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Trăiască 23 August,
ziua eliberării Romîniei de sub jugul fascist, 

ceai mai mare sărbătoare națională a poporului romîn!
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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a eliberării patriei.
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Epocala realizare a științei sovietice salutată de întreaga 
omenire.

Prof. ing. ION PASCARU: Acum, e rindu! omului

EUGENIU OBREA: Sâptamina pe glob.

DECRET
pentru convocarea 

Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Republicii 
Populare Romîne,

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 
convoacă Marea Adunare Națională în sesiune extraordinară pen
tru ziua de 30 august I960, ora 10 dimineața, la sediul Marii 
Adunări Naționale.
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Președintele Prezidiului 

Marii Adunări Naționale 
ION GHEORGHE 

MAURER

p. Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale

FILIP GELTZ

Luni seara, la Teatrul de 
Operă și Balet al R. P. Romî
ne a avut loc adunarea fes
tivă organizată de Comitetul 
orășenesc București al P.M.R. 
și Comitetul executiv al Sfa
tului Popular al Capitalei, 
consacrată celei de-a 16-a a- 
niversări a eliberării Romî
niei de sub jugul fascist.

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol. Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă, Nicolae 
Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici. Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, ge
neral de armată Leontin Să- 
'ăjan, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea. Janos Fazekaș, Ale
xandru Birlădeanu, membri 
ai C.C. al P.M.R., ai guvernu
lui și ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, conducători 
ai instituțiilor centrale 
ai organizațiilor de masă, ge
nerali și ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate, foști 
comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, nu
meroși fruntași în producție 
din întreprinderile Capitalei, 
activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor obștești, aca
demicieni și alți oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai pre
sei străine.

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

A fost de față A. I. Eremen
ko, mareșal al Uniunii Sovie
tice, care își petrece concediul 
de odihnă în țara noastră.

A fost intonat Imnul de 
stat al R. P. Romîne.

Adunarea festivă a fost 
deschisă de tovarășul Florian 
Dănălache, membru al C.C. al 
P.M.R., prim-secretar al Co
mitetului orășenesc București 
al P.M.R.

Despre cea de-a 16-a ani
versare a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist a vorbit 
tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., președin-
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ORDINUL 
ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Populare Romîne
Nr.

23 August 1960
Tovarăși soldați șl gradați, subofițeri și 

ofițeriI
Poporul romîn sărbătorește astăzi a 16-a 

aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul 
fascist — marea noastră sărbătoare națională, 
in condițiile unui puternic avînt patriotic în 
muncă, pentru realizarea sarcinilor istorice 
trasate de Congresul al III-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. Congresul a consfințit 
victoria socialismului in țara noastră și a 
marcat trecerea la o nouă etapă, etapa desă- 
vîrșirii construcției socialiste.

Succesele mărețe obținute de poporul nos
tru pe drumul înfloririi și întăririi continue 
a patriei însuflețesc pe militarii forțelor noas
tre armate in munca de perfecționare ne
întreruptă a pregătirii lor de luptă și politice, 
în întărirea ordin ei și disciplinei militare.

Forțele Armate ale Republicii Populare Ro
mîne stau de strajă libertății și independen
ței patriei, cuceririlor revoluționare ale oame
nilor muncii și împreună cu forțele armate 
ale celorlalte state participante la Tratatul 
de la Varșovia îndeplinesc nobila misiune de 
apărare a securității și integrității țărilor so
cialiste și a cauzei păcii.

12
București

Tovarăși soldați și gradați, subofițeri și 
ofițeri I

Vă felicit cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist și vă urez noi și importante suc
cese în întărirea capacității de luptă a arma
tei noastre populare.

In cinstea celei de-a 16-a aniversări a eli
berării Romîniei de sub jugul fascist,

ORDON:
Astăzi, 23 August, în Capitala patriei noas

tre se vor trage, în semn de salut, 21 salve 
de artilerie.

Trăiască 23 August, marea sărbătoare na
țională a poporului romîn I

Trăiască Partidul Muncitoresc Romîn, con
ducătorul luptei poporului muncitor pentru 
victoria deplină a socialismului !

Trăiască scumpa noastră patrie — Republi
ca Populară Romînă !

Ministrul Forțelor Armate 
ale R. P. Romîne 
General de armată 

LEONTIN SALAJAN

Adunarea festivă
consacrată zilei de 23 August

Prezidiul adunării festive organizate în cinstea celei dea lă-a aniversări a eliberării Romîniei de sub jugul fascist. Foto: AGERPRES

Cuvintarea
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

Tovarăși,

Se împlinesc 16 ani de la 
acea neuitată zi de august 
cind poporul romîn a răstur
nat regimul de dictatură mi- 
litaro-fascistă.

23 August s-a înscris în fi
lele glorioase ale istoriei po
porului nostru ca cea mai 
mare sărbătoare națională, ca 
momentul crucial în care Ro- 
mînia și-a cucerit în sfîrșit, în 
mod real și deplin, libertatea 
și independența națională.

Inițiatorul, conducătorul în
cercat și organizatorul înflăcă
rat al insurecției armate de la 
23 August a fost Partidul Co

munist Romîn. El a fost singu
ra forță politică care s-a ri
dicat cu hotărîre împotriva 
criminalului război antisovie- 
tic, război care a adus și po
porului nostru nenumărate 
suferințe, foamete, jalea și do
liul în sute de mii de cămine. 
Folosind condițiile favorabile 
create de înaintarea victorioa
să a eroicei armate sovietice, 
derut-a provocată în rîndurile 
hoardelor hitleriste și ale cli
cii militare antonesciene, con
tradicțiile existente în sinul 
claselor exploatatoare, Parti
dul Comunist a unit toate for
țele patriotice, antifasciste, de
mocratice, a mobilizat întregul 

popor la lupta pentru sfărâ
marea lanțurilor robiei fascis
te și întoarcerea armelor îm
potriva cotropitorilor hitleriști.

In urma victoriei insurecției 
armate de la 23 August 1944 
poporul romîn, luîndu-și soar
ta în propriile mîini, a smuls 
puterea politică și economică 
din mîinile claselor exploata
toare, a făurit orânduirea de- 
mocrat-populară și a trecut la 
construirea noii societăți — so
cietatea socialistă.

In cei 16 ani care au trecut 
de la 23 August 1944, prin cu
cerirea puterii de către clasa 
muncitoare în alianță cu țără
nimea muncitoare, poporul ro
mîn a devenit singurul și ade
văratul stăpîn al țării. In acest 
răstimp s-au produs transfor
mări profunde în toate dome
niile vieții economice, politice 
și sociale a patriei. Poporul 
romîn a dobîndit cuceriri de 
însemnătate epocală, a grăbit 
cu pași de uriaș ritmul isto
riei, a schimbat fața țării.

Orînduirea socialistă, opera 
poporului, încununarea luptei 
sale de secole pentru liber
tate și o viață mai bună, a 
jertfelor nenumărate date de 
cei mai buni fii ai clasei mun
citoare și ai întregului popor, 
a devenit o forță materială și 
morală de nezdruncinat.

Regimul democrat-popular 
este puternic, de neclintit, 
pentru că își trage seva ine
puizabilă din creația conștien
tă a milioanelor de oameni ai 
muncii, care într-un torent 
unic construiesc prezentul și 
viitorul luminos al patriei.

Poporul romîn nutrește sen- 
I timente de adîncă prețuire și 
I recunoștință față de poporul 

sovietic și armatele sale eli- 
1 beratoare, care purtînd pe 

umerii lor povara unui răz
boi eroic de apărare a patriei 
au salvat omenirea ae fas
cism, ne-au dat un ajutor fră
țesc, internaționalist, pentru 
eliberarea țării noastre de sub 
jugul cotropitorilor naziști. 
Sîngele vărsat de ostașii so
vietici și romîni în lupta pen
tru eliberarea Romîniei și 
zdrobirea Germaniei hitleriste, 
lupta comună pentru victoria 
socialismului și comunismu
lui, au pus temelii trainice, 

de neclintit, prieteniei și alian
ței dintre popoarele noastre.

Tovarăși,
Sărbătorim acest 23 August 

la puțin timp după Congresul 
al III-lea al Partidului Munci
toresc Romîn, eveniment de 
însemnătate istorică, sub sem
nul căruia se desfășoară acum 
întreaga viață economică, so
cială și politică a republicii 
noastre. Raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, do
cument de mare importanță 
teoretică și practică, a făcut 
o temeinică analiză a drumu
lui parcurs, a realizărilor ob
ținute de poporul romîn sub 
conducerea partidului, a pre
zentat programul de muncă 
și luptă pentru dezvoltarea 
țării, deschizînd astfel o largă 
perspectivă asupra viitorului 
patriei. Bilanțul făcut de con
gres a înfățișat schimbările 
profunde care s-au petrecut în 
structura economică și de cla
să a țării noastre, în felul de 
trai și în conștiința oamenilor 
muncii. Romînia de azi nu 
mai seamănă cu Romînia de 
ieri. Dintr-o țară cu o econo
mie slab dezvoltată, Romînia 
a devenit o țară cu o puter
nică industrie în continuă 
dezvoltare și cu o agricultură 
în plin proces de transfor
mare socialistă și de mecani
zare. Noile realități din R.P.R. 
cînt atît de puternice încît și 
ziarul american „Christian 
Science Monitor", ziar carp 
nu poate fi nicidecum bănuit 
de simpatie pentru socialism, 
scria într-unul din articolele 
sale următoarele : „Din punct 
de vedere industrial. în Ro
mînia s-au realizat multe. 
Electrificarea, care se limita 
în trecut la regiunile de in
vestiții străine ca Ploești și 
terenurile sale petrolifere, se 
realizează cu perseverență pe 
scară națională. Producția este 
dublată la fiecare cinci ani 
ceea ce constituie un ritm su
perior mediei generale euro
pene. Există o mai mare a- 
bundență de bunuri în maga
zine.

La sat sînt în curs de con
strucție un număr impresio
nant de clădiri solide, iar ora

șele poartă pecetea dezvoltării 
lor industriale”*.

Sutele de fabrici și uzine 
construite în acești ani. noile 
orașe, zecile de mii de trac
toare și mașini agricole care 
au luat locul uneltelor primi
tive de lucrare a pămîntului, 
rețeaua de linii electrice care 
brăzdează țara de la un capăt 
la celălalt, noile școli și așe
zăminte culturale, simfonia 
muncii libere, pe întreg cu
prinsul țării, dau imaginea a- 
devărată a Republicii Popu
lare Romîne : o puternică ci
vilizație modernă în continuă 
înflorire.

Urcușul parcurs în acești 
ani n-a fost ușor ; el a cerut 
eforturi eroice, voință dîrză, 
hotărîre nestrămutată pentru 
înfrângerea dificultăților ivite 
în cale; însă astăzi, clasa 
muncitoare, țărănimea munci
toare, intelectualitatea se bu
cură de roadele muncii lor 
pline de abnegație.

Pe temeiul marilor succese 
obținute pînâ acum, Congre
sul al III-lea a apreciat că so
cialismul a învins în țara noa
stră, marcînd intrarea într-o 
etapă nouă, etapa desăvîrși- 
rii construcției socialiste. Do
meniul hotărîtor al înaintării 
pe drumul desăvîrșirij con
struirii socialismului este — 
o știm cu toții ‘ domeniul 
activității economice. Obiecti
vele principale ifixate de con
gres reprezintă un măreț pro
gram de muncă și luptă care 
răspunde celor mai vitale in
terese ale progresului și pros
perității Republicii Populare 
Romîne.

Planul de dezvoltare a eco
nomiei naționale pe următo
rii 6 ani și programul econo
mic de perspectivă au fost pri
mite cu entuziasm de masele 
largi ; ele sînt considerate de 
oamenii muncii țeluri scum
pe, apropiate inimii lor. Așa 
cum a arătat tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej înfăptui
rea acestui program va face 
ca patria noastră să devină o 
țară industrială dezvoltată, cu 
o agricultură multilaterală și 
de înaltă productivitate ; bo
gățiile ei valorificate de oa-

(Continuare în pag. 2-a)

București, 22 august 1960

TELEGRAMĂ
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși.

In numele poporului sovietic Comitetul Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. vă felicita 
cordial pe dv. și prin dv. clasa muncitoare, țărănimea și inte
lectualitatea Republicii Populare Romîne, cu prilejul celei de-a 
XVI-a. aniversări a eliberă rii Romîniei de sub fascism. într-o 
perioadă istorică scurtă poporul romîn, sub conducerea încer
cată a Partidului Muncitoresc Romîn, a reușit să schimbe în 
mod radical înfățișarea țării sale și să obțină succese remar
cabile în dezvoltarea economiei și culturii socialiste, în întă
rirea orînduirii sociale și de stat.

în procesul transformării socialiste a țării a crescut și s-a 
întărit alianța dintre clasa muncitoare și țărănime. Succesele 
istorice, obținute d^ oamenii munții din Romînia confirmă cu 
o nouă forță marea superioritate a socialismului asupra capita
lismului. Poporul romîn întîmpină sărbătoarea sa națională în 
condițiile unui puternic avînt politic și în muncă, determinat 
de hotărîrile celui de-al III-lea Congres al Partidului Munci
toresc Romîn, care a trasat programul concret de desăvîrșire 
a construcției socialismului în țara sa. Congresul a constituit 
o mărturie strălucită a unității poporului și partidului, care 
în întreaga sa activitate se călăuzește în mod ferm după mă
reața învățătură a marxism-lcninismului.

Pășind victorios înainte pe calea construcției socialiste, po
porul romîn aduce o contribuție demnă Ia cauza întăririi siste
mului socialist mondial, a cărui unitate indestructibilă consti
tuie o condiție de cea mai mare importanță pentru indepen
dența și dezvoltarea cu succes a fiecărui stat socialist.

împreună cu celelalte partide comuniste și muncitorești din 
țările socialiste participante la întîlnirea de la București, Par
tidul Muncitoresc Romîn a confirmat din nou fidelitatea sa față 
de principiile Declarației și Manifestului Păcii, adoptate Ia Mos
cova în noiembrie 1957.

Toți cei cărora le este scumpă cauza păcii cunosc și apre
ciază lupta activă dusă de Republica Populară Romînă pentru 
întărirea păcii între popoare. Republica Populară Romînă mili
tează neabătut pentru rezolvarea prin tratative a principale
lor probleme internaționale ale timpurilor noastre în interesul 
întăririi păcii.

Este cunoscut aportul Romîniei la măreața cauză a luptei 
pentru dezarmarea totală și generală, pentru lichidarea cit mai 
grabnică a rămășițelor celui de-al doilea război mondial, prin 
încheierea tratatului de pac? cu Germania și prin rezolvarea 
pe această bază a problemei Berlinului occidental.

Eforturile guvernului Republicii Populare Romine îndreptate 
spre dezvoltarea colaborării inter-balcanice și spre crearea în 
Balcani și în regiunea Mării Adriatice a unei zone în care să 
nu existe arme nucleare și rachete se bucură de o largă recu
noaștere.

Oamenii sovietici se bucură din toată inima de realizările 
poporului frate romîn și-i urează noi succese în construirea so
cialismului. Sîntem convinși că prietenia de nezdruncinat care 
leagă popoarele țărilor noastre va crește și se va întări și pe 
viitor pe baza principiilor internaționalismului socialist.

In ziua memorabilă a celei de-a XVI-a aniversări a elibe
rării Romîniei vă urăm dv. și întregului popor romîn frate 
succese și mai mari în construirea vieții noi și fericite, în lupta 
pentru întărirea păcii.

Să se întărească și să înflorească prietenia veșnică șl de 
nezdruncinat dintre poporul sovietic și poporul romîn !

