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ÎN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA

CONGRES AL U.T.M.
Pe agenda tot mai boga

tă a succeselor pe care le 
înscriu tinerii din țara 
noastră tn întâmpinarea ce
lui de-al III-Iea Congres al 
U.T.M., se adaugă zilnic 
noi și noi realizări în pro
ducție, in munca culturală, 
în activitatea de folos ob
ștesc.

Brigada
muncește»

O Mișcarea de inovații cu
prinde tot mai mulți tineri 
din întreprinderile indus, 
triale ale regiunii Pitești. De 
la începutul anului și pînă 
în prezent, tineretul munci
tor din aceste întreprinderi 
a înaintat cabinetelor tehnice 
peste 200 propuneri de ino
vații, dintre care 102 se și 
aplică în producție. Valoarea 
economiilor antecalculate re
zultate din aceste inovații 
trece de 2.500.000 lei. Alte 
400 propuneri de inovații 
sînt în stadiul de experimen
tare. Printre inovatorii frun
tași se numără și Stelian Mo. 
cioiu. Marin Păuna și Nico
lae Olteanu de la Uzina ..Fo
sile Tudose**.Colibași. N. Pe
trescu și Moise Niculescu de 
la I M S. Cîmpulung-Muscel, 
N. Predescu și Stelian Li. 
bardi de la întreprinderea 
carboniferă Schitu-Golești și 
alții.

mai bine

O în regiunea Hunedoara 
un număr tot mai mare de 
tineri participă în timpul 
l’ber la diferite' acțiuni pa
triotice. Săptămîna trecută 
peste 3.000 de tineri din 
centrul siderurgic Hune
doara au lucrat voluntar 
pe șantierul noilor agre
gate siderurgice și la des
cărcatul vagoanelor sosite 
cu materiale de construc
ții. Tinerii din orașul Hu
nedoara au declarat luna 
august „Luna colectării 
metalelor vechi". Numai 
în prima săptămînă din a- 
ceastă lună ei au adunat 
pentru oțelării 322 tone 
de fier vechi.

Vladimir Gnasienco de la

tot mai intens

—•---

Materiale 
pentru

didactice 
noul an

Tinerii • Vlcd Constantin, Picetti Antonio, Petrof Ovidiu, Gheor
ghiu Toma și Ciucloru Dragomțr sînt muncitori fruntași la 
Uzina „1 Mai" din Ploești. Ei se pregătesc acum pentru exame

nul de admitere la Institutul politehnic.

Foto : N. STELORIANșcolar
cu numeroase planșe 
necesare politehniză. 
rii invățămintului.

Sînt in curs de pre
gătire planșe sinteti- 
ce penau lecțiile de 
literatură privind via
ța și opera lui Mihail 
Sadoveanu, George 
Coșbuc și Vasile A- 
lecsandri. un caiet cu 
desene decorative pen 
tru copiii preșcolari 
etc.

La predarea lecți
ilor profesorii vor fo
losi și o serie de 
tablouri oglindind 
mari construcții 
dustrlale din 
noastră p’ecum
diafilme și diapoziti
ve create tn acest 
scop..

IZVORUL
scoală a radiațiilor 
corpurilor radioactive.

încă din anul tre
cut întreprinderea de 
material didactic a 
Ministerului Invăță- 
mintului și Culturii a 
făcut primele expe
riențe in vederea în
locuirii gipsului pen
tru mulaje cu mate- 
riale plastice. Anul 
acest n vechea secție 
de mulaje in gips a 
fost înlocuită cu sec
ția de mulaje in ma
terial plastic. Școlile 
au primit deja mu
late de ureche, ochi, 
aparatul respirator și 
altele din material 
plastic in culori na- 
turale.

Școlile vor fi de 
asemenea înzestrate 
cu o serie de hărți 
noi, printre zar€ har
ta fizică a lumii, și

Anul acesta școlile 
vor fi înzestrate cu 
materiale didactice 
noi necesare bunei 
desfășurări a proce
sului de învățămînt.

Pentru laboratoa
re^ de fizică și chi
mie, de exemplu, au 
fost pregătite truse 
individuale ale elevi
lor. p'intre care : 
truse cu planșete de 
electricitate, truse de 
dinamomettu, truse 
pentru experiențe de 
optică etc. De ase
menea în noul an de 
invățămint vor fi pu. 
se la dispoziția ele
nilor o serie de apa
rate noi ca : stația 
meteorologică, tuburi 
Toricelli, spintarisco. 
pul. acesta din urmă 
fiind un aparat deo
sebit de important 
pentru explicarea in

S-A TRANSFORMAT
ÎN FLUVIU LARG

La ceasul cînd sirenele din 
Valea Jiului anunță începerea 
unei zile noi de muncă, prin 
suișuri, prin puțuri și prin 
galerii ce par nesfîrșite pășesc 
cu însuflețire minerii spre 
abataje. La ceasul acesta Pe
ter Moise, preia schimbul de 
la Bartha Francisc.

— Cum v-a mers astăzi ?
— Bine 1 15 la sută depă

șire.
Cei doi își string mîinile și 

se despart. Și tot la această 
oră Tucaciuc Mihai de la mi
na Aninoasa, vorbește tineri
lor din brigada sa, ieșind din 
schimbul trei, despre noua 
combină sovietică care va fi 
introdusă nu peste mult timp 
și în mina lor. Și tot în acest 
moment Hunyadi Ion, șeful 
brigăzii de tineret de la mina 
Vulcan, termină ultimele ar
mări, iar Ghioancă Sabin de 
la sectorul 3 Lupeni, un tînăr 
priceput, cunoscător al adîncu- 
rilor ca un veteran încercat, 
ajungînd cu brigada lui în a- 
bataj se oprește în fața fron
tului de cărbune și începe o 
mică consfătuire.

— Avem în fața noastră un 
eveniment deosebit de însem
nat, le vorbește Sabin băieți
lor : Congresul al III-Iea al 
U.T.M. Trebuie sâ-1 cinstim 
așa cum se cuvine.

— Eu sînt de părere, spu
nea utemistul Gloța Marin, 
să mai aducem oameni în bri
gada noastră pentru că numai 
așa o vom scoate la capăt. Se 
cer forțe.

— Nu se cer forțe, sîntem 
destui oameni, îl contrazice 
utemistul Nichita Constantin. 
Dar trebuie să ne mai îmbu
nătățim munca. Unii din noi 
cum sînt Mișu Duță sau Ioni
că Opriș mai lipsesc cîte oda
tă nemotivat și dau dovadă 
de indisciplină. Să-i criticăm, 
să-i ajutăm să-și îndrepte lip
surile.

Și Moraru Valentin era de 
părere că disciplina în briga
dă mal lasă de dorit. Secretul 
succeselor pe care trebuie să 
le obțină brigada stă tocmai

întărirea disciplinei în muncă. 
Și spunîndu-și fiecare părerea 
s-au găsit și soluțiile cele mai 
bune pentru o nouă organi
zare a muncii.

— De azi înainte se va lu
cra în felul următor, le-a spus 
Ghioancă Sabin tinerilor din 
brigada sa : 
taie straturile
pichamerul și îl încarcă în 
crațer apoi trece și face arma
rea. Schimbul doi găsind 
armarea făcută de schimbul 
unu începe munca la cra
țer, adună în același timp 
cărbunele împrăștiat pe lin
gă crațer și îl încarcă în 
bunker. Schimbul II face cîte 

a 
de

Uzinele „Strungul" din Ora
șul Stalin studiază în vede
rea creării unor noi Inovații.

in. 
țara Mihai Novicov

schimbul unu 
de cărbune cu

(Agerpres)

Un nou succes al colectivului 
Navale Oltenița

Șantierelor

muluî trecut — a fost practic li
chidat. Se generalizează învăță- 
mîntul de șapte ani, care în cu- 
rînd va deveni de opt ani. în 
școlile superioare învață fii de 
muncitori și țărani muncitori.

Nu putem să nu ne pă
trundem de o legitimă mîndrie 
aflînd — cum se arată într-un 
studiu apărat in „Lupta de cla
să" — că în Valea Jiului, cca 
mai importantă bază carboniferă 
a țării, din 300 de ingineri. 295 
sînt fii de muncitori și țărani 
muncitori iar |a Combinatul si
derurgic Hunedoara, din totalul 
specialiștilor cu o înaltă califi
care, mai mult de 70% sînt re
crutați din rodul muncitorilor 
care au urmat institute de învă- 
țămînt superior în anii democra
ției populare.

Pentru a ajuta tinerilor mun
citori să sc ridice mereu pe sca
ra calificării profesionale, stalul 
democrat popular a organizat o 
rețca vastă de țcoli superioare 
și de cultură generală serale și 
fără frecvență.

Totodată li îndemîna tinere
tului sînt și alte posibilități de 
a și lărgi necontenit orizontul de 
pregătire. Tinerii de azi — mun
citori. țărem sau studenți — 
sînt oameni eăroia istoria le-a 
încredințat o sarcină .de excep
țională răspundere; ei vor înce
pe construcția comunismului. 
Dar ca să poată fi la înălțimea 
acestej misiuni, ei sînt datori să 
se obișnuiască 
lucra cu un « 
pundere. 
poți 
măr _ ___
Caravanele cinematografii

Cu ani în urmă, Ilie Pintilic 
îi îndemna cu ardoare pe uce
nicii de la Atelierele Nicolina- 
Iași să citească. El le dădea pri
mul exemplu. „Cum venea acasă 
— își amintește un muncitor—se 
suia sus pe deal și citea. Dar nu 
se mulțumea doar să citească. 
Reușise să și încropească o mică 
bibliotecă. Și tot a?a cum altăda
tă ucenic fiind împrumuta cărți 
de la muncitori mai vîrstniei, a- 
cum le împrumuta el noilor uce
nici. Unii luau, dar nu citeau. 
Atunci în pauzd de la unspre
zece îi aduna pe iarba verde și 
întreba : „Cum ți-a plăcut ca
pitolul cutare ?■* Cel ce nu citise 
nu știa, dar llie Pinlilie, prin- 
zîndu I, insista: „Vezi că n-ai 
citit ? ia-o imediat și citește".

Sub regimul trecut, setea de 
cunoaștere a tinerilor muncitori, 
mai ales a uteciștilor, era imen
să. Lupta ilegală era în mare 
parte lupta pentru cîștigarea 
conștiințelor umane. Mii și mii 
de oameni trebuiau să fie con
vinși să se înregimenteze în 
lupta de clasă organizată, sub 
conducerea comuniștilor. Pentru 
aceasta trebuia să fie eliberați 
de teamă, de prejudecăți, de su
perstiții, de obscurantism. Dar ca 
să convingi pe cineva trebuia să 
știi, trebuia să mînuiești cu iscu. 
sință argumentele pe care nu le 
puteai avea dacă nu-ți însușeai 
o cultură vastă.

Stăpînirea de ieri făcea tot 
posibilul pentru a-i „cultura- 

pe muncitori doar atît cît 
nevoie ca să

fabrici. Școlile profesiona- 
de meserii și 
erau „înfundate", j 

venții lor n-aveau dreptul 
continue studiile. Iar școlile se
cundare și superioare erau 
tic interzise pentru fiii de 
citori și țărani muncitori, 
prea scumpe.

Abia după 23 August 
după victoria clasei muncitoare, 
prin instaurarea regimului de de
mocrație populară, porțile cul
turii s-au d1schis Iaig în fața ti’ 
neretului muncitor. Lucrările 
celui de-al 111-lea Congres al 
P.M.R. au arătat elocvent cît de 
mari sînt realizările noastre și 
pe acest tărîm. Analfabetismul — 
această plagă rușinoasă a regi4

Aceasta este 
dragă de acest

Spre deosebire de vechile 
drăgi construite înainte aici, 
noua serie prezintă numeroa
se îmbunătățiri inlocuindu-se 
n’tuirea prin sudură semiau
tomată și automată. De ase
menea instalația de dragaj a 
fost modernizată, comenzile 
fiind centralizate.

(Agerpres)

Intensificindu-și eforturile 
în întrecerea socialistă in cin
stea zilei de 23 August colec
tivul de muncitori și tehnicie
ni de la Șantierele Navale din 
Oltenița au obținut un nou 
succes. Marți a fost lansată la 
apă, cu 15 zile înainte de ter
men, o nouă dragă cu cupe, 
pentru săparea de canale in

Delta Dunării, 
cea de-a doua 
fel din seria de 14 ce vor fi 
construite la Șantierele navale 
Oltenița în acest an și în 
cursul anului viitor.

La alte două dragi lucrările 
sînt în stadiu avansat, urmînd 
a fi lansate la apă in cinstea 
zilei de 23 August.

o susținere suplimentară 
tavanului trăgînd juguri 
lemn acolo unde se cere.

— Iar noi din schimbul 3 
știm ce ne-a mai rămas de 
făcut, a intervenit tînărul 
Gheorghe Boțoagă. Facem per
forări, răpim stîlpij metalici, 
pușcăm și mai facem dacă 
este nevoie stive de lemn pen
tru susținerea presiunii.

Membrii brigăzii de tineret 
condusă de Ghioancă Sabin 
au primit această nouă'or
ganizare cu multă încredere. 
Pînă atunci toate operațiile de 
care se vorbea erau făcute de 
fiecare schimb în parte și de 
aceea munca era nu suficient 
de spornică, calitatea cărbune
lui era slabă iar productivita
tea muncii scăzută. Consumul 
specific de materiale lemnoa
se și materiale explosive de
pășea pe cel planificat pentru 
că oamenii nu lucrau suficient 
de organizat.

In ultimul timp brigada lui 
Ghioancă a muncit după a- 
ceastă nouă organizare. In 
cinstea Congresului U.T.M. 
brigada a izbutit să obțină un 
spor de 11 la sută față de cel 
planificat la productivitatea 
muncii, la consumul de ma
terial lemnos o reducere de 
8,1 la sută și la material ex- 
plosiv de 3,2 la sută. Aceasta 
înseamnă o economie de 4880 
lei. In același timp prețul de 
cost pe tona de cărbune a scă-

(Agerpres) în mai buna organizare a lo
cului de muncă în abataj, în

zut cu 1,78 lei.

