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COMUNICAT
cu privire la consfătuirea

miniștrilor Apărării ai statelor
participante la Tratatul

de la Varșovia

Indicațiile maistrului Popa loan sînt întotdeauna binevenite pentru tînărul frezor Gîrbea Dumitru de la I.M.S. Roman. Foto : N. STELORIAN

în zilele de 8 și 9 septembrie 1961 a avut loc la Varșovia consfătuirea miniștrilor Apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, la care au luat parte și șefii Marilor State Majore ale Forțelor Armate ale acestor state. Consfătuirea a fost prezidată de mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.Consfătuirea a constatat că în ultimul timp țările blocului militar agresiv al Atlanticului de Nord (N.A.T-O-) și-au intensificat considerabil pregătirile de război, întețesc cursa înarmărilor, măresc efectivele armatelor și, ca răspuns la propunerile țărilor socialiste cu privire la încheierea Tratatului de pace cu Germania, recurg chiar la amenințarea cu dezlănțuirea unui nou război.Avînd în vedere situația creată și. călăuzindu-se după directivele guvernelor lor, miniștrii Apărării și șefii Marilor State Majore au examinat problemele concrete referitoare la întărirea capacității de luptă a trupelor din compunerea Forțelor Armate Unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.Consfătuirea a însărcinat pe șefii Marilor State Majore elaboreze măsuri practice ce decurg din acordul realizataceastă consfătuire în vederea întăririi continue a capacității de apărare a țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.
să la

Qrijă pentru ridicarea
calificării fiecărui tinăr

în pag. a 2-a și a 3-a

ub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M. din întreprinderile plo- ieștene, în colaborare cu comitetele sindicatelor, mobilizează tinerii în acțiunile de însușire a unei bune pregătiri profesionale. Forma cea mai răspîndită de ridicare a pregătirii tehnice a tinerilor 0 constituie cursurile de ridicare a calificării profesionale.Anul acesta cursurile au început în luna martie, și au cuprins peste 6300 de tineri (cu aproape 3200 mai mult decît anul trecut).După o întrerupere de două luni de zile, cursurile urmează să se redeschidă în curind-Ce învățăminte s-au tras din cele patru luni de funcționare și cum vor fi aplicate ele în noua etapă a învâță- mîntului profesional ?
Fiecare tînăr înfr-o 
forma de ridicare 

a calificării

tinerilor

de ridicare a calificării sînt înscriși aproape 600 de tineri muncitori, ceea ce reprezintă numărul tuturor tinerilor calificați din rafinărie. Prima perioadă de funcționare a a- cestor cursuri a demonstrat cu prisosință necesitatea cuprinderii tuturor tinerilor în acțiunile privind continua perfecționare profesională. Frecvența la cursurile de ri-

calificat la locul de muncă. Aceasta este firește o înțelegere mecanică a necesității ca toți tinerii muncitori să fie cuprinși în acțiunile de ridicare a calificării. Este evident că unor asemenea tineri ca Virgil Panaitescu, Viorel Cher- chizan și alți absolvenți ai școlilor profesionale nu le-a folosit pe deplin frecvența la cursuri,

O Statutul - legea de 
bază a activității U.T.M. 
Calitatea de membru al 
U.T.M., drepturile șl În
datoririle utemiștilor

(In ajutorul organizațiilor 
de bază U.T.M.).

La Invitația Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
și a guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii Populare 
Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, a făcut 
o vizită de prietenie în Republica Popu
lară Ungară între 1—7 septembrie 1961.

întâlnirile care au avut loc în orașele 
Budapesta, Sztalinvaros, înota, în între
prinderi industriale și la cooperativa 
agricolă de producție din Soit, cu munci
tori, țărani, intelectuali au prilejuit pu
ternice manifestări ale prieteniei fră
țești de nezdruncinat dintre poporul ro
min și poporul ungar.

Delegațiile de partid și guvernamen
tale ale Republicii Populare Romîne Ș* 
Republicii Populare Ungare au avut con
vorbiri la care au participat :

Din partea romină :
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secre

tar al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Ro
mîne ; Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne; Emil 
Bodnăraș, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare 
Bourne ; Alexandru Moghioroș, membru 
al Biroului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Romin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne; Ale
xandru Bîrlădeanu, membru al Comite
tului Central al Partidului Muncitoresc 
Romin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Romîne; 
Corneliu Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Populare Romîne; 
Mihail Roșianu, membru al Comitetului 
Central ai Partidului Muncitoresc Ro
min, ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare Romîne 
în Republica Populară Ungară.

Din partea ungară :
Jănos Kădăr, prim-secretar al Comi

tetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist 
vernului 
rănesc 
membru
Iui Central
Socialist Ungar, președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar ; Antal Apro, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al Parti

Ungar, ministru de stat al Gu- 
Revoluționar Muncitoresc-Ță- 

Ungar; dr. Ferenc Miinnich, 
al Biroului Politic al Comitetu- 

al Partidului Muncitoresc

Cîteva constatări făcute în unele 
întreprinderi din orașul Ploiești

Acesta e îndemnul sub care își desfășoară activitatea o bună parte din organizațiile de bază U.T.M. La Rafinăria Ploiești, de pildă, la cursurile

dicare a calificării profesionale ilustrează interesul și răspunderea cu care tinerii muncitori au înțeles să-și ridice gradul de pregătire tehnică. Faptul că întregul număr de tineri a fost cuprins în cursuri este astfel un lucru merituos pentru organizația U.T.M. de aici.Trebuie spus însă că cei 600 de tineri au fost cuprinși în cursuri diferențiate numai pe criteriul meseriei, fără să se țină seama de nivelul de pregătire al fiecăruia. La cursuri participă, de pildă, laolaltă lăcătuși țevari, absolvenți ai școlilor profesionale, Cu lăcătuși țevari care s-au

ba

deoarece acestea au fost sub nivelul lor de cunoștințe.Din păcate, pentru noua etapă, conducerea rafinăriei și organizația U.T.M. n-au concluziile punzătoare lipsa de săli,
tras cores- moti- ba Acțiunea devînd lipsa lectorilor, ridicare a calificării tinerilor nu presupune numai participarea la cursuri. Ar fi desigur util ca organizația U-T-M., cu sprijinul conducerii tehnice, să îndemne pe tinerii cu o mai bună pregătire și spre alte forme de ridicare a calificării cum ar fi : cercurile de studiere a literaturii tehnice, conferințele tehnice etc- Ar putea fi desigur înființate, pentru tinerii cu un nivel de calificare mai ridicat, cursuri paralele a căror programă corespundă nivelului respectivi.La întreprinderea mail“ se constată ca

analitică să tinerilor„Feroe- un fapt pozitiv justa recrutare și încadrare a unor tineri la cursurile de ridicare a calificării. Aici încadrarea s-a făcut nu numai pe profesii sau meserii înrudite, ci și ținîndu-se
P. VIOREL 
V. DINULESOU

(Continuare în pag. a 2-a)

IUn grup de turiști în Cheile Bicazului.

dului Muncitoresc Socialist Ungar, prim- 
vicepreședinte al Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar ; Gyula 
Kăllai, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, prim-vicepre- 
ședinte al Guvernului Revoluționar Mun
citoresc-Țărănesc Ungar ; Kăroly Kiss, 
membru al Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar; Dezsd Nemes, 
membru al Biroului Politic al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar ; dr. Endre Sik, membru al 
Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Populare Un
gare ; Bela Nemety, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar ai Republicii 
Populare Ungare în Republica Popu
lară Română.

