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țÎN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA
CONGRES AL U. T. M.

In cinstea zilei de 23 August 
și a celui de-al lll-lea Con
gres al U.T.M., brigada con
dusă de David llie din secția 
turnătorie a Uzinelor „Tim
puri Noi** din Capitală s-a 
angajat să termine planul 
lunii august cu 11 zile înain
te, să reducă rebuturile de 
la 1,4 la sută la 0,8 la sută 
și să economisească mate
riale în valoare de 1.000 lei. 
în fotografie : o parte din 
membrii brigăzii conduse de 
David llie discută un nou 
model de piesă ce urmează 

să se toarne.
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Manifestări 
cultural-educative

Un loc de frunte în pro
gramul de activitate al Casei 
de cultură a tineretului din 
raionul ..Gh. Gheorghiu.Dej* 
din Capitală îl ocupă, in a- 
ceste zile care ne mai des
part de Congresul U.T.M., nu
meroase acțiuni cultural-edu- 
cat’ve.

Dintre acțiunile organizate 
care s-au bucurat de o lar
gă participare, fiind primite 
cu mult interes de tinerii din 
acest raion al Capitalei, aș 
cita: ..Joia tineretuluiîn 
cadrul căreia participantii au 
ascultat o expunere despre 
sarcinile de mare răspundere 
ce-i' revin organizației noastre 
ra rezervă de cadre a partidu- 
lui. Cu acest prilej s-a orga
nizat și o audiție muzicală cu 
tema „Sub steagul partidului**, 
dferindu-li-se astfel tinerilor 
posibilitatea de a învăța noi 
cintece revoluționare, patrio
tice.

Un interesant simpozion pe 
tema ..Tineretul uzinei noa
stre**. a avut loc în ziua de 
11 august. în cadrul „Joii tine
retului** organizată de organi
zația U T.M. de la „Semănă
toarea".

Printre acțiunile preconi
zate a se organiza în zile7e 
care ne mai despart de Con
gres se numără : Seara lite
rară cu tema „Figuri de ute- 
c ști oglindiți in literatura 
noastră**, organizată pentru 
elevii din raion. Cu acest pri
lej elevii se vor întilni cu 
scriitorul A. G. Vaida care le 
va evoca figuri de eroi ute- 
c ș i care și-au dat viata pen
tru libertatea și fericirea po
porului. Actori ai teatrului 
„C. Nottara** vor recita ver
suri închinate vieții Și luptei 
uteciștilor.

In ziua deschiderii Con
gresului U.T.M., în cadrul 
„Joii tineretului** se va desfă
șura concursul „Cine știe, 
răspunde** cu tema „Hotărî- 
r’.’e Congresului al IlI-lea al 
P.M.R. — măreț program de 
înflorire a patriei noastre**. 
Cncurenții — tineri mun
citori de la Uzinele ,-Klement 
Gottwald** și Atelierele „9 
Mai“ din Capitală.

S. STELIAN

La Uzinele „Tehncfrig** din Cluj 
muncitoarele Szabo Eva și Ana 
Adorion executa cu multă aten
ție vaosirea agregatului frigori 

fie ds 40.000 kcal.'h.
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Doi prieteni
in întrecere

Ieșise din șut Ingîndurat. 
Atit de ingîndurat incit tre
cuse pe lingă bătrinul ce fă
cea de serviciu la poarta ex
ploatării uitînd să-i dea bună 
seara. Bătrînelul clătină din 
cap bănuitor: „mare grijă 
trebuie să mai aibă Tudor 
azi**.

Minerul Tudor Tudor mer
gea liniștit pe drum, dar in- 
lăuntrul lui simțea că ceva nu-i 
dădea pace. Ce se intimplase ? 
Lingă locul lui de muncă a 
fost repartizat un miner ti- 
năr, utemist, Sabin Breban, 
care se întorsese de curind 
din armată. De patru luni de 
zile intrau amîndoi în șut, ur
cau pe aceleași scări in aba
taj, discutau, erau prieteni, 
dar niciodată el, Tudor, n-a 
fost să vadă cum lucrează ve
cinul lui de abataj. Așa că 
pe bună dreptate maistrul de 
schimb ii spusese cu reproș :

— Tu mergi bine, nimic de 
zis. Ești fruntaș. Dar, uite, ve
cinul tău nu lucrează la fel. 
Depășește el norma cu puțin, 
dar acum bate pasul pe loc. 
Nu prea știe să-și organizeze 
munca și aici tu ai putea să-i 
dai o mină de ajutor.

Chiar a doua zi, Tudor 
l-a lăsat pe Breban să-și în
ceapă lucrul și după ce a- 
cesta a perforat vreo 5—6 
găuri s-a dus la el.

— No, cum merge, Sabine ?
— D-apoi bine.
— Ai bătut multe găuri ?
— Numai 6.
— Te superi dacă mă uit șl 

cu î
— Păi de ce să mă supăr ?!

— Bune găuri ci bătut, 
lungi. Un singur lucru e rău, 
si știi. Sint prea subțiri și 
prea apropiate.

Și, fără să mai aștepte răs
punsul îi luă perforatorul din 
mină și-i făcu semn cu capul 
să ia un sfredel. N-a plecat de 
la el pînă ce nu i-a perforat 
două găuri. Apoi i-ă mai fă
cut un semn cu flacără lămpii 
încă in vreo citeva locuri și se 
duse lingă ortacii lui.

După aceasta. Sabin se mi
nună cind văzu cit de mare e 

grămada de minereu doborît 
după sfaturile lui Tudor. Dar 
Tudor nu se mulțumi numai 
cu atit. Ii mai explică 
minerului cum să bată gău
rile la marginea filonului 
pentru a nu intra în steril. 
Pentru că întrecerea socialistă 
între echipele și brigăzile de 
tineret in cinstea celui de-al 
IlI-lea Congres al U.T.M. are 
ca obiective nu numai reali
zarea și depășirea planului de 
producție, dar și reducerea di- 
luției minereului, a consumu
rilor specifice și a prețului de 
cost pe tona de minereu.

Au trecut 10 zile din această 
lună. în abatajul orizontal cu 
ramblaere de la orizontul plus 
1 din exploatarea „Drapelul 
roșu» Herja se muncește cu 
entuziasm, cu însuflețire ti
nerească. Cei doi vecini sint 
in întrecere socialistă.

Minereul iese pe gura rosto
golurilor încontinuu. Și-n fie
care zi. cele două echipe dau 
cite 3—4 tone de minereu peste 
plan fiecare. Consumul de 
exploziv al celor două echi
pe s-a redus pină acum cu 
6' la sută. Randamentul celor 
20—22 de găuri, cit perforează 
un singur perforator intr-un 
schimb, a crescut simțitor. Di- 
luția minereului in primele 10 
zile a scăzut cu 8 la sută. 
Toate aceste realizări sînt în
chinate de către tinerii mi
neri, cu dragoste, din inimă. 
Congresului U.T.M.

P. ALEXANDRU

„Cazul Mihail Nistor**
Președintele tribunalului : 

Are cuvîntui tovarășul procu
ror pentru a expune rechizi
toriul în cazul lui Mihail Nis
tor acuzat de carierism, des
compunere morală și politică, 
încercare de a frina bunul 
mers al Uzinei „Drapelul Ro
șu**.

Procurorul : Onorat tribu
nal, tovarăși și tovarășe. Așa 
cum s-a arătat, avem în față, 
în persoana lui Mihail Nistor, 
un exemplu viu de carierism 
și imoralitate crasă, care pre
zintă o primejdie gravă pen
tru societatea noastră. Nis
tor Mihail a recurs la o 
seamă de acte pe care 
legile și etica noastră le con
damnă cu toată asprimea.

Pentru a-și cîștiga o aureo
lă de director activ, neținînd 
seama de interesele cauzei și 
de cerințele mersului nostru 
înainte, care presupun dezvol
tarea în industrie a automa
tizării și mecanizării, dezvol
tarea producției pe baza 
introducerii tehnicii noi, Nis
tor Mihail a dat un carac
ter formal și de paradă între
cerii, a dat linia forțării peste 
limită a puterii mașinilor- ceea 
ce a avut drept urmare stri
carea unei părți din utilaj, ac
cidentarea unor muncitori, și, 
în ultimă instanță, compromi
terea întrecerii, frînarea apli
cării tehnicii noi în uzină, îm

Duminică 14 august 1960

La G.A.S. Valea Călugărească a început culesul strugurilor d« 
masă,

i - t--------------------------------- -

HUNEDOARA. - La Combi
natul jidorurgic Hunedoara bri
găzile de fumoliști care deser
vesc furnalul tineretului au rea
lizat in primele zece zile din 
luna aceasta pe seoma sporirii 
indicelui de utilizare a furnalu
lui 180 de tone de fontă peste 
sarcinile de plan. Schimbul ti
neretului de la oțelăria Martin 
nr, 1 a elaborat miercuri cea 
de-a 305-a șarjă rapidă din a- 
cest an. Se evidențiază în mod 
deosebit brigada de tineret 
condusă de prim topitorul 
Dumitru Șerban cke la cuptorul 
nr. 5. La noua ctelărie Martin 
brigăzile de tineret au elaborat 
de la începutul acestei luni a- 
proape 1.000 tone de oțel peste 
sarcina de plan, iar schimbul 
tineretului de la laminorul de 
800 mm. a dat peste plan în 
cinstea Congresului U.T.M, a- 
proape 800 de tone de lami
nate.

Și la Uzinele „Victoria" din 
C.alan brigăzile de furnaliști 
care deservesc furnalul tineretu
lui au produs în luna aceasta în 
medie cite 23,4 tone de fontă 
zilnic peste sarcinile de plan.

CONSTANȚA. - Peste 2.000 
de tineri din regiunea Constan
ța au efectuat în cursul săptă- 
minii trecute un mare număr de 
ore de muncă patriotică pe 
șantierele de construcții pentru 
înfrumusețarea orașelor și sate
lor regiunii. La lucrările de de
molare cu fost recuperate mai 
mult de 35.000 de cărămizi. Au 
continuat de asemenea lucrările 
pe șantierele de îmbunătățiri 
funciare. în întreprinderile din 
orașul Constanța 8.000 de tineri 
antrenați în întrecerea socialistă 
au realizat în cursul săDtămînii 
trecute economii în producție în 
valoare de peste 370.000 lei.

(Agerpres)
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Membrl ol brigăzii artistice 
de agitație de Io Caso de 
cultură a tineretului „Vasile 
Roaito" din raionul Grivița 
Roșie învață un nou cintec.

piedicarea obținerii într-o vre
me a unor succese reale, de 
masă în producție.

Pentru a-și acoperi aceste 
greșeli, pentru a îndepărta pe 
cei care militau pentru o cale 
dreaptă, împotriva, uzării ira
ționale a utilajului și în fa
voarea introducerii tehnicii 
noi, Mihail Nistor a persecu
tat și calomniat oameni cin
stiți ca muncitorul Alexandru 
Severin care a inventat un 
strung automat de mare ran

SCHIȚĂ DE PROCES LITERAR PE MARGINEA 
ROMANULUI .ÎNTlLNIREA" DE C. CHIRIȚĂ

dament, ca inginerul Eugen 
Pîrvan care a dat un ajutor 
substanțial la introducerea au
tomatizării și mecanizării, a 
sporirii susținute a producti
vității muncii.

Pentru a parveni și pentru 
a-și satisface pornirile indivi
dualiste, imorale, Mihail Nis
tor a încercat să îndepărteze 
din calea sa pe oamenii cin
stiți care-1 stînjeneau, a calom
niat și nedreptățit tovarăși ca 
ziaristul Lucian Severin, pac- 
tizînd cu elemente dușmănoa
se dispuse să-1 defăimeze pe 
acesta în încercarea de a-și 
ușura situația lor.

TINERETUL UZINEI

? Un calcul simplu, clar, edifi
cator: din cei aproximativ 460 
de tineri (din care 317 utemiști) 
cîți sînt în Uzinele Mecanice Ti
mișoara, în anul școlar 1959— 
1960 au urmat și absolvit cu suc
ces diferite forme de învățămînt 
(facultăți. învățămînt mediu se. 
ral, cursuri de ridicare a cali
ficării profesionale) 216 tineri, 
marea lor majoritate utemiști.

Anul acesta, adică pentru 1960 
—1961, numărul tinerilor munci
tori care vor urma învățămîntul 
mediu seral clasele VIII—XI va 
fi de peste o sută (din care cca. 
50 în clasa a VIII a), recrutați 
numai dintre tinerii muncitori 
care au fost constant, cel puțin 
un an, fruntași în producție.

Bilanțul anului școlar trecut

în virtutea legilor în vigoa
re și a normelor eticii noastre 
socialiste, cerem onor tribuna
lului să-l declare pe acuzat 
un element dușmănos societă
ții-noastre.

Președintele tribunalului î 
Are cuvîntui. acuzatul.

Mihail Nistor : Tovarăși, vă 
rog, e o neînțelegere la mij
loc... Să fim lucizi, eu nu sînt 
dușman, eu n-am înjurat în 
viața mea societatea noastră 
nouă. Nici nu se putea, sînt fiu 

de om sărac. Viața nouă m-a 
făcut om și aș fi ajuns de
parte, bineînțeles, datorită ca
pacităților mele, străduinței 
mele, dacă nu mi-aș fi creat, 
nu știu de ce, inamici care 
vor să mă distrugă. Vă 
rog să mă credeți că s-au in
terpretat greșit, de către unii 
intenționat, de către alții nu, 
actele mele care au fost dic
tate de... Vă rog să înțelegeți, 
poate că am făcut erori, poate 
că m-am lăsat purtat de pa
siuni (nu odată temperamentul 
meu mi-a jucat renghiuri) dar 
am fost foarte bine intențio
nat.

ÎNVAȚĂ
eonatituie, Indiscutabil, un aue. 
ces, nu numai al elevilor mun
citori, ci și al tuturor celor care 
i-au ajutat să învețe.

Utemistul Pavel lager e strun
gar, fruntaș în uzină și a absol
vit. anul acesta clasa a VIII al 
doilea pe școala, la promoția cla. 
sei lui. Din brigada de lăcătuși 
montori de la motoare, condusă 
de candidatul de partid Tiberiu 
Pîclișan. care a cucerit drapelul 
de brigadă de tineret fruntașă pe 
orașul Timișoara. 4 tineri au 
urmat și absolvit în anul școlar 
trecut diferite clase la școala 
medie serală.

Utemistul Gheorghe Păulescu 
(unul din cei mai buni frezori 
ai uzinei, lucrează acum la seu- * 
lerie, la piese de precizie) a ab-

Președintele tribunalului : 
Acuzatul poate aduce fapte în 
susținerea tezelor sale ?

