă
cut, totul • în ordine.

în preajma inginerului Țăranu

am stat mai mult timp. L-am ur
mărit întocmind situații și 
ficînd sămînța, 
mers, operativ, 
după cumpănire îndelungată, pro
puneri, participînd seara, îm
preună cu consiliul de conducere 
a| gospodăriei, la planificarea bri
găzilor pentru a doua zi; pregă
tind o conferință pe care trebuia 
s-o expună la cămin...

Se mișca prin toată 
complexitate de sarcini 
ținut și precis. Energia 
o energie zgomotoasă, 
rile le comunică atent, 
joasă și dinapoia lor 
dezbateri amănunțite prin 
punctele de vedere sînf despi
cate exact și realist. Munca sa 
este, clipă de clipă, o 
neîntreruptă, proaspătă și 
nantă.

Hotărîrea partidului și 
nului cu privire la redistribuirea 
cadrelor din agricultură, i-au adus 
o mulțumire adîncă. L-a Impresio
nat grija profundă a partidului 
pentru oamenii științei de la sate, 
iar sarcinile noi care-i revin dau 
creației lui de făuritor de belșug 
sensuri ?i frumuseți noi.

veri- 
rezolvînd, din 

sau, dimpotrivă,

această 
calm, re- 
sa nu e 
rezolvă- 

cu voce 
bănuiești 

care

creație 
pasio-

guver-

NICOLAE VELEA

ELVIRA MINDOIANU 
DANIEL TELEOACĂ 

Uzina „Neptun“-Cimpina

-----

Valorificarea
superioară a masei 

lemnoase
XJtilizînd mai bine mijloace

le de mecanizare și îngrijin- 
du-se de reducerea pierderilor 
de material lemnos, muncito
rii forestieri din regiunea Bra
șov au realizat anul acesta, 
din arborii doborîți, cu 19.100 
de mc mai mult lemn de lucru 
decît prevăd normele tehnice. 
La rîndul lor, colectivele uni
tăților de industrializare au 
economisit, prin reducerea 
consumurilor specifice, o can- 
titate de cherestea din care 
se pot confecționa uși și fe
restre pentru aproximativ 
1.900 de apartamente.

(Agerpres)



ULTIMA ÎNTREBARE 
A ȘCOLII- ..Cum te-ai pregătit ?“

elev :

m vizitat -zilele tre
cute pe elevii cla
sei a Xl-a A de la 
Școala medie nr. 1 
„N. Bălcescu” din 
Pitești. Firește, prin
cipala problemă

care preocupă pe elevii și pro
fesorii clasei este apropiatul exa
men de maturitate. Discuția noa
stră, deci, nu putea 8ă aibă alt 
obiect de6ît examenul de matu
ritate. Cum vă pregătiți pentru 
examen ? Cum întîm'.pină întrea
ga clasă acest eveniment impor
tant din viața ei? — iată între
bările la care ne-au răspuns ele
vii clasei.

VASIUCA MA- ri .*« r -v 
TEI—r secretara - A;

biroului - ■ U.T.M. 
al clasei s • ^Pre
gătirea în vede
rea examenului 
de maturitate 
constituie preo
cuparea de eă- 
petenie a tutu-

‘ror elevilor cla
sei. încă de la 
începutul anului

însușesc și să-mi fixez încă din 
clasă numeroase cunoștințe care 
îmi vor fi de mare folos la exa
menul de maturitate și în acti
vitatea mea viitoare”.

VASILE MĂRUȚĂ —
„Ajutat de profesori, ca și cei
lalți colegi ai mei, am reușit 
să-mi organizez și să-mi planific 
judicios timpul destinat studiu
lui individual. Pregătirea lecții
lor Ia zi și revederea materiei 
din anii trecuți sînt repartizate 
proporțional. Acord în egală mă
sură atenție tuturor obiectelor 
dar, bineînțeles, celor cuprinse 
în programa examenului de ma
turitate le rezerv timp mai mult.

„Intimpinăm examenul
de maturitate, siăpini

CORNELIA RLSU — secreta
ra biroului U.T.M. al claselor a 
Xl-a: „Fiecare dintre noi pre- 
gătindu-se pentru examenul de 
maturitate, se gîndește nu numai 
Ia el, ci la întregul colectiv al 
clasei. Utemiștii care an obținnt 
rezultate mai bnne la învățătură 
au privit cu seriozitate sarcina 
de a ajuta pe cei râmași în 
urmă. Grupele de întrajutorare, 
care au luat ființă din inițiativa 
organizației U.T.M. și-au dove
dit utilitatea și au contribuit 
mult Ia pregătirea temeinică 
pentru examen. Elevii buni, care 

reprezintă mi- 
jeritatea. au a- 
îut o inrîurire 
p«riti»ă asupra 
c<rloriaiți atit 
prin ajutorul 
cwmeret la torir- 
țiaură ril fă pcâ*

■ea aorânăfra^

99-Muncind in producție,

am studiat temeinic"

MB'
ix-

cadrul acestor ore elevii recapi- 
tixixi toată materia din anii 
n'.erâri. Ajutorul dat seraliști- 
-ic este insă mult mai larg. Con- 
c*.:-rea țolii și diriginții i-au 

foarte des la locul de 
■■vi ța acasă pe elevii-munci- 

ai clasei a Xl-a. In intre- 
z -raderi au fwt create seraliști- 
'*•< drutr-a a Xl-a condiții deu- 
■■Atoe peXra a se pregăti.

S-a e*u basci obicei ca,
«upd studiul individual. 

- - - oă ue mriiucaacâ ia cadrai
țrvțpr-jur A* ÎBSrajuterare pea- 
sra a dacsfara fi aprafruda ra-

»**-

Ini circa 250 de 
tineri : viitori 
strungari, frezori, 
lăcătuși, turnători, 
sudori, mecanici. 
De trei ani își ros
tesc cu mîndrie a-

ceste titluri dar numai ca elevi 
ai Grupului școlar profesional 
al Uzinelor „23 August" din 
București. Anii au trecut însă 
și acum au mai rămas doar 
cite va săptămini pină tind 
tinerii de la această școală, 
împreună cu alte sute și mii 
de tineri, se vor încadra, cu 
mîndrie, în rindurile glorioasei 
r.oastre clase muncitoare, vor 
fi cu adevărat strungari, fre
zori, lăcătuși, 
turnători, su- 
cori, mecanici. 
Dar. pină a- 
tunei, pină in 
rrx dsd vor 
cjarxge si tra-

~ Viitorii muncitori vor exe
cuta, pentru examenul de cali
ficare, mașini de frezat, strun
guri, diferite dispozitive, toate 
în miniatură, dar în stare de 
funcționare. De asemenea, ei 
vor lucra piese pe care le pro
duce uzina, piese luate deci 
din procesul de prodițcție. Lu
crările mai complexe vor fi 
executate de mai mulți elevi, 
grupați pe specialități. Iată, 
de exemplu, din clasa de fre
zori, elevii Drumea Lucian, 
Oprișan Vasile și Marin Ni- 
colae vor executa macheta 
unui strung paralel; Cioacă 
Ferdinand și Nichita Marin — 
un șeping ; Penariu Ion, Stăn- jament.

la concursul da meserii pe 
țari, Pătrușan C. a obținut 
locul al doilea.

Elevii sînt strîns legați de 
uzină, abia așteaptă să fie în
cadrați în rîndui muncitorilor. 
Mulți dintre ei, de altfel, vor 
lucra aici, alături de părinții 
și frații lor.

Ceea ce însuflețește, în a- 
ceste zile, munca elevilor din 
ultimul an este hotărirea lor 
de a termina școala cu re
zultatele cele mai bune. Ei 
spun : „Ne-am pregătit pentru 
a fi la înălțimea cerințelor 
producției.* Faptele lor dove
desc seriozitatea acestui anga-

tat.t'iQ'jpadjsuT a- 
dunărilor U.T.M. 
toate probleme
le legate de | 
stră. 
clasei 
spre 
vederea bunei pregătiri a exa
menului. Astfel. în colaborare cu 
tovarășul diriginte, an fost or
ganizate și planificate orele de 
meditații. De asemenea, am ur
mărit îndeaproape frecvenț* la 
ore, am organizat grupe de în
trajutorare. Ca urmare a acestei 
munci, nivelul general de pre
gătire a crescut. Desigur că piuă 
la examen — de care ne des
parte puțin timp — noi nu tre
buie să slăbim ritmul de muncă, 
pentru ca întreaga clasă să se 
prezinte cu cunoștințe temeinice 
în fața comisiei de examen^.

RUXANDRA ȘERB — e/er« .• 
„Rezultatele bune obținute la 
examenul de maturitate depind 
în mare măsură de însușirea te
meinică a cunoștințelor căpătate 
în clasa a Xl-a — an hotărîtor 
în .pregătirea noastră. Iată de 
ce, eu acord o mare atenție par
ticipării active la lecții, îndeo
sebi la lecțiile recapitulative, pe 
care profesorii noștri ni le pre
dau la un nivel științific ridicat 
și judicios sistematizate. Frec
ventarea fiecărei ore și urmări
rea atentă a explicațiilor date 
de, profesori m-au ajutat să-mi

pe ceea ce am învățat
pregătirea noa-

OrganizaȘia U.T.M. a 
și-a îndreptat atenția 

ajutorarea elevilor in

M.

rjrH «ra dW 
U tor prion H 
wzjtoev! tor și le vor da in 
prrâure mașinUe eu care să lu
creze, mai e „erca**. Către 
acut ceva, care se cheamă 
examenul de calificare ca 
muncitor și de absolvire a 
școiii profesionale, se îndreap
tă acum toate gindurile, sînt 
concentrate toate eforturile a- 
cestor tineri.

Ce fel de lucrări ? Ne răs
punde tov. Ovidiu Demetrescu, 
profesor de specialitate la cla
sele de strungari și frezori.

cerințelor producției"

1b

cescu Constantin, Stan Ion — o 
mașina de frezat verticală; 
Stoica C. și Pătrușan C. 
vor face un panou cu roți din
țate ; Radu Constantin va exe
cuta o menghină universală.

Pentru executarea în bune 
condiții a probei practice, 
școala a repartizat din timp 
elevilor, lucrările pe care le 
vor avea de fa cut.