N. S. H2UȘCEOV
Prim secretar a! Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

L. I. B2EJNEV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

ai UR.S.S.

Un monument închinat
eroilor sovietici la Marghita

în cinstea zilei de 23 August 
în centrul comunei Marghita din 
regiunea Oradea a fost dezvelit 
monumentul închinat memoriei 
ostașilor sovietici căzuți pentru 
eliberarea patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Constructorii de nave din Oltenița 
și-au îndeplinit angajamentul

Constructorii de nave de Ia 
șantierele din Oltenița și-au 
îndeplinit înainte de termen 
angajamentul luat în cinstea 
zilei de 23 August, Iansînd du
minică la apă cea de-a 5-a 
motonavă de 2.009 tone. Prin 
croirea rațională a tablei, fo
losirea pe scară largă a mase
lor plastice, extinderea sudu
rii automate la construcția

La festivitatea prilejuită de 
dezvelirea monumentului au par
ticipat peste 4.000 de oameni ai 
muncii romîni și maghiari din 
localitate și raionul Marghita.

(Agerpres)

motonavei ei au realizat im
portante economii.

Tot duminică, colectivul șan
tierului a expediat unul din 
vasele de pasageri construite 
aici, cu o capacitate de 200 
locuri destinat curselor de a- 
grement pe Iacul Herăstrău 
din Capitală.

(Agerpres)



Cuvîntarea
tovarășului Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. 1-a)

menii muncii vor asigura în
tregului popor condiții de via
ță demne de epoca socialis
mului victorios și a construc
ției comunismului. Dezvolta
rea multilaterală a economiei 
naționale — prevăzută de Di
rectivele cu privire la planul 
economic de 6 ani și la pro
gramul de perspectivă — creș
terea forțelor de producție 
ale țării, pe baza tehnicii mo
derne, încheierea procesului 
de colectivizare a agriculturii 
și mărirea producției agricole, 
ca urmare a aplicării agroteh
nicii înaintate, a mecanizării 
și chimizării, va asigura un 
belșug tot mai mare de pro
duse industriale și agricole, 
creșterea sistematică a veni
turilor oamenilor muncii, re
ducerea prețurilor și impozi
telor, reducerea duratei zi
lei de muncă, ridicarea în
semnată a nivelului de trai 
material și cultural al oame
nilor muncii de la orașe și 
sate.

Intr-un uriaș avînt creator, 
clasa muncitoare, țărănimea 
muncitoare, intelectualitatea 
luptă cu însuflețire pentru a 
da viață acestor mărețe obiec
tive.

Un sprijin substanțial în în
deplinirea planurilor noastre 
economice îl constituie rela
țiile de colaborare și intr-aju
torare frățească statornicite 
între țările lagărului socialist 
și în special relațiile economi
ce cu Uniunea Sovietică. Pri
ma țară a socialismului victo
rios, care a înregistrat succese 
epocale în domeniul științei 
contemporane, ne ajută să în
zestrăm uzinele noastre cu 
utilaj modem, la cel mai înalt 
nivel al tehnicii mondiale. 
Ajutorul multilateral pe care 
Uniunea Sovietică ni-1 acordă 
în special pentru construirea 
noului centru siderurgic de la 
Galați - obiectiv principal pe 
viitorii 10 ani ai programului 
de perspectivă — este o nouă 
manifestare a prieteniei care 
leagă popoarele noastre.

Tovarăși.

Am început bine planul de 6 
ani. Rezultatele îndeplinirii a- 
cestuia pe primul semestru al 
anului 1960 sint semnificative. 
Planul producției globale a in
dustriei socialiste pe acest se
mestru a fost realizat în pro
porție de 104 la sută ; față de 
primul semestru al anului 
195» s-a înregistrat o creștere 
a producției globale industria
le de 18 la sută. Remarcabilă 
este de asemenea, depășirea 
planului la producția de oțel 
cu 9 la sută, realizîndu-se față 
de primul semestru al anului 
trecut o creștere de 35 la sută. 
Producția de oțel obținută pe 
primul semestru al acestui au 
este de peste 3 ori mai mare 
decît întreaga producție de o- 
țel obținută în anul 1938.

Merită a fi subliniată și 
creșterea cu 29 la sută față 
de primul semestru al anului 
trecut a producției de minereu 
de fier, a cărei importanță a 
fost scoasă în relief la Con
gresul partidului. Industria 
constructoare de mașini, ra
mură conducătoare a indus
triei socialiste, și-a mărit pro
ducția față de perioada cores
punzătoare a anului trecut cu 
28 la sută, contribuind to a- 
cest fel la înzestrarea econo
miei naționale cu un număr 
tot mai mare de mașini și uti
laje moderne. Creșteri sub
stanțiale față de anul trecut a 
obținut industria bunurilor de 
consum la un număr însemnat 
de produse industriale și ali
mentare.

In primul semestru al aces
tui an au fost puse in func
țiune noi obiective industriale 
că distilăria de gudroane de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara. bateria a 2-a de la Uzi
na de semicocs din Calan, fa
brica de țevi sudate din 
București, linia de sodă calci
nată a Uzinei 2 — Govora, li
niile de 110 kilovolți Galați- 
Chișcani și Borzești-Birlad, 
conducta de gaze Țicleni- 
București, secțiile de placaje și 
de cherestea ale complexului 
de industrializare a lemnului 
de la Tg. Jiu, Fabrica de mo
bilă de la Iași.

Se dezvoltă continuu secto
rul socialist al agriculturii 
care cuprindea la 1 august 
1960 aproape 83 la sută din 
suprafața arabilă a țării. Creș
te tot mai mult numărul de 
țărani muncitori care pășesc 
pe drumul gospodăriei agricole 
colective. Acesta este rezulta
tul politicii consecvente a 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
al muncii răbdătoare de con
vingere dusă în rîndurile ma
selor muncitoare de la sate.

In urma eforturilor depuse 
de țărănimea muncitoare, a 
condițiilor superioare oferite 
de munca în mărea gospodă
rie socialistă, a grijii partidu
lui și guvernului pentru înzes
trarea agriculturii cu mijloace 
mecanizate modeme (în pri
mul semestru al acestui an a- 
gricultura a primit încă 5.021 
tractoare, odată și jumătate 
mai mult ca anul trecut), s-au 
înregistrat rezultate pozitive 
în creșterea producției agri
cole.

însuflețirii, eforturilor eroi
ce ale clasei muncitoare, ale 

țărănimii muncitoare, în în
făptuirea planurilor îndrăzne
țe trasate de congresul parti
dului, li se alătură munca pli
nă de devotament a intelec
tualității, care își manifestă a- 
deziunea deplină față de poli
tica partidului și guvernului și 
aduce o contribuție de preț la 
dezvoltarea economiei națio
nale, a științei și artei, la răs- 
pîndirea culturii în popor.

Rezultatele obținute sub con
ducerea partidului în continua 
dezvoltare a economiei socia
liste sint dovada elocventă a 
justeței politicii sale, a «piri- 
tului realist, care străbate pla
nurile grandioase elaborate de 
partid pe baza aplicării legi
lor obiective de dezvoltare a 
societății, corespunzător eta
pei în care ne găsim, pe baza 
analizei profunde, științifice a 
condițiilor concrete ale țării 
noastre. Forța partidului nos
tru constă în fidelitatea sa fa
ță de marx.sm-leninism, in u- 
nirea spiritului creator, a ela
nului revoluți-caar, a înțelege
rii perspectivei istorice largi 
cu studierea temeinică a prac
ticii construcției socialiste, cu 
cunoașterea nevoilor maselor 
largi populare, a problemelor 
pe care le ridică viața.

Poporul muncitor, râspun- 
zînd cu elan apelului înflăcă
rat pe care l-a adresat Con
gresul al III-lea ai Partidului 
Muncitoresc Romîn este bo- 
târit să nu precupețească nxu 
un efort penau a inde&tini 
prevederile planului de 6 ani. 
Oamenii muncii, care au 
mulat muiie cuncștm^ și ex- 
psrențâ, domic: să-și însu
șească tehnica nouă, comorile 
editurii, capabili să infringă 
piedicile F- greutățile care h 
se ivesc ia ca>. sint devotați 
p.r.ă la capâx paxr.eu parodu- 

mmunațU crescuți și educati 
de partid, căliți ia . da-
tg pentru cucerirea și coccc-u- 
darea orinduirn ceuxcrat. 
populare, pot fi uratși și ?w >- 
ții din loc ! Cu hărâjc.e. cm 
talent, cu parrme» u.- .-wi pri
ceperea cu persepereaia in 
realizarea yâhTE. poporul 
muncitor, strtns ucrt in jcrul 
partidului său iacscM. va de- 
săvzTși cocstracta uttm tctd» 
lui în Republica Bopulacă Ro- 
mină.

Tovarăși,

In continuarea znărurtior 
luate to asul trecut, ca și Sa 
ceilalți acti. de scădere «te
matică a prețurilor, de crește
re a salariDo? și a penaukx. 
curind după ccrg-e», partidul 
și guvernul au adoput bem 
botărirî privitoare ta îmbuză- 
tătirea salarizării cadrelor 
tehnice, ecorxxnice și de cer- 
cetare științifică. fi la redu
cerea prețurilor Ia un număr 
însemna: de produse de tar» 
consum. Îd urma acestor bo- 
tăriri ale partidului și guver
nului s-a realizat o nouă spo
rire substanțială a venitarikr 
oamenilor muncii cu 2 
de lei.

Creșterea puterii de nm 
părare a salartilor «re ilus
trată șj prin creșterea vteză- 
rticr de mărfuri prin corner, 
țul socialist. Față de primul 
semestru ai anului trecut, vo
lumul vînzărikr. cakrulat la 
prețuri comparabile, a crescut 
ea 18 la sută.

Un ritm impresiocant Q cu
nosc construcțiile de locuințe. 
Bucureștiul. capitala Republi
cii Populare Romine, și nu
meroase alte orașe ale țării 
își schimbă înfățișarea, mo- 
demizirtdu-Se prin apariția 
noilor și frumoaselor cartiere 
de locuințe. In primul semes
tru al acestui an au fost date 
în folosința 12.430 apartamen
te, de peste 2 ori și jumătate 
mai multe de cit în prunul se
mestru al anului trecut.

In stațiunile de odihnă 
puse la dispoziția oamenilor 
muncii, în mijlocul munților 
noștri frumoși sau pe litoralul 
Mării Negre, au apărut o 
mulțime de construcții care 
incintă ochiul și oferă vizita
torilor toate mijloacele de 
confort.

împreună cu numărul mare 
de noi localuri pentru școli, 
cu condițiile create fiilor oa
menilor muncii de a frecven- 
a învâțămîntul de toate gra
dele. ultima măsură luată de 
partid și guvern de a asigura 
gratuitatea manualelor școlare 
pentru clasele I—VII este o 
nouă mărturie a grijii parti
dului pentru continua ridi
care a nivelului de cultură a 
poporului.

Creșterea neîncetată a nive
lului de trai, desfășurarea eu 

succes a revoluției culturale, 
măsurile pentru apărarea să
nătății oamenilor, pentru asi
gurarea bătrîneții lor — tot 
acest ansamblu de preocupări 
și realizări arată că omul, 
grija față de nevoile și aspi
rațiile sale, se află în centrul 
atenției regimului nostru de 
mocrat-popular.

în contrast cu preocuparea 
permanentă a statului socia
list de îmbunătățire a condi
țiilor de viață ale celor ce 
muncesc, în țările capitaliste 
continuă ofensiva monopoluri
lor împotriva nivelului de 
trai al maselor. Exploatați și 
pîndiți de spectrul șomajului, 
apăsați de povara impozitelor 
și scumpetei, cînd sînt sănă
toși și apți de muncă, lipsiți 
de mijloace materiale pentru 
a acoperi cheltuielile exorbi
tante de spitalizare cînd se 
îmbolnăvesc, lăsați în voia 
soartei în caz de invaliditate 
și la bâtrinețe. oamenii mun
cii nu se pot aștepta la spri
jin și asistență efectivă din 
partea statului capitalist. Tot 
ce este mai bun i se cuvine 
exploatatorului — aceasta este 
legea modului de viață în lu
mea capitalistă. Legea orîn
duirii socialiste este, dimpo
trivă. ca toate bunurile să fie 
puse la dispoziția oamenilor

Starul nostru cocatisț este 
expresa putere: celor ce mun
cesc de ta orașe s. sate. Toa
te aruutie țâre au încetat a 
mai £ pc-optreecatea unui 
ptrrrr? de exploatator*. capita
liști $: rm^ere Node con- 
rtreurtu de Mirin, mașutita 
modeme. w* ce e produs de 
murea si mustea omenească 
apar^ze poporului. Regimul 
Bostiu democraî-poputar este 
• dfxxratie reală. pentru câ 
există • bepLză ocDcordanță 
între rtap'a ~ea de către popor 
a stl'oaretor de producție și 
exercitarea efectivă a puterii 
de către oamm • muncii.

in reg: martie 
populare din

țara noastră n-au avut posibi- 
aaaa să par-ope ta elabora
rea poh&cti sactiuk

acri, de acuzare al 
poporarta față de regimul de 
cruntă teroare politică bur-

pcimâvarâ pină-n

^Și ougarhia asta semicultă, 
sau. in cei mai bun caz fals- 
cuitâ. pe cit de incapabilă de 
producție aulă or. de gincnre. 
pe avii de lacomă Ia eiștigun 
și onoruri. își arogă puterea 
inixeagă a statului ; cu o cru
dă și revoltătoare neobrăzare, 
ea îâgidaieșie țăranilor (imen
sa masâ supusă și cuminte 
producătoare a avuției națio
nale), sub pretextul ^noranței 
șt lipsei ior de maturitate po
litică. orice drept de amestec, 
fie măcar pur consultativ, la 
cirnruirea intereselor lor...-.

în RepubLca Populară Ro- 
minâ maseie largi ale poporu
lui sint stăpine pe destinele 
țării. Principalele organe re
prezentative. Marea Adunare 
Națională — forul suprem al 
puterii noastre de stat și sfa
turile populare — organe lo
cale ale puterii, sînt al
cătuite din muncitori, ță
rani muncitori, intelectuali, 
care împletesc activitatea lor 
obștească cu viața de fie 
care zi în uzină, unitate 
agricolă socialistă. institu
ție. în fața sfaturilor popu
lare, in atribuțiile cărora in 
tră o parte însemnată a acti
vității economice și social- 
culturale. congresul partidului 
a pus cerința de â-și îmbună 
tați în continuare activitatea 
lor economică, gospodărească 
multilaterală, de a atrage 
mase tot mai largi de cetățeni 
la rezolvarea treburilor ob

ștești. în procesul de perfec
ționare și adîncire continuă a 
democrației socialiste un rol 
crescînd revine organizațiilor 
de masă, care au sarcini im
portante în mobilizarea oame
nilor muncii la activitatea 
productivă și obștească.

Scopul măreț al construcției 
socialiste unește laolaltă efor
turile clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității. Unita 
tea moral politică a poporului 
muncitor în jurul partidului, 
alianța de nezdruncinat a cla
sei muncitoare cu țărănimea 
muncitoare, prietenia dintre 
poporul romîn și minoritățile 
naționale constituie temelia 
socială puternică a statului 
democrat-popular.