Mihail Nistor : Fapte, sigur, 
fapte se pot aduce oricînd, de 
oricine. Adversarii mei ce fap
te au ? Au vreo hîrtie sem
nată de mine, vreo declarație 
direct dușmănoasă de a mea ? 
Vreau să le văd.

Președintele tribunalului î 
S-a stabilit autenticitatea do
cumentelor aflate la dosar. 
Dar aici nu e vorba de fal
suri obișnuite în acte publice 
sau fraude minore, ci de fapte 
imorale care pot afecta dez
voltarea noastră generală. In- 
troduceți-i pe martori. Pri
mul este tovarășul Iulieș Li- 
vede.

Iulieș Livede: După păre
rea mea indivizi ca Nistor 

Mihail sînt foarte primejdioși. 
Mă refer la cameleonismul și 
perfidia lor, cu ajutorul 
cărora pot induce în eroa
re pe unii oameni cinstiți 
și naivi și ne pot face foarte 
mult rău. De pildă, Nistor, în 
lașitatea lui jalnică, nu avea 
curaj să ducă pînă la capăt 
actele lui ticăloase, camuflîn- 
du-le, lăsîndu-și o portiță de 
scăpare care putea înșela pe 
cei neavizați. La orice măsură 
el avea pregătită întotdeauna

B. DUMITRESCU
(Continuare în pag. 3-a)

A 15-a aniversare
a eliberării Coreei

Tovarășului KIM IR SEN,
Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN,
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian

In numele Comitetului Central al Partidului Muncito-
resc Romin, al guvernului Republicii Populare Romine, al 
Prezidiului Marii Adunări Naționale și al intregului popor 
aomin, vă transmitem dv. și prin dv. poporrtui frate coreean, 
un salut călduros și cele mai cordiale felicitări cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a eliberării Coreei.

Poporul romin se bucură sincer de succesele obținute de 
poporul coreean in dezvoltarea economiei sale naționale și 
ridicarea nivelului de trai, in Întărirea regimului democrat-
popular și prețuiește contribuția pe care R-P.D. Coreeană, în
strînsă unire cu celelalte țări ale lagărului socialist, o 
aduce la consolidarea cauzei păcii și coexistenței pașnice 
intre toate țările.

Participind din toată Inima la marea dv. sărbătoare, vă 
urăm dragi tovarăși, noi succese in opera de construire a 
socialismului In patria dv., precum și In lupta dv. dreaptă 
pentru unificarea pașnică și democratică a Coreei.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ

Prim Secretar 
al C C. al P.M.R.

CHIVU STOICA

Președintele 
Consiliului 
de Miniștri 

al R. P. Romine

•olvit anul acesta clasa a XI a 
primul pe promoție, cu diplomă 
de merit, examenul de maturi
tate l-a luat cu media 10, cu 
felicitări din partea comisiei de 
examinare, iar acum se pregă
tește să dea examenul de admi. 
tere în anul I al Facultății de 
mecanică, unde va merge să în
vețe cu bursă din partea uzinei.

Cum s au obținut, aceste rezul
tate? In primul rind meritul e 
al celor care învață. Succesul se 
datorește muncii lor, perseveren
ței lor tenace în lupta dusă pen
tru a învinge unele greutăți ine- . 
rente ivite. Dc asemenea, e me
ritul colectivului de conducere al 
uzinei, al organizației U.T.M., 
care îndrumați îndeaproape de 
comitetul de partid, au ales, n-au 
recrutat la întîmplare pe elevii, 
muncitori. Și au ales oameni stă. 
pîni pe meserie, legați de uzină, 
oameni care-și iubesc profesiu
nea, pătrunși de necesitatea de 
a învăța continuu. E vorba, apoi, 
de grija cu care s-au ocupat de 
ajutorarea pe parcursul anului a 
muncitorilor-elevi, conducerea 
uzinei, organizația U.T.M., ingi
nerii. maiștrii, întregul Colectiv 
al uzinei sub conducerea comite
tului de partid. (

Tot ceea ce s.a făcut pe par
cursul anului de învățămînt, care , 
s-a soldat cu succesul de care am 
vorbit, aș sintetiza, pe scurt în 
cîteva cuvinte: strădania multi
laterală de a sădi în sufletele 
și conștiința tinerilor elevi mun
citori încredere în forțele lor, 
de a-i învăța să-și organizeze me
ticulos, cu minuțiozitate munca 
în. uzină și la școală, pentru, a 
face față cu succes ambelor sar
cini.

. Lacăi _din. prini.ele. .zile, de.școa
lă, s-a asigurat o legătură perma. 
ne.rită, ' zilnică, a organizației 
U.T.M. din uzină, cu conducerea 
școlii medii. Se 'știa cu precizie 
zilnic: care a fost frecvența în 
seara precedentă și cum s a prei, 
zentat la ‘ lecții fiecare muncitor- 
elev. Asta i a permis organiza
ției U.T.M. să intervină zilnic, 
operativ, pehtfu a înlătura nea. 
junsurile. Lipsea unul de la

ST. SAVIN

(Continuare tn pag. 3-a)

Studentul loan Rădoi, fost 
muncitor la Uzinele „1 Moi" 
Ploești face practică în uzina 
din care a plecat și își ajută 
foștii tovarăși de muntg. 
lată-l gjutind pe turnătorul 
Alexe Ion care se pregătește 
în vederea examenului de 

admitere la facultate.

Foto : N. STELORIAN

ION GHEORGHE 
MAURER

Președintele 
Prezidiului 

Marii Adunări 
Naționale 

a R. P. Romine
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Lucrări de mecanizare 
la Uzinele din Năvodari

Ea Uzinele de acid sulfuric 
și superfosfafi de la Năvodari 
s-au executat noi lucrări de 
mecanizare i procesului deja- 
bricafie. La secția de acid sul
furic au fost montate suflan- 
te pentru aspirația gazelor, 
ceea ce contribuie la sporlr«a 
producției de acid sulfuric. Tot 
aici s-au executat lucrări pen
tru mecanizarea completă a 
operațiunilor de transportare 
a cenuselor. creindu-se astfel 
condiții mai bune de lucru 
muncitorilor.

Mecanizarea procesului de 
producție realizați cu spriji
nul specialiștilor sovietici a 
permis colectivului secției de 
acid sulfuric a Uzinelor de la 
Năvodari să realizeze in luna 
Iulie o producție cu 20 la sută 
mai mare decit producția me
die lunară dată in cursul si
nului 1959.

(Agerpres)

-----•—— .

In noul oraș 
muncitoresc Calan

Constructorii- noului oraș 
muncitoresc ce se ridică pen
tru siderurgiștii de la Uzine
le „Victoria** Calan din re
giunea Hunedoara au dat zi
lele acestea în folosință încă 
două blocuri cu 48 de aparta
mente. Cu acestea numărul 
apartamentelor date în folo
sință de la începutul anului în 
noul orășel de la „Calșn depă
șește 100. La alte două blocuri 
cu cîte 18 apartamente se fac 
ultimele lucrări de finisare.

Prin folosirea mai rațională 
a utilajelor, . organizarea de 
balastiere și a unei stații de 
betoane în apropierea șantie
rului, precum și prin reduce
rea cheltuielilor la materialele 
de construcție, apartamentele 
date pînă acum în folosință 
au fost realizate la un preț de 
cost de aproximativ 36.000 lei, 
față , de 38.000 lei cît prevedea 
devizul.

(Agerpres)



Eminescu și Creangă
In mahalaua Țlcăulul, cunos

cută de localnici mai ales sub 
denumirea de Valea Plîngerii, 
pe o ulicioară dosnică, in oare 
pe vreme de secetă innotai 
prin valuri de praf, iar pe vre
me de ploaie te înfundai in 
glod pină la genunchi, la nr. 4, 
într-o ogradă năpădită de flori 
de cimp și buruieni, proptită „in 
vreo douăzeci și patru de furci 
de stejar și acelea putrede", te 
întimpina o bojdeucă alcătuită 
din două încăperi, cu lut pe 
jos, cu un cerdac In față și al
tul in spate. Stăpînul bojdeucii 
era Ion Creangă. Vecinii il res
pectau pentru că era un învăță
tor priceput la școala de băieți 
nr. 2 din Păcurari, cu tragere de 
inimă pentru îndeletnicirea sa, 
iar unii dintre ei 
știau că, împreună 
cu alți dascăli ini
moși, Creangă scri
sese chiar ma
nuale școlare pentru plozii lor.

în ograda bojdeucii poposi 
în una din zilele anului 1876 o 
haraba din oare Creangă 
îl ajută pe un tînăr înalt, 
cu plete bogate, încadrind o 
frunte incită, cu privire medita
tivă, să coboare un dulăpior cu 
cărți, singura lui avere. Noul 
locatar al bojdeucii se numea 
Mihail Eminescu și tocmai fu
sese destituit din funcția de re
vizor școlar a! județelor lași și 
Vaslui. O vreme, bojdeuca ii va 
sluji ca adăpost.

Cei doi prieten! se cunoscu
seră cu un an înainte, pe cînd 
Eminescu era mai marele învăță
torilor din cele două județe în
vecinate, punînd bazele unei 
prietenii pe care trecerea ani
lor o va face mai trainică, iar 
posteritatea o va cinsti pentru 
noblețea sa

Cînd s-au cunoscut, învăță
torul Creangă știa despre tînă- 
rul revizor, în vîrstă dodr de 25 
de ani, multe lucruri. Tînărul 
Eminescu iși ciștigase o aleasă 
prețuire prin versurile sale. De 
sub pana sa izvoriseră acor
durile delicate ale unei poezii 
de dragoste, însetate de purita
te, cum nu se mai auziseră 
pină atunci, cum nu Scrisese 
nici chiar lira celui pe care Emi
nescu II numise. în semn de a- 
lecsă prețuire, „rege al poe
ziei", Vasile Alecsandri. Esteți- 
lor de Io „Junimea*’, partizani 
ai unei „arte pure*4, plutind in 
sfere „ideale”, desprinse de fră- 
mîntările sociale, Eminescu le 
dădea o replică tăioasă, intor- 
cîndu-și romantic privirea spre 
„zilele de aur a scriptunelor ro- 
mlne”, slăvind creația patriotică 
a lui Cantemir, Văcărescu, a 
Iul Bolllac ce „cinta iobagul și 
a lui lanțuri de aramă”, a Iul 
Cîrlova, cîntărețul oștirii națio
nale sau a lui Alexandrescu, 
poetul speranței în vremuri mai 
bune. Contemporanii, de genul 
junimiștilor, care se îndepărtau 
de viață și de adevărul el, li a- 
păreflu poetului ea :

.„Simțiri reci, harfe zdrobite, 
Mici de zile, mari de patimi, 

Inimi bătrîne, urîte, 
Măști rizînde puse bine 

pe-un caracter inimic.

Vedere parțială a uriașului 
bazin de înot „Moscova” 
deschis în centrul Moscovei. 
Bazinul, cel mai mare din 
Europa, are o suprafață de 

13.000 metri pătrați.

Foto : TAS8 « Moscova

Se pare că descoperirile ar
heologice mai rezervă încă 
multe surprize cercetătorilor 
antichității. Ingeniozitatea, in
teligența, spiritul de observa
ție, inventivitatea nu sînt a- 
panaje exclusive ale omului 
modern. De multe mii de ani 
„homo sapiens" își îndreptă
țește numele. Știm astăzi că 
anticii erau foarte pricepuți 
in tehnica construcțiilor, în hi
drotehnică, în metalurgie. 
Multe fenomene au fost ob
servate și înregistrate cu mul
tă ascuțime de către antici. O 
mare parte din aceste cuceriri 
au rămas insă pierdute, ur- 
mind să fie redescoperite și 
folosite mult mai tirziu, atunci 
cind gradul de dezvoltare a 
societății a permis acest lucru. 
De altfel, aceasta este explica
ția căderii în uitare a multor 
cuceriri tehnice ale antichită 
ții : nivelul de dezvoltare al 
societății antice, bazată pe e- 
conomia sclavagistă, nu per
mitea o expansiune a tehnicii 
ca cea întîlnită în societatea 
modernă.

După unele indicii se pare 
că anticii foloseau pînă și ...e- 
lectricitatea.

Element galvanic 
vechi de 2.000 de ani

Descoperirile arheologice fă 
cute la Khujut-Rabuah lingă 
Bagdad ne fac să presupunem 
că electricitatea era cunoscută 
in antichitate.

în toate cărțile de școală și 
de istorie a electricității un 
loc important l-a ocupat des
coperirea curentului electric, 
făcută de către Galvani și 
Volta la sfîrșitul secolului al

In discuțiile purtate de cei doi 
prieteni în timpul lungilor plim
bări făcute pe dealurile din îm
prejurimi și continuate în tinda 
răcoroasă a bojdeucii sau pe 
rogojina îmbietoare a unei eir- 
ciumi de mahala, imaginea 
poetului devenea pentru Crecn 
gă mai cuprinzătoare, caracte
rul acestuia îi era mai drag, 
învățătorului care trăise printre 
nevoiași îi mergeau la inimă 
cuvintele cu care Eminescu iși 
dovedea ostilitctea față de cla
sele dominante, a căror etică 
ipocrită și ale căror practici 
venale le condamna cu asprime.

Pentru Eminescu, prietenul său 
mai vîrstnic aveo să fie o reve
lație. II va prețul nu numai 
pentru neasemuitul său har de 

MARI PRIETENII
povestitor, dezvăluit în lungile 
lor taclale, dar și ca om. Crean
gă i-a evocat, fără doar și poa
te, copilăria lui Nicâ a lui Ște
fan a Petrii Ciobotaru din Hu- 
muIești, metoda pedagogică a 
dascălului lordache care „prea 
îndesa” școlarilor la spinare cu 
Sf. Niculae, l-a făcut să rîdă de 
pozha cu caprele rîioase ale 
Irinucăi din Broșteni și l-c în
veselit cu isprăvile lui Ion 
Torcăiâu.

Eminescu va fi ris amuzat 
cînd Creangă i-a povestit ce 
răspuns î-a dat, în timpul unor 
alegeri, conservatorului I. Ne- 
gruzzi, care voia so-și asigure 
voturile unui învățător airintin- 
du-i un serviciu pe care il fă
cuse acestuia : „N-are a face 
una cu alta, domnule Negruzzi 
— i-a răspuns Creangă — dum
neata i-ai făcut un serviciu pri
vat, și aici e vorba de trebi 
publice. Bate dumneata la alte 
u$i, noi oamenii cei mici votăm 
pe-ai noștri”. Criticul mucalit al 
junimismului rafinat și cosmopo. 
lit își va atrage din partea a- 
cestula calificarea de „țăran 
necioplit din creștet pînă In tal
pă, gros șl gros, nepieptănat șl 
prost îmbrăcat”.