Cu lucrarea practică și cu 
memoriul tehnic, elevul se va 
prezenta în fața comisiei pen
tru examenul de calificare. 
După trecerea acestui examen, 
va urma cel de absolvire a 
școlii. In vederea acestuia din 
urmă, au fast luate măsuri 
pentru ca elevii să se prezinte 
bine pregătiți. în prezent, se 
recapitulează materia le disci
plinele prevăzute pentru exa
mene. Paralel, sînt organiza» 
te ore de consultații și medi
tații.

— Elevii dovedesc interes și 
sînt hotărîți să se pregătească 
bine și să reușească cu toții 
la aceste examene — ne spune 
tov. Gheorghe Ciocan, secre
tarul comitetului U.T.M. din 
școală. De altfel, avem elevi 
buni, tineri care s-au pregătit 
cu seriozitate pentru a deveni 
muncitori valoroși. Avem în 
școală numeroși elevi fruntași 
la învățătură și în munca 
practică. Printre ei se numără 
Vașoti Mihai, Fodoreanu Du
mitru, Popescu Baltazar, Pă- 
trușan Constantin și mulți 
alții. Participind anul acesta

«i Problemele 
absolvenților *>- 
continuă tov. 
Ciocan — se află 
pe primul plan 
al activității or
ganizației noa
stre U.T.M. în- 
tr-o adunare 
deschisă, orga
nizată de au
rind ev elevii 

III, am dezbă- 
toate aceste pro-

din anul 
tut pe larg 
bleme și am luat măsuri pen
tru buna desfășurare a pre
gătirilor în vederea absolvirii 
cu succes a școlii. Printre a- 
ceste măsuri se află urmărirea 
îndeaproape a frecvenței ele
vilor la practică și la orele 
de pregătire teoretică, întări
rea disciplinei pe locul de 
muncă, controlarea îndeaproa
pe a studiului elevilor, a ac
tivității grupelor de întrajuto
rare etc. în colaborare cu or
ganizația U.T.M. din uzină, 
am stabilit ca muncitorii cu 
multă experiență să sprijine 
îndeaproape pe elevii noștri 
în această perioadă.

Ne pregătim și pentru fes
tivitatea ce va fi organizată 
în școală, în cinstea absolven
ților, precum și pentru aceea 
care va avea loc în uzină, 
tind ei vor fi repartizați la 
locurile de muncă. In școală 
vom face un „colț al absolven
ților", unde vom afișa un ta
blou al acestora, fotografiile 
șefilor de 
materiale 
lor.

Sîntem 
solvenții 
vor prezenta la un nivel 
perior de pregătire și că 
trece cu toții acest important 
examen din viața lor.

promoții și alte 
legate de activitatea

încredințați că 
din anul acesta

ab-
se

su-
vor

ÎNTÎIA ÎNTREBARE 
A VIITORULUI; „Ti-ai ales î>rofesiunea ?66

B eseori, pe aleile 
ce împînzesc 
combinatul hu- 
nedorean, prin 
secțiile sale nu
meroase, prin

tre muncitorii în salopete în- 
țîlnșști grupuri de. vizitatori. 
Sînt elevi, mai ales elevi din 
orașul combinatului.

Comitetul orășenesc U.T.M., 
împreună cu organizația de 
bază U.T.M. a combinatului, cu 
conducerile școlilor medii și 
elementare din orâș^ au orga
nizat în repetate rînduri vi
zite cu elevii prin combinatul 
siderurgic. Dorința fiecăruia 
dintre elevii hunedoreni este 
să cunoască munca entuziastă 
a siderurgiștilor, frumusețea 
și măreția acestei munci. Cu 
prilejul acestor vizite, elevii 
zăbovesc, ore- în, șir -în fața 
cuptoarelor în. care clocotește 
oțelul. Aici vin explicațiile 
muncitorului specialist, care 
devine pentru moment „pro
fesor" competent și ascultat 
cu interes de elevi.

Alte ori, din fața agregate

lor, eleni tree in dubunle 
secțiilor. Muncitori: virsinkx. 
veterani ai dxnbsnatukiL copii 
ori nepoți ai acestora, care 
pină mai ieri purtau incâ cra
vatele roșii de c.otsen. iar 
azi sim siderurg^n cu fa: mă, 
vorbesc elevilor despre mun
ca și viața lor.

Mai zilele trecute. 3N <Ln-

De erele !n care se învăța o 
me ser.e în rețunui burghezo- 
moșieresc. alții despre condiți
ile deosebite create astăzi de 
pardd tuturor Titor oamenilor 
munci:, de a studia in cele 
mai telurile școli. S-a vorbit 
cu acest prilej despre grupul 
școlar din Hunedoara, pepi
niera de cadre calificare pen-

„Vom lopi 
si vom modela otelul"

tre acești elevi, care anul a- 
cesta vor termina clasa a 
VII-a, s-au strîns în sala clu
bului ,.Siderurgisttir. Erau de 
față și dțiva muncitori: 
maistrul oțelar Ștefan Tripșa, 
Erou al Muncii Socialiste, 
Zamfir Constantin Cosor etc. 
Unii au vorbit despre condiți-

tru combinatul siderurgic, 
unde învață astăzi peste 1000 
de elevi, despre condițiile op
time de învățătură și trai ale 
acestora.

A luat apoi cuvîntul cea 
mai mare parte dintre elevii 
prezenți în sală :

— Visul- meu este să devin 
crelar. spunea elevul Ursu 
Consantin de la Școala ele
mentară nr. 3. Pentru aceas
ta. voi urma Școala profesio
nală de pe lingă grupul nos
tru școlar

— Peste cițiva ani. eu voi 
‘.i—Jna oțelul elîl?ra: de ta
tăl meu, spunea elevul Chilian 
Marin.

Astfel, rind pe rînd, aproa
pe 100 de elevi și-au expri
mat dorința să urmeze școala 
profesională siderurgică din 

Hunedoara.
A devenit tradiție ca fiii si- 

derurgiștilor să îmbrățișeze 
meseria părinților lor. Dar 
visurile Iot sînt cu mult mai 
îndrăznețe dedt puteau să fie 
ale părinților lor în copilărie. 
In fața viitorilor siderurgiști 
sînt deschise porțile școlilor 
medii serale, ale facultăților, 
porțile spre știința cea mai 
înaltă.

nr ce
Mr-o zi cu c’jjva 
devi ce la Școala 
medie din Ad/oa 
despre visurile lor 
□e viitor, aespre

profesiunea pe care doresc sâ o 
îmbrățișeze. D scuț e pe tema a- 
ceasta sînt întotdeauna captivante 
și, daca timpul ji-ar permite, ele 
se pot prelungi ceasuri întregi. Și 
este firesc. Cei cu care am dis
cutat au virsta visurilor înaripate, 
sînt înflăcărați de dorința de a 
deveni folositori patriei, nerăb
dători de a-și aduce, acolo unde 
vor munci, prinosul muncii lor.

Gheorghe Parienie, deși peste 
cîteva săptămini va absolvi clasa 
a Vll-a *(spune acest lucru cu 
multa mîndrie), pare încă un to
pii. In ciuda înfățișării sale copi
lăroase, Gheorghe judeca proj 
blemele care privesc viitorul 'său 
cu maturitate.

— Vreau să muncesc, ca și tata, 
în gospodăria colectivă. Să fiu 
mecanic la motorul pentru iriga
ții — răspunde Gheorghe cînd 
îl tntrebi te vrea să devină. Cu 
colegii săi, și deseori singur, el

• vizitat gospodăria colectivă din 
Burcjoara unde muncesc părinții 
săi. li place mult să fie in mij- 
locul țăranilor colectiviști, să-i 
ascube ce vorbesc, să meargă 
împrexmă cu ei pe cîmp, să parti
cipe ia munca.

In fiecare vacartâ de vară, Va- 
sile Andronfc, elev în clasa a 
XJ-a își petrece cîteva săptămini

— Mi-am dat seama mai bine 
de minunatele perspective ale a- 
griculturii noastre socialiste, ci
tind documentele sesiunii extra
ordinare a Marii Adunări Națio
nale. în cuvîntul fiecărui partici
pant la sesiune am văzut entu
ziasmul, hotărirea cu care țără
nimea noastră colectivistă a por
nit să traducă în viață hotărîrile

„ Vom tace să rodească 
ogoarele"

în gospodăria tolectivă din Pău- 
nești, raionul Adjud, unde mama 
sa este colectivistă. Are mulți 
prieteni printre tinerii colectiviști. 
Cu ei. petrece vara zile minunate. 
Merge cu prietenii săi la cîmp, 
lucrează, se plimbă, se distrează 
împreună. Vara trecută, Vasile a 
făcut parte din brigada ‘artistică 
a căminului cultural din comună.

partidului. Citind toate acestea, 
m-am văzut deja inginer agro
nom într-o gospodărie (aș vrea 
să fie cea din comuna mea). Voi 
munci în așa fel incit acest vis 
să devină realitate — spunea 
Vasile Andronic. >

Zilele trecute, în cadul unei 
ore de dirigenție, elevii clasei 
a Xl-a au citit fragmente din Ra-

portul tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Sesiunea extra
ordinară a Marii Adunări Națio
nale. Ca și ceilalți colegi ai săi, 
Mariana Popa a ascultat fiecare 
cuvint din Raport, cu deosebită 
atenție. Sînt toate probleme care 
o interesează, pentru că și ea 
dorește să studieze fa un institut 
agronomic.

Numărul elevilor din clasa a 
Xl-a de la Școala medie din 
Adjud, care s-au hofărît să mun
cească în agricultură, care prin 
munca lor, vor face să rodească 
ogoarele, este mare. Despre 
viitoarea sa profesiune de agro
nom îfi vorbește și Adrian Pa- 
naite, care cunoaște bine Insti
tutul agronomic din Capitală, 
condițiile optime de studiu și de 
trai ce le sînt create studenților 
acestui institut, de la vărul său, 
student în anul III, cu care cores
pondează. Aceeași hofărîre a 
luat și Veronica Medvighi și 
Aglaia Avădanei. Și-au ales pro
fesiunea, chiar și locul de mun
că : gospodăria colectivă.



