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Buna organizare 
a muncii 

asigură succesul
Tinerii din brigada lui Dei- 

szler Adalbert de la Uzinele 
Tehnofrig din Cluj și-au luat 
angajamentul să depășească 
planul cu 30-40 Ia sută în fie- 
ce zi. Au ținut mai întîi o $e- 
dintă. „Pentru aceasta trebuie 
să obținem o productivitate 
sporită" — a conchis colectivul 
brigăzii.

Munca a Început din ziua a- 
ceea după o nouă organizare. 
Au organizat lucrul in serie, 
cei mai slabi din brigadă fiind 
repartizați să execute opera
țiile mai ușoare.

Intr-o zi, la maistru s-au 
prezentat Deiszler, Lăpasi și 
Jakab „Am vrea să facem o 
inovație la executarea corpu
rilor ventile. Acum se folosesc 
mai mu’te cutite și se lucrează 
separat strunjitul și găurirea. 
Merge încet Nn s-ar putea să 
imbinăm aceste operații în
truna 7“ Maistrul a studiat îm
preună cu e! această problemă. 
Ideea era bună. S-au consultat 
cu inginerii de la cabinetul 
tehnic și au creat un dispozi
tiv de strunjire-găurire. care, 
pe lingă economia de cutite, a 
făcut ca zilnic brigada să lu
creze 20 de piese mai mult 
decît îna‘nte.

Acum, in atelierul în care 
lucrează „băieții lui Deiszler", 
a apărut flamura roșie a dra
pelului de brigadă fruntașă pe 
uzină.

ION ȚlRLEA I

In momentul intrării în 
funcțiune a noii oțeiării 
Martin de la Combina

tul siderurgic Hunedoara - în 
mai 1958 - aceasta a fost în
cadrată aproape numai cu ti
neri. în posturile cheie insă, 
au fost numiți oțelari de nă
dejde, comuniști cu experien
ță, care lucraseră mulți ani 
în combinat. Tinerii, proaspeți 
absolvenți ai școlilor profesio
nale, erau bine pregătiți din 
punct de vedere teoretic. Le 
lipsea însă experiența practi
că. Sarcina tinărului colectiv 
era deci, de la bun început, 
să-și crească oameni, oțelari 
pricepuți, destoinici. Tinerii 
trebuiau să învețe repede, sâ 
se obișnuiască cu mînuirea a- 
cestor agregate, cele mai mo
derne și cele mai mari din 
țară. (Pe lingă cele vechi, noi
le cuptoare arătau „ca un ele
fant pe lingă o vrabie" cum 
zicea un oțelar mai bătrîn). 
Cadrele cu experiență, comu
niștii, au luat așadar în mină 
posturile de bază. Pe lingă ei 
s-au închegat echipele : colec
tive unite, sudate, entuziaste. 
Desigur, se mai găseau și din 
aceia care își puneau întreba
rea : sînt oare în stare acești 
tineri să învețe repede să mî- 
nuiască și să exploateze com
plicatele agregate ? Vor ști a- 
cești „țînci" ieșiți de puțin 
timp de pe băncile școlii sâ 
vegheze la nașterea oțelului ?

— Vor putea au spus comu
niștii. Ii vom ajuta. Și tinerii, 
ajutați de comuniști, mobili
zați de organizația U.T.M., 
s au avîntat cu puteri înzecite 
în focul unei munci entuzias
te. învățau de la vîrstnici. în
vățau și din cărți și-și verifi
cau practic cunoștințele în 
fața cuptoarelor în care cloco
tea oțelul. Prin diverse mij-

Lumină fluorescentă la Satu-Mare,
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Tînoro muncitoare Lucia Popescu din secția lenjerie de dama 

a fabricii Adesgo din Capitala este una din fruntașele fabricii.

Inovatorii
loace, cum ar fi conferințele 
și consfătuirile în care se dis
cuta despre dragostea de mun
că, despre necesitatea califică
rii, organizația U.T.M. a spri
jinit într-un mod eficace 
acțiunile pornite de către 
organizația de partid pentru 
creșterea tinerilor oțelari.

In Directivele Congresului 
al Iir iea al partidului, 
se arată că producția de 

oțel trebuie să crească verti
ginos ; se indică și calea prin
cipală pe care se poate ajunge 
la o producție mai mare : spo
rirea indicilor de utilizare a 
agregatelor. Planul pe 1960 
era mai mare cu 50.000 tone 
de oțel față de realizările pe 
1959. Iată însă că oțelarii de 
la noile cuptoare, după ce au 
chibzuit bine lucrurile, au zis 
că vor da peste plan încă 
36.000 tone oțel. Ei au pornit 
de la ideea că, cu toate că o- 
țelăria este nouă, înzestrată 
cu agregate moderne, există 
încă rezerve însemnate pen
tru creșterea producției de 
oțel. Și aceste rezerve pot fi 
puse în valoare numai pe ca
lea progresului tehnic. Organi
zația de partid a trecut în 
planul ei de activitate, ca o- 
biectiv principal, sprijinirea 
introducerii noului în tehno
logia oțelului. S-au organizat 
șase grupe de inovatori care 
cuprindeau pe toți inginerii, 
tehnicienii, prim-topitorii și 
oțelarii fruntași. Toți erau ti
neri, entuziaști, cu gindurile 
înaripate. De fapt vîrsta me
die a colectivului e de numai 
27 de ani.

Grupele de inovatori au 
fost împărțite pe meserii, în 
mod diferențiat. Fiecare din 
ele a primit tematici pentru 
studii în vederea îmbunătăți

rii unui proces tehnic în anu
mite faze. S-au dat spre studiu 
40 asemenea teme. Nu a tre
cut mult și au apărut roadele. 
Pînă în prezent s au prezentat 
36 teme de inovații. Din ele, 
32 se și aplică. Numai 3 din 
acestea aduc, prin sporirea 
producției de oțel și scăderea 
prețului de cost economii an- 
tecalculate in valoare de 
9.000.000 lei. tn urma aplicării 
celor trei inovații, care au îm
bunătățit considerabil tehnolo
gia elaborării oțelului, a cres
cut serios indicele de utilizare 
a agregatelor.

Grupele de Inovatori au 
pornit la o muncă asi
duă de cercetare. Pe-n- 

trecere. Mai avîntate erau 
două: a comunistului Kraft 
Natan, inginer, și a maistru
lui Tripșa Stefan, Erou al 
Muncii Socialiste. Știau in 
care direcție trebuiau să acțio- 
neze pentru sporirea produc
ției de oțel, pentru a mări in
dicii de utilizare a cuptoare
lor. Nu știau însă deocamda
tă cum trebuie făcut Si ei. 
oameni sinceri, nu încercau să 
ascundă acest lucru. Repetau 
însă cu orice prilej : „trebuie 
să îmbunătățim flacăra . în 
cuptoare- — zicea Natan; 
„trebuie să schimbăm proce
deul de încărcare" — propu
nea celălalt. Tripșa începea 
ziua de lucru la cuptoare. Aici 
nu stătea mult: alerga la ca
binetul tehnic. De aici iar îna
poi la oțelărie, la prim-topitori, 
se consulta cu ei. apoi împre
ună cu oamenii din grupa lui 
discutau, se sfătuiau în birou
rile mici, scunde, de pe plat
forma oțelăriei. Ii entuziasma 
lupta aceasta pentru a desco
peri acel lucru care să modi
fice tehnica, s-o îmbunătățeas
că, s-o ridice pe o treaptă mai 
înaltă.

După cîtăva vreme s-a gă
sit o sumă de soluții. Grupa 
tinărului inginer Kraft a des
coperit că, modificînd para
metrii de aburi pentru pulveri- 
zarea păcurei se va obține o 
flacără mai energică, mai tă
ioasă, mai „fără milă". Focul 
va fi după nevoie, pe fazele 
de șarjare. Asta va ajuta nu 
numai la scăderea timpului 
mediu de elaborare a șarjei 
dar și a procentului de uzură 
a cuptprului. Prim-topitorul 
Tîrpescu Mi hal. ca specialist 
în topire, care cunoaște corn- 
portarea lichidului incandes
cent pînă și după culoare și 
vuietul cuptorului, a adus îm
bunătățiri serioase proiectului 
de modificare a flăcării. 
Maistrul Damianoiu și cu in
ginerul Dan au fost cei dinții 
care au aplicat inovația la 
cuptorul nr. 1. Și cînd au vă
zut că nu merge i-au găsit 
buba. A urmat o nouă modifi
care la injector. Experiența a 
reușit Inovația a dat rezulta
te deosebit de bune. S-a redus 
timpul de elaborare a șarjei 
cu aproape 3 ore. Viata cup
toarelor a fost prelungită. Au 
fost înlăturate astfel 4-5 repa
rații, ceea ce aduce economii 
anuale de 3.500.000 Iei. Dar la

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. 3-a)

Duminică 28 august 1960

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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Jurnal 
de călătorie

Cu puțin timp în urmă în 
gara Drăgășani un vagon frumos 
pavoazat era atașat acceleratu- 
lui de Rimnicu Vîlcea-Bucu- 
rești. Călătorii acestui vagon 
erau elevi ai Școlii medii mixte 
nr 1 din orașul Drăgășani care 
făceau cu ocazia vacanței de 
vară, din inițiativa organiza
ției U.TJH., tradiționalul „Tur 
al Romîniei’'. De data aceasta 
însă grație experienței acumu- 

. latp cu prilejul excursiilor din 
anii trecuți. excursia de vară a 
tinerilor turiști avea si se desfă
șoare pe un itinerariu nou și 
în condiții puțin obișnuite. Una 
din „inovațiile" introduse a 
constituit-o și „jurnalul de călă
torie**.

tn localitățile vizitate elevii 
au cunoscut cu ajutorul profeso
rilor istoricul localităților res
pective, au vizionat edificii cul
turale. uzine și fabrici.

Muncitorii uzinelor Industria 
linei din Timișoara, de exemplu, 
le-au explicat pe îndelete elevi
lor. îndelungatul drum al firu
lui de lină de la materia primă 
la produsul finit. cei de la 
„Gheorghe Dimitrov" din Arad 
le-au vorbit despre construcția 
vagoanelor, tar la „lanoș Her- 
bak", cunoscuta fabrică de în
călțăminte din orașul Cluj, au 
putui cunoaște munca de creație 
a frumoaselor modele de pan
tofi ce împodobesc vitrinele mii
lor de magazine de pe cuprin
sul țării.

înconjurați de simpatie peste 
tot pe unde i-au purtat pașii, 
micii turiști au rămas, cu ima
gini de neuitat din frumoasa lor 
excursie..

CICERONE STANESCU
elev

ANCHETA NOASTRĂ
1. Cum trăiețti, muncești ți înveți pentru a fi la înălțimea cerințelor vieții 

noastre socialiste î
2. Ce model ai în viață ți de ce î
3. Ce ți se pare a fi ce! mai rușinos în comportarea unui tînăr din zilele 

ta ți a tovarășilor tăi orice manifestarenoastre ? Cum lupți să elimini din viața 
străină moralei noastre comuniste ?

Răspund elevi ai Școlii medii „Tractorul" din Orașul Stalin

Ștefan Mănăilă
clasa p Xl.a.

Vîrsta noastră cînd ne pre
gătim cu emoție să intrăm in 
viață, să-i cunoaștem clocotul, 
suișurile, este plină de ro
mantism.

Vorbim despre viitor, ne fa
cem planuri mărețe. Dar pen
tru ca să ne putem înfăptui 
visurile, pentru ca ele să de
vină realitate, trebuie să ne 
pregătim pentru ele,‘ trebuie 
să știm să visăm. Iar a ști să 
visezi înseamnă, cred, în pri
mul rînd să lupți să-ți înde
plinești zi de zi sarcina prin
cipală care pentru noi, elevii, 
este învățătura. Iată, de pildă, 
colegul meu Andrei Orzea 
visează să devină inginer con
structor. Dar Andrei a rămas 
pe primul trimestru al anului 
trecut corijent la matematică, 
iar la fizică și chimie stă de 
asemenea destul de slab. Nu 
numai în meseria de inginer

a

Ședința comisiei 
de politică externă 

Marii Adunări Naționale
ziua de 27 august a.c.,în

Comisia de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, s-a 
întrunit in ședință de lucru sub 
președinția deputatului Mihail 

= Crucea nu, președintele Comi
siei.

S-au discutat probleme in le
gătură cu apropiata sesiune ex
traordinară a Marii Adunări Na<- 
ționale.

Tov. A. Bunaciu, ministrul A*

Noi construcții date 
în folosință la Galați

în regiunea Galați au fost- 
terminate recent numeroase 
clădiri de interes social-cultti- 
ral. La Galați s-a construit un 
hote] cu o capacitate de 260 
locuri. La parterul și subsolul 
hotelului au fost amenajate 
două restaurante, cofetărie și 

constructor, dar nici în oricare 
alta nu . vei putea astăzi să fii 
pe deplin folositor colectivului 
soc?ălist dacă nu-ți însușești 
temeinic cunoștințele necesa
re Eu vreau să muncesc in
tr-o uzină, unde mi se va cere 
o înaltă calificare. Dar îmi 
daiț’.seâma.că.hici eu n-am în
vățat pînă acum așa cum tre
buie, că n-am depus întotdeau

na eforturi susținute pentru 
a-mi însuși materia temeinic. 
La matematică, de pildă, nu 
stau nici eu bine. M-am ho- 
tărit ca în anul viitor să fac 
o cotitură serioasă în munca 
de învățătură. Mă așteaptă 
examenul de maturitate. Voi 
intra apoi în producție...

Vara aceasva am făcut prac
tică la Uzinele „Steagul Roșu“. 
în cele cîteva săptămîni de 

facerilor Externe a adus la cu
noștința Comisiei, Hctârirea 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn și a Con
siliul^ de Miniștri al Republi
cii Populare Romine de a pro
pune includerea pe ordinea de 
zi a sesiunii a punctului : „Des

pre situația internaționala 
tuală și politica externa 
R.P.R.".

ac-
a

debraserie, precum și unități 
deservire : frizerie și coafură.