LAL ROMULUS

muncească

1941,

re malul lacului

prac.
mun-
fiind

de uce-
Absol-

1 să-si

0 în regiunea Bacău nu
meroși tineri participă la ac
țiunile culturale și sportive 
inițiate de organizațiile 
U.T.M.

La concursul cultural-spor- 
tiv, de exemplu, organizat în 
întreprinderile și instituțiile 
orașului Bacău au luat par
te pînă în prezent peste 
12.000 tineri muncitori, elevi 
și funcționari.

Comitetul orășenesc Bacău 
al U.T.M. a organizat, de a- 
semen ea. peste 50 de excursii 
cu elevii școlilor profesio
nale și medii, în scopul cu. 
noașterii bogățiilor și frumu
seților patriei, la care au 
participat peste 2.000 tineri.

de pe acum a 
•unț de înaltă ;ăs- 

Numai 
sorbi cu 
nesfîrșit t

E mare porumbul I
Pe ogoarele întovărășirii din comuna Suatu, raionul Cluj

ț corespondentul „Scânteii ti- 
\ neretului'* pentru regiunea 

Hunedoara

Noi fabrici 
de produse 

lactate
De cîteva zile a intrat tn 

funcțiune, înainte de termen, 
noua Fabrică de produse lactate 
de la Craiova. Dotată cu mașini 
și utilaje cu un înalt nivel de 
mecanizare și având o serie de 
procese , tehnologice automati
zate, noua fabrică poate prelucra 
zilnic aproximativ 30.000 litri 
de lapte.

Noi fabrici de produse lac
tate se construiesc în prezent în 
diferite localități din țară. Re
cent în cartierul Săsar din ora
șul Baia Mare, a început con
strucția unei fabrici care va pre
lucra cca 30.000 litri lapte pe 
zi. Lucrările pentru construcția 
unei fabrici de produse lactate 
au început zilele acestea și la 
Tg. Mureș. Această fabrică va 
aproviziona populația cu lapte 
pasteurizat, diferite brînzeturi, 
iaurt, lapte acidofil și alte pro
duse.

(Agerprei)

Ce așteptăm de la studenții 
veniți în vacantă

Cînd dintr.un sat un tânăr plea
că la facultate, el devine uu nu
mai pentru familia lui, ci pentru 
toți consătenii, ,.studentul nos
tru".

Cuvintele acestea exprimă un 
sentiment de puternica dragoste 
și mîndrie colectivă. Tînărul care 
pleacă la facultate a trăit prin
tre ei, a muncit împreună cu ei 
și se va întoarce printre ei. El e 
un fiu al colectivului și munca 
lui din facultate îi interesează 
pe toți. -\

Din orașul nostru Deva, peste 
40 de tineri și tinere sînt deja 
,.studenții noștri" și foarte mulți 
vor deveni anul acesta. După un 
an de muncă, primii sînt acum 
în vacanță O vacanță pe care nu 
numai ei, ci și familiile lor au 
așteptat.o Reîntoarcerea lor în 
oraș, pentru o scurtă perioadă de 
odihnă, am așteptat-o toți cu 
bucurie.

Ne am pregătit din timp să le 
facem o primire cît mai frumoa
să, să le creăm o vacanță cit 
mai plăcută, să facem totul ca 
să se simtă bine în marea fami. 
lie a orașului.

în numeroase întreprinderi, or
ganizațiile U.T.M., au programat 
pentru timpul vacanței, întîlniri 
cu studenții, activități în colec
tiv. Prin grija comitetului orășe
nesc de partid clubul de vară al 
elevilor a devenit și al studenți.

lor. în programul de activitate al 
acestuia au fost prevăzute special 
pentru studenți foarte multe ac
țiuni cultura] artistice, sportive 
și distractive.

Clubul sindical din oraș le o- 
feră și lor condiții deosebite pen. 
tru a și petrece vacanța.

Sînt numai cîteva dovezi ale 
atenției ce li se acordă. Studen
ții trebuie însă să dovedească că 
merită aceasta. Cei mai mulți au 
făcut-o. Iată, de exemplu, pe 
Poenaru Augustin student la
I. C. F. București. Toată lu.
mea îl laudă. Nu numai pen
tru rezultatele frumoase la învă
țătură, ci și pentru comportarea 
sa frumoasă. De cînd a venit 
vacanță e în fruntea multor ac
țiuni organizate de utemiștii din 
oraș.

La fel se vorbește despre Bu- 
diu Tiron, student la Faculta
tea de -JClui. care
s.a oferittabără 
de pionieri, ca instructor, des
pre Gavrilă Lucian și mulți alții. 
Tinerii aceștia merg m întreprin
deri, stau de vorbă cu tineri 
muncitori care se pregătesc să 
devină studenți, le vorbesc des
pre rezultatele lor la învățătură. 
De nenumărate ori au participat 
la muncă împreună cu brigăzile 
utemiste de muncă patriotică for
mate din tineri muncitori sau e- 
levi, la activitatea artistică, cît 
și la distracții. Ei arată în

vacanță că acolo la facultate se 
pregătesc să devină oameni folo
sitori. Cu asemenea tineri orașul 
se mîndrește într adevăr.

Dar oare toți procedează în fe
lul acesta ? Ce o să le spună 
colegilor, la întoarcerea la facul
tate, despre activitatea și com
portarea lor în vacanță Brai- 
ca Călin, student la Făcui, 
tatea de matematică și fizică din 
Cluj. Nelega Horia și Rădos Ni. 
colae de la Facultatea de științe 
juridice din București ?

De cînd au venit în vacanță ei 
pot fi întîlniți de dimineața pînă 
seara numai pe stradă sau pe 
malul Mureșului. Altceva nu fac. 
Comportarea lor lasă de dorit 
în toate privințele. Se poartă ne 
cuviincios pe strada, âu o ținută 
lipsită de bun gust, sînt în frun
tea unor fapte urîte. care au stîr. 
nit dezaprobarea cetățenilor la 
diferite manifestări culturale din 
oraș. în loc să fie exemplu pen
tru elevii din oraș, mulți viitori 
studenți să le vorbească despre 
munca din facultate, să |e îm
părtășească din experiența lor. 
Braica Călin și Rădos Nicolae 
și alții îi atrag și pe unii elevi 
la acțiunile lor.

Acestor tineri din orașul nos
tru li se mai adaugă cîțiva stu
denți din satele din împrejurimi, 
care de dimineața pînă seara bat

străzile orașului, îrosindu-șî ast
fel timpul prețios al vacanței.

Tovarășii lor. alît vîrstnicî cît 
și mai tineri, i au așteptat cu 
nerăbdare. Au crezut că venind 
în vacanță, acești studenți vor 
fi de ajutor pentru părinți, 
că vor participa la organizarea 
activităților culturale, artistice 
ale tinerilor din orașele și satele 
natale, domenii în care, cu pre
gătirea lor, puteau fi de mare 
folos.

1 Tinerii aceștia nu știu să.și pe
treacă vacanța. Ei nu înțeleg că 
veniți în vacanță, la fel ca majo
ritatea studenților, ej trebuie să 
nu stea departe de preocupările 
tinerilor muncitori sau colectiviști, 
de preocupările părinților și. to. 
varășilor lor.- Ei trebuie să par
ticipe la activitatea acestora Ia 
viața oamenilor muncii din ora
șul sau satul natal. Așa trebuie 
să se poarte un student de as
tăzi care se pregătește să devină 
un intelectual de lip nou. Așa se 
comportă majoritatea studenților.

Ei trebuie să răspundă nu nu. 
maj prin rezultatele obținute la 
învățătură, dar și prin compor
tarea lor, grijii celor care îi nu
mesc cu atîta dragoste „studenții 
noștri" — oamenilor muncii.

ILEANA BALANOIU 
secretară a Comitetului orășenesc 

U.T.M.-Deva

i să vrej și 
nesaț un nu

de cunoștințe. 
o *ice cu

treieră țara Oașului și satele Del- 
tei Dunării, regiuni atît de orop
site pe vremuri. La Bîrlad, oraș 
reședință de moșieri, 
sute de tineri veniți 
au devenit simultan , 
de rulmenți necesari 
moderne și purtători 
de ,,Prieteni ai părții". La Re
șița, oțelarii stăpînesc un adevă
rat palat de marmuiă al culturii. 
Brigăzile artistice ale tinerilor 
munfeitori din Turda dau progra. 
me vădind înalte însușiri artisti
ce. Mineri și fii de mineri din 
Valea Jiului au un cerc plastic, 
studiază temeinic istoria artei, 
deschid expoziții cu lucrările lor 
reflectând viața nouă pe care o 
trăiesc. Țara întreagă participă 
la sărbătorirea centenarelor unor 
coruri sătești. Bibliotecile volan
te din întreprinderi împart zeci 
de mii de volume tinerilor dor-

, .altădată, 
de la țară 
producători 

industriei 
ai insignei

(Continuare in pag. 3-a)

Rusu Traian șl Beneș Laszlo, 
studenți in anul III al Facultății 
de mecanica a Institutului Poli
tehnic din Cluj la practica in 

Uzinele „Tehnofrig",



Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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Vladimir Gnasîenco de la

Miercuri 10 august 1960 un ritm
tot mai intens

ÎN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA

CONGRES AL U.T.M.
Pe agenda tot mai boga

tă a succeselor pe care le 
înscriu tinerii din țara 
noastră în întâmpinarea ce
lui de-al III-Iea Congres al 
U.T.M., se adaugă zilnic 
noi si noi realizări în pro
ducție, în munca culturală, 
în activitatea de folos ob
ștesc.

Brigada
muncește»

.1 • —

O Mișcarea de inovații cu
prinde tot mai mulți tineri 
din întreprinderile indus, 
triale ale regiunii Pitești, De 
la începutul anului și pînă 
în prezent, tineretul munci
tor din aceste întreprinderi 
a înaintat cabinetelor teltnice 
peste 200 propuneri de ino
vații, dintre care 102 se și 
aplică în producție. Valoarea 
economiilor antecalculate re
zultate din aceste inovații 
trece de 2.500.000 lei. Alte 
400 propuneri de inovații 
sînt în stadiul de experimen
tare. Printre inovatorii frun
tași se numără și Stelian Mo. 
cioiu. Marin Păuna și Nico
lae Olteanu de la Uzina ,,Va- 
sile Tudose^.Colibași. N. Pe
trescu și Moise Niculescu de 
la I M S, Cîmpulung-Muscel, 
N. Predescu și Stelian Li- 
bardi de la întreprinderea 
carboniferă Schitu-Golești fi 
alții.

mai bine

© Tn regiunea Hunedoara 
un număr tot mai mare de 
tineri participă în timpul 
1‘ber la diferite acțiuni pa
triotice. Săptămîna trecută 
peste 3.000 de tineri din 
centrul siderurgic Hune
doara au lucrat voluntar 
pe șantierul noilor agre
gate siderurgice și la des
cărcatul vagoanelor sosite 
cu materiale de construc
ții. Tinerii din orașul Hu
nedoara au declarat luna 
august „Luna colectării 
metalelor vechi". Numai 
în prima săptămînă din a- 
ceastă lună ei au adunat 
pentru oțelării 322 tone 
de fier vechi.

O In regiunea Bacău nu
meroși tineri participă la ac. 
țiunile culturale și sportive 
inițiate de organizațiile 
U.T.M.

La concursul cultural-spor- 
tiv, de exemplu, organizat în 
întreprinderile și instituțiile 
orașului Bacău au luat par
te pînă în prezent peste 
12.000 tineri muncitori, elevi 
și funcționari.

Comitetul orășenesc Bacău 
al U.T.M. a organizat, de a- 
semenea, peste 50 de excursii 
cu elevii școlilor profesio
nale și medii, în scopul cu. 
noașterii bogățiilor și frumu
seților patriei, la care au 
participat peste 2.000 tineri.

La ceasul cînd sirenele din 
Valea Jiului anunță începerea 
unei zile noi de muncă, prin 
suișuri, prin puțuri și prin 
galerii ce par nesfîrșite pășesc 
cu însuflețire minerii spre 
abataje. La ceasul acesta Pe
ter Moise, preia schimbul de 
la Bartha Francisc.

— Cum v-a mers astăzi ?
— Bine! 15 la sută depă

șire.
Cei doi își string mîinile și 

se despart. Și tot la această 
oră Tucaciuc Mihai de la mi
na Aninoasa, vorbește tineri, 
lor din brigada sa, ieșind din 
schimbul trei, despre noua 
combină sovietică care va fi 
introdusă nu peste mult timp 
și în mina lor. Și tot în acest 
moment Hunyadi Ion, șeful 
brigăzii de tineret de la mina 
Vulcan, termină ultimele ar
mări, iar Ghioancă Sabin de 
la sectorul 3 Lupeni, un tînăr 
priceput, cunoscător al adîncu- 
rilor ca un veteran încercat, 
ajungînd cu brigada lui în a- 
bataj se oprește în fața fron
tului de cărbune și începe o 
mică consfătuire.

— Avem în fața noastră un 
eveniment deosebit de însem
nat, le vorbește Sabin băieți
lor : Congresul al III-Iea al 
U.T.M. Trebuie să-1 cinstim 
așa cum se cuvine.

— Eu sînt de părere, spu
nea utemistul Gloța Marin, 
să mai aducem oameni în bri
gada noastră pentru că numai 
așa o vom scoate la capăt. Se 
cer forțe.

— Nu se cer forțe, sîntem 
destui oameni, îl contrazice 
utemistul Nichita Constantin. 
Dar trebuie să ne mai îmbu
nătățim munca. Unii din noi 
cum sînt Mișu Duță sau Ioni
că Opriș mai lipsesc cîte oda
tă nemotivat și dau dovadă 
de indisciplină. Să-i criticăm, 
să-l ajutăm să-și îndrepte lip
surile.

Și Moraru Valentin era de 
părere că disciplina în briga
dă mai lasă de dorit. Secretul 
succeselor pe care trebuie să 
le obțină brigada stă tocmai 
în mai buna organizare a lo
cului de muncă în abataj, în

Uzinele „Strungul" din Ora
șul Stalin studiază în vede
rea creării unor noi Inovații.