Tinerii citesc cu interes
documentele sesiunii extraordinare

a Marii Adunări Naționale
La G.A.C. din comuna La Uzinele „Electroputere“-Craiova

Negri-Bacău

In comuna Negri din ra
ionul Bacău, ziarele adu
ceau ca pretutindeni în 

țară, vești despre lucrările 
marelui sfat al țării. Ziarele 
în care apăruse Raportul 
ținut de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în fața celor 
11.000 de participanți la se
siunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale, fuseseră 
afișate pe panouri în fața sfa
tului popular, în fața căminu
lui cultural, la sediul gospo
dăriei agricole colective „23 
August".

j în zilele acestea comitetul 
organizației de bază U.T.M. a 

. pregătit o adunare generală 
în Gate s-a discutat despre 
contribuția tinerilor din Negri 
la întărirea gospodăriei lor 
colective. Adunarea generală 
U.T.M. s-a ținut în sala încă
pătoare a căminului cultural. 
Printre invitații la adunare 
se afla și președintele gospo
dăriei colective. La rugămin
tea utemiștilor, tovarășul Ion 
Alexa, președintele gospodă
riei, le-a vorbit despre cele 
văzute și auzite la sesiune.

„Cînd ascultam Raportul 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej mi se părea că vor
bește despre gospodăria noa
stră și ne arăta limpede cum 
să sporim avutul nostru ob
ștesc, cum să ne întărim gos
podăria. Pămîntul pe care îl 
avem nu e rău —a continuat 
președintele. Lucrat după re
gulile agrotehnice, el poate să 
ne deă mai mult de 2.000 de 
kg grîu la ha cît ne-am pla
nificat, mai mult de 2.700 
de kg porumb, mai mult 
de 20 de tone sfeclă de 
zahăr. Voi, tinerii, sînteți de 
un mare ajutor pentru gospo
dărie. Ați muncit bine pînă 
acum, și puteți să faceți lu
cruri și mai bune pe viitor".

Adunarea generală în care 
a vorbit delegatul la sesiunea 
Marii Adunări Naționale a 
întărit hotărîrea tinerilor din 
G.A.C. „23 August" din comu
na Negri de a-și spori contri
buția la dezvoltarea economi- 
că a gospodăriei lor. Aduna- 
rea a stabilit ca pe grupe 
U.T.M. și organizații U.TJVL 
de brigada, să se treacă de 
îndată la citirea pe capitole, 
a Raportului prezentat de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiune, a cuvîntărilor 
membrilor Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R. Și încă din pri
mele zile^care au urmat ime
diat după adunare s-a și în
ceput citirea îr^„ cpl^ctiv.,.a 
acestor importante documente.

C. NANCU

inerii munci
tori, ingineri 
și tehnicieni 

de la Uzinele „Elec- 
troputere" Craiova, 
au urmărit cu viu 
interes lucrările se
siunii extraordinare 
a Marii Adunări 
Naționale. In urma 
dorinței tinerilor de 
a cunoaște mai 
bine conținutul do
cumentelor sesiunii, 
comitetul organiza- 
ției de bază U.T.M.

de la Uzinele „Elec- 
troputere" a orga
nizat citirea în gru
pele U.T.M. a Ra
portului tovarășu
lui Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, pre
zentat la sesiune, 
precum și a celor
lalte documente. în 
fiecare grupă U.T.M. 
citirea Raportului 
se face pe capitole. 
De fiecare 
membrii

utemiștii cu o bună 
pregătire politică, 
răspund la întrebă
rile tinerilor în le
gătură cu capitolul 
citit. Pînă în pre
zent în toate gru
pele U.T.M. a fost 
citit primul capitol 
din Raport.

dată, 
de partid,

ȘTEFAN 
OGREZEANU 

VIRGIL TENESCU 
corespondenți 

voluntari

La S. M. T Buda-Ploiești

Bârtat-Hațtg
la G. 1 C. din R al

producte !a Uzina 
Ce sodă din Govora

Cărți noi apărute

in Editura tehnică
„CARTEA

STRUNGARULUI** 
de ing. Vasile Barbu

Apărută de curînd în edi
ția a Il-a „Cartea strunga
rului" cuprinde principalele 
noțiuni necesare cunoașterii 
meseriei de strungar. Citito
rul găsește aici cunoștințe 
elementare de geometrie și 
trigonometrie, despre toleran
țe și ajustaje însoțite de ta
belele respective, caracteristi
cile metalelor ce se prelu
crează pe strung, precum și 
noțiuni despre măsurare și 
aparate de măsură și control.

„Cartea strungarului" cu
prinde de asemenea descrie
rea strungului, fiind totoda
tă indicate metodele pentru 
strunjirea interioară și pen
tru filetare.

Cartea este destinată munci
torilor strungari din ateliere
le mecanice, din sculerii și 
ateliere de reparații. Ea poate 
fi folosită de către tinerii care 
urmează cursurile de ridicare 
a calificării organizate în fa
brici și uzine.

„ELECTROTEHNICĂ 
INDUSTRIALĂ" 

de M. I. Kuznețov

Tradusă din limba rusă, 
„Electrotehnica industrială" 
este adaptată la condițiile din 
întreprinderile patriei noastre 
cuprinzînd, într-o prezentare 
care leagă strîns aspectele 
teoretice de aplicațiile prac
tice, întregul domeniu al 
electrotehnicii, lucrarea por
nește de la noțiunile de elec
trostatică, curent continuu 
și acțiunile sale chimică și 
termică, cîmpul electric, 
electromagnetismul și induc
ția electromagnetică, curen
tul alternativ monofazat și 
trifazat și ajunge la tratarea 
detaliată a principiilor de 
construcție și funcționare a 
mașinilor electrice și a trans
formatoarelor, redresoarelor, 
aparatelor de măsurat, acu
mulatoarelor și sistemelor de 
acționare electrică, precum și 
a încălzirii electrice, sudurii 
electrice, aparatelor de conec
tare și protecție etc.

Cartea se adresează îndeo
sebi cititorilor cu pregătire 
elementară și medie, muncito
rilor electricieni, tehnicieni 
electricieni și de alte specia
lități care urmează școli de 
pregătire profesională sau do
resc să-și ridice nivelul cu
noștințelor legate de fenome
nele și echipamentele electrice 
cu care vin în contact în ac
tivitatea practică.

Vizita doamnei
Hartini Sukarno

Consiliului de
P. Romîne, Ion

, - uite din brigăzile de trac- 
y[ toare ale S.M.T. Buda 

lucrează departe de sta
țiune, pe tarlalele gospodării
lor colective, unele chiar din
colo de limita raionului Plo
iești. Cu toate acestea, in
ginerul mecanizator Ion Apos
tol, secretarul comitetului 
U.T.M., vine des pe la tinerii 
tractoriști, îi învață cum să 
lucreze mai bine cu mașinile 
și tractoarele, ii ajută să or
ganizeze activitatea politică în 
grupa U.TJM., are cu ei con
vorbiri pe diferite teme pro
fesionale ori de politică inter
nă și internațională. Este 
demn de apreciat faptul că 
acum, imediat după apariția 
în broșură a Raportului tova
rășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, 
secretarul U.T.M. a procurat 
broșurile necesare pentru fie
care brigadă de traririști și 
le-a dus personal la locul de 
muncă al acestora. Astfel, or
ganizatorii grupelor U.T.M. au 
avut posibilitatea să treacă 
neîntârziat la organizarea citi
rii în colectiv a acestui im
portant document.

Interesul mare stimit de 
Raport în rîndul tinerilor este 
dovedit și de faptul că, după 
ce broșura a fost citită in co
lectiv, aproape fiecare tinăr 
tractorist a recitit-o cu atenție.

— Cunoașterea acestui im
portant document ne-a dat un 
și mai puternic imbold in 
munca noastră pentru a efec
tua lucrări la timp și la un 
nivel calitativ superior — spu
nea Alexandru Neagu, orga
nizatorul grupei U.T.M. din 
brigada de mecanizatori nr. 8. 
care lucrează la întreținerea 
culturilor pe tarlalele gospo
dăriilor agricole colective Gă- 
geni și PăulețtL Aceleași cu
vinte au fost spuse și de ate- 
miștii din brigada de tractoare 
nr. 1 condusă ăe Stoica Du
mitru, care au insămințat la 
gospodăria colectivă Aricești- 
Rahtivani 120 de hectare po
rumb în cultură intercalată 
cu fasole și dovleci, de cei din 
brigada a IX-a care au exe
cutat lucrări cu sapa rotativă 
pe 224 de ha păioase pe tar
lalele gospodăriei colective 
din Mănești etc.

Lucrările ses-umi extraor
dinare a Mar.: Adunări 
Naționale au fost urmă

rite cu un deosebit interes de 
oamenii muncii tineri și rirst- 
nici din patria noastră. De 
aceea este cit se poate de fi
rească dorința tinerilor de a 
cunoaște cit mai bine Rapor
tul prezentat m acest prilej 
de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. document de mare 
însemnătate pentru dezvolta
rea agriculturii noastre socia
liste. Răspunzi nd acestei do
rințe a tinerilor, comitetul or
ganizației de bază U.T.M. d’| 
la GAC. Riul Bărbat, raionul I 
Hațeg (secretar lari Tiber iu) 
a organiza* citirea in colectiv 
a acestui document. S-a hotă- 
rit ca în citeva seri la rind. 
după ce tinerii se tutore de la 
lucrările de întreținere a cul
turilor, ce se efectuează rn c- 
ceastă perioadă, sâ se iwtil- 
needed la edminuî cultural.

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. a stabilit apoi un 
colectiv format din tinerii 
lari Tiberiu, secretarul orga
nizației de bază U.T.M., Ion 
Ispas, tehnician agronom, Eca- 
terina Duncea. învățătoare, și 
Margareta Dobocan, educatoa
re, oare să ciuastâ împreună 
cu tinerii fiecare document in 
parte, pe capitole.

Organizindu-se munca in f& 
Iul acesta tinerii au avut po
sibilitatea să cunoască in mod 
operativ documentele sesiunii 
extraordinare a Marii Adunări 
Naționale. învățămintele pe 
care le-au desprins cu acest 
prilej constituie pentru tineri, 
ca și pentru ceilalți colecti
viști, o prețioasă călăuză in 
munca lor de întărire econo- 
rr.ico-organizatorică a gospo
dăriei agricole colective.

