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tnregis- 
succes In 
socialistă 
desfăjoa-

profile de 1a Combi
natul siderurgic Hu
nedoara au 
trat un nou 
întrecerea 
pe care o
ră cu laminatorii reși- 
țenl. Ei au îndeplinit 
planul de producție 
pe luna august. O 
dată cu laminarea ul-

La secția bobinaj a Uzinelor de motoare electrice din Capitală tovarășii Mihai Șuș- ter și Radu Alexandru, bobinatori cu înaltă calificare, împărtășesc din experiența lor tinerilor absolvenți ai școlii profesionale. Foto : AGERPRES

Anul XVII, seria II nr. 3823 4 PAGINI 20 BANI

Locuințe noi la Satu-Mare

v <->
Slip®*

pagina a 2-a 
Din viața 

universitară 
în pagina a 3-a:

• Ceea ce nu trebuie 
să uite revanșarzii 

vest-germani 
și patronii lor

In pagina a 4-a

• Declarația 
guvernului sovietic

f

La Combinatul siderurgic Hunedoara

Cea de-a 35.000-a tonă 
de laminate peste plan

Urnelor tone 
din 
luni a fost 
cea 
tonă de laminate pes
te plan de la înce
putul anului. Cu cele 
mai de seamă succe
se în sporirea produc
ției de laminate se 
remarcă colectivul 
noului laminor de 
profile, care a pornit 
inițiativa „Să dăm 
zilnic pe fiecare

pianul

de-a

de oțel 
acestei 

realizată 
35.000-a

schimb peste plan cel 
puțin 10 tone lami
nate de bună 
late". Ca 
a aplicării 
initiative, în 
oada care 
cut de la începutul a- 
nului muncitorii care 
deservesc acest agre
gat au trimis uzinelor 
constructoare de 
șini și de țevi 
țară cu 26.000 
laminate mai 
decît era planificat.

cali- 
urmare 
acestei 

peri- 
a fre-

ma- 
din 

tone 
mult

Noi secții dotate 
cu utilaj modern

Aprecierea
Posturile utemiste de control de la Fabrica de vagoane din 

Arad se bucură de prestigiu, de o bună apreciere în rîndul 
colectivului de muncitori ; ele contribuie la rezolvarea unor 
probleme importante pentru

Obiectivul: problemele 
producției

1 ostul utemist de control din secția __.3 conțin arul Nicolae. ziua cînd raidul se un număr „Vorbește control", îi eviden- fruntași.„Fapte expus un

1 contro1 <im Sl pregătire este dus de Hecker în ue-am început afișa tocmai nou la gazeta postul utemist de Cîteva fotografii țiau pe tinerii Alături, sub titlul rele" postul a pachet cu bucăți de electrozi rămase nefolosite de la brigada condusă de Ku- bath Ludovic. Ni s-a spus că de data aceasta postul a urmărit îndeosebi felul cum gospodăresc tinerii materialul cu care lucrează.— Sînt mulți factori care ne ajută să ne orientăm — ne spune tovarășul Hecker Nicolae. Periodic, comitetul U.T.M. al secției discută cu noi despre problemele pe

producție.care să le urmărim. De multe ori discutăm cu secretarul comitetului și la începutul fiecărei săptămâni. Apoi, prin comitetul U.T.M. și cu ajutorul acestuia, avem o legătură permanentă cu conducerea secției, cu maiștrii și responsabilii de brigăzi. Dînșii cunosc cel mai bine problemele producției, deci ne pot orienta activitatea înspre domeniile de activitate cele mai importante. Am să exemple- într-o fost felul nerii cum acestcîteva raiduri. Pentru orientarea noastră generală folosim de asemenea consfătuirile de producție.— Indicațiile primite din partea biroului de partid, legătura și consultarea cu maiștrii, inginerii din reia aceeași ției noastre

îndrumați în care utilajul, folosesc sens

Au terminat arăturile 
de varăMajoritatea gospodăriilor agricole de stat din țară au terminat executarea arăturilor adîn- ci de vară mai devreme decît era prevăzut. într-o serie de regiuni, printre care București, Maramureș și Argeș, au fost arate suprafețe mai mari decît era stabilit. în

total au a- 
pe de90

gospodăriile agricole de stat făcut pînă acum ceastă lucrare circa 530.000 ha, reprezentândla sută din plan.Terminarea la timp și în cele mai bune condiții a arăturilor constituie principala preocupare și pentru me-

Primul an

~rn întreprinderile
/ striei ușoare din 

nea Maramureș au 
date în folosință noi secții 
tate cu utilaj modem.

La Fabrica „Mondiala"

indu- 
regiu- 

fost 
do-

din

colectivuluiViorel, maistru, membru în colectivul postului de la secția finisaj, post fruntaș pe fabrică și pe oraș — asigură în mare parte succesul muncii noastre.
Raidul — formă eficace 

de muncă

primele succese
agricolă 

din co- 
raio- 

regiu- 
tî- 

N-a

consolidată pe parcursul celui a- 
proape un an de zile de muncă 
în comun, perioadă în care cei 
peste 150 de tineri colectiviști, 
mobilizați de organizația de bază 
U.T.M., au dat dovadă de multă 
perseverență și conștiinciozitate 
în străduința lor de a obține pro
ducții cît mai mari. De pildă, la 
sectorul zootehnic lucrează tinerii 
Ion Ciocan, Mișu Leța și Ion 
Gheorghiță. îngrijirea vacilor cu 
lapte cere multă pricepere, 
dare și

In sectorul zootehnic al gospo
dăriei colectiviștii au obținut de 
asemenea rezultate bune. Pînă la 
1 august din totalul de 76.000 li
tri lapte, plan anual, s-a realizat 
deja de la cele 40 vaci mulgă
toare cantitatea de 50.000 litri 
-lapte ; cei 50 de porci contractați 
au ajuns fiecare la peste 150 kg.; 
de la cele peste 100 oi s-au vîn- 
dut pînă în prezent produse în 
valoare da 46.000 lei. Deși tînăr, 
sectorul zootehnic și-a adus deja, 
prin străduința colectiviștilor, o

ospodăria 
colectivă 
muna Hotaru, 
nul Corabia, 
nea Oltenia o 
nară de tot. 

împlinit nici anul. Dar, vizitînd-o, 
după ce ai văzut realizările de 
pînă în prezent obținute de colec
tiviști, ești tentat să crezi că n-a 
fost înființată anul trecut, ci cel 
puțin cu cîțiva ani în urmă. Peste 
tot, pe cele 800 hectare de cul
turi, în vița de vie, în grădina de 
legume, în sectorul zoo
tehnic, la baza pisci
colă de pe malul bălții 
Potelu, găsești 
rezultate 
vorbesc 
despre faptul că oa
menii din Hotaru, pă
șind pe calea muncii în 
comun, au pășit toto
dată și pe calea belșugului.

In fața noastră se întind ogoa
rele gospodăriei colective. Pă- 
mîntul e nisipos și uscat. Se vede 
că e un pămînt de la care cu greu 
se pot obține recolte bune. Dar 
oamenii, uniți în marea lor fami
lie, au reușit sS-i învingă îndărăt
nicia. Arăturile adinei, îngrășă- 
mintele chimice, semințele selec
ționate, îngrijirea culturilor după 
metodele agrotehnice înaintate, 
toate aceste atribute strîns legate 
de munca în comun și-au 
cuvîntul lor hofărîtor.

Satu Mare, de exemplu, unde 
constructorii au dat de curînd 
în folosință o nouă clădire cu 
2 etaje, suprafața de produc
ție a crescut cu peste 1.400 
mp. Tot aici au fost instalate 
350 mașini de cusut. In mod 
simțitor a crescut capacitatea 
de producție și la întreprinde
rea textilă ,,Ardeleana" din 
aceeași localitate. In această 
întreprindere au fost construi
te 3 hale moderne de fabrica
ție și au intrat în funcțiune 
aproape 300 de războaie auto
mate de țesut. Cu ajutorul 
mașinilor instalate la această 
întreprindere se realizează pe 
schimb de 2 ori mai multe țe
sături. Prin dezvoltarea unită
ții din Sighet a fabricii de 
confecții și prin mai buna fo
losire a utilajelor aici se reali
zează acum în 96 de zile o 
producție egală cu aceea din 
întregul an 1950.

aceleași 
bune care 

cu prisosință

în mai puțin de un an de muncă 
in comun, belșugul și bunăstarea 

au prins rădăcini in marea 
familie a colectiviștilor

răb- 
mai ales cunoștințe zoo

tehnice pe care trebuie 
să le înveți din cărți. 
Tinerii s-au străduit 
mult ca să fie la înăl
țime. Au citit, de nenu
mărate ori au discutat 
între ei anumite meto
de de îngrijire a va
cilor, au cerut condu
cerii gospodăriei să. 

organizeze un schimb de expe
riență cu crescătorii de vite de la 
gospodăria vecină din comuna 
lanca. Cantitatea de 50.000 litri 
lapte obținută pînă la 1 august de 
la cele 40 vaci mulgătoare e re
zultatul străduințelor de zi cu zi 
ale acestor tineri.

De asemenea, brigada piscicolă 
e formată în majoritate din ti
neri. Harnici sînt băieții din a- 
ceastă brigadă, după cum spun 
colectiviștii. Se scoală dis-de-dimi- 
neață și pleacă cu bărcile pe 
Balta Potelu de unde se întorc 
seara tîrziu. Și niciodată n-au a- 
dus mai puțin de 1000 kg pește. 
La muncile de cîmp tinerii sînt 
alături de cei mai destoinici co
lectiviști. Utemiștii Domnica Gher
ghina, Ion Sarcea, Ion Dobrescu 
și mulți alții au cel mai mare nu
măr de zile-muncă pînă în 
zent și fac numai 
calitate.

Colectiviștii din 
și vîrstnici, au 
drum al muncii în comun și au 
obținut deja primele succese. Des
pre aceste succese vorbesc ham
barele gospodăriei în care a fost 
strînsă deja o parte a recoltei, 
vorbesc veniturile bănești reali
zate pînă în prezent, vorbesc în
săși oamenii, 
încrezători în

substanțială contribuție la consoli
darea economică a gospodăriei.

Venituri importante au mai ob
ținut colectiviștii și de pe urma 
legumelor vîndute (35.000 lei) și 
a peștelui prins și predat pînă în 
prezent (peste 36.000 lei). Tova
rășul Nițu Gheorghe, președin
tele gospodăriei, face o mică so
coteală. Apoi spune cu glasul o- 
mului care are cu ce-și impresio
na vizitatorul :

— Pînă în momentul de față 
numai veniturile bănești realizate 
de gospodăria noastră în urma 
vinderii produselor contractate se 
ridică la 420.000 lei. Iar pînă la 
sfîrșitul anului vom sări peste mi
lion.

Toate acestea sînt cifre care a- 
rată că peste tot în tînăra gospo
dărie din Hotaru se muncește cu 
multă tragere de inimă. Colec
tiviștii au înțeles că drumul pe 
care au pornit îi va duce la bună
starea pe care au visat-o dintot- 
deauna. De aceea nu-și precupe
țesc eforturile în munca lor de zi 
cu zi.

în sectoarele de producție ale 
gospodăriei, alături de colectiviștii 
mai vîrstnici lucrează mulți tineri. 
Conducerea gospodăriei colective 
are mare încredere în ei. încre
derea aceasta a fost căpătată și

măsuri pentru ca acest lucru să nu se mai întâmple.— Postul utemist de control — spunea tov. Emil Fugătă — secretarul organizației de partid — îșl aduce contribuția în principalele probleme de producție- El l-a ajutat pe mulți tineri să-și îmbunătățească munca, să fie disciplinați, să ajungă fruntași. Asta înseamnă că el a înțeles bine rolul pe care-1 are în mobilizarea tineretului în procesul de producție. Rezultatele obținute de secția noastră în îndeplinirea planului de producție la toți indicii reflectă și munca tineretului. In primul semestru noi am realizat peste plan 14 vagoane-bas culante, 25 vagoane G.V.S. și 7 vagoane minereu. Productivitatea muncii a crescut față de plan cu 5,31 la sută, iar câștigul mediu cu 3,16 la sută. Aș vrea să relev în mod deosebit activitatea fructuoasă a postului în ce privește dezvoltarea spiritului gospodăresc la tineri. De acest lucru se leagă de altfel și depășirea angajamentului nostru cu peste 200 000 lei.In legătură cu raidurile pe care le întreprind posturile utemiste de control din uzină se ridică însă cîteva probleme. Atunci cînd analizezi un lucru te gândești și la felul cum poate fi el rezolvat. Sînt posturi utemiste de control care fac acest lucru. La secția debitare, de pildă, postul condus de tînărul Ciocan. Ion a făcut propuneri însemnate privind mai buna organizare a locului de muncă, aprovizionarea cu materiale auxiliare etc. Printre propunerile pe care postul utemist de control din secția finisaj le-a făcut conducerii secției se numără și confecționarea unui dispozitiv cu care să se monteze ușile rulante la vagoanele GVS — (se asigură astfel o productivitate sporită), reorganizarea magaziei de scule etc- Din păcate unele posturi, cum este cel de la tîmplărie, se mulțumesc să constate o stare de lucruri, fără să vină cu propuneri concrete pentru îndreptarea ei.