în etapa în care intrăm ca
pătă o tot mai mare dezvol 
tare funcția economică și cul- 
tural-educativă a statului. Ală
turi de munca uriașă pentru 
dezvoltarea bazei tehnico-ma- 
teriale a economiei noastre, 
activitatea ideologică, dezvol
tarea conștiinței socialiste re
prezintă o sarcină importantă 
în noua etapă de ddsăvîrșire 
a construcției socialiste. Ca 
urmare a profundelor trans
formări în construcția econo
mică, a activității desfășurate 
de partid, se formează și se 

dezvoltă trăsăturile omului 
nou, atitudinea socialistă față 
de muncă și îndatoririle ob
ștești, spiritul colectiv, identi
ficarea cu interesele generale, 
setea de cultură, promovarea 
a tot ce este nou și înaintat. 
Morala nouă, socialistă, izvo- 
rîtâ din condițiile de viață pe 
care le oferă orînduirea noa
stră, este în același timp re
zultatul pătrunderii tot mai 
adinei a învățăturii marxist- 
leniniste în conștiința oame
nilor, a influenței pe care o 
exercită asupra modului lor 
de comportare in viața socia
lă, a superiorității acestei în
vățături asupra ideologiei bur
gheze. De aceea, partidul nos
tru acordă o atenție deosebită 
activității de răspîndire a 
ideologiei marxist-leniniste în 
rîndul maselor, muncii de li
chidare a înrîuririi educației 
burgheze din conștiința oame
nilor.

Tovarăși,

Mărețele realizări dobîndite 
pe drumul construirii socialis
mului constituie bunul cel 
mai de preț al poporului nos
tru, luminosul program tra
sat de către cel de-al III-lea 
Congres al partidului — cauza 
sa scumpă. Desfășurînd o ope
ră de construcție pașnică de 
o asemenea amploare, statul 
nostru promovează cu consec
vență în relațiile internațio
nale o politică de coexistență 
pașnică între toate statele, fără 
deosebire de sistem social- 
economic.

Republica Populară Romînă 
a militat și militează pentru 
rezolvarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, 
pentru încetarea războiului 
rece și realizarea destinderii 
încordării internaționale, pen
tru înlocuirea cursei înarmări
lor cu întrecerea pașnică în
tre cele două sisteme econo
mice sociale optSse, în vede
rea ridicării nivelului de trai 
material și cultural al popoa
relor. în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și a altor or
ganisme internaționale, statul 
nostru s-a pronunțat și se pro
nunță pentru adoptarea măsu
rilor menite să traducă în via
ță principiile coexistenței paș
nice, să contribuie la lărgirea 
schimburilor economice, cul- 
urale și științifice între țări.
Politica leninistă de coexis

tență pașnică pe care o pro
movează Uniunea Sovietică și 
țările lagărului socialist este 

unica politică care corespunde 
intereselor tuturor popoarelor, 
unica soluție rațională pentru 
problemele majore ale con
temporaneității. Justețea și 
clarviziunea acestei politici 
sînt confirmate de întreaga 
evoluție a 6ituației interna
ționale. Numeroasele iniția
tive de pace ale Uniunii So
vietice și ale celorlalte țări 
socialiste au făcut ca lagărul 
socialist să dobîndească un 
imens prestigiu pe arena in
ternațională, au determinat 
deplasări importante în opinia 
publică mondială în favoarea 
coexistenței pașnice, au contri
buit la demascarea și izolarea 
cercurilor agresive imperia
liste, a căror politică anti
populară a suferit eșecuri ră
sunătoare.

în toate țările lumii cercuri 
din ce în ce mai largi aprobă 
principiile coexistenței pașni
ce, ele s-au convins că pe a- 
ceastă cale omenirea poate fi 
salvată de primejdia unui răz
boi nuclear catastrofal.

Realizarea unei dezarmări e- 
fective, controlate, continuă să 
fie una din cele mai arzătoare 
probleme ale actualității in
ternaționale. Ca țară partici
pantă la lucrările Comitetului 
celor 10, Republica Populară 
Romînă a militat pentru adop
tarea propunerilor constiucti- 
ve prezentate de țările socia
liste, ale unei dezarmări reale 
și totale. Poziția puterilor oc
cidentale, împotrivirea lor fa
ță de orice propunere reciproc 
acceptabilă, discuțiile sterile 
despre control fără dezarmare 
au demonstrat că ele nu do
resc de fapt dezarmarea, că 
încearcă să împiedice aplica
rea rezoluției Adunării Gene
rale O.N.U. Sprijinind noua 
inițiativă a Uniunii Sovietice, 
Guvernul Republicii Populare 
Romîne consideră că, în actua
lele împrejurări, viitoarea se
siune a Adunării Generale 
O.N.U., cu participarea la înalt 
nivel a reprezentanților state
lor, este chemată să examine
ze noua situație creată în pro
blema dezarmării și să ia ho- 
tărîri corespunzătoare în a- 
ceastă problemă vitală a uma
nității.

Desfășurarea evenimentelor 
internaționale arată că cercu
rile agresive imperialiste, neli
niștite de succesele politicii de 
pace a țărilor socialiste, de nă
zuințele clar exprimate de po- 
]k>are pentru lichidarea războ
iului rece, încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea des
tinderii internaționale, încear
că să împiedice acest proces, 
să determine o nouă ascuțire 
a încordării în relațiile dintre 
state. Acestui țel i-au servit 
acțiunile întreprinse în ultimul 
timp de forțele agresive din 
S.U.A., zborurile provocatoare 
de spionaj deasupra teritoriu
lui Uniunii Sovietice, patrulă
rile bombardierelor occidenta
le, avînd pe bord arme nuclea
re. mărirea cheltuielilor desti
nate cursei înarmărilor, conti
nuarea politicii de reînarmare 
a Germaniei occidentale.

Cercurile imperialiste, colo
nialiste, depun eforturi zadar
nice pentru a stăvili uriașa 
mișcare de eliberare națională 
a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină. Ele exerci
tă în ultimul timp o politică 
de șantaj economic și de ame
nințări față de Cuba și încear
că să dezmembreze tînărul 
stat congolez prin forța arme
lor și a diversiunii politice. 
Țara noastră se pronunță pen
tru respectarea integrității și 
independenței Republicii Con
go. împreună cu popoarele tu
turor țârilor lagărului socia
list, cu toate popoarele iubi
toare de pace și libertate 
poporul romîn își exprimă 
solidaritatea și sprijinul deplin 
față de gloriosul popor al Cu
bei, exemplu măreț care insu
flă curaj și fermitate mișcării 
de independență națională a 
popoarelor din America Lati
nă. Toate statele independente 
din Asia, Africa și America 
Latină, toate popoarele care 
luptă încă eroic pentru a scu
tura jugul colonialismului au 
în poporul romîn un prieten 
de nădejde, care sprijină cau
za independenței și suverani
tății naționale împotriva ori
căror comploturi ale colonia
liștilor.

Evenimentele petrecute în 
ultimul timp demonstrează că 
politica aventuristă, agresivă 
a cercurilor imperialiste în 
frunte cu cele din S.U.A.. a 
înregistrat eșecuri usturătoare, 
că nu această politică deter
mină desfășurarea situației in
ternaționale. Imperialismul nu

Adunarea festivă 
consacrată 

zilei de 23 August
(Urmare din pag. l-a) 

tele Prezidiului Marii Adu 
nări Naționale.

Cuvîntarea a fost sublinia
tă în repetate rînduri cu pu
ternice aplauze. Asistența în 
picioare a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Muncitoresc 
Romîn și Comitetul său Cen
tral in frunte cu tovarășul 

și-a schimbat caracterul său a- 
gresiv, dar el nu mai are pu
terea de odinioară : viața in
ternațională arată că există o 
mare distanță între dorința 
imperialiștilor de a deslănțui 
un nou război și putința lor 
efectivă de a-și impune politi
ca agresivă. Esența vieții noa
stre contemporane o constituie 
faptul că raportul de forțe pe 
plan mondial este favorabil 
păcii și nu agresiunii. Facto
rul fundamental al forțelor 
păcii îl constituie lagărul so
cialist, puterea sa economică, 
politică și militară. Succesele 
strălucite obținute de Uniunea 
Sovietică în întrecerea cu 
S.U.A., cuceririle grandioase 
ale științei și tehnicii sovieti
ce în domenii hotărîtoare: 
lansarea primilor sateliți arti
ficiali și a primelor rachete 
cosmice, ca și ultima victorie 
— lansarea pe orbită și reîn- 
toareex-ea pe pămînt a primei 
nave cosmice cu ființe vii — 
care deschide perspectiva a- 
propiată a zborului omului în 
Cosmos, sînt o expresie a su
periorității orînduirii socialis
te. întărirea continuă a lagă
rului socialist, dezvoltarea miș
cării de eliberare națională și 
extinderea zonei păcii, crește
rea mișcării comuniste și mun
citorești și mișcării pentru 
pace în țările capitaliste arată 
că în omenire au apărut forțe 
mari care, unindu-și efortu
rile, menținîndu-și mereu trea
ză vigilența față de uneltirile 
imperialiste, sporindu-și com
bativitatea, manifestînd neîn
cetat inițiativă și spirit ofen
siv, sînt capabile să oprească 
dezlănțuirea unui nou război 
mondial.

Plenara Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn din 1 august 1960, apro- 
bînd în întregime Comunicatul 
Consfătuirii de la București a 
partidelor comuniste și munci
torești din țările socialiste și 
activitatea delegației partidu
lui nostru, a arătat că Parti
dul Muncitoresc Romîn, consi
dered documentele Consfătui
rii de la Moscova drept Carta 
mișcării comuniste și muncito
rești, va milita mai departe, 
cu toate forțexe, în strînsă uni
re cu marea Uniune Sovieti
că, cu celelalte țări socialiste 
și cu partidele frățești din lu
mea întreagă, pentru a ține 
mereu trează vigilența popoa
relor față de uneltirile cercu
rilor imperialiste agresive, pen
tru promovarea principiilor 
coexistenței pașnice, pentru 
triumful nobilei cauze a păcii 
și socialismului.

Tovarăși,

Poporul romîn, însuflețit de 
succesele istorice obținute în 
construirea socialismului, tre
ce pragul celui de-al 17-lea an 
al vieții sale libere decis să-șj 
consacre toate eforturile pen
tru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al III-lea al Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
să-și făurească o viață din ce 
în ce mai îmbelșugată și feri
cită, să lupte pentru desăvâr
șirea construcției socialiste. în 
uzine și pe ogoare, pe șantie
rele de construcții și în insti
tutele de cercetare științifică, 
oamenii muncii, string uniți 
în jurul partidului, al Comi
tetului său Central, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, pătrunși de un pu
ternic elan patriotic, pun în
treaga lor forță creatoare, de
votamentul și spiritul lor 
de inițiativă in slujba înflori
rii patriei, a sporirii avuțiilor 
ei materiale și spirituale.

Consolidînd puterea econo
mică și politică a republicii 
noastre, poporul romîn va a- 
duce o contribuție sporită la 
întrecerea pașnică între socia. 
lism și capitalism, la victoria 
definitivă a socialismului asu
pra capitalismului, la triumful 
păcii în lume.

Trăiască 23 August, ziua eli
berării Romîniei de sub jugul 
fascist, cea mai mare sărbă
toare națională a poporului 
romîn !

Trăiască harnicul și talen
tatul popor romîn, creatorul 
orînduirii noastre socialiste !

Trăiască Partidul Muncito
resc Romîn, conducătorul și 
organizatorul operei de desă- 
vîrșire a construcției socia
liste în Republica Populară 
Romînă !

Trăiască lagărul socialist în 
frunte cu Uniunea Sovietică, 
factorul fundamental în preîn. 
tîmpinarea războiului, în vic
toria forțelor păcii.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru noi succese în opera dt 
construire a socialismului în 
țara noastră, pentru puterni
cul lagăr socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică, pentru 
pace în întreaga lume.

La sfîrșit a avut loc un bo
gat program artistic.

(Agerpres)

T E L E G R A M_Ă

Tovarășului 4VRAM BUNACIU, 
Ministrul Afacerilor Externe al

, Republicii Populare Romine
București

Stimate tovarășe A. Bunaciu,
Cu prilejui sărbătorii naționale a poporului romin, cea 

de-a XVI-a aniversare a eliberării Romîniei de sub jugul fas
cist, vă felicit cordial și vă doresc noi succese in înfăptuirea 
politicii iubitoare de pace a R. P. Romine.

îmi exprim speranța că prietenia și colaborarea frățească 
dintre țările noastre se va dezvolta și intări necontenit spre 
binele puternicului lagăr al socialismului.

A. A. GROMIKO
Ministrul Afacerilor Externe al U.B&S.

Manifestări închinate 
lui 23 fluiust peste hotare

U. R. S. S.
MOSCOVA 22. Corespon

dentul Agerpres transmite :
în seara zilei de 22 august, 

comitetul orășenesc Moscova 
al P.C.U.S., Consiliul central 
al sindicatelor, Comitetul Cen
tral al Comsomolului, Comi
tetul de stat pentru legăturile 
culturale cu străinătatea de pe 
lîngă Consiliul de miniștri al 
U.R.S.S. și o serie de alte or
ganizații obștești și instituții 
de stat, au organizat o mare 
adunare festivă a reprezen
tanților opiniei publice din 
Moscova, închinată celei de-a 
XVI-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fas
cist.

Adunarea a fost deschisă de 
Evgheni Rogozin, secretar al 
Comitetului orășenesc Mosco
va al P.C.U.S.

Evgheni Afanasenko, preșe
dintele Consiliului de condu
cere al Asociației de prietenie 
sovieto-romîne. ministrul în- 
vățămîntului al R.S.F.S.R., a 
prezentat un raport consacrat 
sărbătorii naționale a poporu
lui romîn.

El a vorbit pe larg despre 
realizările Romîniei în dez
voltarea economiei și culturii 
sale. Raportorul a subliniat în
semnătatea celui de-al III-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Romîn care a trasat un 
program de avînt continuu al 
economiei naționale și culturii 
Romîniei

Evgheni Afanasenko a apre
ciat rolul Republicii Populare 
Romîne în lupta pentru dez

R. S. CEHOSLOVACĂ
PRAGA 22. Corespondentul 

Agerpres transmite: în cinstea 
sărbătoririi a 16 ani de la eli
berarea Romîniei în Republica 
Socialista Cehoslovacă au a- 
vut loc numeroase manifestări 
de prietenie.

La 20 august în localitatea 
Luhacovice s-a deschis „Săptă- 
mîna romînească“; în localită
țile Kijov, Piestany, Bratisla
va, Zvolen și Brno au avut loc 
depuneri de coroane la cimiti
rele ostașilor romîni căzuți 
pentru eliberarea Cehoslova
ciei.

Au asistat numeroase dele
gații ale organelor de partid și 
de stat din R. S. Cehoslovacă,

R. P, POLONĂ
VARȘOVIA 22 (Agerpres). - 

La 20 august, la fabrica de au
tocamioane din Lublin a avut 
loc o adunare festivă închina
tă celei de-a 16-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist.

In fața celor peste 1000 de 
muncitori ai fabricii au luat 
cuvîntul tov. Mieczyslaw Mar
tin. prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc al P.M.U.P- din

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 22 Corespon- 

dentul Agerpres transmite: 
Cu prilejul celei de-a 16-a a- 
niversări a eliberării patriei 
noastre la Budapesta s-a des
chis sub auspiciile Institu
tului ungar pentru relațiile

R. P. ALBANIA
TIRANA 22 (Agerpres). ATA 

transmite : Cu prilejul celei 
de-a 18-a aniversări a elibe
rării Romîniei studiourile ci
nematografice „Albania Nouă" 
în colaborare cu Comitetul al
banez pentru relații culturale 
cu străinătatea au organizat în 
seara zilei de 21 august pre
zentarea filmului „Valurile 
Dunării".