Fc'o: I. BODEA

ION TEOHABIDE

In roafa mare dm parcul Herăstrău

a intrat un 
reproduceri 

Nicolae Gri- 
într-un

în biblioteci 
album nou, cu 
din pictura lui 
gorescu, prezentat 
studiu introductiv semnat de
acad. prof. Gh. Oprescu. Aici 
se pot vedea 87 din cele 6.000 
de piese care compun opera 
marelui pictor.

Să răsfoim împreună acest 
album, socotind că parcur
gem o galerie de artă grigo- 
resciană. Prima impresie este 
legată de observarea intere
sului pentru om, dominant în 
opera pe care o privim. Por
trete, scene de muncă, mo
mente din viața cotidiană, al
ternează în opera pictorului, 
reflectînd o vibrantă dragoste 
de viață. Grigorescu .are, ca 
orice artist autentic, un mod 
particular de a face înțeles 
acest conținut omenesc. Și 
(mulțumită unei calități poli
grafice care face cinste tipo
grafiei) acest mod devine 
clar și familiar cititorului 
care a ajuns la sfîrșitul volu
mului de reproduceri.

Pictor liric prin structură 
sufletească, Grigorescu e însă 
făcut să cînte melodiile lumi
nii mai curînd decît muzica 
viguroasă a formelor,
albumului te călăuzesc prin- 
tr-o artă unde ideile ies la 
iveală în dialoguri de umbră 
și lumină, care descoperă în 
lucruri culorile și puterile

lor emoționale. Portretele de 
pildă, nemijlocită reprezentare 
a vieții omului, transcriu în- 
tr-un alfabet de lumini gîndi- 
rea meditativă, judecata pă
trunzătoare și sentimentul viu 
al neobositului văzător. Iată 
cum penumbra scoate în lumi
nă chipul grav și tulburat în 
„Om pe gînduri-* (nr. 29); cum 
lumina plină subliniază vi
talitatea din chipul unei fe
mei (nr. 30); cum fascicolul 
de lumină proiectat asupra

Foile

Sesiune de comunicări 
științifice 

a institutului 
de cercetări 
electrotehnice

In 
avui 
treia 
cari științifice a institutului de cer
cetări electrotehnice.

Au luat parte cercetători din 
institute de cercetări și de învă- 
tămînf superior, cadre de specia
litate din ministere, precum și 
reprezentanți ai unor întreprin
deri constructoare de mașini.

La sesiune au fost prezentate 
47 de comunicări științifice de 
specialitate. Multe din acestea au 
fost întocmite de cercetători ai 
institutului în colaborare cu spe
cialiști din unele întreprinderi, 
printre care Uzinele „Electropu- 
tere'’-Graiova, Fabrica de cabluri 
și materiale izolanie întreprin
derea „Electrotehnica" din Capi-

23 mai a 
cea de-a

In sala Palatului R. P. Ro
mîne au început miercuri di
mineața lucrările plenarei 
Consiliului Central al Sindi
catelor.

La lucrări iau parte peste 
2.300 de persoane : membrii 
Consiliului Central al Sindica
telor și Comitetelor Centrale 
ale uniunilor sindicatelor, pre
ședinți ai Consiliilor regionale 
și locale ale sindicatelor, pre
ședinți de comitete ale sindi
catelor din uzine și fabrici, 
din gospodării agricole de 
stat și stațiuni de mașini și 
tractoare, fruntași în între
cerea socialistă.

La lucrările plenarei parti
cipă tovarășii Nicolae Ceau- 
șescu, membru al Biroului 
Politic și secretar al C.C. al 
P.M.R., Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., membri 
ai C.C. al P.M.R. și ai guver
nului, reprezentanți ai minis, 
terelor și instituțiilor centrale, 
ai organizațiilor obștești.LAL ROMELUS

no»

(Agerpres)

Rugbiștii noștri, învingători 
î^tCupa Păcii"•irtnu,

Echipa - selecțio
nată de Tugbi a 
R. P. Romîne a de
butat cu o victorie 
în noua ediție a 
„Cupei Păcii", in- 
vingind miercuri cu 
11-6 (3-0) echipa
R. S. Cehoslovace. 
Scorul a fost deschis 
de Sava in minutul 
39 (3-0). în minutul 
51, Penciu a contra-

atacat așezînd min
gea în buturi, trans
formarea fiind exe
cutată de Chiriac 
(8-0). Două minute 
mai tirziu, rugbiștii 
cehoslovaci reduc 
din handicap prin 
Farcaș (8-3). Echipa 
noastră continuă să 
atace și Penciu ri
dică scorul la 11-3. 
In ultima

Pe s
• Miercuri la Tîrgovișle intr-un 

meci restantă contind pentru cam
pionatul cat. A de fotbal Știința 
Cluj a învins cu 1—0 pe Metalul 
din localitate prin punctul înscrisdin localitate prin punctul 
în minutul 00 de Băluțiu.

• Tot ieri s-au jucat și 
ciuri restanță pentru cat. B 
bal încheiate cu următoarele 
zultate : Prahova Ploiești—Flacăra 
Moreni 1—0 (1—0) ; Portul Con
stanța—C.SJ4. Mediaș 4—0 (2—0) 
și Industria Sînnii Cimpia Turzii— 
C3.O. Baia Mare 6-0 (1—0).

3 
la

me- 
fot- 
re-

• Pe poligonul Tunari au început 
miercuri întrecerile celei de-a 7-a 
ediții a campionatelor internațio
nale de tir ale R. P. Romîne, la 
care participă sportivi din 9 țări: 
UJLSS.. R. P. Polonă, R.S. Ceho
slovacă. R. D. Germană, R. P. Un
gară, R. P. Bulgaria, Anglia, Gre
cia și R. P. Romînă. Reprezentan-

gorescu experimentează și fo
losește soluții provenite fie 
din Renaștere, de la italianul 
Carravagio sau olandezul 
Rembrandt fie din arta fran
ceză modernă din a doua ju
mătate a veacului trecut, 
cind marii peisagiști realiști 
mutau pictura din atelier sub 
cerul liber, descoperind de 
fapt realitatea vie a luminii.

Lumina pictorului e un in
strument de cunoaștere a vie- 

nu imul de împodobire ații.

Album
„Portretului de fată“ (nr. 37) 
așează între hotare de întu
neric, prospețimea obrazului 
tînăr ; cum „Bătrîna care cîr- 
pește“ (nr. 38) este cuprinsă în 
revărsarea solară a unei zile 
de vară; cum luminează 
„Fructele" (nr. 40) parcă ar fi 
strîns în ele soarele care le-a 
pîrguit; cum „Amatorul de ta
blouri" scaldă tabloul în raza 
strecurată printre storuri, 
căutînd vreo nebănuită fru
musețe în pînza așezată în 
fața lui.

Ca pentru atîția mari pic
tori ai omenirii, lumina este 
o cheie a expresivității; Gri-

ei.

parte a

curt

'echipa 
înscrie 
(11-6).

meciului, 
cehoslovacă 
prin Topal 
In celălalt joc, echi
pa R. P. Polone a 
dispus cu 11-0 (0-0) 
de echipa R. D. 
Germane.

Vineri echipa 
R. P. Romîne joacă 
cu echipa R. D. Ger
mane.

tul rastru Traian Cogut a cucerit 
primul loc în proba de armă libe
ră calibru redus 60 focuri (culcat), 
cu un rezultat de 593 puncte. La 
iele. în aceeași probă, sportiva so
vietică Kira Dolgoborodova s-a 
clasat pe primul loc cu o perfor
mantă remarcabilă — 594 puncte. 
După prima manșă, la pistol vite
ză, conduc Fr. Kuhn, S. Kuhn 
(SLP.U.), M. Dumitru (R.PJl.) si 
R. Suleimanov (U.R.S.S.) cu 293 
puncte fiecare. Campionul olimpic 
de talere 1. Dumitrescu a realizat 
după prima manșă 99 puncte, H. 
Reder (R.D.G.) 97 puncte, 1. Wher- 
ter (Anglia) 95 puncte, Gh. Ena- 
che (R.P.R.) 94 puncte.

Astăzi au loc probele de armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri și 
manșa a 11-a la pistol viteză și 
talere aruncate din șanț.

balcanice" la box
Pe stadionul „Drujba", în 

fața unui mare număr de spec
tatori, aseară s-a desfășurat 
prima reuniune din cadrul ce
lei de-a 3-a ediții a competi
ției de box „Cupa orașelor bal
canice", la care participă pu- 
giliști din R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria și Turcia. Șase din 
cei 8 pugiliști romîni care au 
evoluat în prima reuniune au 
obținut victorii, calificîndu-se 
pentru finale. înainte de li
mită au cîștigat Q Ciucă și 
N. Puiu. Primul l-a învins prin 
KO pe Alpan (Turcia), iar 
Puiu prin abandon pe Ergo- 
nul (Turcia). Au obținut vic
torii la puncte Mihalik. Dinu, 
Monea și Nicolau. Pentru fi
nalele programate astă-seară 
s-au mai calificat, fără luptă, 
Gheorghiu și Mariuțan. Acesta 
din urmă urmează să-1 întîl- 
nească pe campionul bulgar 
Pandov. N. Stoenescu și V. Ba
dea *....................

Lucrările au fost deschise de 
tovarășa Elena Lascu, vicepre
ședinte al C.C.S.

Participanții la plenară au 
aprobat următoarea ordine 
de zi:

1. Raport privind activita
tea sindicatelor pentru înde
plinirea planului de stat, pe 
primele patru luni ale anului 
1962 și sarcinile ce revin sin
dicatelor în lumina hotărîri- 
lor adoptate de Plenara C.C. 
al P.M.R. din 23-25 aprilie 
1962 și a Sesiunii Extraordi
nare a Marii Adunări Națio
nale.

2. Raport privind activitatea 
cultural-educativă desfășurată 
de sindicate.

3. Referat privind activita
tea sindicatelor în rîndul ingi
nerilor și tehnicienilor.

4. Prezentarea execuției bu
getului sindicatelor și a bu
getului de asigurări sociale pe 
anul 1961 și a proiectelor de 
buget pe anul 1962.

5. Unele probleme organiza
torice.

Tovarășul Isac Martin, pre
ședintele C.C.S’., a prezentat 
raportul la primul punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul 
Vasile Mușat, vicepreședinte 
al C.C.S., raportul la cel de-al 
doilea punct, iar tovarășul Ion 
Cotoț, secretar al C.C.S., a 
prezentat proiectul planului 
de măsuri referitoare la ace
ste două puncte de pe ordi
nea de zi.