Eminescu a intuit in Creangă 
nu numai un savuros povestitor,

ELECTRICITATEA - 
DESCOPERIRE A ANTICHITĂȚII?

17-lea, deci cu ceva mai mult 
de un secol și jumătate in ur
mă.

Iată insă că săpăturile ar
heologice au scos la iveală in 
Irak un gen de elemente gal
vanice avînd o vechime de 
cel puțin 20 secole !

Virsta lor a 
putut fi stabilită 
cu ușurință du
pă faptul că au 
fost găsite in
tr-un strat de 
rămășițe care 
datează de pe 
vremea Părților.

In fotografie 
puteți vedea cum 
arăta elementul 
galvanic de la 
Khujut Rabuah. 
El este prezen
tat „demontat" 
in părțile lui 
componente. Un 
vas de pămînt 
ars proteja ele
mentul galvanic, 
tot așa cum 
astăzi bateriile din comerț 
sînt protejate de un înveliș de 
carton. Elementul propriu-zis 
se compunea din cilindrul de 
tablă de cupru care se vede 
in dreapta, în interiorul căruia 
era introdusă o bară de fier. 
Această bară era fixată de 
cilindru cu ajutorul unor ron
dele din asfalt. Dimensiunile 
pieselor se pot deduce cu aju
torul scării de 10 cm. care a 
fost introdusă in fotografie. 
Se poale observa foarte clar 
cum tija de fier este puternic 
corodată în partea cu care a 
fost introdusă în cilindrul de 
cupru. Această coroziune s-a 
produs probabil din cauza cu. 
rentului electric. Pentru ca e-

dar și un scriitor exigent cu si
ne, capabil să dea realității sa
tului, intr-un limbaj de o nease
muită culoare stilistică, o ex- 
oresie artistică strălucită. Din 
îndemnul lui Eminescu, Creangă 
scrise poveștile „Soacra cu trei 
nurori” și „Capra cu trei iezi", 
autentice scene de gen din 
viața satului nostru, ambele a- 
părute către sfîrșitul anului 
1875. Stimulat de prietenul său. 
Creangă scria convins, cu un 
dezvoltat simț de răspundere 
pentru cu vin tu! tipărit. Creangă, 
scrie G. Călinescu, „era muncit 
de sentimentul răspunderii și se 
umplea de toate sudorile cînd 
se apuca să compună ceva. 
De obicei se scoală în zorii zi
lei, de la 4 dimineața și se a- 

șează pe nemînca- 
te la lucru. Scrie 
cu condeiul de 
plumb pe tot felul 
de petece ori pe 
coaie întregi, șter

ge, trimite cu semne în altă
porte și nu suferă pe nimeni
lingă sine...”.

Eminescu, admiratorul creației 
populare, va rom ine în literatu
ra noastră nu numai ca un ge
nei interpret al aspirațiilor 
populare, ca un artist ce și-a 
îmbogățit exprese literară cu 
m-jlooce'e expres ve ale foldo- 
runri, dar șî ce principalul emu
lator al creației celui mai 
autentic exponent ol specificu
lui național.

Vicisitudinile vieții In societa
tea burghezo-meșterească îi 
despart pe cei doi prieteni. 
Eminescu pleacă ia București, 
urde va cunoaște deznădejdea 
de o munci exte-.uant pentru 
gazete ale căror principii nu le 
împărtășește. Creangă va rămi- 
ne în mahalaua .pcâplui, dăs
călind în continuare cOpiil ne
voiașilor. Despărțirea va fi du
reroasă pentru âmindoî, dar nu 
va șubrezi prietenia lor, ci o va 
face mai trainică, o va pune 
mai deplin in valoare. Scrisorile 
lui Creangă cheamă pe Emines
cu stăruitor șl duios să se în
toarcă în lașul atîtor omifrfJri 
comune : „Vîno, frate Mihai, 
vino, căci fără tine sînt străin". 
Și Eminescu va reveni din cînd 
în cînd în orașul care î-a oferit 
oaza adevăratei prietenii.

a MĂCIUCĂ

lanentul să funcționeze tre
buia - se pere — ca In cilin
drul de cupru să se toarne un 
electrolit. care putea fi un a- 
cid sau o bază oarecare. In 
antichitate «citii cei mai râs- 
pîndiți ți mai ușor de procu

rat erau oțetul și zeama de 14- 
mîie.

Ar putea funcționa 
și azi

Oamenii de știință au recon
struit un element identic și 
l-au experimentat, întrebuin- 
țînd ca electroliți ceea ce pre
supuneau că au întrebuințat 
și anticii: oțet și zeamă de 
lămîie. Așteptările au fost sa
tisfăcute, elementul a produs 
curent electric de un miliam- 
per cu o tepsiune de o jumă

Originale „galerii de tablouri"
Zr irua4<;

Aia-tau. îr apropiere 
de malul nordic al 
lacului Itâk-Kd, a 
fost descoperit u.i ma
re număr de desene 
rtch. executate pe 
stirtcă. după cum se 
presupune. in sec. 
Vil—III Le-n.

După părerea oa
menilor de știință 
kirghizi, această ori
ginală „galerie de ta
blouri*4, situată la o

altitudine da 2000 m, 
datează din perioada 
and aceste locuri din 
depresiunea hsîk-Kul, 
bogată in pășuni. era 
locuită de tokii — un 
trib de crescători de 
vita.

Desenele de pe swin
dle din regiunea la
cului Issik-Kul con
stituie a petra des
coperire armiocgâ din 
Kirghizia, L'n deose
bit intere» prezintă

O operate dificilă
Aleksandr Liaovski. chirurg 

șef la spitalul ..Pirogov- din 
Ribir.sk (R5FS.R.) a efectuat 
o operație rară de înlăturare 
a unei tumori de pe ceafa ți
nui sugar in virată de 4 ala.

tate de volt. Pentru a produce 
curenți mai puternici aceste 
elemente se legau mai multe 
în serie sau în paralel, așa 
cum se procedează și astăzi.

Așa cum arată savantul din 
R.D.G. dr. H. Winkler, la mu

zeul din Berlin 
se află și zece 
elemente galva
nice de un alt 

■ tip descoperite 
la Seleucia pe 
fluviul Tigru, de- 

3 ci relativ aproa- 
Ș pe de Bagdad. Și 

aceste elemente 
'1 au o vechime de 
£ peste două mile- 
£ nii. Elementele 
£ de Ia Seleucia 
I stat formate din 
■ mai multe tije 
I- de fier și de cu- 
■t pru înfipte to
rn tr-un vas de pă- 

mint ars, cu gu- 
IK ră largă. Aceste 

elemente prezen
tau o suprafață activă mai 
mare puțind realiza o putere 
sporită.

Medicină 
și bijuterii false

Oamenii de știință au emis 
ipoteza că elementele galva
nice descoperite la Khujut Ra
buah erau de tip portabil, a- 
ceasta din motivul că erau 
probabil întrebuințate pentru 
tratamente medicale. Iată deci 
că aplicarea medicală a curen- 
ților „galvanici4* pare departe 
de a fi recentă.

în ceea ce privește elemen

desenele descoperite 
anterior în lanțurile 
de munți din vedea 
Talass, la granița cu 
K.azahstanul. Printre 
numeroasele desena 
înfățișînd scene de 
vînătoare, imagini cZe 
oameni și animale, a- 
colo au fost descope
rite semne care au o 
legătură directă cu 
vestita scriere runică 
din Mongolia apu
seană.

Tumoarea, plină cu lichid ce- 
falcracb.idian, depășea de trei 
ori volumul capului. Chirur
gul a închis orificiul natural 
de pe craniu cu o placă spe
cială pe care a cusut-o de pie
lea sugarului.

La 8 zile după operație fe- 
t. ța mi se deosebea prin nimic 
ăe ceilalți noi născuț: și a 
crescux in greblate cu 200 gra
se.

Șai« generații 
de artiști plastici

La Galeria națională de ta- 
btonri din Erevan s-a deschis 
• exposiție a creațiilor retnar- 
eabilUor pictori armeni din se
colul al XIX-lea - Akop și 
Agafon Ovnataaian.

Ia istoria evitării armene 
sin, cunoscute șase generații , 
de pictori din familia Omata- 
niaa. care aa creat in decurs 
de aproximativ doua secole 
(din seealul XVII pini in se- 
coiul XIX).

Studierea aprofundata a cre
ației familiei Ovnatanian s-a 
efectuat abil in anii puterii 
sovietice. In ultimii ani au 
fost descoperite peste 5» de 
portrete .părtinind acestor pic
tori, precum și picturi murale 
in catedrale ți biserici, ta
blouri pe teme religioase.

tele de la Seleucia, mărimea 
lor a dus la ipoteza că acestea 
erau destinate întrebuințării 
stabile. Această întrebuințare 
avea loc în atelierele bijutie
rilor vremii în scopul falsifi
cării bijuteriilor de bronz 
prin acoperirea lor electroliti
că cu un strat subțire din aur. 
Aceste bijuterii treceau drept 
bijuterii din aur, dînd naștere 
astfel unui gen de probleme 
care l-a făcut pe Arhimede 
celebru. Acesta, solicitat de 
tiranul Siracuzeî să verifice 
dacă o bijuterie era din aur, 
i-a măsurat densitatea după 
volumul de apă dislocuit. Le
genda spune că această idee 
i-a venit pe cînd se afla în 
baie de unde a sărit strigînd 
„Evrika* — am găsit! într-a- 
devăr au fost descoperite bi
juterii antice acoperite cu un 
strat subțire de aur a cărei 
aplicare de către meșterii an
tichității constituia un mister 
pentru arheologi.

S-ar părea deci, că Galvani 
și Volta au fo6t numai niște 
redescoperitori ai curentului 
electric. Există, după cum am 
văzut, indicii că prioritatea ar 
aparține unor meșteri anonimi 
din antichitate care făceau de
sigur parte din pătura cea mai 
oropsită și mai disprețuită pe 
atunci, singura care muncea, 
căreia îi reveneau toate sarci
nile „înjositoare** legate de 
realizările materiale pe care 
le disprețuiau stăpînii de 
sclavi.

Ing. A. NEGREA 

La sovhozul „Baiant nr. 1* de 
pe pămînturile desțelenite 
din fosta „Stepă flămindă” 
(regiunea Tașkent) a fost ob
ținut un soi de porumb u- 
riaș. In fotografie : unul din 
lanurile de porumb de pe 
care se obține o recoltă de 
cel puțin 800 chintale masă 

verde.
Foto : TASS - Moscova

Noutăți filatelice
Recent au fost puse ta 

vînzare următoarele emi
siuni noi de mărci poștale 
romînești :

— Partea a Il-a a seriei 
„Ziua aviației" și anutae 
valorile de : 35 bani (avion 
sanitar). 40 bani (avion în 
slujba agriculturii) și 1,60 
lei (perspectivă aeriană a 
aeroportului internațional 
Băneasa și un avion de pa
sageri).

— „Ziua Victoriei" nedan
telată, cu aceeași valoare 
nominală ca și seria dan
telată (95 bani).

— „Jocurile Olimpice de 
la Roma — I960" seria de 
6 valori, cu un nominal to
tal de 5,75 lei și anume : 20 
bani (startul în proba de 
înot) 40 bani (gimnastică 
feminină), 55 bani (săritu
ră în înălțime, femei), 1 
leu (box), 1,60 lei (canotaj), 
2 lei (fotbal).

Săptămîna viitoare vor fi 
puse in vînzare următoa
rele emisiuni :

— Seria olimpică specia
lă, dantelată (5 valori și 2 
vignete alcătuind un bloc) 

cu un nominal total de 6,20 
lei ;

— Seria olimpică specia
lă nedantelată, cu un no
minal total de 7,45 lei;

— Colița olimpică dante
lată (5 lei) și Colița olim
pică nedantelată (6 lei).

La pescuit pe balta Cîrja.
Fote : A. VIERU

Vedere de pe faleză în preajma portului Constanța.

L

VATICANUL
CONTRA OLIMPIADEI

a Vatican, domnește de mai 
multe săptămîni o agitație 
cu totul neobișnuită. în 

gangurile vechilor palate ale 
Curiei romane, maici, preoți, pre
lați, călugări, intr-o goană fe
brilă, nemaiștiind unde le este 
capul asudă de zor.

Ce se intimplă de par picați 
cu ceară ?

Se apropie Olimpiada ! Și cum 
această întîlnire internațională, ca 
toate intîlnirile de acest gen la 
care participă tineri din zeci de 
țări, se anunță a se desfășura 
sub semnul coexistenței pașnice, 
al prieteniei, al păcii — oastea 
Vaticanului s-a impacientat. Pa
ce, prietenie, strîngeri calde de 
mină — cum s-ar putea așa ceva, 
ți incă sub nasul Vaticanului'.? 
„Pericolul** bunei înțelegeri a ti
nerei generații trebuie înlăturat. 
Vatichnul a hotărît: Nu, tinerii 
trebuie siliți să se urască cu 
ura neagră a Inchiziției, să se 
sfideze, să se împace cu gîndul 
că sînt dușmani, întocmai ca în 
filipica absurdă din urmă cu ci- 
teva luni a cardinalului Ottavia. 
ni, conducătorul tribunalului su
prem al bisericii romane, care 
rididndu-se împotriva coexisten
ței pașnice dintre state a decla
rat: „Nici nu poate fi vorba de 
a da mina... acestor oameni noi 
(din U.R.S.S. — n.r.) care în. 
cearcă să violeze cerul cu is
prăvi spațiale" (adică cu reali, 
zări științifice epocale ca sput
nicii și lunvcii, n.n.).

Și iată-i pe salariații de dife
rite grade ai Vaticanului storeîn. 
du-și mintea cu probleme cu to
tul pămîntești: cum. să desfășoa
re o eficientă inducere în eroare 
a celor veniți la Roma în zilele 
Olimpiadei, pentru a-i transfor
ma într.o „turmă" docilă care să 
asculte de ordinele căpeteniilor 
Vaticanului. Din actele con
crete pe care le săvîrșește toa
ta trupa de preoți, maici etc., se 
vede la fiecare pas că Vaticanul 
încearcă să peticească ceea ce de 
mult se află în faliment— ideo
logia burgheza. Și cum s-au gîn- 
dit bătăioșii propagandiști ai 
Vaticanului să aducă la „adevă
rata credință** capitalistă pe ti. 
nerii sportivi veniți din țările 
socialiste la Olimpiadă, și pe cei 
din diferite țări ale lumii unde 
modul de viață occidental este ex
trem de mult compromis ? Ac
centul se pune pe difuzarea de 
broșuri și pamflete de propagan
dă „occidentală** și clericală. Pre
oți și prelați în sutane, credin
cioșii, bigoții în simpli pantaloni 
vor difuza acest material în rin. 
durile sportivilor. Ordinele Vati
canului sînt crunte și nemiloase

ca o sentință a inchiziției : să 
nu existe tînăr sportiv venit la 
Roma care să nu fie trecut prin 
„mașina de spălare a creierilor** 
burghezo-clericală.