Delegațiile s-au informat reciproc des
pre rezultatele și experiența dobindită 
în construirea socialismului, au analizat 
împreună perspectivele dezvoltării în 
continuare a relațiilor romîno-ungare și 
au avut un larg schimb de păreri asu
pra celor mai importante probleme ale 
situației 
care s-au desfășurat într-o atmosferă de 
înțelegere și prietenie, au confirmat de
plina unitate de vederi în toate proble
mele examinate.

internaționale. Convorbirile,

I
Cele două delegații au constatat cu 

satisfacție că prietenia și colaborarea 
dintre poporul romin și poporul ungar, 
bazate pe principiile internaționalismu
lui proletar și întrajutorarea tovărășeas
că în opera de construire a socialismu
lui, se întăresc continuu.

Se înfăptuiesc cu succes prevederile 
Declarației Comune romîno-ungare din 
februarie 1958, care a trasat un cadru 
larg pentru continua dezvoltare a rela
țiilor multilaterale dintre cele două țări.

In domeniul relațiilor economice 
schimbul de mărfuri s-a dublat în cursul 
anilor 1957—1960, iar Acordul comercial 
de lungă durată prevede creșterea în 
continuare a volumului acestor schim
buri pentru anii 1961—1965.

Comisia Guvernamentală Mixtă de co
laborare economică și Comitetul de Stat 
al Planificării din Republica Populară 
Romină și Oficiul Național de Planifi
care din Republica Populară Ungară, în 
cadrul acțiunii de coordonare a planuri
lor economice între țările membre ale 
C.A.E.R., au convenit asupra domeniilor 
de colaborare pentru anii 1960—1965 și 
au început examinarea principalelor pro
bleme ale colaborării pentru perioada de 
perspectivă 1965—1980,

Citind proiectul de programai P.C.U.S.

omenie.

piinea, cu oțelul, cu setea frumuseții, 
taina ne-nțeleasă de tine, — a tinereții, 
soarele ce-n ochi îl poartă mirii, 
noul cod de viață-al fericirii, 
pacea scumpă nouă, plătită mult prea scump,

Un imn, cel mal proiund, de 
Cu toate veacurile In talaz 
Cintînd în viitor încă de azi. 
Iau Lira de pe ceruri s-o înstrun. 
Se-nvăluie pămîntul cu cîntece de-acum. 
Respiră cald oceanul spre noi și ne trimite 
Necunoscuta boare de stele înilorite. 
Iau Calea Robilor și-o șterg pe veci 
Din harta constelațiilor reci.
Intre atiți luceferi prea păminteștl, hamal 
Ți-am dus destul povara, bătrîne Capital. 
Tu m-ai strivit cu munca, în noapte, cu război. 
Ghebosule, — și liberi te biruim tot noi 
Cu - • - - -
Cu 
Cu 
Cu 
Cu _ 
Sub valuri repetate de tine-n foc și plumb. 
Te uiți mirat, te înspăimîntă zborul ?
De mult ești tu certat cu viitorul 1 
Numai pe noi ne are dragi, că noi. 
Spre el tăiarăm aspre și clare drumuri noi. 
Nestrăbătute încă de nimeni pe pămînt. 
Acum ca niște fluvii unite și cîntind. 
Prin comuniști, prin ei, urmași lui Lenin, 
Drumuri de cili vor trece in milenii, 
Vor admira și stelele-n noian 
Perfecțiunea geniului uman. 
Prin ei vin veacurile in talaz 
Să cînte-n viitor încă de azi 
Și-umanitatea să-și itaalțe sie 
Un imn, cel mai profund, de omenie.

Din ciclul „Cîntece din viitor"

Căminul cultural
eri: 20 de cîrciumi și nici un cămin 
cultural.

Azi: printre ce
le 500 de case noi 
din comuna colec

tivizată, două spațioase clă
diri de cămin cultural, două 
biblioteci, două . cinematogra
fe, o stație de radioficare.

Așa ar trebui să înceapă 
monografia culturală a comu
nei Făcăeni, din inima Bără
ganului. Cifrele amintite de
finesc trecerea de la viața 
amară pe care tinerii de azi 
n-au cunoscut-o — la posibili
tățile de care se bucură ei a- 
cum, laolaltă cu vîrstnicii da
torită grijii pe care partidul 
nostru o are pentru transfor
marea socialistă a satului.

Ce învățăm la cămin?
Cea dinții preocupare: pro

ducția. Iar producție înseam
nă acolo holde bogate unduind 
în bătaia vîntului fierbinte, 
culturi rentabile — sfeclă de 
zahăr, legume — pe pământuri 
fertilizate prin irigații, tone 
de lapte, carne, lână, zeci de 
mii de ouă și cite altele...