In ședința de. după-amiază 
au început discuțiile în legă
tură cu materialele prezentate.

Lucrările plenarei continuă.

(Agerpres)

P2EMIERĂ
Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
prezentat miercuri seara, îna

premieră, o piesă din drama
turgia maghiară, intitulată 
„Măria sa bărbatul", de Feher 
Klara. Regia spectacolului este 
semnată de Geta Vlad, iar 
scenografia de Suzana Crîș- 
maru.

au fost eliminați,

Baschet
In turneul internațional de

(Agerpres)

•
baschet din capitala R. S. Gruzine, 
Dinamo București a susținut cel 
de-al șaselea meci, întîlnind echi
pa Dozsa Budapesta. Victoria a 
fost repurtată de baschetbaliștii 
romîni cu 61—51 (33—19).

(Agerpres)

(Agerpres)

Mffliimiiguiiiuviuntim

de totală seninătate, 
vezi că pictorul fuge de urît 
și tristețe și se refugiază în- 
tr-o visare naivă despre 
„lumi" în* care oamenii iau 
formele suave ale adolescen
telor în costume festive și ale 
ciobănașilor de la nuntă. Sînt 
cunoscute icoanele idilice de 
acest fel, pe care publicul 
burghez le cerea cu lăcomie 
pictorului fiindcă îi mulțu
meau orele de siesta, care a- 
veau odinioară o popularitate

„Grigorescu”
__ In „Cămin din Rucăr“ în 
„Pe prispă", în „Maternitate" 
lumina e dramatizată prin 
umbre atrăgînd atenția asu
pra năpăstuirii sociale. Triste
țea, exprimată prin melodia 
tonurilor sumbre, nu e vagă, 
ci indică precis sărăcia, un 
pustiu în care nu cresc bucu
riile fiindcă nu e pîine des
tulă, fiindcă natura, viața, 
omul nu sînt lăsați să înflo
rească. De cîte ori înfățișează 
sărăcia, Grigorescu e adine 
mișcat și trist folosind^ culori 
livide ca de boală, pîlpîiri ro- 
șietice ca de febră.

Există în opera lui imagini

cîștigată prin însușiri de agre
ment și nu prin profunzimea 
cunoașterii vieții. Acad. Gh. 
Oprescu a găsit de cuviință 
pe bună dreptate să prezinte 
în acest album numai opere de 
observație realistă și de suflu 
romantic ale marelui artist. în 
acest fel, imaginea lui Gri
gorescu se limpezește ca 
imagine a unui artist uma
nist, esența artei sale e ca
racterizată înainte de toate 
prin voința de a reprezenta 
viața în multiple forme.

Textul introductiv al albu
mului, subliniază această tră
sătură dominantă în creația

grigoresciană. Criticul anali
zează opera cu o obiectivi
tate științifică și cu finețe, 
dar poate trecînd prea ușor 
peste semnificația idilismului 
din unele momente ale 
ției pictorului.

Textul monografiei 
acea calitate literară 
care rigoarea comentariului 
estetic devine pasionantă, 
fiindcă în loc să se închis
teze în termeni profesionali, 
deschide mereu căi spre în
țelegerea omului și artistului. 
Referirile la epocă îl plasea
ză pe Grigorescu în societa
tea vremii lui și evocă în 
chip instructiv locurile pe 
care le-a traversat in călăto
riile sale de studiu. Cititorii 
volumului rămîn cu o imagi
ne limpede a caracterelor 
esențiale din arta lui Gri
gorescu. Această carte se a- 
daugă cu mare folos la lite
ratura critică prin care în 
anii puterii populare s-au a- 
șezat temeliile științifice ale 
înțelegerii culturii romînești 
din trecut.

Albumul „Grigorescu" răs
punde, prin text și prin crite
riul de alegere a operelor re
produse, nevoii de a cunoaște 
valorile artistice din trecut 
produse de creatorii cu con
cepții înaintate și legați de 
popor.

crea

are 
prin

ANCA ARGHIR

Școlile, Comi
tetele sindica
le, organizațiile 
obștești și spor
tive, că pune Ia 

dispoziție : 
VASE DE 

CĂLĂTORI 
pentru

amenajate pentru curse de 
scurtă sau lungă durată. 
Informații și contractări 

din timp _____ Z
la D.R3T.C. Giurgiu Port 

Telefon 15.13 sau 10.58.

se adresează

Președintele 
Miniștri al R. 
Gheorghe Maurer, și soția sa, 
au oferit miercuri la Snagov 
un dejun în cinstea doamnei 
Hartini Sukarno, soția pre
ședintelui Indoneziei, și a per
sonalităților care o însoțesc.

La dejun au luat parte to
varășii : Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Gheorghe Apostol, Chi- 
vu Stoica, Corneliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
miniștri, conducători ai unor 
organizații obștești, academi
cieni și alți oameni de știință.

Au fost prezenți Sukrisno, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Indoneziei 
la București, și membri ai am
basadei.

Dejunul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

★
Miercuri dimineața, doamna 

Hartini Sukarno, soția pre
ședintelui Indoneziei, și grupul 
de personalități indoneziene 
care o însoțesc au vizitat Pa
latul pionierilor din Capitală. 
Pionierii le-au făcut o caldă 
primire, oferindu-le în dar 
cravate roșii, insigne pionie
rești și obiecte lucrate ik ei.

In aceeași zi, lsKandai, v*ce- 
mareșal al Aaerului, ministrul 
Comunicațiilor Aeriene din In
donezia, care o însoțește pe 
doamna Hartini Șukarno, a 
vizitat stația de radiodifuziune 
de la Tîncăbești și Aeroportul 
Băneasa.

★
Miercuri seara, Sukrisno^ 

ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Indoneziei la 
București, a oferit, la reședin
ța sa, o recepție în cinstea 
doamnei Hartini Sukarno și 
a grupului de personalități in
doneziene care ne vizitează 
țara.

Au participat tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R. P. Romine, cu soția, Corne
liu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe, miniștri, condu
cători ai unor organizații ob
ștești, academicieni și alți oa
meni de știință, reprezentanți 
ai Sfatului Popular al Capi
talei.

Au luat parte, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpreis)

----•----
Cocteil oferit 

de ambasadorul 
R. P. Ungare

Ambasadorul Republi
cii Populare Ungare la Bucu
rești, Bela Nemety, a oferit 
miercuri un cocteil cu prilejul 
plecării sale definitive din 
R. P. Romînă.

Au participat tovarășii Cor
neliu Mănescu, Ilie Mur- 
gulescu, Gogu Rădulescu și 
Alexandru Sencovici — mi
niștri, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură.

Au luat parte șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cunaștințsle tehnico 
și experiența 

înaintată 
la îndemîna tinerilor

(Urmare din pag l-a)

calificării, cu prilejul schimburilor 
de experiență ce se organizează 
între brigăzi. De fiecare dată, au
torii metodelor respective, întoc
mesc, împreună cu un colectiv 
de ingineri și tehnicieni, cîte un 
referat prin care descriu detailat 
conținutul noii metode. De cele 
mai multe ori aceste referate sînt 
însofite de demonstra|ii practice.

Am enumerat doar cîieva din 
formele de muncă ale organiza
ției U.T.M. din seefia furnale a 
uzinei noastre, folosite în scopul 
ridicării măiestriei profesionale a 
tuturor tinerilor din brigăzile de 
produc|ie ale întreprinderii, în 
scopul participării lor nemijlocit 
te la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de producție.

Colectivul de furnaliști de la 
Calan a obfinut în acest an re
zultate deosebit de frumoase, 
Pînă la 18 mai se elaboraseră 
11.340 tone fontă peste plan, se 
realizase un procent de rebuturi 
de numai 1,77 la sută de 3 
la sută cît este cel admis. Secția 
furnale a realizat, de asemenea, 
pe primele patru luni o econo
mie de 2.733.000 lei la preful 
de cost. Tinerii noștri furnaliș*» 
sînt mîndri de aceste succese, 
pentru că mobilizați de organi
zațiile U.T.M., sub conducerea or
ganizațiilor de partid, și-au adus 
și ei o contribuție importantă la 
obținerea lor.

STOFELE DE CALITATE
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Blocuri de locuinfe cu cîte 8 
etaje construite în apropiere 

de Moscova, la Krinkovo.

Mișcarea

in toate

u

grevistă continuă

Tratativele de dezarmare Foto > TASS

de la Geneva Lucrările

HOTARE
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Dovezi ale participării militarilor 
americani la lupta împotriva 

poporului sud-vietnamez

regiunile din Spania

GENEVA 23 (Agerpres). — 
Cd'mitetul pentru măsurile 
care contribuie la destinderea 
încordării internaționale a în
cheiat în cea de-a șaptea șe
dință a sa, din 23 mai, dezba
terile în problema ordinei de 
zi a lucrărilor sale ulterioare. 
In Ședința din 23 mai au luat 
cuvîntul reprezentanții Polo
niei, Canadei, Angliei, Bulga
riei, S.U.A., Nigeriei, U.R.S.S., 
Italiei și Suediei.

însemnătatea problemei pu
se în discuție — a declarat 
reprezentantul Poloniei — se 
explică prin faptul că în mo
mentul de față comitetul se 
află la o răspîntie și trebuie 
să rezolve problema încotro 
s-o ia — spre un nou impas 
al lucrărilor sau spre discu
tarea rodnică a problemelor 
importante a căror rezolvare 
poate aduce o contribuție în
semnată la destinderea încor
dării internaționale. In această 
ordine de idei, delegatul Polo
niei a acordat o deosebită a- 
tenție explicării prevederilor 
planului de creare a unei zone 
denuclearizate în centrul Eu
ropei, prezentat de Republica 
Populară Polonă.

ontele Hans 
Hardenberg a 
avut un necaz 
căruia la Bonn 
i s-a făcut o vi
zibilă publici
tate, deși oare

cum se încerca păstrarea a- 
parențelor discreției. Con
tele a primit un „reproș“ 
public. Faptul il relatează 
agenția pariziană „France 
Presse".