Adevărate detașamente de maici, 
călugări, preoți, tineri bigoți, 
vor avea sarcină să întoarcă orice 
explicație despre monumente, ca
tacombe ori locuri de interes tu
ristic intr-un limbaj clerical. 
Tot acest bilei pus la cale de 
către Vatican va acționa mai cu 
seamă în vecinătatea terenurilor 
olimpice de sport. Se anunță că 
toate parohiile din preajma a- 
cestor locuri au primit contingen
te proaspete de preoți poligloți, 
de maici și călugărițe cu șarm- 
care în trei schimburi, diminea 
ța, după-amiaza și noaptea ofi
ciază slujbe religioase. De altfel 
cotidianul cler ico-fascist din 
Roma „II Tempo", în apărarea 
fățișă a complotului clerical de
clară că sportivii ar veni la 
Olimpiadă fiind în primul 
rînd „animați de un mare in
teres față de realitățile vieții 
catolice**. în acest caz stupidita. 
tea și propria dorință a celor ce 
stau în spatele articolului încri- 
minat se dublează una pe alta, 
întrucit, evident, poate că cel din 
urma lucru la care s-au gindii 
tinerii veniți la Olimpiada este 
acela de a se interesa de aseme
nea chestiuni.

Mai marii Vaticanului se ara
tă deosebit de grijulii de „con
vingerile** participanților la O- 
limpiadă. De aceea, de o 
mare trecere se bucură a-
cum în cercurile Vaticanului
autoritățile eclestiastice de la In-' 
stitutul „Russicum**, veche ofici
nă ce se ocupă cu propagenda 
îndreptată împotriva țărilor so
cialiste și a țarilor afro-asiatice 
care și-au cîștigat independența. 
Prelați cu o gîndire la nivelul 
colegilor din inchiziția medievală 
Îtro/eră cele mai răsuflate ca- 
omnii și jigniri la adreșa Un iu. 

nii Sovietice și a țărilor de de. 
mocrație populară. în schimb 
broșurile calomnioase laudă — in
tr-un mod ce trezește bănuieli in 
legătură cu conduita de după al
tar a călugărilor scriitori — mo
dul de viață, și de gîndire 
clerico-american. Pentru a ne
da seama cam la ce „nwel" 
sînt scrise inepțiile cu ifos pro
duse pe penele Vaticanului, re
dăm un pasaj, tot de o asemenea 
factură, care se află într.o carte 
de lectură destinată elevilor șco
lilor elementare din Italia:

„Iar daca acești bogați ce 
pîinea ne-o dau, 

Prea blînzi cîteodată cu noi 
nu se arată,

Noi plebea îndurerată, dar 
nu ?i tristă

Rkțwndem prin repunere 
și pria iertare» 

Astfel, te litere, sunând 
yi cin ti nd

Noi îi vom învăța să respecte 
Umilul drept al săracului*4 
(Bianchi—Misțuzzi— „II fare** 

•— Editura ZatichelliJ,
Poate că o dovadă mai puter

nică asupra intențiilor Vaticanu- 
nului nici că s.ar putea. Adică: 
— Muncitorule, ține jos capul, 
dar muncește, aici, pe pămînt, 
în timp ce biciul stâpînului se 
abate pe umerii tăi. Nu te răz
vrăti, nu te supăra, muncește, 
îmbogățește-l, cântă.

Pregătirile propagandistice ale 
Vaticanului, oare merg pină 
acolo incit in rîndurile spor, 
tivilor participanți la Olim
piadă vor fi trimiși grupuri de 
provocatori ce au acționat și la 
Festivalul de la Viena, con. 
stituie o încercare de a tulbura 
atmosfera de buna înțelegere în 
spiritul coexistenței pașnice care 
trebuie să domnească la Olimpia
dă. Numai că obstacolul pe 
care cercurile clericale, mis
tice ale Vaticanului încearcă să-l 
ridice în calea stabilirii unei at. 
mosfere de pace, optimiste la 
Jocurile Olimpice, va suferi eșec. 
Aceasta o pot comunica foarte 
bine încă dinainte organizatorilor 
atentatului propagandistic cleri- 
calo-occidental provocatorii de 
profesie care au suferit un eșec 
lamentabil și în zilele Festivalu
lui de la Viena.

I

CAROL, ROMAN
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0 etapă Importanta In pregătirea anului
de învâțămînt politic U. T. M.i

Instruirea 
propagând iștilor

Lucrările agricole 
de vară

Odată cu încheierea cercu
rilor și cursurilor politice 
care au funcționat în anul 
școlar trecut, în organizațiile 
de bază din regiunea noastră 
au început pregătirile pentru 
organizarea noului an de in- 
vățămînt politic. Firește că 
principala direcție în care a 
fost îndreptată atenția noastră 
a fost recrutarea propagandiș
tilor — știut fiind că de ei de
pinde în mare măsură buna 
funcționare a cercurilor poli
tice.

V WAnnl acesta s-a îmbunătă- 
fit considerabil componența 
corpului nostru de propagan
diști. Această îmbunătățire se 
datorește în primul rînd în
drumărilor primite din partea 
organizațiilor de partid, pre
cum și faptului că organiza
țiile de partid au Însărcinat 
un număr mare de membri 
și candidați de partid să con
ducă cercuri și cursuri poli
tice U.T.M. De asemenea au 
fost recrutați ca propagandiști 
foarte mulți tineri profesori și 
învățători, ingineri și tehni
cieni, tineri muncitori cu o 
bună pregătire politică, ideo
logică și culturală.

Deși pînă la deschiderea a- 
nului școlar în învățămîntul 
politic de organizație mai 
sînt două luni de zile, munca 
de recrutare și confirmare a 
propagandiștilor s-a încheiat. 
Jir- început o nouă etapă în 
pregătirea viitorului an de în
vățământ politic — și anume, 
instruirea propagandiștilor.

Zilele acestea 
primul curs
propagandiștilor 
mare — în care au fost 
punți 750 de propagandiști 
din întreaga regiune. Avînd o 
durată de 14 zile, cursul care 
a funcționat în orașul Brăila 
a fost organizai în special 
pentru propagandiștii tineri 
în această muncă și deci cu 
ma? puțină experiență, pre
cum și pentru acei care con
duc pentru prima oară în a- 
nui acesta cercuri și cursuri 
politice U.T.M. Ce le-am ofe
rit noi propagandiștilor la a- 
cest curs ?

în primul 
condiții de 
curent cu
portante documente de 
tin și de orranitație. 
mare ajutor am primit 
partea comitetului regional 
d>e partid, care ne-a recoman
dat lectori cu o înaltă pregă
tire politico-ideologică. In pri
mele zile ale cursului, propa
gandiștii au studiat și con
spectat documentele celui de 
al III-Iea Congres al partidu
lui. Pentru a le veni și mai 
mult în ajutor, tov. Ion Apo6- 
tolatos — secretar al comite
tului regional de partid - a 
făcut o expunere despre în
semnătatea istorică a celui de 
al IÎI-lea Congres al P.M.R. 
De altfel documentele celui 
de al III-Iea Congres al par
tidului au stat la baza între
gului program al cursului, la 
baza studiului pe care l-au 
făcut propagandiștii.

In afara lecțiilor și semina- 
riilor noi am urmărit ca la 
acest curs să-i ajutăm pe 
propagandiști să realizeze un 
rodnic schimb de experiență 
asupra celor mai bune me
tode în munca de conducere 
a cercurilor politice U.T.M. In 
acest scop cu ajutorul unor 
propagandiști cu o bogată ex

s-a încheiat 
de instruire a 

— cel mai 
cu-

rînd le-am creat 
a se pune 
cele mai

la 
im- 
par-

Un 
din

Cu mingea. într-o polona din 
Borsec.
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o contramăsură formală care 
să-1 acopere. Cînd a cerut să 
se forțeze strungurile peste re
zistența lor, n-a uitat sa a- 
dauge, de formă, să nu se exa
gereze. Aceasta n-a împiedicat 
însă accidentul care numai da
torita lui Severin nu s-a trans
format într-o catastrofă. Cînd 
l-a influențat pe ziaristul 
C|orga, determinîndu-1 să pu
blice un articol defăimător la 
adresa lui Severin — mîndria 
uzinei noastre — n-a uitat să 
precizeze că îi oferă date pen
tru documentare generală, și 
nu pentru ziar, deși știa și do
rea ca materialul să fie scris. 
Această ipocrizie este deosebit 
de primejdioasă și do aceea 
am socotit necesar să o de
masc cu hotărîre.

Tovarăși, eu sînt secretarul 
de partid al uzinei și sarcina 
mea, ca să spun astfel, este 
de a lucra cu oamenii, cu su
fletele. Deși unii scriitori, ier
tați-mi această paranteză, mai 
creează activiști care nu văd 
în fața ochilor decît mașini și 
norme, pe mine partidul m-a 
învățat să văd în orice proble. 
mă în primul rînd aspectul 
uman. Or, din acest punct de 
vedere, faptele lui Nistor sînt 
deosebit de grave. Prin întrea
ga lui atitudine, Nistor încer
ca să compromită chipul co
munistului în fața oamenilor 
muncii, să îndepărteze de par
tid pe oamenii cinstiți. Dacă 
el și-ar fi atins scopurile, Se
verin ar fi fost demobilizat și 
azi nu am fi avut în uzină a- 
cea linie automată de strun
guri care constituie podoaba 
ei, Pîrvan care a devenit din- 
tr-un specialist burghez un

periență acumulată in de
cursul anilor trecuți, am or
ganizat o consfătuire metodi
că — in care s-a discutat des
pre cele mal bune metode de 
pregătire a lecțiilor șl seml- 
nariilor, de organizare a unor 
activități educative în spriji
nul problemelor studiate, des
pre folosirea literaturii și a 
materialului demonstrativ etc.

în sfîrșit, un alt obiectiv 
care a stat la baza întocmirii 
programului acestui curs a 
fost acela de a-i ajuta pe pro
pagandiști să organizeze anu
mite activități educative după 
modelul cărora să muncească 
și ei cu cursanții cercurilor 
pe care le vor conduce. Ast
fel in cadrul cursului s-au ți
nut cu regularitate informări 
politice, s-au învățat cintece 
revoluționare, patriotice, s-au 
organizat vizite la muzee, 
uzine, gospodării agricole co
lective și de 6tat, s-a înche
gat chiar și o brigadă artis
tică de agitație. Cursul s-a 
încheiat printr-o frumoasă 
excursie pe Dunăre, în Deltă, 
iar pe vas s-a organizat o in
structivă și plăcută reuniune.

Cu toate că acest curs a 
cuprins un număr atît de 
mare de propagandiști, ei nu 
reprezintă decît o treime din 
numărul propagandiștilor care 
vor conduce în acest an 
cercuri șt cursuri politice 
U.T.M. și care au la rîndul 
lor nevoie de a fi instruîți. 
De aceea noi vom organiza și 
pentru aceștia cursuri de in
struire de mai scurtă durată 
la raioane și cursuri serale 
pentru orașe. Sîntem con
vinși că ajutîndu-î în acest 
fel pe pre pagan diștt (urmă
rind ca și în timpul anului 
școlar seminariile propagan
diștilor să se desfășoare la 
un nivel corespunzător) vom 
reuși să obținem rezultate 
mai bune decît in anul tre
cut în munca de educare co
munistă a tineretului în care 
după cum se știe învățămîn
tul politic joacă un rol în
semnat.

STELA DOCAN 
secretar al Comitetului re

gional U.T.M. Galați

CAZUL MIHAIL NISTOR ((

om de-al nostru, n-ax mai fi 
fost bun nici ca specialist.

Unde apărea Nistor se răs- 
pindea descompunerea morală 
și necinstea, faptele lui mur
dăreau oamenii. Persecu- 
tind pe cei cinstiți, șan- 
tajînd pe cei slabi, Nis
tor se înconjura și folosea 
în afacerile lui murdare hoți 
ca Silviu Căciulă pe care-1 a- 
coperea, pușlamale ca Vrabi- 
ciu și Cosmuș, dușmani ca de. 
lapidatorii din comuna Crîng 
cu sprijinul cărora a încercat 
să-1 compromită pe ziaristul 
Lucian Severin. Numai că 
Nistor și-a greșit socoteala. El 
știa că ticăloșii din jurul lui 
răspindesc exemplul rău, de
căderea morală, dar uita că 
societatea noastră nouă este 
puternică și sănătoasă și în
depărtează cu minie dreaptă 
putregaiul. Cu comuniști cin
stiți, oameni ca Severin, ca ra- 
ționalizatorul Răduca, fruntași 
in producție ca tovarășii 
Costinaș, Domnica, Vaier, teh
nicieni cirtstiți ca Pîrvan și 
Constant, oameni educați zi de 
zi în această atmosferă sănă
toasă din jur ca meșterul Fe- 
renți și portarul Iușcă, poate 
fi pus la punct orice ticălos. 
Indiferent dacă a fost sau nu 
înțeles cu un dușman crud ca 
fostul exploatator Sbîrcea care 
a încercat să deterioreze linia 
noastră automată, Nistor l-a 
ajutat in acțiunea lui mîrșavă. 
i-a creat condiții obiective de 
a-și desfășura faptele crimi
nale.

Tovarăși, eu mă solidarizez 
de aceea cu concluziile rechi
zitoriului și cer o pedeapsă cit 
mai aspră pentru ticălosul care 
se cheamă Nistor astfel incit,

In acest an membrii gospo
dăriei agricole colective „1 
Mai" din comuna Otopeni 
insHoîeczâ peste 1.000 tone 
porumb furajer. In fotografie: 
Aspect de la însllozarea 

1 porumbului.

Foto : AGERPRES
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Vacanta școlarilor 

din regiunea 
București

Pestt 3.000 de pionieri și 
școlari dih regiunea Bucu
rești și-au petrecut o parte 
din vacanța de vară în tabere 
centrale de odihnă organizate 
în localități de munte sau la 
mare, iar alți 1.200 de elevi in 
tabăra regională de la Virte- 
ju. Vn număr de 560 de elevi 
din școlile medii ale regiunii 
au făcut excursii prin țară 
pentru cunoașterea frumuseți
lor și bogățiilor patriei.