— Prin raiduri — ne-a spus mai departe Gruici Viorel — avem posibilitatea să sesizăm problemele mai bine, să facem observații și propuneri, să scoatem la iveală experiența cea mai bună. Cînd organizăm un raid imităm de fiecare dată pe cineva din partea conducerii secției și a comitetului U.T.M. Deseori ne ajută și muncitori vîrstnici, maiștri, ingineri cu multă experiență. Pentru noi este foarte important acest lucru, deoarece putem să cunoaștem mal îndeaproape cauzele unor lipsuri, să găsim metodele cele mai bune pentru a-i mobiliza mai activ pe tineri la realizarea sarcinilor de plan, la îndeplinirea angajamentelor luate de colectivul secției. Am fost sesizați odată, de pildă, că nu se execută corect montatul șuruburilor în lemn la vagoanele GVS. Cum am procedat t în acest caz ? Am organizat o consfătuire a colectivului postului și am stabilit să facem un raid. Au merg în raid Anton Constantin, responsabilul postului, muncitori fruntași* Velicu Iulian luiStana lierului, bucuros. Am urmărit felul în care muncesc tinerii din brigada lui Marșeu Valeriu- Am sesizat multe nereguli. Maco- vei Ion, de pildă, în loc să folosească șurubelnița, bătea șuruburile cu ciocanul. La fel lucrau Dincă Ion, Molnar Ioan și alții. Unii au încercat să motiveze că în felul acesta, lucrează mai repede, că după ei lucrul putea merge și așa. Le-am arătat tinerilor că șuruburile bătute cu ciocanul scapă ușor, că în felul, acesta calitatea. suferă și risipă mare ■ de Nu ne-am oprit Am discutat cu bilul brigăizii că și el se face această situație, deși o cunoștea,
La gazeta postului... Foto : S. NICULESCU

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Posturile utemiste de control de la Fabrica de va-

din partea eomitetu- U.T.M. L-am invitat pe tovarășul inginer Dumitru, șeful ate- care ne-a sprijinit

(Agerpres)

toate acestea mi-a vor-

de

la Onești și Bicaz, din 
Cluj, din lași și Bucu-

de 
ce 

mi

eși au mai rămas 
puține zile pînă la 
deschiderea cursu
rilor, „circulația tu
ristică" (cum spun 
tovarășii

dau câteva perioadă am să urmărim îngrijesc ti- iar recent electrozii. In am organizat

secție — temă a discu- tovarășul Gruici
adinei

canizatorii din stațiunile de mașini și tractoare. Primii au terminat aceste lucrări tractoriștii din regiunea Maramureș. în întreaga țară arăturile făcute pînă acum de S.M.T. însumează circa 70 la sută din plan.
Pregătiri

pentru însâmînțârile de toamna
Pregătirile în vederea înce

perii însărmînțărilor de toam
nă sînt în plină desfășurare. 
In 12 centre din regiunea 
iași s-a terminat condiționa
rea semințelor. Această ope
rație a fost încheiată și în 
alte numeroase centre din re
giunile Dobrogea, București, 
Banat și Crișana. Din cantita
tea de grîu de toamnă de so
iuri productive s-a condiționat 
pînă acum circa 95 la sută.

In ultimele zile, bazele de 
recepție și laboratoarele au 
intensificat lucrul, astfel incit 
să se poată elibera buletinele 
de analiză a semințelor pînă 
la sfîrșitul primei decade a 
lunii următoare.

Concomitent, unitățile agri
cole socialiste au luat măsuri 
pentru tratarea tuturor canti
tăților de semințe pe care 
vor folosi la însămînțări.(Agerpres)

IERI, IA UNIVERSIADA
@ La tenis de cîmp, cuplul Mina llina 
Julieta Hamian a întrecut pe Danda 

Zmija
Q O nouă victorie a echipei romi ne 

de polo pe apă
Echipa feminină de baschet a U. R S. S. 

continuă să fie neînvinsă
H Astăzi începe concursul de atletism 

Ia care sînt prezenta printre alții, 
lolanda Balaș și Valerii Brumei

(Citiți în pag. 3-a reportajul 
„Universiada de la Sofia")

lucrări de

Hotaru, 
pornit pe

Ansamblul artistic al Uniunii
a Tineretului CipriotMiercuri seara a sosit în Capitală; Ansamblul artistic al Uniunii Democrate a Tineretului Cipriot (E.D.O.N.) care la invitația C.C. al U.T.M. va face un turneu în țara noastră, ©a răspuns la turneul făcut în Republica Cipru de către un grup folcloric al ansamblului artistic al U.T.M. Responsabil al grupului în

a sosit

pre- 
bună

tineri 
noul

cu chipurile liniștite, 
ziua de miine.

C. DIACONU

Democrate
în Capitalătimpul vizitei în țara noastră este Mihalis Olimpios, secretar general adjunct al E.D.O.N.La aeroportul Băneasa, ansamblul artistic al tineretului cipriot a fost întîmpinat de către membri ai Biroului și activiști ai C.C. al U.T.M.) precum și de către activiști ai Comitetului orășenesc al U.T.M.

se face și materiale, însă aici- responsa-, arătîndu-i vinovat de deoarece, nu a

Ana Baciu Neli Bilei,două dintre fruntașele secției urzit a Fabricii de postav din Bacău.

Mamaia, noaptea.Foto : AGERPRES
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de la 
O.N.T.) a școlarilor e în toi. O- 
dată cu toamna urcă pa crestele 
Bucegilor șl Făgărașilor, în Pia
tra Craiului sau în masivul Ra- 
rău, sute și mii de elevi și eleve 
de pe întreg cuprinsul țării — gru
puri care cu cîteva zile înainte 
poposiseră și admiraseră noile a- 
șezări de 
Galați și 
rești.

Despre
bit mai întîi elevul Niculescu Ion 
din clasa a Vll-a de la școala ele
mentară nr. 102 din Capitală. 
L-am înfilnif Intr-una din serile a- 
cestea la Mamaia, pe debarcader, 
de unde admira splendorile nop
ții pe întinsul nesfîrșit al apelor 
și pe litoralul luminat feeric 
lămpile cu neon, de luminile 
bateau în ferestrele noilor și 
nunafelor construcții.

— Am plecat cu un grup 
pionieri din școala noastră într-o 
excursie în regiunea Dobrogea — 
povestea el. In tren discutam 
despre reportajul „Dobrogea co
lectivistă" al lui Traion Coșovei

din care am studiat un fragment 
și la clasă. Încă de atunci s-a ivit 
la noi dorința de a cunoaște oa
menii și locurile despre care vor
bea autorul. Dorința ni s-a înde
plinit.

— Și cum v-a întîmpinat Do
brogea 1

— Vizifînd locurile despre care 
vorbea reportajul, întîlnind o parte 
din oamenii cu care a stat, de 
vorbă și scriitorul am ajuns la... 
concluzia sa : cu fiecare lună, cu 
fiecare an se schimbă și înfățișa
rea locurilor și odată cu ele și 
oamenii și viața lor. In comuna 
Castelu într-o singură zi mașina 
cu cărți sosită din Constanța a 
vîndut 324 de volume. Președin
tele gospodăriei agricole colective 
ne-a spus că în urmă cu treizeci 
de ani In satul acela nu știau carte 
decît vreo 19 persoane.

II ascultam vorbind pe fiul stan- 
țorului Alexandru Niculescu de la 
una dintre întreprinderile de în
călțăminte din Capitală în timp 
ce marea îți potolise apele și 
luna umpluse văzduhul cu valurile 
ei argintii. Vorbea rar, culegînd 
tot ce i se părea mai semnifica
tiv din amintirile lăsate de drumu
rile străbătute și popasurile fă
cute recent.

— De cîtă vreme sîntefi pe li
toral l

Au trecut trei zile de cînd 
am ajuns în Constanța. De atunci 
am vizitat tot litoralul. Am călă
torit pe mare, cu hidrobuzul de la 
Constanța la Mangalia și apoi cu 
mașina am făcut cite un popas la 
Costinești, la Tuzla, la Vasile 
Roaită, la Eforie și la Agigea.

— Ce v-a 
pe litoral l

Pe toți i-a 
trivă bucuria 
lor neumbrită de griji și plină de 
seninul zilelor, de strălucirea soa
relui, de măreția și frumusețea 
construcțiilor în care erau qăz- 
duifi.

— In anul școlar care începe 
vei fi în clasa a Vll-a și vei în
văța geografia și istoria patriei...

Tînărul meu interlocutor nici 
nu m-a lăsat să termin întrebarea.

— In excursie au venit mulți 
dintre colegii mei de clasă. Și 
Țifu Maria, președinta unității dt 
pionieri și Căprescu Romeo și 

. Mihăifă Pop, fiul unui muncitor de 
la IRTA și alții. Aseară chiar sfînd

plăcut mai mult de

impresionat deopo- 
oamenilor, veselia

ION CRISTIAN

(Continuare în pag. a 3-a,



cursurile au o lună vechime, 
se poate constata, după rezul
tatele bune obținute, utilita
tea unei asemenea organizări.

O problemă care s-a ridicat 
în fața organizatorilor cursu
rilor a fost nivelul oarecum 
diferit de pregătire al candi
daților. In cele mai multe ca
zuri grupele au fost consti
tuite după nivelul de pregă
tire. La Institutul politehnic, 
de pildă, bursierii sfaturilor 
populare, care au făcut și în 
timpul anului școlar cursuri de 
pregătire la institut, continuă 
să studieze împreună. O mare 
atenție se dă tinerilor munci
tori care vin direct din pro
ducție și care, deci, au între-

bită conștiinciozitate și dra
goste candidaților, dar numă
rul lor trebuie sporit.

La Institutul agronomic 
candidații înscriși în ultimul 
timp sînt repartizați în ve
chile grupe care s-au consti
tuit la deschiderea cursurilor. 
tVoilor candidați li
însă o mai mare atenție la 
orele de consultații, astfel în
cît să poată recupera materia 
din urmă.

La Institutul agronomic, ca 
de altfel și la celelalte insti
tute de învățămînt superior 
din Capitală, domnește o at
mosferă 
intensă.

se dă

și muncă 
în mare 

tineri 
colecti-

pri- 
pe 

dau 
ne-

Insemnărî de la cursurile 
de pregătire din Capitală

e măsură ce filele 
din calendar se 
rup, data exame

nelor de admi
tere în învățămîn- 
tul superior apare

toț mai apropiată. Sălile in
stitutelor cunosc încă de pe 
acum animația din timpul a- 
nului universitar. Mulți din
tre acei pe care îi întllnim 
aici pășesc pentru prima dată 
în institutul care urmează 
să-i pregătească pentru mese
ria aleasă. Institutele de învă
țămînt superior din Capitală 
au făcut totul pentru ca ei să se simtă bine. La toate in
stitutele, candidaților li s-au 
asigurat cele mai bune con
diții de pregătire, 
găzduire și masă 
bună Centrele de în
drumare care există 
în Capitală îi 
mese cu căldură 
candidați și le 
toate lămuririle 
cesare.

Cursurile de pregătire pen
tru examenul de admitere —• 
una din principalele preocu
pări ale institutelor în această 
perioadă — sînt în plină des
fășurare. Programul este bine 
stabilit și făcut cunoscut can
didaților. La Institutul poli
tehnic. Institutul de construc
ții și alte institute au fost for. 
mate grupe de studii, care în 
funcție de timpul disponibil 
al candidaților, își desfășoară 
activitatea dimineața sau 
după-amiaza. Această orien
tare în programarea cursuri
lor a fost de un real folos 
tuturor categoriilor de candi
dați, inclusiv Celor care mai 
sînt încă și luna aceasta în 
producție. Acum, după ce

ULTIMA
SESIUNE

rupt școala mai de mult. Pen
tru ei s-au constituit grupe 
speciale. Se pune un mare ac
cent pe sistematizarea mate
riei în așa fel încît orele din 
cadrul cursului de pregătire să 
cuprindă cit mai multe cunoș
tințe. Candidații sînt obișnuiți 
de pe acum să dea la semina
rii răspunsuri concise și clare. 
De asemenea, proaspeții ab
solvenți ai școlilor medii stu
diază împreună.

In ultima perioadă s-a con
statat o creștere considerabilă 
a numărului de candidați care 
au venit să se înscrie la cursu
rile de pregătire și se prevede 
că acest număr va crește con
tinuu. Institutul politehnic a 
luat inițiativa de a crea, cu 
noii veniți, grupe de studiu 
separate.

Rectoratul Institutului poli
tehnic ar trebui însă să con
troleze mai îndeaproape parti
ciparea cadrelor didactice uni
versitare la cursurile de pre- 

prevedea 
considera- 
de candi-

bl-

de seminarii recapitulative, 
ma- 

începuf și ei

n fiecare dimineață cînd 
blioteca Institutului politeh
nic își deschide porțile, în 

sălile de lectură își fac apariția 
studenți care mai au de susținut 
examene în toamnă. Ei și-au în
ceput pregătirea încă din timpul 
practicii de vară. In uzinele unde 
au făcut practica ei au avut asi
gurate toate condițiile pentru a 
putea învăța. Acum, in sălile in
stitutului sau la cămin, se fac ul
timele pregătiri : se revede ma
teria, se lămuresc unele proble
me neclare.

După-amiaza, cadrele didactice 
stau la dispoziția studenților pen
tru consultații. în curînd, la mate
riile mai importante, profesorii 
care au predat cursul vor ține o 
serie
care vor cuprinde întreaga 
terie. Căminiștii au 
să sosească din provincie. Biblio
tecile le stau la dispoziție cu tra
tate și cursuri de specialitate.

în timpul scurt care a mai ră
mas pînă la primele examene pre
gătirile trebuie însă intensificate. 
Seminariile recapitulative ar tre
bui să fie frecventate de toți stu
denții care mai au de susținut e- 
xamene. Totodată e necesar ca 
membrii comitetului U.T.M. și ai 
Consiliului asociației să urmărească 
mai îndeaproape modul cum se 
pregătesc studenții pentru aceste 
examene.

La 10 septembrie studenților li 
se vor frece în carnete primele 
note obținute la examenele din 
toamnă. De modul in care ei se 
pregătesc depinde dacă aceste 
note vor fi bune sau nu, ele le 
vor da dreptul studenților să pă
șească cu fruntea sus In noul an 
universitar.

D. DUMITRU

gătire. Se putea 
din timp sporirea 
bilă a numărului 
dați ș», deci, se putea asigura 
un mai mare număr de 
tenți și lectori care să 
dea. Este adevărat că în 
zent există deja mulți 
tenți și lectori care predau 
și dau consultații cu deose-

asis- 
pre- 
pre- 
asis-

de studiu
Candidații, 

majoritate 
muncitori, 
viști, bursieri ai sfa
turilor populare, stu
diază temeinic, 
sălile de curs, 
culoare, în biblioteci 
sau la umbra po
milor ce împrejmu- 

iesc institutul, în cămin sau a- 
casă, cartea și caietul de no
tițe sînt nelipsite, căci prin
cipala preocupare este exa
menul de admitere. Am stat 
de Vorbă cu cîțiva dintre can
didați. Prevenindu-ne de la 
început că au puțin timp la 
dispoziție ei ne-au vorbit des
pre condițiile bune de studiu 
care li s-au creat aici în in
stitut. Letiția Bălan, laborantă 
la I.C.A.R., a ținut neapărat 
să sublinieze marele ajutor pe 
care candidații îl primesc, din 
partea profesoarei de botani
că, bunăoară, care predă bine, 
pe înțelesul tuturor. Constan
tin Amariei, tînăr colectivist, 
membru al gospodăriei agri
cole colective „8 Martie“ din 
regiunea București, Florea Lo- 
loiu, proaspăt absolvent al 
școlii medii din Giurgiu și Fio. 
rea Mogoș, tehnician la G.A.S. 
„Pantelimon“ ne-au spus :

— Față de condițiile care ni 
se crează, față de atenția care 
ni se acordă, ar fi anormal să 
nu depunem maximum de e- 
fort pentru a da răspunsuri 
cit mai bune la examenul care 
bate la ușă.

— Acum avem să vă spu
nem mai puține — adăugă, op
timist unul dintre ei ■— dar 
veniți în timpul anului să 
scrieți despre munca și viața 
noastră de studenți...