Despre toate acestea se vor
bește de multe ori la cămin. 
Dacă în vara acestui an în
treaga cultură de păioase a 
fost recoltată în 7—8 zile, la

a
obținerea unui asemenea 
succes a contribuit și faptul 
că la cămin s-au organizat 
întîlniri între tinerii mecani
zatori și colectiviști cu teme 
ca : „Nici un spic pierdut" sau 
„Cum stabilim perioada opti
mă de recoltat". în repetate 
rînduri, la cămin iau cuvîn- 
tul tineri fruntași ai celor 
două gospodării colective din 
comună ca brigadierii Ion 
Cucu și Paraschiv Zgură, care 
împărtășesc experiența lor cu 
privire la aplicarea complexu
lui de lucrări agrotehnice la 
soiurile de grîu și porumb de 
înaltă productivitate, îngriji
rea culturilor irigate, crește
rea animalelor... Conducerea 
căminului și comitetul comu
nal U.T.M. au organizat chiar 
un interesant sondaj printre 
tineri, întrebîndu-i: „Ce lu
cruri noi vreți să aflați cu pri
vire la agricultură ?" A reie
șit că tinerii din Făcăeni sînt 
dornici să cunoască metodele 
cele mai înaintate de cultivare 
a plantelor și de creștere a 
animalelor, vor să stăpîneas- 
că „tainele" soiurilor noi, ale 
culturilor irigate, ale aplicării 
îngrășămintelor. Un rod ime
diat al acestui sondaj a fost 
seara culturală organizată 
pentru tineret: „Frumoasă e 
ramura de producție în care 
lucrez", cu care prilej tineri

doua casă a
cultivatori de cereale, de 
plante tehnice, de legume, ti
neri mulgători și ciobani au 
înfățișat în cuvinte simple do. 
rința lor de a face din fiecare 
loc de muncă din cele 
gospodării colective 
piu de 
Tot ca 
făcute 
pentru 
neri susținute de inginerii de 
la S.M.T. și de la gospodăriile 
colective din Făcăeni, despre 
mijloacele ce stau la îndemâna 
colectiviștilor pentru a înfătui 
obiectivele pe care și le-au 
propus în lumina sarcinilor 
stabilite de plenara C.C. al 
P. M. R. din 30 iunie—1 iulie 
1961.

Așadar, în primul rînd ti
nerii din Făcăeni calcă pragul 
căminului pentru a învăța 
cum să muncească mai bine.

agricultură 
urmare a 
de tineri, 

ei un ciclu

două 
un exem- 
înaintată. 

sugestiilor 
s-a inițiat 
de expu-

„Serile discuțiilor 
interesantAșa s-ar putea numi 

meroasele manifestări pe 
căminul din Făcăeni, 
strînsă conlucrare cu comite
tul comunal U.T.M., le orga
nizează în vederea populariză
rii cunoștințelor de cultură 
generală, a educării comuniste a tinerilor din comună.

nu- 
care 

în

Dezvoltarea în ritm susținut a econo
miei naționale din cele două țări și adîn- 
cirea permanentă a diviziunii interna
ționale a muncii in cadrul sistemului 
mondial socialist creează noi posibilități 
de colaborare; în interesul accelerării 
construcției economice și pe baza avan
tajului reciproc, Comisia Guvernamen
tală Mixtă va examina sistematic aceste 
posibilități, în vederea lărgirii cooperării 
în diverse ramuri de producție-

Ambele părți au constatat că schim
burile cultural-științifice s-au intensifi
cat.

In timpul vizitei au fost semnate un 
nou Acord cultural, o Convenție privind 
colaborarea în domeniul folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice și s-a 
hotărît să se încheie un Acord hidroteh
nic între cele două țări.

II
Cele două delegații au examinat cu o 

atenție deosebită problemele principale 
ale situației internaționale actuale. Ele 
au reafirmat hotărirea guvernelor Repu
blicii Populare Romîne și Republicii 
Populare Ungare de a promova și în 
viitor politica leninistă de coexistență 
pașnică și de a milita cu consecvență 
pentru rezolvarea tuturor problemelor 
internaționale litigioase pe calea tratati
velor. Ambele țări sprijină pe deplin 
inițiativele și măsurile Uniunii Sovietice 
îndreptate spre menținerea și asigurarea 
păcii. Ele își exprimă convingerea fermă 
că prin unirea și lupta activă a popoa
relor un nou război mondial poate fi 
preîntîmpinat.

în timp ce țările lagărului socialist 
depun toate eforturile pentru a asigura 
înfăptuirea dezarmării generale și totale, 
lichidarea focarelor de război din lume, 
crearea unui climat de înțelegere și des
tindere în relațiile internaționale, cercu
rile conducătoare ale puterilor imperia
liste intensifică pregătirile militare și 
ațîță isteria războinică. Un loc principal 
în realizarea planurilor agresive ale im
perialismului îl ocupă Germania Occi
dentală, care și-a pus ca obiectiv în 
politica sa externă revizuirea frontiere
lor stabilite în Europa după cel de-al 
doilea război mondial. Militariștii vest- 
germani, stimulați și sprijiniți de S.U.A. 
și alte puteri ale N.AT.O, desfășoară 
o activitate intensă în vederea înzestră
rii Bundeswehrului cu cele mai noi ti
puri de arme, inclusiv arma rachetă. 
Berlinul occidental a fost transformat 
intr-un centru de provocări și acțiuni 
diversioniste împotriva R. D. Germane 
și a celorlalte țări socialiste.

(Continuare in pag. a 3-a),, s -. .'Siosqz
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Vedere panoramică 
Combinatului de Îngră
șăminte azotoase de la 

Roznov.

Foto: S. NICULESCU

Da „joile tineretului" ce au 
avut loc în ultimul timp, s-au 
prezentat cărți ce vorbesc 
despre eroismul comuniștilor 
în anii ilegalității, s-au făcut 
„călătorii" pe harta patriei, 
la marile construcții date în 
folosință sau aflate încă „pe 
șantier", s-au inițiat discuții 
pe teme legate de comporta
rea tinerilor în producție, în 
familie, în viața de toate zi
lele.

într-una din serile trecute, 
o nouă formă de activitate a 
fast folosită la cămin — și 
este semnificativ că prin ea 
activul cultural al comunei 
s-a adresat în primul rînd 
tineretului. Profesorul Gh. 
Timofte, directorul școlii nr. 
2 din comună, a venit la că
min „înarmat" cu două micro- 
scoape și cu alte aparate din 
laboratorul școlii. „Vreți să 
vedeți cum e alcătuită o 
frunză ? Poftiți la microscop !" 
Și tinerii din sală nu s-au lă
sat mult așteptați. S-a iscat 
după aceea o discuție intere
santă despre structura mate
riei, condusă, firește, astfel, 
de profesor încît să fie înțe
leasă de fiecare ascultător. Ti
neretul comunei — setos de

T GHEORGHIU

(Continuare în pag. a 2-a)