Tot la Galați s-a terminat 
construcția primei părți a 
Stadionului 23 August. Con
structorii din Galați au dat în 
folosință recent șț Piața 
Iunie, din ștr. Traian.

practică am cunoscut lucruri 
minunate despre viața din 
uzină, despre oamenii care 
muncesc acolo. Am cunoscut 
tineri, nu cu mult mai mari ca 
mine, fruntași > în producție, 
care ne-au vorbit nouă, elevi-? 
lor, cu înflăcărare despre me
seria lor, despre rezultatele pe 
care le obțin.

In uzină am fost dați în gri

ja unui maistru. 11 cheamă 
Martin Andrei. De Ia început 
tovarășul Martin ne a înconju
rat cu multă căldură și aten
ție. Ne-a explicat cu răbdare, 
în fiecare zi, diferite probleme 
de producție, cum funcționea
ză mașinile, ne-a inițiat în me
seria de strungar. Nu numai 
cu noi, elevii, se purta tovară
șul Martin Andrei în felul a- 
cesta. Am observat în tot

Cititori
propagandiști

prects 
de cunoștințe 
stăpîneșle ti-

cu toții ca în 
la colțul stră. 
de cartier —

y'xacâ în aceste zile în 
/ J ceasul fierbinte al amiezii, 

ați vedea, așa cum i s-a 
întimplat celui ce așterne rin. 
dur de de față, tineri slrăbătînd 
cărările ce se strecoară pe coa
ma dealurilor, ca să împrumute 
o carte de la una din cele 27 
dp biblioteci volante ale schelei 
Băicoi, ați înțelege mai 
sensul real al setei 
și de frumos care 
neretul țării. Cele peste 700 de 
fișe de cititori ale tinerilor din 
schelă, miile de volume citite in 
decurs de citeva săptămîni, dru
murile lungi străbătute de bi
bliotecarii voluntari, încercați 
cu cărți, mi se par fapte vred
nice să stirnească entuziasmul 
oricărui le află.

Ne-ani obișnuit 
întreprindere sau 
zii, în biblioteca 
oricum, la înde mină — să găsim 
cartea pe care ne-o dorim, s-o 
răsfoim în tihnă. Dar cei 37 de 
bibliotecari de la Băicoi, sondori 
și mecanici. îndeplinesc, modești 
și tăcuți o muncă cu adevărat e. 
roică. Coordonarea activității su
telor de tineri, răspîndiți pe o 
suprafață atît de mare. încadrați 
înlr-o luptă necontenită cu pă
mântul căruia ii smulg comorile 
din adine, e o problemă cu ode- 
vărat grea. Pentru ca astăzi, in 
zilele arzătoare ale. acestei veri, 
cititorii să străbată cărări lungi 
în căutarea unei cărți a lost ne. 
voie de munca stăruitoare, ne. 
precupețită a unui colectiv en
tuziast, îndrumat de comitetul de 
partid. în fruntea acestui colec
tiv s-a aflat comitetul U.T.M și 
conducerea clubului din schelă.

Pentru candidați! la con
cursul de admitere in învă- 
țâmîntul superior, pe lingă 
toate facultățile din Bucu
rești au fost organizate 
cursuri de pregătire unde 
cadrele didactice ajută și 
îndrumă pe viitorii studenți, 
fii de muncitori și de ță
rani muncitori. In fotografie ; 
Lectorul Maria Comănescu 
de la Facultatea de fizico- 
matematici in orele de pre
gătire a viitorilor studenți.

timpul cît am lucrat în uzi
nă dragostea cu care acest 
maistru îi îndruma pe tinerii 
din secție, arătîndu le cum să 
lucreze mai bine. Ori de cîte 
ori aveau cîte o problemă de 
rezolvat, tinerii veneau la el. 
Și niciodată nu plecau fără un 
sfat bun. Am aflat apoi că to
varășul Martin Andrei este un 
muncitor vechi al uzinei și că 
este comunist. Felul său de a 
fi, modest, sincer, pasiunea cu 
care se dăruiește muncii: 
mi-au trezit o profundă stimă 
și admirație. Practica în Uzi
nele „Steagul Roșu“ mi-a dat 
prilejul să cunosc frumusețea 
și prețuirea muncii, să cunosc 
ce minunați oameni sînt co
muniștii. Și ca acești oameni 
tind să ajung și eu.

Cînd am citit întrebarea a 
treia din ancheta „Scînteii ti
neretului- mi-am amintit de 
un fapt petrecut anul trecut. 
Dădeam teză la limba romînă. 
După ce am terminat de scris, 
am ieșit pe coridor să aflu

(Continuare în pag. 3-a)

In urma cu cîteva luni, clubul 
schelei Băicoi a lansat o chema, 
re la întrecere : ,,Fiecare munci
tor — un cititor !** Spre sfîrșitul 
lunii trecute, la jumătate de an 
după începerea întrecerii, în bi. 
bliotec.ile schelei se complecta, 
seră peste 1 500 fișe. 1.500 de 
muncitori veghind pînă tirziil 
deasupra paginilor de literatură 
politică și tehnică, deslușind fru
musețea cărții beletristice, în- 
chipuiți vă numai această scena 
și veți avea un nou element care 
poate da măsuța reală a marii 
noastre revoluții culturale,

Am privit citeva fișe de cili* 
tor ale tinerilor din schelă. Fosi
le Dana, mecanic (cîștigător al 
fazei pe întreprindere a con- 
cursului ..Iubiți cartea**). De la 
începutul lui iunie, 8 volume ci. 
tile Printre ele. articolele și cu. 
vîntănle tovarășului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej „La cea mai înaltă ten
siune'*, „Pămînt desțelenit”, ,3" 
nii împotrivirii'. , Zborul șoimu
lui”, biografii ale eroilor uleciști. 
Fișa tov. Marcela Holban (o altă 
ciștigiîtoare a concursului) cuprin
de pe lingă lucrări ca -.Tehnologia 
chimiei organice**, „Instalații da 
cracare catalitică'' numeroase vo. 
lume de popularizare a muzicii 
— b'avdn, Ceaikovski, Hendel. 
Beethoven — cărți lă care, doar 
cu un deceniu și jumătate în 
urmă, un tehnician petrolist nici 
nu se putea gindi. Citi auziseră 
atunci măcar citeva măsuri din- 
tr.o simfonie ? lată că astăzi ei 
simt nevoia unor cunoștințe te. 
meinice despre muzica simfonică.

Cum au fost atrași sutele de 
tineri spre carte? Cititorii cei 
mai pasionați sini și cei mai în
flăcărați propagandiști al cărții. 
Colectivul bibliotecii clubului, 
din care fac parte, în afara tine
rei bibliotecare Elena Gheorghe, 
cei mai pasionați cititori, prezin
tă săplămînal la stația de radio* 
ficare cite o recenzie. Multi
plicată, recenzia e trimisă în 
punctele cele mai îndepărtate 
ale schelei, citită în dormitoare. 
Și apoi la cele 27 biblioteci 
volante, tinerii încep sa ceară 
cartea. Bind pe rind, fiecare ci. 
Iilor devine un propagandist. 
Cartea e discutată ; încetul cu 
încetul, aproape toți tinerii sche. 
lei o citesc. Așa s-a întimplat 
cu bibliografia concursului „Iu
biți, cartea**. în cîteva luni, toți 
uterniștii, absolut toți, s-au în. 
scris la concurs. Pînă acum 140 
dintre ei sînt purtători ai insig
nei.

O alta cifră, la fel de elocven. 
tă : aproape 250 de tineri au 
participat la faza pe întreprin
dere a concursului cultural.spor. 
tiv Brigada de agitație, partid, 
pantă la concurs, a prezentat 
programe inspirate din avîntul 
tinerilor porniți să traducă în

DAN GRIGORESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Plecarea 
unor delegații 

care au participat 
la cel de«al lll-lea 
Congres al U.T.M.
Zilele acestea o parte a de

legațiilor străine de tineret 
care.au participat la lucrările 
Congresului al lll-lea al Uniu
nii Tineretului Muncitor, au 
părăsit Capitala îndreptindu-se 
spre patrie.

Au plecat delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. 
Ungară. Mișcării. Tineretului 
Comunist din Franța, Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist din R. P. Bulgaria, re
prezentanți) Federației Tinere
tului Democrat din Irak, ai Ti
neretului Socialist din Cuba și 
reprezentantul Uniunii Inter
naționale a Studenților.

_  (Agerpres)

care.au


/

de dincolo de ere
Stenografia 
cuhoscută 

în antichitate
în romanul lui Conan Doyleț 

j,Lum^a dispărută" era vorba 
despre un platou înalt, inac
cesibil, pe care trăiau o serie 
impresionantă de specii de a- 
nimale de mult stinse pe res
tul globului pămîntesc. înainte 
cu peste 50 de ani, cînd acest 
roman știintifico-fantastic a 
fost scris, puțini erau aceia că
rora le venea să creadă că a- 
ceste- plăsmuiri ale imaginației: 
ar putea avea vreo legătură 
cu realitatea.

Totuși, pe măsură ce anii 
trec, oamenii de știință des
coperă CU surprindere pe rarii 
reprezentanți ai unor specii 
de mult dispărute. Aceste e- 
xemplare seamănă mult cu fo
silele pe care le întîlnim în 
muzee și în paginile manuale
lor de geologie.

De la apariția vieții pe Pă- 
mînt care s-a petrecut cu 
multe sute de milioane de ani 
în urmă, ființele vii au trecut 
printr-un număr uriaș de 
schimbări determinate de in
teracțiunile lor cu mediul.

In timpul evoluției speciilor, 
a avut loc o perfecționare și 
o „cizelare" treptată a însuși
rilor fiecărei specii.

ci^t nici nu considerau posibi
lă \.o asemenea supraviețuire.

Fosile vii

C>e ce a dispărut

Lumea dispărută* ?

în decursul sutelor de mi
lioane de ani; speciile mai pu
țin adaptate mediului au dis- 
p’ărtit, făcînd loc speciilor ai 
căror indivizi aveau caracte
ristici ce le permiteau să-și 
dUcă viață și să se înmulțeas
că în mod mai sigur în condi
țiile mediului înconjurător. Au 
supraviețuit și au evoluat spe
ciile care rezistau cel mai bine 
Climei, celorlalte animale, bo
lilor. condițiilor de hrană etc. 
Pe măsură ce selecție natura
lă determina apariția unor in
divizi mai perfecționați, aceș
tia luau locul celor mai pri
mitivi. Cunoscînd aceste con- 
dițih este cu atît mai surprin
zător că unele specii primitive 
au teușit să reziste sute de 
mii și chiar milioane de ge
nerații în condiții atît de vi
trege îricît aproape totalita
tea speciilor 
lor âu dispărut, 
tiv naturaliștii

contemporana 
Din acest mo- 
secolului tre-

A lunei cînd, prin anul 1800, 
Soci eta tea regală de zoologie 
din Londra a primit din Aus
tralii *un ornitorinc împăiat, 
opinia savanților a fost : „Un 
asemenea animal nu poate să 
existe l Este o ingenioasă falsi
ficare./. Intr-adevăr, este greu 
să crefci în existența unui ani
mal c are face oua, însă ai 
cărui p?ui, odată ieșiți din 
găoace.) sînt alăptați dar nu 
prin .tnamele, ci cu lapte 
care itevorăște printre fi
rele de păr de pe abdomenul 
mamei. Animalul, pe lingă 
toate acestea, are un cioc ca 
de rață, însă corpul îi este 
acoperit cu păr și își duce 
viața în apă. Mamifer, pasăre, 
pește? De altfel, Australia, și 
insulele învecinate, datorită 
izolării <care a ferit fau
na lor de „concurență", mai 
conțin și alte „fosile vii“. 
Kiwi,, pasărea fără aripi, care 
fuge mai repede ca omul, are 
mirosul foerte dezvoltat, iar 
pe întuneric se folosește de 
perii foarte sensibili care îi 
cresc pe cioc. Mamiferele cu 
pungă, în care puii își termi
nă evoluția1.: cangurul, ursu
lețul Koala.

In afara acestor „variante 
părăsite" ale evoluției specii
lor, fosilele vii numără în rîn- 
durile lor și reprezentanți di- 
recțî <ai „lumii dispărute-.

In insula Komodo din Indo
nezia mai trăiesc și azi șopîr- 
lfe uriașe, cele mai mari de pe 
pămînL urmași ai Mozazauri- 
lor. „Dragonul din Komodo" 
are aproape 3 metri lungime, 
peste 100 kg. greutate și este 
carnivor. Cu tot aspectul său 
greoi, aleargă foarte repede, 
element' indispensabil calită
ții sale de carnivor.

Legendele’ și povestirile 
multor popeere pomenesc de 
existenția altbr fosile vii. In 
Africa se povestește că ar fi 
fost văzute reptile zburătoare, 
pterodactili, despre care se 
știa că au dăspărut cu multe 
milioane de ani în urmă. Apa 
mărilor și oceanelor, despre 
care chiar aEi. in era zboruri
lor cosmice, știm încă atit de 
puțin, ascunde eu siguranță 
multe „fosile De curînd a 
fost descoperit pe lingă coas
tele Africii un strămoș ai peș
tilor actuali, coe-acantul.

Sînt mulți ani de cînd ma-

rinarii povestesc că ar fi vă
zut „șarpele de mare", o fiin
ță uriașă asemănătoare cu 
reptilele preistorice.

în lacul scoțian Loch Ness 
se pare că ar fi existînd o fo
silă vie avînd un corp uriaș 
de 50 m. cu labe scurte, ter
minat cu un gît lung și un 
cap relativ minuscul de 30 cm. 
și care se hrănește cu planc
ton. alge și pești.