La spectacol au asistat re
prezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe al R. P. Al
bania, membri ai Comitetului

R. D. VIETNAM
HANOI 22 (Agerpres). — In 

cinstea zilei de 23 August la 
Hanoi s-a deschis o expoziție 
de fotografii consacrate Romî
niei. La inaugurarea expoziției

R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 22 (Agerpres). - 

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană transmite :

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Romî
niei, la 21 august la Phenian 
și în alte orașe mari din 
R.P.D. Coreeană s-a deschis 
Săptămîna filmului romînesc.

La festivitatea de deschi

A fost dală în folosinjă

Casa de cultură a tineretului din Cluj
Duminică a fost dată în fo

losință la Cluj o nouă con
strucție social-culturală, Casa 
de cultură a tineretului. Noul 
așezămînt de cultură cuprin
de o sală de spectacole cu 
1.000 locuri, sală pentru reu

voltarea colaborării dintre ță
rile balcanice, pentru transfor
marea regiunii Balcanilor si 
Mării Adriatice într-o zonă în 
care să nu existe arma nucle
ară și arma rachetă, în lupta 
pentru extinderea colaborării 
economice dintre toate statele.

Ambasadorul Nicolae Guină, 
care a luat cuvîntul în cadrul 
adunării, a declarat că poporul 
romîn va fi veșnic recunoscă
tor poporului sovietic pentru 
eliberarea Romîniei de sub 
jugul fascist.

Ambasadorul a subliniat, 
de asemenea, importanța pe 
care o are pentru Romînia a- 
jutorul multilateral acordat 
de Uniunea Sovietică și de 
celelalte state socialiste. Ro
mînia va lupta și pe viitor 
împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste și îm
preună cu toate țările socia
liste va face totul pentru slă
birea încordării internaționa
le și pentru apărarea cauzei 
păcii, a declarat Nicolae 
Guină.

Acad. Raluca Ripan. condu
cătoarea delegației A.R.L.U.S. 
care vizitează U.R.S.S., a 
transmis participanților la 
adunare salutul cald al oame
nilor muncii din Romînia.

Adunări și reuniuni în 
cinstea sărbătorii naționale a 
Romîniei au avut Ioc la Tbi
lisi, Kiev, Riga, Chișinău și în 
cîteva mari întreprinderi din 
Moscova. în aceste zile la 
Moscova are loc Săptămîna 
filmului românesc.

ofițeri superiori ai armatei ce
hoslovace. precum și reprezen
tanți ai Ambasadei R.P.R. din 
Praga.

Atît în capitala R. S. Ceho
slovace cît și la Bratislava 
s-au organizat gale de filme 
romînești.

In cadrul „Săptămînii ro- 
mînești“ posturile de radio 
Praga și Bratislava au progra
mat între 21 și 28 august nu
meroase emisiuni literare, con
certe de muzică simfonică, 
populară și ușoară, montaje 
radiofonice, conferințe despre 
politica de pace a R. P. Ro
mîne și despre succesele eco
nomice din ultimii ani.

Lublin, și prof. D. Praporges- 
cu, ambasadorul R P. Romî
ne la Varșovia.

Ziua de 21 august a fost săr
bătorită la Varșovia sub sem
nul culturii romînești. In 
parcurile Bielany și Central 
s-au adunat mii de oameni 
pentru a participa la nume
roase manifestări organizate 
cu acest prilej.

culturale cu străinătatea, ex
poziția cărții romînești.

în trei săli mari sînt expuse 
cele mai de seamă lucrări edi
tate în ultimii ani în țara 
noastră.

albanez pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, oameni 
de artă și cultură.

Au tost de asemenea pre- 
zenți ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al R. P. Ro
mîne la Tirana, Gheorghe Vel- 
cescu, precum și membri ai 
corpului diplomatic.

înainte de spectacol, A. Me- 
hilli, director adjunct al stu
diourilor cinematografice „Al
bania Nouă" a vorbit despre 
dezvoltarea cinematografiei in 
R. P. Romînă.

au asistat Hoang Minh Giam, 
ministrul Culturii și alți mem
bri ai guvernului R. D. Viet
nam.

dere a Săptămînii filmului ro- 
minesc care a avut loc la ci
nematograful Daidanmon din 
Phenian Cian Ie Han, direc
tor adjunct al Direcției filme
lor din Ministerul tnvățămîn- 
tului și Culturii și Adam Li- 
viu însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P. Romîne au 
rostit cuvîntări.

niuni, sală de gimnastică, 
sală de expoziții, o bibliote
că, săli de lectură, de repe
tiție etc.

(Agerpres)



Depuneri de coroane 
cu prilejul celei de-a 16-a aniversări 

a eliberării patriei

REZOLUȚIA 
celui de al III-lea Congres 

al Uniunii Tineretului Muncitor

ia Monumentul EroMor Patriei Foto : AGERPRES

La Monumentul 
Eroilor Patriei

Cu prilejul celei de-a 16-a 
• aniversari a eliberării Romî- 

niei, în amintirea eroilor că
zuți în lupta împotriva fascis
mului, pentru libertatea și 
independența patriei noastre, 
luni dimineața au fost depuse 
coroane de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

La solemnitate au luat par
te tovarășii general colonel 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Afacerilor 
Interne, Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., Anton Moi- 
sescu și Mihail Ralea, vicepre
ședinți ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Florian 
Dănălache, Gh. Gaston Ma
rin, Elena Lascu, Dumitru Si- 
mulescu, membri ai C.C. al 
P.M.R., Filip Geltz și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, mem
bri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, general colonel 
Ion Tutoveanu, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate, ge
neral locotenent Gh. Pintilie* 
adjunct al ministrului Aface
rilor Interne, Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, general de ar
mată Iacob Teclu, șeful Acade
miei Militare Generale, gene
rali în rezervă — foști 
comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, condu
cători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
reprezentanți ai comitetelor 
orășenesc și regional Bucu
rești ale P.M.R.. ai comitetelor 
executive ale sfaturilor popu
lare ale Capitalei și regiunii 
București, delegați ai oameni
lor muncii din marile între
prinderi ale Capitalei, generali 
și ofițeri superiori.

A fost intonat Imnul de Stat 
al R. P. Romîne.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliului de 
Miniștri, Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Consiliului 
Central al Sindicatelor, Comi- 

. tetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, Ministeru- 

' lui Forțelor Armate, Consiliu
lui general A.R.L.U.S., Comi
tetului orășenesc București al 
P.M.R. și Sfatului Popular al 
Capitalei, din partea unor 
mari întreprinderi din Capita
lă ; pionierii au depus buchete 
de flori.

Participanții la solemnitate 
au primit apoi defilarea com
paniei de onoare.

Pionierii depun buchete de flori k> Monumentul Eroilor Sovietici.
Foto : AGERPRES

giunii București, delegați ai 
oamenilor muncii din marile 
întreprinderi ale Capitalei* 
generali si ofițeri superiori.

Au fost de față membrii 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București în frunte cu am
basadorul A. A. Epișev.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și 
Uniunii Sovietice.

Au fost depuse coroane de 
flori din partea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn și Consiliului de 
Miniștri, Prezidiului Marii 
Adunări Naționale. Consiliului 
Central al Sindicatelor, Comi
tetului Central al Uniunii Ti
neretului Muncitor, Ministeru
lui Forțelor Armate, Consiliu
lui General A.R.L.US., Co mi
tei ului orășenesc București al 
P.M.R. și Sfatului Popular al 
Capitalei, din partea unor 
mari întreprinderi din Capita
lă ; pionierii au depus buchete 
de flori.

Participanții Ia solemnitate 
au primit apoi defilarea com
paniei de onoare.

La Monumentul 
Eroilor Sovietici
In amintirea eroilor sovie

tici căzuți în lupta împotriva 
fascismului, pentru eliberarea 
Romîniei, luni dimineața, cu 
prilejul sărbătorii naționale de 
23 August au fost depuse co- 
«oane de flori la Monumentul 

[roilor Sovietici.
’La solemnitate au luat par

te tovarășii general colonel 
Alexandru Drăghici, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Afacerilor 
Interne, Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R., Anton Moi- 
sescu și Mihail Ralea, vicepre
ședinți ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Florian 
Dănălache, Gh. Gaston Marin, 
Elena Lascu, Dumitru Simu- 
lescu, membri ai C.C. al 
P.M.R., Filip Geltz și C. Pa- 
raschivescu-Bălăceanu, mem
bri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, general colo
nel Ion Tutoveanu, adjunct al 
ministrului Forțelor Armate, 
Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, general maior Stelian 
Staicu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Interne, general de 
armată Iacob Teclu, șeful 
Academiei Militare Generale, 
generali în rezervă — foști 
comandanți de mari unități 
pe frontul antihitlerist, condu
cători ai unor instituții cen
trale și orgâhizații obștești, 
reprezentanți ai Comitetelor 
orășenesc și regional Bucu
rești ale P.M.R., ai Comitete
lor executive ale sfaturilor 
populare ale Capitalei și re

La cimitirul 
militarilor britanici

Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Romî
niei. luni la amiază au fost 
depuse coroane de flori la ci
mitirul militarilor britanici 
căzuți pe teritoriul Romîniei 
în lupta împotriva fascismu
lui.

La solemnitate au luat par
te general colonel Alexandru 
Drăghici, ministrul Afacerilor 
Interne, Anton Moisescu și 
Mihail Ralea, vicepreședinți ai 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, Dumitru 
Simulescu, ministrul Trans
porturilor și Telecomunica
țiilor. C. Tuzu, ministrul In
dustriei Grele, Filip Geltz și 
C. Paraschivescu-Bălăceanu, 
membri ai Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, Aurel Măl
nășan, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului 
de Stat, Vasile Mateescu, pre
ședintele Sfatului popular al 
regiunii București, delegații 
de muncitori din marile în
treprinderi ale Capitalei, ge
nerali și ofițeri superiori.

La solemnitate au asistat 
membrii Legației Marii Brita
nii la București în frunte cu 
ministrul Robert Scott Fox.

După intonarea imnurilor 
de stat ale R. P. Romîne și 
Marii Britanii au fost depuse 
coroane de flori din partea 
Consiliului de Miniștri, Prezi
diului Marii Adunări Na
ționale, Ministerului Forțelor 
Armate, Sfatului popular re
gional București, din partea 
unor mari întreprinderi din 
Capitală.

Cei prezenți au primit apoi 
defilarea companiei de o- 
noare.

La cimitirul 
eroilor romîni 

de la Ghencea 
și la cimitirele 

eroilor sovietici 
din comunele 

Herăstrău și Jilava

Cu prilejul zilei de 23 Au
gust, luni dimineața au fost 
depuse coroane de flori la ci
mitirul eroilor romîni de la 
Ghencea și la cimitirele eroi
lor sovietici din comunele 
Herăstrău și Jilava.

Au luat parte generali și o- 
fițeri superiori, reprezentanți 
ai comitetelor de partid și 
sfaturilor populare din raioa
nele respective, oameni ai 
muncii, pionieri.

Au fost intonate imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și 
Uniunii Sovietice.

La monumentele ri pe 
mormintele ostașilor romîni și 
sovietici au fost depuse coroa
ne de flori din partea Minis
terului Forțelor Armate și al
tor ministere, sfaturilor popu

lare și a unor întreprinderi 
din Capitală ; grupuri de pio
nieri au depus jerbe și buche
te de flori.

în țară
Luni 22 august în întreaga 

țară, delegații ale oamenilor 
muncii au depus coroane de 
flori la cimitirele eroilor ro
mîni și sovietici.

La solemnități au partici
pat reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de 
stat ai organizațiilor de 
masă, militari, elevi, studenți 
și alți oameni ai muncii.

La Iași au fost depuse co
roane de flori la Monumentul 
Eroului Sovietic de la Copou, 
precum și la cimitirele I. C. 
1 rimu și Eternitatea, unde 
sînt îngropați ostași romîni 
și sovietici, care s-au jertfit 
pentru eliberarea țării noas
tre.

In memoria eroilor căzuți 
pentru eliberarea patriei noas
tre de sub jugul fascist la 
mormintele eroilor romîni și 
sovietici, de la Galați a avut 
loc solemnitatea depunerii de 
coroane de flori.

Au mai fost depuse coroa
ne de flori și la mormintele 
ostașilor romîni și sovietici 
din orașele Ploești, Pitești, 
Sighet, Cîmpulung Muscel, 
Craiova, Slatina. Suceava.

(Agerpres)

Manifestări ale prieteniei 
romîno-sovietice

La invitația Uniunii asocia
țiilor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările străine 
și Asociației de prietenie sovie- 
to-romîne, duminică dimineața a 
plecat cu avionul spre Moscova 
o delegație A.R.L.U.S. condusă 
de acad. Raluca Ripan, preșe
dinta filialei Cluj a Academiei 
R. P. Romîne, membru în Con
siliul general A.R.L.U.S. Mem- 
brii delegației vor participa la 
manifestările organizate în Uniu
nea Sovietică cu prilejul sărbă
toririi zilei de 23 August.

La plecare membrii delegației 
au fost conduși de reprezentanți 
ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★

Duminică seara la Casa prie
teniei romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
a fost organizată o seară a prie
teniei romîno-sovietice în cins
tea grupului de turiști sovietici, 
membri ai Asociației de priete
nie sovieto-romînă, care ne vizi
tează țara. Au participat oameni 
de știință și cultură, muncitori 
din întreprinderile Capitalei, ac
tiviști ai A.R.L.U.S.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice.

Oaspeții au fost salutați de 
tov. Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, membru al Biroului Con
siliului General A.R.L.U.S,

Au răspuns Vladimir Pavlov, 
secretar al Asociației de priete

nie sovieto-romînă, conducăto
rul grupului de turiști sovietici, 
și alți membri ai grupului.

A urmat un bogat program ar
tistic susținut de soliști ai tea
trelor din Capitală.

Intilniree s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie,

★
La invitația Comitetului re

gional Iași al U.T.M. a sosit 
luni în localitate o delegație 
de comsomoliști din R. S. S. 
Moldovenească. Delegația C.C. 
al Comsomolului din R.S.S. 
Moldovenească, va lua parte 
la manifestările ce vor avea 
loc la Iași în cinstea zilei de 
23 August

★
Zilele acestea au plecat în 

Uniunea Sovietică, cu un tren 
al prieteniei, cîteva sute de 
mecanizatori din S.M.T., mun
citori, ingineri și tehnicieni 
din G.A.S., precum și mem
bri ai gospodăriilor agricole 
colective. Ei vor vizita sovho
zuri și colhozuri, precum și 
orașele Moscova, Kiev și Chi- 
șinău.

★
La invitația Comitetului 

regional de partid și a Comi
tetului executiv al Sfatului 
Popular regional Baia Mare, 
duminică a sosit în regiune o 
delegație a oamenilor muncii 
din R.S.S. Ucraineană, pentru 
a lua parte la marea sărbă
toare a poporului nostru, 
ziua de 23 August.

(Agerpres)

Congresul al III-lea al U.T.M. exprimă atașamentul profund 
al Uniunii Tineretului Muncitor, al întregului tineret din pa
tria noastră, față de Partidul Muncitoresc Romîn, conducăto
rul încercat al întregului popor, față de politica sa marxist - 
leninistă, pe baza căreia oamenii muncii din Republica Popu
lară Romînă au obținut succese istorice în construirea socia
lismului.

înalta apreciere data de partid activității Uniunii Tinere
tului Muncitor, muncii pline de elan a întregului tineret, um
ple de mindrie inimile utemiștilor și tuturor tinerilor, le spo
rește încrederea in forțele lor, le insuflă hotărîrea de a-și spori 
eforturile in lupta pentru cauza nobilă a partidului.