Materiale 
pentru

Anul acesta școlile 
vor fi înzestrate cu 
materiale didactice 
noi necesare bunei 
desfășurări a proce
sului de invățămînt.

Pentru laboratoa
rele de fizică și chi
mie. de exemplu, au 
fost pregătite truse 
individuale ale elevi
lor. p-intre care :
truse cu planșete de 

■ electricitate, truse, de 
dinamometru, truse 
pentru experiențe de 
optică etc. De ase
menea în noul an de 
învățămînt vor fi pu
se la dispoziția ele
nilor. o serie de apa
rate noi ca : stația 
meteorologică, . tuburi 
Toricelli, spint'arisco- 
pul. acesta din urmă 
fiind un .aparat deo. ... 
sebit de important noi, printre care har- 
pentru explicarea în ta fizică a lumii, și

didactice 
noul an

scoală a radiațiilor 
corpurilor radioactive.

Încă din anul tre
cut Întreprinderea de 
material didactic a 
Ministerului Invăță- 
mintului și Culturii a 
făcut primele expe
riențe in vederea în. 
locuirii gipsului pen
tru mulaje cu mate- 
riale plastice. Anul 
acesta vechea secție 
dfl mulaje în gips a 
fost înlocuită cu sec
ția de mulaje in ma
terial plastic. Școlile 
au primit deja mu
late de ureche, ochi, 
aparatul respirator și 
altele din material 
plastic in culori na
turale.

Școlile vor fi de 
asemenea înzestrate 
cu o serie de hărți

școlar
cu numeroase vlanșe 
necesare politehniză- 
rii învățămlntului,

Sînt în curs de pre
gătire planșe sinteti. 
ce pentru lecțiile de 
literatură privind via
ța și opera lui Mihail 
Sadoveanu, George 
Coșbuc. și Vasile A- 
lecsandri, un caiet cu 
desene decorativ^ pen 
tru copiii preșcolari 
etc.

La predarea lecți
ilor profesorii vor fo
losi și o serie de 
tablouri oglindind 
mari construcții in- 
dustrlale din țara 
noastră. precum și 
diafilme și diapoziti. 
ve create In acest 
scop..

(Agerpres)

de

întărirea disciplinei în muncă. 
Și spunîndu-și fiecare părerea 
s-au găsit și soluțiile cele mai 
bune pentru o nouă organi
zare a muncii.

— De azi înainte se va lu
cra în felul următor, le-a spus 
Ghioancă Sabin tinerilor din 
brigada sa : schimbul unu 
taie straturile de cărbune cu 
pichamerul și îl încarcă în 
crațer apoi trece și face arma
rea. Schimbul doi găsind 
armarea făcută de schimbul 
unu începe munca la era. 
țer, adună în același timp 
cărbunele împrăștiat pe lin
gă crațer și îl încarcă în 
bunker. Schimbul II face cîte 
o susținere suplimentară a 
tavanului trăgînd juguri 
lemn acolo unde se cere.

— Iar noi din schimbul 3 
știm ce ne-a mai rămas de 
făcut, a intervenit tînărul 
Gheorghe Boțoagă. Facem per
forări, răpim stîlpij metalici, 
pușcăm și mai facem dacă 
este nevoie stive de lemn pen
tru susținerea presiunii.

Membrii brigăzii de tineret 
condusă de Ghioancă Sabin 
au primit această nouă" or
ganizare cu multă încredere. 
Pînă atunci toate operațiile de 
care se vorbea erau făcute de 
fiecare schimb în parte și de 
aceea munca era nu suficient 
de spornică, calitatea cărbune
lui era slabă iar productivita
tea muncii scăzută. Consumul 
specific de materiale lemnoa
se și materiale explosive de
pășea pe cel planificat pentru 
că oamenii nu lucrau suficient 
de organizat.

în ultimul timp brigada lui 
Ghioancă a muncit după a- 
ceastă nouă organizare. In 
cinstea Congresului U.T.M. 
brigada a izbutit să obțină un 
spor de 11 la sută față de cel 
planificat la productivitatea 
muncii, la consumul de ma
terial lemnos o reducere de 
8,1 la sută și la material ex- 
plosiv de 3,2 la sută. Aceasta 
înseamnă o economie de 4880 
lei. In același timp prețul de 
cost pe tona de cărbune a scă
zut cu 1,78 lei.

Un nou succes al colectivului 
Navale Oltenița

Intensificindu-și eforturile 
în întrecerea socialistă în cin
stea zilei de 23 August colec
tivul de muncitori și tehnicie
ni de la Șantierele Navale din 
Oltenița au obținut un nou 
succes. Marți a fost lansată la 
apă, cu 13 zile. înainte de ter
men, o nouă dragă cu cupe, 
pentru săparea de canale în

Aceasta este 
dragă de acest

Delta Dunării, 
cea de-a doua 
fel din seria de 14 ce vor fi 
construite la Șantierele navale 
Oltenița în acest an și în 
cursul anului viitor.

La alte două dragi lucrările 
sînt în stadiu avansat, urmînd 
a fi lansate Ia apă în cinstea 
zilei de 23 August.

Șantierelor

Spre deosebire de vechile 
drăgi construite înainte aici, 
noua serie prezintă numeroa
se îmbunătățiri înlocuindu-se 
intuirea prin sudură semiau
tomată și automată. De ase
menea instalația do dragaj a 
fost modernizată, comenzile 
fiind centralizate.

(Agerpres)

Tinerii • Vlad Constantin, Picetti Antonio, Petrof Ovidiu, Gheor
ghiu Toma și Ciucloru Dragom îr sînt muncitori fruntași la 
Uzina „1 Mai" din Ploești. Ei se pregătesc acum pentru exame

nul de admitere la Institutul politehnic.
Foto : N. STELORIAN

IZVORUL
S-A TRANSFORMAT

ÎN FLUVIU LARG
Mihai Novicov

Pe malul lacului

Cu ani în urmă, Ilie Pintilie 
îi îndemna cu ardoare pe uce
nicii de la Atelierele Nicolina- 
Iași să citească. El le dădea pri
mul exemplu. „Cum venea acasă 
— își amintește un muncitor—se 
suia sus pe deal și citea. Dar nu 
se mulțumea doar să citească. 
Reușise să și încropească o mică 
bibliotecă. Și tot a?a cum altăda
tă ucenic fiind împrumuta cărți 
de la muncitori mai vîrstnici, a- 
cum le împrumuta el noilor uce
nici. Unii luau, dar nu citeau. 
Atunci în pauza de la unspre
zece îi aduna pe. iarba verde și 
întreba : „Cum ți-a plăcut ca- 
pi toiul cutare ?** Cel ce nu citise 
nu știa, dar llie Pintilie, prin- 
zîndu 1, insista: „Vezi că n ai 
citit ? ia-o imediat și citește".

Sub regimul trecut, setea de 
cunoaștere a tinerilor muncitori, 
mai ales a uteciștilor, era imen
să. Lupta ilegală era în mare 
parte lupta pentru cîstigarea 
conștiințelor umane. Mii și mii 
de oameni trebuiau să fie con
vinși să se înregimenteze în 
lupta de clasă organizată, sub 
conducerea comuniștilor. Pentru 
aceasta trebuia să fie eliberați 
de teamă, de prejudecăți, de su
perstiții, de obscurantism. Dar ca 
să convingi pe cineva trebuia să 
știi, trebuia să mînuiești cu iscu. 
sință argumentele pe care nu le 
puteai avea dacă nu-ți însușeai 
o cultură vastă.

Stăpînirea de ieri făcea tot 
posibilul pentru a-i ..cultura- 

pe muncitori doar atît cît 
nevoie ca să

fabrici. Școlile profesiona- 
de meserii și 
erau „înfundate".

se

muncească

de uce- 
Absol. 

venții lor n-aveau dreptul să-și 
continue studiile. Iar școlile se
cundare și superioare erau prac. 
tic interzise pentru fiii de mun
citori și țărani muncitori, fiind 
prea scumpe.

Abia după 23 August 1944, 
după victoria clasei muncitoare, 
prin instaurarea regimului de de
mocrație populară, porțile cul
turii s-au d'schis laig în fața ti’ 
neretului muncitor. Lucrările 
celui de-al 111-lea Congres al 
P.M.R. au a«*ătat elocvent cît de 
mari sînt realizările noastre și 
pe acest tătâm. Analfabetismul — 
această plagă rușinoasă a regb

mului trecut — a fost practic li
chidat. Se generalizează învăță- 
niîntul de șapte ani, care iu cu
tând va deveni de opt ani. în 
școlile superioare învață fii de 
muncitori și țărani muncitori.

Nu putem să nu ne pă
trundem de o legitima mîndrie 
aflînd — citn se arată într-un 
studiu apărut în „Lupta de cla
să1* — că în Valea Jiului, cca 
mai importantă bază carboniferă 
a țării, din 300 de ingineri. 293 
sînt fii de muncitori și țărani 
muncitori, iar |a Combinatul si
derurgic Hunedoara, din totalul 
specialiștilor cu o înaltă califi
care, mai mult de 70%- sînt re
crutați din rîi.dul muncitorilor 
care au urmat institute de învă- 
țămînt superior în anii democra
ției populare.

Pentru a ajuta tinerilor mun
citori să sc ridice mereu pe sca
ra calificării profesionale, statul 
democrat popular a organizat o 
rețea vastă de școli superioare 
și de cultură generală serale și 
fără frecvență.

Totodată H îndemîna tinere
tului sînt și al te posibilități de 
a și lărgi necontenit orizontul de 
pregătire. Tinerii de azi — mun
citori. țărem sau studenți — 
sînt oameni cărora istoria le-a 
încredințat o «aromă .de excep
țională răspundere: ei vor înce
pe construcția comunismului. 
Dar ca să poată fi Ia înălțimea 
acestej misiuni, ei sint datori să 
se obișnuiască de pe acum a 
lucra cu un «imț de înaltă răs
pundere. Numai să vrei si 
poți sorbi cu 
măr nesfîrșit ___ .
Caravanele cinematografice cu
treieră țara Oașului și satele Del
tei Dunării, regiuni atît de orop
site pe vremuri. La Bîrlad, oraș 
reședință de moșieri, 
sute de tineri veniți 
au devenit simultan | 
de rulmenți necesari 
moderne și purtători 
de „Prieteni ai cărții".
șița, oțelarii stăpînesc un adevă
rat palat de marmură al culturii. 
Brigăzile artistice ale tinerilor 
mun&itorî din Turda dau progra. 
me vădind înalte însușiri artisti
ce. Mineri și fii de mineri din 
Valea Jiului au un cerc plastic, 
studiază temeinic istoria artei, 
deschid expoziții cu lucrările lor 
reflectând viața nouă pe care o 
trăiesc. Țara întreagă participă 
la sărbătorirea centenarelor unor 
coruri sătești. Bibliotecile volan
te din întreprinderi împart zeci 
de mii de volume tinerilor dor-

i să vrei 
nesaț un nu

de cunoștințe.

, .altădată, 
de la țară 
producători 

industriei 
ai insignei 

La Re-

LAL ROMULUS
r corespondentul „Scînteii ti

neretului" pentru regiunea 
Hunedoara

(Agtrprts)

Noi fabrici 
de produse 

lactate
tn

E mare porumbul I
Pe ogoarele întovărășirii din comuna Suatu, raionul Cluj

De cîteva zile a intrat 
funcțiune, înainte de termen, 
noua Fabrică de produse lactate 
de la Craiova. Dotată cu mașini 
și utilaje cu un înalt nivel de 
mecanizare și avînd o setie de 
procese . tehnologice automati
zate, noun fabrică poate prelucra 
zilnic aproximativ 30.000 litri 
de lapte.

Noi fabrici de produse lac
tate se construiesc în prezent în 
diferite localități din țară, 
cent în cartierul Săsar din 
șui Baia Mare, a început 
strucția unei fabrici care va 
lucra cca 30.000 litri lapte pe 
zi. Lucrările pentru construcția 
unei fabrici de produse lactate 
au început 
Tg. Mureș, 
aproviziona 
pasteurizat, 
iaurt, lapte 
duse.

Re- 
ora- 
con- 
pre.

zilele acestea ți la 
Această fabrică va 
populația cu lapte 
diferite brînzeturi, 
acidofil ți alte pro-

(A ger preș)

Cînd dîntr.un sat un tînăr plea- 
că la facultate, el devine nu nu
mai pentru familia lui, ci pentru 
toți consătenii, ,.studentul nos
tru".

Cuvintele acestea exprimă un 
sentiment de puternică dragoste 
și mîndrie colectivă. Tînărul care 
pleacă la facultate a trăit prin
tre ei, a muncit împreună cu ei 
și se va întoarce printre ei. El e 
un fiu al colectivului și munca 
lui din facultate îi interesează 
pe toți. X

Din orașul nostru Deva, peste 
40 de tineri și tinere sînt deja 
,,studenții noștri" și foarte mulți 
vor deveni anul acesta. După un 
an de muncă, primii sînt acum 
în vacanță O vacanță pe care nu 
numai ei, ci și familiile lor 
așteptat.o Reîntoarcerea lor 
oraș, pentru o scurtă perioadă 
odihnă, am așteptat-o toți 
bucurie.

Ne am pregătit din timp să
facem o primire cît mai frumoa
să, să le creăm o vacanță cît 
mai plăcută, sa facem totul ca 
să se simtă bine în marea fami. 
lie a orașului.

în numeroase întreprinderi, or
ganizațiile U.T.M., au programat 
pentru timpul vacanței, întilniri 
cu studenții, activități în colec
tiv. Prin grija comitetului orășe
nesc de partid clubul de vară al 
elevilor a devenit și al studenți.

au 
în 
de 
cu

le

lor. In programul de activitate al 
acestuia au fost prevăzute special 
pentru studenți foarte multe ac
țiuni cultural artistice, sportive 
și distractive.

Clubul sindical din oraș le o- 
feră și lor condiții deosebite pen. 
tru a-și petrece vacanța.