Și în țara noastră a fost 
descoperită de curînd o fosilă 
vie. Este vorba de un pește 
care trăiește în unele ape de 
munte.
Importanta fosilelor vii

Cercetînd „pe viu" toate ca
racteristicile unor ființe de ti
pul celor care populau Pămîri
tul cu milioane de ani înainte, 
știința este in măsura să dez
lege importante taine ale vie
ții. ..Fosilele vii“ constituie o- 
biecte de cercetare neprețuite. 
De altfel, cercetarea și desco
perirea fosilelor vii abia a în
ceput Cel mai mare rezervor 
de viață, oceanele, au fost 
foarte puțin explorate. Mij
loacele puternice de cercetare 
submarină pe care tehnica 
modernă le pune la indemîna 
oamenilor de știință vor per
mite descoperirea multor ahe 
„fosile vii“ a căror cercetare 
va îmbogăți în mod incalcu
labil cunoașterea legilor vieții.

Inr. A. NEGREA

Multa lume crede câ ste
nografia - scriere rapidă și 
prescurtată este o metoda a 
timpurilor moderne. Și totuși, 
oricît ar părea de curios, 
stenografia are o istorie mult 
mai veche. Primele semne ale 
unei scrieri prescurtate au 
fost descoperite de un grup 
de arheologi in Grecia, pe o 
placă de mor mură, da tind 
din anul 350 î.e.n. Se pore 
însă că stenografia luase a 
mare dezvoitore in antichi
tate. în mormintele egiptene 
au fost găsite numeroase tex
te scrise în semnele steno 
grafice grecești.

Trei sute de ani mai tir- 
ziu» romonul Tiron care a fost 
biograful lui Cicero a inven
tat o stenografie cere
s-a dezvoifot apoi neîncetat 
ajungi nd in secolul I □! e-e» 
noastre să folosească 5.000 
de semne. „Notele tkoniene“, 
cum se numea această ste
nografie, au ajuns in timpul 
împăraților romani obiect ce 
predare in școli. Această 
senere a fost folosită pînă 
in june anului 900 e.n.

MjH w*a; tirziu in Anglia 
a fost inventat ut» nou sis
tem stenografe co«e. combi
nat cu sisterae folosite in 
oh* țâri, o dvs k» scre-eo 
stenograrico C

re marginea apei.

ȚI C
♦ în vorbirea curentă un om întrebuințează, după gradul 

de cultură pe care și l-a însușit, între 1.000 și 20.000 de cuvinte ? 
Numărul cuvintelor existente în lume este însă mult mai mare. 
Numai în știința electronicii, de pildă, există pînă la 25.000 de 
termeni diferiți.

♦ . urechea dreaptă a omului se află puțin mai sus decît 
stingă ?

cea

Opera „Hamlet
sovietic Alsk-Compot torni

sei Mâcedvafiăni, autorul ope
rei „Othelld“ carg s-a bucurat 
de urt larg succes, lucrează în 
prezent la o nouă operă inspi
rată din creația lui 
pe are.

De astă dată 
compozitorul * el își 
să redOă în muzică

Shakes-

declarat 
propune 
tragedia 

lui Hamlet pe care el îl eon- 
eapă însă nu ca 
jalnic, așa cum 
unii, ci că p$ 
luptător, sortit 
tudine.

Paralele cu 
crearea chipurilor principali
lor eroi — Ham'let și Ofelia — 
compozitorul lucrează și la 
crearea unei simfonii inspi
rată din actualitatea sovietică.

M acea vâri ani pregătește de 
âserrtenea trei suite simfonice 
— „Portrete", „Cipru dansea-

— a

un visător 
și-1 reprezintă 

un Hamlet 
totuși la soli-

munca pentru

Noul far din Constanța

0 ORGĂ ELECTRONICĂ?
u

— Nimic mai simplu, spune Alexandru Boșcai
Tînărul din fotografia ală- 

turcită se numește Alexandru 
Boșcai, este electrician la Uzi
nele „Oțelul Roșu“ și are, 
printre altele, meritul de a fi 
construit singur, după o sche
mă originală, o orgă electroni
că. Cu ajutorul acestui instru
ment modern, ansamblul cul
tural al întreprinderii a avut 
posibilitatea de a prezenta la 
concursul raional al formații
lor artistice de amatori un 
punct surpriză: scurt recital 
de muzică electronică. S-au 
mai exact spus : romanțe și 
jocuri populare romînești cîn- 
tate Fa orgă electronică.

L-am întrebat și 
noi pe Alexandru 
Boșcai :

— Cum de v-ați 
gindit să constru
ct un asemenea 
instrument muzi
cal complex și di
ficil ?

Și ne-a răspuns, 
glumind:

Totul mi se 
de la

artistic 
în secția

Orga electronică construită 
de Alexandru Boșcai — ca de 
altfel toate instrumentele e- 
lectronice existente — își ba
zează proprietatea producerii 
sunetului pe utilizarea strictă 
a curentului electric. Cu alte 
cuvinte sunetele sînt emise 
direct de către circuitele elec
tronice și nu de coarde, ancii 
sau tuburi acustice, ca in in
strumentele clasice. Fiecare 
clapă a orgii reprezintă în 
fapt doar un dispozitiv pentru 
oprirea sau pornirea circuitu
lui electric oscilant.

Orga pe care o vedeți foto
grafiată alăturat reprezintă

„trage* 
concurs 
inițiat 
noastră.
- Un

un

Elicoptere în exploatările miniere

♦ dintre toate viețuitoarele, pielea cea mai groasă o
MenaT ■■ ?

♦ . numărul stelelor care pot fi văzute cu ochiul liber de

♦ ...un vis durează numai cîteva secunde ?
♦ ...pentru a produce un kilogram de miere o albină culege 

nectarul din 500.000 de flori ?
broasca țestoasă poate să trăiască pînă la 500 de ani ?
m fiecare secundă în atmosfera pămîntului se produc 

fte 100 de fulgere ?

are

Gu- 
formată 
evocind 
marelui

♦ . numărul stelelor care pot fi văzute cu ochiul liber de om 
este de 2.000 ? Cu ajutorul unui telescop modern pot fi Însă re- 
cuzoscute milioane de stele ?

admci- 
mine devine tot 
reunind aduce- 
i la suprafață, 
subliniază ingi- 

— aceste mine 
e «dirc-mea de 

M9-4W de ntrt. -<eea ce va 
fac* ea aducerea atoereului 

să uree prețul de

Alexandrui Boșcai lucrînd la una din 
orgile sale

ve- 
nou 

să

ietic A. Vasi- 
unei intere- 

privind folo- 
expka- 

* mine-

ne cu ajutorul unor elicoptere. 
El a arătat că la actualul ni
vel de dezvo!tare a tehnicii 
sovietice este cu totul posibil 

jcoftere 
iârurâ

dar va 
ornate economii, 

în mod substanțial 
cost al minereului.

>»ca
aduce și în- 

micșorind 
prețul de

concurs la 
care, bănuim noi, 
atelierul electric 
a ciștigat o veri
tabilă victorie ?

A, nu, dimpo
trivă, rezultatul 
întrecerii a con
stituit pentru toți 
oamenii secției o 
surpriză deosebit 
de neplăcută: n-am 
reușit să ocupăm 
primul loc.

Atît doar că electricienii ■* 
am aflat noi mai departe — 
au lansat în scurtă vreme o 
chemare la întrecere, în 
derea pregătirii unui 
concurs artistic. „Trebuie
ne prezentăm cu un punct 
deosebit de nou și de origi
nal", au hotărît ei. Și Alexan
dru Boșcai s-a angajat atunci 
să construiască singur, cu mij
loace proprii, o orgă electro
nică.

De fapt ideea construirii u- 
nui asemenea instrument a 
încolțit în mintea tânărului 
nostru cu aproape un an de 
zile mai de 
— în urma 
lui dat de 
cehoslovac
Vechi și pasionat radiofonist, 
înzestrat totodată cu 
sibil simț muzical, 
xandru Boșcai s-a 
deindată, cu pasiune, 
ceteze și să studieze 
literatura de specialitate de
dicată instrumentelor de mu
zică electronice. Încurajat de 
tovarășii de munci și ajutat 
materialicește de comitetul de 

. întreprindere, el a pornit apoi 
să-și confecționeze rind pe 
rină toate piesele necesare 
instrumentului muzical pro
iectat.

vreme. Mai precis 
audierii concertu- 
cunoscutul solist 
Oița Csermak.

un sen- 
— Ale- 

apucat 
să cer- 

toată ■

cel de-al doilea instrument e- 
lectronic construit de Alexan
dru Boșcai. După succesul 
dobîndit la concursul raional 
de la Lugoj, tînărul electri
cian (încurajat de întregul co
lectiv al uzinei și ajutat ma
terialicește de Casa de cultu
ră din Caransebeș) s-a hotărît 
să construiască un instrument 
cu calități acustice și tehnice 
superioare. Noua orgă electro
nică (cu care intenționează să 
se prezinte la faza regională 
a concursului artistic de ama
tori) se va bucura de îmbună
tățiri substanțiale. Ea va avea 
— ne-a asigurat autorul ei — 
cel puțin 30-40 cifre de re
gistre și o claviatură de mină 
și de picior compusă din 5 oc
tave. Sunetele emise vor imita 
instrumente de suflat sau vînt 
(fluier, flaut, saxofon) instru
mente de percuție (xilofon, 
timpan, tobă, fierestrău etc.), 
instrumente cu coarde (man
dolină, vioară) etc., etc.

Bănuim că juriul va aprecia 
în mod pozitiv manca/ talen
tul ți priceperea tinărahi e- 
lectrician de la „Oțelul Roșu". 
Noi îi dorim din toată inima, 
și pe această cale, succes de
plin!

ză“ șî „Scene dramatice” o 
suită pentru pian.

fn planurile de creație ale 
compozitorului figurează și un 
ciclu pentru pian „Din galeria 
de tabloufî a lui Lado 
diașvili* care va fi 
din 17 piese-miniaturi 
diferite tablouri ale 
pictor.

ZOIA-LUMINIȚA
Un impresionant episod despre un copil sovietic 

pierdut în 1941 și regăsit în țara noastră

amilia Cențovilor se pregă
tea să plece la odihna la 
Odesa. Au hotărît si tri

mită copiii inainie. urmind ca 
părinții să vină după aceea. Anna 
Petrovna i-a dus pe Tamara, Ro. 
man și Zoia la fratele său la 0- 
desa. Peste cinci zile, la 22 iu
nie a începui războiul. Zadarnic 
au încercat Cențovii — Anna Pe
trovna și Boris Ivanovici — să a- 
jungă atunci, in 1941 la Odesa. 
De la frate au primii deja scri
soare. de pe front. Ce s-a petre, 
cut cu copiii, unde sînt, cu cine ?

Copiii au ajuns la casa de co
pii nr< 1 din Odesa vremelnic 
ocupată de armatele fasciste. O 
dată a trecut pe acolo soția unui 
ceferist romin,

— Privește ce copil drăgălaș ! 
— a atras ea atenția asupra Zo- 
iei, pe atunci de 3 anișori.

— Părinții, desigur, i-au mu
rit..,

Și Zoia a devenit unica fiică in 
familia unui muncitor romin. 
care demult visa să aibă un co. 
pil.

Sora mai mare, Tamara, și-a 
căutat după aceea surioara.O dată 
i-a fost dat să o întâlnească pe 
femeia carp o adoptase pe Zoia.

— E război, fetâțo, înțelegi ta. 
e război — i-a *pus muncitoarea 
romîncă. Crede-mă că Zoiei îi va 
fi ntai bine, la noi... Și i-a dăruit 
Tamarei două poze în care Zoia 
era fotografiată împreuna cu ma
ma ei adoptivă.

/n patruzeci și patru Odesa 
a fost eliberată. Anna Pe. 
trovna Cențova a venit la 

Odesa și i-a găsit pe Tamara și 
pe Roman la casa de copii. Zoia 
nu era cu ei. Și atunci au început 
căutările.

In arhivele casei de copii se 
păstra un document în care se

spune* câ Zoia Cențora « fost în- 
ftaiâ do o celâțcancă rominâ. 
Cine ere ? Acemia Mm « Știa. în 
documente ora trecută : Eugenia 
Ion.

Cînd războiul a luat sfirșit, 
«sic* fotografie a /oj| trimisă la 
Bucuroșii. Acolo t-a văzut că in 
Ro mmm triiete sute de familii 
cu numele Ion. Iar dintre aces
tea, 54 de fentei ateau numele 
Eugenia. Mai apoi s-a încercat 
să se afle care dsrUro acestea fu
sese in Odesa. tu fusese nici una. 
Atunci, terarâțh rcrmini eu mers 
pe altă cale. Au alcătuit o listă 
eu toate fetițele din fură născute 
ca 2A ani înaintea războiului și 
care se numeau Zoia. S-au aflat 
a fi

Oamenii care o căutau pe Cen
țova au : - ut cunoștință cu fie
care Zo.r, dar fata sovietică, a- 
ceea rare o căutau părinții ei, 
n-a fost găsită printre ele.

Au continuat să caute fata du
pă nume, după pronume, după 
fotografia veche și îngălbenită. Au 
câutat.o în toate colțurile Romî- 
niei. Iar ea trăia în București, in 
raionul Stalin, învăța la ufi liceu 
foarte bun, se ocupa cu mustea, 
învăța limbi străine. Desigur și 
rusa era pentru ea o limbă străi
nă, Doar ea era romincă.

dată, fata a găsit în casă o 
sticlă ciudată, de culoare 
închisa, pecetluită bine cu 

smoală, dar.., ușoară. Ce putea fi
in ea ?

Mama
- Nu
Acum

fi mai puternică decit toate. Fata 
a căutat din nou sticla ascunsă 
de mama.

Acolo erau hirtii, Rinduri scri
se la mașină cu cuvinte ciudate 
„Dosar... Tribunal. Act de înfie-

s-a speriat : 
umbla acolo ! 
curiozitatea se arătă a

re a copilului**. însemna că cei 
pe care ea h socotea mamă și ta- 
tă.„

Și Zoia pUnse, plinse amar.