In gospodăriile agricole de 
stat și gospodăriile agricole 
colective din regiune au fost 
organizate 30 de tabere de o- 
dihni și munci pentru elevi. 
Cu acest prilej ei au ajutat 
la culesul fructelor, striatul 
spicelor etc. In aceste tabere 
au fost cuprinși mai mult de 
3.000 de elevi.

(Agerpres)

tot prin puterea exemplului, 
să tăiem pofta indivizilor de 
teapa lui să mai încerce a face 
ca el.

Președintele tribunalului: 
Are cuvîntul martorul Ale
xandru Severin.

Alexandru Severin : Tova
răși, sînt foarte emoționat. 
Eu cu mașina mă împac 
mai ușor. Nistor e un ti
călos dar ce mi-a făcut mie 
nu interesează. Mașina merge 
azi și aduce foloase poporului. 
Eu la asta m-am gindit. îna
inte vreme n-aș fi avut nici 
putere, nici pricepere, nici 
condiții, nici timp, nici poftă 
s-o fac. Acum am făcut-o da
torită partidului. Asta e! Ce 
mi-a făcut mie Nistor e un 
fleac. Dar de ce sa luat de 
fiul meu. de Lucian ! De ce? 
Fiindcă Lucian și Cornelia se 
iubeau și el voia s-o batjoco
rească pe Cornelia cum a fă
cut și cu altele ? Fiindcă știa 
că eu sufeream că mă înde
părtasem de Lucian ? De ce ? 
(e vizibil emoționat, de abia 
Vorbește). Așa că eu zic... 
Nistor... să fie pedepsit aspru.

Președintele tribunalului: 
Are cuVîntul martorul Lucian 
Severin.

Lucian Severin : Tovarăși, 
eu sînt vinovat față de tatăl 
meu Alexandru Severin pe 
care nu l-am înțeles, sînt vi
novat pentru că am lăsat să 
pătrundă în ziar articolul gre
șit. Dacă nu m-ar fl ajutat 
partidul, ițele intrigii puse Ia 
cale de Nistor m-ar fi legat și 
mai strins. Dar partidul mi-a 
deschis ochii și, pot să spun, 
m-a făcut pentru a doua oară 
om. De ce nu a primit și Nis
tor ajutorul pe care-1 dă par

TINERETUL UZINEI ÎNVAȚĂ
(Urmare din pag. l-a) 

școală — era chemat, se discuta 
amănunțit cu el la organizație, 
se discuta și în echipa sau bri
gada în care muncea, i se atrăgea 
atenția asupra angajamentului ce 
și l-a luat. într.un cuvînt. aceste 
minusuri ,.mărunte’, zilnice, nu 
erau lăsate să se adune, să cumu
leze lipsuri grave. Alții, mai șo
văielnici, la primele greutăți de 
câte s-au lovit, au vrut să dea 
înapoi: ,.E greu, tovarăși, am 
crezut c-o să fie chiar așa, și pro
ducția «i învățătura, ce mai. mă 
las păgubaș...” Se găsea „leac"’ și 
pentru ei. Cei pentru care relua
rea învățăturii prezenta reale 
greutăți, erau ajutați pas cu pas 
să le biruie. Matematici, fizică, 
chimie, puteau să învețe mai pe 
îndelete «i meditați de tinerii in
gineri din fabrică. îi ajutau să 
biruie ,,hopul“ ecuațiilor de gra
dul I, apoi de gradul II, apoi 
începeau să-și recapete încrede, 
rea în ei, să meargă pe ,.picioa
re proprii*1 «i cînd se poticneau, 
din nou erau ajutați. între timp 
bagajul de cunoștințe le creștea 
treptat, le creștea și deprinderea 
de a munci cu cartea, și deprin
derea de a-și organiza minuțios 
timpul, de a nu pierde vremea,

tidul fiecărui om din popor 7 
Fiindcă a mers pe calea indi
vidualismului, a ambiției per
sonale, fiindcă a încercat să 
înlocuiască și in uzină și la 
ziar, unde a lucrat, politica 
partidului prin propria lui po
litică, prin propriile simpatii 
și antipatii. Și noi am văzut 
care au fost ele. îi dușmănea 
pe oamenii cinstiți și se sim
țea bine numai în compania 
declasaților, a tuturor lepădă
turilor de care se folosea. Prin 
faptele lui, el s-a pus în mod 
obiectiv de-a curmezișul dru
mului nostru înainte și trebuie 
deci in mod firesc îndepărtat, 
pus in imposibilitate de a face 
rău. Așa înțeleg eu rațiunea 
acestui proces.

Președintele tribunalului: 
Apărarea dorește să fie ascul
tați martorii ei 7

Avocatul : Să fie ascultat 
pentru început redactorul Ilie 
Cosmuș.

Ilie Cosmuș : Vă rog să mă 
lăsați în pace. Tovarășul Nis
tor, dacă se va vedea că e 
vinovat, nici nu merită acest 
nume, mi-a zis că mă face șe
ful secției culturale și pînă la 
urmă, a fost mai rău. Eu 
n-am nevoie de bătaie de cap. 
De ce mă bagă pe mine în 
afaceri de astea 7 întîi să se 
lămurească, știți, aici, la tri
bunal, și după aia să-mi ceară 
mie părerea. Eu sînt om mic 
și nu vreau...

Nu s-ar putea să vorbesc la 
urmă ?

Președintele : Apărarea mai 
are nevoie de continuarea de
poziției lui Ilie Cosmuș, mai 
cere alte audieri 7

Avocatul : Nu, ajunge 1 

și așa s-au pomenit, spre sfîrșitul 
anului, ducînd o activitate dublă 
în mod normal, firesc, de li se 
părea a fi cel raai normal și mai 
firesc lucru de pe lume.

De la un timp începuseră să 
se remarce fruntașii la învățătu
ră. Organizația U.T.M., prin ga
zeta de perete, prin stația de 
radioficare, prin ședințe, consfă
tuiri etc. avea grijă ca numele 
lor să fie cunoscute, ca rezulta
tele muncii lor și metodele de 
muncă utilizate să devină *,pu- 
blice“ în uzină, Asta avea un 
dublu rezultat : stimula ambiția, 
voința, perseverența și la ceilalți, 
dar nu numai atît; totodată li se 
arăta concret și cum, pe ce căi, 
pot ajunge și ei în rîndul frun. 
tașilor. Și exemplul fruntașilor 
în producție și la învățătură de
venea pe zi ce trece tot mai 
„contagios".

Nu trecuse mult timp și inte
resul tineretului din uzina pen
tru învățătură depășise cu mult 
limita colectivului celor 62 de 
elevi. Uzina își lărgise capacita. 
tea, vechiul colectiv a crescut 
numericește, veniseră multe ma. 
șini noi, comenzi tot mai preten
țioase, metodele tehnice se per
fecționau — și mulți tineri ră
măseseră ,.datori” la capitolul 
tehnică. Soluția? S-au organizat 

' în uzină două cursuri pentru ri
dicarea calificării profesionale 
(la turnătorie și la lăcătușerie), 
pe care le-au urmat și absolvit 
cu succes 160 de tineri. Rezulta
tul? Au crescut indicii de înde
plinire și depășire a planului, 
calitatea lucrului, preocuparea 
pentru economii, raționalizări și 
inovații, a crescut și nivelul de 
salarizare al tineretului. Adău
gați la acest număr p6 cei 86 de 
tineri care-au urmat și absolvit 
cursul de calificare pentru mese
ria de sudor. De asemenea, pe 
cei 8 tineri care-au urmat și ab- 

I solvit anul trecut diferiți ani de 
studii la facultăți. Și pentru că 
veni vorba de învățămîntul su
perior, mai relatez o cifră. 
Anul acesta, 11 țineți tri
miși din uzină vor merge la Fa
cultatea de mecanică, anul I, cu

INFORMAȚII
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala plecînd spre Copen
haga, delegația R.. P. Romine 
condusă de tov. Voinea Mari
nescu, ministrul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, care va 
participa la lucrările celei 
de-a 10-a sesiuni a Comitetu
lui regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănă
tății.

★
Sîmbătă a părăsit Capitala 

indreptindu.se spre S.U.A.,

Președintele: Aveți cuvîn
tul în cadrul pledoariei.

Avocatul : Onorată curte, o 
norat public. Cazul judecat, ca 
și altele de acest fel, se poate 
considera, ca să mă exprim 
astfel, din două puncte de ve
dere, de la plecare și de la so
sire, de la intenție și de la e- 
fect. Dacă judecăm din punct 
de vedere al efectului, vedem 
că nimic grav nu s-a petrecut. 
N-a murit nimeni, nu s-a ră
nit nimeni, producția uzinei 
nu s-a oprit, ci dimpotrivă, a 
crescut. Că s-au produs oare- 
cari depresiuni sufletești, dar 
bine, există viață fără frămîn- 
tări și fără supărări 7 Și chiar 
dac-ar exista, poate că nici nu 
ne-ax plăcea, ne-ar părea mo
notonă.

Cit despre punctul de ple
care, despre intenții, eu sint 
sigur că clientul meu, tovară
șul nostru Nistor, n-a vrut să 
nenorocească pe nimeni, ci a 
folosit o cale, poate nu cea 
mai indicată, pentru a asigura 
bunăstarea lui și cea generală. 
Dar ce vreți 7 Errare huma- 
num est...

Procurorul : Protestez împo
triva argumentării apărării. 
Dacă nu s-au produs prejudi
cii grave aceasta se datorește 
comuniștilor, oamenilor cin
stiți și nu e meritul lui Nis
tor. în afară de aceasta, de
lictul de a fi răspîndit putre
ziciunea morală nu are nimic 
comun cu provocarea unor 
așa-zlse „supărări", manevra 
apărării constînd în diminua
rea treptată a vinei acuzatu
lui. De altfel apărarea nu a 
pus întîmplător „bunăstarea" 
acuzatului înaintea celei „ge
nerale". Asta și urmărea Nls- 

frecvență. Acum ei se pregătesc 
intens în vederea examenului de 
admitere. Aș cita, dintre ei, pe 
cîțiva: frezorul Gheorghe Pău- 
lescu, de care am mai vorbit, 
tehnicianul Iosif Todor, lăcătu
șul Varga Andrei, lăcătușul ma- 
trițer Marin Crăciun. vestiții 
frați gemeni Corniș (Toma și 
Richard) care seamănă între ei 
ca două picături de apă nu nu. 
mai la statură și înfățișare dar 
și la fapte, fiind printre frunta
șii în muncă din uzină și alții.

In încheiere, cîte ceva despre 
cadrele utemiste din uzină. Dacă 
organizația U.T.M., condusă și 
îndrumată îndeaproape de orga
nizația de partid, a reușit să se 
ocupe cu spirit de răspundere și 
perseverență de învățămîntul ti
nerilor muncitori, un cuvînt greu 
l-a spus și faptul că majoritatea 
cadrelor utemiste din uzină au 
fost și sînt exemplu personal 
pentru tineretul uzinei în ce pri
vește învățătura. Să fiu concret. 
Inginera Dora Friedman — azi 
adjunctă a șefului de secție 
strungarie și responsabilă cu e- 
ducația politică în comitetul 
U.T.M. al uzinei, a lucrat înainte 
în fabrică, pontatoare a urmat 
și absolvit învățămîntul mediu 
seral. fabrica a trimis.o la fa
cultatea de mecanică, după ab
solvirea căreia a revenit tot la 
uzină. Elisabeta Miuțel, contabi
lă. membră supleantă în comite
tul U.T.M. uzinal, e în anul IV 
la I.S.E.. fără frecvență. Frezo
rul Ioan Bruch, locțiitor al se
cretarului comitetului U.T.M., 
termină clasa a Xl-a la școala 
medie serală, Iosif Todor, con. 
trolor tehnic, responsabil cu 
producția și calificarea în birdul 
organizației de secție U.T.M. de 
la lăcătușerie-montaj a terminat 
anul acesta școala medie serală, 
și.a luat examenul de maturi
tate și se pregătește pentru exa
menul de admitere la Facultatea 
de mecanică.

Exemplele ar putea continua, 
dar mă opresc aici. Concluzia se 
desprinde de la sine: puterea 
exemplului personal e cea mai 
puternică forță de convingere 1

prof.-univ. Nicolae Cernescu 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romine, șeful 
colectivului de pedologie de 
pe lingă secția de biologie și 
științe agricole a Academiei 
R. P. Romine, pentru a parti
cipa la cel de-al 7-lea Con
gres internațional de știință a 
solului, care va avea loc la 
Madison între 15 și 25 august.

(Agerpres)

tor. O fi greșeala omenească 
dar cînd se repetă (să nu ui
tăm partea a doua o prover
bului) și, mai ales, cînd e fă
cută de un om capabil a înțe
lege urmările ei, seamănă a 
acțiune premeditată. Cer de 
aceea, să nu se ia în conside
rație presupusele circumstanțe 
atenuante, propuse de apăra
re.

Președintele tribunalului: 
Se acceptă amendamentele a- 
cuzării.

Tribunalul se retrage pen
tru deliberare.

Sentința
Ascultînd rechizitoriul acu

zării, cuvîntul martorilor și 
pledoaria avocatului, țitlind 
seama de poziția adoptată de 
acuzat în cursul procesului, 
Tribunalul consideră că numi
tul Mihail Nistor, este vino
vat de :

— Sabotarea bunului mers 
al Uzinei „Drapelul Roșu", a 
întrecerii socialiste, încer
care de a frîna introducerea 
în producție a tehnicii noi.

— pactizarea cu dușmanul 
de clasă în scopul realizării 
planurilor sale ticăloase și al 
compromiterii unor oameni 
cinstiți.

— descompunere morală, în
cercare de a răspîndi putre
dele moravuri burgheze.

— carierism și lipsă de prin
cipii.

în lumina acestor fapte gra
ve care constituie tot atîtea 
capete de acuzare, Tribunalul 
hotărăște sancționarea acuza
tului conform legilor în vi
goare, declararea lui ca ele
ment dușmănos, periculos pen
tru societatea noastră și ca 
atare 11 exclude din rîndul 
oamenilor cinstiți.

în ultima săptămînă în ma
joritatea regiunilor țării rit
mul lucrărilor agricole a fost 
intensificat.