Sînt nuinai cîteva dovezi ale 
atenției ce li se acordă. Studen
ții trebuie însă să dovedească 
merită aceasta. Cei mai mulți 
făeut-o. Iată, de exemplu,

- Poenaru Augustin student
1. C. F. București. Toată
mea îl laudă. Nu numai pen
tru rezultatele frumoase la învă
țătură, ci și pentru comportarea 
sa frumoasă. De cînd a venit 
vacanță e în fruntea multor ac
țiuni organizate de utemiștii din 
oraș.

La fel se vorbește despre Bu- 
diu Tiron, student la Faculta
tea de oare
s.a oferitta bară 
(le pionieri, ca instructor, des
pre Gavrilă Lucian și mulți alții. 
Tinerii aceștia merg in întreprin
deri, stau de vorbă cu tineri 
muncitori care se pregătesc să 
devină studenți, le vorbesc des
pre rezultatele lor la învățătură. 
De nenumărate ori au participat 
la muncă împreună cu brigăzile 
ntemiste de muncă patriotică for
mate din tineri muncitori sau e- 
levi, la activitatea artistică, cît 
și la distracții. Ei arată în

în fe- 
spună 
facul- 
coin- 
Brai-

că 
au 
I’e 
la 

lu.

vacanță că acolo la facultate se 
pregătesc să devină oameni folo
sitori. Cu asemenea tineri orașul 
se mîndrește într adevăr.

Dar oare toți procedează 
Iul acesta ? Ce o să le 
colegilor, la întoarcerea la 
tate, despre activitatea și 
portarea lor în vacanță
ca Călin, student la Făcui, 
tatea de matematică și fizică din 
Cluj, Nelega Horia și Rădos Ni. 
colae de la Facultatea de științe 
juridice din București ?

De cînd au venit în vacanță ei 
pot fi întîlniți de dimineața pînă 
seara numaj pe strada sau pe 
malul Mureșului. Altceva nu fac. 
Comportarea lor lasă de dorit 
în toate privințele. Se poartă ne 
cuviincios pe strada, ău o ținută 
lipsită de bun gust, sînt în frun
tea unor fapte urîte, care au stîr. 
nit dezaprobarea cetățenilor Ia 
diferite manifestări culturale din 
oraș. în loc să fie exemplu pen 
tm elevii din oraș, mulți viitori 
studenți să le vorbească despre 
munca din facultate, să |e îm
părtășească din experiența lor. 

, Braica Călin și Rădos Nicolae 
și alții îi atrag și pe unii elevi 
la acțiunile lor.

Acestor tineri din orașul nos
tru li se mai adaugă cîțiva stu
denți din satele din împrejurimi, 
care de dimineața pînă seara bat

străzile orașului, irosindu-și ast
fel timpul prețios al vacanței.

Tovarășii lor, atît vîrstnicj cît 
și mai tineri, i au așteptat cu 
nerăbdare. Au crezut că venind 
în vacanță, acești studenți vor 
fi de ajutor pentru părinți, 
că vor participa la organizarea 
activităților culturale, artistice 
ale tinerilor din orașele și satele 
natale, domenii în care, cu pre
gătirea lor, puteau fi de mare 
folos.

' Tineiii- aceștia nu știu să.și pe
treacă vacanța. Ei nu înțeleg că 
veniți îri vacanță, la fel ca majo
ritatea studenților, ej trebuie să 
nu stea departe de preocupările 
tinerilor muncitori sau colectiviști, 
de preocupările părinților și, to. 
varășilor lor. Ei trebuie să par
ticipe la activitatea acestora la 
viața oamenilor muncii din ora
șul sau satul natal. Așa trebuie 
să se poarte un student de as
tăzi care se pregătește să devină 
un intelectual de tip nou. Așa se 
comportă majoritatea studenților.

Ei trebuie să răspundă nu nu. 
mai prin rezultatele obținute la 
învățătură, dar și prin compor
tarea lor, grijii celor care îi nu
mesc cu atîta dragoste „studenții 
noștri" — oamenilor muncii.

I
ILEANA BALANOIU 

secretară a Comitetului orășenesc 
U.T.M.-Deva

(Continuare în pag. 3-a)
----- •------
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Rusu Traian șl Bene? Laszlo, 
studenți în anul III al Facultății 
de mecanica a Institutului Poli
tehnic din Cluj la practica in 

Uzinele „Tehnofrig",



Izvorul 
s-a transformat 
în fluviu larg

MAGDALENA POPESCU 
— Piatra Neamț; VELICU 
GHEORGHE - Rădăuți.

ILIE FURCA - Făurei - 
București.

EMIL ONEL - Urriceni; 
EUGEN BARBULESCU - 
Berea - Buză a ; ADRIAN 
BEJAN - Timișoara.

în care au lucrat în pro
ducție, fie în specialitatea 
unde lucrează în prezent 
sau la o specialitate apro
piată de aceasta.

AURORA PETRICA - 
Bistrița - Cluj ; MARIAN 
ALDEA — Dorohoi.

re plojâ k> VcsH® Roartd

cumpere diferite

tehnicieni în

i

sul

Kitamura 
Vreau să 

întregii de- 
recunoștință

VASILE BACALU - Nă- 
sănd.

Răspundem tinerilor care ne întreabă despre condiflile de admitere 
în universități $i institute de învăfămînt superior 

în anul școlar 1960-1961

(Urmare din pag. l-a)

Concursul general de ad
mitere în facultăți (curs de 
zi) se va ține între 15 — 
25 septembrie a.c. La in
stitutele de artă, probele 
practice se vor susține Ia 
datele fixate de institutele 
respective. Concursul de 
admitere la învățămîntul 
superior seral și fără frec
vență se va ține între 25 
septembrie și 3 octombrie 
a.c.

4 ț înscrierile pentru con- 
r cursul de admitere (gene

ral) în învățămîntul supe
rior (curs de zi) se fac în
tre 15 august și 14 septem
brie la secretariatele facul
tăților. înscrierile pentru 
concursul de admitere în 
învățămîntul superior seral 
și fără frecvență se fac tot 
la secretariatele facultăților 
între 25 august și 12 sep
tembrie.

r

Au nevoie de repartizare 
pentru învățămîntul supe
rior dată de școală absol
venții din anul școlar 1959- 
1960 ai școlilor tehnice cu 
durată de studii de 4 ani 
ca^re funcționează în condi
țiile H.C.M. nr. 14341956; 
absolvenții școlilor peda
gogice din anul școlar 1959- 
1960.

Absolvenții din anii pre
cedent ai școlilor medii 
tehnice, școlilor tehnice și 
ai școlilor pedagogice se 
pot prezenta la concursul 
de admitere la învățămîn- 
tul de zi, dacă prezintă a- 
deverințe eliberate de în
treprindere sau de comite
tele executive ale sfaturilor 
populare raionale din care 
să rezulte că au efectuat 
stagiul de 3 ani în produc
ție conform prevederilor 
Decretului nr- 1801950.

N. BERCAN — Focșani. 
UNUI GRUP DE TINE
RI DE LA INSTITUTUL 
DE STUDII ȘI CERCETĂ
RI HIDROTEHNICE DIN 
BUCUREȘTI.

Se pot prezenta la con
cursul de admitere în învă- 
țămîntul superior seral și 
fără frecvență persoanele 
care îndeplinesc următoa
rele condiții:

lucrează direct în pro
ducția industrială și agri
colă ca muncitori califica
ți, maiștri sau tehnicieni și 
au o vechime de cel puțin 
3 ani în specialitate; au e- 
xamenul de maturitate, e- 
xamenul de diplomă al u- 
nei școli medii tehnice, 
examenul de stat al unei 
școli pedagogice, au absol
vit o facultate muncito
rească sau o școală tehnică 
ce funcționează în condi
țiile H.C.M. nr. 1434/1956 
cu durata de studii de 4 
ani ; absolvenții cu examen 
de bacalaureat ai fostelor 
licee teoretice, industriale, 
comerciale; sînt fii de oa
meni ai muncii.

Desemnarea candidaților 
pentru concursul de admi
tere se face în întreprin
deri de către o comisie for
mată din directorul între
prinderii. delegatul organi
zației de partid, președin
tele comitetului de între
prindere șl secretarul orga
nizației U.T.M.

La eeacursul de admite
re în învățămintul superior 
sera] și fără frecvență se 
po: prezenta și muncitori, 
maiștri sau 
virs:â de cel mult 35 de 
ani care au școala medie 
terminată și o vechime de 
cel puțin 3 ani in produc
ție »: cărora li s-au încre
dințat funcții în aparatul 
de partid, de stat și in cr- 
gaxuzațăle obștești. In a- 
cest eaz. recomandarea va 
fi făcută de ministerul sau 
coeducerea organizației 
ceczale ce care depind.

iafi se pot 
nul de ad-

Cadrele didactice In vira
tă de cel mult 35 ani care 
predau la clasele V-VII în 
mediul sătesc și nu au pre
gătire corespunzătoare vor 
putea urma învățămîntul 
superior fără frecvență în 
specialitatea pe care o pro
fesează. dacă îndeplinesc 
următoarele condiții: func
ționează în învățămînt de 
cel puțin 3 ani în speciali
tatea facultății la care se 
înscriu, sînt recomandați 
de o comisie formată din 
șeful secției de invățămînt 
a sfatului popular raionai. 
un delegat al comitetului 
raional d® partid și un de
legat al consiliului sindical 
raional.

La Universitatea „C. L 
Parhon“ din București sînt 
următoarele cursuri fi 
frecvență' matematica 
secundar fizica ; biologie 
secundar geografie *. filai 
gie .* limba si literatura ro- 
mină.

La Insututul de științe 
economice WV. I. Lenin" 
din București in anul șco
lar 1960-1961 n-j funepo- 
neazâ sedii de curs seral 
și fârâ trecveata-

Iastiwte pedagogice de 3 
ani funcționează Bucu
rești, Craiova, Laș:. Timi
șoara.

Pentru a cunoaște condi
țiile de admitere in univer
sități și institutele de in* 
vâțâmint superior în anul 
școlar 1960-1961, obiectele 
de examen și programele 
obiectelor de la 
de admitere, consultau bro
șura -Admitere* in învăță* 
mintal superior* editată 
de Ministerul Lnvătanunvu- 
hri și Culturii ~ Departa
mental învâfimintalul su
perior. Se găsește de v*nza- 
re sa librării.

Ne-a impresionat grija statului 
romîn pentru fericirea poporului"
Conferința de presa a membrilor delegației comerciale japoneze 

care au vizitat țara noastră

Probleme

Nr. 8

sote lit ui

Minzul"

și socialismului

A apărut în limba romină, 
tn Editura politică, numărul 8 
pe anul 1960 al revistei ..PRO
BLEME ALE PĂCII ȘI SO
CIALISMULUI-, revistă teo
retică și informativă a parti
delor comuniste și muncito
rești.

In acest număr al revistei 
6Înt publicate: Noi documen
te ale lui V. I. Lenin ; Comu
nicatul Cu privire Ia întîlnîrea 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești din 
țările socialiste și articolele: 
Pacea — problema nodală a 
contemporaneității de T. JIV- 
KOV ; Un exemplu de coexis- 
terdă pașnică de J- KOPLE- 

Noua Constituție a Ceho
slovaciei — Constituția socia
lismului victorios de F. HAV- 
LICEK.

La rubrica „Imperialiștii a- 
mericani și creaturile lor su
feră înfrîngeri- sînt publicate 
articolele : Poporul japonez dâ 
o serioasă lovitură politicii a- 
mericanc de S. TANAKA ; 
Situația din Coreea de Sud si 
problema unificării pașnice a 
țării de SE CER ; Răsturna
rea guvernului Menderes in 
Turcia de S USTUNGEL.

în acest număr este publicat 
și un articol în memoria lui 
Harry Pollitt.

Rubrica „în partidele comu
niste și muncitorești’* conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești.
^în acest număr se încheie 
^■ilicarea schimbului de pa
rați în prob.lema „Rolul econo
mic al statului în socialism**.

Rubrica , .Cărți și reviste- 
conține, articolele: Lupta noas
tră pentru Canada de A. 
DEWHURST; Unele probleme 
ale activității ideologice a 
P.M.U.P. de L. KRASUCKI, 
J. WACLAWEK ; O revistă 
care relatează despre dez
voltarea creatoare a marx
ismului de I. GANEVICI, 

în rubrica 
replici" sîn< publicate 
lele : Un nou focar 
turi? contemporane și 
ți ei internaționale de 
MEANȚEV ; Succesele refor
mei agrare de S. AGUIRRE ; 
învățămintele unei greve de 
A. FERRETO ; împotriva re
presiunilor și persecutării de
mocraților — Procesele judi
ciare anticomuniste de la A- 
tena de A NIKOLANDIS ; O 
rușinoasă înscenare judiciară 
în Algeria de ABDELKADER 
E. U.

.Scrisori, note, 
artico- 

cul- 
fră- 
RU

al
al
S.

--------

și „Am fost
satelitul Soarelui"

Dacă * adevărat ci nu întot
deauna marii* opere literare ser. 
vesc făuririi unor filme excepțio
nale, nu e mai puțin adevărat că 
uneori lucrări de mai mică am
ploare stau la baza unui film 
remarcabil. „Minzul* este doar 
una din povestirile genialului 
scriitor al vremurilor noastre, 
Mihail Șolohov. iar regizoarea 
V Felina n-a încercat s-a am
plifice, dîndu-i proporții deose
bite, ci a realizat un film de 
metraj scurt. Aceasta n-a împie
dicat ca filmul să fie o realizare 
deosebită, demnă de a face parte 
dintr-o eventuală antologie a 
peliculelor inspirate din crea
ția lui Șolohov. Filmul „Minzul* 
este intr-adevăr, după părerea 
noastră, o creație șolohoviană 
prin excelență, poartă d* la pri
ma pînă la ultima secvență am
prenta personalității scriitorului. 
Dintr-un început nu poți, de pil
dă. să nu fii impresionat de 
felul în care filmul posedă 
o calitate de seamă a pro
zei lui Șolohov — aceea de a 
cinta marile frumuseți ale naturii 
ruse. Natura aceasta măreață, ge
neroasă nu apare însă statică, 
patriarhală, neutră ci est* frămÎR- 
tată și aspră ca și întreaga viață 
din timpul războiului civil, ia 
parte la suferințele oamenilor. 
Și oamenii, oamenii adevărați, 
ostașii roșii o iubesc și o apără, 
se bat pentru viitorul ei, pentru 
liniștea ei. Acesta este sensul 
dragostei cazacii ar roșii pentru 
minz, iubirea pentru ceva fragil 
șt delicat, ce reprezintă viitorul, 
pasiunea pentru viața în numele 
căruia luptă.