Situația lucrărilor 
agricoleLucrările agricole se desfășoară în întreaga țară cu intensitate. în cursul acestei săptămâni a început culesul porumbului pentru boabe, suprafețe mai mari fiind recoltate în regiunile Oltenia, București și Argeș. S-a desfășurat într-un ritm mai accelerat recoltarea sfeclei de zahăr, florii-soarelui și cartofilor, aceste lucrări fiind mai avansate în regiunile Oltenia, București și Banat.Se fac pregătiri în vederea începerii campaniei agricole de toamnă. Condiționarea semințelor a fost efectuată în proporție de 97 la sută, iar analiza lor de 93 la sută. Au continuat lucrările pentru pregătirea terenurilor necesare însămînțărilor. O dată cu arăturile au fost încorporate în brazdă peste 2.000.000 tone de îngrășăminte naturale și importante cantități de îngrășăminte chimice. Repararea utilajului necesar muncilor agricole de toamnă este aproape terminată.Lucrările agricole trebuie însă grăbite în întreaga țară. Comitetele executive ale sfaturilor populare și trusturile regionale ale gospodăriilor a- gricole de stat au sarcina să ia de urgență măsuri pentru identificarea tuturor culturilor prășitoare ajunse în faza de coacere și să facă recoltarea lor în cel mai scurt timp, astfel încît să se poată elibera cit mai din vreme terenurile destinate semănăturilor. în

legătură cu recoltarea florii- soarelui se recomandă ca a- ceastă lucrare să fie executată fără a se mai aștepta coacerea întregului lan, evitîndu-se pierderile.O grijă deosebită este necesar a fi acordată pregătirii campaniei agricole de toamnă. Ritmul lucrărilor necesare asigurării unui pat germinativ cit mai favorabil plantelor pe toate suprafețele prevăzute, precum și operațiunile de schimbare a semințelor nu este încă satisfăcător. Trebuie de asemenea urgentate reparațiile utilajului. încheind aceste lucrări la timp, însămînțările vor putea fi făcute în perioada optimă stabilită de consfătuirile pentru cultura griului, care au avut loc în întreaga țară.Este rămasă în urmă acțiunea de însilozare a nutrețurilor. Trebuie să fie rezervată pentru iarnă întreaga cantitate de furaj prevăzută. Ministerul Agriculturii propune a se lua măsuri de către toate unitățile și îndeosebi din regiunile Iași, Bacău, Hunedoara, Maramureș, Mureș- Autonomă Maghiară și Brașov pentru a fi însilozați și cocenii (care conțin o cantitate mai mare de umiditate), separat sau în amestec cu do- vleci, frunze și colete de sfeclă, resturi de plante leguminoase, tăiței de sfeclă, sau cu soluție de melasă ori saramură.

\

(Agerpres)



Ca mîine 
vor fi studenfi

î-, _

etatea de foc are 
nevoie de ingineri 
mecanici I Cetatea 
de foc are nevoie de 
chimiști, de electri
cieni, de specialiști

In turbine, în motoare —; cit des
pre siderurgiști, ce să mai vor
bim I Dar nu numai Reșifa are 
nevoie de ingineri, ci și Hune
doara, și Uzinele de vagoane 
din Arad, și „Electroputere", și 
„Unio“-Satu Mare și... toate fabri
cile și uzinele din fără, mari și 
mici, prezente și viitoare. Mai 
grijulii, unele s-au îngrijit SM' 
crească din vreme cadre proprii 
dintre tinerii muncitori, fruniași 
în producfie, serioși, dornici de 
carte. La îndemnurile partidului, 
le-au creat condițiile să învefe ; 
tinerii au urmat școala medie se
rală și iată-i acum bătînd la por
țile politehnicii. Ca mîine vor fi 
studenfi. Azi, însă îi poți întîlni 
la bibliotecă sau la cursurile de 
pregătire.

...Asistentul vorbește despre 
felurile mișcării. Candidafii la 
examenul de admitere ascultă în 
tăcere. In rîndul al doilea un 
băiat înalt, vioi — Vasile laco- 
bescu — și altul, mai scund — 
Ion Chioreanu. în spatele lor 
loan Pali ascultă explicafiile și 
ia nofife. lacobescu și Chioreanu 
vin de la Reșița, Pali de la Satu 
Mare. Trei tineri cam de aceeași 
vîrstă, cu biografii și destine 
atît de asemănătoare, încît greu 
pofi găsi diferența specifică. Nu 
vă vine a crede ? Să-i ascultăm :

Chioreanu i „M-am născut îm 
fr-un saf de lîngă Cluj ; sînt fiu 
de țăran sărac tn casa căruia 
sărăcia și-a găsit cuib ani și ani. 
Părinții mei n-aveau nici o bru
mă de avere, dar în schimb 
aveau 8 copii. Au venit însă ani 
luminoși și pentru noi, anii re
gimului democrat-popular. S-a 
înființat gospodăria colectivă, pă
rinții au devenit colectiviști, porr 
nind pe drumul belșugului. Am 
putut șă plec la Zalău și să ur
mez școala profesională meta
lurgică. Cînd am terminat-o, în 
1956, am fost repartizat la Re
șița și am intrat în producție1'.

lacobescu : „Sînt fiu de mun
citor agricol. Tatăl meu n-a avut 
parte de învățătură dar visa ca 
cel puțin eu să ajung cărturar, 
în 1952-1955 am urmat școala 
profesională de la Combinatul 
metalurgic Reșița, m-am calificat 
lăcătuș și lucrez de 6 ani în 
producție".

Pali : „Tatăl meu a fost strun
gar. Cine visa pe vremea lui ca 
un muncitor să poată ajunge 
student? Dar eliberarea de ex
ploatare a deschis noi orizonturi 
tineretului muncitor. Grija parti
dului pentru formarea a cît mai 
multe cadre calificate pentru in
dustria noastră în plină dezvol
tare, mi-a dat posibilitatea să 
învăț. Am urmat școala medie 
tehnică din Oradea, de unde am 
ieșit tehnician în utilaj petrolier 

sți minier. Din 1955 lucrez Jp 
specialitate la „Unio‘*-Satu Mara.

Acesta a fost trecutul. La care',' 
mai putem adăuga că lacobescu 
a fost instructor la Casa pionie
rilor din Reșița și membru în 
biroul organizației de bază U.T.M., 
iar Chioreanu a fost doi ani se
cretarul organizației U.T.M. de la 
C.F.R. Reșița Nouă. Și viitorul lor 
este asemănător, pentru că și do. 
rințele, visurile sînt cam aceleași... 
și astfel de visuri devin realita
te la noi !

lacobescu : „în timpul activită
ții mele în uzină am adus cîteva 
inovații în tehnologia executării 
unor piese, inovații acceptate și 
care au adus economii de timp 
și materiale. Ultima mea inovație 
n-am reușit s-o duc la bun sfîrșit 
din cauza lipsei de pregătire 
tehnică superioară și a rămas să 
fie rezolvată la cabinetul tehnic. 
Vreau să cunosc toate secretele

La culesul pepenilor In 
G.A.C. „Viață Nouă“ din 
comuna Poenarii Vulpești, 

regiunea București.