Urmînd neabătut Partidul Muncitoresc Romîn, strins unită 
in jurul partidului, a Comitetului său Central in frunte eu 
tovarășul Ghcorghe Gheorghiu-Dej, Uniunea Tineretului Mun
citor, întreaga generație tinără din Republica Populară Rom in ă 
este hotăritâ să muncească fără preget pentru înfăptuirea mă
rețului program elaborat de Congresul al III-lea al P.M.R. in 
vederea desăvirșirii construirii socialismului în Republica 
Populară Romînă.

I. Congresul al III-lea al U.T.M. dezbitind raportul Comi
tetului Central, aprobă activitatea desfășurată de C.C. al U.T.M, 
in perioada de la cel de-al II-lea Congres și pină in prezent.

In perioada dintre cele două congrese au crescut rindurile 
Uniunii Tineretului Muncitor, capacitatea sa de organizare și 
mobilizare a maselor tineretului la lupta pentru înfăptuirea 
politicii partidului de construire a socialismului in țara noastră. 

Uniunea Tineretului Muncitor, întregul tineret muncitoresc 
a adus prin munca sa plină de elan patriotic, o contribuție im
portantă la obținerea marilor succese in dezvoltarea industriei 
noastre socialiste, la înfăptuirea marilor construcții industriale 
și social-culturale din Republica Populară Romină.

Prin munca politică și organizatorică desfășurată in rin- 
dul tineretului sătesc, U.T.M. a adus un aport important la 
realizarea succeselor obținute în transformarea socialistă a 
agriculturii, întărirea economico-organizatorică a unităților 
agricole cooperatiste, la creșterea producției agricole vegetale 
și animale.

Organizațiile U.T.M. din școli și facultăți au ajutai mai 
mult la îmbunătățirea continuă a procesului de invățămint, 
la mai strinsa legare de practică a acestuia, contribuind la 
însușirea mai profundă de către elevi și studenți a cunoștin
țelor predate.

In această perioadă s-au obținut succese însemnate in edu
carea politică și ideologică a tineretului, în dezvoltarea con
științei sale socialiste, ceea ce se oglindește in a viatul cu care 
tînăra noastră generație participă la munca și lupta întregu
lui popor pentru construirea socialismului

Toate realizările obținute de U.T.M. se datoresc conducerii 
sale de către partid, îndrumării și sprijinului permanent a- 
cordat organizațiilor U.T.M. de către organele și organizațiile 
de partid în întreaga lor activitate.

II. Congresul al III-lea al U.T.M. consideră că principala 
sarcină care stă în fața organizației, a întregului tineret este 
participarea la înfăptuirea mărețelor obiective ale planului de 
6 ani adoptat de Congresul partidului pentru dezvoltarea eco
nomiei și culturii, creșterea bunăstării celor ce muneesc, în
tărirea și înflorirea continuă a patriei.

1. Organizațiile U.T.M. trebuie să asigure ca membrii lor 
să fie în primele rînduri ale tineretului din întreprinderi mo- 
bilizînd întreaga masă a tineretului muncitoresc la lupta pentru 
îndeplinirea planului de producție, pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, îmbunătățirea calității produse
lor și reducerea continuă a prețului de cost. Organizațiile 
U.T.M., în strinsa colaborare cu sindicatele trebuie să asigure 
participarea tuturor utemiștilor, a maselor largi ale tineretu
lui la întrecerea socialistă, să se ocupe mai îndeaproape de 
îndrumarea brigăzilor de producție, astfel ea acestea să fie 
colective de muncă fruntașe. Ele trebuie să creeze noi bri
găzi de producție ale tineretului, să îmbunătățească activita
tea și să crească eficacitatea posturilor utemiste de control, 
să extindă organizarea lor în toate întreprinderile industriale, 
de construcții, în comerț și cooperație. Organizațiile U.T.M. 
trebuie să educe membrii lor, întregul tineret, în spiritul ati
tudinii noi, socialiste față de munca și avutul obștesc, pentru 
întărirea disciplinei în producție.

Congresul U.T.M. pune în fața organizațiilor U.T.M. sar
cina de a îndruma pe toți utemiștii, de a mobiliza întregul 
tineret la continua ridicare a calificării profesionale, la în
sușirea tehnicii noi, să participe activ la organizarea cursu
rilor de ridicarea calificării, astfel ca nivelul de calificare a 
tinerilor muncitori să corespundă necesităților legate de in
troducerea continuă a tehnicii și tehnologiei înaintate în între
prinderile noastre, de construirea noilor întreprinderi pe baza 
tehnicii moderne.

Organizațiile U.TM, din întreprinderi trebuie să se preocu
pe permanent ca un număr cit mai mare de tineri din între
prinderi să devină inovatori și raționalizatori, să răspindească 
in masa tineretului și să ajute la introducerea in practică a 
odor mai înaintate și mai eficace metode de muncă.

Organele conducătoare U.T.M. trebuie să acorde • aten
ție sporită îmbunătățirii activității politico-educative In șco
lile profesionale și tehnice, în vederea însușirii cit mai temei
nice de către elevi a cunoștințelor de specialitate și de cul
tură generală, in așa fel ineît absolvenții acestor școli să fie 
muncitori și maiștri de înaltă calificare, buni minuitori ai teh
nicii, animatori ai progresului tehnic în industrie.

Organizațiile U.T.M. au datoria să participe activ la con
trolul obștesc și să ajute în colaborare cu sindicatele, la buna 
gospodărire și folosire a mijloacelor puse la dispoziție de sta
tul nostru democrat popular pentru continua îmbunătățire a 
condițiilor de viață și de muncă ale tinerilor muncitori.

2. în fața Comitetului Central, a comitetelor regionale și 
raionale U.T.M. stă sarcina de a îmbunătăți in mod simțitor 
activitatea educativă și organizatorică a organizațiilor U.T.M. 
de la sate, astfel Incit utemiștii colectiviști șl întovărășiți să 
devină animatori ai tineretului în lupta pentru înfăptuirea 
sarcinii trasate de partid privind terminarea procesului de 
transformare socialistă a agriculturii, dezvoltarea multilate
rală și consolidarea economico-organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, creșterea continuă a producției agricole ve
getale și animale.

Organizațiile U.T.M. de la sate trebuie să indrume pe ute
miștii și masa tinerilor care muncesc in agricultură să-și în
sușească și să aplice in producție metodele agrozootehnice 
înaintate ; să acorde mai multă atenție dezvoltării creșterii 
animalelor ; ele trebuie să acorde o atenție deosebită ridicării 
calificării profesionale a tinerilor mecanizatori din GA.8. și 
S.M.T., întăririi simțului de răspundere și a grijii acestora 
pentru tractoarele și mașinile agricole ee le sînt încredințate, 
pentru realizarea lucrărilor agricole la timp, de cea mai bună 
calitate și cu preț de cost tot mai redus.

3. Organele și organizațiile U.T.M. vor trebui să desfășoare 
o intensă muncă politică și organizatorică in rindurile tine
rilor constructori de pe șantierele din toată țara, în vederea 
creșterii aportului lor la construirea obiectivelor industriale, 
locuințelor și așezămintelor culturale prevăzute în planul de 
6 ani, la darea lor în funcțiune la termenul fixat, de bună ca
litate și cît mai ieftine.

O atenție deosebită va trebui acordată muncii organizațiilor 
U.T.M. de pe marile șantiere : Combinatul siderurgic de la 
Galați, noua secție de furnale de la Hunedoara, reconstrucția 
furnalelor de la Reșița, construirea fabricii de cocs metalur
gic din Valea Jiului, termocentrala de la Luduș, complexul pe
trochimic de la Brazi, combinatele chimice de la Craiova și 
Tg. Mureș, combinatul de celuloză și hirtie de la Suceava și 
altele.

4. Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să organizeze și 
să îndrume mai bine brigăzile utemiste de muncă patriotică, 
care oglindesc elanul patriotic al tineretului nostru, dorința 
sa de a participa prin muncă voluntară la construirea de așe-

I
zăminte social-culturale, la efectuarea unor lucrări de folos 
obștesc, la înfrumusețarea orașelor și satelor patriei.

i III. Călăuzindu-se după indicațiile Congresului al III-lea 
al partidului organizațiile U.T.M. din școli și facultăți trebuie 

. să aibă ca principal obiectiv al activității lor sporirea contri
buției la îmbunătățirea continuă a procesului de invățămint, 
la legarea sa mai strînsă de practică, la însușirea învățăturii 

| marxist-Ieniniste de către elevi și studenți.
1. In învățămîntul superior, organizațiile U.T.M. trebuie să 

se preocupe ca fiecare utemist, toți studenții să-și însușească 
temeinic cunoștințele de specialitate, învățătura marxist-leni- 
nistă, politica partidului nostru. Ele trebuie să dea un puter

nic ajutor conducerii institutelor și facultăților în desfășura
rea activității științifice și a practicii în producție a studen
ților, la formarea lor ca intelectuali de înaltă calificare, capa-( 
bili să contribuie cu pricepere la dezvoltarea economiei și cuk 
turii patriei noastre.

! 2. In școli, organizațiile U.T.M. trebuie să sprijine și mai
mult cadrele didactice în ridicarea nivelului la învățătură al 
elevilor, să mobilizeze pe fiecare utemist să fie fruntaș la în
vățătură, să contribuie la dezvoltarea dragostei tuturor ele
vilor pentru munca productivă, la întărirea disciplinei școlare.

3. Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să se ocupe cu 
mai multă perseverență de îndrumarea nemijlocită a unită
ților și detașamentelor de pionieri în scopul îmbunătățirii 
conținutului și formelor de activitate a acestora, astfel ca ele 
să corespundă vîrstei și nivelului de înțelegere al copiilor, 
alegînd pentru aceasta mai cu grijă instructorii de pionieri și 
activizind sfaturile unităților de pionieri. In centrul activită
ții organizațiilor de pionieri trebuie să stea stimularea pionie
rilor în obținerea de rezultate cît mai bune la învățătură, dez
voltarea pasiunii lor pentru știință și tehnică, educarea co
piilor în spiritul dragostei pentru patria noastră socialistă, 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn, al prețuirii muncii fizice, 
al dragostei și respectului pentru cei care produc bunurile ma
teriale ale societății, al păstrării și îngrijirii avutului obștesc.

IV. Pentru îndeplinirea tuturor îndatoririlor ce le revin, 
organizațiile U.T.M. au următoarele sarcini organizatorice și 
educative :

1. Organele U.T.M. trebuie să îmbunătățească munca de 
organizare și control a îndeplinirii hot&ririlor, să acorde aten
ția principală îndrumării organizațiilor de bază în vederea 
creșterii rolului lor în organizarea și mobilizarea tineretului 
la înfăptuirea sarcinilor ce-i revin din Directivele Congresului 
partidului cu privire la planul economic pe următorii 6 ani. 
Activiștii U.T.M. trebuie să-și petreacă cea mai mare parte 
din timp în organizațiile de bază U.T.M., în mijlocul maselor 
de tineri, să ia parte activă la organizarea și desfășurarea ac
țiunilor economice, politice, culturale, sportive.

Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să se preocupe con
tinuu de îmbunătățirea conținutului educativ al adunărilor 
generale ale organizațiilor de bază, de stimularea criticii și 
autocriticii îndreptate spre dezvăluirea și înlăturarea lipsuri
lor în muncă, de întărirea disciplinei, de ridicarea la un ni
vel mai înalt a muncii colective în organele conducătoare ale 
organizațiilor U.T.M.

Organizațiile U.T.M. trebuie să se preocupe continuu de 
creșterea rîndurilor lor cu cei mai buni și merituoși tineri 
muncitori, țărani muncitori, elevi și studenți, concentrîndu-și 
atenția spre înființarea de organizații de bază U.T.M. pe noile 
șantiere de construcții și în noile întreprinderi ce vor intra 
în funcțiune, spre întărirea organizațiilor de bază U.T.M. din 
G.A.C. și G.A.S. și întreprinderi forestiere, asigurînd respec
tarea riguroasă a prevederilor statutare privind primirea in 
U.T.M.

Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să acorde perma
nent atenție pregătirii celor mai buni utemiști pentru a de
veni demni de înaltul titlu de membru al partidului, educării 
și creșterii din rindurile utemiștilor a tot mai multe cadre de
votate cauzei partidului și bine pregătite profesional, necesare 
pentru activitatea U.T.M. cît și pentru diferitele sectoare ale 
activității de stat, economice și obștești.

2. Organele și organizațiile U.T.M. trebuie să dea mai 
multă atenție bunei organizări a învățămîntului politic, ale
gerii cu mai multă răspundere a propagandiștilor, să asigure 
studierea și însușirea de către toți utemiștii a învățăturii 
marxist-Ieniniste în strînsă legătură cu viața, a politicii par
tidului, a hotărîrilor partidului și guvernului. Ele trebuie să 
asigure puritatea ideologică a muncii de propagandă, să dez
volte vigilența utemiștilor împotriva oricăror denaturări ale 
învățăturii marxist-Ieniniste.

Organizațiile U.T.M. trebuie să desfășoare o intensă muncă 
politică în masele tineretului pentru dezvoltarea atașamentului 
tinerilor față de partid, patriotismului socialist și internaționa
lismului proletar, combativității și intransigenței față de orice 
manifestare a ideologiei burgheze, față de naționalism, șovi
nism și cosmopolitism, să dezvolte atitudinea nouă socia
listă față de muncă și avutul obștesc, cinstea, curajul, spiritul 
colectivist, să contribuie la formarea tuturor trăsăturilor poli
tico-morale ale omului nou al societății socialiste în rindurile 
tinerei generații a patriei noastre.

In colaborare cu S.RS.C. și conducerile căminelor culturale 
organizațiile U.T.M. au datoria să intensifice munca de 
popularizare a științei, de explicare a fenomenelor naturii, de 
combatere a misticismului în scopul formării concepției ma
terialiste despre natură și societate în rindurile maselor tinere
tului de la orașe și sate.

I
O atenție deosebită trebuie să acorde organizațiile XÎ.T.M. 
întăririi educației morale a tineretului, combaterii manifestări
lor rămășițelor moralei burgheze, folosind în acest scop toate 
formele activității educative care s-au dovedit eficace și îndeo
sebi forța educativă a opiniei publice a maselor tineretului.
O sarcină de mare răspundere revine organizațiilor U.T.M. 

în ee privește organizarea folosirii de către tineri a timpului 
liber in mod plăcut și instructiv. In colaborare cu organele sin
dicale, sfaturile populare, organizațiile U.T.M. trebuie să se 
ocupe permanent de organizarea și îmbunătățirea conținutului 
activității cultural-artistice de masă. în întreprinderi, instituții, 
școli, facultăți și sate, să mobilizeze întregul tineret la activita
tea cluburilor, căminelor culturale, colțurilor roșii, parcurilor 
de cultură și odihnă, caselor de cultură ale tineretului și stu- 

! deniilor.
In colaborare cu U.C.F.S. organizațiile U.T.M. trebuie să con

tribuie mai activ la dezvoltarea mișcării sportive, la organiza
rea de noi asociații și cluburi sportive, la atragerea celor mal 
largi mase de tineri in mișcarea sportivă, la îmbunătățirea ac
tivității educative ce se desfășoară în rindurile ei, astfel Incit 
ea sâ aducă un aport și mai mare la călirea fizică și morală a 
tineretului.

In întreaga muncă politico-educativă pe care o desfășoară, 
organizațiile U.T.M trebuie să se preocupe de găsirea formelor 
celor mai corespunzătoare vîrstei și specificului categoriilor de 
tineri cărora se adresează

V. Congresul exprimă deplina adeziune a U.T.M., a întregu
lui tineret, la politica externă consecventă a partidului șl sta
tului nostru. îndreptată spre dezvoltarea continuă a legăturilor 
și colaborării frățești cu Uniunea Sovietică și celelalte țări so- 
rialisțe, întărirea unității lagărului socialist, spre promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, pentru zădărnicirea planurilor 
agresive ale imperialiștilor, pentru pace în întreaga lume.