AL. I. VLADIMIR

In 
pe

Am gtreșif formula? Nu. Totuși, verificarea atentă e necesară. Cursurile de pregătire pentru examenele de admitere la Institutul politehnic din București se desfășoară sub supravegherea directă a profesorilor de specialitate,
Seara de poezie

la marePrivite din larg corturile sea
mănă cu niște corăbii în
cremenite în apele de aur 

ale plajei. Au în ele ceva intim 
și atrăgător privirii și curiozității. 
In acest „orășel studențesc" își 
petrec zilele însorite de odihnă 
mii de studenți din toate centrele 
universitare din țară. Aici se lea
gă prietenii noi, aici, lîngă neli
niștea mării se capătă sănătate 
mai multă, se visează, se trăiește 
din plin bucuria vieții studențești. 
In scunda încăpere a cortului nr. 
142, Marfin Mircea, student în 
ultimul an la F-acultatea de filo
logie își invita colegul de odihnă 
la club.

— E o seară de poezie. Recită 
studenții de la teatru, e frumos.

Prea multe argumente nu 
î-au trebui) căci poezia pare a 
fi tovarășa nedespărțită la mare. 
Marea însăși are poezia ei. Dorel

Schor din anul VI la Medicină în 
lași, el însuși tînăr poet, Martin 
Mircea, și alții au pornit la club 
— la clubul taberei care, seară 
de seară, cunoaște o bogată acti
vitate culturală. De la conferințele 
despre bogățiile Mării Negre 
pînă la „duelurile" de șah și de 
ping-pong și pînă la serile de 
dans și de poezie, clubul își tră
iește viafa culturală respirînd vo 
ioșia și entuziasmul celor veniți 
la odihnă. A început seara de 
poezie. S-a recitat din clasicii 
noștri, s-a recitat din poeții noștri 
contemporani, versuri închinate 
partidului, țării, tinereții și 
iii poporului nostru.

Glasul viitorilor artiști 
puternic, pătrunzînd în
spectatorilor. Poezia cucerea ini
mile și înălța visurile.

mun-

vibra 
inima

AUREL Z.

CONSTRUCȚIILE STUDENȚEȘTISA FIE TERMINATE LA TIMP

Pregătiri pentru noul an 
universitar la Timișoara

A devenit un lucru obișnuit ca la 1 octombrie, ziua deschiderii anului universitar, studenții patriei noastre să descopere cu bucurie șl recunoștință că noi și noi cămine, cantine, săli de cursuri, laboratoare le sînt date în folosință, îmbunătă- țindu-li-se astfel necontenit condițiile da viață și studiu. Și la acest 1 octombrie, de care ne mai desparte doar o lună de zile, studenții noștri vor primi astfel de daruri neprețuite, create prin eforturile întregului popor.In București, pe cheiul Dîmboviței, în fața Uzinelor „Semănătoarea", s-a zidicat, încă din luna martie, un uriaș șantier. E vorba de construcția unui grup format din cantină, un n-au trecutconstrucția se apropie de sfîrșit. Cele cinci blocuri, care vor adăposti 2070 de studenți, își desenează pe cer siluetele impunătoare. în momentulde față se execută concomitent finisajul și instalațiileinterioare. Complexul va avea și o cantină care va fi una dintre cele mal moderne șl mai frumoase. La 1 octombrie, camerele luminoase și mobilate confortabil ale noilor cămine studențești își vor primii locatarii.Dar acesta nu este singurul grup social care se construiește în momentul de față pentru studenții bucureștenl. Dacă urmezi cursul Dîmboviței la numai cîteva sute de metri

tot pe partea stingă, întîlnești un alt mare șantier. Patru blocuri masive, îmbrăcate în schele, te întîmpină strălucind în soare. Și aici, ca și la celălalt grup social, lucrările la cămine sînt în fază de finisaj. La începutul anului universitar toate cele patru blocuri vor fi date în folosință studenților.

social studențesc cinci cămine, o dispensar. Deși decît cîteva luni,La cele 4 facultăți ale Institutului politehnic din Timișoara numărul studenților din anul I va crește în acest an cu 75 la sută.Corespunzător cu aceasta va crește și numărul cadrelor didactice față de anul trecut. Odată cu deschiderea noului an de învățămînt, la acest

institut vor fi date în folosință încă 3 laboratoare înzestrate cu aparate și utilaje pentru cercetări științifice în domeniul rezistenței materialelor și construcțiilor metalice. La Facultatea de electrotehnică se înființează și un centru de calcul electronic dotat cu mașini și aparate de mare precizie, realizate în cadrul institutului.Pregătirile pentru deschiderea noului an de învățământ se desfășoară intens șl la Institutul agronomic, Institutul de medicină, precum și la cele două institute pedagogice-Peste 1.500 de tineri frecventează în acest timp cursurile de pregătire pentru examenul de admitere în anul I al institutelor de învățămînt superior din Timișoara-

Nici lașul nu stă mai prejos în ceea ce privește îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de viată și studiu pentru studenți. Un viitor a- gronom îmi spunea cu vădită mîndrie : „Cînd vin la noi în 
lași, străinii sint pur și sim
plu uimiți de cite văd că se 
fac pentru studenți.11Și nu exagera de loc. E suficient să ne gîndim la (de pildă) complexul social ridicat în apropierea grădinii Copou și destinat studenților de la Universitatea „Al I. Cuza". Dar el nu este singurul corp social modern construit prin grija partidului și guvernului pentru studenții ieșeni. La doi pași de el, pe Sărărie, se înalță. Impunătoare, căminele studenților do la politehnică : la capătul tramvaiului 1, în marginea orașului, își profilează siluetele cele mine ale Institutului mic. în apropiere de sitate sînt gafă treimine studențești, iar construcția altor trei e pe terminate. In total în toamna aceasta, studenții ieșeni vor avea în plus 2.000 de locuri în cămine și 2000 de locuri la cantine.

loz în cămine datorită noilor construcții, va crește cu 1650 iar la cantine cu 1500 La Brașov, în afara unul cămin pentru 330 da studenți se construiește un local nou cu 24 săli de cursuri în 'care își va desfășura cursurile Institutul pedagogic de 3 ani. Și exemplele pot continua. Cra
iova : două noi cămine studențești șl o cantină; Petro
șani : un cămin iaz ca spa- .. . . ... . t o laboratoare ; Tg.un I an în capacitate locuri. Tot • lua masa
țiu de învățămînt 
de și Galați : cîte în total, în acest văzut să fie date sință cămine cu o de aproape 12.000 atîția studenți vor la noile cantine.

aripă 
Mure* 
cămin, 
e pre- 

folo-

După cum am mal arătat, 
multe din aceste con
strucții sînt gata sau a- 

proape gata. A existat și în 
an o grijă deose- 

din partea comiteie- 
executive ale sfaturi- 

con. 
studențeșii să fie 

in folosință la timp.

Noua clădire a Facultății de științe naturale din Grădina Botanică,
Foto ! S. N1CULESCU

Vă prezentăm azi:

Universitatea
nu are vacantă

trei că- 
agrono- 
Univer- 
noi că-

Exemple 
pot d

> asemănătoare se da și din celelalte centre universitare.Cluj se votr da în folo- cătnine noi cu o capa- 1850 de paturi și
TT7 nlversritatea nu are va- 
// canță.

Soneria din hol, care 
dă întotdeauna ora exactă 
studenților, a tăcut; biblio
grafia afișată la avizier a 
imbătrînit cu aproape un 
trimestru: „filologii" care
de obicei au un aer grav 
și preocupat ca ia un semi
nar de gramatică compa
rată, se zbenguie acum pe 
nisipul fierbinte al litoralului 
— dar Universitatea nu are 
vacanță.

Este deajune să-ți arunci 
privirea în încăperile mari, 
luminoase, ca să constațl fe
brilitatea cu care se lucrează. 
Scările cu picioare înalte, de 
ștruț, se deplasează dintr-un 
loo într-altul, cu repeziciune. 
Miroase a vărulală proas
pătă.

Instalația electrică se verl-

Institutul politehnic din Cluj
n fața tinerilor 
absolvenți ai șco
lii medii se află 
nenumărate și mi
nunate drumuri 

care duc spre grandioasa mun
că colectivă de construire a 
socialismului. Pe care drum să 
pornească ? Către ce speciali
tăți să se îndrepte ? Zilnic ne 
sosesc la Institut numeroase 
scrisori prin care absolvenți 
ai școlilor medii de cultură 
generală din țară ne roagă să 
le vorbim despre institutul 
nostru. Înțelegem această do
rință firească a lor de a cu
noaște cit mai multe amănun
te despre unul din cele mai 
însemnate institute din țară 
și de aceea ne vom strădui 
ca în acest articol să răspun
dem cit mai complet curiozi
tății lor.

Institutul politehnic din 
Cluj este o creație a regimu
lui democrat-popular. El pre
gătește specialiști în mecani
că, electro-mecanică și con
strucții. Institutul, deși relativ 
tînăr, este înzestrat cu labo
ratoare moderne. Printre ele 
se numără laboratorul de me
talurgia pulberilor, laborato
rul de turnătorie, laboratorul

de forje, laboratorul de aș- 
chiere și mașini-unelte, labo
ratorul de mecanisme, labo
ratorul de organe de mașini, 
laboratorul de beton, labora
torul de materiale de con
strucții, laboratorul de termo- 
tehnică, mașini termice și la
boratorul electrotehnic, 
stea sînt numai cîteva 
cele 32 de laboratoare 
tente. In planul de dezvoltare a Institutului politehnic din

Ace- 
din 

exis-

Cluj este prevăzută o creștere 
nouă a spațiului de școlari
zare, astfel încît în fiecare an 
laboratoare noi și săli de pro
iecte, special amenajate, 
să îmbunătățească 
de desfășurare a 
viitorilor ingineri.
tombrie 1961, de pildă, va fi 
dat în folosință un nou pavi
lion cu trei etaje destinat la
boratoarelor, în special pen
tru facultatea de construcții

Vin 
condițiile 
pregătirii 
La 1 oc-

și specialitatea electromeca
nică.

In Institutul nostru a exis
tat întotdeauna o atmosferă 
propice de lucru. îndrumarea 
din partea cadrelor didactice 
cu experiență permite desfă
șurarea la un înalt nivel a 
pregătirii studenților. Mulți 
dintre absolvenții Institutului 
au devenit astăzi cadre de 
nădejde ale industriei noastre 
socialiste.

Încă din timpul celor cinci 
ani de studiu studenții insti
tutului pot obține o serie de 
realizări frumoase în activi
tatea profesională sau în ca
drul cercurilor științifice stu
dențești. La fiecare sesiune 
științifică pe țară, studenții 
reprezentanți ai Institutului 
politehnic din Cluj au fost 
premiați pentru lucrările pre
zentate, ceea ce demonstrează 
că și la noi în institut, ca 0

în celelalte Institute similare 
din țară, există condiții foar
te bune pentru o pregătire 
profundă și multilaterală. Bi
blioteca înzestrată cu peste 
110.000 volume, căminele 
confortabile, sălile de cursuri, 
laboratoarele de care am vor
bit sînt tot atîtea condiții de 
viață și studiu cu care insti
tutul nostru se mîndrește și 
pe drept cuvînt. Pe lingă in
stitut funcționează de steme-

nea două cantine. Institutul 
are o sală de gimnastică — 
pe care studenții o pot folosi 
zilnic — și alte posibilități 
pentru desfășurarea unei bo
gate activități sportive. De 
altfel dintre studenții institu
tului mulți s-au evidențiat la 
diferite discipline sportive. 
Cercurile artistice care func
ționează în cadrul institutului 
permit studenților o frumoa
să activitate pentru recreere

și dezvoltarea aptitudinilor. 
Rezultatele date de aceste 
cercuri au fost apreciate ade
seori la diferite concursuri. In 
cadrul institutului sînt pro
gramate audiții muzicale, vi
zionări de filme, conferințe 
etc. Paralel ou însușirea cu
noștințelor temeinice de spe
cialitate, tinerii viitori 
neri capătă astfel și 
cunoștințe de cultură 
rolă.

Activitatea tinerilor 
în institut este astfel 
nată și îndrumată încît 
știa pot să-și însușească te
meinic multiple cunoștințe. 
Lucrul principal este ca fie
care să aibă dorința arzătoare 
de a deveni stăpîn pe știință, 
pe tehnică, pe știința produc
ției. Și nu ne îndoim că a- 
cedstă dorință există 
la tinerii absolvenți 
medii 
dornici 
studenției, 
hotărî să 
politehnic 
teptăm cu

fică minuțios ; fiecare fir este supus controlului exigent al meșterului electrician. Sălile da curs se reamenajează. Bibliotecile, care altădată păreau sculptate în tăcere, au împrumutat pentru cîteva zile ceva din atmosfera și freamătul unui adevărat șantier.Abia ieșită din asaltul examenelor de sfîrșit de an, pe care cu găzduit, început deschiderea anului următor. Aceste pregătiri, pentru care statul a destinat fonduri importante, reflectă grija pentru asigurarea unor condiții studiu deosebite.O voce subțire, midă, îmi oprește grafit la marginea vînt neterminat— Nu vă supărațl... Nu unde se țin cursurile cu cdațil la examenul de admitere î
h La etajul IV.Vasăzică, tot pregătiri. La 20 septembrie va începe examenul de admitere. Profesori reputați, conferențiari, lectori și asistenți conduc cursurile 

șl seminariile de pregătire.Universitatea nu are vacanță.

generozitate le-a Universitatea și-a pregătirile pentru

evident 
vîrful 
unui

da

ti- 
de 

cu-

știți 
can-

AUREL STORIN

•--
ingi- 

bogate 
gene-

intrațî 
coordo- 

ace-

din plin 
ai școlii 
generală 

pragul
de cultură 

să pășească 
Pe cei care se vor 
vină la Institutul 

din Cluj noi îi aș- 
bucurie.

Prof, ing.
ION LĂZĂRESCU 

decan al Facultății de me
canică a Institutului poli

tehnic din Cluj

Lasință citate de cantine care vor deservi 3000de studenți. Tot la Cluj se construiește o aripă nouă a Institutului politehnic în care vor fi amenajate laboratoare. La Timișoara numărul locuri-

acest 
bită 
lor 
lor populare ca noile 
strucții 
date în folosință la ___
Mai sînt însă din păcate și 
construcții unde nu s-a desfă
șurat permanent un ritm sus
ținut de muncă. La Timișoara, 
bunăoară, dacă lucrările la 
cămine decurg mulțumitor, in 
schimb. Ia cantino, ele sînt ră
mase in urmă. Nemulțumitor 
merg și construcțiile de că
mine ale Universității „Al. L 
Cuza" din Iași care ar ti tre
buit să fie gaia pînă acum. 
Slab stăPetroșani 
construcții de 
nu a privit cu destul simț de 
răspundere lucrarea contrac
tată, Iar comitetul executiv al 
sfatului popular regional ș! 
conducerea Institutului de 
mine nu au întreprins nimic 
serios pentru a-1 determina să 
asigure terminarea ei la timp, 

E necesar să se ia toate 
măsurile pentru ca și aceste 
construcții rămase în urmă să 
fie terminate cît mai grabnic 
astfel ca studenții să se poată 
folosi de ele îr-că din primele 
zile ale noului an universitar.