Foto: N. SCARLET 

tehnicii, să-mi însușesc știința și 
apoi să mă întorc în uzihă și să 
aplic ceea ce am învățat".

Chioreanu : „La liceul seral am 
fost fruntaș la învățătură tot așa 
cum eram fruntaș în producție. 
Am învățat bine la toate mate
riile, dar cel mai mult mi-a plă
cut chimia. A știut profesorul de 
chimie să ne arate ce minunat e 
să transformăm o substanță în 
alta. Vreau să urmez chimia in
dustrială și pe urmă să mă în
torc la Reșița și să lucrez la a- 
naliza oțelurilor, să stabilesc corn, 
poziția procentuală și să contri
bui la realizarea unor produse 
de calitate".

Iată-i, așadar, pe acești tineri, 
fii de muncitori și țărani munci
tori, ei înșiși muncitori, fruntași 
în producție, veniți să dea exa
menul de admitere la Institutul 
politehnic din Timișoara. Un 
examen serios, dificil. Pentru ca 
să se poată prezenta în condi
ții optime Rectoratul institutului 
comifetul orășenesc și consiliul 
U.A.S.-Timișoara se ocupă intens 
de candidați. S-au organizat 
cursuri de pregătire, li s-au a- 
sigurat condiții materiale și de 
studiu strălucite, li se dau toate 
îndrumările necesare.

Pali ! „E adevărat că munca 
In producție mă face să înțeleg 
mai bine acum problemele teo
retice, dar sm terminat școala 
acum 6 ani și nu mai sînt de
prins cu studiu, formule, vocabu
lar teoretic. Cursurile de pregă
tire îmi folosesc foarte mult să 
înlătur acest decalaj și sper să 
mă prezint bina la examen".

Chioreanu : „Asistenții și pro
fesorii sînf foarte îndatoritori cu 
noi. Avem zilnic cite 4 ore, de 
curs și 10-12 ore de studiu indi
vidual. Separat avem 6 ore de 
consultație pe săptămînă, dar ori 
de cîte ori nu înțelegem un 
lucru, profesorii stau cu noi atît 
cît e nevoie ca să pătrundem 
toate tainele. Material de studiu 
găsim cît dorim în bogata bi- 
bibliotecă ce ne stă la dispoziție, 
ca să ne pregătim cît mai bine 
pentru examen".

Duminică începe examenul. Le 
urăm tuturor candidaților succes.

FLORIN Z. FLORIN

Grija pentru ridicarea 
calificării fiecărui tînăr

(Urmare din pag. l-a)seama de gradul de pregătire al tinerilor. Acolo unde a fost cazul, la turnătorie, de pildă, s-au organizat ' cursuri paralele, într-o grupă fiind cuprinși muncitorii care au la bază școala profesională, iar la cealaltă cei care au o calificare mai slabă.în cele cinci cursuri care funcționează în întreprindere sînt însă încadrați numai circa 200 de tineri, adică nici jumătate din numărul total al tinerilor. Dacă pentru aceștia s-au realizat lucruri bune, ceilalți însă (în afară de cei ce își complectează studiile) nu sînt antrenați în alte forme de perfecționare profesională. Se simte de aceea nevoia ca organizația U.T.M. de aici să-și îndrepte atenția spre mobili

zarea tuturor tinerilor în acțiunile de ridicare a calificării.
Lecfii legate 

de nevoile producțieiEficacitatea cursurilor depinde în bună măsură de modul cum este întocmită programa lor analitică. Condiția esențială în întocmirea acesteia este legarea ei de nevoile producției, ale fiecărui loc de muncă.Am consultat mai multe programe analitice. La Rafinăria Ploiești programa, care a fost întocmită încă la începutul anului, cuprinde în ansamblul ei teme legate de necesitățile producției. în prima perioadă de desfășurare a cursurilor s-au predat însă numai noțiuni pur teoretice. S-a făcut astfel o delimitare artificială între problemele teoretice și cele practice. Organizația U.T.M., conducerea Rafinăriei au tras concluzii din acest fapt. Colectivul care răspunde de desfășurarea cursurilor, pe baza analizei făcute de comitetul de partid, a revizuit deja tematica orien- tînd-o mai mult spre necesitățile producției, îmbinînd noțiunile teoretice cu cele practice. în programa analitică n-au rămas decît lecții care au legătură directă cu fiecare loc de muncă, insis- tîndu-se în special pe procedee moderne de lucru. De exemplu, în tematica revizuită pentru lăcătușii țevari se va insista mai mult asupra efectelor corosive, asupra cunoașterii dimensiunilor conductelor, fitin gurilor și a altor materiale folosite în operațiile ce Ie execută.La întreprinderea „Fero- email", deoarece ponderea producției o constituie lucrările de turnătorie, în programa analitică se va acorda în noua fază de funcționare a cursurilor un număr de ore mai mare pentru specialitatea
Adunare publică consacrată amintirii 

victimelor nazismului
In fiecare an, la 10 septem

brie, din inițiativa luptătorilor 
antifasciști din Germania se co
memorează amintirea victimelor 
feroarei naziste. Cu acest prilej, 
sîmbătă după-amiază în Sala lec
toratului S.R.S.C. din Capitală a 
avut loc o adunare publică,

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Mihai Gh. Bu
jor, președintele Comitetului foști- 

turnătorie, reducîndu-se volumul fixat inițial pentru confecționarea modelelor. A- ceastă măsură va permite cursanților să-și însușească cît mai multe procedee moderne de turnare, care, aplicate în producție, vor duce la ridicarea simțitoare a calității produselor.
★Din cele constatate a rezultat că există organizații de bază U.T.M. în orașul Ploiești care se ocupă de mobilizarea tinerilor în acțiunea de ridicare a calificării-După cum s-a văzut, însă, în cele patru luni în care au funcționat cursurile, această preocupare nu a fost dusă pînă la capăt. Astfel în unele întreprinderi au fost cuprinși toți tinerii în cursuri, fără a se ține seama însă de diferențele în nivelul de pregătire, în altele, deși s-a ținut seama de acest nivel nu au fost mobilizați toți tinerii în acțiunea de ridicare a calificării-Se observă de asemenea că unele organizații U.T.M. din întreprinderile orașului nu folosesc și alte forme prin care tinerii pot să-și ridice calificarea : cercuri de citire a literaturii tehnice, concursuri gen „Cine știe meserie, cîști- gă”, conferințe tehnice etc.în momentul de față, cînd se apropie redeschiderea cursurilor, organizațiile de bază U-T-M-, pe baza celor -constatate, au datoria să contribuie la lichidarea lipsurilor constatate, să dezvolte experiența bună cîștigată pînă acum.Comitetul orășenesc U.T.M. are de asemenea obligația de a îndruma mai atent organizațiile respective, dîndu-le indicațiile cele mai potrivite. Acțiunea de cuprindere a tuturor tinerilor într-o formă de ridicar€ a calificării, potrivită nivelului lor de pregătire, să devină o preocupare zilnică, de răspundere din partea tuturor organelor și organizațiilor U.T.M.

lor deținuți și deportați polifici 
antifasciști din R. P. Romînă.