/Xn acest timp ofițerul romin 
de miliție N, Stole a a- 
juns la concluzia câ actul 

de la caso de copii este greșit, 
iar rominca care a luat in grijă 
o fetiți sovietici se poate numi 
oricum, numai Idn ftu. Era bini 
stabilit insa, că această fe
meie a locuit in Odesa pe 
strada Pirogov, unde dtsiguf, 
locuiseră și ulii romini care lu
crau la cafea ferată și poștă. Fo
tografia a fost arătată rominilor 
cere ci nd va locuiseră pe strada 
PirogoVt

— Pe fetiță n.o cunosc — spu
se Elrire Apostol, dar femeia din 
fotografie este soția ceferistului 
Eremia Drimbâ.

Soția lui Eremia Drlmbi nu 
mai era in viață, murise cu trei 
ani în urmă. S-ar fi putut mer' 
ge la Eremia Drimbâ și să fia 
întrebat dacă fata este a lui. Dar 
bătrlnul era bolnav de inimi și 
n-au vrut să-l tulbure.

Au hotărît să se adreseze ac
telor. Și într-una din arhive au 
găsit în. sfirșit dosarul nr. 2985/ 
1944, unde se spunea că perechea 
Mafia și Eremia Dtîmbă aii ce. 
rut înfierea fetiței luată de la 
casa de orfani nr. 1 din orașul 
Odesa. La înfiere a fost martoră 
Alexandrina Suliță — sora Mă
riei Drîmbă.

Alexandrina și-a aruncat o 
privire pe fotografia veche a Zo- 
iei și a precizat îndată : fetița 
asta a fost luată atunci de Maria.

A stfel, după nouăsprezece 
jFu nni a fost găsită Zoia Cen

țova, care în București este 
cunoscută ca Mariana-Luminița

Drîmbâ. Zoia a aflat că tatăl său. 
Boris Ivaaaaici Cențov, lucrează 
la Moscova, câ de multă vreme o 
eitutâ mama, fratele, sora. Și iată 
prima scrisoare către părinți. E 
scrisă pe rusește, dar cu ajutorul 
dicționarului.

„...Dragi mei părinți, nu-mi 
vine să cred că tot ce s-a intîm. 
plat este adevărat. Dragă mamă, 
nimeni nu este vinovat. Vinovat 
este doar războiul. El m-a rupt de 
voi toți. Oamenii care m-au luat 
din Odesa și sint părinți pen
tru mine, m-au iubit și m-au 
crescut foarte bine...

Dragă mămică ! Eu nu ctedeam 
că te voi mai găsi vreodată. A. 
cum sini fericită că voi vedea ța
ra în care m-am născut, vă voi 
îmbrățișa și săruta. Niciodată 
însă nu voi părăsi la bătrînețe 
pe tatăl meu adoptiv..*

Și iată fi a 
scrisă Cențovilor 
Suliță.

„Dragă, iubită 
n-am știut niciodată adevărul, tot. 
deauna am crezut ci nu mai sîn- 
teți în viață. Sora ȘÎ cumnatul 
meu au iubit-o foarte mult pe fe
tiță. Ea a terminat liceul, iar a- 
cum termină facultatea. Să știți 
că iubim întreaga voastră fami
lie ca și pe Zoia. Familia voastră 
a devenit familia noastră"...

Intr-O zi din primăvara acestui 
an Cențovii au venit să întîmpine 
trenul de la București. Vagoanele 
se mișcau încă încet de-a lungul 
peronului, dar mama căuta vago* 
nul al optulea. Mergea după 
privea prin ferestre, întreba 
pasageri :

— Unde-i Cențova ?
Zoia Stătea la fereastră și 

Ochii își căuta mama. Ea n-o 
tuse nouăsprezece ani și tot a

H. ANDREI

ei Eremia Drimbâ, Ana Petrovna ȘiZoia - Luminița cu părinții
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eunoscul-o. A putui doar să spu
nă :

— Mamă
T. KUTUZOVA 

„Komsomolskaia Pravda" 
23 iulie 1960
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In această lună a lui au
gust Cențovîi au întors 
vizita fiicei lor, la Bucu

rești. Vă puteți, desigur, ușor 
închipui un bătrîn cu părul 
alb, cu o față blîndă $i lumi
noasă : acesta e Boris Ivano
vici. Și o fată cu părul blond, 
cu ochii strălucind de ferici
re : aceasta e Zoia-Mariana- 
Luminița. Ei doi, tatăl șî fii
ca, au venit zilele trecute la 
redacția ziarului nostru. Bo
ris Ivanovici e invalid de răz
boi și merge sprijinindu-se în 
baston.

Zdrasdvuite, zdrasdvuite, 
spunea el tuturor Iar Zoia ne-a 
povestit cum, ajunsă la Mosco
va, a trecut prin clipe de vis. 
Adesea, plimbîndu-se cu fra
tele ei prin cartierul în care 
locuiau părinții și frații, era 
oprită și îmbrățișată.

— Zoia ! lat-o pe Zoia noas
tră !

Mulți oameni din Moscova 
cunoșteau povestea ei.. I se dă-

deau tot felul de daruri. Un 
muncitor de la fabrica în care 
a lucrat mama ei i-a dăruit 
un ceas micuț pe care era 
gravat numele Annei Pe
trovna.

— Noi îți stimăm și-ți în
drăgim mult familia, i-a spus 
el.

Acum, Boris Ivanovici, do
rea mult să aducă prin 
ziarul nostru mulțumiri 

tovarășilor romîni care l-au a- 
jutat să-și regăsească fiica și 
care i-au devenit foarte dragi. 
Iată scrisoarea sa care ne-a 
fost tradusă chiar de Zoia ;

,,Dragii mei,
Au trecut nouăsprezece ani 

de cînd nu mai știam de 
soarta micuței mele Zoia... 
4cum am găsit-o mare și 
frumoasă. E greu să spun cît 
sînt de fericit I Niciodată 
nu-mi pierdusem nădejdea 
că o voi găsi, dar acum a. 
eastă nădejde s-a împlinit, 

^amilia mea este întreagă.
Vă mulțumesc, dragii mei 

tovarăși. Iți mulțumim din 
tontă inima, dragul meu Ere
mia. Dumneata și soția du- 
mitale ați crescut-o pe Lu
minița cu toată iubirea P°

Boris Ivanovici Cențov.
Foto : N. STELORIAN

care o poate dărui un pă
rinte copilului său. îngădui, 
ți-mi să aduc calde mulțu
miri ofițerului romin, N, 
State, pentru minunata ja 
strădanie depusă în căutarea 
fiicei mele.

Vedeți dumneavoastră 
războiul lasă în urma lui a- 
tîtea nenorociri care fac să 
rămînă încă multă vreme, în 
suflete, durerea. Așa s-a pe-* 

trecut și cu mine. Războiul 
se sfîrșise de mult dar în su^ 
fletul meu mocnea încă du* 
rerea. Acum sînt fericit. Vă 

mulțumesc încă odată".
Boris Ivanovici Cențov 

București, 22 august 1D60-

...In ziua de 23 August i-am 
întîlnit pe Cențovi întorcîn- 
du-se de la manifestație. Mer
geau de braț, cu Zoia între ei. 
Uneori Anna Petrovna și Bo
ris Ivanovici se opreau pri- 
vindu-și îndelung fiica. Emoția 
le năvălea mereu în suflet și# 
ca să și-o ascundă, o întrebau 
aproape într-un glas :

— Luminița, cum spuneai că 
se numește această stradă ?

Iar ea îi înțelegea și era fe
ricită.

V. BARAM
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

Pe 
tarul 
secția 
tractoare din Orașul Stalin, 
l-am găsit, ca de obicei, la 
postul său de muncă. Discu
ția s-a legat repede, simplu, 
firesc. Cu acest prilej am 
aflat multe fapte interesan
te, semnificative din viața 
organizației U.T.M., a ute- 
miștilor și tinerilor din sec
ție. Am aflat, de pildă, eă 
sub îndrumarea comuniștilor, 
utemiștiî și tinerii de aiei 
s-au alăturat cu căldură che
mării de a gospodări cu gri
jă fiecare gram de metal și 
că numai în acest an, prin 
reducerea consumurilor spe
cifice, folosirea deșeurilor, 
reducerea rebuturilor etc. ei 
au realizat economii în va
loare de peste 
au colectat în 
peste 100 tone 
Am mai aflat 
că peste 60 de 
tineri din secție sînt 
la liceul seral, iar alți 40 se 
pregătesc să-și completeze 
studiile în noul an școlar. 
Aceste succese se datoresc în 
primul rînd faptului că orga
nizația U.TJM. este condusă 
în permanență, zi de zi, cu 
dragoste și pricepere de că
tre organizația de partid. Mij
loacele prin care organizația 
de partid, comuniștii din sec- 

ă ție îndrumă activitatea orga
nizației U.T.M. sînt dintre 
cele mai variate. Un loc deo
sebit între acestea îl ocupă 
adunările de partid in care 
este analizată activitatea or
ganizației U.T.M.

— Aceste adunări, spune 
Nieolae Noghi, marchează de 
fiecare dată puncte de co
titură în activitatea orga
nizației U.T.M. și reprezin
tă pentru noi, utemiștiî, ade
vărate școli de educație co
munistă.

Cu cîteva luni în urmă, co
muniștii din secție au anali
zat, într-o adunare generală, 
modul în care se ocupă or
ganizația U.T.M. de eduearea 
comunistă a tineretului.

Referatul prezentat de bi
roul organizației U.T.M. in a- 
d un area de partid se ocupa în 
cea mai mare parte de modul 
in care s-a desfășurat invăță- 
mîntul politic U.T.M. In cele 
trei cercuri de invățămint po
litie. sublinia referatul, au 
participat peste 100 de ute
miști și tineri Expunerile și 
seminariile s-au desfășurat la 
un nivel politic și ideologic 
satisfăcător și în strînsă legă
tură cu activitatea practică a- pentru creștere»- prodnetivită- * 
organizației U.T.M., a cursan- 
ților. De asemenea, în secție 
s-au organizat cîteva conferin
țe și expuneri pe teme politi
co-educative, iar în adunările 
generale se organizează cu re
gularitate informări politice a- 
supra evenimentelor interne și 
internaționale

— Tot ce ne-aî spus aici e a- 
devărat — 1 s-a adresat lui Ni- 
colae Noghi comunistul Petre 
Duca, secretarul organizației 
de partid. Invățămintul poli-

600.000 lei și 
același timp 
de fier vechi, 
de asemenea 

utemiști și 
elevi

Cititori propagandiști
(Urmare din pag. l-a)

viața Hotărîrile Congresului al 
III-lea al P.M.R. La fiecare sec
ție erau înfățișate probleme 
locale ale muncii. Programul 
pregătit pentru finala pe raion 
povestește un caz real : redarea 
în producție, de către o brigadă 
de muncă patriotică, a unei son
de inactive : sonda 64, una din 
nenumăratele sonde redate în 
producție în aceste zile. înainte 
de concurs, brigada a făcut mai 
multe repetiții generale cu pu
blic. Spectatorii au intervenit, 
s-au discutat amănunte tehnice. 
Așa îneît, pe bună dreptate, s-ar 
putea spune că de fapt, autorii 
programului sînt aproape toți 
muncitorii schelei. Din păcate, 
mai sînt unii tineri funcționari 
din centrala administrativă care 
nu au răspuns decît în mică mă
sură chemării comitetului U.T.M. 
de a participa la concursul cui- 
tural-sportiv.

Sutele de muncitori din Băicoî
-------

■

acestui an 
școala într-o

în frumoasa localitate 
R. A. M.-Top li ța.

Nieolae Noghi, secre- 
organizației U.T.M. din 
T.M. 3 a Uzinelor de

A DEVENIT MAI BOGATĂ

comisia 
cartea".

tic s-a desfășurat intr-ade
văr bine, s-au ținut și confe
rințe interesante, s-au organi
zat și informări politice. Dar 
eu aș dori să aflu cum își pe
trec tinerii muncitori din sec
ție timpul lor liber, ce cărți 
citesc, ce spectacole vizionea
ză...

Nieolae Noghi n-a putut să 
răspundă satisfăcător la aceste 
întrebări. Și asta pentru că bi
roul organizației U.T.M., înțe- 
legind unilateral sarcina edu
cării comuniste a tineretului, 
n-a folosit in munca educativă 
și celelalte forme și mijloace 
care stau la îndemîna organi
zației U.T.M.

Așa cum era și firesc, co
muniștii le-au atras membri
lor biroului organizației U.T.M. 
atenția asupra acestui neajuns 
din activitatea organizației 
U.T.M.

Nieolae Noghi, secretarul 
organizației U.T.M., ca și cei
lalți membri ai biroului, pre- 
zenți la ședința, au înțeles 
din discuțiile purtate în adu
narea de partid că educația 
comunistă a tineretului nu 
Se realizează numai prin cî- 
teva acțiuni specifice (învăță- 
mint politic, conferințe, infor
mări etc.) ci prin întreaga ac
tivitate a organizației U.T.M. 
Și an mai înțeles membrii 
biroului U.T.M. un lucru de 
preț din discuțiile comuniști
lor și anume că orice acțiune 
a organizației U.T.M.. fie că 
se referă la învățămîntnl po
litic sau la activitatea tineri
lor în producție, la organiza
rea reuniunilor tovărășești sau 
la concursurile sportive etc. 
trebuie să urmărească un scop 
precis: să sădească în con
știința tinerilor principii co
muniste de conduită în mun
că. in viață și societate.