șl șantierul din 
unde trustul de 

care aparține

AUREL GEORGESCU

PE SCURT
din centrele universitare
e Anul acesta In centrele universitare din țară au 

fost date în folosință sau sint în faza de finisare cantine 
studențești cu o capacitate de 11.300 locuri din care la 
București 4.200 de locuri și Ia Cluj 3.000 de locuri.

• Valoarea utilajelor ultramoderne cu care au fost 
înzestrate laboratoarele Institutului politehnic din Bucu
rești întrec cu 1.000.000 lei valoarea investițiilor făcute 
in anul 1960.

Printre utilajele noi amintim spectroiotometrul de In- 
Iraroșii, aparatajul pentru laboratoarele de automati
zare electrică, de asemenea mașina universală de 
calcul electronic - tip analog — pentru catedra de 
tuburi electronice.

• Institutul politehnic din Timișoara a dotat labora
toarele existente cit și cele două noi laboratoare care 
▼or fi date in curînd in folosință cu aparataje și utilaje 
in valoare de 2.000.000 lei.

o Universitatea „Alex. I. Cuza11 din Iași pe Ungă lu
crările de reparafii șl întreținere a căminelor studențești 
a acordat o atenție cuvenită completării șl dotării la
boratoarelor cu utilajele și instalațiile necesare, valoa
rea lor iiind de 800.000 lei.

„Cu siguranță vom reuși ia examenul de admitere11. Iertă-i pe candidați pregătindu-se într-una din sălile de lectură ale Institutului agronomic din București.Foto : N. STELORIAN



Peste cîteva zile Ceea ce nu trebuie să uite 
revanșarzii vest-germani 

patronii lor

Lacul Roșu Foto: V. ORZA

Enescu

Cupa R. P. R.“ la fotbal

Se deschide cel de-al doilea Concurs și Festival internațional„George
Cifeva zile au mai rămas pînă 

la deschiderea celui de-al doilea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu". In acest inter
val de timp se fac ultimele pre
gătiri în vederea acestui impor
tant eveniment din viața artistică 
a țării noastre, care timp de a- 
proape trei săpfămîni va prilejui 
numeroase manifestări muzicale.

Primii participant de peste ho
tare, din cei peste 100 înscriși 
la concurs, au și început să so
sească. ,împreună cu prorectorul 
Conservatorului din Sian — Liu 
Hen-gi, de cîteva zile sînt oas
peții țării noastre tinerii muzicieni 
din R. P. Chineză : pianistul Pao 
Hwei-ciao, violonistul Cheng Shih- 
sheng, cîntărețul Huang Kwei- 
chung și pianista acompaniatoa
re Li Ci-fan. Din Cuba au venit 
pentru concurs pianistul Luis Gon
zalos Rojas și cîntărețul Ramon 
Santana Cardenas. In același timp, 
in două săli de concerte din Ca
pitală are loc o ultimă trecere în 
revistă a concurenților romîni în 
vederea marii probe ce-i așteaptă.

După tragerea Ia sorți a ordi- 
nei în care urmează să se pre
zinte, concurenții din cele 3 sec
ții : pian, vioară și canto vor 
trece, începând din dimineața 
zilei de 6 septembrie, prin fața 
juriilor pentru a face dovada po
sibilităților și pregătirii lor ar
tistice. Concursul se va desfășura 
simultan în sala. Ateneului R. P. 
Romîne, Studioul de concerte, al 
Radioteleviziunir și sala mică a 
Palatului R.P.R.

După cum ș-a mai anunțat, Fes
tivalul din acest an — care se 
desfășoară între 9 și 22 septem
brie —« va fi onorat de prezența 
unor remarcabili muzicieni. Unii 
dintre aceștia se și află în tara 
noasfră : pianistul sovietic Svia
toslav . Richter, compozitorul fran
cez Georges Auric și cîntăreața 
poloneză Ewa Bandrowska-Turskă. 
La programul variat a| Festivalu
lui, cuprinzînd concerte, recita
luri, spectacole de operă etc, își

vor aduce concursul lor aproape 
40 de personalități muzicale din 
țară și de peste hotare. Cinci or
chestre vor susține cele 14 con
certe simfonice înscrise în pro
gramul Festivalului : orchestra 
Radiofeleviziunii din U.R.S.S., Fi
larmonica de Stat „George Enes
cu", orchestra Radiofeleviziunii 
romîne, orchestra Cinematografiei 
și orchestra Teatrului de Operă și 
Balet al R. P. Romîne.

Iubitorii de operă din țara 
noastră vor găsi în programul 
Festivalului din acest an mai mul
te spectacole de operă decîf în 
1958 la primul Festival „George 
Enescu". Astfel vor putea asista 
la spectacole cu „Nunta lui Fi
garo", „Fidelio", „Othello", „Bo
ris Godunov" Și „Oedip" în care 
rolurile principale vor fi definufe 
de valoroși interpreți.

(Agerpres)

Universiada 
de la Sofia Rapid - Petrolul 3-1

șiomnii de la Bonn au făcut o descoperire epocală. O numim „descoperire" șî o caracterizăm drept „epocală" deoarece in aparență prezintă unele deosebiri de ordin stilistic în raport cu tiradele cotidiene ale înrăiților politicieni vest-ger- mani. Bonnul pretinde că ar fi de acord cu tratative între Răsărit și Apus în problema germană. S-a petrecut oare o cotitură de 180 de grade la Bonn ? A renunțat Bonnul la sinistra lui politică ? Să nu ne grăbim cu asemenea supoziții- -j Diplomații lui Adenauer au încercat doar o manevră jalnică și lipsită de abilitate. Ceea ce ar putea pare unui neinițiat drept o modificare subită a politicii vest-germane nu înseamnă decât o nouă tentativă de a împiedica reglementarea pașnică a problemei germane și de a înrăutăți atmosfera internațională. Ministrul de externe vest-german Bren- tano a afirmat în mod limpede că tratativele trebuie duse doar pentru a demonstra ceea ce el numește „fermitatea" occidentului. Ministrul revanșard, încălcând simțul măsurii în mod grosolan și vădind o îngrijorătoare absență a me-

moriei, și-a permis să adopte chiar un ton ultimativ afirmând, în numele puterilor occidentale, că nu pot avea loc nici un fel de tratative cu U- niunea Sovietică pe baza propunerilor sovietice de reglementare într-un spirit pașnic a problemei germane. Bineînțeles, declarația belicosului ministru a fost încununată cu un îndemn la declanșarea unor noi acțiuni provocatoare.Totul este limpede. Manevra Bonnului nu poate înșela pe nimeni. Revanșarzii nu se mai pot împodobi cu ramuri de măslin fără să provoace ilaritatea și indignarea- De mult a devenit evident că Bonnul, încurajat de puterile occidentale, agravează în mod deliberat atmosfera internațională, întreține o stare de isterie războinică și pune în practică măsuri nechibzuite. In această lumină apropiatele convorbiri între miniștrii de externe occidentali nu promit — deocamdată — nimic bun pentru destinderea încordării internaționale-Un cititor din Los Angeles al ziarului american „PEOPLE’S WORLD" a trimis redacției o scrisoare în care se întreba i „Oare n-am înnebu
nit ? Uniunea Sovietică propu-

Prima promoție de fruntași
In toate locurile de muncă 

de pe șantierul Combinatului 
siderurgic ce se construiește la 
Galați au devenit cunoscute 
numele primilor fruntași în 
producție. Din prima promoție 
de fruntași ai acestui mare 
șantier fac parte comunistul 
Nicolae Afteț, care a săpat 
prima cupă de pămînt la te
melia noului combinat, exca- 
vatoriștii Gheorghe Secară și 
Vasile Petruș, Adolf Nichifor, 
Ion Nicolae și alții. Construc
torii continuă cu însuflețire 
întrecerea care se desfășoară 
acum între schimburi. Pînă 
în prezent, la temeliile nou
lui combinat siderurgic a fost 
executat un volum de lucrări 
care cuprinde 45.000 m-c. pă
mînt excavat și terasat. Lu
crările se efectuează în între
gime cu mijloace mecanizate, 
se folosesc excavatoare avînd 
cupe cu o capacitate de 0,3 — 
1,25 m.c., screpere, gredere ?i 
gredere elevatoare, foreze 
autobasculante și alte utilaje 
de mecanizare.

-- •--
Dialog 

ps malul mării
(Urmare din pag. l-a)

de vorbă cu tovarășa instructoare 
superioară am organizat fi un 
mic concurs „Drumefii veseli" 
despre locurile pe care le-am 
vizitat cu excursiile organizate de 
școala noastră la Predeal, Rarău, 
Sinaia, Cheia, Giurgiu, Doftana, 
Timiș'; lași, Roman și in regiunea 
Dobrogea. îmi pare rău că nu ați 
fost să auzifi cu cite cunoștinfe 
începem noi să studiem istoria și 
geografia tării. Despre laminorul 
de la Roman, despre istoria Mol
dovei sădită In monumentele de 
la lași, Suceava și Cîmpulung, 
despre gospodăriile colective ale 
Dobrogei, despre noua înfă/ișare 
a litoralului am învăjat atîiea lu
cruri incit concursul nostru în loc 
să se oprească la întrebarea a 
9-a a continuat pînă la a 22-a. 
Și poate că ar mai fi continual 
dacă nu sosea ora stingerii.

...A trecut aproape o oră de 
cînd am început să discut cu Ni- 
culescu Ion. Vorbea cu afita în
suflețire și cu atîfa dragoste des
pre toate cite le întîlnise și le vă
zuse în cale îneîf am izbutit a- 
proape să mi-l închipui cu cit drag 
va reîncepe curînd școala, cu cită 
pasiune va învăța să cunoască și 
mai mult pentru ca peste ani să 
devină și el unul din făurarii noi
lor frumuseți ale patriei.

SOFIA 30 (Prin telefon de la trimisul special pres“)- — Miercuri în ziua a 6-a a Universiadei de la Sofia spectatorii prezenți pe terenurile de tenis au aplaudat jocul frumos prestat de cuplul ■ Mina Ilina — Julieta Namian (R. P. Romînă) care a obținut în semifinale o clară victorie cu 6-0 ; 6-4 în fața perechii poloneze Danda, Zmija. Cele două jucătoare romînce s-au calificat pentru finala probei urmând să întîlnească redutabilul cuplu cehoslovac Horci- kova — Strahova. In semifinalele probei de simplu masculin Pilici (Iugoslavia) a cîștigat cu 9-7 ; 3-6 ; 7-5 ; 6-1 întîlnirea cu Ion Tiriac (R.P.R.), iar Jova- novici (Iugoslavia) l-a eliminat cu 10-8 ; 6-2 ; 6-4 pe Ribeiro (Brazilia)- Finala probei de simplu feminin s-a încheiat cu victoria cehoslovacei Horciko- va care a învins cu 6-2 ; 6-2 pe compatriota sa Strahova.Cu un interes deosebit este urmărită competiția de polo pe apă. Echipa R. P- Romîne a obținut a doua victorie în- trecând de data aceasta cu 8-4 (2-1 ; 1-0 ; 4-2 ; 1-1) echipa Japoniei. Au marcat Mărculescu (3), Szabo (2), Marinescu (2) și Danciu (1). Pentru turneul final în afara echipei R- P. Romîne s-au mai calificat echipele U.R.S S., Iugoslaviei, R- P- Ungare și altele. In ultimul meci al preliminariilor echipa R. P. Ungare a dispus cu sco- Duminică

,,Ager-

cuplaj pe
Duminică se vor disputa în- 

tilnirile din cadrul celei de-a 
3-a etape a campionatului ca
tegoriei A la fotbal. In Capi
tală se vor desfășura în pro
gram cuplat pe stadionul „23 
August" ruinătoarele 
niri : ora 15,15 
greșul; ora 17 
mo București.

întîl- 
C.C.A.—Pro- 

Rapid—Dina-

rul de 6-2 de echipa R. P. Bulgaria.In competiția feminină de baschet echipa U-R.S-S. continuă să rămînă neînvinsă. Miercuri baschetbalistele sovietice au învins cu scorul de 74-66 (34-26) echipa R.P.D. Coreene- Echipa R. S- Cehoslovace a întrecut cu 71-59 (32-28) echipa R. P- Romîne.Competiția de scrimă a programat preliminariile probei de spadă. Au fost înregistrate numeroase surprize printre cei eliminați aflîndu-se și cunoscutul campion polonez Pa- rulski. în turneul final vor lupta Sisskin (U.R.S.S.), Nico- lici (Iugoslavia), Jăkobs (Anglia), Tabuki (Japonia) șî alții. Tănase Mureșanu și Poe- naru au pierdut în serii.Comitetul de organizare al Universiadei a stabilit ca întrecerile concursului de atletism să înceapă joi și nu vi-* neri cum inițial fusese anunțat. Concursul de atletism care va reuni pe stadionul „Vasil Lewski" pe unii dintre cei mai renumiți atleți din lume, va dura 4 zile. Cu un mare interes este așteptată evoluția recordmanilor mondiali în proba de săritură în înălțime Valerii Brumei și Iolanda Balaș. în prima zi a concursului vor fi cunoscuți campionii mondiali universitari la lungime (b), disc (b), greutate (f) și înălțime (b).stadionul „23 August
Iată întâlnirile din țară 

Știința Timișoara—U.T. Arad; 
Jiul Petroșani—Știința Cluj ; 
Metalul Tîrgoviște—Dinamo
Bacău ; Steagul Roșu Brașov— 
Dinamo Pitești; Petrolul 
Ploiești Minerul Lupeni.

într-un meci contînd pentru optimile de finală ale „Cupei R.P.R." la miercuri la Constanța echipa bucureșteană Rapid a dispus cu scorul de 3—1 (2—1) Petrolul Ploiești prin puncte-
fotbal,de

(2)le realizate de I. Ionescu și Georgescu. Pentru ploieș- teni a marcat Voinea. Rapid este cea de-a 8-a echipă calificată în sferturile de finală ale „Cupei R.P.R. “.