A luaf apoi cuvîntul tovarășul 
Stelian Nițulescu, președintele A- 
sociafiei juriștilor din R. P. Ro
mînă.

Parficipanții la adunare au a- 
doptat apoi o moțiune către Co
mitetul luptătorilor din mișcarea 
antifascistă de rezistență din 
R.D.G. (Agerpres)

Peste cîteva zile școlile își 
vor deschide porțile. Copiii 
care locuiesc în blocurile 
noi din cartierul Drumul 
Taberei din Capitală, abia 
așteaptă să înceapă a în
văța in noua școală ridi
cată pentru ei, pe care o 

vedeți în fotografie.

Foto: AGERPRES

Căminul cultural — 
a doua casă a tinerilor

(Urmare din pag. l-a) 
cunoștințe despre lumea în
conjurătoare — a mai avut și 
altădată prilejul să participe 
la manifestări atrăgătoare pe 
teme științifice. Cine trecea în 
cîte o seară pe uliță, vedea 
lumină și asculta zvon de 
glasuri răzbătînd. prin feres
trele căminului, nu știa poate 
că s-au adunat acolo cîteva 
sute de tineri ca să asculte 
pasionați răspunsurile la în
trebările puse de ei despre 
măsurarea distanțelor dintre 
Pămînt și alte planete, despre 
învățămintele zborurilor cos
mice înfăptuite de Gagarin și 
Titov sau despre cauzele unor 
fenomene naturale cum sînt 
eclipsele, descărcările electrice 
și curcubeul. „Cum putem în
vinge seceta", „Viața și opera 
lui Miciurin", „Ce sînt vita
minele", „Ce este și cum func
ționează un sincrofazotron" și alte subiecte au fost înfățișate 
tinerilor în almanahuri știin
țifice, jurnale vorbite, întîl- 
niri cu brigada științifică, 
conferințe, prezentări de cărți 
de știință popularizată. Colec
tivul căminului, alcătuit și el 
în mare parte din tineri, ține 
seama de indicația dată de 
comitetul comunal de partid 
ca în munca culturală — îndeosebi pentrîi tineri — să se 
folosească mijloace atrăgătoa
re, pe potriva gustului și 
preferințelor acestora.

„Căminul 
e al nostru..."

...este gînditl fiecărui tînăr 
dintre cei care au lucrat 
pentru înfrumusețarea micu

lui parc din fața căminului. 
Mulți tineri mecanizatori și 
colectiviști au lucrat voluntar 
la repararea instalației elec
trice a scenei, la punerea fe
restrelor și se îngrijesc zilnic 
de întreținerea clădirii și a 
utilajului cultural. Tinerii în
drăgesc căminul și pentru 
faptul că pot petrece aici ore 
plăcute și instructive din 
timpul lor liber. Una dintre 
încăperile căminului este

^ONCVRSÂI FESTIVAL INTERNATIONAL

Audiții
de muzică simfonică

rominească
„Muzică este una din comorile 

cu care Rommia se poate minări" 
— spunea încă în urmă cu ani 
marele nostru compozitor George 
Enescu.

Nu am discutat cu toți oaspe
ții prezenți vineri 8 septembrie 
la prima audiție de muzică ro- 
mînească simfonică și de cameră 
organizată de Uniunea Compozi
torilor pentru invitații la cel de-al 
ll-lea Festival Internațional, dar 
am toată certitudinea că după a- 
ceastă manifestare, cuvintele lui 
Enescu exprimă și gîndurile lor.

Prima audiție pe benzi de 
magnetofon, cuprinzînd un larg 
program de lucrări ale cîforva 
dintre compozitorii noștri tineri și 
vîrsfnici, în interpretarea orches
trei Radioteleviziunii sau Orches
trei cinematografiei dirijate de 
I. Conta, P. Popescu, L. Bacs și 
C. Bobescu, a fosf primită cu en
tuziasm de invitați în rîndul că
rora se găseau maeștrii Nadia 
Boulanger, Yvonne Asfruc, Geor
ge Auric, N. Jiganov, Hans Sift- 
ner, Jacques Feschotte și mulți 
alți oaspeți ai Bucureștiului zile
lor noastre.

După un scurt cuvînt introduc-

amenajată pentru club : apa
ratul de radio, jocurile de șah, 
ziarele și revistele proaspete 
îi întîmpină seară de seară 
pe tineri ca și pe vîrstnici. 
Instrumente muzicale și costu. 
me sînt puse la dispoziția nu
meroșilor artiști amatori. Co
rul. echipa de teatru, brigada 
artistică de agitație, echipa de 
dansuri — toate cuprind
mulți interpreți care abia a- 
cum pășesc în viață. Și dacă 
pregătești un rol din piesa
„Soarele a răsărit la miezul
nopții", de V. Bîrlădeanu,
cînți în cor „Republică— mă
reață vatră", sau iei parte la 
întruchiparea dinamică și gra
țioasă a vreunuia din vestitele 
dansuri populare romînești, 
nu se poate ca treptat să nu 
te cuprindă dorința de a în
griji căminul cultural ca pe 
propria casă, de a-l face me
reu mai plăcut și atrăgător, 
așa cum ți-o cere dragostea 
ta de frumos.

Pentru tinerii din Făcăieni, 
căminul este a doua lor casă. a 
doua lor familie. Ceea ce se ex. 
primă și în gestul semnificativ 
de a veni la o anumită oră, 
laolaltă cu alți tovarăși de 
muncă, pentru a îngriji micul 
parc din fața căminului... 

rr* • • j• •linen și tinere!
A început primirea abonamentelor 
pentru anul 1962 la publicațiile 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA" 
„TEHNICA MOLODEOJI" „SMENA" 
„ISCATE LI" „VOKRUG SVETA" 
„ZNANIE SILA" și celelalte publicații 

sovietice pentru tineret
Abonamentele se primesc la oficiile poștale și 
factorii poștali, difuzorii de presă din instituții, 

întreprinderi și școli

tiv al maestrului Alfred Mendel
sohn, au răsunaf în difuzoare a- 
cordurile Uverturii burlești de Au
rel Stroe. în sală s-a lăsat o fa
cere adîncă. Maeștri ai artei con
temporane, compozitori de renu
me mondial, profesori la marile 
academii muzicale ale Europei, 
ascultă cu atenție contururile cu
noscutei piese simfonice a com
pozitorului care nici nu a împli
nit 30 de ani. în gesturile oaspe
ților infueșfi cu ușurință satisfac
ția cu care a fost primită lucra
rea tînărului creator.