Există 
deosebit 
știind ce 
descurce
toiul luptelor, 
să-l împuște, 
de cîteva ori să-i ia viața bietei 
făpturi dar de fiecare dată mila 
îl tulbură și-l împiedică să uci
dă puiul iepei sale. Pînă la urmă 
și comandantul detașamentu
lui o de acord ca mînzul să fie

lisat in viață. M*i tirziu cind 
detașamentul trece Donul și 
cind minzul pnns intr-un cirtej, 
* în primejdie de a se îneca, 
Trofim sare in apă. îl prinde de 
coamă fi-l raltează. Un gardist 
alb vrea să tragă cu pușca dar 
ofițerul nu-l lasă, prea inte
resa și urmărea cu înfrigurare 
scena, ca pe uu spectacol sportiv. 
De îndată însă ce minzul scapă 
din viitoare, ofițerul trage și-l 
omoară p* Trofim ; spectacolul 
amuzant s-a terminat, se poate 
ucide de acum un om fără aici 
o stringere de inimă.

Regizoarea V. Fetina a fîiul 
să găsească admirabile corespon
dențe cinematografice pentru 
stilul șolohovian în ața fel incit, 
tăzind filmul, chiar dacă a-ai 
citit în generic de la cine s-a 
inspirai, faci neapărat legătura

PE ECRANE

cu opera neasemuitului cîntăreț 
al vieții căzăcești. Ca și în căr
țile lui Șolohov, în film, fiecare 
intîmplare e descrisă cu multă 
plasticitate și culoare. oamenii 
ca și natura trăiesc, respiri cu 
voluptate, figurile de stil pleacă 
de la realitatea cea mai concretă 
și palpabilă. Cîț de emoționant 
este de pildă să vezi mînzul după 
ce a supt de la iapă, — cu puful 
din jurul
spuma laptelui, 
did cp 
Văzînd 
ființă 
înțelegi
de ce lasă Trofim pușca in jos, 
recunoscinduse înfrînt, recu- 
noscînd neputința de a lua viața 
acestei făpturi nevinovate.
atît mai mult te cuprinde ura 
împotriva gardiștilor albi care, 
după cum filozofa cinicul vag- 
mistru socoteau cu o ipocrizie

în 
de

film un episod 
semnificativ Ne- 
facă, cum să sesa

cu mimul după ei în 
ostașii roșii vor 

Trofim încearcă

botului îmbibat de 
privindu-l can- 

ochii mari pe Trofim, 
mutra caraghioasă de 
neajutorată a mimului, 
cit se poate de limpede

de 1000
timpul

Luni după-amiază, înainte 
de a părăsi țara, membrii 
delegației comerciale japo
neze care au făcut o vizită in 
R. P. Romînă au avut o întîl- 
nire cu ziariști din Capitală.

Cu acest prilej, dl. Kita
mura Tokutaro. deputat, fost 
ministru de Finanțe al Japo
niei. președintele Asociației 
penau sprijinirea dezvoltării 
comerțului Japor. ei cu Uni
unea Sovietică și tarile din 
Europa răsări teanâ, conducă
torul delegației, a spus printre 
altele: Scopul vizitei noastre 
a fost de a căuta posibilități 
pentru a lărgi comerțul dintre 
Japonia și Romînia. în timpul 
șederii noastre in Romînia am 
avut numeroase întilriri și 
am purtaț discuții concrete 
asupra schimburilor comer
ciale intre cele două țări.

DL Tokutaro a arătat că în 
timpul vizitei delegata a 
avut IntUniri cu recrezer.tanp 
ai Camerei de Comerț. Minis
terului Comerțului, ai diferi
telor întreprinderi comerciale 
și industriale, ai Comitetului 
de Stat al Planificării. Cu a- 
cest prilej — a spus ei — 
ne-am convins de trăinicia 
economiei socialiste planifi
cate. Subliniind procesul de 
industrializare a țării pe care 
l-a constatat, oaspetele a 
spus: Transformarea Romî- 
niei dintr-o țară agricolă în- 
tr-una industrială este o do
vadă că economia țării merge 
pe o cale bună. Anul trecut 
cind am fost în Romînia 
mi-am format aceeași impre
sie, iar acum am avut prile
jul să constat că ea este în
temeiată.

în continuare, dl. Kitamura 
Tokutaro s-a referit la per
spectivele lărgirii comerțului 
dintre Japonia și Romînia.

Am discutat concret cu di
rectori din diferite intreprin-

deri, a spus oaspetele. Japo
nia vrea să 
produse ale economiei romî- 
nești cum ar fi lemn pentru 
instrumente muzicale, sare, 
unele produse agroalimentare, 
iar în schimb Romînia inten
ționează să importe diferite 
mărfuri japoneze, de pildă va
poare.

Sperăm că în curînd o dele
gație a dv. va sosi la Tokio 
pentru a cunoaște mai îndea
proape posibilitățile de dez
voltare a schimburilor comer
ciale între cele două țări.

Vorbind despre interesul 
pieții japoneze pentru lemnul 
de rezonanta romînesc, dl. 
Kishi Katsusuke, director la 
Nichietsu Shoji Kaisha, Toky, 
a spus: Noi importăm din 
Alasca lemn de rezonanță. 
Știm că Romînia produce cea 
ma: bună calitate de lemn 
pentru instrumente muzicale 
și de aceea vrem să cumpă
răm de la dv. x> mare canti
tate de lemn de rezonanță. 
Am fost la fața locului, am 
văzut cum se fabrică și m-am 
convins de calitatea superioa
ră a acestui produs.

Un alt membru al delega
ției, dl. Saji Yoshiro, director 
la Toho Bussan 
a vorbit despre interesul Ja
poniei pentru
Romînia a unor produse agro- 
alimentare.

A vorbit apoi din nou con
ducătorul delegației care, re- 
ferindu-se la impresiile culese 
în timpul vizitei în țara noa
stră, a spus : Eu sînt la a 
doua vizită în țara dv. și plec 
cu o impresie foarte buna. 
Este o țară foarte bogată, a- 
veți petrol și multe alte pro
duse. Sînt convins că în viitor 
ea va deveni și mai bogată. 
Am văzut cu ochii noștri că 
statul romîn are o foarte

mare grijă pentru fericirea 
poporului, pentru sănătatea 
oamenilor muncii. Acest lucru 
ne-a impresionat foarte mult. 
Am fost la Constanța, la Ma
maia, am vizitat litoralul. 
Ceea ce m-a impresionat cel 
mai mult au fost construcțiile 
moderne ridicate aici pentru 
oamenii muncii.

In încheiere dl. 
Tokutaro a spus : 
exprim în numele 
legații adînca 1 
pentru primirea călduroasă de 
care ne-am bucurat în țara 
dv. întors în Japonia, voi 
depune toate eforturile pentru 
întărirea legăturilor între ță
rile noastre, pentru dezvolta
rea schimburilor comerciale 
care după cum se știe, aduc 
o contribuție importantă la 
cauza păcii.

nici de a-și crea o cit mai boga
tă bibliotecă personală.

Sînt lucruri semnificative, la 
îndemîna oricui.

„Tinerelul nostru are în fața 
8a — spunea tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în raportul C.C. 
al P.M.R. prezentat la Congresul 
al IlI.lea al partidului — un 
vast cîmp de activitate pentru a- 
firmarea nestăvilită a energiei și 
a entuziasmului 
pentru înfăptuirea 
drăznețe năzuințe 
cirii poporului și 
triei".

Dar orice cîmp 
să-l lucrezi, numai atunci 
dește bine. Pentru fertilizarea 
cîmpului de activitate a tineretu
lui, cea mai de preț e cunoaște
rea multilaterală, amplă. Un ti- 
năr constructor al socialismului 
nu va putea valorifica niciodată 
imensele perspective ce i se des
chid în față dacă nu-și va cu. 
noaște istoria patriei, literatura 
poporului său, dacă nu se va 
familiariza cu cele mai de seamă 
valori ale culturii mondiale, dacă 
nu se va perfecționa mereu în 
meseria aleasă, dacă nu vâ rtă-< 
pini temeinic știința cea mai 
înaltă a veacului nostru — mar- 
xiam-leninismul,

Bătrînii spuneau: „Ai carte, ai 
parte". O spuneau ou amărăciu
ne, căci oamenilor muncii le era 
interzis accesul la cultuiă. Acum 
proverbul capătă alte semnifi. 
cații. Cartea o poate avea ori
cine, dar pentru aceasta trebuie 
să perseverezi.

în anii grei ai luptei ilegale^ 
uteciștii își riscau libertatea, u- 
neori viața, ca să se poată adăpa 
la izvorul adevăratei cunoașteri. 
Acum, izvorul s-a transformat în 
fluviu larg care curge prin fiecare 
fabrică, fiecare sat Ca să poată 
răspunde prin fapte grijii Par
tidului Muncitoresc Romîn și a 
statului democrat-popular, tine
retul simte nevoia să-lucreze zi 
de zi mai bine. E o țintă minu
nată, care poate fi atinsă. Pen* 
tru aceasta c nevoie de un sin
gur lucru: entuziasmului clocoti^ 
tor, energiei nestăvilite trebui® 
să li se adauge cunoașterea te
meinică și o largă cultură.

său creator, 
celor mai în- 

închinate feri-* 
înfloririi pa-

trebuie sa știi 
ro-

întreprinderea 
de Utilaje

„8 Martie"
Timișoara

Str. Circumvoluțîunîi nr. 8 
telefon 47-38

Kaisha Ltd

importul din

Tot mai multe magazine 
moderne

(Agerpres)

Uzina
Armătura

București
Soș. Basarab 31 

Serv. Aprov.-desf.
Telefon 15.78.21

condens 
de presiune 
cereale

Livrează prompt fără 
repartiție

RAMIFICAȚII STINGĂ 
SAU DREAPTĂ

pentru linie îngustă ecarta- 
mental 760 mm tg 1:8 

tip 17,65 cu aparat de 
manevră

Premieră
la

Cinematografele
MAGHERU, 

I. C. FRIMU 
Și 

GRIVIȚA

Cu

monstruoasă că „animalei* 
bule ocrotite fiindcă-s de la 
dumnezeu, dar oamenii trebuie 
stîrpiți fără milă*.

ir
Aparent nu poate fi nici o le

gături între acest film și acela 
eu care este prezentat împreună 
— „Am fost satelitul Soarelui*. 
Pe măsuri însă ce-l vezi pe cel 
de al doilea, privind mărețele 
realizări ale științei sovietice îți 
dai seama că ele n-ar fi fost cu 
putință firi sacrificiile din răz
boiul civil, firi luptele aprige 
de atunci împotriva 
vechi. putrede,

„Am fost satelitul 
este o creație de 
științifici, un film

tre-

orinduirii

Soarelui* 
anticipație 
antrenant 

fi pasionant. Spre deosebire de 
producțiile occidentale de ace
lași tip in care preocupările 
științifice sînt înecate într-o fi
lozofie perfidă și antiumană și 
într-o intriga care abundă în 
toate șabloanele erotice posibile, 
acest film ca și celelalte produse 
în Uniunea Sovietică, vădesc do
rința de a stimula fantezia cre
atoare a tineretului. Așa după 
cum Andrei, eroul principal, 
va întreprinde o călătorie în 
Cosmos datorită faptului că a 
văzut în tinerețe filmul despre 
zborul interastral al tatălui 
său, nu este exclus ca unii din 
cei mai tineri spectatori ai a- 
cestui film să pășească cîndva pe 
urmele eroului îndrăgit, spre 
descifrarea tainelor universului. 
Nimic din ce ar putea contribui 
la deșteptarea curiozității știin
țifice a tineretului nu a fost lă
sat de o parte cîttd s-a filmat 
„Am fos< satelitul Soarelui*. 
Filmul e lucrat în mod complex, 
cuprinde și desene animate, fil
mări de machete, filmări com
binate etc. totul cu scopul ușu
rării înțelegerii 
fice. Este de < 
col deosebit 
instructiv.

ideilor științi- 
aceea un specta- 
de pasionant și

B. DUM1TRES0U

în Capitală
Anul acesta, în Capitală au 

fost date în folosință de a- 
proape două ori și jumătate 
mai multe unități comerciale 
și de deservire a populației 
decit în anii 1958 și 1959. în 
noile blocuri de locuințe din 
junii sălii Palatului, la 
Floreasca, în B-durile Mun
cii, Duca, N. Bălcescu, Ma- 
gheru, 6 Martie, pe Calea 
Griviței și în alte locuri ale 
Capitalei au fost deschise în 
primul semestru 108 magazi
ne spațioase înzestrate cu u- 
tilaje și mobilier modern. 
Alături de unitățile obișnuite 
pentru desfacerea produselor 
industriale și alimentare în 
noile cartiere, îndeosebi, s-au 
deschis magazine specializate

pentru articole electrotehnice 
și alimentare, cu autodeservi- 
re, bufete expres cu bucătării 
de bloc, braserii, magazine 
pentru desfacerea produselor 
din material plastic, magazine 
de optică medicală, pentru 
articole muzicale, centre 
del pentru difuzarea 
sei etc.

Pînă la sfîrșitul anului 
tul Popular al Capitalei 
propus să dea în folosință 
încă 100 de noi magazine si
tuate la parterul blocurilor în 
construcție. La 24 dintre aces
tea lucrările de construcții și 
amenajare vor fi terminate 
pînă la 23 August.

INFORMAȚII
Marți a 

plecind în 
ing. Iuliu 
Stațiunii experimentale horti- 
viticole Valea Călugărească, 
invitat să facă parte din juriul 
internațional al Concursului 
internațional al vinurilor de la 
Ljubljana.