Oamenii muncii din R.D. Germană 
desfășoară cu elan sporit 

întrecerea socialistă

(Agerpres)

* ★

Aprecierea
(Urmare din pag. l-a)

colectivului

Miereuri va avea loc la Budapesta întîlnirea internațională de fotbal dintre e- chipele selecționate ale orașelor Budapesta și Zagreb. Echipa maghiară va alinia urmă-
toarea formație : Grosics, Matrai, Sipos. Sovari, Solq- mosi, Kotasz, Sandor. Albert, Tichy, vessi. Monostori II și Feny-(Agerpres)

BERUN 30 (Agerpres). - 
Oamenii muncii din R. D. Ger
mană desfășoară cu elan spo
rit întrecerea socialistă în 
cinstea apropiatelor alegeri 
pentru organele locale ale pu
terii de stat. La 28 august la 
Magdeburg a avut loc o con
sfătuire a reprezentanților a 
51 de întreprinderi industriale 
socialiste din regiunea Magde
burg în cursul căreia a fost

analizată desfășurarea întrece
rii socialiste. Participanțiț la 
consfătuire au subliniat că de 
la începutul acestui an între
prinderile socialiste din regi
unea Magdeburg au realizat 
produse peste plan în valoare 
de 57 milioane mărci și s-au 
angajat ca pînă la 17 septem
brie, data alegerilor, să înde
plinească planul de producție 
pe întregul an 1961.

Volei
Miercuri seara în parcul spor

tiv Dinamo echipa secundă mas
culină de volei a R. P. Romine a 
învins cu scorul de 3—1 (18—16; 
8—15; 15—2; 17—15) echipa Ja-

Echipa feminină Nikibo 
întrecut cu 3—0 (7, 5, 7)

poniel.
Tokio a 
o combinată a categoriei A.

(Agerpres)

La întreprinderea „Spezialbau" din Magdeburg
întreprinderea „Spezialbau" 

din Magdeburg execută dife
rite construcții printre care ți 
construcții de fîntîni de apă

potabilă pentru populație. 
Pînă nu de mult întreprinde
rea folosea țevile cu filtru 
marca Ronney, provenite din 
import, pentru construirea fln- 
tînilor.

Anul acesta, laminăria Het
tstedt în colaborare cu între
prinderea constructoare de ma- 
șini grele „Karl Liebknecht" 
din Magdeburg au reușit să 
pună la punct pentru prima 
dată în R.D.G. producția unor 
țevi cu filtru pentru fîntîni. 
Aceste țevi sînt folosite în 
prezent cu titlu de experiență 
la construirea fîntînilor de că
tre întreprinderea „Spezial
bau" din Magdeburg. Țevile 
cu filtru construite la între
prinderea „Edelstahl" din 
Freitag sînt superioare din 
punct de vedere calitativ celor 
importate din R- F. G. Prin 
folosirea lor se realizează o 
economie de 240.000 mărci a- 
nual.

goane folosesc în gazetele lor multe caricaturi. De aici însă nu trebuie să se tragă concluzia că singura formă de a face cunoscut cele sesizate de către posturi este caricatura, așa cum cred membrii postului utemist de control de la tîmplărie. Membrii postului vor să te convingă că postul nu mai are activitate pentru că nu are cine să facă caricaturi.Ar trebui extinsă inițiativa postului utemist de control de la secția pregătire care desfășoară o largă acțiune de popularizare a experienței celor mai buni muncitori, a celor mai valoroase metode de muncă. în mod frecvent acesta expune într-o vitrină produsele de bună calitate ca și produsele executate necorespunzător de către unii tineri, deci îi ajută în mod practic.Comitetul U.T.M. de la Fabrica de vagoane din Arad se ocupă cu grijă de activitatea

de nave din Budapesta
fusese 

au în- 
Germa- 
au ser
ia rînd.

Tineretul din R. D. Germană muncește cu elan pentru îndeplinirea planului de producție. In fotografie : tineri muncitori de la întreprinderea de apara- taj electric din capitala R.D.G., Berlin lucrînd la banda rulantă de contoare. Foto : ZENTRALBILD Berlin

na încheierea tratatului de 
pace cu Germania, iar noi a- 
menințăm cu războiul". întrebarea cititorului american este dictată de rațiune, de bunul simț. Intr-adevăr orice om cinstit își dă seama că poziția puterilor occidentale în problema germană este nerealistă^ contrară intereselor păcii.în conștiința popoarelor își croiește tot mai mult drum convingerea că rezolvarea problemei germane nu mai suferă amânare. Au trecut atîția ani de cînd tunurile au încetat să mai bubuie în cel de-al doilea război mondial și încă nu a fost semnat Tratatul de pace cu Germania. Este o a- nomalie de care beneficiază odioșii revanșarzi de la Bonn, urmașii lui Hitler, care uitînd lecțiile istoriei încearcă să dea frîu liber poftelor lor de cotropire și război. Poporul rcr mîn, ca și toate popoarele iubitoare de pace, nu poate admite reînvierea militarismului revanșard în Germania occidentală deoarece aceasta reprezintă o amenințare la a- dresa păcii. A sosit momentul să fie îndepărtat pericolul de război din Europa și însănătoșită atmosfera internațională, a sosit momentul să se pună stavilă politicii revanșarde a Bonnului. Propunerile Uniunii Sovietice sînt rezonabile. Rămășițele celui de-al doilea război mondial trebuie lichidate prin închierea Tratatului de pace cu Germania și transformarea pe această bază a Berlinului occidental într-un oraș liber, demilitarizat. Aceste propuneri nu preconizează pentru nici una din părți vreun avantaj sau privilegiu unilateral. Ele sînt călăuzite de grija față de interesele păcii, ale poporului german, ale tuturor popoarelor lumii.Dar se știe cum a reacționat occidentul la aceste propuneri. Puterile apusene au proferat amenințări la adresa țărilor socialiste, au intensificat cursa înarmărilor, au ați- țat isteria războiului. în Apus armele ău început să fie zăngănite într-un mod ce dovedește absența responsabilității. Unii politicieni occidentali au uitat realitatea, au uitat că în lume s-au schimbat multe din anii Cînd Hitler umplea eterul cu accesele lui de isterie. Amatorii de agresiuni nu trebuie să se legene în iluzii. în noile condiții e- xistente în prezent pe arena mondială dacă domnii imperialiști vor încerca să declanșeze un război ei vor fi zdrobiți, vor fi lichidate o dată pentru totdeauna forțele care generează agresiunea.Tovarășul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej a subliniat recent : 

„Limbajul de forță și încer
cările de intimidare n-au nici 
un efect asupra țărilor lagă
rului socialist care dispun de 
tot ceea ce este necesar pen
tru a da riposta cuvenită ori
cărui agresor. Ele sînt ferme 
in hotărîrea lor de a nu mai 
amina rezolvarea problemei 
păcii cu Germania".Țările socialiste, printre care și țara noastră, fac tot ceea ce depinde de ele pentru ca problema germană să-și găsească o soluționare pașnică. Ele sînt gata să ia 10c la masa tratativelor spre a grăbi o asemenea reglementare, însă țările socialiste sînt în același timp pregătite să dea 
o ripostă nimicitoare amatorilor de agresiuni. Cei care în Occident se joacă cu focul trebuie să ia aminte !

EUGENIU OBREAÎn mijlocul tinerilor constructori
autierul Naval din 
Budapesta împli
nește anul acesta 
100 de ani de 
existență. La co
mitetul de șantier

secretarul m-a în-

Informații
Miercuri a părăsit țara în- 

dreptîndu-se spre Sofia tova
rășul Cornel Burtică, secretar 
al Comitetului Central al Uni
unii Tineretului Muncitor, 
președinte al Consiliului Uni
unii Asociațiilor Studenților 
din Republica Populară Romî- 
nă, pentru a participa la lu
crările celei de-a 7-a Adunări 
Generale' a Federației Inter
naționale a Sportului Univer
sitar.Delegația Condusă de Jose Aguilera Maceira, adjunct ăl ministrului Educației din Cuba, care se află în țara noastră a vizitat miercuri dimineața Institutul pedagogic de 2 și 3 ani din Capitală. Apoi, membrii delegației cu- bane au fost oaspeții colectivului Fabricii de confecții și tricotaje București unde au vizitat secțiile de producție și căminul de Zi al copiilor muncitorilor din această întreprindere.în cursul după-amiezii, oaș. peții cubanezi au făcut o vi

zită la Muzeul de Istorie a Partidului Muncitoresc Ro- mîn.
★în cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii, miercuri după-amiază a avut 10c la Casa ofițerilor din Brașov o conferință pe tema „Viața șî opera marelui poet coreean Pak In-Ro". După conferință artiști ai Teatrului de Stăt din localitate au recitat din versurile poetului Pak In-Ro.
★Miercuri s-a înapoiat în Capitală, venind de la Tokio, acad. Horia Hulubei, vicepreședinte al Comitetului, național pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, care a participat la lucrările celei de-a 7-a Conferințe internaționale pentru interzicerea armei nucleare și pentru dezarmarea generală și totală ce S-au desfășurat în Japonia.(Agerpres)

posturilor utemiste de control. Trimestrial, el analizează felul în care contribuie posturile la îmbunătățirea activității de producție a tineretului și le instruiește cu problemele pe care să le urmărească. La aceste consfătuiri responsabilii celor mai bune posturi utemiste de control prezintă informări asupra felului în care muncesc, înlesnindu-se astfel generalizarea celor mai bune metode de muncă. La multe consfătuiri sînt invitați și ingineri, șefi de secție, lucru care face ca orientarea posturilor în problemele producției să fie și mai completă.Periodic, uneori chiar săp- tămînal, comitetele U.T.M. pe secții discută cu colectivele posturilor, le arată concret ce problemă să urmărească, le a- jută în rezolvarea cazurilor mai dificile.în ultima vreme, comitetul U.T.M. pe fabrică a indicat posturilor utemiste de control să facă raiduri intersecții. Așa, de pildă, postul utemist de control de la finisaj a organizat un raid în secția mecanică universală deoarece materialele soseau din acestă secție cu mare întîrziere. Postul de la pregătire a organizat un raid la secția debitare. Raidurile intersecții s-au dovedit o formă interesantă și eficace și comitetul U.T.M. pe fabrică are datoria să o folosească și pe mai departe.Posturile utemiste de control au nevoie de mai mult sprijin. Observațiile critice ar putea de pildă să fie însoțite de calcule economice care să explice mai clar pentru tineri o anumită stare de lucruri. De asemenea, activitatea posturilor ar trebui mai mult orientată spre popularizarea experienței pozitive a celor mai buni muncitori, a metodelor lor de muncă. Comitetul U.T.M. pe fabrică și-a propus să folosească pentru generalizarea experienței celor mai bune posturi utemiste de control stația de radioamplificare, ziarul de uzină, consfătuirile trimestriale. Este un lucru bun care va duce la permanenta îmbunătățire a activității posturilor utemiste de control.

al U.T.C. 
trebat;

- Vreți 
șantierul 
să vă fac 
cu tovarășul Bondar, 
cîteva minute, Bondar, un ti- 
năr blond și grăsuț, era pre
zent la sediu.

- Dînsul este biograful nos
tru. A scris o monografie cu 
ocazia centenarului șantieru
lui, el știe cu siguranță 
ce vă interesează. 
riștii care vin pe 
treabă de el. Am 
preună cu Bondar 
tier.

La Budapesta toamna încă 
nu și-a anunțat sosirea. Este 
soare. Dunărea pe malurile 
căreia se află șantierul îmbie 
la scăldat. Navele aflate în 
construcție se leagănă Ușor, 
nerăbdătoare să pornească 
spre mările și oceanele lumii. 
Bondar începu să povestească 
biografia șantierului.

— Acum 100 de ani 
Hartman a întemeiat șantie
rul, aici nu lucrau decît 40 
de oameni. Prin anul 1900 lu
crau 200. Apoi șantierul s-a 
dezvoltat și a devenit proprie
tatea marei societăți capita
liste Ganz. In timpul primu
lui război mondial aici se con
struiau vase de război. In 
1936 s-a construit primul va
por cu motor Diesel, de 1.000 
de tone. Tot în acest an 
Uniunea Sovietică a comandat 
șantierului două vapoare, cînd 
vapoarele au fost însă gata 
capitaliștii, proprietari ai șan
tierului, au avut cumplite 
mustrări de conștiință. Nu le 
venea deloc la inimă să vin-

să scrieți despre 
nostru, da ? Atunci 
cunoștință neapărat 

Peste

. .1 tot
Toți zia- 

la noi în- 
plecaț îm- 
prin șan

cînd

dă vapoarele unei țări in care 
puterea capitaliștilor 
răsturnată. Și atunci 
cheiat o tranzacție cu 
nia hitleristă pe care 
vit-o cu credință ani
De altfel după aceasta pro
ducția șantierului a fost pusă 
în întregime pe picior de 
război.

Șantierul nostru are o pu
ternică tradiție revoluționară. 
In 1919 în timpul Republicii 
Sovietice muncitorii de aici 
au format un detașament re
voluționar care a luptat împo
triva dușmanilor revoluției. 
Am să vă fac cunoștință cu 
fiul comandantului acestui de
tașament.

In timpul marei crize din 
1931—33 șantierul a fost cu
prins de o puternică grevă a 
muncitorilor. Trei luni șantie
rul n-a produs nimic. Proprie
tarii capitaliști au încercat să 
aducă alți muncitori. In toa
tă țara bîntuia atunci șoma
jul, mină de lucru se găsea 
din belșug. Muncitorii au în
conjurat șantierul însă și tac
tica capitalistă n-a reușit. 
Muncitorii din întreaga țară 
s-au solidarizat cu greviștii de 
la fabrica „Roșie" cum era 
denumit pe atunci șantierul 
nostru. Muncitorii de la aba
toare și brutarii le-au adus 
greviștilor înfometați alimente 
pentru ei și familiile lor.

După 1945 șantierul s-a dez
voltat mult. în anii regimului 
democrat-popular aici s-au 
construit peste 100 de 
poare.

Să vă spun cîteva cuvinte 
despre tineretul șantierului 
nostru. Jumătate din munci
torii șantierului sînt tineri, 
în fiecare an tineretul ia în 
răspunderea sa construcția 
unui vapor pe care îl dă în 
folosință înainte de termen. 
In toate secțiile brigăzile de

tineret muncesc în așa fel in
cit toate piesele necesare a- 
cestui vapor să fie gata la 
timp și chiar mai devreme. 
Organizația U.T.C. a șantieru
lui ia legătura cu organiza
țiile de U.T.C. din întreprin
derile cate trebuie să ne li
vreze unele piese și subansam. 
ble pentru ca tinerii de acolo 
să lupte ca acestea Să fie 
terminate la timp.

— Un moment, spune Bon
dar dispărînd într-o secție. 
Peste cîteva minute se întoar
ce împreună cu un om în 
vîrstă.