Audiția continuă. Partea a ll-a 
și a lll-a a Concertului pentru 
dublă orchestră de cameră și 
oboi, al lui Th. Grigoriu. Suita 
pentru pian a lui M. Eisikovicz, pă
trunzătoarele cîntece ale lui Mi
hail Jora („O zi", „Doi copii 
s-au dus", „Hora în grădină”) pe 
versuri de T. Arghezi, pătimașul 
Scherzzo și profund dramaticul 
Andante din simfonia închinată 
de tînărul compozitor Dumitru 
Bughici eroilor clasei muncitoare, 
vajnicilor luptători care au căzut 
în lupta pentru făurirea milena
relor năzuinți de fericire ale po
porului nostru — vădesc oaspe
ților succesele obținute de muzi
cienii noștri, pe drumul creării 
unor lucrări în spiritul interesului 
pentru marile probleme ale con
temporaneității, al respectului 
față de marile tradiții muzicale.

După răscolitoarele trei cînte
ce „Din ulița noastră" pe versuri 
de Cicerone TheodoreScu („După 
mort", „Cu dubele de pîine", 
„Pitpalacul") ale lui Paul Con- 
stanfinescu — unul dintre repre
zentanții de frunte ai muzicii ro
mînești contemporane — și după 
pasionatul Marș din „Scene de 
balet" ale lui Ludovic Feldman, 
prima audiție de muzică simfo
nică și de cameră rominească 
pentru invitații din cadrul Festi
valului Internațional „George E- 
nescu" a luat sfîrșit...

„M-au interesat foarte mult 
lucrările simfonice ascultate cu a- 
cesf prilej. Voi căuta să-mi lăr
gesc repertoriul cu unele dintre 
aceste piese" — ne declara la 
sfîrșitul acestpi manifestări dirijo
rul finlandez Tauno Hannikainen.

în curînd deci unele din pie
sele audiate la sediul Uniunii 
Compozitorilor vor putea fi ascul
tate de iubitorii muzicii din ora
șele Finlandei și ale altor centre 
muzicale, pe care le va vizita 
cunoscutul șef de orchestră. A- 
ceastă declarație vădește răsune
tul pe care l-a trezit în rîndul 
marilor personalități muzicale ce 
se găsesc în prezent la București, 
acest prim contact cu o serie de 
noi lucrări romînești.

I. SAVA

Statutul-legea de bază a activității U.T.M. 
Calitatea de membru al U. T. M., 

drepturile și îndatoririle utemiștilor
Statutul Uniunii Tineretului Muncitor definește cu claritate caracterul revoluționar al organizației noastre de tineret, principiile care stau la baza întregii activități a U.TM, stabilește drepturile și îndatoririle utemiștilor, regulile de bază ale vieții interne de organizație, formele de organizare și metodele de muncă ale U.T.M.Utemiștii se unesc în organizația revoluționară din patria noastră — U.T.M. — cu scopul de a lupta cu toate puterile, sub conducerea partidului, pentru construirea socialismului și comunismului. A uni și a mobiliza tineretul muncitor sub steagul P.M.R. în lupta pentru transformarea revoluționară a societății, iată țelul măreț, înălțător, dat de partid Uniunii Tineretului Muncitor, țel înscris în statut.Avînd în vedere acest țel măreț statutul precizează că principiul politic fundamental care stă la baza activității U.T.M. este conducerea de către Partidul Muncitoresc Romîn, chezășie a tuturor victoriilor și succeselor U.T.M.Statutul precizează de asemenea principiul organizatoric fundamental al U-T.M. „Prin

cipiul călăuzitor care stă la 

baza structurii organizatorice 
a Uniunii Tineretului Mun
citor — se arată în statut —■ 
este centralismul democratic". Tocmai organizarea pe baza principiului centralismului democratic face posibil ca U.T.M. să se manifeste, să activeze ca o organizație revoluționară cu unitate de voință și acțiune, o organizație închegată, cu o disciplină u- nică, capabilă să canalizeze întreaga energie și inițiativă creatoare a tuturor membrilor
În ajutorul organizațiilor 

de bază U. T. M.pentru aplicarea în viață a politicii partidului.Sarcina fundamentală pe care partidul o pune în fața organizației noastre este educarea comunistă a tineretului. Statutul U-T.M. oglindește în întregime această sarcină, a- rată căile și mijloacele pentru îndeplinirea ei, stabilind concret normele vieții interne de organizație, obligatorii pentru fiecare utemist, pentru toate organizațiile U-T-M. Un deosebit accent se pune pe folosi

rea criticii și autocriticii, armă deosebit de prețioasă pentru îmbunătățirea permanentă a muncii, pentru desfășurarea normală a vieții interne de organizație.Tocmai datorită faptului că stabilește principiile pe care este construită organizația noastră, normele după care se desfășoară viața internă de organizație și sarcinile fundamentale pe care trebuie să le îndeplinească, Statutul este legea de bază a activității U

niunii Tineretului Muncitor, după care trebuie să se conducă și pe care trebuie să o respecte cu strictețe fiecare organizație a U.T.M., fiecare utemist.In statut se dă o importanță deosebită calității de membru al U.T.M, Poate fi membru al U.T.M. — se spune în statut — orice tînăr de la 14 la 28 de ani, cetățean al Republicii Populare Romîne, care recunoaște ' Statutul U.T M., activează în una din 

organizațiile sale, se supune tuturor hotărîrilor Uniunii Tineretului Muncitor și plătește cotizația de membru. Cei care exploatează munca altora nu pot fi membri ai U.T.M.Calitatea de membru al U.T.M. cere din partea fiecărui utemist în primul rînd să cunoască temeinic politica partidului nostru, să cunoască sarcinile pe care partidul le-a pus în fața U.T.M. Statutul U.T.M. pune în fața tuturor membrilor organizației noastre datoria de a-și însuși cu perseverență tezaurul de idei al marxism-leninismului.Cunoașterea legilor de dezvoltare a societății, formarea unei concepții materialist- științifice despre natură și societate — sînt condiții de bază pentru formarea profilului nostru politic ca oameni înaintați, luptători activi împotriva oricăror concepții și mentalități retrograde, împotriva putredei ideologii burgheze, împotriva naționalismului, misticismului, superstițiilor. Lupta intransigentă, fermă, împotriva oricăror rămășițe și influențe ale ideologiei burgheze — sub oricare forme s-ar manifesta ele — este o însemnată îndatorire a fiecărui utemist