Treierișul a fast terminat 
în regiunile Constanța și Ga
lați și se apropie de sfîrșit în 
regiunile Ploești și București, 
în întreaga țară această lu
crare a fost executată în pro
porție de 71 la sută. Cu toate 
realizările mai bune din ulti
ma perioadă, treierișul se 
desfășoară încă sub posibili
tăți îndeosebi în regiunile Pi
tești, Oradea și Suceava. A- 
ceasta dovedește că încă nu 
s-au luat toate măsurile pen
tru a se transporta la arii de 
pe cîmp recolta de cereale 
păioase și nu s-a organizat su
ficient de bine funcționarea 
neîntreruptă a batozelor, po
trivit recomandărilor Ministe
rului Agriculturii și graficelor 
de lucru stabilite de sfaturile 
populare.

Arăturile adinei de vară, lu
crare agrotehnică deosebit 
de importantă, au fost exe
cutate pe aproximativ jumă
tate din terenurile prevăzute. 
Mai avansate sînt regiunile 
Oradea, Ploești și Craiova. în 
regiunile Constanța, Galați, 
București și Timișoara, care 
au avut condiții bune de lu
cru și un număr mare de 
tractoare, ca urmare a înche
ierii recoltărilor, arăturile a- 
dînci au fost făcute totuși în 
proporție nesatisfăcătoare. în 
vederea grăbirii terminării a-

Cu prilejul celei de a 15-a 
aniversări a eliberării Coreei

La gospodăria agricolă colec
tivă „Prietenia romino-coreea
nă" din comuna Făcăeni, Regiu
nea Constanța, a avut loc sîm
bătă o adunare consacrată sărbă
toririi celei de-a 15-a aniversări 
a eliberării Coreei de către Ar
mata Sovietică.

Lulnd cuvîntul^ tovarășul To
nta Dimache, președintele gospo
dăriei agricole colective, a vorbit 
despre relațiile de prietenie și 
colaborare existente intre mem
brii gospodăriei agricole colec
tive din Făcăeni și membrii coo
perativei. agricole },Prietenia co- 
reeano-romină" din comuna Sam- 
bon, R.P.D. Coreeană, subliniind 
rezultatele rodnice ale acestei 
colaborări frățești.

A luat apoi cuvîntul Kim Ben 
Dik. ambasadorul R.P.D, Coree
ne la București, care a vorbit 
despre istoricul eveniment al e- 
liberării Coreei și despre semni
ficația lui în viața poporului co
reean. Vorbitorul a subliniat fap
tul că succesele dobîndite în anii 
de după eliberare se datoresc in

§ P O R T
4. Pe stadionul Dinamo s-au 

desfășurat sîmbătă primele două 
întitniri conțină pentru competi
ția de fotbal „Cupa (Orășului 
Butiiriștl". In primul joc, echipa 
Didămo a dispus cu scorul, de 
3—0 (3—0) de formația Științei 
In meciul următor echipa Meta
lul a reușit să învingă cu 4—3 
(1—2) pe Progresul

ÂSiăzi, pe stadionul G tulești, 
competiția programează alte 
două întilniri: Rapid-Academia 
Militară (ora 13,30) și C.C.A.— 
Dinamo Obor (ora 17,15),

★ în cadrul probelor de 
recalificări contînd pentru 
campionatele europene femi
nine de canotaj academic, 
sîmbătă pe lacul Willesden 
echipajul de 4 plus 1 cu rame 
al R. P. Romine a cîștigat se
ria Il-a realizînd timpul de 
3’55”. In urma acestei victorii 
echipajul romîn a obținut 
dreptul de a participa la fi
nalele probei alături de 
U.R.S.S., R. P. Ungară și R.D. 
Germană. 

FABRICA DE CONFECȚII 
I.C.FRIMU CRAIOVA.

*

produce 
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\ pentru bâefi $i 
fete. Uniforme 
școlare, costume 

\y paltoane și 
pardesie în/r un 
sortiment bogat 
de nnodele. 
desene și culori.

CONSUMAȚI RE

cestei lucrări este necesar să 
se folosească întreaga capaci
tate a utilajului și să se or
ganizeze schimbul II la mai 
multe tractoare.

Eforturi deosebite trebuie 
să facă în următoarele zile în 
vederea lichidării rămînerii în 
urmă regiunile din nordul 
Moldovei și Transilvaniei.

în ultima săptămînă a în
ceput mai din plin recoltatul 
porumbului siloz în regiunile 
din sudul și sud-vestul țării, 
în vederea desfășurării grab
nice a acestei acțiuni se im
pune ca pe măsura recoltări
lor să se facă și însilozarea. 
Recoltarea porumbului pentru 
siloz se va face treptat pe 
măsură ce lanurile au ajuns 
în faza de coacere lapte-ceară.

De asemenea continuă re
coltarea sfeclei de zahăr pe 
terenurile unde plantele au 
atins o greutate mai mare și 
un procent de zahăr cores
punzător.

In următoarele zile trebuie 
mult intensificat treierișul 
păioaselor astfel îneît el să se 
termine în majoritatea re. 
giunilor și să avanseze mult 
în Regiunea Autonomă Ma
ghiară, precum și în regiunile 
Stalin, Cluj, Hunedoara și 
Suceava. De asemenea trebuie 
continuate cu toate forțele 
disponibile arăturile adinei 
de vară și încorporarea în
grășămintelor în sol.

(Agerpres)

largă măsură colaborării frățești 
cu țările lagărului socialist, în 
frunte cu Uniunea Sovietică.

In încheierea adunării S-a dat 
citire textului unei telegrame de 
felicitare adresate membrilor 
cooperativei agricole „Prietenia 
coreeano-romînă" din S ambon 
(R.P.D. Coreeană).

★
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniversări a eliberării Coreei de 
sub jugul cotropitorilor japo
nezii, Uniunea Scriitorilor din 
R. P. Romînâ și Societatea pen
tru râspîndirea științei și cultu
rii au organizat sîmbătă, in sala 
lectoratului central S.R.S.C. din 
Capitala, o seara de literatură 
coreeană.

Scriitorul Mihall Davidoglu, 
laureat al Premiului de Stat, a 
vorbit despre literatura coreeana 
contemporana. După conferința 
au urmat reeitârl din opere ala 
poeților coreeni în tălmăcire ro- 
mîneascâ. In încheiere a fost 
prezentat filmul artistic „Lupii”, 
o producție a cinematografiei 
coreene.

-k Pe stadionul „Lenîn" din 
Moscova a început sîmbătă 
ultimul concurs de verificare 
al atleților sovietici, înaintea 
J.O. de la Roma. Un nou re
cord mondial în proba de a- 
runcarea greutății femei a fost 
obținut de Tamara Press cu o 
performanță de 1^,73 rn. A- 
cCastă performanță este su
perioară cu 36 cm. vechiului 
record care-i aparținea,

+ In cadrul unui Concură ipre. 
olimpic de atletism desfășurat în 
localitatea Sen Antonio (Los An
geles) ațletul negru Ralph Bos
ton «a stabi-it un nou . record 
mondial în proba de săritură în 
lungim^ cu o performanță de 
8,21 m. El a rfealiMt atest nou 
record din cea de-a cinceâ Sări
tură. în cea de-a patra reușise 
7,92 m. Recordul mondial prece
dent era de 8.13 și aparținea din 
anul 1935 renumitului atlet negru 
Jesse Owen®.

(Agerpres)

Apa de masă 
carbogasoasă, al
calină, arsenicală, 
indicată în: dia
bet, astm, gastri- 
tă, dispepsii etc. 
Puternic regene
rator al globulelor 
roșii. Comenzile 
se vor adresa 
la întreprinderea 
Ind. Locală ..Chei, 
le Dornei1* Vatra 
Dornei, reg. Su
ceava, str. Schitu
lui 5 tel. 238.
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A 15-a aniversare a eliberării Coreei

Salut frățesc poporului coreean!
La 15 august, poporul Re

publicii Populare Demo
crate Coreene sărbăto

rește o dată memorabilă: eli
berarea sa de sub jugul colo
nialismului japonez. Se împli
nesc 15 ani de cînd glorioasa 
armată sovietică a adus liber
tatea și „țării dimineților li
niștite", deschizi nd calea spre 
o viață nouă, pentru poporul 
coreean.

15 ani reprezintă un răs
timp scurt în viața unui 
popor. In această perioadă la 
nord de paralela 38, unde a 
luat naștere Republica Popu
lară Democrată Coreeană, au 
fast înfăptuite profunde trans
formări economice și sociale. 
Datorită activității pline de 
abnegație a poporului coreean, 
desfășurată sub conducerea 
Partidului Muncii, moștenirea 
lăsată de cei 40 de ani de co
lonialism — a fost lichidată.

Imperialismul nu a văzut 
cu ochi buni instaurarea în 
Coreea de Nord a puterii 
populare, tn anul 1950 impe
rialismul american și acoliții 
lor lisînm&niști au dezlănțuit 
agresiunea armată împotriva 
Coreei de Nord. Timp de trei 
ani Coreea a fost pirjolită de 
războiul impus de agresorii 
imperialiști. Opinia publică 
mondială, toate popoarele iu* 
bitoare de pace au sprijinit 
lupta dreaptă a poporului co
reean. Poporul R.P D; Coreene 
s-a ridicat atunci ca un singur 
cm in' apărarea libertății și 
agresorii imperialiști au sufe
rit o rușinoasă înfrîngere.

Bucurtndu-se de roadele co
laborării cu țările frățești, de 
ajutorul internaționalist al 
Uniunii Sovietice și al celor
lalte țări socialiste. R.P.D. 
Coreeană a izbutit să Înlăture 
nu numai distrugerile prici, 
nuite de război dar să și facă 
mari pași înainte pe calea 
dezvoltării sale economice și 
culturale. Poporul R.P.D. Co
reene sărbătorește a 15-a ani
versare a eliberării sale în 
condițiile unor remarcabile 
succese dobîndite în opera de 
construire a socialismului.

în numai cîțiva ani. oame
nii muncii nord-coreeni au 
făcut să renască din ruine 
Uzinele metalurgice din Hvan. 
hă și’Cendiu, turnătoriile de 
oțel din Sendin și Kansen, 
hidrocentralele de la Suphum 
și; Huciungen. fabrica de în
grășăminte din Hinnam, uzi- 
nele chimice de la Pongun, 
precum și alte numeroase fa
brici, uzine și mine de căr
buni. Au fost construite de 
asemenea în întregime și în
zestrate cu utilaj modern zeci 
șî sute de întreprinderi indu
striale mari și mijlocii ca 
uzina constructoare de mașini- 
unelte de Ia Hicon, uzinele de 
autocamioane de la Dăcon, 
uzinele constructoare de ma
șini agricole din Kian etc.

Clasa muncitoare nord-co- 
rseană, răspunzind cu căldură 
chemărilor Partidului Muncii, 
dssf^oară impetuos mișcarea 
pentru depășirea planurilor 
<Je stat ale economiei națio
nale. Tn 14 ani producția glo
bală industrială a crescut a- 
proximativ de 19 ori față de 
cea dinainte de eliberare. In 
primul trimestru al acestui 
an planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit 
cu 107 la sută. Astăzi, de pil
dă, industria constructoare de 
mașini $1 industria prelucră
toare de metale produc nu
mai în cinci zile tot atit cit 
s-a produs în întregul an 
1946.

Succese importante au fost 
dobîndite și în dezvoltarea a- 
grlculturii socialiste, care 
după cum se știe este în în
tregime cooperatîvîzată. Dato
rită consolidării bazei tehni- 
eo-materiale a agriculturii și 
introducerii pe scară largă a 
agrotehnicii înaintate, produc
ția globală de cereale în anul 
1959 a fost cu 179 la sută mai 
mare decît în anul 1946.

Succesele obținute în dez
voltarea economică a țării 
stau la baza creșterii neconte- 
h’te a nivelului de trai, ma
terial și cultural al maselor 
muncitoare.

Harnicul popor nord-co- 
reean muncește neobosit pen
tru înflorirea patriei sale. O 
activitate intensă o depune și 
entuziastul tineret al R.P.D. 
Coreene, educat și crescut de 
partidul marxist-lcninist al 
clasei muncitoare. Pătrunși 
de înaltă conștiință patriotică, 
mii și mii de tineri munci
tori, studenți și elevi muncesc 

Parcurile din Phenian constituie locuri minunate ds recreare 
pentru tineret

pe șantierele marilor obiec
tive industriale pentru a-și 
aduce aportul la industrializa
rea socialistă a țării.

Cu totul altfel se prezintă 
situația la Sud de paralela 
38. unde începe o altă lume. 
Șapte ani au trecut de la în
cheierea armistițiului de la 
Panmunjon și totuși Coreea 
continuă să rămînă divizată. 
Toate strădaniile R.P.D. Co
reene de a se ajunge la uni
ficarea pașnică și democra
tică a țării, toate inițiativele 
îi această direcție s-au lovit 
sistematic de împotrivirea im
perialismului american și a 
uneltelor lcr din Coreea de 
Sud. Transformarea Coreei dc 
Sud inir-o semicolonie a
S.U.A., într-o bază agresivă în 
Extremul Orient se reflectă 
din plin in viața econo
mică și politică a Coreei 
de Sud. Monopolurile ameri
cane strangulează industria și 
agricultura țării, care sint în 
întregime ruinate. Din acea
stă cauză 6,6 milioane de șo
meri cutreieră flămînzi ora
șele și satele sud-coreene. în 
10 luni, numai la Seul au mu
rit de foame 821 șomeri, iar 
285 s-au sinucis.

Faptul că locuitorii Coreei 
de Sud nu se împacă cu scla. 
via și luptă hotărît pentru 
libertate, pentru drepturi na
ționale a ieșit puternic în evi
dență cu prilejul recentelor 
evenimente care au obligat 
pe marioneta americană Li 
Sin Man să-și ia tălpășița din 
țară. Aceasta a constituit de
sigur o victorie a luptei po
porului sud.coreean împotriva 
unui regim pe care-1 urăște 
de moarte.

Patronii americani ai Coreei 
de Sud l-au Înlocuit însă pe 
Li Sin Man cu unul care este 
tot atit de aservit intereselor 
lor și anume cu Ho Cijon. Si
tuația actuală din Coreea de 
Sud dovedește că clica lui Ho 
Cijon folosește vechile practici 
ale odiosului regim lisînma- 
nist. Alegerile pentru Aduna
rea națională a Coreei de Sud, 
care s au desfășurat la 29 iulie 
a.c. in condițiile unei crunte 
terori și a falsurilor celor mai 
grosolane, confirmă că Ho Ci
jon a preluat metodele prede
cesorului său.

Masele populare sud-co
reene, indignate, au reînceput 
lupta hotărită împotriva noii 
clici conducătoare. Izgonirea 
lui Li Sîn Man a dovedit că 
lupta populației sud-coreene 
pentru o viață mai bună, do
rința sa fierbinte spre unifi
carea pașnică și democratică 
a țării, nu poate fi înăbușită. 
Pășind pe urmele lui Li Sin 
Man, Ho Cijon va avea parte 
fără îndoială — de aceeași 
soartă.