Congresul al III-lea al U.T M. își însușește întrutotul comu
nicatul Consfătuirii de la București a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești din țările socialiste, care a afir
mat din nou justețea și forța mobilizatoare a tezelor cu privire 
1* coexistența pașnică a țărilor cu orinduiri sociale diferite și 
la posibilitatea înlăturării războiului mondial din viața socie
tății și sprijină din toată inima rezoluția ședinței plenare a 
C.C. al P.M.R. din 1 august 1960 cu privire la această consfă
tuire.

U.T.M. va întări necontenit legăturile frățești și colaborarea 
cu gloriosul Comsomol leninist și cu toate celelalte organizații 
de tineret din țările socialiste, solidaritatea cu organizațiile re
voluționare marxist-Ieniniste ale tineretului din toate țările, 
care lupta pentru drepturile și interesele vitale ale tinerilor, 
pentru socialism, va întări legăturile de prietenie și solidaritate 
cu tinerelul din țările Africei, Asiei și Americii Latine, care 
alături de popoarele lor luptă eroic pentru cucerirea și apăra
rea independenței lor naționale. împotriva imperialismului în
robitor. U.T.M. va milita pentru înfăptuirea unității tinerilor 
și studenților din toate țările indiferent de convingerile lor 
politice, filozofice și religioase în lupta pentru coexistență paș
nică intre popoare, pentru dezarmare generală șl totală.

Congresul al III-lea al U.T.M. asigură Partidul Muncitoresc 
Romîn, Comitetul său Central în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej că U.T.M., strîns unită în jurul partidului, nu 
va precupeți nici un efort pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
care partidul Ie pune în fața sa. Congresul cheamă tînăra ge
nerație a țării să-și pună întreaga capacitate, energia și entu
ziasmul tineresc în slujba nobilei cauze a victoriei depline a 
socialismului, luptînd și muncind cu abnegație. împreună cu 
întregul popor muncitor, sub steagul glorios al partidului, pen
tru înfăptuirea mărețului său program care deschide poporului 
romîn minunata perspectivă a desăvirșirii construcției socia
liste și a trecerii treptate spre comunism, pentru întărirea șl 
înflorirea scumpei noastre patrii Republica Populară Romînă.



Epocala realizare a științei sovietice
salutată de întreaga omenire

Evenimentele 
din 

Eederafia

Situația din Congo în discuția 
Consiliului de Securitate

au

„O știre senzațională", „O zi 
istorică", t,O noutate fantastică” 
—• cu aceste cuvinte au început 
in seara zilei de 20 august în 
Franța emisiunile de radio și 
televiziune care au anunțat mi
lioanelor de oameni că pentru 
prima oară în istorie ființe vii 
S-au înapoiat cu bine pe Pămînt 
din călătoria cosmică făcută pc 
bordul navei.satelit sovietice.

★
Ziarele din Londra care

apărut la 21 august publică 
Știri despre această nouă rea
lizare grandioasă a științei și 
tehnicii sovietice p# primele pa
gini sub titluri mari: „Rusia 
deschide calea pentru zborurile 
omului44. „Satelitul aterizează la 
ordin4*, „Cîinii s-au înapoiat vii 
din cosmos44 ele.

Intr-un articol redacțional con
sacrat acestui eveniment de 
deosebită importanță, ziarul 
„Sunday Times" scrie: „Rusia a 
întrecut încă o dată America în 
întrecerea pentru cucerirea 
moșului. Faptul că cei doi 
8.au întors vii pe Pămînt, 
stituie una din cele mai 
realizări din istoria științei,
babil că acum a fost deschisă 
calea pentru primul zbor al o- 
inului în spațiul cosmic. Această 
perspectivă are cea mai mare im
portanță pentru întreaga ome
nire44.

cos- 
cîini 
con- 
mari 
Pro-

★

Primele ediții ale tuturor 
ziarelor newyorkeze de dumi
nică au publicat sub titluri 
mari și la loc de frunte știrea 
sosită din Moscova cu privire 
la noua realizare remarcabilă 
a Uniunii Sovietice în dome
niul cuceririi cosmosului. Zia
rul „New York Journal Ame
rican44 a apărut cu un titlu e- 
norm pe întreaga pagină: 
„Roșii au făcut să se înapoieze 
Pe Pămînt nava cosmică pe 
care se aflau cîini vii. Grădi
na zoologică zburătoare a a- 
juns la locul fixat44. Ziarul 
,.New York Herald Tribune44 
a publicat știrea cu privire la 
înapoierea cu succes pe Pă
mînt a cabinei cu cîini sub 
titlul : „Primele ființe vii s-au 
înapoiat dintr-un zbor cosmic*4.

Ziarul „New York Times’4 
publică știrea privitoare la 
remarcabila realizare a oame
nilor de știință sovietici în 
cucerirea cosmosului sub titlu
rile : „Rușii merg înainte", 
„înapoierea omului din zbo
rul cosmic este acum o ches
tiune de viitor apropiat".ACUM,
O nava cosmica sovietica, 

avînd greutatea impresio
nantă a unui autobus 

pentru 50 persoane s-a înapoiat 
pe Pămînt, la 20 august, după 
ce a efectuat o călătorie de 
700.000 km. în spațiul cosmic !

Ne-am deprins atît de mult 
cu succesele obținute de știința 
și tehnica sovietică, incit noua 
pagină glorioasă înscrisă în is
toria astronauticii ar putea fi — 
în mod greșit, desigur — consi
derată doar încă o victorie ce 
a urmat în mod firesc unui , șir 
de succese anterioare. Și totuși, 
nu este așa. Intr-adevăr, lansa
rea din Uniunea Sovietică, a 
primului satelit artificial al Pă- 
mîntului, la 4 octombrie 1957, q 
constituit o realizare tehnico- 
științifică epocală, deschizătoa
re a unei ere noi în istoria ome
nirii și chiar a sistemului solar. 
Readucerea pe Pămînt a unei 
nave cosmice, locuite de multe, 
ființe vii, constituie, literalmen
te, un miracol. Speranța născută 
la 4 octombrie 1957, că omul va 
călători într-o zi spre alți aștri 
a devenit certitudine la 20 au
gust 1960. In mai puțin de 3 ani! 
Nu este aceasta un miracol ? 
Datorită cui ? Datorită celei 
mai înaintate orînduiri sociale 
din lume, orînduirea socialistă, 
care călăuzește cu hotărîre și 
competență geniul, eliberat de 
exploatare, al oamenilor de 
știință, inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor sovietici.

Nu este oare miracol să poți 
trimite să călătorească în Cos
mos un „autobus44 de 4.600 kg., 
să-l determini să se deplaseze 
pe un itinerariu dinainte fixat 
(un itinerariu aproape circular, 
înscriindu-se pe o orbită avind 
ca afeliu 339 km. iar ca peri- 
heliu 336 km.), să cunoști in 
permanență prin radio și televi
ziune comportarea „locuitorilor44 
de la bordul acestei nave^ cos
mice, să hotărăști de pe Pămînt 
cînd să se întoarcă nava cosmi
că și să ordoni această reîn
toarcere, să obligi nava cosmică 
să aterizeze cu succes în locul 
voit și să constați că totul s-a 
desfășurat în bune condiții și 
deplină securitate ?

Și încă de la prima lansare 
prevăzută cu întoarcere pe Pă
mînt I

In urma lansării cu succes a 
primei nave cosmice sovietice 
asigurată și cu întoarcere pe 
Pămînt, au fost soluționate nu
meroase probleme tehnico-știin- 
țifice, extrem de importante, ce 
urmăresc să asigure pătrunde
rea omului în spațiul interpla
netar.

S-a verificat lansarea și func
ționarea puternicului sistem de 
rachete în trepte care a asigu
rat intrarea pe orbită a navei 
cosmice, în condiții de înaltă 
precizie. Cel mai puternic sis
tem de rachete din lume a 
funcționat magistral și de data 
aceasta. Repetatele funcționări 
succesive fără eșec (de două 
ori în ianuarie I960, odată la 15

Noi amănunte despre aterizarea
navei

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite: In numărul 
său din '22 august ziarul „Prav, 
da" publică relatări despre ate
rizarea navei cosmice sovietice. 
Aterizarea navei, scrie ziarul, a 
avut loc pe o pășune înconjurată 
de ogowe Primii martori ai a- 
cestui eveniment istoric au fost 
colhoznicii care lucau în apr o. 
piere.

Un corespondent al ziarului a 
aflat următoarele la Academia de 
Științe a U.R*S.S. : Cînd nava- 
satel't se afla deja la nucă alti
tudine, prin catapul'ar£ de pe 
navă s-a desprins conteinerul cu 
animalele pe carp le adăpostea.

La cea de-a 18 a revoluție a 
navei-satelit, de p? Pămînt s.a 
dat comanda de coborîre. Toate 
mecanismele automate extrem de 
complexe, care făceau parte din 
sistemul de asigurare a ateriză
rii în condiții de securitate, au 
funcționat ireproșabil. Chiar de 
la începerea coboririi, cu ajuto
rul unui apara-taj special se 
transmiteau pe Pămînt datele re
fer itoare la funcționarea instala
ției de frinare, a sistemului de 
ghidaj pe porțiunea de coborîre* 
se înregistrau parametrii în timp 
ce nava străbătea păturile dense 
ale atmosferei.

„Cosmonautii
MOSCOVA 22 (Agerpres). - 

TASS transmite : Cîinii „Bel- 
ka“ și „Strelka” care s-au în
tors cu bine pe 
călătoria cosmică 
de km au fost 
vederea zborului 
an.

La 22 august Oleg Gazenko, 
purtător de cuvînt al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., a 
prezentat pe călătorii cosmici 
unui grup de ziariști, de re
prezentanți ai radiodifuziunii, 
cinematografiei și televiziunii 
din Moscova. El a comunicat 
că acești cîini „nu au o rasă 
precisă44, Belka” are o greu
tate de 4.900 gr, iar „Strelka” 
de 5.500 gr.

In timpul’ zborului cosmic 
cîinii au fost hrăniți cu o hra
nă gelatinoasă, care conținea 
atît substanțe nutritive cît și 
apă. Ei primeau hrana auto
mat, de două ori pe zi.

Ziariștii care au examinat 
cîinii s-au convins că ei nu au 
nici un fel de zgîrieturi sau 
alte leziuni. Cîinii stăteau pe 
o masă. în costumele lor ceE

cosmice sovietice
Colhoznicii sosiți în grabă la 

fața locului au examinat cu in
teres nava. Unii dintre el au ob. 
servat pe conteiner o însemnare 
prin care se cerea să se trans
mită informații la adresa indica
tă cu privire la locul de ateri. 
zare. Dar nu a fost necesar să 
se trimită o telegramă, la scurtă 
vreme după aterizare a apărut 
un avion dg observație. Din a- 
vion au debarcat specialiștii care 
trebuiau să deschidă porțilg na
vei sosite dil Cosmos. Cei pre. 
zenți au văzut cum din trapa 
deschisă au sărit afară Belka și 
Strelka. Clinii lătrau veseli și so 
gudurau pe lingă oameni. După 
o oră, la locul de aterizare a 
sosit un elicopter de pe bordul 
căruia a coborit un medic care 
a controlat starea animalelor. 
S-a constatat că ele nu aveau 
nici măcar o zgîrietură sau o vî- 
nătaie, fiind în perfectă stare de 
sănătate. In noaptea spre 21 au
gust cosmonaufii patrupezi au 
fost transportați la Moscova.

,.Pravda" arată că pentru pri. 
ma oară in istorie, din Cosmos 
au fost transmise nu numai in. 
dicațiile aparatelor, ci și o ima
gine directă a modului cum s-au 
comportat în zbor „cosmonau- 
ții" Belka și Strelka.

“ în fața ziariștilor

Pămînt din 
de 700.000 
pregătiți în 
timp de un

călătorie, erau vioi, ageri și 
veseli. In timpul prezentării, 
„Strelka” și „Belka“ nu au dat 
nici o atenție proiectoarelor și 
luminilor fotoreporterilor.

Ziariștilor le-au fost prezen
tate de asemenea două cuști cu 
șoareci și cu șobolanul care au 
călătorit în Cosmos.

Zborul a fost efectuat d? 
șoareci albi și negri de labora
tor și un șobolan alb. Pe a- 
ceste rozătoare sînt mai ușor 
de studiat eventualele modifi
cări ereditare în urma acțiunii 
condițiilor Ornice și, îndeo
sebi, a radierilor cosmice.

Pentru studierea unor modi
ficări puțin perceptibile in ce
lula plantelor, modificări care 
pot interveni ca urmare a că
lătoriei în Cosmos, pe navă 
s-au aflat și plante.

Una dintre ele — Tradescan- 
tia — a fost prezentată ziariș
tilor. Planta continuă să înflo
rească.

Pentru prima dată s-a ridi
cat în Cosmos a părticică din 
planeta noastră — pămintul în 
care a inTorit aceir.ă plantă

ln ,, Pravda" a apărut un co
mentariu de P. Feodorov in le. 
gătură cu transmiterea imagini
lor de televiziune din Cosmos.

Feodorov comunică că observa
țiile cu ajutorul televiziunii au 
fost efectuate de la lansarea na- 
vei-satelit in mod practic pină 
la începutul aterizării ei, în tot 
intervalul în care nava s-a aflat 
in raza de acțiune a stațiilor de 
tecepție Concomitent s.a proce
dat la înregistrarea cinematogra
fică a imaginilor recepționate.

In momentul lansării, scrie 
Feodorov. dinii priveau cu în. 
cordarg și nedumerire spre fun
dul cabinei. In primele secunde 
de zbor ei și-au pierdut calmul, 
au început să se zvîrcolească. 
Pe măsura acce^ rării mișcării 
navei, forța crescîndă de gravi
tație U apăsa treptat de furuL 
Rezemîndu-se pe labe Strelka 
încerca să reziste, arunca priviri 
îngrijorate într-o parte și alta. 
Apoi animalele au rămas nemiș
cate. Nava s-a plasat pe orbită. 
După madle suprasarcini a in
tervenit starea de imponderabili
tate. Clinii ,,au rămas suspen
dați" în cabină. Labele și cape
tele lor erau coborîte și. la pri
ma vedere, animalele vă re au iner. 
te. După ce s-au deprins cu sta
rea de imponderabilitate, ele au 
început să Sg hrănească. Dispozi
tivul de alimentare s-a deschis 
automat. Belka și Strelka și-au 
luat primul dejun cosmic Apoi, 
în cursul zborului, clinii dădeau 
din cînd In cînd semne de neli
niște, dar treptat se potoleau.

CONAKRY 22 (Agerpres). - 
După cum «-a aflat Ia Conakry, 
în Federația Mali, care a fost 
creată în ianuarie 1960 prin uni
ficarea fostelor co’onii franceze 
Senegal și Sudan și a cărei in
dependență a fost proclamată la 
20 iunie a.c , au avut loc eveni
mente serioase. In noaptea de 
19 spr? 20 august elementele re
acționare grupate în jurul unor 
oameni politici cunoscuți prin le- 
găturile lor cu colonialiștii ca 
Leopold Senghor și Mama du Dia 
eu ocupat telegraful, postul de 
radio și alte instituții publice din 
Dakar, Tn aceeași noapte a fost 
convocat parlamentul senegalez 
local care a declarat că Senega
lul iese din Federația Mali și va 
exista ca stat „independent*4.

Guvernul Federației Mali a ce
rut d« urgență O.N.U. să curme 
complotul.