Membrii biroului organiza
ției U.T.M. au plecat de la a- 
ceastă adunare știind ce au de 
făcut pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a muncii 
de educare comunistă a tine
rilor din secție. După cîteva 
zile propunerile, sugestiile fă
cute de comuniști in adunarea 
de partid s-au închegat in
tr-un plan al organizației 
U.T.M., pe baza căruia s-au 
inițial in ultimul timp multe 
acțiuni interesante și cu un 
bogat conținut educativ. Așa 
de pildă, din inițiativa orga
nizației U.T.M. din secție s-a 
creat o brigadă artistică de 
agitație care oglindește veri
dic în programele sale preo
cupările colectivului secției 

ții muncii și reducerea pre
țului de cost, combate mani
festările de indisciplină etc. 
șî tocmai de aceea spectacolele 
brigăzii sînt așteptate și ur
mărite de fiecare dată eu de
osebit interes de către munci
torii tineri și virstnici din sec
ție. De mult succes se bucură 
în rîndul tinerilor și serile de 
odihnă colective, o formă nouă 
și eficace de petrecere plăcută, 
distractivă și educativă a tim
pului liber. De obicei, in ca- 

care colaborează cu pasiune la 
munca brigăzilor de agitație, 
care vin cale de mulți kilometri 
să caute • carte ce-i interesează, 
sînt un semn al vremurilor pe 
care le trăim. Vremuri in care 
partidul a deschis oamenilor 
muncii toate drumurile
ade virata cultură.

(Urmare din pag. î*a)

ce-au făcut ceilalți colegi. De
odată aud lîngă mine:

—- Am făcut o teză grozavă 
fără să mă pregătesc. Am co
piat totul din carte.

Cel care se lăuda cu isprava 
făcută era colegul meu Ion 
Casmală. Nu-și dădea seama 
ce lucru rușinos săvîrșise : să 
te împăunezi cu merite care 
nu-ți aparțin, să încerci să te 
ridici în ochii tovarășilor pro
fesori și ai colegilor prin în
șelăciune, să furi, în ultimă in
stanță! M-am întrebat: va pu
tea oare elevul acesta, proce- 
dînd așa, să ajungă un om 
bine pregătit ? N-am putut to
lera fapta lui nedemnă și am 
vorbit cu tovarășul profesor și 
cu membrii biroului U.T.M. 
S-a organizat atunci o aduna
re U.T.M. fulger. întregul co
lectiv a condamnat cu indig
nare atitudinea lui. Astfel de 
lucruri urîte, care n-au ce 
căuta în comportarea unui e- 
lev de astăzi, nu s-au mai în- 
tîmplat de atunci în clasa noa
stră. Colectivul a știut să le 
combată la timp.

Cornel Mezdrea 
a IX-a.

La sfîrșitul 
plecat cu 
excursie. Am poposit la Hune
doara și-am vizitat combinatul 
siderurgic — cetatea oțelului. 
L-am cunoscut atunci și pe 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste. Citisem înainte des
pre el. întotdeauna cînd mă 
gîndeam la titlul înalt pe ca

drul serilor de odihnă tinerii 
muncitori ascultă o confe
rință sau o expunere intere
santă, participă Ia jocuri de 
societate, apoi dansează o oră- 
două. Aceste seri de odihnă 
ajută tinerilor să se cunoască 
mai îndeaproape, să lege noi 
prietenii. In ultimul timp s-au 
îmbunătățit de asemenea sim
țitor și munca cu cartea. Ur- 
mînd sfaturile comuniștilor, 
biroul organizației U.T.M. 
s-a preocupat îndeaproape de 
popularizarea cărții în rîndul 
tinerilor, prin recenzii, afișe, 
vitrine cu cărți. A fost reorga
nizată de asemenea 
concursului „Iubiți 
Rezultatul ? Peste 30 de ute
miști au devenit deja purtă
tori ai insignei „Prieten ai 
cărții", iar alții 50-60 se pre
gătesc intens să obțină insig
na in curind. Și cu toate că 
organizația U.T.M. din secție 
nu a făcut decît primii pași 
în îmbunătățirea activității 
sale cultural-educative, re
zultatele au început să apară.

— întârzierile și absențele 
nemotivate din producție, 
spune cu îndreptățită mîndrie 
inginerul Vasile Gușu, mem
bru în biroul organizației 
U.T.M., au dispărut aproape 
cu desăvirșire iar cit privește 
calitatea produselor, priviți vi
trina cu rebuturiI De aproa
pe trei luni nu a mai fost fo
losită.

Intr-adevăr, rezultatele a- 
cestea reprezintă cea mai 
grăitoare dovadă că activita
tea politică și cultural-edu- 
catâvă pe care o desfășoară, 
acum organizația U.T.M. în 
rindul tineretului se află pe 
drumul cel bun. Acesta este 
însă numai începutul, căci 
pe baza indicațiilor primite 
de la comuniști în adunarea 
de partid, organizația U.T.M. 
are pentru viitor planuri și 
mai ample pe care se vor stră
dui să le îndeplinească ridicind 
la un nivel superior munca de 
educare comunistă a tineretu- 

I. ANDREI

Strungarul fruntaș Vasile Șrpoș de la întreprinderea „Electroceramica*4 din Turda împărtășește 
cu bucurie din experiența sa tinârului Vasile Câbulea pe ca re-l sprijină in ridicarea califi

cării sale.

ANCHE TA NO ASTRA
re-I deține mă simțeam stră
bătut de un fior, de un fel de 
emoție și mă întrebam cum 
trebuie să fie oare, cum tre
buie să arate un Erou al Mun
cii Socialiste. Acum știu. Ște
fan Tripșa este un muncitor 
minunat, un om modest, des
chis, plin de viață. Un comu
nist.

Oțelarii vorbeau despre el 
cu adînc respect ca despre un 
om pătruns de dragoste pen
tru colectivul socialist, ener
gic, hotărît în acțiuni, care 
promovează, prin munca lui, 
clipă de clipă, noul spre bi
nele poporului muncitor. Am 
avut mai apoi bucuria ca to
varășul Tripșa să ne invite la 
locul său de muncă — oțelă- 
ria nr. 2 — și să ne vorbească 
despre meseria lui, despre oțel, 
despre entuziasnhul cu care au 
pornit oțelarii la înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului parti
dului nostru.

— Vă așteptăm și pe voi 
pentru ca toți, împreună, să 
pornim cu și mal mare avînt 
la muncă — ne-a spus el a- 
tunci.

Acum, cînd răspund la an
cheta „Scînteii tineretului" mă 
gîndesc la cuvintele lui Ște
fan Tripșa. într-actevăr și el 
și toți muncitorii patriei noa- 
tre ne așteaptă cu încredere 
și pe noi, elevii, să ne înca
drăm în ritmul avîntat al con
strucției socialismului.

Eu vreau să devin un mun
citor destoinic așa ca cei pe 
care i-am cunoscut în ceta
tea oțelului, așa ca Ștefan 
Tripșa. Pentru aceasta, însă, 
trebuie să învăț acum cu pa
siune și abnegație pentru că, 
înțeleg, că de modul cum mă 
pregătesc acum depinde în

Costume naționale pitorești din regiunea Bacâu

Inovatorii
(Urmare din pag. l-a)

temelia noului sisțem de diri
jare a focului, elementul de 
prim rang în făurirea oțelului, 
a fost nevoie de multe efor
turi. Noutatea lui a făcut pe 
tineri să „înghită- cărți tehni
ce cu duiumul. Dacă ei nu e- 
rau animați de acea îndrăz
neală izvorîtă din conștiința 
că lor li s-a încredințat o sar
cină de mare importanță, o 
sarcină de partid, aceea de a 
contribui la dezvoltarea nive
lului tehnic al producției, nici 
rezultatele poate nu erau a- 
cestea. Munca dîrză, plină de 
abnegație, perseverență, iată 
cheia izbînzilor pe acest front, 
greu, al luptei pentru intro
ducerea și dezvoltarea tehnicii 
noi, înaintate.

Dar promotorii progresului 
tehnic de la oțelăria 
nouă nu consideră înche

iată lupta lor pentru perfecțio
narea procesului de făurire a 
oțelului. Căutările continuă.

mare măsură capacitatea cu 
care voi ști să-mi rezolv sar
cinile ce mi se vor încredința. 
Nu sînt pe deplin mulțumit 
de felul cum am învățat pînă 
acum. De multe ori am în
vățat doar de dragul notelor. 
După ce luam o notă bună la 
o materie, nu mă mai pregă
team cu aceeași temeinicie, 
pentru că știam că nu voi mai 
fi ascultat. Or, m-ăm convins 
că acest lucru este dăunător 
pregătirii mele.

Pentru ca să stăpînești o 
materie trebuie sa înveți con
tinuu, cu o perseverență spo
rită. în clasa noastră avem însă 
elevi repetenți. Printre ei este 
și Vasile Hrizea. Socot că a- 
tunci cînd ai rămas repetent 
înseamnă că ai rebutat un an. 
Deci un an lipsă din viața și 
munca ta. în acest an, în jurul 
lui Hrizeâ s-a muncit, s-a 
construit, s-au înregistrat suc
cese. Este rușinos și condam
nabil că nu a contribuit și el. 
cu puținul lui la aceste suc
cese. în viitorul an școlar și 
eu și colectivul de elevi sîn- 
tem hotărîți să învățăm mai 
bine și să ajutăm în același 
timp șl pe colegii noștri mai 
slab pregătiți.

Eugenia Pișiea
clasa a IX-a.

Ancheta „Scânteii tineretu
lui", m-a determinat să vor
besc despre mine, despre vi
surile mele, despre colegii 
mei.

Eu învăț într-o școală nouă, 
frumoasă, din cartierul munci
toresc „Tractorul". Cînd m-am

și îți 
nimic nu 
stăvilească 
încrederea,

Mai sînt multe de făcut. Țara 
le cere tot mai mult oțel. Di
rectivele Congresului al III-lea 
al partidului le-au dat noi 
imbolduri, le-au lărgit orizon
turile preocupărilor. Cînd par
tidul îți dă o sarcină 
acordă încredere, 
mai poate să-ți 
mersul înainte.
munca dîrză, însuflețită de 
un scop măreț, deschid toate 
tezaurele sufletului omenesc. 
Și tocmai munca perseverentă, 
plină de căutări i-a ajutat pe 
acești exploratori ai noului să 
ajungă în primele rînduri. Și 
ei nu se socotesc „grozavi". 
Te uimește modestia lor. Este 
adevărata modestie, cîștigată 
din simțămîntul de înaltă răs
pundere născut în focul mun
cii. în felul acesta și viața lor 
este plină, interesantă ; iar în 
lupta pentru cucerirea viitoru
lui schițat de recentele docu
mente ale Congresului parti
dului, cuceresc mereu noi po- 

născut, acest cartier nu exis
ta. Părinții mei povestesc că 
în locul lui erau căsuțe piper
nicite unde trăiau în mizerie 
familiile muncitorilor de la 
„I.A.R."

Acum, cartierul s-a transfor
mat intr-un adevărat oraș, 
s-au clădit blocuri moderne 
pentru muncitori, magazine, 
cinematograf, s-au amenajat 
alei frumoase, parcuri. Mereu 
apare în cartierul nostru ceva 
nou și mă bucur că trăiesc în 
anii aceștia plini de realizări. 
Dar în același timp mă întreb, 
mă gîndesc, dacă sînt și eu 
prin munca mea la înălțimea 
acestor ani, dacă muncesc în 
așa fel îneît să pot răspunde 
cu cinste grijii care ne-o poar
tă partidul. M-am hotărît de 
mult să devin profesoară. Este 
o profesiune grea, dar frumoa
să. Trebuie să muncești cu 
copiii, să-i formezi, să-i educi 
să devină oameni întregi, fo
lositori societății socialiste. La 
școala noastră sînt mulți pro
fesori crescuți și educați de 
partid care se străduiesc cu 
dragoste să ne învețe. Admir 
la ei răbdarea și perseveren
ța cu care ne ajută să înțele
gem nu numai lecțiile predate, 
ci și felul cum trebuie să ne 
purtăm în viață.

Chipuri de profesori și învă
țători minunați am întâlnit și 
în cărțile pe care le-am citit.

Dar în mod deosebit, atunci 
cînd mă gîndesc la viitoarea 
mea profesiune, am în față 
chipul învățătoarei sovietice 
din filmul „învățătoarea din 
Șatrîi". Cînd a plecat în satul 
acela îndepărtat, tînăra învă
țătoare abia terminase școa
la. Dar cît de bine cunoș
tea ea viața, oamenii. Erau a-

Mircea Dobrescu
l impresionat 

prin jocul său dinamic
ROMA 27 (Agerpres). — Re- 

uniunile turneului olimpic de 
box de la „Palazzo dello Sport** 
sînt urmărite cu mare interes 
de amatorii de sport din ca
pitala italiană. Printre prota
goniștii de seamă ai reuniu
nilor de vineri, despre care 
specialiștii străini au avut nu
mai cuvinte de laudă se nu
mără și reprezentantul R. P. 
Romîne la categoria muscă 
Mircea Dobrescu care a im
presionat prin boxul său di
namic și varietatea loviturilor, 
în meciul cu brazilianul Jose 
Neves.

O impresie excelentă au lă
sat din nou pugilișth sovietici. 
La categoria pană Nikanorov, 
care-1 înlocuiește pe campio
nul olimpic Safronov, a dis
pus de o manieră categorică 
de Spanakos (S.U A.), în timp 
ce la categoria „mijlocie** Feo
fanov l-a depășit la puncte pe 
cunoscutul campion francez 
Leveque. Doi dintre favoriții

a treia
ROMA 27. (Prin telefon de la 

trimisul special „Agerpres" T. 
Vomictt).

Ziariștii și specialiștii spor
tivi prezenți la Roma cu ocazia 
Jocurilor Olimpice constată după 
primele 3 zile că întrecerile se 
ridică la un înalt nivel tehnic, 
performanțe și noi recorduri o- 
limpice excelente fiind înre
gistrate chiar din probele preli
minarii.

De un mare interes se bucură 
turneul olimpic de lupte clasice 
care se desfășoară pe cele 3 sal- 
telp instalate intre coloanele ce 
străjuiesc ruinele basilicii lui 
Massenzio. în această competi
ție toți antrenorii prezenți îl 
văd ca un serios pretendent la 
titlul categoriei „muscă" pe ro- 
mînul Dumitru Pirvulescu care 
a impresionat prin tehnica sa. 
Ei cred ci în afară de Pirvulescu 
șanse la o medalie olimpică mai 
au italianul Fabra 
Kocerghin.