R.P.D. Coreeană aflată în 
plină înflorire este un exemplu 
însuflețitor pentru locuitorii 
Coreei de Sud. R.P.D. Co
reeană face parte din marele 
lagăr al păcii și socialismu
lui în frunte cu Uniunea So
vietică. Lupta R.P.D. Coreene 
pentru unificarea pașnică a 
țării, pentru apărarea păcii 
în Extremul Orient și în în
treaga lume, eforturile ei 
perseverente în această di
recție se bucură de un puter
nic sprijin din partea Uniunii 
Sovietice, a celorlalte țări ale 
lagărului socialist, de solida
ritatea tuturor forțelor păcii 
și progresului. R.P.D. Coreea
nă a sprijinit și sprijină cu e- 
nergie politica de pace și co
existență pașnică a U.R.S.S. 
contribuind la întărirea ma
relui lagăr al păcii șl socialis
mului în frunte cu U.R.S.S.

Intre R.P. Romînă și R.P.D. 
Coreeană s-au statornicit trai
nice relații de prietenie și 
colaborare multilaterală, care 
se dezvoltă neîntrerupt. Legă
turile strinse de prietenie, 
frățești între țările noastre se 
bazează pe identitatea de in
terese și țeluri — construirea 
socialismului și comunismu
lui, lupta pentru apărarea 
păcii.

Sub același steag atotbirui
tor al marxism-leninismului, 
țările noastre pășesc mereu 
înainte în cadrul marelui la
găr al păcii în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Cu prilejul marii sărbători 
a Coreei populare — cea de a 
15-a aniversare a eliberării 
sale - adresăm poporului, ti
neretului frate coreean un 
fierbinte salut, și Ic urăm boi 
succese pe drumul luminos 
al socialismului, în lupta pen
tru unificarea pașnică și de
mocratică a patriei sale și a 
apărării păcii în întreaga 
lume.

Pe șantierul celei mal mari Intre prinderi siderurgice din R.P.D.
Coreeană : uzin a „Kkn Crak"

T e le g r amă
Cu prilejul marii sârbilor! 

a poporului coreean — cea 
de.a 15-a aniversare a elibe
rării Coreei — tovarășul A- 
vram Bunaciu, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii

Scrisoare din Phenian

Tineri entuziaști
/n cinstea marii sărbători na

ționale — cea de-a 15-a 
aniversare a eliberării Co

reei — mulți tineri și tinere 
și-au împlinit de acum planul 
anual și luptă pentru noi reali
zări, și mai mari.

Printre aceștia sint și membrii 
unei brigăzi de tineret de la 
trustul de construcții al raionu. 
lui de vest din orașul Phenian. 
Brigada lui Iun Pen Cuon și-a 
îndeplinit sarcinile de producție 
anuale încă din luna iulie 1960.

Ț~ ra un ger de 30 de grade 
f'j și continuarea lucrărilor 

de montaj pe șantier era 
cu neputință.

Unele brigăzi încetaseră deja 
montajul, dar Iun Pen Cuon nu 
voia să cedeze forțelor naturii. 
El a hotărît să discute problema 
aceasta cu membrii brigăzii.

— în prezent partidul consi
deră că una din sarcinile princi
pale este construcția de locuințe. 
Noi trebuie să învingem toate 
piedicile care stau în calea noas
tră și, după părerea mea, pu
tem face aceasta. Să ne gîndim 
împreună.

Iun Pen Cuon vorbea cu mult 
suflet,

îndată după cuvintele briga. 
dierului s-au rostit mai multe 
păreri.

Numeroși vorbitori au făcut 
propuneri interesante. Puteai re
marca grija pentru ca munca «4 
fie organizată cit mai bine. Pro
punerile bune au fost imediat a- 
plicate.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI 
DIN CONGO 
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Populare Romine, a trimis o 
telegramă de felicitare tovară
șului Pak Sen Cer, ministrul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Populare Democrate Core
ene.

în felul acesta lucrările de 
montaj care fuseseră oprite au 
continuat, iar ritmul construc
ției n-a scăzut nici în gerurile 
iernii.

u se poate spune că briga
da lui Iun Pen Cuon a 
reușit cu ușurință să în

deplinească planul în 6 luni.
înainte de a obține realizări 

atit de strălucite, tinerii con
structori au trebuit să învingă o 
mulțime de greutăți.

Pentru a-și ridica calificarea 
în montajul rapid, constructorii 
au organizat un cabinet tehnic în 
care studiau cu dîrzenie, însușin- 
du-și tehnica de construcție a 
caselor de locuit prin metoda de 
montaj. Fiecare muncitor și.a ri
dicat calificarea numai într-un 
interval de 10 luni. Schimbînd 
unii cu alții locurile de muncă, 
în trei luni de zile ei și-au în
sușit patru profesii. Toți mun
citorii au devenit specialiști cali
ficați, avînd fiecare câteva pro
fesii.

Membrii brigăzii lui Iun Pen 
Cuon și-au luat angajamentul să 
depună toate eforturile pentru 
ca pînă la sfîrșitul acestui an să 
construiască peste plan încă 390 
apartamente.

Lî SÎN HAN 
redactor al ziarului 

„Minciju Cennen"

Phenian, august 1960.

dea un certificat de bună purtare 
intervenționiștilor colonialiști. 
Presiunea opiniei publice mon
diale nu putea fi însă ignorată, 
iar certificatele d-lui Hammarsk
joeld erau un calmant fără efect. 
Atunci chiar unii din partenerii 
occidentali ai Belgiei au fost ne- 
voiți să voteze în Consiliul de 
Securitate pentru intrarea trupe
lor O.N.U. in Katanga. Dl. Ham
marskjoeld n-a vădit nici de astă 
dată grabă. De-abia la sfîrșitul 
săptămînii și-a făcut apariția în 
Katanga. Primul său gest a fost 
acela de a-i transforma în... pri
zonieri pe soldații suedezi îm
preună cu care venise. Aceștia 
au fost cantonați într-un liceu 
de unde nu au voie să iasă pînă 
la noi ordine! Spre uimirea ge
nerală Hammarskjoeld a oferit 
spectacolul ciudat al unor „tra
tative într-o atmosferă de 
cordialitate și înțelegere reci
procă" cu marioneta colonialistă 
Chombe în cabinetul căruia ești 
primit de belgieni civili sau mi
litari, cum scria ,,LExpress". De 
altfel. Belgia i-a „împrumutat" 
lui Chombe și un... șef de cabi
net iar... negustorul belgian 
Georges Tissen scrie discursurile 
marionetei din Katanga! in- 
fruntînd cu seninătate ridi
colul, Chombe a pus din nou 
„condiții". Sintelizînd aceste 
„condiții" ajungi la concluzia că 
dumnealui vrea ca trupele 
O.N.U. să joace același rol ca și 
agresorii belgieni, adică să devi
nă un instrument al politicii „sa
le" (de inspirație colonialistă), 
împotriva guvernului central le
gal al Congoului. In loc ca pre
tențiile nerușinate ale lui Chom
be să fie imediat respinse, dl. 
Hammarskjoeld la încurajat a- 
mintindu-i ultimul său mesaj

Să se pună capăt provocărilor
imperialiste împotriva Congoului

LEOPOLDVILLE 13 (Ager, 
preș). — Agenția Associated 
Press relatează că la o confe
rință de presă care a avut loc la 
13 august, Patrice Lumumba, 
primul ministru al Republicii 
Congo, a declarat că guvernele 
provinciale ale Congoului și ar
mata congoleză cer să se ia mă
suri hotărîte pentru a se pune ca
păt provocărilor, sabotajului și 
primejdiei Pe care o prezintă 
pentru securitatea națională re
gimul marionetă Chombe. Lu
mumba a spus că forțele patrioti
ce din țară cer ca în Katanga să 
fie trimise unități ale armatei 
congoleze dacă trupele O.N.U nu 
vor reuși să reglementeze con
flictul din Katanga în interesul 
poporului congolez. Dorim ca 
O.N.U. să-și îndeplinească mi
siunea, iar apoi să fie retrase 
toate trupele europen© din Con
go, a subliniat primul ministru. 
El a arătat că unitățile africane 
sînt în măsură să îndeplinească 
misiunea O.N.U. în Katanga.

Patrice Lumumba a comunicat 
i că pe teritoriul Congoului conti- 
| nuă să acționez© unități belgiene 
j ai căror membri sînt îmbrăca ți 
'civili și poartă semnele distinc
tive ale O.N.U. Primul ministru

EVENIMENTELE DIN LAOS 
Adunarea Naționala a Laosului a adoptat 

o moțiune de neîncredere în guvernul
reacționar al

VIENTIANE ÎS (Agerpres). - 
Postul de radio Vientiane a 
anunțat că la ÎS august Adu. 
narea Națională a Laosului a 
adoptat cu majoritate abso
lută de voturi o moțiune de 
neîncredere tn guvernul Som- 
sanit. Postul de radio subli
niază că, odată cu aceasta, 
guvernul reacționar al lui 
Somsanit a încetat să mal 
existe.

Represiunile 
autorităților franceze 
împotriva patrioților 

algerieni
PARIS 13 (Agerpres). - TASS 

transmite : Războiul colonial din 
Algeria devine tot mai crîncen. 
Potrivit datelor publicate de pre
sa franceză, din 1956 și pînă în 
prezent autorității© franceze au 
executat 300 de participanți la 
mișcarea de eliberare națională 
din Algeria Numai tn ultimul 
timp au , fost ghilotinați încă 12 
patrioți algerieni. Un grup de 
evocați francezi a adresat pre
ședintelui societății internațio
nale de Cruce Roșie o scrisoare 
în care informează despre exe
cutarea la Tlemen (Algeria) a 
unui patriot Algerian care a 
fost ghilotinat înainte 'de în
cheierea procesului său. In scri
soare, acest fapt este calificat 
ca o ,,încălcare extrem de seri
oasă a dreptului de apărare".

Ca răspuns la actele tot mal 
numeroase de represiune Pe care 
le săvîrșesc autoritățile militare 
franceze față d© membrii Fron
tului de eliberare națională din 
Algeria, tribunalul militar al gu
vernului provizoriu al Republi
cii Algeria a condamnat la 
moart© doi militari francezi oare 
au fost executați la 12 august.

După cum se «nată în comu
nicatul Ministerului Informațiilor 
al guvernului provizoriu al Re
publicii Algeria, militarii francezi 
au fost condamnați La moarte 
pentru crime comise împotriva 
populației pașnic© algeriene.

care „nu vorbea, de pildă, de loc 
despre principiul unității Con
goului" (agenția „France Pres
se"). Raportul transmis la 12 
august de Hammarskjoeld Con
siliului de Securitate arată dar 
că el nu are intenția de a ac
ționa spre păstrarea integrității 
teritoriale a Congoului, ci de pe 
poziția unui pretins „neutra
lism", vrea să întărească regi
mul ilegal din Katanga. De altfel, 
e straniu cum d-l Hammarsk
joeld a putut purta tratative cu 
un grup de persoane ce s-au 
răzvrătit împotriva singurei au
torități legale din Congo.

Poziția aceasta a lui Ham
marskjoeld coincide cu intensifi
carea manevrelor colonialiste ce 
tind să submineze integritatea te
ritorială a tînărului stat african. 
Agenții colonialismului au pes
cuit cîțiva politicieni locali, de o 
reputație dubioasă, respinși de 
propriul lor popor și dornici 
să-și vîndă conștiința pe un pumn 
de dolari. Aceștia agită pretenții 
separatiste și se îndeletnicesc cu 
expedierea de telegrame către 
O.N.U. Acum a apărut in scenă 
un anume Kalonji care dorește 
„independența" provinciei Ka
sai.

La ora actuală a devenit clar 
că intenția cercurilor colonialiste 
este de a fărâmița Congo în cîte
va stătulețe aflate la discreția re
chinilor monopoliști. De aceea 
s-a pus în circulație formula 
unei „confederații" congoleze. O 
asemenea etichetă ar completa 
ambalajul planului colonialiștilor 
dornici să continue — cu modi
ficări de suprafață — cei 80 de 
ani de dominație belgiană. La 
Bruxe'les stârnește însă furie fap
tul că americanii pătrund pe 
scara de serviciu în Congo și ii 

a declarat că l-a informat pe 
Ralph Bunche, secretar generai 
adjunct al O.N.U.’, că aceste u. 
nități trebuie să părăsească ime
diat țara. In caz contrar, mem
brii lor vor fi arestați de po
liția congoleză.

Patrie© Lumumba a anunțat 
că, în baza unuj decret special, 
ministrul afacerilor interne a 
fost împuternicit sg interzică 
mitingurile publice și 1 s-a acor. 
dat drept de control asupra în
ființării diferitelor organizații.

Ministrul informațiilor va con
trola activitatea presei și conți
nutul publicațiilor străin© difu
zate în Congo. *

P. Lumumba i-a învinuit pe 
belgieni că în noaptea de 12 
spre 13 august au difuzat în car
tierele africane din Leopoldville 
mii d© manifest© cu caracter, 
subversiv. Primul ministru a a- 
rătat că manifestele au fost ti
părit© la Bruxelles și au fost 
aduse în Congo cu avioane care 
deservesc liniile aeriene belgiene. 
Tn legătură cu aceasta, P., Lu
mumba a arătat că guvernul a 
hotărît ,,să ia măsurile energice 
pe care le va cere situația".

P. Lumumba a spus că a so
licitat o întîlnir© secretarului ge-

Iul Somsanit
VIENTIANE ÎS (Agerprrt). 

— Corespondentul agenției 
Reuter presupune că în urma 
tratativelor a fost netezită ca
lea pentru un compromis Intre 
autoritățile regale și Comite
tul revoluționar care a formu
lat drept condiție absolut ne
cesară pentru un compromis 
revenirea la putere a fostului 
prim-ministru, prințul SUvan- 
na Fumma. Acesta din urmă 
a acceptat să examineze pro
punerea de a ocupa funcția de 
prim-ministru dacă ea va fi 
făcută într-o formă legală, 
prin intermediul regelui.

Căpitanul Kong Le și-a ex
primat speranța că prințul va 
transforma Laosul într-o țară 
cu adevărat neutră și va pune 
capăt războiului fratricid îm
potriva patrioților.

BANGHI. — După cum anunță 
agenția Reuter, la 13 august tn 
orașul Banghi 101 lovituri de 
tun au anunțat proclamarea In
dependenței Republicii AfriCA 
Centrală — fost teritoriu francez 
care făcea parte din Africa E- 
cuatorială Franceză. Republica 
Africa Centrală râmi ne membră 
a Comunității franceze.