Distinsul conte conduce

Însemnări
IIIIIIIIIIHIIIIIIIllllllllliUlilimil

legația, vest-germană de la. 
Geneva. Luni, biroul său 
de pe malul Lemanului a 
fost pustiu. Contele a pără
sit pe neașteptate Elveția 
spre a da ochii cu furiosul 
ministru de externe de la 
Bonn și a primit — fără 
mijlocitor — reproșul pro
mis in mod public.

E*te cert, contele a păcă
tuit in ochii superiorilor 
săi. Dar in ce constă oare 
păcatul său? S-o fi răz
vrătit împotriva politicii 
Bonnului ? Pentru ce a me
ritat reproșul înghițit intr-o 
doză destul de mare la 
Bonn ?

Păcatul contelui este cu
tremurător. Imaginați-vă : 
intr-una din zilele trecute 
a comis îngrozitoarea cri
ma de a fi permis intrarea 
în biroul său a unei dele
gații. O delegație de citeva 
persoane, in orice caz nu 
prea numeroasă. Dar 
unde-i delictul ? Un simplu 
amănunt lămurește totul. 
Contele a făcut impruden
ța de a primi o delegație 
de... partizani ai păcii vest- 
germani.

Sărmanul conte ! Delictul 
său nu-i va fi niciodată ier
tat la Bonn.

Și alți delegați au vorbit 
despre marea , importanță a 
găsirii unei ieșiri din impasul 
care s-a creat în problema or
dinei de zi a lucrărilor ulte
rioare ă comitetului.

Făcînd bilanțul discuțiilor, 
reprezentantul sovietic V. A. 
Zorin a analizat cauzele difi
cultăților ivite și a indicat 
modalitățile de ieșire din si
tuația creată.

V. A. Zorin a propus să se 
includă pe ordinea de zi a 
comitetului probleme în care 
statele membre ale comitetu
lui ar putea adopta hotărîri 
practice. In afară de aceasta, 
a subliniat reprezentantul so
vietic, ordinea de zi a comite
tului trebuie să corespundă 
principiilor de desfășurare a 
lucrărilor sale care au fost 
stabilite de comun acord.

Nimeni nu poate nega și 
nici n-a negat în cursul dis
cuțiilor, a subliniat V. A. Zo
rin, că problemele prezentate 
de delegația sovietică, și în 
primul rînd problema preîn- 
tîmpinării răspîndirii continue 
a armei nucleare, corespund 
întx-utotul tuturor acestor cri
terii. Puterile occidentale con
tinuă însă să insiste asupra 
discutării altor probleme vă
dit inacceptabile, încercînd 
mereu să reducă în cele din 
urmă totul la crearea pe teri
toriile altor țări a posturilor 
de control care le sînt nece
sare în scopuri de spionaj.

Pentru a urni problema 
punctul mort, a continuat 
prezentantul U.R.S.S., este 
cesar prin urmare să se 
sească o soluție de compromis. 
Din acest punct de vedere 
merită atenție propunerile fă
cute în ședința din 22 mai de 
reprezentanții Suediei și In
diei. Deși propunerea suedeză 
cu privire la discutarea unora 
din aspectele cele mai liti
gioase ale problemei privind 
o agresiune prin surprindere 
provoacă o serie de îndoieli, 
delegația sovitetică este gata 
să o examineze, în cadrul pro
punerii Indiei, ca această pro
blemă să fie discutată conco
mitent cu problema preintim- 
pinării răspindini in continu
are a armei nucleare. Delega
ția sovietică consideră că dis
cuția trebuie începută cu pro
blema împiedicării răspîndirii 
armei nucleare.

In încheiere V. A. Zorin s-a 
declarat de acord să discute 
cu cel de-al doilea copreședinte 
al Comitetului celor 18 pentru 
dezarmare — reprezentantul 
S.U.A. — formularea punctu
lui următor de pe ordinea de 
zi a comitetului pentru masu
rile care contribuie la destin
derea încordării internațio
nale, pe baza propunerii de 
compromis a delegatului In
diei.

Comitetului

Executiv

al UA.

M. RAMURA

din 
re- 
ne- 
gă-

DJAKARTA 23 (Agerpres).— 
La Djakarta continuă lucrările 
Comitetului Executiv al Uni
unii Internaționale a Studen
ților, la care participă repre
zentanți ai 36 de organizații 
studențești din Asia, Europa, 
Africa și America Latină.

La primul punct de pe or
dinea de zi „intensificarea ac
tivităților U.I.S. pentru soli
daritatea internațională cu 
studenții Asiei în lupta lor 
pentru pace, împotriva impe
rialismului și colonialismului, 
pentru drepturile democratice 
ale studenților și pentru re
forma învățămîntului**, au luat 
cuvîntul reprezentanți ai orga
nizațiilor studențești din 
U.R.S.S., Brazilia, Australia, 
Cuba, R. P. Polonă, India, Ja
ponia, ai Uniunii generale a 
studenților din Africa neagră 
etc.

Din partea studenților 
mini a vorbit 
conducătorul 
U.A.SJL, care 
crările acestui

SAIGON 23 (Agerpres). — 
„Cinci militari americani au 

fost răniți la 23 mai în cursul 
luptelor din Vietnamul de 
sud" — anunță agenția UNI
TED PRESS INTERNATIO
NAL.

Asemenea comunicate laco
nice sînt tot mai frecvente în 
relatările agențiilor de presă 
privind situația din Vietnamul 
de sud. Ele constituie dovada 
cea mai elocventă a netemei
niciei afirmațiilor oficiale 
americane, potrivit cărora cei 
peste 5.000 de soldați și ofi
țeri americani trimiși să sal
veze dictatura diemistă, care 
se clatină sub loviturile miș
cării de eliberare națională, 
nu ar participa la lupta îm
potriva partizanilor sud-viet- 
namezi.

De obicei agențiile de presă 
oficiale și ziarele americane 
trec foarte repede peste ase
menea relatări, rezumîndu-se 
la înserarea unor cifre 
care trebuie să iasă cit 
puțin în evidență. La 23 
însă, agențiile de presă,

seci, 
mai 
mai.

in-

auclusiv cele americane, 
transmis cu lux de amănunte 
împrejurările în care au fost 
răniți cei cinci militari ame
ricani. Explicația este foarte 
simplă : printre ei se află și 
locotenent-colonelul Frank B. 
Clay, fiul generalului în re
tragere Lucius D. Clay, re
prezentant special al președin
telui Kennedy în Berlinul oc
cidental.

Rănirea sa este descrisă de
taliat de corespondentul agen
ției U.P.I. Aflăm, astfel, că 
trupele diemiste, însoțite de 
numeroși „consilieri" america
ni, au fost transportate de eli
coptere în districtul Hau My, 
la 45 mile sud-vest de Saigon, 
pentru a încercui un detașa
ment de partizani. Militarii 
americani care deserveau eli
copterele nu s-au rezumat nu
mai Ia transportarea trupelor 
ci au deschis foc de mitralieră 
împotriva patrioților sud-viet- 
namezi. într-unul din elicop
tere se afla și Clay-junior. 
Unul dintre gloanțele partiza
nilor I a lovit și pe el.

MADRID 23 (Agerpres). — 
„Grevele continuă în toate re
giunile din Spania, cuprinse 
de cîteva s&ptămîni de cea 
mai vastă mișcare revendica
tivă din istoria regimului spa
niol" — arată agenția FRAN
CE PRESSE, care subliniază 
că „toate informațiile primite 
la Madrid în cursul zilei de 
marți, arată că situația rămîne 
neschimbată la minele din 
Asturia, în regiunea Bilbao, în 
provincia Leon“. Se constată 
o creștere puternică a mișcă
rii greviste în zona industria
lă din Barcelona. In această 
regiune sînt în grevă 20.000 de 
oameni ai muncii cărora li 
s-au alăturat în ultimele 24 de 
ore muncitorii de la Fabrica 
de mașini de scris „Hispano- 
Olivetti". La Bilbao continuă 
greva celor 20.000 de oameni 
ai muncii. La întreprinderea 
națională „Bazan" din Galicia 
continuă greva „brațelor în
crucișate". In provincia Astu
ria, numărul greviștilor se ri
dică la 35.000. Mișcări de soli
daritate au loc, de asemenea, 
în provincia Saragosa, unde 
1.200 de muncitori de la mi
nele de lignit au încetat lu
crul. In aceeași provincie, 
3.500 de muncitori de la între
prinderile naționale hidroelec
trice au declarat de asemenea 
grevă.

Agenția France Presse subli
niază că mișcarea grevistă în

Catalonia s-a extins mult, nu
mărul greviștilor ajungînd la 
20.000. Se consideră, că în 
următoarele zile numărul gre
viștilor va crește ca urmare a 
participării la grevă a oame
nilor muncii de la transpor
turile urbane din Barcelona, 
care au declarat că vor de
clara grevă dacă revendicările 
lor privind mărirea salariilor 
nu vor fi satisfăcute.

Agenția France Presse arată 
că încercarea guvernului de a 
stăvili mișcarea grevistă prin 
publicarea unui decret care o 
dată cu majorarea prețului la 
cărbune prevede și o mărire a 
salariilor minerilor nu a dat 
rezultatele scontate. Mișcarea 
grevistă ia din zi în zi o și 
mai mare amploare. De aceea, 
guVernul franchist intensifică 
acțiunile represive împotriva 
muncitorilor greviști. Cei 1.200 
de muncitori de la „Manufac- 
turas Metalicas Madrilenas"

au fost rechiziționați la sosi
rea lor la lucru. Aceasta, de
oarece o comisie a personalu- 
lui acestei întreprinderi s-a 
prezentat la direcția întreprin
derii cerînd majorarea sala
riilor.

In cursul zilei de marți po
liția franchistă a operat nu
meroase arestări. La 
au fost arestate 30 de 
ne, la Barcelona 9, în 
7. Numeroase arestări 
denți au fost efectuate în ulti
mele zile la Barcelona și Ma
drid. Potrivit agenției France 
Presse numărul total al per
soanelor puse de poliția din 
Barcelona la dispoziția auto
rităților militare este de 94. 
Printre acestea figurează trei 
tineri avocați. Se semnalează, 
de asemenea, arestarea la Ma
drid a lui Francisco Romo, 
vicepreședinte al secțiunii uni
versitare a Asociației spaniole 
de cooperare europeană.

Răscoala unor deținuți
antifranchiști

Manifestul
Partidului Comunist

din Spania

Madrid 
persoa- 
Asturia 
de stu-

ro- 
Andrei Ștefan, 
delegației 

participă la la
comi tet.