Primul ministru al Federației 
Mali, Keita, a hotărît să folosea
scă forțele armate pentru a da 
o ripostă complotiștilor. Ofițerii 
francezi care dețin posturile de 
comandă în armată au împiedi. 
cat această acțiune. Keita și alți 
miniștri sudanezi au fost ares
tați. După cum anunță corespon. 
dentul din Dakar al agenției 
Reuter, guvernul senegalez a ho
tărît la 20 august să-i expulzeze 
în Sudan.

Este demn de remarcat că toa. 
te aceste evenimente s-au petre, 
cut curînd după ce președintele 
Adunării Federale, Leopold Seng, 
hor ș! primul ministru al Sene
galului. Mamadu Dia, s-au îna
poiat de la Paris unde au dus 
tratative cu autoritățile franceze.

Congresul Partidului Socialist 
Popular

Cuvîntul reprezentantului Partidului 
Muncitoresc Romin

de prof. ing, 
Ion Pascaru op-ce 

cc'e
~-.e e

p.

HAVANA 22 (Agerpres). — 
Iu ședința din 20 august, in 

numele Partidului Muncito
resc Romin, Congresul Partidu
lui Socialist Popular din Cuba 
a fo<t salutat de tovarășul Bu
jor Almâșan, membru al C.C. al 
P.M.R., care a transmis delega- 
ților la Congres și prin ei cla
sei muncitoare și eroicului po
por cuban salutul frățesc al 
Partidului Muncitoresc Romin fi 
al tuturor oamenilor muncii din 
R P. Romînă.

_Oame*ij muncii din țara 
neastră — «e apese ia cwiaLa- 
rea deâețatnini r»nia — irai- 
rese en na «eatimeat de profun
dă «impatic a-tivitat*a reobo- 
sitâ a Partidului Socialist Popu
lar din Cuba, pusă în slujba 
consolidării independenței națio
nale. apărării și dezvoltării cu- 
eerirlor revoluționare ale po- 
pomici împotriva atentatelor 
imperial ÎMnu'ui american. Po
porului rom ia îi este apropiată 
cauza dreaptă a poporului cuban 
‘ i! asigură de întregul său spri-

iufie1960, de doua ori in
și acum la 19 august 

I ale acestui puternic

mai 
1960 
1960) 
sistem de rachete dovedește că 
acesta poate îndeplini cu succes 
în condiții de siguranță, sarcina 
trimiterii primului om astronaut 
in spațiul cosmic.

In timpul zborului, sistemele 
de dirijare și orientare a navei 
cosmice au funcționat in dep. - 
nă siguranță, așa incit, arunci 
cînd a fost declanșată insta-atc 
propulsoare de frinare și a in
trat în funcțiune instalația oe 
desprindere a cabinei de nava- 
satelit, direcția impulsului ce 
frinare a fost cea justă. Ca ur
mare, celor două corpuri ii s-a 
asigurat o coborîre judicioasă 
de-a lungul unei traiectorii 
dinainte calculate, astfel incit 
punctul de aterizare a fost de
părtat cu numai 10 km. ce 
punctul dinainte fixat Protecț’a 
împotriva efectului încălziri 
aerodinamice datorită strâpun- 
gerii atmosferei terestre a fost 
asigurată printr-un sistem spe
cial.

A fost verificată funcționarea 
în tot cursul zborului a sistemu
lui de condiționare a oe-ului 
(compoziție gazoasă și umidita
te) din cabina cu animale, a 
sistemului de termoreglare (tem
peratura constantă de aproxi
mativ 20 grade Celsius) și a sis
temului de menținere constantă 
a presiunii (aproximativ 760 mm. 
col. mercur). Toate acestea ur
măresc asigurarea unor condi
ții normale de viață, în timpul, 
zborului cosmic, pentru viitorul 
astronaut — om. Instalațiile auto
mate au pus la dispoziția ani
malelor, la intervale dinainte 
fixate, hrana și apa necesare 
vieții.

Datorită legăturilor radio com
binate și cu un sistem de rodio- 
televiziune destinat observări 
comportării animalelor, iar pe 
de altă parte datorită a pa roto- 
jului radiotelemetric necesar 
transmiterii spre Pămînt a diver
selor informații luate de la bor
dul satelitului, au fost primite 
numeroase date privind starea 
animalelor, adaptarea acestora 
la diferitele condiții existente in 
timpul zborului, funcționarea di
feritelor aparataje și instalații 
aflate la bord etc. S-a verificat 
astfel funcționarea ireproșabilă 
a tuturor acestor sisteme de le
gătură cu Pămîntul menite să 
asigure condiții optime de ac
tivitate oamenilor de știință ce 
vor zbura, in viitor, în Cosmos. 
Acum, pentru prima dată în is
torie, pe ecranele televizoarelor, 
oamenii de știință sovietici au 
putut urmări de pe Pămînt com
portarea animalelor de expe
riență aflate la bordul rachetei 
ce-și desfășura zborul cosmic.

CC_”

si ca-ei

omunii de știin'

I

Ia cuvintar*a sa reprezentan
tul Partidului Muncitoresc Ro- 
■tia a făcut o «curta trecere în 
revista a dramului «trâbâtut de 
p *poru! rom in pe calea construi, 
r.i «ceiaii«mului «i a dezvoltării 
eewnaaiei naționale. „.Etapa nouă 
•*.- dezvoltare în care a pășit 
Rominia — «e spune în cuvîn- 
lare — de«cliidr poporului ro. 
min perspectiva luminoasă a vic
toriei depline a «orialismului și 
trecerii treptate la comunism. 
Prin munca sa creatoare, poporul 
romin. călăuzit de partid, își a- 
dure contribuția la marea între
cere eare «e desfășoară pe plan 
mondial între ri«temul socialist 
fi «iatemul capitalist44.

In continuarea cuvintăriî sale, 
delegatul romin a subliniat im
portanța deosebită a luptei pe 
care o desfășoară poporul cuban

pentru dezvoltarea independentă 
a țării sale. „Popoarele latino- 
americaDe — a spus reprezentan
tul P.M.R. — desfășoară cu o 
nouă vigoare lupta lor împotriva 
imperialismului american pentru 
independența națională, pentru 
dezvoltarea de sine stătătoare și 
multilaterală a economiei țărilor 
lor pentru o viață mai bună. 
Cauza dreaptă a poporului 
cuban eare-și apără cu bărbăție 
interesele sale naționale, a deve
nit stindardul tuturor forțelor 
democratice «i progresiste din A- 
mgrira Latina*4.

-Vitiod ra continuare câ ra
portul de forțe pe plan mondial 
te schimbă pe ii ce trece in fa
voarea păcii și socialismului, el 
a subliniat că ..teza despre posi
bilitatea înlăturării războiului 
din viața societății încă înainte 
de victoria socialismului pe în. 
treg globul, care constituie o 
dezvoltare creatoare a principiu
lui leninist al coexistenței paș
nice, dă forțelor mondiale ale 
păcii o orientare clară și un țel 
fundamentat, le insuflă încredere 
și energie în lupta lor44.

..Poporul romin — se spune în 
încheierea cuvintăriî — este ală
turi de popoarele care luptă pen
tru eliberarea națională, pentru 
democrație și progres. El a sa
lutat cu bucurie victoria revolu
ției din Cuba și sprijină cu căi- 
dură lupta eroică a poporului cu
ban in frunte cu guvernul său 
național împotriva uneltirilor im
perialismului american.

Republica Populară Romînă 
este gata să stabilească cele mai 
strînse legături în domeniul po- 
litic. economic și cultural cu Re
publica Cuba.

A â asigurăm de solidaritatea 
noastră frățească și vă urăm 
succes în lupta voastră nobilă 
pusă în alujba idealurilor po
porului cuban44.

NEW YORK 22 (Agerpres). - 
La 21 august la 12.40 (ora New 
Yorkului) a început ședința spe. 
cială a Consiliului de Securitate 
convocată la cererea secretarului 
general al O.N.U. pentru a dis
cuta situația din Congo.

In ședința Consiliului de Secu
ritate primul a luat cuvîntul se
cretarul general al O.N U.t Dag 
Hammarskjoeld.

Declarația sa a fost consacrată 
aproape în întregime justificării 
activității comandamentului For. 
țelor Armate ale O.N.U. pe te. 
ritoriul Congoului.

A,po> a luat cuvîntul Antoine 
Gizenga, vicepreședinte al gu
vernului. șeful delegației Repu
blicii Congo. El a dec’arat că 
Consiliul de Securitate a contri
buit la preîntîmpinaiea complo
tului care a amenințat suverani, 
tatea Congoului G'zenga a de
clarat de asemenea, eă deși se
cretarul general al O.N.U. a a- 
vut sarcina să traducă în viață 
rezoluția Consiliului de Securita. 
te, inclusiv trimiterea trupelor 
O.N.U. în provincia Katanga, to. 
tuși el n-a informat guvernul 
Central al Congoului despre eve
nimentele din Katanga și aceste 
evenimente au devenit cunoscute 
abia după ce marioneta Chombe 
a convocat o conferință de presă 
la Elisabetville.

Gizenga a propus constituirea 
unui grup format din reprezen
tanți ai țărilor neutre din Asia și 
Africa care să aibă cartierul ge. 
neral în Congo.

Șeful delegației congoleze a 
expus poziția guvernului Con- 
gonlni în legătură cu rolul 
O.N.U. :

1. Activitatea O.N.U. în Congo 
trebuie înfăptuită în colaborare 
ou guvernul central și în confor. 
mitate cu rezoluțiile Consiliului 
de Securitate.

2. Guvernul central trebuic să 
fie informat în permanență asu. 
ipra activității O.N.U. în Congo 
pentru ca să coincidă punctele 
de vedere.

3. îrupele congoleze trebuie să 
înfăptuiască supravegherea poli
țienească la aeroporturile și por, 
turile maritime.

4. Forțele armate ale O.N.U. 
trebuie să dezarmeze imediat 
toate trupele belgiene aflate sub 
conducerea marionetei Chombe.

5. Trebuie să fie înfăptuită e- 
vacuarea totală și necondiționa
tă a trupeloi belgiene de la ba. 
zele Kitona și Kamina. In a- 
ceastă ordine de idei Gizenga a 
menționat că a trimite belgieni 
pentru instruirea miliției guver
nului marionetă — înseamnă a 
acționa împotriva rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate.

6. Consiliul de Securitate tre
buie să creeze un grup car^ să 
colaboreze strîns cu trupele 
O.N.IX și să îndeplinească rezo
luțiile Consiliului de Securitate.

în seara zilei de 21 august, 
după întrerupere Consiliu’ de 
Securitate a reluat discuțiile a- 
supra sitiiât’ei din Republica 
Congo.

S^s dat eurtntof ta! Kaba Sori, 
reprezentantul Guineei, care a 
fost invitat La ședință. Analizînd 
situația din Congo, delegatul 
guinez a arătat că țara sa este 
ferm hotărîtă să protesteze îm
potriva oricăror acțiuni de na. 
tură să prejud'cieze suveranita. 
tea Republici’’ Congo.

Apoi V. V. Kuznețov, prim-loc. 
țiitor al ministrului Afacerilor F.x. 
terne al U.R.S.S., șeful delega, 
ției sovietice, a rostit o cuvîn. 
tare.

Conducătorul delegației sovieti
ce a arătat că situația din Con.

, go continuă să fie extrem de în
cordată.

! Guvernul sovietic, a spus V.V.
! Kuznețov, sprijină cu hotărîre ce

rerea guvernului republicii ca din 
Congo să f:0 retrase imediat 
toate trupele care au provocat 
recentele incidente și carA ma. 
nifestă ostilitate, vădită f-ață de 
republică.

S-a aflat de asemenea că se
cretarul general al O.N.U. plă- 

i nuiește să trimită în Congo noi 
contingente de trupe din țările 
N.A.T.O

Guvernul sovietic atrage aten
ția asupra faptului că în ultima 
vreme sosesc în Congo, camu
flați în specialiști ai O.N.U., fel 
de fel de „experți" americani și. 
în primul rînd, specialiști mili. 
tarj care, după cum se vede, au 
primit misiunea de a transforma 
intervenția belgiană falimentară 
într.o intervenție americană, a. 
coperită de steagul O.N.U.

V. V. Kuznețov a ejfpus în 
continuare poziția guvernului so
vietic în legătură cu planul de 
„măsuri civile" ale O.N.U. în 
Congo, prezentat de secretarul 
general.

Punerea în aplicare a planu
lui propus de secretarul gene, 
ral nu ar însemna altceva decît 
subordonarea dezvoltării viitoare 
a republicii independente Congo 
față d? interesele unui grup de 
puteri în frunte cu Statele Unite, 
ceea c« ar constitui de fapt sta, 
bilirea unei forme noi de înro. 
bire colonială a poporului con- 
golez, camuflată sub steagul 
O.N.U Iată de ce guvernul so
vietic respinge cu hotărîre acest 
plan.

Date fiind cele de mai sus. de
legația sovietică prezintă urmă, 
torul proiect de rezoluție în a. 
ceastă problemă :

Consiliul de Secur’tate,
după ce a examinat problema 

îndeplinirii hotărîrilor sale din 
14 și 22 iulie, precum și din 9 
august 1960 cu privire la situa
ția din Congo.

hotărăște să Instituie un grup 
alcătuit din reprezentanți ai sta
telor membre ale O.N.U. care 
în conformitate cu hotărîrea Con. 
siliului de Securitate au pus la 
dispoziție forțe armate pentru a- 
cordarea de ajutor Republicii 
Congo, astfel (încît acest grup, 
acționînd împreună cu secretarul 
general al O.N.U . să asigure la 
fața locului traducerea în viață 
fără alte amînări a hotărîrilor 
Consiliului de Securitate, Inclu. 
siv în ceea ca privește retrage
rea trupelor belgiene de pe te
ritoriul congolez, și asigurarea 
integrității teritoriale și indepen
denței politice a Congoului

se consideră necesar ca secre, 
tarul general și grupul sus.men- 
țlonat sa se consulte zi cu zi cu 
guvernul congolez legal la în
deplinirea de către ei a hotărt- 
rilor Consiliului de Securitate ;

însărcinează pe secretarul ge- 
nenal să prezinte Consiliului de 
Securitate un raport cu privire 
la îndeplinirea actualei rezoluții.

V. V. Kuznețov a spus în în
cheiere : Solidarizîndu-se cu toate 
statele care doresc să acorde gu
vernului Reouhliciî Congo un a- 
jutor și sprijin multilateral pen. 
tru atingerea țelurilor sus-men- 
ționa+e, guvernul U-R.S.S. decla
ră că el va face la rîndul său 
eforturile necesare pe itru aceas
ta. Dacă însă agresorî’ nu se vor 
retrage din Republica Congo și

nu vor renunța la planurile da 
extindere a agresiunii, țările iu. 
bitoare de pace Se vor afla în 
fața necesității de a lua și alte 
măsuri pentru cut marea agre
siunii. corespunzător cu rezolu
țiile adoptate de Consiliul d« 
Securitate.

La 21 august, seara tîrziu.după 
întrerupere, a fost reluată șe« 
dința Consiliului de Securitate.

Delegațiile țărilor membre ale
N. A.T.O. în frunte cu Statele U- 
nite s-au străduit în fel și chiu 
să scoată basma curată pe alia
tul lor belgian, precum și să în
fățișeze într-o lumină favorabilă 
rolul nedemn al lui Dag Han - 
marskjoeld, secretarul genera1 țî
O. N.U., care a adoptat o poJ’.ți^ 
de „neutralitate** față de mario- 
neta Chombe. Puterile occiden. 
tale au pregătit chiar un proiect 
de rezoluție prin care intențio
nau să recomande Consiliului de 
Securitate să exprime încrederea 
deplină față de misiunea iul 
Hammarskjoeld tn Congo. Ne- 
fiind însă sprijinit de delegații1* 
țărilor socialiste și nici ale ță
rilor neutre, acest proiect nu a 
văzut lumina zilei.