Corespondentă 
telefonică

va-

— Dînsul este tovarășul Ko
vacs, vechi comunist, fiul fos
tului comandant al detașa
mentului muncitoresc revolu
ționar din 1919. El a fost de 
fapt unul din ajutoarele mele 
de nădejde la întocmirea mo
nografiei șantierului.

Kovacs Arpăd este un om 
mărunțel cu fața încă tînără. 
Biografia lui este poate cea 
mai tipică din toate biogra
fiile celor cîteva mii de mun
citori de pe acest șantier. Ta
tăl lui, muncitor comunist ile
galist, a lucrat pe șantier 40 
de ani pînă în ultima zi a vie
ții. Arpăd a venit aici la 15 
ani împreună cu încă doi 
frați. Bătrmul a ținut ea toți 
fiii lui să devină constructori 
de nave. La rîndul lui Arpăd 
și-a adus fiii să lucreze tot 
aici pe șantier. Cel mai mic 
este acum ucenic. In prezent 
6 membri ai familiei Kovacs 
sînt constructori de nave.

- Ați citit „Neamul Jurbi- 
nilor“? mă întreabă tovarășul

Kovacs zîmbind. Noi sîntem 
tot un fel de familie a Jurbi- 
nilor. Ne-a intrat la toți în 
singe meseria asta și vrem 
s-o lăsăm moștenire mai de
parte urmașilor noștri.

Arpăd a fost utecist din ile
galitate. Chiar și acum, la 
peste 50 de ani el continuă 
să muncească alături de tineri. 
Kovacs Arpad conduce de doi 
ani un cerc de învățămînt po
litie al tineretului.

— Tinerii nu cunosc atât de 
bine viața, spune el, cum am 
cunoscut-o noi cei mai vîrst- 
nici. De multe ori seminariile 
noastre de învățămînt se pre
lungesc ore întregi. Băieții 
mă pun să le povestesc cum 
a fost în trecut, cum au luptat 
muncitorii șantierului împotri
va capitaliștilor. Cînd vine 
însă vorba despre prezent le 
dau lor cuvintul. Ei știu să 
povestească despre prezent 
mai bine decât mine pentru 
că viața lor este cuprinsă în 
întregime între anii aceștia.

La secția strungărie unde 
am mers apoi, Borbei Șandor 
nu se miră deloc că ne îndrep
tăm direct către mașina lui. 
In ultima vreme gazetarii îl 
vizitează des. Brigada de ti
neret pe 
a cucerit 
de brigadă fruntașă.

care o conduce 
de curînd titlul 

Borbei 
n-a vrut să vorbească prea 
mult. El ne-a arătat un caiet 
cu coperțt groase în care stă 
scrisă cu grijă și meticulozi
tate istoria luptei lor pentru 
cucerirea acestui titlu de cin
ste, luptă începută cu un an 
în urmă. Membrii brigăzii 
sale au trebuit să îndeplinea
scă pentru a cuceri titlul de 
brigadă fruntașă mai multe 
condiții. Mai întîi trebuie 
să-și îndeplinească la timv 
sarcinile de producție, să 
dea numai produse de calitate. 
In dreptul acestui punct de

angajament stă scris negru 
pe alb: pe primul semestru 
al anului acesta planul a 
îndeplinit cu 20 de zile 
devreme, rebuturile au 
sub procentul admis. Al 
lea punct este învățătura, 
tinerii din brigadă învață 
școlile tehnice, cursuri 
frecvență, unii dintre ei avînd 
deja calificarea de maistru. 
Toți participă regulat la în
vățământul politic U.T.C. Bri
gada a făcut 740 de ore 
de muncă voluntară la con
strucția unui spital pentru 
copii și 50 de ore la construc
ția unui gard în jurul șantie
rului. Membrii brigăzii merg 
împreună la filme și specta
cole de teatru, la sport, parti
cipă la activitatea culturală. 
Ei sînt tovarăși și prieteni a- 
devărați, se ajută între ei și 
adesea vin în ‘ 
brigăzi atunci 
piese trebuie 
devreme.

— Uitați, — spune Borbei 
Sandor — am la mine ziarul 
de uzină care a apărut chiar 
azi. Este aici un reportaj des
pre constructorii de nave din 
Galați. L-am citit în pauză cu 
toată brigada și ne bucurăm 
din suflet de succesele frați
lor noștri constructori de nave 
din R.P.R. Transmiteți tinere
tului romîn un salut din 
partea brigăzii noastre de ti
neret.

Tinerii din brigadă au tre
cut apoi fiecare la mașina sa.

- La revedere !
Din apropiere, de pe apele 

Dunării, un vapor a sunat 
lung. De sus de la provă un 
mecanic făcu semn zîmbind 
către cineva de 
Semn că totul era 
Vasul putea porni

fost 
mai 
fost 
doi- 
Toți 

la 
fără

ajutorul altor 
cînd anumite 

terminate măi

pe țărm, 
in regulă.
în cursă.

BĂIEȘUBudapesta, 29 august 1961.I.



Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 31 (Agerpres).

— TASS transmite următoa
rea Declarație a guvernului 
sovietic:Popoarele sînt în prezent martore ale agresivității mereu crescînde a politicii blocului militar N.A.T.O, Statele Unite ale Americii și aliații lor învîrtesc cu tot mai multă putere roțile mașinii lor de război, amplificînd la proporții fără precedent cursa înarmărilor, sporind efectivele armatelor, încingînd pînă la incandescență încordarea situației internaționale. Lucrurile au ajuns pînă acolo încît conducătorii S.U.A. și țărilor aliate lor recurg la amenințări de a pune mîna pe arme și de a dezlănțui un război ca răspuns la încheierea Tratatului de pace cu Republica Democrată Germană.în fața acestor fapte, care nu pot să nu pună în gardă, guvernul sovietic consideră de datoria sa să ia toate măsurile necesare pentru ca Uniunea Sovietică să fie pe deplin pregătită să facă inofensiv pe orice agresor, dacă el ar încerca să comită o agresiune. Prea proaspătă este în memoria oamenilor tragedia primelor luni ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei, cînd Hitler a atacat U.R.S.S., avînd asigurată superioritatea în tehnica de luptă, pentru ca acest lucru să fie îngăduit în prezent. Iată de ce guvernul sovietic a și luat un șir de măsuri serioase pentru întărirea securității U.R.S.S. Din același motiv, după o chibzuire profundă și multilaterală guvernul sovietic a adoptat hotărârea de a efectua explozii experimentale cu arma nucleară.Pe deplin conștient de importanța și răspunderea acestui pas serios, guvernul Uniunii Soviet’ce consideră necesar să explice poporului sovietic și întregii omeniri sensul și însemnătatea acestei hotărîri. al cărei unic scop este de a face totul pentru a preîntâmpina catastrofa care ar constitui-o un al treilea război mondial pentru sute de milioane de locuitori ai planetei noastre.Cei care pregătesc un nou măcel mondial sădesc în prezent iluzia că pasămite un nou război, dacă ar fi dezlănțuit, s-ar duce fără folosirea armei termonucleare. Aceasta este însă o înșelare a popoarelor.Experiența istoriei învață că niciodată nu s-a reușit să se stăvilească între limite dinainte stabilite incendiul războiului. Războaiele au legile lor aspre, implacabile. Agresorul dezlănțuie războiul pentru a-și îngenunchia victima, pentru a impune^ voința sa. Dar și agresorul înțelege că în cazul unei înfrîngeri, pe el însuși îl va lovi acea soartă pe care a pregătit-o pentru victima sa. De aceea fiecare stat participant la război, indiferent de faptul dacă el este acela care atacă sau care se apără, nu se va da înlături de la nimic pentru obținerea victoriei și nu se va recunoaște înfrînt pînă ce nu va fi folosit și epuizat toate mijloacele de care dispune pentru ducerea războiului. în aceste condiții, orice conflict armat, fie chiar neînsemnat la început, dacă puterile nucleare s-ar pomeni atrase întrînsul, se va transforma inevitabil într-un război racheto-nuclear general.Oamenilor sovietici, care încă nu demult au văzut războiul în casa lor și care au plătit cu pierderi incalculabile pentru reinstaurarea păcii, le sînt deosebit de apropiate și clare năzuințele popoarelor de a pune capăt cursei înarmărilor, de a scăpa pentru totdeauna de războaie distrugătoare. Dar toate cele suferite de oameni în războaiele trecute, pălesc în fața grozăviilor pe care le pot pricinui numai cîteva bombe termonucleare. Or, astăzi în arsenalele marilor puteri se află nu o singură duzină și nu o singură sută, ci mii de astfel de bombe. Fiind una din puterile nucleare, Uniunea Sovietică a acumulat suficiente cunoștințe științifice și tehnice cu privire la forța de distrugere a noilor tipuri de arme, cu privire la mijloacele de transportare la țintă a încărcăturilor termonucleare și cu privire la consecințele folosirii acestei arme, pentru ca să-și dea seama pe deplin de caracterul unui război modem.Guvernul sovietic și-a ridicat primul glasul pentru dezarmarea generală și totală, pentru încetarea experiențelor cu arma atomică. El a supus nu 

o dată examinării Organizației Națiunilor Unite propuneri concrete menite să asigure realizarea acestui țel. De la tribuna Organizației Națiunilor Unite, în mesajele și declarațiile șefului guvernului sovietic, N. S. Hrușciov, pretutindeni unde la masa tratativelor reprezentanții lagărului socialist s-au întâlnit cu reprezentanții țărilor occidentale, a răsunat chemarea sinceră și înflăcărată a Uniunii Sovietice de a se ajunge la un acord pentru a distruge pentru totdeauna și sub cel mai sever control internațional toate tipurile de armament — pînă la ultima bombă și pînă la ultimul proiectil, de a desființa armatele — pînă la ultimul soldat, de a desființa statele majore și departamentele militare.N-ar fi o exagerare să se considere că încă astăzi omenirea ar putea trăi într-o lume fără arme și fără armate, numai dacă guvernele S.U.A., Angliei, Franței și altor state participante la blocurile militare occidentale ar manifesta aceeași dorință.Adversarii dezarmării caută încă să dea impresia că piedica spre un acord cu privire 

la dezarmare ar fi modul diferit în care abordează Uniunea Sovietică și puterile occidentale problema controlului. Nimeni nu neagă că stabilirea controlului internațional asupra dezarmării, control care afectează cele mai profunde interese ale statelor, interesele securității lor, este o chestiune complicată si delicată. Intr-adevăr, problema controlului a fost mulți ani un obstacol în calea spre un acord cu privire la dezarmare. Aceasta s-a întâmplat pentru că controlul a fost folosit de puterile occidentale ca pretext pentru a face să eșueze orice propuneri cu privire la dezarmare. Nici înainte ele n-au năzuit niciodată spre un control asupra dezarmării. Acest lucru a fost spus în modul cel mai clar de la tribuna O.N.U. de fostul președinte al S.U.A., D. Eisenhower, care a declarat fără echivoc că nu este vorba despre un control asupra dezarmării, ci despre un control asupra înarmării.Pentru a nu lăsa să se distrugă esența problemei - însăși dezarmarea — guvernul sovietic a declarat deschis că este dinainte gata să adopte orice propuneri ale puterilor occidentale cu privire la controlul internațional. în legătură cu aceasta de la puterile occidentale s-a așteptat un singur lucru — să se alăture propunerilor noastre cu privire la dezarmarea generală și să formuleze propunerile lor cu privire la controlul general. Dar, ciudat lucru, cei care pînă atunci manifestaseră atâta îngrijorare în legătură cu controlul internațional, și-au pierdut parcă graiul cînd li s-au oferit posibilități nelimitate pentru a-și formula și realiza ideile cu privire la sistemul de control internațional!Prin ce se poate oare explica că pînă în prezent puterile occidentale nu au făcut propuneri concrete în această privință ? Acest lucru se poate explica numai prin teama că Uniunea Sovietică va accepta propunerile lor referitoare la control, și atunci puterile occidentale vor fi nevoite fie să accepte dezarmarea generală și totală, fie să se demaște pînă la capăt ca adversari ai dezarmării și, totodată, ca adversari ai controlului asupra dezarmării.în zilele noastre principalul este dezarmarea generală și totală, iar un acord referitor la o astfel de dezarmare ar epuiza și problema experiențelor nucleare. într-adevăr, cînd va înceta cursa înarmărilor și armamentul stocat va fi nimicit, va dispare orice stimulent pentru perfecționarea lui și, prin urmare, pentru e- fectuarea exploziilor nucleare experimentale. Și, dimpotrivă, numai un acord cu privire la încetarea experiențelor cu arma nucleară nu poate să pună capăt prin el însuși cursei înarmărilor. Statele care posedă deja arma atomică vor fi tentate inevitabil să ocolească a- cest acord, să caute noi și noi căi și portițe pentru perfecționarea armelor, fără a mai spune că experiențele efectuate de trei-patru puteri sînt absolut suficiente pentru a acumula la nesf'îrșit actualele tipuri de arme termonucleare extrem de periculoase.La rîndul lor, statele care nu posedă încă arma termonucleară vor încerca s-o creeze, fără a ține seama de existența acordului- care interzice experiențele atomice. De altfel, ele vor putea folosi pentru aceasta argumente pe care partizanii dezarmării nucleare nu le vor putea combate chiar așa ușor. într-adevăr, este oare realist să se creadă că se va putea menține mult timp situația în care unele state, care au luat-o înainte în folosirea energiei atomice în scopuri militare, vor continua să înalțe munți de bombe atomice și cu hidrogen pe baza experiențelor pe care le-au efectuat deja, iar celelalte state vor privi cu brațele încrucișate cum rămîn tot mai mult în urma puterilor nucleare în ce privește capacitatea lor militară și, prin urmare, și în ceea ce privește posibilitățile de a-și asigura securitatea ?Experiența de pînă acum demonstrează altceva.A fost o vreme cînd în lume exista monopolul asupra armei atomice, iar Statele U- nite căutau să și-l mențină. Profitând de faptul că în mîi- nile lor se afla o armă cum nu a avut atunci nici un stat, S.U.A. experimentau bombele atomice cînd voiau și unde voiau fără să țină deloc seama de ceea ce gândeau și spuneau despre aceasta popoarele. S.U.A. nu s-au dat înlături nici chiar de la experimentarea acestei arme monstruoase asupra oamenilor vii — copii, femei, bătrâni, aruncînd bombe atomice asupra orașelor japoneze Hiroșima și Nagasaki, pe pămîntul unui dușman de fapt deja învins. Agitând bomba atomică cei ce stabileau atunci politica S.U.A. au încercat să-și dicteze voința lor aproape întregii lumi, să șantajeze țările socialiste. Se crease o situație extrem de periculoasă.Poporul sovietic a fost nevoit să-și mobilizeze toate forțele materiale și spirituale pentru a lichida monopolul a- tomic al S.U.A., care devenise o amenințare pentru pace și să creeze în cel mai scurt timp cu putință arma nucleară proprie. Curând după aceea, cercul puterilor nucleare s-a lărgit. în el a intrat și Anglia.Popoarele și-au dat la timp seama de pericolul pe care îl implică antrenarea în cursa înarmărilor a unor noi țări și au susținut cu înflăcărare cererea de a se pune capăt ex