BANGKOK 23 (Agerpres).— 
Guvernul tailandez a anunțat 
marți seara că un contingent 
de trupe australiene va sta
ționa în Tailanda. Comunica
tul oficial transmis de postul 
de radio Bangkok arată, de 
asemenea, că în prezent sînt

4! GER!A „Asasinatul în plină ii

relatează agenția .France Presse"

MADRID 23 (Agerpres). — 
Referindu-se la surse oficiale, 
corespondentul din Madrid al 
agenției Reuter transmite că 
500 de deținuți din închisoa
rea Puerto de Santa Maria 
din apropiere de Cadiz s-au 
pronunțat în sprijinul luptei 
greviste a oamenilor muncii 
spanioli. Deținuții au organi-

zat o demonstrație și au de
clarat greva foamei. Ei s-au 
adunat în fața închisorii și au 
refuzat să se reîntoarcă în ce
lulele lor.

Corespondentul adaugă că, 
potrivit unor surse demne de 
încredere, deținuții s-au răs
culat și au luat închisoarea 
sub controlul lor.

I. A. GAGARIN 
ÎN JAPONIA

TOKIO 23 (Agerpres). — Apro
ximativ 15.000 de studenți au as
cultat la 23 mai conferința ținuți 
de pilotul cosmonaut I. A. Gagarin 
in sala sporturilor a Universității 
Waseda, una din cele mai vechi 
universități din Japonia.

In aceeași zi a avut Ioc la To
kio un miting închinat vizitei In 
Japonia a cosmonautului sovietic 
I. A. Gagarin, la care an partici
pat peste 10.000 de persoane. Apa
riția primului piloț-cosmonaut, 
I. A. Gagarin, a fost salutată de 
un ropot de aplauze.

In cuvintările rostite la miting, 
vorbitorii au relevat importantele 
realizări ale Uniunii Sovietice în 
domeniul cuceririi Cosmosului, 
eforturile uriașe ale poporului so
vietic In lupta pentru pace și secu
ritatea In întreaga lume.

UN ORAȘ PĂRĂSIT
SI ÎNFOMETAT

rașul Donora din 
statul Pennsylvania 
este una din locali
tățile trecute de 
autoritățile nord-a- 
mericane în cate
goria regiunilor

lovite de „șomaj cronic’*. Recent, 
corespondentul ziarului „THE 
WORKER”, Art Shields, a fă
cut o vizită în această localitate. 
El a scris următoarele despre 
cele văzute :

Roger Blough, președintele 
companiei „U. S. Steel Corp.** a 
părăsit acest oraș mort. Cele 13 
furnale ale uzinei „U. S. Steel” 
nu mai scot fum de peste doi 
ani.

Donora este unul din cele mai 
deprimate orașe din America. 
Străzile sînt pline de oameni 
sărmani. Un comerciant de ali
mente a sfătuit femeile din Do
nora ce trebuia iă facă pentru a 
„strînge cureaua”. Acest sfat este 
înscris pe un afiș de reclamă 
pe care l-am văzut lipit de un 
cîntar într-un magazin: „Serviți 
mîncăruri fără carne”. Sfatul nu 
are nimic deaface cu teoriile 
vegetariene. Femeile nu au pur 
fi simplu bani pentru a cum-

pâra carne, 
avertisment 
întîmpla și 
lurgice.

In orice 
laritate organizat în orașele pe 
care le-a vizitat d-l Blough, pre
ședintele lui „U. S. Steel Corp.” 
ar ocupa ultimul loc. La Donora 
el este cel mai mult disprețuit. 
Președintele Kennedy, pe de altă 
parte, a pierdut mult atunci 
cind s-a opus reducerii săptă- 
mînii de muncă pe care oame
nii o cer în era automatizării și 
s-a împotrivit sporirii salariilor. 
In mod deosebit el nu a cucerit 
pe oamenii din Donora. Și nu îi 
va cîștiga atîta timp cît nu-și 
va respecta promisiunile de a 
ajuta orașele lovite de criză.

O demonstrație dramatică 
care a avut loo în urmă cu trei 
luni a reamintit acest lucru lui 
Kennedy. Demonstrația a fost 
organizată de 150 de femei, soții 
ale muncitorilor metalurgiști 
conoediați. Ele au aflat că mi
nistrul Muncii, Goldberg, urma 
să vină la Pittsburgh. Atunci au 
închiriat trei autobuze și l-au 
înconjurat pe Goldberg cind a- 
cesta se pregătea să intre în ho-

Iar Donora este un 
de ceea ce se poate 
în alte orașe meta-

concurs de popu-

ALGER 23 (Agerpres). — ..In 
Algeria continuă atacurile 
bandelor fasciste ale O-A-S. 
A sas» natal in plină zi a deve
nit un fapt cotidian*. Așa iși 
începe reportajul coresponden
tul din Alger al agenției 
France Presse care arată că 
în cursul zilei de 22 mai bi
lanțul crimelor comise de ul- 
tracolonialiști în principalele 
orașe algeriene s-a ridicat la
27 de morți și 12 răniți. Marți 
numai la Alger au avut loc
28 de atentate care s-au sol
dat cu moartea a 23 de per
soane și rănirea gravă a altor 
5. Ca și în zilele precedente, 
fasciștii din O.A.S. nu s-au 
dat înlături de la asasinarea 
în plină zi a femeilor și co
piilor lipsiți de apărare.

Potrivit agenției France 
Presse europenii care vor să 
părăsească Algeria sînt terori
zați de bandele O.A.S. La 22

mai. relatează agenția- un grup 
de huligani fasciști au arun
cat in fața unui comisariat de 
poliție din centrul orașului 
Oran o grenadă cu scopul de 
a intimida populația europea
nă care așteptă efectuarea for
malităților de plecare spre 
Franța. In urma exploziei mai 
multe persoane, printre care 
femei și copii, au fost rănite. 
In același timp la un alt co
misariat un grup de șoc al 
O.A.S. a pătruns în interio
rul clădirii amenințînd cu 
moartea pe cei prezenți dacă 
nu vor părăsi imediat clădi
rea comisariatului. în aceeași 
zi, un grup O.A.S. a săvîrșit 
o acțiune similară și la filiala 
din Oran a societății „Air 
France" din Oran.

în același timp, în Franța 
continuă demonstrațiile și mi
tingurile de protest împotriva 
fărădelegilor O.A.S.

în curs consultări cu „alte 
țări" cu privire la dizlocarea 
unor contingente de-ale lor în 
Tailanda.

Comunicatul nu dă amănun
te asupra efectivului contin
gentului australian și nici a- 
supra datei la care urmează 
să sosească în Tailanda. Agen
ția Reuter, citind surse auto
rizate din Canberra, precizea
ză că Australia va trimite în 
Tailanda un escadron de avi
oane de luptă „Sabre” echi
pate cu rachete aer-aer „Side- 
Winder" și cu tunuri de 30 
mm.. în stare să transporte 
cantități însemnate de bombe. 
Este vorba, arată agenția, de 
un număr de 12 avioane și 150 
de militari care se află în 
prezent în Malaya.

In ce privește trupele ame
ricane. ele se instalează te
meinic în Tailanda. Intr-o co
respondență din Washington, 
ziarul ^\ew York Times” scrie 
câ „oficialitățile americane 
sînt de părere că trupele 
S.U.A. vor trebui 
în Tailanda 
ani’’.

După cum 
transmise de
Presse, avioanele de vînătoa- 
re americane 
Tailanda execută 
deasupra fluviului
care constituie granița 
tei țări cu Laosul, la 
cîteva sute de metri 
dine.

timp
menținute 
de cîțiva

din știrilereiese
agenția France

staționate în 
manevre 
Mekong, 

aces- 
numai 
altitu-

tiilton. Ministrul a fostteiul
diplomat și afabil atunci cind a 
invitat femeile să intre spunîn- 
du-le: „Problemele voastre îmi 
sînt foarte apropiate”. Dar fe
meile s-au așteptat să fie între
prinse acțiuni. Familiile lor erau 
înfometate. O mamă i-a pus ur
mătoarea întrebare: „Cît de 
proaste trebuie să fie condițiile 
pentru a fi considerați drept lo
cuitori ai unei regiuni lovite de 
criză ?” Goldberg a răspuns că 
președintele Kennedy „se inte
resează” de problemă. Atunci o 
femeie a strigat: „Dar ce știe el 
despre Donora ?”. Femeile au 
cerut ca soții lor să primească 
de lucru, ca furnalele să încea
pă din nou producția. Ele au ce
rut guvernului să exercite pre
siuni asupra societăților metalur
gice pentru a redeschide uzinele 
din Donora. D-l Blough nu a 
oferit însă nici o dovadă că au 
avut loc asemenea presiuni.

Intre timp sănătatea copiilor 
se înrăutățește tot mai mult. Ma
mele ne povestesc că copiii stri
gă după lapte proaspăt și carne.

Unii oameni au mai găsit de 
lucru într-o fabrică de produse 
finite din oțel. Cîțiva au accep
tat să lucreze tntr-o fabrică de 
zinc unde gazele otrăvitoare au 
ucis 20 de muncitori în urmă cu

cîțiva ani. Dar masa locuitorilor 
Donorei nu are de lucru. Atunci 
cind cineva întreabă de ce nu 
merg să-și caute norocul în alte 
orașe primește răspunsuri ca a- 
cestea :

„Am încercat, nu folosește la 
nimic. Ei concediază muncitori 
și în alte fabrici, în fiecare zi”.

Altul spune: „Mi-am clădit 
propria casă. Nu vreau să o pă
răsesc. Mi-am pus toate speran
țele în ea. Am muncit pentru ea 
ani de-a rîndul. Și chiar dacă 
vreau să o vînd nimeni nu o 
cumpără”.

Un muncitor declară: „Am 
crezut că casa mea este castelul 
meu. Acum ea a devenit închi
soarea mea”.

Un șomer se miră cu ce drept 
corporațiile oțelului sacrifică 
mii de familii pe această cale 
aspră. „Corporația are o răspun
dere față de muncitori — spu
ne el. Dar parcă a pățit ceva 
pentru aceasta ? Și de ce guver
nul nu face nimic pentru a-i 
opri ?”.