în legătură cu 
luptătorilor romîni, v
Ion, președintele Federației in
ternaționale de lupte și preșe
dintele juriului de apel, ne-a
declarat următoarele: „Luptă
torii romîni sint foarte bine
pregătiți. Părerea mea este că 
acest turneu olimpic va fi cel 
mai dificil din cite au avut loc 
pînă acum. Luptătorii romîni 
constituie pentru mine o adevă
rată revelație, și cred că ei vor 
juca în continuare un rol de 
seamă printre fruntași".

și sovieticul

comportarea
Roger Cqu-

clasice, obți-

să concureze 
pentru locuri

★ ROMA 27 (Agerpres). — 
Corespondență specială: în 
ziua a treia a Jocurilor Olim
pice de la Roma reprezen
tanții R P. Romîne au susți
nut întreceri dificile la caiac- 
canoe și lupte 
nînd rezultate promițătoare 
care le permit 
în continuare 
fruntașe. Pe lacul Albano au 
fost desemnați ultimii final iști 
ai probelor de caiac-eanoe. 
Leon Rotman s-a clasat pe 
locul doi întruna din semifi
nalele probai de canoe simplu 
(1000 m.). El va concura luni 
după-amiază în finală alături 
de Silaiev (U.R.SS), Polako- 
vici (R. S. Cehoslovacă), Strin
ger (Canada). Party (R P. Un
gară), Christensen (Danemar
ca). Emanuel Ison (Suedia), 
Ivanov (R.P. Bulgaria) și Lo
wer (Germania). S-au mai ca
lificat pentru finale Maria 
Szekeli și Elena Lipalit la

de
eu

so-

tund vremuri deosebit 
crincene, copiii veneau 
greu la școală. Dar datorită vo
inței sale de fier, datorită ab
negației, pasiunii pentru me
seria ei. tînăra învățătoare a 
putut face față acelor greu
tăți, a putut învăța copiii.

Acum sînt create condiții 
minunate de muncă pentru 
învățători, pentru profesori. 
Eu voi pleca acolo unde va 
fi nevoie de mine. în oricare 
sat, în oricare oraș. Aș dori 
să mă dedic educării copiilor 
cu aceeași dragoste cu care 
s-a dedicat învățătoarea 
vietică.

în clasă la r noi au existat 
uneori în comportarea unor e- 
levi manifestări rușinoase. Eu 
vreau să vorbesc însă despre 
un lucru care mi s-a părut 
destul de grav, pentru un elev 
de tip nou și anume despre e- 
goismul de care dau dovadă 
unii.

Colegul meu Constantin Țo- 
lea învață foarte bine. Nu 
l-a interesat însă niciodată 
restul clasei, colegul de lîngă 
el. „Treaba fiecăruia cum în
vață" răspndea el ori de cite 
ori i se reproșa acest lucru.

Am discutat de multe ori cu 
el și eu și alți colegi ai mei. 
I-am arătat cît de dăunător, 
de urît este acest mod de a 
privi colegii, colectivul și am 
constatat cu bucurie la sfîrși
tul anului că munca noastră 
de lămurire a dat 
Constantin Țolea 
pentru examene cu 
mai slabi.

în anul viitor, voi 
preună cu întreaga 
lupt de la început 
tuturor manifestărilor de acest 
fel. 

rezultate, 
a învățat 
doi colegi

căuta îm- 
clasă să 
împotriva

categoriei semigrea" : cam
pionul european Pietrzikowski 
(R. P. Polonă) și bulgarul Spa- 
sov (R. P. Bulgaria) au de
butat victorioși în compania 
boxerilor Crai Crawford (Gu
iana) și respectiv Ould (An
glia). Cu mare interes este aș
teptată evoluția campionului 
nostru Gh. Negrea care va 
primi replica lui Oywello (U- 
ganda).

O remarcabilă victorie 
objinută de luptătorul 

nostru Gh. Popovici
Vineri seara, foarte tîrziu, în 

cadrul competiției de lupte cla
sice reprezentantul nostru la ca~ 
tegoria „semigrea" Gheorgho Po- 
povici a repurtat o remarcabilă 
victorie prin tuș în fața japone. 
zului lshikira. De remarcat că a- 
ceasto este cea de-a patra victo
rie realizată de luptătorii romîni 
prin tuș în primul tur al com
petiției. La aceeași categorie, o 
mare impresie a lăsat luptătorul 
sovietic Givi Kartozia care 
învins la puncte pe 
George (S. U.A.), 

l-a 
Hote ard

ștafeta 
simplu

caiac dublu femei și 
masculină de caiac 
4x500 m. După cum se știe în 
finala probei de canoe-dublu 
(1000 m.) va concura și cuplul 
nostru - D. Alexe — I. Li pă
lit, calificat vineri după- 
amiază.

★ Simbătă seara în ultimul 
meci al preliminariilor com
petiției de polo pe apă, echi
pa R. P. Romine a învins cu 
scorul de 4—1 (1—0) echipa Ja
poniei. în urma acestei vic
torii echipa R. P. Romîne, îm
preună cu echipa Italiei, sînt 
cele două formații din grupa 
1, calificate pentru turneul 
final al Jocurilor Olimpice.

★ în competiția de lupte cla
sice sportivii romîni continuă să 
se afirme. Dumitru Pirvulescu, la 
categoria muscă, a repurtat a 
victorie prețioasă prin tuș a- 
supra campionului turc Kazim,

AN UNȚ
în cadrul Centrului șco

lar agricol din Sibiu se 
primesc înscrieri în anul I 
la următoarele școli :

Școli profesionale •

— Școala profesională a- 
gricolă cu secție romînă și 
germană.

— Școala profesională me
canică agricolă cu secție 
romînă și germană.

La școlile profesionale se 
primesc absolvenți a 7 cla
se elementare. Examenul 
de admitere începe în ziua 
de 6 sept. a.c.

Școli tehnice de maiștri:

— Școala tehnică de mai
ștri agricoli.

— Școala tehnică de mai
ștri veterinari.

La școlile tehnice de mai
ștri se primesc absolvenți 
ai școlilor profesionale cu, 
un stagiu în producție de 
cel puțin 2 ani

Examentul de admitere 
începe în ziua de 31 au
gust.

Școli tehnice :

— Școala tehnică de to
pografie .

— Școala tehnică veteri
nară.

La școlile tehnice se pri
mesc absolvenți ai școlilor 
medii cu diplomă de ma
turitate.

Examenul de admitere 
începe în ziua de 25 sep
tembrie.

Orice informații în legă
tură cu condițiile de ad
mitere și școlarizare se pot 
primi de la secretariatul 
Centrului școlar agricol din 
Sibiu, str. Dimitrov, nr- 2, 
telefon 1235.

65—64 echipa din

pe iarbă : India—
10—0. Campionii 

făcut o adevărată 
__ _ Belgia—Elveția .. 
Noua Zeeîandă-.Oîanda

Gedik, iar la categoria pană 
Mihail Sultz l-a învins tot prin 
tuș pe Jean Schintgen (Luxem
burg).

La înot în seriile probri 
de ștafetă 4x100 m. mixt, e- 
chipa S.U.A. a stabilit un nou 
record mondial cu timpul de 
4’03“ 2/10. S-au mai ealifteat,. 
pentru finală echipele Austra
liei, Canadei. Olandei, U.R.S.S. 
și Angliei.

★ în turneul de baschet (pre
liminarii) deși condusă la pauză 
echipa R. P. Bulgaria a reușit 
să întreacă selecționata R. S. 
Cehoslovace cu scorul de 75—69 
(39—43). Echipa Iugoslaviei a 
învins cu scorul de 62—61
(32—35) ochipa Franței. S.U.A. 
a dispus cu scorul de 125—66 
de echipa Japoniei, iar Mexicul 
a învins ou 
Portorico.

★ Hochei
Danemarca 
olimpici au 
demonstrație. 
4-2 ; "
1-1.

Polo pe apă : U.R.S.S.—Ar
gentina 7—4 (5—2) ; Iugoslavia 
—Africa de Sud 7—1.

ir în reuniunea de box, dis- ^ 
putută după-amiază, cu mare in
teres a fost așteptat meciul de 
la categoria muscă dintre cam
pionul european Homberg și po
lonezul Kukier< Boxerul german - 
a cîștigat net la puncte. Dintre 
favoriții acestei categorii s-au 
mai calificat pentru turul doi 
M. Dobrescu, Clee (Irlanda) și 
francezul. Parcel care l-a învins 
la puncte pe Knoesen (Africa de 
Sud). Un meci deosebit de atrac
tiv a avut loc la categoria semi- 
mijlocie intre pugilisiul sovietic 
Radoniak și Guse (Germania). 
Boxînd excelent de la distanță, 
Radxtniak a obținut 
puncte.

★ Simbată seara 
olimpică au fost 
campionii olimpici 
de 100 m liber bărbați și 200 
m bras femei. Medalia olim
pică de aur în proba de 100 
m liber a fost cucerită de 
înotătorul australian John De- 
vitt care a realizat timpul c’e 
55”2/10 (nou record olimpic). 
Sportiva Anita Lonsbrough 
(Anglia) a cîștigat finala pro
bei de 200 m bras cu rezul
tatul de 2’49’* 5/10 (nour re
cord mondial).

victoria

în piscina 
cunoșcuți 

în probele

Centrul școlar 
de mecanizare 
a agriculturii 
din Cernavoda, 
regiunea Constanța

comunică
Pentru anul școlar 1960- 

1951 se fac înscrieri pentru 
admitere Ia următoarele 
școli :

— tehnică de maiștri curs 
de zi și fără frecvență cu 
înscrieri pînă la 30 august, 
dată la care începe exame
nul.

— profesională de meca
nici agricoli, unde se pot 
înscrie pina la 5 septem
brie a c. absolvenți a 7 cla
se elementare

Informații suplimentare 
se pot cere prin poștă sau 
telefon 121.

ANUNȚ
Centrul școlar de Con- '

strucții - Școala profesio- *-■
naiă de ucenici — pregă
tește muncitori calificați
pentru sectorul construcții 
în următoarele meserii :

— zidari
— zugravi vopsitori *
— dulgheri
— instalatori electricieni , .
— instalatori sanitari 
Examenul de admitere se

va ține intre 7-14 septem- f5. 
brie 1960 și va consta in - 
următoarele probe :

— limba romînă — scris*
și oral >

— matematică — scris și
oral -■/ • ■*-. ■ {«-i fctînscrierile se primesc la 
secretariatul școlii între 20 
august — 3 septembrie I960.

Informații suplimentare 
privind înscrierea și exa- 
menu! de admitere se pot ■ 
obține la secretariatul șco
lii. Șos. Mihai Bravu nr. 
428, telefon 21.76 99. Bucu
rești.

izilalort/
năsirațf o amintire plăcută de 

pe litoral cumpărtnd

Bibelouri
Obiectele stnt executate artis- 

tic pe motiv# maritime.
De vlnzare ia roate punctele 
de desfacere alg cooperativei ’^ 
..DRUM NOU'' Constanța din: 
Eforie,'Vasile Boaită; Mamaia, 

Techirghioi șl Constanța

Cooperativa 
J)rum Nou" 
Constanta
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TELEGRAME
Excelenței Sale

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a R. P. Romine, adresez 
feliei țările-mele Excelentei Voastre și vă exprim urările mele 
cele mai sincere pentru fericirea personală și aceea a poporului 
romîn.

Helsinki
URHO KEKKONEN, 

Președintele Republicii Finlanda

V

9 /

Pe ecranele din Moscova

„Pămînt—Cosmos 
Pămînt"

i
OAMENII MUNCII DIN R.P.D. COREEANA

SE PREGĂTESC SA-L LNTIMPINE

i ii

TELEGRAMA ȘAHULUI IRANULUI

Excelenței Sale
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul sărbătorii naționale a Rominiei, adresez Exce

lenței Voastre felicitări și urări sincere pentru prosperitatea 
poporului romîn.

Teheran
MOHAMMED REZA PAHLEVI

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
— T.4SS transmite: La 27 au
gust pe ecranele din Mosco
va a fost prezentată o ediție 
specială a jurnalului cinema
tografic „Pimint—Cosmos— 
Pămînt* în care au fost in
cluse secvențe unice care pre
zintă modul cum s-au com
portat dinii Belka și Slrel- 
ka in timpul zborului lor pe 
bordul celei de-a doua nave 
cosmice sovietice. Spectatorii 
tor vedea printre altele dinii 
in stare de imponderabilita
te, momentul hrănirii etc.

PE N.S.

I,
&1 ► »

Ig 3

ș

Președintele Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale a R. P. 
Romine, Ion Gheorghe Mau
rer a primit o scrisoare din 
partea ministrului S.U.A, la

București, Clifton R, Whar
ton. în care acesta transmite 
poporului romîn in -numele 
președintelui S.U.A. și po
porului american felicitări cu 
prilejul zilei de 23 August

Semnarea Tratatului 
de prietenie 

ți neagresiune 
ch.n- - afgj n

70/V GHEORGHE MAURER,
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
București

Cu prilejul aniversării eliberării Rominiei. am deosebita 
plăcere ca în numele meu și al colegilor mei, membri ai Con
siliului Suprem al Forțelor Armate ale Sudanului, sâ exprim 
Excelenței Voastre și poporului romîn cele mai sincere felici
tări și ce’e mai bune urări.

Khartum
IBRAHIM ABBUD FERIK,

Președintele Consiliului Suprem al 
Forțelor Armate ale Sudanului

PEKIN 27 (Agerpres). D-jpă 
cum transmite din Kabul 
agenția China Nouă, in seara 
zilei de 26 august a avut loc 
ceremonia semnării Tratatului 
de prietenie și neagres.une 
intre Republica Populară Chi
neză și Regatul Afganistan.