La acest concurs, care se va 
desfășura între 10 și 20 au
gust, țara noastră participă cu 
20 de probe de vinuri albe se
ci, demi-seci, dulcr și aroma
te, precum și cu vinuri roșii 
demi-seci și dulci din cele mai 
renumite podgorii ale țării, 
printre care : Cotnari, Murfat- 
lar, Tîrnave, Drăgășanî și 
Dealu Mare. De asemenea, 
vor fi prezentate în concurs 
varietăți de șampanie, vermut

mo- 
pre-

Sfa- 
și-a

(Agerpres)

părăsit Capitala,
R.P.F. Iugoslavia, 

Laszlo, directorul

și ale produse viticole romi- 
nești.

★
Pentru a înlesni unui nu

măr cit mai mare de oameni 
ai muncii să-și petreacă con
cediul la mare, O.N.T.-Car- 
pați, împreună cu organele 
locale, au luat măsuri ca sta
țiunile de pe litoral să rămî- 
nă la dispoziția publicului și 
in luna septembrie. Astfel, 
între 1 și 30 septembrie O.N.T.- 
Carpați oferă pensiune com
pletă în complexele hoteliere 
de la Mamaia cu 30 lei pe zi 
și de la Mangalia cu 25 lei pe 
zi. Totodată, în această pe
rioadă se acordă o reducere 
de 50 la sută pe C.F.R.

(Agerpres)

LOTO - CENTRAL
Și la tragerea de vineri 12 august se acordă

„PREMIUL SAPTAMINH" — 75.000 lei.

Execută la comandă urmă
toarele produse, fără repar

tiție :
— aeroterme de orice tip
— baterii de încălzire
— ventilatoare de orice tip
— robineți cu ventil STAS 

1519-50
— oale de
— reductor
— uruitori
— adăpători automate de 

vite
— patenți
— cărucioare de transpor

tat tip Hubwagen
— compresoare 4 mc./oră, 

6 atm. pentru hidrofor
— pompe centrifugale
— pompe centrifugale 

trag vin
— pompe manuale de 

vin
— racord de refulare
— țevi de refulare
— vane de apă
— hidranți subterani 
precum și orice piese 
nate din fontă, bronz, a.

luminiu și alamă

Totodată anunță că are su- 
pranormativ următoarele 

produse;

o nroMvrx t truuov»/io»
K.r. VHCAM

— foarfeci pentru viță de 
vie

— triciclete copii
— bătătoare carne
— belciuge galvanizate
— lagăre biei-bronz
— rame uși cuptor
— robineti aragaz
— butoni bachelită
— uși focar

TOROCSIK MARI 
SZABO GYULA 
ZENTHE FERENC 
BESSENYEI FERENC 
SURA SĂNDOR 
SZIRTES ADAM 

Scenariul: Palăsthy GyBrgy 
Markos Miklos 

Regia : Szemes Mihâly 
Imaginea: Păsztor Istvăn 
Muzica : Petrovics Emil



RĂSPUNSURILE LUI N. S. HRUȘCIOV
u

LA ÎNTREBĂRILE ZIARULUI „PRAVDA"
MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

TASS transmite: în legătură 
cu propunerea guvernului so
vietic privitoare la discutarea 
problemei dezarmării Ia cea 
dc-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. cu partici
parea șefilor de guverne ale 
statelor membre ale O.N.U., 
redacția ziarului „PravdaM a 
pus o serie de întrebări Iui 
Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Niklta Hrușciov, răspunzînd 
Ia întrebările puse de redac
ția ziarului „Pravda", a decla
rat că el va considera ca o 
mare onoare pentru el să re
prezinte Uniunea Sovietică la 
apropiata Sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. cu prilejul 
examinării problemei dezar
mării.

N. S. Hrușciov a adăugat că 
guvernul sovietic n-a discutat 
deocamdată componența dele
gației la Sesiunea Adunării 
Generale, dar din propunerile 
Uniunii Sovietice rezultă că 
delegațiile statelor la discuta
rea problemei dezarmării vor 
fi conduse de șefii de state 
gau de șefii de guverne.

N. S. Hrușciov a subliniat 
jcă propunerea sovietică ține 
seama în mod nemijlocit de 
situația alarmantă care s-a 
creat în prezent în legătură 
cu tratativele în problema de
zarmării din vina Statelor U- 
nite ale Americii și a celor
lalte puteri occidentale.

în ce privește subcomitetul 
de la Londra, N. S. Hrușciov 
a spus că așa cum au arătat 
lucrările acestui organ, „S.U.A. 
nu doresc să ajungă la un a- 
cord cu privire la dezarmare, 
că în această privință ele iși 
au părerile lor proprii care 
nu au nimic comun cu intere
sele dezarmării". De aceea U- 
niunea Sovietică, și nu numai 
Uniunea Sovietică, au ajuns 
la concluzia că datorită aces
tei poziții a S.U.A., tratative
le duse in subcomitetul de la 
Londra sînt sterile.

Vorbind despre lucrările 
Comitetului celor zece, N. S. 
Hrușciov a declarat că guver
nul sovietic a depus eforturi 
perseverente și consecvente 
pentru a obține elaborarea u- 
nor hotărîri de principiu care 
să prevadă distrugerea totală 
a armamentelor și desființa
rea forțelor armate, cu insti
tuirea unui strict control in
ternațional.

„Dar puterile occidentale 
8-au situat in comitet pe o po
ziție diametral opusă. în scurt 
timp a devenit clar că S.U.A. 
și aliații lor nu doresc nici 
de data aceasta dezarmarea și 
împiedică adoptarea de către 
comitet a unor hotărîri care 
să corespundă rezoluției Adu
nării Generale" — a spus N. S. 
Hrușciov.

Ca urmare a poziției puteri
lor occidentale, lucrările Co
mitetului celor zece au intrat 
în impas. S.U.A., Anglia și 
Franța au folosit aceste tra
tative doar pentru a adormi 
vigilența opiniei 
ciștiga timp.

„Nu vrem să

tor scopuri, nu vrem ca prin 
ajutorul nostru aceste tratati
ve infructuoase cu privire la 
dezarmare să se transforme 
într-un paravan in spatele că
ruia să continue de fapt cursa 
înarmărilor și să se mențină 
pericolul unui război nuclear", 
a declarat N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului U.R.S.S. a 
subliniat că problema dezar
mării poate fi discutată în an
samblul ei la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale. 
„Guvernul sovietic consideră 
că la discutarea acestei pro
bleme ar fi foarte folositoare 
participarea șefilor guvernelor 
țărilor care fac parte din Or
ganizația Națiunilor Unite".

Referîndu-se la poziția Fran
ței în problema dezarmării, 
N. S. Hrușciov a declarat: în 
aprilie a.c. după convorbirile 
pe care le-am avut cu preșe
dintele De Gaulle mi-am for
mat impresia că pozițiile ță
rilor noastre în această pro
blemă coincid sau aproape 
coincid. Cind insă s-a pus 
problema discutării noilor 
propuneri sovietice în care se 
ținea seama in mai mare mă
sură de poziția Franței, s-a 
constatat că nu numai S.U.A. 
și Anglia, ci și însăși Franța 
se pronunță împotriva acestor 
propuneri. Probabil că S.U.A. 
și Anglia au constrins Fran
ța să se situeze pe pozițiile 
lor, a declarat N. S. Hrușciov.

N. S. Hrușciov a calificat 
drept „discuții sterile" încer
cările de a prezenta contro
lul asupra mijloacelor de 
transportare a armei nuclea
re, drept o soluționare a pro
blemei privind lichidarea lor. 
Aceste discuții urmăresc să 
inducă în eroare opinia publi
că mondială, a subliniat N.S. 
Hrușciov.

Referindu-se Ia propunerea 
guvernului S.U.A. cu privire 
la convocarea Comisiei O.N.U. 
pentru dezarmare, N. 
Hrușciov a declarat 
U.R.S.S. ar fi fost gata
participe la lucrările ci dacă 
nu ar fi existat experiența 
tristă a Comitetului celor zece 
și nu ar fi ieșit la iveală po- 

ȘÎ

S. 
că 
să

publice și a

servim aces-

zițiile S.U.A., Angliei 
Franței în acest comitet.

Probabil, a declarat N. S. 
Hrușciov, S.U.A. vor să exer
cite presiuni asupra statelor 
pentru a le atrage din nou 
în discutarea infructuoasă a 
problemelor dezarmării în co
misie și pentru a exclude po
sibilitatea ridicării acestei 
probleme in vederea unei exa
minări largi în cadrul Adu
nării Generale a O.N.U.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat părerea că manevra in 
legătură cu convocarea Co
misiei O.N.U. pentru dezar
mare a fost necesară forțelor 
agresive din S.U.A. pentru a 
înșela mai ușor pe alegători 
Ia apropiatele alegeri prezi
dențiale. în esență, această 
„inițiativă" are drept scop 
să amine la infinit soluțio
narea problemei dezarmării. 
Acest lucru este atestat și 
de faptul că in realitate prin
cipala lozincă electorală a 
S.U.A. este cursa înarmărilor.

Actul de acuzare în procesul
spionului american Powers

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
*- TASS transmite : A fast 
dat publicității actul de acu
zare în procesul pilotului a- 
merican, spionul Francis Gary 
Powers.

El este acuzat că a desfă
șurat o intensă activitate de 
spionaj împotriva Uniunii 
Sovietice, activitate care este 
expresia politicii agresive duse 
de guvernul S.U.A.

Powers și-a recunoscut vina 
tn toate capetele de acuzare. 
Vinovăția lui este confirmată 
de asemenea de dovezi mate
riale și scrise, de concluziile 
experților -și de depozițiile 
martorilor.

Actul de acuzare a fost a- 
probat la 9 iulie de Roman 
Rudenko, procurorul general 
al U.R.S.S.

Actul de acuzare, care con
ține aproximativ 4.000 de cu
vinte, a fost întocmit la Mos
cova de Comitetul Securității 
de stat și semnat de Alexandr 
Șelepin, președintele comite
tului.

La 1 mai 1960, se spune în 
actul de acuzare, Powers, cu 
consimțămîntul guvernului 
S.U.A., în urma misiunii pri
mite din partea spionajului 
american, a pătruns în spa
țiul aerian al U.R.S.S. cu un 
ayion de spionaj special uti
lat „Lockheed U-2" pentru a 
culege informații cu caracter 
strategic despre poziția baze
lor pentru rachete, aerodro
murilor, rețelei de radiolocații 
și a altor obiective deosebit 
de importante de apărare și 
industriale ale U.R.S.S., adi
că informații care constituie 
un secret de stat și militar.

Crima comisă de Powers 
este prevăzută în articolul 2 
al legii U.R.S.S. „Cu privire 
la răspunderea penală pen
tru crime de stât“.

După cum se menționează 
în actul de acuzare, ancheta 
preliminară a stabilit că zbo
rul de spionaj al lui Powers 
a fost organizat cu consim
țămîntul guvernului american 
de o subunitate de spionaj 
special destinată pentru des
fășurarea activității de spio-

naj împotriva U.R.S.S. și care 
staționa la baza de avia
ție american o-turcă Ingirlik.

Powers a declarat la an
chetă că înainte de zborul 
efectuat la 1 mai, el a săvâr
șit zboruri de spionaj cu avio
nul special de altitudine 
^Lockheed U-2“ de-a lungul 
frontierelor Uniunii Sovietice 
cu Turcia, Iran și Afganistan.

Powers a primit misiunea 
pentru zborul de spionaj de 
la 1 mai cu două ore și jumă
tate înainte de decolare di
rect de la colonelul Shelton 
din forțele militare aeriene 
ale S.U.A.. comandantul sub
unității „10-10", la baza 
litară aeriană ” ”
(Pakistan).

Powers avea misiunea 
zboare deasupra teritoriului 
U.R.S.S. de la sud spre nord 
la o altitudine de 20.000 me
tri pe ruta : Peșevar, Marea 
Aral, Sverdlovsk, Kirov, Ar- 
hanghelsk, Murmansk și să 
aterizeze la baza militară de 
aviație din Bodoe (Norvegia). 
S-a prevăzut de asemenea 
posibilitatea ca în caz de ne
cesitate să aterizeze pe 
dromul Sodankyla din 
landa sau în Suedia.

Powers a declarat că 
prilie 1956 el a fost recrutat 
de Agenția centrală de inves
tigații a S.U.A. „pentru înde
plinirea de misiuni speciale 
de spionaj cu avioane de al
titudine, special utilate".

Powers a fost avertizat că 
pentru divulgarea datelor 
privitoare la activitatea spio
najului american el va fi pa
sibil de pedeapsă penală — 
închisoare pe termen de zece 
ani, sau amendă in sumă de 

1 10.000 dolari sau de ambele 
pedepse concomitent. Powers 
a declarat că pentru îndepli
nirea misiunilor de spionaj, 
spionajul american i-a fixat 
o retribuție lunară de 2.500 
dolari, în timp ce în perioada 
cînd era în serviciul forțelor 
militare aeriene ale S.U.A. el 
primea 700 dolari pe lună.

Procesul lui Powers a fost 
fixat pentru 17 august la 
Moscova.

mi
di n Peșevar

să

aero-
Fin-

în a-

N. S. Hrușcîov a amintit po
ziția U.R.S.S. în problema de
zarmării generale și totale. 
El a spus că dacă S.U.A. vor 
reuși să obțină consimțămin- 
tul celorlalte state pentru 
convocarea Comisiei O.N.U., 
acest lucru nu va fi decit re
gretabil, deoarece nu va con
tribui nicidecum la cauza de
zarmării.

„Cercurile agresive din 
S.U.A. nu doresc nici reali
zarea unui acord, nici dezar
marea ca atare, nici distru
gerea armamentelor, a decla
rat N. S. Hrușcîov. Mai mult 
decit atit, unii aliați ai S.U.A. 
cărora acestea din urmă le-au 
adresat scrisori confidențiale, 
ne-au comunicat la rîndul lor 
confidențial că S.U.A. inten
ționează să reducă lucrările 
Comisiei O.N.U. la probleme 
de procedură pur formale".