periențelor cu arma nucleară. Stegarul acestor cereri a devenit Uniunea Sovietică care timp de mulți ani a căutat consecvent și perseverent să obțină încetarea pretutindeni și pentru totdeauna a experiențelor cu toate tipurile de arme nucleare.Urmărind acest obiectiv ea a sistat unilateral efectuarea experiențelor nucleare, deși pentru Uniunea Sovietică a- ceastă măsură implica un a- numit risc, întrucît S.U.A. și Anglia efectuaseră pînă în acel moment mai multe explozii nucleare decît Uniunea Sovietică. Tocmai datorită inițiativei și eforturilor Uniunii Sovietice, între cele trei puteri nucleare au început la Geneva tratative în cursul cărora guvernul sovietic a căutat cu răbdare hotărîri reciproc acceptabile făcînd nu o dată pași importanță în întâmpinarea dorințelor S.U.A. și Angliei.Ce linie însă au opus puterile occidentale poziției clare și cinstite a guvernului sovietic ?La încetarea unilaterală de către Uniunea Sovietică a experiențelor nucleare, ele au răspuns prin efectuarea unui șir de explozii de bombe nucleare de o intensitate fără precedent. La repetatele încercări ale Uniunii Sovietice de a apropia pozițiile participan- ților la tratative, guvernele SU.A. și Angliei s-au dezis de fiecare dată de propriile lor propuneri, pe care le susținuseră chiar înainte cu o zi, au recurs literalmente la orice mijloace numai pentru a împiedica realizarea unui acord. In fond ele s-au dezis de concluziile și recomandările adoptate în unanimitate de savan- ții-experți, inclusiv americani și englezi, referitoare la metodele de detectare a exploziilor nucleare și de asigurare a unui control corespunzător a- supra respectării tratatului cu privire la încetarea experiențelor nucleare.Guvernele puterilor occidentale au cerut insistent și continuă să ceară ca tratatul cu privire la încetarea experiențelor nucleare să nu prevadă interzicerea efectuării exploziilor nucleare subterane- Pentru orice persoană competentă este însă clar că efectuarea acestor explozii, chiar dacă se afirmă că ele sînt efectuate în scopuri pașnice, nu reprezintă altceva decît o formă disimulată de perfecționare a armei nucleare existente sau de experimentare a unor noi tipuri. Dacă un dispozitiv nuclear pentru provocarea exploziilor va fi acționat, de pildă, pentru „deplasarea de teren1* — iar puterile occidentale vor să-și rezerve dreptul de a efectua asemenea explozii — același dispozitiv pentru producerea de explozii poate fi folosit și în scopuri militare. Așadar, pronunțîndu-se în vorbe pentru încetarea exploziilor nucleare, S.U.A. și Anglia se preocupă în fond de cu totul altceva, și anume cum să introducă în tratat portițe pentru continua perfecționare a armei termonucleare prin efectuarea de explozii subterane sau de explozii în scopuri așa-zis pașnice.Guvernul sovietic a propus să se cadă de acord ca în organul internațional de control să fie reprezentate egal și să dispună de posibilități egale de control statele socialiste, statele capitaliste participante la blocuri militare și țările neutre. In opoziție cu aceasta, puterile occidentale au prezentat propuneri a căror aplicare în viață le-ar fi pus într-o situație avantajoasă față de U- niunea Sovietică, într-o situație care ar fi permis acestor puteri să comande neîngrădit în organul de control, să îm- pînzească teritoriul Uniunii Sovietice, sub paravanul posturilor și grupurilor de control, cu o întreagă rețea de centre de spionaj.întreaga desfășurare a tratativelor de la Geneva confirmă că puterile occidentale au urmărit să legifereze în realitate acele genuri de experiențe nucleare în efectuarea cărora sînt interesate și să creeze un organ internațional de control care să fie un instrument docil în mâinile lor șj să reprezinte în fond o anexă a statelor majore generale ale puterilor occidentale- Declarațiile fățarnice ale reprezentanților S.U.A. și Angliei pe tema încetării experiențelor și a controlului internațional s-au dovedit a fi doar un camuflaj cînd au fost puse la încercare.Pentru a scoate tratativele din impas, guvernul sovietic a propus ca rezolvarea problemei încetării experiențelor cu arma nucleară să fie legată de problema dezarmării generale și totale. Această importantă propunere a fost prezentată în memorandumul remis la Vie- na la întâlnirea președintelui Consiliului de Miniștri al U-R.S.S-, N. S. Hrușciov, cu președintele S U.A-, J. Kennedy.Această inițiativă a guvernului sovietic a deschis noi posibilități pentru realizarea unor hotărîri reciproc acceptabile în toate problemele dezarmării și, ceea ce este deosebit de important, a înlăturat piedicile pentru stabilirea celui mai larg și atotcuprinzător control internațional, inclusiv asupra încetării experiențelor nucleare.Cum au reacționat însă puterile occidentale față de noua încercare a Uniunii Sovietice de a înlesni realizarea unei înțelegeri ? In loc să examineze concret propunerile sovietice, guvernele S-U-A. și Angliei au preferat să denatureze conținutul lor și să se dedea la diferite născociri în legătură cu intențiile Uniunii Sovietice- In același timp, re

prezentanți de răspundere ai S.U.A. au început să facă aluzii directe că în viitorul cel mai apropiat S.U.A. vor relua experiențele nucleare.Guvernul sovietic consideră de datoria sa să atragă în mod deosebit atenția popoarelor lumii asupra faptului că în momentul de față în S.U.A. se inițiază proiecte de creare a bombei cu neutroni — bombă care să ucidă tot ceea ce este viu fără să distrugă valorile materiale. Numai agresorii care aspiră la jaf, la cotropirea de pământuri și bunuri străine pot mobiliza eforturile savanților pentru crearea unei asemenea arme. Ex- terminîndu-i pe oameni, agresorii vor să profite de roadele muncii victimelor asasinate de ei, de bogățiile create de aceștia. Aceasta este o morală bestială. Planurile de creare ale bombei cu neutroni dezvăluie întreaga esență canibalică a imperialismului contemporan care nu mai vrea să se mulțumească cu exploatarea nemiloasă a oamenilor muncii șj care de dragul îmbogățirii este gata să săvîr- șească crime de o monstruozitate depășind amintirea camerelor și dubelor de gazare ale călăilor hitleriști.Nu este un secret că S.U.A. se află în pragul efectuării unor explozii nucleare subterane și caută doar primul pretext convenabil pentru a le începe. Cui nu-i este clar însă că dacă guvernul S.U.A. are intenția să reia experiențele cu arma nucleară, aceasta este numai o chestiune de timp.Guvernul sovietic nu poate ignora nici faptul că Franță, aliata S.U.A. în blocul N.A.T.O., efectuează încă de multă vreme experiențe nucleare. în timp ce Uniunea Sovietică s-a abținut de la e- fectuarea experiențelor nucleare, străduindu-se să obțină la masa tratativelor un a- cord cu S.U.A. și Anglia privitor la încetarea lor pretutindeni, Franța a efectuat una după alta explozii ale dispozitivelor nucleare. Ea continuă să facă aceasta în ciuda apelului Organizației Națiunilor Unite adresat tuturor statelor de a se abține de la a- semenea experiențe, în ciuda protestelor cercurilor largi ale opiniei publice din toate țările lumii, în ciuda avertismentelor Uniunii Sovietice că va fi nevoită să reia experiențele dacă Franța nu își va înceta experiențele cu arma nucleară.Dacă Uniunea Sovietică nu ar trage concluziile cuvenite din efectuarea experiențelor nucleare de către Franța, ea și aliații ei s-ar afla într-o situație inegală în comparație cu S.U.A., Anglia. Franța și celelalte țări care fac parte din același bloc militar. Acei oameni din S.U.A. și Anglia pe care îi pot neliniști exploziile experimentale cu arma nucleară sovietică să-și imagineze că nu un aliat al lor — Franța, ci un aliat al U.R.S.S.; de pildă, Cehoslovacia, ar e- fectua experiențe cu arma termonucleară în timp ce toate celelalte puteri s-ar abține de la aceasta!Cum ar reacționa în acest caz, S.U.A., Anglia, și de altfel și celelalte țări din N.A.T.O. ? S-ar împăca ele oare cu faptul că interesele securității lor sînt vădit prejudiciate ? Se știe însă că nu Cehoslovacia și nici vreo altă țară socialistă, ci Franța, membră a N.A.T.O., este aceea care efectuează experiențe nu. cleare. Dacă lucrurile stau astfel se poate oare cere Uniunii Sovietice ca ea să nu întreprindă contramăsuri pentru întărirea securității sale ? Nici un guvern care manifestă o adevărată grijă pentru interesele vitale ale poporului său și pentru capacitatea de a- părare a țării nu poate proceda altminteri.Admițînd chiar că exploziile franceze ce se produc în Sahara sînt încă relativ neînsemnate prin puterea lor, rezonanța lor politică este cu mult mai periculoasă.Unda exploziei emanate de experiențele nucleare franceze a lovit în speranțele oamenilor din cele mai îndepărtate colțuri ale globului pământesc, stârnind o mînie și indignare generală. Ea a ajuns și la Geneva măturând de fapt de pe masa tratativelor propunerile avînd drept scop să pună capăt o dată și pentru totdeauna experiențelor cu arma nucleară. Este justificată legătura pe care mulți o fac între continuarea experiențelor cu arma nucleară, rolul activ al guvernului Franței în blocul militar a- gresiv N.A.T.O., cu infamul război colonialist din Algeria și atacarea Bizertei în Tunisia.Este legitimă întrebarea: unde erau oare guvernele S.U.A. și Angliei atunci cînd Franța făcea să explodeze dispozitive nucleare pe continentul african, sfidînd Organizația Națiunilor Unite și popoarele întregii lumi ? în loc să exercite o influență asupra partenerului lor din blocul militar și să-l rețină de la efectuarea de explozii nucleare, ele au încurajat în fond guvernul Franței.Acest lucru este demonstrat suficient de convingător chiar și de faptul că S.U.A. și Anglia au refuzat să sprijine rezoluția Adunării Generale a O.N.U. în care statele erau chemate să nu efectueze experiențe nucleare.Dar guvernul sovietic nu ar spune întregul adevăr dacă ar trece sub tăcere faptul că nu numai statele din blocurile militare occidentale, ci și multe alte țări care au votat pentru această rezoluție s-au împăcat în fond cu faptul că guvernul francez a procedat 

în pofida voinței O.N.U., în pofida voinței popoarelor. Guvernul sovietic știe desigur că printre aceste state se află numeroși adepți sinceri ai încetării experiențelor nucleare. Dar dacă acum cursa înarmărilor nucleare este din nou stimulată, guvernele acestor state ar trebui să recunoască fără înconjur și în mod cinstit că o anumită parte de răspundere pentru această situație le revine chiar lor, deoarece n-au dat la timp o ripostă acelor cercuri franceze care împing lumea spre continuarea experiențelor nucleare.în Uniunea Sovietică sînt bine cunoscute consecințele dăunătoare ale experiențelor cu arma termonucleară pentru organismele vii și de a- ceea se iau toate măsurile pentru a reduce la minimum a- ceste consecințe. Da, orice experiență cu arma nucleară îi neliniștește pe oameni, le pri- cinuește o mare mâhnire. Și dacă guvernul sovietic a adoptat totuși hotărîrea cu privire la efectuarea experiențelor nucleare nu i-a fost de loc ușor s-o facă. Guvernul Sovietic a fost nevoit că facă aceasta, căl_ cîndu-și pe inimă, cu regret și numai în urma celei mai amănunțite și multilaterale studieri a problemei. Guvernul sovietic a fost nevoit să facă acest pas, de a cărui importanță își dă întrutotul seama, sub influența situației internaționale pe care o creează țările imperialiste. Politica principalelor puteri ale N.A.T.O. — S.U.A., Anglia, Franța,R. F.G. — ca și a acestui bloc agresiv în ansamblu, nu lasă Uniunii Sovietice vreo alternativă.Poporul sovietic și guvernul sovietic nu pot să nu țină seama de faptul că din nou, ca și în urmă cu 20 de ani, în a- propierea frontierelor patriei noastre se adună norii siniștri ai războiului, că Germania occidentală și actualii aliați ai militariștilor germani sînt cuprinși de febra pregătirilor mi. litare. Nu numai gtțvemeleS. U.A., Angliei și Franței, ci și guvernele unor țări europene ale căror popoare au suferit destul de pe urma invaziei hitleriste, îi ajută acum cu mîinile lor pe revanșarzii vest- germani să se înarmeze pentru noi aventuri militare. O parte din răspunderea pentru politica de înarmare a Germaniei occidentale revine și guvernelor statelor mai mici din N.A.T.O. - Belgia, Danemarca, Olanda, Norvegia, Grecia și celorlalte state participante la acest bloc militar. Ele nu vor reuși să se ascundă în spatele partenerilor lor mai mari din N.A.T.O. și vor trebui să răspundă singure pentru toate consecințele grave ale acestei politici mioape și periculoase.Adenauer și forțele care stau în spatele lui duc o politică de transformare a Germaniei occidentale într-un stat militarist înarmat pînă în dinți. Principalul obiectiv ăl politicii externe a acestui stat este revanșa și revizuirea frontierelor stabilite în Europa după cel de-al doilea război mondial. Acum guvernul R. F. Germane caută să recâștige ceea ce a pierdut în primii ani după capitularea necondiționată a Germaniei hitleriste, cînd S.U.A., Anglia și Franța nu au violat încă complet acordurile dintre aliați privitoare la demilitarizarea Germaniei.Cei 16 ani postbelici reprezintă o perioadă absolut suficientă pentru a aprecia dacă, așa cum s-a întâmplat în R.D. Germană, poporul Germaniei occidentale a tras învățămintele corespunzătoare din trecutul militarist, din înfrângerile catastrofale din cele două războaie mondiale dezlănțuite de Germania. Din păcate, mult prea multe fapte dovedesc că acea parte a poporului german care se află în Germania occidentală se lasă din nou influențată de narcoza revanșei și îngăduie noilor fuhreri s-o târască pe calea războiului. Cum poate fi oare altfel explicat faptul că de fiecare dată la alegerile în Bundestag, populația din R.F.G. își dă cu docilitate votul cancelarului Adenauer și politicienilor care îi împing cu îndărătnicie pe germani la noi acte agresive ? Germanii care votează pentru Adenauer nu pot să nu știe că Adenauer și adepții politicii sale din Germania occidentală vîntură aceleași lozinci ale anticomunismului și revanșei, cu care Hitler a venit la putere, iar apoi a dezlănțuit cel de-al doilea război mondial.Orice popor este, firește, liber să pună la cîrma puterii de stat oamenii politici pe care îi dorește. Nimeni însă nu poate răpi dreptul popoarelor altor țări, care nu o dată au fost martore cum în Germania au rodit semințele militarismului și agresiunii, de a-și ridica glasul pentru a avertiza împotriva repetării evenimentelor tragice din trecut, glas pe care trebuie să-I audă fiecare german.Este dureros să se constate că nu numai germanii din Germania occidentală, dar și popoarele altor țări membre ale blocurilor militare ale puterilor occidentale nu s-au ridicat încă la nivelul imperativelor epocii, nu sînt suficient de active pentru a curma pregătirile în vederea unui nou război. Această concluzie se impune și din faptul că, cu prilejul alegerilor, ele la rîndul lor votează pentru candi- dații, pentru partidele care formează guverne promotoare ale politicii de sporire a înarmărilor. Neparticipînd la e- forturile îndreptate spre lichidarea „războiului rece" și spre apărare a păcii, ele nu se pot hotărî de fel să renunțe de a mai acorda încredere și spri