Totodată a fost semnat co
municatul comun al Republi
cii Populare Chineze și Re
gatului Afganis’^n. I

PHENIAN 27 (Agerpres). 
Corespondentul TASS, V. Ku- 
laevski, transmite :■ Oamenii 
muncii din R.P.D. Coreeani 
se pregătesc să-l intimpine cu 
căldură pe N. S. Hrușciov, 
președintele Conciliului de Mi
niștri al UJIS-S.. prim-secre- 
tar al C.C. al P-C.U-S.

In legături cu apropiata vt- 
zită a lui N. S. Hrușciov. in a- 
ceste zile la Ambasada sovie
tică din Phemcn sosesc tele
grame și scrisori din pariea 
colectivelor întreprinderilor in
dustriale fn care se exprimă 
sentimente de prietenie față 
de poporul sovietic frate.

în telegrama muncitorilor 
de la Uzina de tractoare din 
Kian (provincia Phenanul de 
sud) se spune : întregul nos
tru colectiv a inHmpinat cu o 
bucurie nemărginită știrea 
sotiru in țara noastră intr-o 
rizttd de prietenie a președin
telui Conciliului de Miniștri 
al UJLS-S^ N. S. Hrușciov.

Telegrame și scrisori cu 
conținut asemănător s-au pri
mit din partea colectivelor de 
muncitori de la alte întreprin
deri din țară, printre care de

la muncitorii Fabricii de pro
duse ceramice din orașul 
Kanso, de la Oțelăria din 
Kansen, de la Fabrica de tn- 
strumente din Sopcihon. Apro
piata vizită a lui N. S. Htuș- 
ciov în Coreea populară a tre
zit pretutindeni in rindul oa
menilor muncii un val de 
srint in muncă.

„îl vom intimpina pe tova
rășul Hrușciov ca pe cel mai 
scump oaspete, a spus mulgă- 
toarea Na Suk Hi de la gos
podăria de stat din Sarivon. 
Ajutorul poporului sovietic 
care a trimis gospodăriei noa
stre de stat animale de lapte 
că. ca și in alte locuri din 
țara noastră, roade strălucite. 
Darul brigăzii noastre către 
N. S. Hrușciov va fi îndeplini
rea plnă la sftrșitul lunii sep
tembrie a planului anual'.

„Vom intimpina pe oaspete
le drag din marea țară vecină 
cu succese in muncă", declari 
in unanimitate oamenii mun
cii din Coreea populară care 
pășește eu încredere spre vii
torul luminos in familia unită 
a țărilor socialiste.

i

I

La Conferința O. S. A.

■i 
|

încercarea S. U. A. de a crea „un front unic
Excelenței Sale 

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a R. P. Romine
București

* Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Ro
mine am plăcerea de a vă transmite în numele guvernului și 
poporului uruguaian și al meu personal salutări cordiale.

Montevideo
BENITO NARDONE 

Președintele Consiliului Național al guver
nului Republicii Orientale Uruguay

Cu ocazia zilei de 23 August
— ziua eliberării Rominiei de 
sub jugul fascist — tov. Avram 
Bunaciu, ministrul Afacerilor 
Externe al R. P. Romine, a 
primit telegrame de felicitări 
din partea miniștrilor Aface
rilor Exteme ai : R. P. Bul
garia — Karlo Lukanov, R. P. 
Chineze — Cen I. R. P. Polone
— Adam Rapacki, R.P.D. Co. 
reeane — Pak Sen Cer, R. D. 
Germane - dr. Lothar Bolz, 
R. P. Mongole — P. Sagdarsu- 
ren.

Cu același prilej, au trimis 
telegrame de felicitări dr.

Subandrio, ministrul Afaceri
lor Externe al Republicii In
donezia, Kocea Popovici, Se
cretarul de Stat pentru Afa
cerile Externe al R.P.F. Iugo
slavia, Aung Than, secretar 
general al Prezidiului Frontu
lui National Unit din Birma- 
nia, Golda Meir, ministrul 
Afacerilor Externe al Izraelu- 
lui, Mateo Magarinos de 
Mello, ministrul interimar al 
Afacerilor Externe al Repu
blicii Orientale Uruguay și 
Luis Mac Kay. ministrul inte
rimar al Relațiilor Externe și 
Cultelor al Republicii Argen
tina.

Caldă manifestare a prieteniei 
cehoslovaco-ro mîne

PRAGA 27 Corespondentul 
Agerpres transmite : Nymburk 
este un important nod de cale 
ferată din R. S. Cehoslovacă. 
In marile ateliere de reparații 
din acest oraș lucrează 5000 
de feroviari. In timpul grevei 
de la Grivifa din anul 1933, 
feroviarii din Nymburk, îm
preună cu muncitorii unor în
treprinderi din Praga, au or
ganizat acțiuni pentru spriji
nirea grevei ceferiștilor.

Pentru a sărbători cea de-a 
16-a aniversare a eliberării 
patriei noastre, Comitetul O- 
rășenesc Nymburk al P C. din 
Cehoslovacia, Comitetul națio
nal al orașului, împreună cu 
organizațiile de partid și sin
dicale ale muncitorilor fero
viari au organizat în seara zi
lei de 26 august o festivitate

al Academiei de Ști- 
R. S. Cehoslovacă, * 
istoric al relațiilor de 
dintre cele două po-

a prieteniei cehoslovaco-rb- 
mine.

Festivitatea a avut loc la 
Clubul transporturilor din 
Nymburk. Tov. Cestmir Amort, 
membru 
ințe din 
făcut un 
prietenie 
poare.

A vorbit de asemenea tov. 
Mihail Hașeganu, ambasado
rul R. P. Romine.

Festivitatea a fost salutată 
do reprezentanți ai Depoului 
de vagoane, atelierelor de lo
comotive, Comitetului Național 
Orășenesc etc. In încheiere a 
fost adoptată o scrisoare de 
salut adresată C C. al P.M.R. 
in care sint transmise calde 
felicitări poporului romîn cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 23 
august.

împotriva Cubei a
NEW YORK 27 (Agerpres).- 

Corespondentul agenției TASS, 
G. Vasiliev. transmite: Știrile 
din San Jose (Costa Rica) do
vedesc că încercările Depar
tamentului de Stat al S.U.A. 
de a crea la conferința miniș
trilor Afacerilor Exteme ai 
OSA un „front unic** al state
lor emisferei occidentale îm
potriva Cubei suferă un eșec.

Proiectul de rezoluție pre
zentat de Herter, în care se 
propune „să se condamne 
toate încercările Uniunii So
vietice și Chinei comuniste de 
a se amesteca în treburile 
Cubei și ale celorlalte țări ale 
acestei emisfere" — in ciu
da puternicelor presiuni ale 
S.U.A. — au fost intimpinate 
cu răceală de parucipaații la 
conferință.

Numeroase delegații și-au 
exprimat pe față refuzul de a 
sprijini planurile agresive ale 
monopolurilor amer.cane care 
caută sub pretextul „luptei 
împotriva comunismului** să 
sugrume Cuba revoluționară. 
Reprezentanții a opt țări — 
Mexic. Venezuela, BoLria, 
Panama. Perj. Ecuador, Sal
vador și Honduras — au elabo
rat un proiect propriu de re
zoluție care diferă considera
bil de cel american. Paralel 
cu teza formulată în termeni 
general: cu privire la condam
narea oricirx amestec din 
afara continentului american, 
proiectul de rezclutie cuprin
de o prevedere îndreptată di
rect împotriva Încercărilor 
S.U.A. de a viola so 
tea statelor Ameririi

Rezoluția sublinia, 
misibilitatea ameste 
treburile interne ale 
ai. că ceea ce incearcâ să facă

O nouă provocare 
americană 

împotriva Cubei
HAVANA 27 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile 
•de presă, la 25 august un a- 
vion american a violat spațiul 
aerian al Republicii Cuba pă- 
trunzînd pînă deasupra pro
vinciei Pirtar del Rio. Doi 
muncitori care făceau de pază 
în fața fabricii de zahăr din 
localitatea Niagara au fost 
mitraliați de pilotul ameri
can. Unul dintre ei a fost 
grav rănit

eșuat
țara sa rinduieli potrivit păr
tinii ari taților acesteia-. EI a 
subliniat că America Latina 
na trebuie sâ mai joace rolul 
jalnic al personajului biblic 
care aduna firimiturile căzute 
de la masa bogătașului. Mo
reno a cerut participanților 13 
conferință ^ă condamne orice 
amestec in treburile interne 
ale oricărui stat american-, in
diferent de unde ar veni, chiar 
dacă vine „din interiorul con
tinentului-.

Martines Montero, ministrul 
Afacerilor Externe al Urugua- 
jului, a subliniat, de aseme
nea. că -fiecare stat are drep
tul să instituie acea formă de 
guvernămint pe care o doreș
te* și să folosească bogățiile 
sale pentru binele propriului 
său popor. El a declarat că 
măsurile pe care le ia fiecare 
stat pentru a asigura acest 
drept nu trebuie să dea naș
tere la „acțiuni de const rin
ger- din partea altui stat-

Dapa cam a declarat minis
trul Afacerilor Externe al Eo- 
liviei, simpatiile Boliviei sint 
ce partea revoluției cubane. 
„Nimeni nu poate condamna 
pe revoluționarii mexicani, bo
livieni sau cuban?*, a spus eL 
El a menționat că Bolivia 
„sprijină neabătut principiul 
neamestecului-.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Ecuadorului s-a pronun
țat pentru apărarea revoluției 
cubane pe care a apreciat-o 
ca ..minunată-.

★
WASHINGTON 27 (Agerpres). 

La 26 augutt Departamentul de 
Stat al S.U-A. a făcut runescut 
ci a rupt relațiile diplomatice 
cu Republica Dominicani. S.V.A. 
au foit nevoite »i ia această mi
turi pentru a nu-fi periclita re
lațiile cu celelalte state ale Ame- 

indirect politica S.U-A. față de ricii Latine, care t-au pronunțat 
America I ațină.

Pronuntindu-se in sprijinul 
Cubei. Moreno, ministrul Afa
cerilor Externe al Republicii 
Panama, a spus că fiecare stat 
are dreptul , să stabilească in

cercurile guvernante ale S.U-A. 
împotriva Cubei.

In afara acestor proiecte de 
rezoluție, ministrul Afacerilor 
Exteme al Cubei a prezentat 
un proiect de rezoluție care 
cere Statelor Unite să renunțe 
ia politica de ames'.ec in tre
burile interne ale altor state, 
la politica de provocări și a- 
gresiune.

După cum reiese din ș*drile 
publicate în presă, propune
rea prezentată de Roa, de a 
se reglementa divergențele cu 
S.U.A. pe calea tratativelor a 
luat prin surprindere pe di
plomații americani.

Herter nu a fost in stare să 
obiecteze nimic plauzibil la 
această propunere. limitin- 
du-se sâ afirme că ea consti
tuie „propagandă pură". Dele
gația americană încearcă sâ 
abată conferința de la discu
tarea concretă a cauzelor 
încordării relațiilor dintre 
S.U.A. și Cuba și *ă obțioă 
condamnarea p- nsei „pri
mejdii comuniste’.

încercările guvernului ame
rican de a știrbi suveranitatea 
țărilor America Latine și de 
a înăbuși mișcarea democra
tică sub pretextul Juptei îm
potriva comunismul x" indm- 
pină insă o r.postă tot mal 
fermă.

în unanimitate in favoarea adop
tării la conferința miniștrilor Ă- 
facarilor Externe ai OS.A. a re
zoluției cu privire la ruperea re. 
lațiiior diplomatice ca Republi
ca Dominicană.

Noi întreprinderi americane 
preluate de statul cuban

Opinia publică franceză condamnă
a. A. X — Tb Oînarmarea atomică a R. F. G.

HAVANA 27 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
United Press 
guvernul cuban a 
preia firma ..Su-ift 
king Company- 
unor monopolist 
Agenția subliniază 
rea acestei firme se ridică la 
peste 5.500.000 dolari.

Această acțiune hotărîtă a 
guvernului cuban menită să 
contribuie la întărirea inde-

International, 
botărit să 
Meat Pac- 
aparțfnînd 
americani, 
că valoa-

pendenței economice a țării a 
fost precedată de alte acțiuni 
asemănătoare întreprinse re
cent. Astfel săptămîna trecu
tă au fost preluate de stat fa
bricile de ciment, aparținînd 
unei firme din Portland 
(S.U.A.) și care valorează cir
ca 27.000.0000 dolari și sucursa
la de la Havana a socie
tății americane „Illinois Glass 
Company- în valoare de 
7.000.000 dolari.

Noi urzeli imperialiste 
în Congo

La școala superioară de far^ 
macie și medicina din capitala 

R.D. Vietnam-Hanoi.

— InPARIS 27 (Agerpres). 
timp co guvernul Republicii 
Congo depune toate eforturile 
pentru normalizarea situației 
și restabilirea ordin ei în țară, 
colonialiștii belgieni și impe
rialismul internațional care îl 
susține urzesc noi intrigi în
dreptate împotriva integrității 
țării. După cum reiese din in
formațiile agenției France 
Presse, la 25 august „președin-

tli“ marionetă ai provinciei 
Katanga și „Republicii minie
re Kasai" Chombe și Kalonji 
au semnat un acord cu privire 
la crearea „Confederației repu
blicilor Katanga și Kasai".

In comunicatul celor două 
marionete dat publicității la 
Ellsabethville se spune prin
tre altele că acordul prevede 
„apărarea in comun" a celor 
două „republici".

i

Trupele congoleze au ocupat
orașul Bakvanga

PARIS 27 (Agerpres). — Du
pă cum se anunță din Elisa- 
bethville, agenția France Pres
se, trupele guvernului congolez 
au ocupat orașul Bakvanga — 
reședința guvernului marione
tă al așa-zisei „republici mi
niere Kasai“, condusă de A. 
Kalonji. La 25 august ..preșe
dinții- marionetă ai Kațangăi 
și ..republicii miniere Kasai'’ 
— Chombe și Kalonji.au 
semnat un acord cu privire la 
crearea „confederației republic 
cilor Katanga și Kasai și la a- 
părarea lor comună". Deși Ka-

lonji a cerut ajutor, după cum 
relatează corespondentul agen
ției France Presse, „astăzi la 
Elisabethville se manifestă în
grijorare in primul rind în le
gătură cu problemele apărării 
Kațangăi*.