BERLIN. — Numai , la un sin
gur punct de înregistrare al Re
publicii Democrate Germane—la 
Barby, de la începutul acestui 
an și pînă la sfîrșitul lunii iu
lie au fost înregistrate 12.000 de 
persoane care au trecut din Ger
mania Occidentală în R. D. Ger. 
mană. După cum transmite a- 
genția ADN printre acestea »e 
află 4.800 de tineri car© au tre
cut în R.D. Germană n*ntru a 
scăpa de serviciul militar in 
Bundeswehrul vest-german.

TOKIO. — Lupta locuitorilor 
din insula Niid2lma împotriva 
transformării acestei insule tn- 
tr.un poligon pentru proiectile 
teleghidate, a fost încununată 
de succes. La 13 august. Direcția 
apărării naționale a emis un or
din privind retragerea batalionu- 

înlătura pe „aliații" lor din 
N.A.T.O, Șeful guvernului bel
gian a făcut publică această fu
rie într-un discurs in care • a- 
mintit „sacrificiile" Belgiei pen
tru N.A.T.O., a reproșat parte
nerilor săi lipsa de recunoștință 
și a amenințat cu revizuirea po
ziției Belgiei fața de N.A.T.O„ 
inclusiv cu anularea unei comen
zi de avioane americane.

E clar câ avem de-a face cu • 
încercare de șantaj pe care Bel
gia o exercită împotriva „alia
tului" său american care, ca și 
în Indochina, își înlătură brutal 
proprii săi parteneri spre a le 
lua locul. JFall Street ui pare to
tuși insensibil la furia Bruxelle
sului...

Opinia publică mondială nu 
poate accepta însă o situație tn 
care soarta poporului congolez 
să fie obiectul târguielilor colo
nialiste. Noua realitate interna
ționala, existența lagărului pă
cii și socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică, au făcut si 
apună pentru totdeauna vremea 
cînd soarta unui popor se ho
tăra în cabinetele capitonate ale 
apusului. Puternica solidaritate 
cu lupta poporului congolez este 
un indiciu al atenției cu care po
poarele urmăresc cursul eveni
mentelor,"lovitura de stâF

DIN LAOS
venimentele din Laos eu 
surprins diplomația ameri
cană. La Washington se 

cultivase iluzia trăiniciei regimu
lui Somsanit hrănit din belșug cu 
dolari americani. Dar — ca de 
obicei — iluziile Departamentu
lui de Stat nu coincideau cu rea
litățile din micul regat asiatic. 
In noaptea de 8 spre 9 august a 
avut loc o lovitură de stat și pu
terea a fost preluată de un co
mitet revoluționar condus de că
pitanul Kong Le. Primei^ Știri 

nepal al O.N.U,, D. Hammarsk- 
joeld. Dag Hammarskjoeld, a 
venit însă de la Ne.w York fără 
a comunica acest lucru guvernu
lui central, iar7în dimineața ur
mătoare sosirii sale în Congo, 
â plecat la EHsabethville fără a 
infirma nici de această dată gu
vernul congolez.

P. Lumumba a arătat că bel
gienii au organizat la Katanga 
un masacru care s.a soldat cu 
qmo.rîrea a 1Q9 soldați congo
lezi.

★
PARIS 13 (Agerpres). — 

După cum anunță corespon
dentul din EliMbethville al â- 
genției France Presse, in di
mineața de 13 august, la Eli- 
s abet h vil le a avut loc o de
monstrație a tineretului Împo
triva guvernului marionetă 
Chombe, omul de paie al bel
gienilor. Demonstranții purtau 
pancarte cerlnd unitatea Con
goului. Poliția a împrăștiat pe 
participant li Ia demonstrație, 
opertnd arestări in rîndul a- 
cestora.

Corespondentul Informează 
eă străzile orașului sint patru
late de polițiști pentru a Îm
piedica demonstrațiile.

★
LEOPOLDVILLE 13 (Ager

pres). — Corespondentul din 
EliMbethville al agenției 
France Presse transmite : Un 
purtător de cuvînt al Organi
zației Națiunilor Unite a 
anunțat după tratativeile din
tre Dag Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., și 
Chombe, „președinție* pro
vinciei Katanga, că trupele 
O.N.U. vor începe să înlocu
iască trupele belgiene din Eli
sabeth viile la 13 august, ora 
17- (ora locală).

După cum se arată tn comu
nicat, restul trupelor interna
ționale va sosi la Elisabeth- 
ville și în celelalte centre din 
Katanga în zilele de 15 șl 16 
august.

Purtătorul de cuvînt al 
O.N.U. a anunțat că primul 
detașament al trupelor supli
mentare ale Națiunilor Unite 
va sosi în Katanga la 14 
august

lui de geniu trimis tn insulă In 
vederea construirii poligonului.

BERLIN, — Tribunalul din 
Dortmund a condamnat pe cetă
țeanul Hubert Hamacher. în 
vîrstă de 55 d© ani, din orașul 
Kfiln. la 18 luni închisoare pen
tru că s-a pronunțat în apărarea 
păcii și a înțelegerii între po
poare. El a fost acuzat de ecti- 
vitat© tn favoarea Partidului Co
munist din Germania.

După cum informează agenția 
ADN, Hubert Hamacher este 
membru activ al mișcării anti
fasciste. Timp de patru ani el a 
fost deținut în. închisorile hitle- 
riste. Tocmai această activitate 
antifascistă din perioada hitleris. 
mului a constituit un pretext 
pentru tribunalul vest-german 
care 1-a calificat ca fiind ,,un 
om periculos*.

ROMA. — După cum reiese 
din date!» publicate de către 
„Institutul de' Statistică" din 
Roma, instituție oficială a statu- 

sosite la Washington au produs 
imediat o vizibilă îngrijorare ex
primata dor in comentariile de 
presă. După o atitudine reținută, 
de așteptare, diplomații ameri
cani nu și-au mai ascuns enerva
rea. De ce? Pentru că Kong La 
s relevat intenția de o promova 
o politică de neutralitate, ur- 
mînd cu strictețe principiul a- 
părării păcii, al coexistenței paș
nice, nepermițînd baze străine 
pe teritoriul laoțian. Pe plan in
tern, conducătorul loviturii de 
stat și-a exprimat hotărîrea de a 
asigura drepturile democratice 
tile, tuturor cetățenilor. Pentru 
funcția de prim ministru a fost 
desemnat prințul Suvanna Fum
ma, care a condus in trecut un 
guvern de coaliție din care făceau 
parte și forțele patriotice Patet 
Imq. Printr-o declarație dată pu
blicității. partidul Neo Lao Hak- 
sat anunță sprijinul său pentru 
lovitura de stat din Laos ți o ca
racterizează drept ,,un succes âl 
luptei poporului laoțian pentru 
independență națională, pentru 
pace și neutralitate*4.

In Laos evenimentele sînt în 
plină desfășurare. Intre comitetul 
revoluționar și rege se poartă 
tratative. Corespondentul agențiet 
Reuter presupune că in acest 
fel a fost netezită calea spre un 
compromis între autoritățile re
gale și comitetul revoluționar. 
La Vientiane a avut loc un mi
ting de masă al populației în 
sprijinul loviturii de stat. 
Populația și armata vădesc satis
facție pentru noul curs al poli
ticii laoțiene promis de conducă
torii loviturii de stat. „France 
Presse" relata că ostașii „au obo
sit de pe urina nesfîrșitului raz. 
boi civil" și că vor ,.să se asi. 
gute Laosului o strictă neutrali
tate în domeniul politicii exter- 
ne“,

Blocul agresiv S.E.A.T.O., pa
tronat de Departamentul de Stat,

Tineretul Uruguayan 
în sprijinul 

revolujiei cubane
MONTEVIDEO 13 (Ager

pres). — în legături cu a- 
propiata conferință a mi- 
nițtrilor Afacerilor Exter
ne ai țărilor membre ale 
Organizației Statelor Ame
ricane de la Costa Rica, 
organizațiile de tineret din 
Uruguay au dat publicității 
o declarație în care demas
că încercările imperialis
mului american de a folosi 
Organizația Statelor Ame
ricane pentru înăbușirea 
revoluției cubane.

Sub pretextul „luptei Im- 
potriva dictaturii", se spu. 
ne în declarație slugile Im
perialismului yancheu in
tenționează să voteze pen
tru condamnarea eroicei 
revoluții cubane.

In Încheiere declarația 
subliniază că S.U.A inten
ționează să folosească 
O.S.A. pentru a primi a- 
probarea agresiunii Împo
triva Cubei. Popoarele 
insă nu se vor lăsa înșela
te. Ele trebuie să fie vigi
lente pentru a împiedica în 
orice moment imperialis
mul american să Înăbușe 
revoluția eubană.

Declarația a foat semna
tă de organizațiile de tine
ret ale muncitorilor din In
dustria linii, de sindicatele 
textiliștilor, constructori
lor, de Uniunea Tineretului 
Comunist, de organizațiile 
de tineret ale Partidului 
socialist și de alte organi
zații.

Greva studenților 
brazilieni

1UO DE JANEIRO 13 (A- 
gerpras). — După cum anun
ță agenția France Presse la 
11 august Uniunea naționali 
a studenților din Brazilia • 
chemat pe toți studenții din 
țară la o grevă generală de 
24 de ore.

Greve « fost declarată tn 
semn de solidaritate cu miș
carea studenților din statul 
Bahia care boicotează cursu
rile, protestând tn felul aces
ta împotriva sancțiunilor a- 
plicate de către rectorul uni
versității unor studenți, oare 
au ocupat un cămin destinat 
exclusiv bursierilor nord-a- 
mericani.

Agenția subliniază ci la a- 
ceastă grevă au participat toți 
cei 120,000 de studenți din 
țară.

Iul italian, tn întreaga Italie 
se aflau înregistrați, la sfîrșitul 
lunii aprilie I960, 791.000 de jd- 
meri

Referindu-se ta această ft're, 
ziarul „St. Gal'.er Tagblatt11 men
ționează ci „Consultând insă eu 
mai multă atenție acest buletin 
statistic poți vedea că tn afară 
de șomerii înregistrați există 

884.000 de bărbați și femei care 
nu prestează decît „munci oca- 
lionale".

l. Hammarskjoeld a sosit în 
sfirșit in Katanga împreu
nă cu citeva duzini de sol

dați ai O.N.U. La sosirea pe ae
roportul din Elisabethville, se
cretarului general al O.N.U. i 
s-a oferit prilejul unor consta
tări instructive. Nu ne referim la 
baricadele și sîrma ghimpată ce 
au fost înlăturate de pe aeroport 
de-abia în acel moment. Barica
dele din butoaie de benzină tre
buiau să fie o demonstrație de 
„forță" a lui Chombe. Insă pe 
aeroport a avut loc o altfel de 
demonstrație de astă dată nepla
nificată de către autoritățile din 
Katanga. După cum relatează 
„France Presse", Hammarskjoeld 
care cobora grăbit scările avio
nului cu fața congestionată 
a fost intimpinat cu pancarte 
„Ne asuprește Chombe", „Ka
tanga a fost vîndută americani
lor"\ „Trăiască Congo unit". 
Pancartele acestea ar fi trebuit 
să îndemne pe secretarul general 
al O.N.U, la reflecții serioase 
privind realitățile katanganeze și 
mai ales privind „popularitatea" 
politicii lui Chombe.

Dar dl. Hammarskjoeld se si
tuează pe o poziție ce se înde
părtează constant de obligațiile 
sale de secretar general al O.N.U. 
Discuția din Consiliul de Secu
ritate, ce a avut loc la începutul 
tăptămînii, a dezvăluit limpede 
— odată mai mult — atitudinea 
lui capitulardă față de agresiu
nea belgiană, cînd pozind într-un 
fals „obiectivism" a încercat să

TOKIO. — Cunoscutul fruntaș 
el Partidului liberal-democrat de 
guvernămtnt din Japonia, I. 
Kono, a declarat oficial că a ho
tărît să creeze un nou partid 
conservator In semn de orotest 
împotriva „tendințelor dictato
riale* existente în stnul actualu
lui partid de guvernămtnt. După 
cum anunță ziarele, Kono a a- 
juns Ia această hotărît© în urma 
acțiunilor guvernului Kiși care a 
ratificat alianța militară japono- 
americană în mod unilateral, 
fără participarea deputaților de 
opoziție și chiar făr^ participa
rea unui număr însemnat de de- 
putațl' din fracțiunea condusă 
de Kono, din care, tn preze»4- 
fac parte 35 de deputați,

a reacționat prompt De altfel 
„New York Herald Tribune'1 
scria: „Pare-ze că lovitura mili
tară din Laos va pune intr-o 
mare primejdie întregul sistem 
occidental anticomunist de a- 
părare în Asia de sud-est4* adău
gind că ,,rona S.E.A.T.O. va pre
zenta o fisură prin poziția neu
tră, ostilă, a acestei țări". Igno- 
rînd cele mai elementare re
guli ale dreptului internațional, 
S.E.A.T.O. încearcă să se ames
tece în treburile ihterne ale Lao
sului. In primul find sînt strînși 
cîțiva fugari lao.țieni, cunoscuți 
consumatori ai dolarilor ameri
cani, spre a pregăti o rebeliune 
contrarevoluționară. In al doilea 
rînd, S.U.A. și Tâilanda au de
clarat că nu recunosc decît gu
vernul lui Somsanit pe care lovi
tura de stat l-a răsturnat. In 
plus, aparatul’ propagandistic oc
cidental încearcă să sperie pe cei 
neavizați cu un pretins „amestec 
comunist". Făcindu-se ecoul De
partamentului de Stat, zia
rul jNew York Herald Tribune" 
recurgea chiar la amenințări 
directe afirmînd că este îndoel- 
nic că „Statele Unite care sînt 
legate prin multe obligații față 
de Laos (citește: față de politi
cienii corupți, n.n.) vor permite 
noului regim să le alunge in mod 
rușinos".

La Departamentul de Stat nu 
s-au tras învățăminte din fine
turile rușinoase ale carierelor lui 
Li Sin Man, Menderes și Kiși. 
Ziarul englez „Guardian" scrie că 
„guvernele laoțiene care susți
neau că acordul de la Geneva ar 
avea un caracter nerealist și 
care s.au situat pe o poziție de 
totală dependență de ajutorul 
militar american, și-au pregătit 
ele însele nenorocirea care «.a 
abătut în prezent asupra lor44.

Lovitura de stal din Laos, este 
pentru S.U.A. — așa cum subli
nia lucid „Daily Express" — 
„o lovitură diplomatica în plin44.
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