N. S. Hrușcîov a ridiculizat 
născocirile presei americane 
că Uniunea Sovietică ar fi 
interesată nu atit în dezar
mare, cît în eliberarea de mij
loace pentru îndeplinirea pla
nului septenal și că zădărni
cirea acordului cu privire la 
dezarmare va provoca chipu
rile zădărnicirea îndeplinirii 
planului septenal.

Independent de faptul dacă 
dezarmarea va fi sau nu va 
fi înfăptuită în cursul acestui 
septenal. a declarat N. S. 
Hrușcîov. grandiosul nostru 
plan septenal va fi îndeplinit. 
N. S. Hrușcîov a amintit eă 
in prezent se elaborează un 
plan de perspectivă și mai 
grandios a cărui înfăptuire va 
însemna desăvîrșirea în linii 
mari a construirii societății 
comuniste.

După cum a subliniat N. S. 
Hrușciov, în prezent dezvol
tarea economică a Uniunii 
Sovietice nu poate fi oprită 
nici de „războiul rece**, nici 
de cursa înarmărilor. Proba
bil, a declarat el, unele ca
pete infierbintate scontează 
pe un amestec militar direct 
în treburile noastre. însă, a 
subliniat N. S. Hrușciov, în 
prezent, după cum a arătat 
exemplul lui Hitler, numai un 
sinucigaș ar putea să riște să 
înceapă un război împotriva 
Uniunii Sovietice. Cei care 
vor urma exemplul lui Hitler 
ii vor împărtăși soarta.

Prezentînd programul de
zarmării generale și totale, 
a declarat N. S. Hrușciov, 
Uniunea Sovietică pornește în 
primul rînd de la conside
rente umanitare, călăuzindu- 
se după interesele întregului 
popor și ale întregii omeniri.

Poziția Occidentului în problema dezarmării.
(După „Izvestia")

Lovitura de stat din Laos
HANOI 9 (Agerpres). - Re

ferindu-se la știri transmise 
de postul de radio Vientiane. 
Agenția Vietnameză de Infor
mații relatează că la 9 august 
în capitala Laosului, Vien
tiane, un „Comitet revoluțio
nar” condus de căpitanul 
Kong Le din armata regală 
laoțianâ a luat puterea in 
mîinile sale.

în mesajul adresat prin ra
dio armatei laoțiene, poliției 
și întregului popor, căpitanul 
Kong Le, comandantul bata
lionului 2 de parașutiști al ar
matei regale laoțiene și pre- 

,Comitetului revolu- 
cerut întregului po-

ședințele 
ționar", a

cupor laoțian „să colaboreze 
r.oi in numele libertății com- 
patrioților noștri".

„Actualul guvern, se spune 
în continuarea mesajului, a 
tridat poporul și țara noastră 
de dragul dolarilor ameri
cani*.

Comitetul a declarat că „va 
lupta împotriva amestecului 
străin, pentru retragerea for
țelor armate străine de pe te- 
rit ori ul Laosului".

In ce privește politica ex
ternă, Comitetul „va respecta 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite și va promova o politici 
de neutralitate1*.

Poporul cuban salută 
cu entuziasm naționalizarea 

bunurilor americane din Cuba
HAVANA 9 (Agerpres). — 

Poporul cuban a întîmpinat 
cu un uriaș entuziasm vestea 
naționalizării bunurilor tutu- 
i-or companiilor nord-ameri- 
cane din Cuba. După cum re. 
latează corespondentul din 
Havana al agenției France 
Presse, începînd din seara zi
lei de 8 august la Havana și 
în celelalte orașe ale Cubei au 
fost organizate manifestații și 
mitinguri în fața sediilor fos
telor companii americane. Po-

REVANȘARZII DE LA BONN 
UITĂ LECȚIILE ISTORIEI

Cu aproape opt secole în ur. 
mă, nișie popi răpciugoși, care 
iși vopsiseră pe antiree niște 
cruci negre, au socotit că-i tim
pul să abandoneze grijile pentru 
cucerirea „sfIn tul ui mormint* si 
să se apuce de ocupațiuhi ceva 
mai lumești. In vederea acestui 
scop s-au transformat într-un or
din cavaleresc zicindu-și „cava
leri teutoni*. Din acest moment, 
prin foc și sabie, prin înșelăciu
ne și trădare, prin corupție si 
falsificarea documentelor. prin 
încălcarea tratatelor încep să co
tropească pămînturl străine.

Obrăznicia acestor cavaleri a- 
gresivi nu cunoaște margini. Ei
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„Drang nach O sten*, în legă
tură cu care afli și o noutate 
senzațională : bătaia mimată la 
Grunwald se datoreșie unei gre. 
șeii a șefului militar german 
care nu și-a manevrai cum tre
buie cavaleria!

Recent, „Soldaten Zeitung* a 
publicat un articol intitulat : „Nu 
vom renunța niciodată !* Harta 
care însoțește acest articol și pe 
care o reproducem mai jos, ara
tă foarte concludent la ce anu
me nu vor revanșarzii să renun
țe : „Pomerania e a noastră !* 
„Baltica e a noastră!* „Reda- 
ți-ne vechile granițe ale Germa
niei !’" strigă isteric „Soldaten
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Această hartă apărută in ziarul vestgerman „Soldaten Zeitung' 
dezvăluie intențiile revq nșarzilor de la Bonn.

execută incursiuni și presiuni 
spre răsărit, deschizLnd drum 
m'.rșavei lozinci. ,.Dtang nach Os. 
ten*, (Marșul spre răsărit). Toa
te acestea au mers pinâ la 15 
iulie 1410 La această dată ca. 
valerîi cei obraznici au fost bă
tuți măr ia Grunwald de oștirile 
ruse. Polone și lituaniene reu
nite.

Au trecut de-atunci cinci secole 
și jumătate, de-a lungul cărora ur. 
mașii cavalerilor au dovedit că 
au o memorie foarte scurtă. Din 
tot trecutul lor lipsit de glorie 
și-au amintii numai d? „Drang 
nach Osterut dar de Grunwald 
au uitat. Ca atare au mai por
nit spre răsărit, însă, bineînțeles. 
S-au întors iarăși bătuii măr...

In prezent revanșarzii de la 
Bonn și-au adus iarăși aminte 
de vechea lozincă teutonă (și din 
nou numai de lozincă, nu și da 
urmările punerii ei. in practică). 
Redactorii de la. ziarul vestger
man „Soldaten Zeitung*, unul 
din organele de presă ale cercu
rilor revanșarde. în ceea ce pri
vește obrăznicia lasă în umbră 
chiar pe faimoșii lor strămoși 
care au fost 'bătuți măr la Grun. 
wald. In acest ziar poți găsi nu
mai intr-un singur număr publi
cate portretelț lui Hitler și Cian- 
Kai-și precițm și articole cu tit
luri țipătoare despre un nou

Zeitung*. Pofta de cuceriri, de 
acaparare a unor teritorii străine 
nu ie dă pace revanșarzilor de 
la Bonn.

Astfel. Strauss a declarat In 
repetate rinduri că teritoriile de 
la răsărit de Oder și Neisse tre
buie neapărat alipite la R. F. 
Germană. Despre o „nouă ordine 
în Europa* a vorbit nu odată 
același neobosit ministru de la 
Bonn, folosind nu intimplător o 
terminologie atit de dragă odi
nioară lui Hitler.

Revanșarzii vest-germani paf 
a-și aduce aminte orice afară de 
unele puncte de răscruce istorică 
cum ar fi Stalingrad... Ei nu vor 
să înțeleagă că vremea cind mi, 
litarismul teuton iși putea des
chide prin foc și sabie drumul 
spre răsărit a rămas definitiv de 
domeniul trecutului.

In ceea ce îi privește, redac- 
lorii de la „Soldaten Zeitung*. 
ar fi adus cititorilor lor un ser
viciu neprețuit dacă în locul u- 
neț noi „istorii* despre Grun
wald. în locul ți petelor isterice 
ale revanșarzilor și în locul por. 
tretelor călăilor condamnați de 
istorie ar fi publicat o scurtă in- 
formație din Stuttgart, unde nu 
de mult o mulțime de 250.000 de 
demonstranți strigau la adresa 
lui Strauss : „Jos cu el*, „Ia-ți 
tălpășița !*, „Nu vrem un al 
doilea Hitler !*,

ION D. GOIA

Consiliul de Securitate 
a cerut din nou retragerea imediată

a trupelor belgiene din Congo

trivit agenției, luni seara, în 
fața clădirii Capitoliului din 
Havana, populația a organizat 
„funeraliile" fostelor societăți 
americane.

Manifestații asemănătoare 
de bucurie au loc și în cele
lalte cartiere ale Havanei. Co
respondentul agenției France 
Presse relatează că tinerii de
filează pe străzi cîntînd și 
scandînd: „Cuba da, yankeii 
nu !“.

HAVANA 9 (Agerpres) — A. 
genția France Presse transmite 
că guvernul cuban a înființat U 
9 august o întreprindere de stat 
pentru producerea ?i distribuirea 
electricității, interzicînd totodată 
pe viitor să fîe concesionate so- 
cietăîiior particulare, producția și 
distribuirea energiei electrice pe 
teritoriul Cubei.

Consiliul de Miniștri cuhan >a 
adoptat de asemenea un decret 
prin care este înființat un insti
tut minier care va avea sarcina 
de a planifica și dezvolta ex
ploatarea resurselor miniere ale 
tării.

Măsuri în U.R.S.S. 
privind 

construirea de școli
MOSCOVA 9 (Agerpres). —

TASS transmite : Comitetul
Central el Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice fi Consiliul 
de Miniștri al U.RS.S. au adop
tat o hotârire cu privire la 
construirea de școli și întărirea 
bazei materiale a școlilor.

Se prevede alocarea unor fon
duri suplimentare în scopul 
construirii de clădiri pentru 
școli de culturi generali și școli 
internate peste suma stabilită 
de planul septenal de dezvoltare 
a economiei naționale (1959— 
1965).

In hotirire se acordă o mare 
atenție proiectării unor noi ti
puri de clădiri pentru școli și 
înzestrării lor cu utilajul nece
sar.

Succesele metalurgiei 
R. P. D. Coreene
PHENIAN 9 (Agerpres).— 

TASS transmite: Colecti
vele întreprinderilor meta
lurgice raportează despre 
succesele obținute în între
cerea pentru dezvoltarea 
producției inițiate în cin
stea celei de-a 15-a aniver
sări a eliberării Coreei de 
către armata sovietică.

Programul de producție 
pe luna iulie a fost depășit 
de întreprinderile siderur
gice cu peste 10 la sută. în 
comparație cu rezultatele 
medii lunare obținute in 
producție în primul semes
tru al anului, in luna iulie 
s-a produs cu 6.000 tone 
mai multă fontă și cu 1.700 
tone mai mult oțel.

Metalurgia din R.P.D. 
Coreeană se află în plină 
dezvoltare. Anul trecut 
producția de fontă și oțel 
a sporit aproximativ de 31 
ori în comparație cu anul 
1944. Cerințele economiei 
naționale în ce privește a- 
ceste produse sînt în linii 
mari satisfăcute.

Siderurgia s-a dezvoltat 
considerabil în perioada de 
după război. Uniunea So
vietică a acordat acestei 
republici ajutor material și 
tehnic pentru dezvoltarea 
acestei ramuri importante.

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
TASS transmite : în ședința din 
după.amiaza zilei de 8 august a 
Consiliului de Securitate primul 
a luat cnvîntul Bomboko, minis
trul Afacerilor Externe al Repu
blicii Congo. Bomboko a arătat 
câ guvernul său este serios neli- 
niștit de situația creată in Congo 
în urma agresiunii Belgiei. Pro< 
blema provinciei Katanga a sub
liniat el, a fost creată în mod 
artificial de guvernul belgian. 
Guvernul Chombe este izolat de 
popor și se menține numai dato
rită sprijinului armat al Belgiei. 
Bomboko a cerut retragere* ime
diată a trupelor belgiene de pe 
întregul teritoriu congolez, inclu
siv do pe teritoriul prorinciei Ka
tanga. Aunt ai pe aceasta cale 
poate fi restabiliți liniștea în Re
public^ Congo, a »pes Bomboko.

Pierre Wigny, ministrul Afa
cerilor Externe al Belgiei, invi
tat la ședința Consiliului de Sccu. 
ritate, a afirmat eu fățărnicie câ 
trupele belgiene au intervenit în 
treburile interne ale Republicii 
Congo „pentru a apăra viața ce
tățenilor belgieni**.

Lodge, reprezentantul Statelor 
Unite, și-a început discursul prin 
a-1 lăuda pe secretarul general al 
O-N-U.. Hammarskjueld, pentru 
„acțiunile hotârite” pe care, po
trivit afirmațiilor lui Lodge, le a 
întreprins pentru înfăptuirea re
zoluției Consiliului de Securitate 
cu privire la retragerea trupelor 
belgiene din provincia Katanga, 
pentru ea locul lor sâ Ce ocu. 
pal de forțele armate ale O.N.U. 
In același timp, contrazieîndu se 
singur. Lodge a declarat eâ ulti
mele evenimente din Congo ți în
deosebi apariția provinciei „in
dependente" Katanga constituie 
o problemă internă a poporului 
congolez în care Organizația Na
țiunilor Unite nu are dreptul să 
se amestece. Totodată reprezen
tantul S.U.A. a trecut cu totul 
sub tăcere hotărirea Consiliului 
de Securitate din 22 iulie în care 
se consemnează că Consiliul de 
Securitate consideră Republica 
Congo drept un tot unic și cere 
ca toate statele sâ se abțină de 
la orice acțiuni care ar putea 
submina integritatea teritorială și 
independența politică a tinerei 
republici africane.

Slim, reprezentantul Tunisiei, 
a subliniat necesitatea retragerii 
cît mai grabnice a trupelor bel. 
giene din Congo. El a prezen
tat un proiect comun de rezo
luție al delegațiilor Tunisiei și 
Ceylonului.