★
LEOPOLDVILLE — După cum 

anunță agenția France Presse la 
27 august P. Lumumba, șeful 
guvernului Republicii Congo a 
părăsit Leopoldville plecind la 
Stanleyville, principalul oraș d^ 
estul Congoului.

Convorbire 
dintre P. Lumumba 

și 6. A. Jukov
LEOPOLDVILLE 27 (Ageri 

pres). — TASS transmite : La 
26 august Patrice Lumumba* 
primul ministru al Republicii 
Congo, l-a primit pe G. A. Ju
kov, președintele Comitetului 
de Stat al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., pentru le
gături culturale cu țările 
străine, care se află în pre
zent la Leopoldville, și a avut 
cu el o convorbire prietenea-* 
scâ.

G. A. Jukov s-a întîlnit d4 
asemenea cu conducătorii mi« 
nisțerelor în competența că4 
rora întră problemele învăță* 
mînțului și culturii. In cursul 
convorbirilor au fost discu
tate probleme practice ale co« 
labor arii sovieto-congoleze îtt 
domeniul culturii și învăță- 
mînțului și au fost stabilite 
măsuri concrete în acest do
meniu. Printre altele, intr-un 
viitor apropiat 150 de sțu- 
denți congolezi vor pleca la 
Moscova pentru a-și urma 
studiile la instituții de învă- 
țămînt superior din Uniunea 
Sovietică.

Conferința statelor independente
din Africa

PARIS 27 (Agerpres). - 
Opinia publică franceză este 
adine neliniștiiă de pretențiile 
insolente ale clicii militariste 
vest-germane privind înzes
trarea Bundeswehrului cu ar
ma nucleară.

într-un articol intitulat 
„Bundeswehrul și arma ato
mică" ziarul „Le Monde" de
clară că în prezent armata 
R.F.G. nu poate să nu consti
tuie un pericol pentru o țară 
ca Franța. Armata vest-ger- 
mănă, subliniază ziarul, „își 
extinde permanent participa
rea la N.A.T.O." și se pregă
tește să devină, dacă nu a 
devenit deja, cea mai puter
nică armată din Europa occi
dentală.

Subliniind că în domeniul 
armelor clasice armata vest- 
germană a întrecut considera
bil forțele armate franceze, 
ziarul scrie: „Se prăbușesc 
continuu ultimele bariere din

calea înarmării Germaniei oc
cidentale'*.

O atitudine similară o adop
tă și sâptămînalul ..Express" 
care subliniază că „în ce pri
vește puterea sa, Bundes
wehrul se situează pe primul 
loc între armatele terestre din 
Europa occidentală. Peste doi 
ani Bundeswehrul va fi pe 
primul loc și in ce privește 
puterea aviației sale-. Săptâ- 
mînalul caracterizează preten
țiile revanșarzilor vest-ger- 
mani drept o „răsvrătire îm
potriva oricăror restricții, in
clusiv împotriva restricțiilor 
care decurg din acordurile de 
la Paris și Londra, prin care 
R.F.G. i se interzice să pose
de și sâ producă arma nu
cleară".

Intr-un articol redacțional 
intitulat ..Adenauer și gene
ralii săi- ziarul „Combat" ara
tă că înarmarea R.F.G. contra
vine speranțelor popoarelor 
din țările occidentale.

Militariștii germani, scrie

în 
să-și 
aliat

Jean-Maurice Hermann 
ziarul „Liberation", vor 
întărească poziția de 
principal a! Statelor Unite. Ei 
intenționează „să pana lumea 
in fața unui fapt împlinit și 
găsesc un sprijin deplin din 
partea conducătorului ameri
can al N.A.T.O-, generalul 
Norstad-.

„în acest timp, subliniază în 
continuare „Liberation", Pa
risul continuă sâ închidă ochii 
în fața faptelor evidente și 
sprijină cu energie politica ne
gativă a lui Adenauer*.

^iu trebuie sâ glumim cu 
aceasta. averuzează Jean- 
Maurice Hermann. Puterea u- 
nei armate modeme in slujba 
unor oameni care au devastat 
Europa cu 15 an. in' unr«â și 
care nu își ascur.d pretențiile 
revanșarde subminează șan
sele păcii și securității noastre 
naționale. Acest lucru trebuie 
să-l înțeleagă la timp cei care 
sint răspunzători pentru aceas
ta".

/te
(regiunea 

i napoindu-se de ia o. 
5. Hruș:ăK, primse- 

C.C. ai P C.U.S., pre- 
șei.~. e , Consd.u:ui de Miniștri 
al U.R.S.S., a ' 
Lnocaa din 
(RS.F.SJt.). 
L-ndc c rămas două .

In seara zdei de 
N. S. Hrușcioa s-a 
Moscova.

RANGOON. - La _ ____
M r fierul Afaceri-or. Externe al 
Birman.e» a publicât o declarație 
ta care se arată că Birmania a 
hotărt să stabilească relații con
stare cu Republica Democrată 
Germană. ; .

MOSCOVA. — La 27 august ia 
Moscova s-a semnat un acord 
care prevede că Uniunea Sovieti. 
că va acorda Republicii Arabe

z.ziia: satul Ka- 
reg.unta Kursk 

satul său natal,
27 august 

înapoiat la

Unite ajutor economic și tehnic 
în desăvirșirea construcției bara
jului înalt de la Assuan.

MOSCOVA. — La 27 august un 
mare grup de redactori și editori 
ai unor ziare americane de pro. 
vincie, care întreprind o călă. 
torie prin țările Ejropei, au fost 
primiți la Kremlin de către Ana. 
stas Ăîikoian. prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.. și Dmitri Poleanski, 
președintele Consiliului de Miniș. 
trual R.S.F.S R in cursul unei 
convorbiri însuflețite A. Mikoian 
și D. Poleansk* au răspuns la 
numeroase întrebări care 'intere, 
sau pe oaspeții americă ni. Intîl. 
nirea a decurs îiitr-o atmosferă 
destinsă.

COLOMBO. — La 26 august în 
Camera Reprezentanților din Par. 
lamentul ceylonez au luat sfîrșit

LEOPOLDVILLE 27 (Ager- 
pres). — TASS transmite: 
Luind cuvîntul la Conferința 
de la Leopoldville a statelor 
independente din Africa, Pa
trice Lumumba, primul mi
nistru al Republicii Congo, a 
salutat cu căldură pe pârtiei- 
panții la această conferință — 
reprezentanți ai Guineei, G ba
nei, R.A.U., Liberiei, Sudanu
lui, Marocului și ai altor țări. 
Prezența dv. la Leopoldville, a 
spus el, intr-un moment atit 
de greu pentru întregul popor 
congolez constituie 
vie a prieteniei și 
lui dv.

De la conferința 
popoarelor Africii, care a avut 
loc la Accra in decembrie 1958 
și care a constituit un jalon 
pe calea eliberării Africii, 
mișcarea de eliberare naționa
lă a țărilor africane a luat o 
și mai mare amploare, a sub
liniat primul ministru. Nimic 
nu este in stare să stăvilească 
această năzuință a popoare
lor spre libertate. Principalul 
țel al actualei conferințe este 
de a uni . eforturile tuturor 
popoarelor africane în lupta 
pentru eliberarea definitivă a 
Africii. Actualelor uneltiri ale 
puterilor imperialiste, care ac
ționează prin intermediul co
lonialiștilor belgieni, a spus 
Lumumba, trebuie sa le opu
nem frontul unit al popoare
lor libere. Dușmanilor liber
tății trebuie să le răspundem 
prin întărirea rîndurilor noa
stre.

Cuvintele lui Lumumba 
care a chemat la eliberarea 
totală a continentului african 
de sub jugul colonialismului 
cu fost intimpinate de cei 
prezenți cu aplauze furtunoase.

Au luat 
prezentanți 
cane care au exprimat solida
ritatea popoarelor africane 
frățești cu lupta eroică a 
populației congoleze pentru 
independența sa.

De la tribuna conferinței au 
răsunat cuvintele emoționante 
ale reprezentanților Ghanei, 
Sudanului, R.A.U., Guineei și 
ui altor state de pe continen
tul african, care au chemat la

o dovadă 
sprijinu-

istorică a '

dezbaterile Pe marginea progra-i, 
mului prezentat de guvernul în 
frunte cu Sirimavo Bandaranaike. 

Programul prevede luarea u. 
nor măsuri progresiste, îndeosebi 
naționalizarea a dou^ mari.gru, 
puri de ziare. Camera a apro. 
hat cu'99 de voturi (inclusiv vo. 
tul reprezentanților Partidului 
comunist din Ceylon) împotriva 
31 de voturi 
samblu. •.

BONN. — __ ___ , _
prăbușit un avion militar cu re, * 
acție de tip „Sabre“ al B'indes. 
wehrului. Avionul a căzut .peste 
o casă de locuit, pilotul a mu. 
rit și au fost răniți trei copii și 
două femei.

HELSINKI - La 27 august a 
fost semnat la Helsinki un acord 
cu privire la colaborarea cultu. 
rală dintre U.R.S.S. și Finlanda.

programul în an-

La 26 august s-a

REDACȚIA si ADMINISTRAȚIA; București. Piața „Sdnteîi*. Tel. 17.60.10 fTiparul; Combinatul Poligrafic „Cesa Scînteii».

apoi cuvîntul re- 
ai unor țări afri-

unirea eforturilor tuturor po* 
poarelor Africii in lupta co
muna pentru eliberarea ei to
tală.

Conferința statelor indepew» 
dente ale Africii stirnește un 
viu interes in rindurile po
porului congolez. Mii de con
golezi care s~au adunat în fața 
clădirii Centrului Cultural, 
unde se desfășoară lucrările 
conferinței, au salutat cu 
căldură pe reprezentanții po
poarelor frățești din Africa. *

HANOI 27 (Agerpres).
pă cu-m anunță Agenția Vietna
meză de informații, postul de 
radio Vientiane a transmis de
clarația căpitanului Kong Le, loc
țiitor al comandantului suprem 
al Forțelor armate ale Laosului, 
in care a condamnat pe milita" 
riștii ți politicienii care intențio. 
rtează să răstoarne noul guvern al 
Laosului, în declarație se subli
niază că dacă grupul de trădă
tori ai poporului vor îndrăzni să 
acționeze împotriva păcii ți or- 
dinei publice, întregul popor lao
țian se va ridica ți va folosi orice 
formă de luptă pentru a pune 
capăt acestei situații. Poporul 
laoțian dorește pace și liniște.

în continuarea declarației se 
spune : în prezent poporul nos
tru a creat un guvern care co
respunde năzuințelor sale și spri. 
jină acest guvern. Unii generali 
și politicieni josnici plănuiesc si 
atenteze împotriva aspirațiilor 
poporului. Ei ațîță trupele să 
susțintă planurile lor murdare. 
Poporul laoțian, însă. Va depune 
toate eforturile pentru a zădăr
nici1 aceste planuri.

HANOI 27 rAeerpres). — 
După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, co- 
mentind tratativele dintre pre
mierul noului guvern laoțian 
— Suvanna. Fumma — și gene
ralul rebel Nosavan, postul de 
radio „Vocea Patet-Laa“ a des 
clarat că poporul laoțian este 
ferm hotărit să nu facă nici 
un fel de concesii dușmanu
lui.
-Poporul . laoțian, a declarat 

postul de radio, vrea ca Nosa;- 
van să renunțe Ia acțiunile

din Laos
sale, să sc supună actualului 
guvern, să transmită guvernu
lui comanda unităților care se 
află sub controlul său, să spri
jine politica guvernului în
dreptată spre conciliere națio
nală, pace și neutralitate.

Nosavan și clica sa, a sub
liniat postul de radio, și-au 
îndreptat trupele spre Vientia
ne, duc tratative cu elemente 
reacționare din Tailanda in 
legătură cu trimiterea ofițeri
lor și soldaților tailandezi in 
Laos. Dacă căpeteniile „Comi
tetului (proamerîcan — N. R.) 
pentru apărarea intereselor 
naționale" — printre care se 
află și ultrareacționarul No
savan — vor veni din nou la 
putere, fără îndoială că ei vor 
promova o politică de perse
cuții și represiuni împotriva 
poporului laoțian, vor sabota 
politica premierului Suvanna 
Fumma îndreptată spre conci
liere .națională. pace, neutrali
tate și încetarea războiului ci
vil Acest lucru va încorda și 
mai mult situația din Laos.

Poporul laoțian, a declarat 
în încheiere postul d9 radio 
.,Vocea Patet-Lao“, este ferm 
h^tărit să nu îngăduie reveni

șirea la putere a lui Nosavan 
a clicii sale.

VIENTIANE 27 (Agerpres). 
Eforturile primului ministru 
Laos-ului Suvanna Fumma de

al
_____ __ a 

purte capăt stării încordate din 
țară.-se lovesc de împotrivirea 
crescîndă a generalului Nosavan, 
partizanul Statelor Unite.

Nosavan a respins cererea cu 
privire la retragerea subunități
lor sale din regiunea situată la 
80 km de Vientiane — capitala 
Laosului — spre care înaintează 
rebelii.

S.E.A.T.O. „examinează" situația din Laos
NEW YORK 27 (Agerpres), mintește că secretarul gene- 

’ ral al S.E.A.T.O., Pote Sara- 
sin, a declarat încă cu cîtva 
timp în urmă că dacă situa
ția din Laos se va „înrăutăți", 
va fi convocată de urgență 
o ședință extraordinară a 
S.E.A.T.O.

La 26 august în capitala 
Tailandei — Bangkok — s-a 
«deschis conferința reprezen
tanților diplomației ai țărilor 
membre ale blocului militar 
S.E.A.T.O., care va „examina^ 
situația din Laos. Agenția 
United Press International a-
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