Doar Uniunea Sovietică și Po
lonia au apărat consecvent in
teresele tinerei republici africa
ne și au cerut Organizației Na
țiunilor Un’te să adopte măsuri 
urgente pentru asigurarea inde
pendenței politice «i integrității 
teritoriale a Republicii Congo.

Luînd cuvîntul la sfîrșitul șe^ 
dinței, reprezentantul U.R.S.S., 
V.V. Kuznețov, a spus că, după 
cum a reieșit din convorbirile Pe 
care le-a avut cu membrii Consi. 
liului de Securitate ei nu sînt 
dispuși să sprij’.ie propunerea 
Uniunii Sovietice de a se constț 
tui un grup de observatori din* 
reprezentanți ai statelor membre 
ale O.N.U. De aceea delegația 
sovietică nu a insistat asupra 
punerii la vot a proiectului său 
de rezoluție.

Așadar, Consiliul de Securitate 
nu a adoptat nici o hotărîi? for* 
mala în problema congoleză.

★
NEW YORK (Agerpres). - 

TÂSS transmite : După cum a- 
nunță corespondentul agenției 
United Press International de la 
sediul O.N.U., secretarul gene* 
ra! al O.N U., Dag Hammarsk. 
joeld a anunțat la '20 august că 
Radjeșvar Daial (India) a fost 
numit reprezentant oficial al 
O.N.U. în Congo în locul lui 
Ralph Bunche

MOSCOVA. — la 20 august 
Andrei Gromîko. ministrul Afa. 
ceruor Externe al U.R.S S. a a- 
dresat secretarului general al Or- 
gart zației Națiunilor Unite, Dag 
Hammarskjoeld, o scrisoare in 
care La cerut in numele guver
nului U.R S.S. să includă pe or. 
dinea de zi a celei de-a 15-a se
siuni ordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U., problema ..Cu pri- 
vire la primejdia la adresa păcii 
generale pe . care o prezintă ac. 
țiunile agresive ale S.U.A,, im. 
potriva Uniunii Sovietice"

Scrisoarea esîe însoțită de o 
notă explicativă In care se ara
tă printre altele că guvernul 
Statelor Unite ale A meric ii. neți- 
nînd seama de principiile și fe
lurile Organizației Națiunilor 
Unite, continuă să ducă o poli, 
tică de pătrundere a avioanelor 
militare americane în spațiul ae. 
rian al Uniunii Sovietice.

GENEVA — La 22 august în 
Palatul Națiunilor a avut loc o 
nouă ședință a conferinței celor 
trej iputer’ în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară.

După cum a devenit cunoscut, 
reprezentantul Uniunii Sovieti
ce, S. K. Țarapk’n. care a luat 
cuvîntul la această ședință, a 
arătat că delegațiile S.U.A, și 
Marii Britanii au propus să se 
întrerupă lucrările conferinței 
pînă la 27 septemhrL a.c. Gu. 
vernul sovietic, a declarat S. K. 
Ța napkin, ar fj preferat ca lucră
rile conferinței să nu se întreru
pă, dar, deoarece delegațiile Ma
rii Britanii și Statelor Unite pro. 
pun acest lucru, U.R.S.S. nu va 
ridica obiecțiuni.

Reprezentantul sovietic a su.

blinfat că, dacă în cele 22 de 
luni de activitate, în timpul că
rora au avut loc 246 de ședințe, 
conferința celor trei puteri nu a 
reușit să îndeplinească sarcina 
care îl revenea, acest lutru nu se 
da tor eș ta „greutăților tehnice- 
la care se referă reprezentantul 
S.U.A , ci influentei forțelor mi
litariste care se împotrivesc ca 
încăpâțînare Interzicerii oricăror 
experiențe cu arma nucleară.

LONDRA. — La 22 august au
toritățile laoțiene au anunțat că 
a fost închisă frontiera cu Tai. 
landa pg riul Mekong. Transmi- 
țînd această știre agenția Reuter 
adaugă că tratativele dintre Su- • 
vanna Fiunma și generalul No- 
savan nu au progresat.

MOSCOVA. — Intr-o declarația 
dată publicității La 22 august în 
ziarul „Izvestia". Vladimir Slo
boda. care a lucrat la stat-ul ma
jor al serviciului de spionaj mi
litar al Statelor Unite din R.F.G.' 
și cate a cerut azil politic guver
nului sovietic dă amănunte des« 
pre serviciul spionaj american 
din Germania occidentală.

MEXICO. — După cum amin- . 
ță buletinul Ministerului A face- . 
rilor Externe al Mexicului, guver
nul mexican a rupt relațiile di-- W 
plomatice cu Republica Domin:. A 
cană. Această acțiune este între- 
prinsă in conformitatg cu hotă* 
rirea Conferinței de la Costa Ri
ca a miniștrilor Afacerilor Exter. 
ne ai țărilor membre ale Organi. 
zației Statelor Americane, care 
prevede ruperea relațiilor diplo. 
matice cu Republica Dominicană, 
ca sancțiune pentru acțiunilg el 
agresive împotriva Venezuelei.

5. îm&âlâ «ear a o știre ex
traordinari oprea din
merj rotativele ziarelor, 

întrerupea emisiunile radiofoni
ce fi de televiziune, râspindin- 
du-se fulgerător : nava-satelit cu 
ființe rii pe bord, lansată de 
U-R-S-S-, a fosț readusă pe pă
mînt.

Minunat sfirțit de să p lumi nu.' 
Sîntem mai aproape decit ori- 
rind de clipa in care omul va 
piși in Cosmos. Belka și Strelka 
— cei doi „cosmonaut!" — s-au 
reîntors pe planeta noastră după 
ce au străbătut 700.000 kilome
tri în întinderile nesfirșite ale 
Cosmosului. Călătoria lor a fost 
urmărită de pe Pămînt — oa. 
menii de știință au putut vedea 
pe ecranele televizoarelor reac
țiile celor doi pasageri ai navei. 
Comentatorii științifici de pretu
tindeni subliniază excepționala 
performanță n științei și tehnicii 
sovietice. Ziarele din lumea în
treagă au acordat un spațiu 
imens acestui eveniment de o în
semnătate epocală. Pe bună drep
tate. un ziar britanic afirma că 
în zilele noastre literatura știin
țifico-fantastică a încetat, de a 
mai fi fantastică. ,.Sunday Ti
mes" remarca că acum a fost 
deschisă calea pentru primul 
zbor al omului în Cosmos. Zia
rul britanic — ca și numeroase 
ziare din lumea întreagă — sco
tea în relief faptul că noul suc
ces sovietic în explorarea spațiu
lui cosmic este o dovadă în plus 
a avansului incontestabil pe ca

re U.RS.S. îl are în acest do
meniu față de S.U.A.

..Rusia 0 întrecut înciodată A- 
rucrica în întrecerea pentru cu
cerirea Cosmosului*4 — scria 
,.Sunday Times". Ziarul ameri
can „New York Times" releva 
că „prin realizarea lor rușii au 
demonstrat că atît din punct de 
vedere al proporțiilor navei cît 
și în ceea ce privește tehnica 
înapoierii ei pe pămînt se află 
înaintea Statelor Unite*4.

Noua realizare sovietică a fă
cut ca unii din specialiștii ame
ricani (ce se ocupă cu pregătirea 
de „sateliți.spioni" pentru ne
voile Pentagonului) să-și piardă 
cumpătul. Werner von Braun, 
fostul hitlerist devenit cetățean 
american, a fost cumplit de ner
vos atunci cînd a acordat un in
terviu agenției D.P.A.. încercînd 
să diminueze însemnătatea isto
ricului eveniment. Furia nu-i în
să niciodată un sfetnic înțelept...

Omenirea întreagă salută noul 
succes al oamenilor de știință 
sovietici oricît se înfurie mister 
Braun.

£a Moscova s-a consumat ul
timul act al procesului 
Powers. Sentința ce a fost 

rostită are valoarea unui avertis
ment adresat amatorilor de aven
turi belicoase. Pe banca acuză
rii s-a aflat spionul Powers. Dar 
nu numai el. Dezbaterile proce
sului au dezvăluit cu o preci- 
ziune deplină vinovăția cercuri
lor conducătoare din S.U.A. a că
ror politică de ,,război rece" stă 
la baza actului comis de Powers. 
Powers a fost un instrument al

acestei politici. El a mărturisit 
cum și-a vindut onoarea și con
știința pentru un pumn de do
lari. Dezvăluirile, lui Powers au 
produs o impresie' puternică asu
pra opiniei publice mondiale, 
deoarece au făcut să iasă la 
iveală caracterul premeditat al 
actului provocator săvîrșit în a- 
junul conferinței la cel mai 
înalt nivel și activitatea crimina
lă a agenturii de spionaj condu
să de Allan Dulles. ,,Recunosc — 
a declarat Powers — că am să
vîrșit una din cele mai grave in
fracțiuni și eă merit să fiu pe
depsit44.

Referindu-se la procesul de la 
Moscova ziarul englez „Times" 
scria că „DEPOZIȚIILE LUI 
POWERS AU C.REIAT OCCI
DENTULUI O SITUAȚIE ATIT 
DE DIFICILA INCIT NU ESTE 
POSIBIL DE A SE ÎNFRUMU
SEȚA ACEASTA SITUAȚIE44. 
Un alt ziar englez „News Chro
nicle" remarca: ,,în urma aces- 
tui proces americanii apar în fa
ța aliaților lor într-o postură 
destul de absurdă44.

Ziare din multe țări sublinia
ză spiritul profund democratic 
în care s a desfășurat procesul și 
blîndețea sentinței. , .Tribunalul 
sovietic — a scris „Washington 
Post" — a avut față de Powers 
o atitudine mult mai umană de- 
cît se așteptau cei mai optimiști 
observatori44. Ziarul englez „Gu
ardian" sublinia: „In fond că
pitanul Powers s-a făcut vinovat 
de acuzația nu a unor crime năs
cocite ci de cel mai flagrant spio
naj...44

Ipocrizia cercurilor conducă- 
toarP americane ce-l depling, chi
purile, pe Powers oferă un spec
tacol penibil. Cei ce l-au împins 
la crimă pe Powers nu se pot 
absolvi de răspundere prin de
clarații fățarnice. Sentința de la 
Moscova l-a condamnat nu nu
mai pe Powers, ci și întreaga 
politică a „războiului rece" pro
movată de cercurile conducă, 
loare din S.U.A.. Această sen. 
tință cu amplele ei semnificații 
este aprobată de toți cei ce iu
besc pacea.

roblema dezarmării a fost 
în sâptămîna aceasta dis
cutată în cadrul Comisiei

O.N.U. pentru dezarmare. Istori
cul acestei ședințe este binecuno
scut : după ce vreme îndelungată 
au împiedicat o dezbatere rod
nică în problema dezarmării, 
SU.A. și partenerii lor din 
X.A.T.O, și-au descoperit o gra
bă neobișnuită. Graba este de 
natură electorală — dorința de 
a se împodobi cu ramura de 
măslin spre a camufla rachetele 
mereu mai multe ce înghit ba
nii contribuabilului american.
Așa după cum s.a prevăzut, re
prezentanții americani nu au a- 
dus la masa tratativelor nici o
propunere nouă ci s-au mărginit 
să facă reclamă unor vechituri a 
căror lipsă de valoare a fost de 
mult dezvăluită. Chiar și delega
tul S.U.A. a recunoscut că pro
punerile sale nu reprezintă un 
program de dezarmare generală 
și totală și că evită măsurile ra
dicale și imediate. Pe drept cu
vînt, reprezentantul țării noastre
spunea că planul american are 
un caracter atît de negativ îneît
poate fi descris ca un sistem de
plin, garantat, împotriva dezar
mării.

Cercurile conducătoare ameri
cane au scontat că printr-o ma
nevră diversionistă vor reuși să 
arunce asupra țărilor socialiste 
răspunderea pentru eșecul trata
tivelor de la Geneva. Această în
cercare a suferit o înfrîngere ră
sunătoare. De asemenea, tentativa 
americană de a împiedica discu
tarea problemei dezarmării în 
Adunarea Generală O.N.U. a 
eșuat. Rezoluția adoptată reco
mandă apropiatei sesiuni a Adu. 
nării Generale O.N.U. să exami
neze cu seriozitate problema vi
tală a contemporaneității — cea 
a dezarmării. Importanța viitoa
relor dezbateri a fost subliniată 
de nenumărați vorbitori repre
zentanți ai unor țări din Asia, A- 
frica. Europa și America Latină.

Este semnificativ că în timp 
ce la New York reprezentanții 
americani jurau că doresc dezar
marea, la Bonn foștii generali 
hitleriști ce comandă acum Bun- 
deswehrul vest-german au cerut 
într-o formă ultimativă înarma
rea atomică a Germaniei occi
dentale. Memorandumul dat pu
blicității la Bonn a dezvăluit cu 
un cinism rar întîlnit intențiile 
militariștilor vest-germani, încu
rajate fățiș de S.U.A,

T~~ voluția situației din Congo 
continuă să rețină atenția 
opiniei publice mondiale.

Săptămina trecută a fost mar
cată prin incidentele provocate 
de trupele O.N.U. ce au împiedi
cat autoritățile congoleze să-și 
exercite drepturile suverane, 
prin descoperirea unor provoca
tori belgieni aflați sub camuflaj 
O.N.U,, prin manevrele separa
tiste pe care partenerii atlantici 
ai Belgiei nici nu se mai obo
sesc să le camufleze și prin fap
tul că trupele belgiene n-au pă
răsit încă în întregime Congo.

Sosesc întruna „experți" ameriJ. 
câni (în provocări și diversiu
ne) sub acoperămînt O.N.U* 
Este în afară de orice îndoială 
că se încearcă continuarea agre
siunii sub stindardul O.N.U. A. 
ceste încercări sînt facilitate de 
atitudinea secretarului general 
al O.N U. Hammarskjoeld care 
sub pretextul „neutralității" des* 
jășoară o activitate ce tinde la 
subminarea integrității teritoria
le a Congo-ului și a independen, 
ței politice a tinerei republi^ 
africane. In mod just, guversfl 
congolez a cerut să fie retrase 
toate trupele O.N.U. ce au o ati
tudine ostilă față de Congo, să 
înceteze sprijinul reprezentanți
lor O.N.U. acordat marionetei 
Chombe și să fie creat un grup 
de observatori ai unor țări neutre 
care să fie trimis în Congo. Ce
rerile congoleze au fost sprijinite 
energic de Uniunea Sovietică. 
Dezbaterile din Consiliul de 
Securitate au scos la ivea
lă în mod clar intenția pu
terilor colonialiste de a împie
dica normalizarea vieții în Con
go și de a transforma interven
ția belgiană falimentară într-o 
intervenție americană acoperi- 
ti de steagul O.N.U. Datorită 
poziției puterilor occidentale, 
Consiliul de Securitate și-o în
cheiat sesiunea fără a adopta 
nici o hotărîre.

Popoarele lumii urmăresc cu 
atenție situația din Congo. Nu- 
meroase state mai ales africane 
își exprimă îngrijorarea pentru 
evoluția evenimentelor din Con
go și își manifestă hotărîrea de a 
găsi cele mai eficiente căi de a- 
jutorare a poporului congolet 
spre a pune capăt intervenției 
colonialiste, intervenție ce capă
tă acum forme noi.
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