V. V. Kuznețov, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor Externe 
al U.RJ5&, a declarat că exami- 
nind situația creată în Republica 
Congo în urma acțiunilor agre
sive ale Belgiei față de acest stat. 
Consiliul de Securitate a hotărit 
la 14 iulie sâ ceară guvernului 
Belgiei sâ-și retragă trupele de 
pe teritoriul congolez. La 22 iu
lie Consiliul de Securitate a ce
rut din nou retragerea grabnică 
a trupelor belgiene de pe terito
riul congolez, obligîndu-1 pe se
cretarul general al O.N.U. să ia 
toate măsurile necesare în acest 
scop.

Astăzi însâ, a continuat V, F. 
Kuznețov, Consiliul de Securita
te este nevoit sâ revină pentru a 
treia oară asupra aceleași proble

me în condiții cînd primejdia 
care plana deasupra tinerei re
publici în urma intervenției străi
ne, nu numai că nu s-a micșorat, 
ci dimpotrivă, a căpătat un ca
racter și mai acut. Guvernul bel
gian, a declarat reprezentantul 
sovietic, nesocotind hotărirea Con. 
siliului de Securitate și folosin- 
du-se dc sprijinul aliaților din 
blocul agresiv al N.A.T.O., în
cearcă să păstrez© cu orice preț 
fosta lor colonie și duce o poli
tică de scindare a Republicii 
Congo. Trupele belgiene continuă 
să ocupe provincia Katanga, cea 
mai bogată regiune a Republicii 
Congo, folosind în acest scop pe 
marioneta lor Chombe, al cărui 
unic sprijin îl constituie baione
tele belgiene,

în văzul Comandamentului 
forțelor armate ale O.N.U., a 
subliniat V. V. Kuznețov, tru
pele belgiene continuă să ocupe 
teritoriul Congoului, săvîrșesc fă. 
râdelegi și atrocități împotriva 
poporului congolez și fac tot mai 
multe încercări de a scinda a- 
ceasta republică.

V. V. Kuznețov a criticat de-> 
clarația secretarului general al 
O.N.U. care a încercat sâ de
monstreze că guvernul Belgiei nu 
ar fi răspunzător de prezența 
trupelor belgiene în Katanga și 
de faptul că în această provincie 
nu sînt primite trupe O.N.U. Se 
creează o situație oarecum stra
nie, a spus V, V. Kuznețov —- 
problema aducerii trupelor O.N.U. 
in Katanga nu este rezolvată de 
guvernul central al Congoului 
împreună cu secretarul general 
al O.N.U., ci de agresorii belgieni 
prin marioneta lor Chombe,

In încheiere reprezentantul so« 
vietic a sprijinit propunerea pri
mului ministru al Republicii 
Congo, Lumumba, de a se tri
mite în Congo un grup de obser
vatori din care să facă parte cîta 
un reprezentant al Indiei, Cey-s 
Ionului, Ghanei, Etiopiei, Maro
cului, Guineei, Republicii Arabe 
Unite Afganistanului, Indoneziei 
și Birmaniei. Sarcina acestor ob
servatori va fi asigurarea îndepli
nirii stricte a hotărîrilor Consi
liului de Securitate în legătură 
cu retragerea trupelor belgiene 
de pe teritoriul Republicii Con. 
go.

în numele delegației sovietice, 
V. V. Kuznețov a prezentat un 
proiect de rezoluție în care sa 
subliniază că guvernul Belgiei în
calcă în mod flagrant hotărirea 
Consiliului de Securitate privind 
retragerea imediată a trupelor 
belgiene de pe teritoriul Congou
lui și asigurarea integrității teri
toriale și independenței politica 
a Republicii Congo. Proiectul so
vietic de rezoluție obligă pe se
cretarul general al O.N.U. să ia 
măsuri hotârite fără să se dea 
înlături de la folosirea oricăror 
mijloace de înrîurire în scopul 
înlăturării imediate a trupelor 
belgiene de pe teritoriul Repu
blicii Congo și pentru încetarea 
acțiunilor împotriva integrității 
teritoriale a Republicii Congo.

Proiectul de rezoluție însăr
cinează pe secretarul general ca 
în termen de trei zile să rapor
teze ce măsuri s-au luat pentru 
aducerea la îndeplinire a ace
stei hotărîri a Consiliului de 
Securitate.

Trupele guvernamentale congoleze 
intenționează sâ pătrundă 

în Katanga
LEOPOLDVILLE 9 (Ager

pres). — După cum transmite 
corespondentul agenției Reu
ter, primul ministru al Repu
blicii Congo, Patrice Lu
mumba, a declarat la 9 august, 
în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Leo
poldville, că trupele guverna
mentale congoleze intențio
nează să pătrundă in Katanga.

P. Lumumba a comunicat 
corespondenților că coman
dantul suprem al armatei con
goleze, generalul Victor Lun- 
dula, a fost împuternicit să 
mențină ordinea pe întreg te
ritoriul Republicii Congo.

Patrice Lumumba a decla
rat că Republica Congo nu va 
accepta tutela O.N.U. „Dorim 
colaborare și nu filantropie, a 
subliniat el. Vom dovedi că 
Republica Congo este capabilă 
să iși conducă treburile".

Primul ministru a acuzat 
Belgia că și-a însușit rezer
vele de bani și aur ale statului 
Congo. ..Belgienii creează în 
Katanga o nouă valută cu a- 
jutorul banilor pe care i-au 
furat de la noi“ — a declarat 
Lumumba.

Patrice Lumumba a cerut 
din nou retragerea trupelor 
belgiene din Congo.

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). 
— După cum rela-ează agențiile 
occidentale de presă în duoă. 
amiaza zilei de 9 august, amba
sadorul Belgiei în Congo, Van 
Den Bosch, expulzat de guvernul 
congolez. a părăsit Leopoldville.

Coborîres drapelului belgian 
de pe clădirea ambasadei a fost 
salutată de sute de congolezi 
cere se aîlau adunați în fața 
imobilului.

LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). 
— TASS transmite : Colonialiștii 
au dezlănțuit în Congo o activi
tate febrilă în scopul subminării 
din interior a tinerei republici.

Recent, așa-numita adunare) 
națională din Katanga a adoptat 
o constituție, iar la 8 august 
l-au proclamat pe marioneta 
CbombQ „președinte" al acestui 
pretins „stat".

Pe lingă planurile d© scindare 
a provinciei Katanga.de Congo, 
cercurile colonialiste din occi
dent urzesc în prezent planul de 
a smulge acestei țări o altă re
giune bogată — provincia Kasai. 
La 8 august a sosit la Bruxelles 
Nkagula, „președintele" acestei 
provincii congoleze. Pe teritoriul 
Kasai există cele mai bogate 
zăcăminte d© diamante. După 
cum relatează agenția France 
Presse în aceeași zi Nkagula a 
plecat cu avionul la New York 
unde intenționează să obțină 
de la Consiliul de Securitate al 
O.N.U. discutarea problemei cu 
privire la acordarea independen
ței provinciei Kasai.

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres). — TASS transmite : A- 
genția Reuter relatează că la 
9 august în Republica Congo 
a fost decretată stare excep
țională.

După cum a declarat Kas- 
hamura, ministrul Informa
țiilor al Republicii Congo, în 
cadrul conferinței de presă, 
organizată după consfătuirea 
cabinetului, la care a parti
cipat primul ministru Patrice 
Lumumba, hotărirea cu pri
vire la declararea stării ex
cepționale în țară a fost adop
tată pentru „a fi pregătiți în 
vederea respingerii unei even
tuale intervenții militare și 
agresiuni a dușmanului".

NEW YORK 9 (Agerpres). -i 
TASS transmite : în ședința dim 
noaptea de 8 spre 9 august a 
Consiliului de Securitate a conti
nuat examinarea situației din 
Congo. Delegații Ceylonului, E« 
cuadorului și Argentinei s-au pro i 
nunțat pentru retragerea cît mai 
grabnică a trupelor belgiene din 
Congo, inclusiv clin Katanga și 
pentru înlocuirea lor cu forțe an 
mate ale O.N.U.

Reprezentanții puterilor colo
niale — Italia, Anglia și Franța 
.— l-au elogiat pe secretarul ge-4 
neral al O.N.U., Hammarskjoeld^ 
și pe locțiitorul său Bunche. pen^ 
iru „realizările uimitoare" ol 
nute în îndeplinirea hotârîriloB ' 
Organizației Națiunilor Unite și 
au făcut complimente guvernului 
belgian care a dat dovadă, după 
spusele lor, de „hotărirea re
marcabilă" de a îndeplini întru< 
totul rezoluția Consiliului d« 
Securitate.

B. Lewandowski reprezentan
tul Poloniei la O.N.U., a de*< 
monstrat întreaga netemeinicie z. 
încercărilor lui D. Hammarskjo-* 
eld de a justifica prin consider 
rente juridice și politice faptul 
că nu au fost trimise trupe 
O.N.U. în provincia Katanga carg: 
face parte integrantă din Congo.

Șeful delegației Uniunii So^ 
vietice, V. V. Kuznețov, cară 
a luat din nou cuvîntul, a dat) 
explicații suplimentare în legă« 
tură cu poziția guvernului so
vietic privitoar© la cele mai 
importante probleme legați de 
situația din Congo. /

V, V, Kuznețov a subliniat 
din nou că principalul mijloa 
de lichidare a situației deose^ 
bit de încordate din Congo esta 
retragerea imediată a trupelor 
belgiene de pe teritoriul acestei 
republici africane.

Amintind declarația guvernul 
lui sovietic în problema Con- 
gouliii' V. V. Kuznețov a spus 
că Uniunea Sovietică este gata 
să-și unească eforturile cu efor^ 
turile altor state membre ale 
O.N.U. pentru a curma agresiu« 
nea. Totodată, guvernul sovietic, 
îngrijorat de situația periculoasă 
creată în Congo, nu poate trece 
cu vederea că guvernul Repu
blicii Congo a cerut guvernului 
U.R.S.S. ajutor pe bază bilate
rală,

A fost pus la vot apoi proy 
îectul • de rezoluție prezentat da 
delegațiile Tunisiei și Ceylonu
lui. Potrivit acestui proiect, Con^ 
siliul de Securitate confirmă înn 
puternicirile acordate secretarua 
lui general de către rezoluțiile 
anterioare ale Consiliului în 
problema Congoului și îi pro^ 
pune să continuie să-și înde^ 
plinească obligațiile ce-i revin. 
Proiectul de rezoluție cere gu^ 
ternului belgian să-și retragă da 
îndată trupele din provincia 
Katanga și declară că este ne
cesar ca in această provincie sa 
intre trupe O.N.U. Proiectul da , 
rezoluție tunisiano-ceylonez 4 
fost aprobat cu 9 voturi (Tuni^ ’ 
sia, Ceylon, Uniunea Sovietică, 
Polonia, Anglia, Ecuador, Argen
tina, S.U.A. și reprezentantul 
lui Cian Kai-și) și 2 abțineri 
(Franța și Italia).

V. V. Kuznețov a declarat că 
delegația sovietică nu insistă ca 
proiectul său de rezoluție să fia 
pus la vot.

Motivîndu-și votul V. V. Kuz< 
nețov a spus că proiectul de re^ 
zoluție al Tunisiei și Ceylonu^ 
lui trece sub tăcere faptul evi-< 
dent că guvernul Belgiei încalcă 
în mod grosolan hotărîrile Con^ 
siliuluj de Securitate cu privire 
la retragerea trupelor belgiene 
de pe teritoriul Congoului cix 
privire la asigurarea integritf>W> 
teritoriale și a independenței 
politice a acestei țări. Delegația 
sovietică a votat însă pentru 
acest proiect pornind de la ideca 
că el corespunde sarcinii prin
cipale pe care trebuie s-o rc.« — 
zolve Consiliul de Securitate —• 
să asigure retragerea de câtra 
Belgia, de îndată și necondițiou 
nat, a trupelor sale de pe teri^ 
toriul Republicii Congo, inclus 
siv din provincia Katanga,

--------- ----- •-----

MOSCOVA. — La 9 august îti 
clădirea Universității de pe Colis 
nele Lenin din Moscova au 
început lucrările celui de-al 
25-lea Congres internațional de 
orientalistică La congres par: « 
cipă 2.000 d© oriental iști, 
tre care 1.000 de oameni de 
tă din străinătate — repre^^ 
ta ii ți a pest© 6») de țări d©” ? 
toate continentele precum 
numeroși invitați. Din R. P. Ro- 
mînă participă o delegație cor.4 
dusă de acad. Al. Graur. în nu
mele guvernului sovietic Anastas 
Mikoian. prim.vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S, 
a rostit un curint de salut.

Atitudinea fermă a
LEOPOLDVILLE 9 (Ager- 

preș). — Agenția Associated 
Press anunță că într-o tele
gramă adresată Iui Hammarsk- 
joeld, secretarul general al 
O.N.U., organizațiile congole
ze de tineret cer trimiterea !*■ 
mediată a trupelor O.N.U. în 
Katanga.

tineretului congolez
„Dacă aceasta nu se va face 

în următoarele 24 de ore vom 
decreta mobilizarea întregului 
tineret", se spune în telegra
mă.

Telegrama a fost trimisă în 
urma unei demonstrații a ti
neretului care a avut loc în 
centrul orașului Leopoldville.

ANKARA. — Agenția Fran
ce Presse, relatează că la 8 
august generalul Gursel a fă
cut cunoscut corespondenților 
de presă la Istanbul că „pri
mul obiectiv al noului guvern 
turc este de a organiza alege
rile generale în Turcia la 27 
mai 1961" dată, care cores
punde cu aniversarea primei 
revoluții turce.

NEW YORK. — Coresponden
tul din Paris al agenției United 
Press International relatează cd 
Statelg Unite au cerut aliaților 
din N.A.T.O, să ~e acorde sprijin 
politic, economic și moral in 
conflictul lor cu Cuba Această 
„cerere* a fost formulată de F. 
Nolting, adjunct al reprezentan
tului permanent al S.U.A. în 
N.A.T.O. acum două sap'ă- 
mîni la ședința Consiliului per- i 
manent al NA T.O. ,
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