jin guvernelor care prin toată activitatea lor au demonstrat că sînt adversare ale dezarmării generale și totale și adepte ale cursei înarmărilor și ațîțării psihozei războinice. Dacă aceste popoare nu folosesc posibilitățile lor pentru a înfrâna guvernele care împing lumea spre o catastrofă militară, nu își unesc eforturile cu celelalte popoare pentru a-și afirma voința de dezarmare și de înlăturare totală a războiului din viața societății omenești, atunci din aceasta se poate trage o singură concluzie: popoarele a- cestor țări nu s-au trezit încă, nu-și dau seama de întreaga răspundere grea care le revine în asigurarea păcii.Cu cît este mai concret pericolul dezlănțuirii unui conflict militar de către Germania occidentală, cu atât mai imperioasă și urgentă devine încheierea Tratatului de pace german care ar feri popoarele de noi atentate din partea militariștilor germani. Tocmai spre aceasta, după cum este îndeobște cunoscut, tinde Uniunea Sovietică. Ca răspuns însă la hotărîrea Uniunii Sovietice de a încheia Tratatul de pace german și de a închide astfel definitiv capitolul celui de-al doilea război mondial, ea. este amenințată cu dezlănțuirea unui al treilea război mondial.Introducerea în Berlinul occidental a unor noi forțe armate și armamente ale S.U.A. și Angliei constituie o nouă demonstrație de forță ca răspuns la propunerile sovietice referitoare la încheierea Tratatului de pace german.Acest lucru nu are o importanță deosebită pentru întărirea garnizoanelor militare ale puterilor occidentale în Berlinul occidental și este evident că această acțiune a fost întreprinsă în scopuri provocatoare și numai provocatoare, lucru pe care îl știu cel mai bine a- cei care au luat hotărîrea de a trimite acest contingent de trupe în Berlinul occidental.Guvernul sovietic nu și-ar îndeplini datoria sa sfîntă față de popoarele țării sale, față de popoarele țărilor socialiste, față de toate popoarele care năzuiesc spre o viață pașnică, dacă — în fața amenințărilor și pregătirilor de război ale S.U.A. și altor țări din N.A.T.O. - nu ar folosi posibilitățile de care dispune pentru a perfecționa- cele mai eficiente tipuri de arme capabile să răcorească capetele înfierbântate din capitalele unor puteri N.A.T.O.în Uniunea Sovietică au fost elaborate proiectele de creare a unui șir de bombe nucleare cu putere sporită — de 20-30-50 și 100 milioane tone trotil, iar
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EvenimenteleBRASILIA 30 (Agerpres). — Cercuri tot mai largi ale opiniei publice braziliene își afirmă sprijinul față de noul președinte al țării Joao Goulart. După cum transmite corespondentul din Brasilia al agenției UPI unii dintre generalii și a- miralii brazilieni îl sprijină a- cum pe Goulart. „Sentimentele în favoarea lui Goulart — relevă agenția — par să crească neîncetat. Cînd noaptea trecută deputatul Anisio Rocha a citit în Cameră o telegramă din Paris a unei agenții de presă anunțînd hotărîrea lui Goulart de a se înapoia în țară el a fost salutat cu aplauze furtunoase. Lui Goulart — transmite agenția — i se acordă un sprijin politic tot mai mare el fiind considerat succesorul constituțional al lui Quadros- Camera Deputaților se pronunță categoric împo- • triva modificării constituției.Agenția UPI anunță că guvernatorul statului Goias, pe al cărui teritoriu se află capitala federală Brasilia a chemat poporul să lupte, dacă este necesar, pentru a asigura venirea lui Goulart la postul de președinte. Potrivit agenției ,,Se aud chiar glasuri care cheamă la o insurecție armată împotriva conducătorilor militari".în ziua de 30 august studenții din orașul Recife au declarat grevă în sprijinul președintelui Goulart- Trupele braziliene au ocupat imediat
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în Cuba va intra 
în vigoare primul 

plan de dezvoltare 
economicăHAVANA 30 (Agerpres). — TASS transmite: Luînd cu- vîntul la ședința de încheiere a lucrărilor primei conferințe naționale pentru problemele producției, Fidel Castro a spus că în perioada inițială a revoluției în Cuba nu existau planuri de dezvoltare economică a țării. Pe atunci, în fața revoluției stăteau alte probleme foarte importante : crearea unui nou aparat de stat, înfăptuirea unei serii de reforme, organizarea maselor. Acum, a spus Castro, trebuie să rezolvăm sarcinile planificării. In anul 1962 va intra în vigoare planul pe patru ani care cuprinde întreaga activitate economică a statului. Acest plan va fi discutat în toate întreprinderile, cooperativele și gospodăriile 

de stat.

puternicele rachete ca acelea cu ajutorul cărora maiorul I. A. Gagarin și maiorul G. S. Titov au efectuat zborurile lor cosmice fără precedent în jurul Pământului sînt în stare să ridice și să transporte asemenea bombe nucleare în orice punct al globului de unde s-ar comite o agresiune împotriva Uniunii Sovietice sau celorlalte țări socialiste. Ar fi o ușurință de neiertat să nu se tragă concluzii corespunzătoare din situația creată din cauza politicii agresive a blocului militar N.A.T.O. și să nu se acorde atenție întăririi securității și puterii statului sovietic, marelui lagăr socialist, tuturor statelor iubitoare de pace.Guvernul sovietic adresează prezenta declarație nu numai prietenilor poporului sovietic, care înțeleg just politica de pace a Uniunii Sovietice, dar și acelor oameni din străinătate care, ar fi, poate, înclinați să judece aspru experimentarea de către Uniunea Sovietică a noi tipuri de arme termonucleare. Guvernul sovietic întreprinde acest pas, ferm încredințat că popoarele vor înțelege caracterul silit al a- cestei măsuri și inevitabilitatea ei în condițiile create. Pentru a tăia agresorului pofta de a se juca în mod criminal cu focul trebuie ca el să știe și să vadă că în lume există o forță care este pe deplin pregătită să respingă orice a- tentat la independența și securitatea statelor iubitoare de pace și că arma de pedepsire îl va lovi pe agresor în propriul său bîrlog.Guvernul sovietic afirmă toate acestea nu numai pentru a clarifica pînă Ia capăt motivele care l-au determinat să efectueze în momentul de față experiențe nucleare. El a- mintește aceasta în primul rând pentru ca popoarele în-/ tregii lumi să știe de unde vine primejdia, pentru ca ele să țină ochii deschiși în fața uneltirilor dușmanilor păcii și să-și poată uni forțele pentru a lupta împotriva acestui pericol. Să știe toți acei cărora le este dragă menținerea păcii că se pot bizui cu curaj pe Uniunea Sovietică, pe eforturile titanice întreprinse de ea pentru a-i pune la punct pe ațî- țătorii psihozei războinice și pentru a stăvili cursa tot mai rapidă spre un nou război.Călăuzindu-se neabătut după principiile leniniste ale coexistenței pașnice, Uniunea Sovietică nu amenință pe nimeni și cu atât mai puțin intenționează să atace pe cineva- Guvernul sovietic declară solemn că forțele armate ale U.R.S.S- nu vor recurge niciodată primele la folosirea armelor.Oamenii sovietici ar fi feri

din Braziliapozițiile strategice din oraș și au interzis orice întruniri. Potrivit agenției Associated Press, la Fortalezza. capitala statului Ceara, armata a luat sub controlul ei podurile, șoselele, căile ferate, uzinele electrice-Luând cuvântul la radio, guvernatorul statului Rio Grande do Sul, Leonel Brizzola a declarat că sudul Braziliei este gata să lupte împotriva armatei dacă ministrul de Război, Denys, încearcă să înăbușe mișcarea de sprijin față de Joao Goulart.
★NEW YORK 30 (Agerpres). 

— Agenția France Presse a- 
nunță că in după-amiaza zilei 
de 30 august a sosit la New 
York în drum spre Brazilia, 
Joao Goulart.

Conferința internațională pentru 
reglementarea problemei laoțieneGENEVA 30 (Agerpres). — După o discuție de două zile în problema funcțiilor și împuternicirilor Comisiei internaționale de supraveghere și control asupra interzicerii introducerii trupelor străine și a personalului militar străin în Laos, conferința internațională pentru reglementarea problemei laoțiene a hotărât la 29 august să însărcineze comisia de redactare cu elaborarea unei formulări în a- ceastă problemă, care să satisfacă toate delegațiile, în ve

LUSAKA. — Lupta armată 
a populației din Rhodesia de 
nord împotriva dominației co
lonialiste engleze ia o am
ploare din ce în ce mai mare.

Potrivit unor știri din Lu
saka, ciocniri serioase au avut 
loc în ultimele zile în regiunea 
de nord-vest, situată la grani
ța cu Angola. Patrioții africani 
au dat foc și au scufundat un 
vas englez pe fluviul Zambezi. 
Ei au dat de asemenea foc 
unor case din această regiune 
aparținînd colonialiștilor. La 
Lusaka patrioții africani au 
aruncat în aer o uzină elec
trică.

MOSCOVA. — Leonid Brej- 
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
va sosi la 14 noiembrie într-o 
vizită oficială în Republica 
Sudan.

Vizita va avea loc la invita

ciți dacă s-ar reuși să se puni capăt cursei înarmărilor, dacă ar dispare pentru totdeauna necesitatea efectuării experiențelor cu arma nucleară, iar popoarele ar fi eliberate pe veci de povara grea pe care sînt nevoite s-o poarte pe umerii lor de atunci de cînd războiul a devenit însoțitorul funest al societății omenești-Dacă fiecare popor — fie că poporul aparține unei țări mari sau mici, unei țări cu o industrie foarte dezvoltată sau uneia care abia a început să-și dezvolte economia, unei țări participante la blocuri militare sau care promovează o politică de neutralitate — va cere cu glas ferm ca să fie zdrobită în șfîrșit mașina militară a statelor, iar omenirea să fie salvată de primejdia unui război nuclear nimicitor — atunci așa va fi. Exprimând interesele vitale ale poporului sovietic, și fiind convins că exprimă totodată interesele tuturor adepților sinceri ai dezarmării și păcii, guvernul sovietic adresează popoarelor și guvernelor tuturor țărilor lumii apelul de a-și înzeci eforturile pentru ca ideea dezarmării generale și totale să fie tradusă în fapte concrete și pentru ca arma nucleară să nu mai amenințe niciodată viața oamenilor. El declară din nou că Uniunea Sovietică este gata în orice moment să semneze un a- cord cu privire la dezarmarea generală și totală care să pună capăt și experiențelor cu arma termonucleară.întreaga politică a guvernului sovietic urmărește ca relațiile dintre state să fie bazate pe coexistența pașnică, ca popoarele să-și poată. dezvolta liber comerțul, să se îmbogățească reciproc cu valori spirituale și să se întreacă nu în producerea mijloacelor de distrugere, ci în crearea de bunuri materiale, atât de necesare oamenilor.De aceste năzuințe nobile este pătruns proiectul noului Program al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în care sînt stabilite sarcinile practice pe care poporul sovietic și le propune pentru următorii 20 de ani.Guvernul sovietic este convins că eforturile poporului sovietic în lupta pentru întărirea securității internaționale nu vor fi zadarnice, ci se vor contopi cu eforturile tuturor celorlalte popoare, îndreptate spre realizarea unei păci trainice, de nezdruncinat pe pămînt, spre triumful ideilor păcii și progresului.Cauza păcii și prieteniei popoarelor va triumfa, iar planurile forțelor agresive vor fi spulberate.

O acțiune 
a trupelor O.N.U. 
menită să tulbure 

liniștea la StanleyvilleSTANLEYVILLE 30 (Agerpres). — TASS transmite : La 29 august un grup masiv de soldați etiopieni din trupele O.N.U. din Congo, a fost transferat din Coquilhatville la Stanleyville.Autoritățile locale și opinia publică din Stanleyville apreciază această acțiune ca o tentativă de a provoca incidente în oraș și de a da naștere la tulburări. La Stanleyville situația este încordată. Trupele O.N.U. controlează aeroportul. Soldații armatei naționale congoleze sînt profund nemulțumiți de acțiunile trupelor O.N.U.

derea includerii ei ulterioare în acordul final.Cu acest prilej conferința a luat în considerare propunerea delegației sovietice ca formularea în această problemă să țină seama de următoarele trei principii ; Comisia internațională este datoare să întreprindă o anchetă în legătură cu aceasta ; comisia internațională este datoare să acționeze de comun acord cu guvernul laoțian; trebuie să fie prevăzut rolul respectiv al celor doi copreședinți ai conferinței de la Geneva.

ția generalului-locotenent Ibra
him Abbud, președintele Co
mandamentului suprem al 
forțelor armate și prim-minis- 
tru al Republicii Sudan.

WASHINGTON. - In cadrul 
unei conferințe de presă, mi
nistrul Muncii al S.U.A, 
Goldberg, a făcut cunoscut că 
în luna august în Statele U- 
nite existau 4.542.000 de șo
meri față de 3.788.000 în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut. In prezent 6,9 Ia sută din 
numărul total al muncitorilor 
nu au de lucru.

BUENOS AIRES. — La 28 
august peste 220.000 de învă
țători și profesori din învăța- 
mintul primar și mediu din 
Argentina au declarat o grevă 
generală de 10 zile în spriji
nul cererii lor privind mări
rea salariilor.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii". STAS 3452 52.