Donora nu este însă singura 
localitate care se află în această 
situație. Orașul Clairton unde se 
produce cocs se luptă la fel pen
tru viață. Și muncitorii văd că 
mereu alte orașe metalurgice 
din Pennsylvania sînt condam
nate la stagnare.

Fotografia noastră înfățișează 
un aspect obișnuit în «ceste 
zile pe străzile Algerului. Trei 
teroriști făcînd parte dintr-o 
grupă de șoc a O.A.S. atacă 
forjele de ordine. Teroriștii 
trag protejați de cîteva auto
mobile parcate pa o stradă 

din Alger.

MADRID 23 (Agerpres). 
„Partidul comunist consideră 
perspectiva dezvoltării mișcării 
greviste pune în fața tuturor for
țelor politice ale opoziției anti- 
franchiste, sarcina de a elabora 
de urgență, în comun, o soluție de
mocratică care să oglindească cu 
adevărat voința poporului, în 
scopul înlocuirii regimului lui 
Franco. In acest scop, el le pro
pune o colaborare loială".

Prin aceste cuvinte se încheie 
manifestul Partidului Comunist din 
Spania, difuzat la 22 mai la Ma
drid și reprodus de agenția France 
Presse.

Partidul comunist subliniază câ 
lupta pentru majorarea salariilor și 
pentru libertăți democratice a cu
prins întreaga Spanie.

„Umăr la umăr cu clasa mun
citoare, a cărei luptă deschide o 
etapă hotărîtoare pe calea spre 
lichidarea dictaturii franchiste, se 
spune în manifest, acționează in
telectualitatea, studenții, femeile 
care protestează și își exprimă so
lidaritatea, ceea ce subliniază forța 
și profunzimea mișcării actuale, 
amploarea sa socială și baza na
ționala pe care se sprijină.

Lupta care se desfășoară în pre
zent a permis oamenilor 
să-și dea seama 
forță și a scos
nea 
struct 
nutmîive..

„Toate 
franchiste 
nească ca . «
cina istorică, coordonîndu-și acți
unile și stabilind unitatea nece
sară care va intensifica inițiativa 
maselor și spiritul lor combativ".

Partidul consideră că astăzi 
există condiții pentru ca mișcarea 
antifranchistă să devină calea ge
nerală de folosire a tuturor for
melor luptei de masă, de la înce
tinirea lucrului și greve pînă la 
demonstrații de stradă „pentru a 
ajunge Ia greva națională sub 
conducerea tuturor forțelor opozi
ției anti franchiste".

PE SCURT
HOLLANDIA (Irianul de vest). 

Potrivit relatărilor agenției Reu
ter, autoritățile olandeze din Iria
nul de vest au recunoscut că în 
peninsula Vogelkop, în regiunea 
din jurul orașului Teminabuan (a 
cărui ocupare de către forțele de 
partizani a fost anunțată de Con
siliul apărării al Indoneziei), se 
desfășoară lupte violente. Ciocniri 
între partizani și trupele olande
ze, scrie ziarul din Amsterdam 
„Het Parool", au loc și pe alte 
porțiuni de litoral în lungime to
tală de peste 600 de mile. Îngri
jorate de evoluția nefavorabilă a 
operațiunilor militare, autoritățile 
olandeze, transmite agenția Reu
ter, au hotărî t evacuarea popu
lației civile europene din șase re
giuni ale Irianului de vest. Ope
rațiunile de evacuare au și în
ceput.

MOSCOVA. — S-a deschis cea 
de-a 12-a sesiune a Consiliului 
științific al Institutului unificat de 
cercetări nucleare de la Dubna. La 
lucrările Consiliului științific Iau 
parte emlnenți fizicieni din țările

dictaturii 
arii sale

muncii 
de propria lor 

la iveală slăbiciu- 
și putreziciunea 
politice si admi-

opoziției anti- 
să-șj indepij-

forțele 
trebuie 
hotărîre și energie scbt-

■

minieri spanioli se găsesc în grevă de cîfeva săplămîni. 
Prima din fotografiile noastre prezintă pe cîfiva din minierii gre
viști. Cea de a doua imagine reflectă tabloul unei întreprinderi 
carbonifere paralizate de grevă. Totul pare mort. Vagonetele au 
înlemnit. Numai un cal umblă în voie prin aceste locuri ce par 

părăsite de om.

(Din revista elvețiană „SCHWEIZER ILLUSTRIERTE ZEITUNG")

și întrecerea pașnică
Onorabilul lord

ordul Hailsham, 
unul din conserva
torii britanici de 
frunte, are o mare 
predilecție 
cuvîntări. în 
cursurile lui, 

cu regularitate la diverse 
nări organizate de partidul con
servator, găsim următoarea înlăn
țuire de raționamente : „în lume 
există trei forțe ale binelui : 
Commenwealfhul britanic, Europa 
occidentală și America de Nord, 
prin care înțeleg S.U.A. și Ca
nada". Aceste țări — și numai 
ele — reprezintă chintesența 
„valorilor supreme ale civiliza- 
fiei”, restul lumii căzînd în pă
catul „comunismului". Datoria 
„forțelor binelui" ar fi să „cu
rețe lumea de comunism".

Cu unele deosebiri neînsem
nate, asemenea predici sînt ți-

pentru 
dis- 

finute 
adu-

nute de mulți ani. în
timp, însă, participanții la 
rile conservatorilor au
să-l audă pe onorabilul lord a- 
tacînd și o temă nouă : „începem 
să trăim într-o lume a coexisten
ței în condițiile întrecerii". Hail
sham se explică : războiul mo
dern echivalează cu pieirea și 
de aceea „întrucît este evident 
că nu avem de ales decît între 
coexistență sau inexistență, 
buie să primim provocarea 
coexistență”.

După cum se vede, pînă
un fruntaș conservator, afît 
conservator ca lordul Hailsham, a 
înfeles că nici prin rugi, nici 
prin forță țările socialiste nu pot 
fi izgonite de pe planeta noastră 
și, de aceea — vrînd-nevrînd — 
va trebui să se accepte coexisten
ța și întrecerea cu ele.

Un progres atît de evident în

ultimul 
adună- 
prilejul

Ș' 
de

PE SCURT
lagărului 
prezidată 
savanți: 
bru corespondent al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., directorul In
stitutului unificat, prof. Heinz Bar- 
wich (R. D. Germană) și acad. 
Șerban Țițeica (R. P. Romînă), di
rectori adjuncți.

socialist. Sesiunea este 
alternativ de următorii 
Dmitri Blohințev, mem-

BERLIN. — La 21 mai, la Univer
sitatea Humboldt din Berlin și-a 
început lucrările cea de-a doua 
conferință a bibliotecilor școlilor 
superioare și institutelor științifice 
din țările socialiste. La această 
conferință participă delegații din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Romînă, Uniu
nea Sovietică șl R. P. Ungară.

PARIS. — Mișcările revendica
tive cuprind pe rînd fiecare sec
tor al activității naționale. Peste 
300.000 de feroviari au declarat o 
grevă de 24 de ore. Acțiuni gre
viste au, de asemenea, loc la în
treprinderile de transporturi ur
bane din Paris, la arsenale șl la 
întreprinderile militare, precum și
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la întreprinderile de gaz și elec
tricitate, unde oamenii muncii au 
hotărît să declare o grevă de 12 
ore In ziua de 29 mai. 4.000 de 
muncitori de la serviciile medicale 
din Paris au manifestat marți în 
fața primăriei orașului. In semn 
de solidaritate, alți zeci de mii de 
muncitori de la serviciile medicale 
din țară au participat la acțiuni 
revendicative asemănătoare. Ca
racteristica principală a acestor 
mișcări constă în faptul că ele 
sînt organizate în comun de fede
rațiile sindicale C.G.T., C.F.T.C. 
si Force Ouvri&re.

VARȘOVIA. — La 
Culturii și Artei al R. 
s-au Încheiat lucrările ______
conducătorilor și lucrătorilor de la 
editurile din țările socialiste. Par- 
ticipanții la conferință au subliniat 
necesitatea dezvoltării continue a 
colaborării dintre edituri. La lu
crările conferinței au participat 
delegații din R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, U.R.S.S. si 
R. P. Ungară.

Ministerul 
P. Polone 
conferinței

felul de a gîndi al lordului Hail
sham n-ar putea fi decît salutat.

Constatăm însă că el este ds 
acord cu întrecerea pașnică nu
mai cu condiția ca guvernul An
gliei și guvernele celorlalte sta
te atlantice „să nu sacrifice con
vingerile și valorile morale fun
damentale pe care le apărăm". 
Și care sînt aceste „valori mo
rale fundamentale"? După Hail
sham ele sînt în număr de trei :

„Nu trebuie să renunțăm la 
arma atomica și la asigurarea 
unei superiorități categorice în 
domeniul forței nucleare de dis
trugere’’, „Nu trebuie să permi
tem crearea unor zone denuclea
rizate", „Nu trebuie să acceptăm 
un acord care să consfințească 
actuala stare de lucruri 
ropa”.

Precum se constată, 
lordului Hailsham, prima 
„valorile morale fundamentale" 
ale Angliei și ale întregii lumi 
capitaliste ar fi bomba atomică, 
în esență, principalele „valori 
morale fundamentale" se reduc 
la falita politică „de pe poziții 
de forță".

Date fiind luciditatea și dez
voltatul simț al umorului ce ca
racterizează majoritatea englezi
lor, e ușor de presupus că pro
filul moral și inteligența onora
bilului lord vor fi apreciate 
insulele britanice după cum me
rită.

E semnificativ că ultimele 
cursuri pe care le-a ținut lordul 
Hailsham au fost întrerupfe în 
repetate rînduri de exclamații iro
nice și huiduieli. In fiecare zi 
aflăm noi vești despre puternica 
mișcare din Anglia împotriva 
experiențelor nucleare din re
giunea insulei Christmas, pentru 
interzicerea armei atomice și cu 
hidrogen, pentru dezarmare.

Toate acestea denotă că en
glezii de rînd văd cu totul alt
fel coexistența pașnică decît unii 
lorzi pentru care culmea înțelep
ciunii politice constă în a admi
te întrecerea cu țările socialiste 
numai finind ascunsă sub haină 
bomba cu hidrogen.

în Eu-

potrivit 
dintre

în

dis-

EM. RUCAR