Numai cunoașterea temeinică a politicii partidului, a documentelor de partid care indică direcțiile și mijloacele de luptă pentru fiecare etapă, dă fiecărui tînăr clarviziune în activitatea sa, îl înarmează în munca de zi cu zi pentru socialism. Iată de ce cunoașterea profundă a politicii partidului nostru este o necesitate de prim ordin pentru fieoare utemist.Definind cerința esențială care stă în fața fiecărui membru al organizației revoluționare de tineret, Lenin a arătat că intrînd în Uniunea Tineretului fiecare tînăr 
„și-a luat sarcina de a ajuta 
partidul la construirea comu
nismului" șl că „a fi membru 
al Uniunii Tineretului în
seamnă a face în așa fel în
cît să închini munca ta, for
țele tale, cauzei comune", cauzei construcției socialismului și comunismului.în esență, cerința care stă în fața noastră, a utemiștilor, e de a ne consacra toate puterile, toată priceperea înfăptuirii politicii partidului. „U- 
niunea Tineretului Muncitor — se arată în statut — cere 
membrilor săi să lupte neo
bosit pentru traducerea în 
viață a hotăririlor partidului 

și guvernului”.Munca plină de însuflețire pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini trasate de partid pentru victoria socialismului și a comunismului în patria noastră, este principala trăsătură care trebuie să-l caracterizeze pe fiecare utemist.Ca membru al organizației revoluționare de tineret, fiecare utemist este obligat totodată să cunoască temeinic fiecare prevedere a Statutului U.T.M. și să asigure prin în
treaga sa activitate șl com

portare respectarea strictă a regulilor înscrise în statut.Străduindu-se să-și însușească în permanență politica partidului, luptînd cu însuflețire și abnegație pentru aplicarea ei în viață, fiecare membru al organizației U.T.M. tinde spre a deveni demn de marea cinste de a intra în rîndurile Partidului Muncitoresc Romîn. Cea mai mare onoare pentru membrii U.T.M. este primirea lor în rîndurile partidului. Prin întreaga lor activitate în producție, la învățătură și în munca politică, utemiștii se piregătesc pentru a fi demni sg devină membri ai Partidului Muncitoresc Bornîn. A dori să devenim membri ai partidului clasei muncitoare înseamnă a ne strădui să devenim asemenea comuniștilor, adevărați luptători revoluționari, care întotdeauna și în orice împrejurare știu să pună interesele generale ale poporului mai presus de interesele personale.Cu deosebită claritate precizează Statutul U.T.M., îndatoririle șl drepturile fiecărui membru al organizației noastre. Cunoașterea lor temeinică, respectarea și aplicarea lor în viață este o cerință esențială pentru fiecare utemist.Prima îndatorire pe care Statutul U-T.M. o pune în fața fiecărui utemist este a- ceea de a fi exemplu în muncă și în învățătură, de a-și însuși cultura, știința, tehnica, de a-și ridica neîncetat pregătirea profesională, punîn- du-și toată puterea sa fizică și intelectuală, toată capacitatea și priceperea sa în slujba înfăptuirii politicii partidului, în slujba construcției socialiste. A fi exemplu în muncă înseamnă a te compor
ta asemănător acelor tineri 

care se străduiesc zi de zi să-și îndeplinească bine sarcinile ce le au, dovedind spirit de inițiativă în muncă, făcînd numai lucru de bună calitate. Și asemenea exemple de utemiști sînt nenumărate în întreprinderi și instituții, G.A.S.. G.A.C. și S.M.T. Dînd dovadă de atitudine comunistă față de muncă ei îi ajută în permanență și pe tovarășii lor să se ridice la nivelul fruntașilor, să-și îndeplinească din ce în ce mai bine sarcinile pe care le au în producție.Dezvoltarea tehnicii, munca efectuată în toate domeniile de activitate din patria noastră după norme științifice, au dovedit fiecărui tînăr cît de important este pentru munca și activitatea sa să-și însușească cu perseverență știința, cultura, tehnica. „In fața voastră — s-a adresat Lenin tineretului — stă sarcina construcției și o puteți îndeplini numai dacă vă veți însuși toate cunoștințele moderne-.” Acest îndemn leninist a prins rădăcini adînci in inima tineretului nostru- Mii și mii de tineri muncitori și țărani muncitori, călăuzin- du-se după indicația leninistă, luptă cu perseverență pentru a-și perfecționa munca și pentru a-și îmbogăți cultura generală. Invățînd în cursurile de ridicare a calificării sau la cursurile serale medii și superioare, ei își îndeplinesc datoria de a se pregăti neîncetat pentru a aduce o contribuție tot mai mare în munca de de- săvîrșire a construcției socialiste. Elevii și studenții se străduiesc de asemenea să-și însușească cît mai bine materiile predate, pentru a deveni, la absolvirea școlii sau facultății, cadre de nădejde ale construcției socialiste.Una din trăsăturile ce tre

buie să caracterizeze pe fiecare utemist este dragostea pentru profesiunea aleasă, dorința de a se perfecționa continuu în această profesiune. A folosi din plin marile posibilități ce ne stau la înde- mînă pentru ridicarea calificării profesionale, iată o datorie de frunte a noastră, a tuturor utemiștilor. Tinzînd spre o cît mai perfectă cunoaștere a meseriei sale, fiecare dintre noi, asemenea fruntașilor în producție, trebuie să manifeste mereu spirit inovator, să găsească noi metode de munci mai economice.Cunoscînd sarcinile pe care partidul le-a pus în fața poporului nostru, luptînd pentru aplicarea lor în viață, utemiștii au datoria să lămurească maselor largi de tineri politica Partidului Muncitoresc Romîn și a Guvernului R. P. Romîne, să popularizeze hotărîrile Partidului Muncitoresc Romîn și ale Uniunii Tineretului Muncitor și să lupte pentru traducerea lor în viață. Plenara C C. al P M.R. din 30 iunie — 1 iulie a.c. a stabilit măsurile menite să asigure realizarea cu succes a mărețelor sarcini trasate de cel de-al IH-lea Congres ai partidului în domeniul transformării socialiste a agriculturii. Datoria fiecărui membru al organizației noastre, a fiecărui tînăr este de a munci cu perseverență pentru a da viață Hotărîrilor plenarei C.C. al P.M.R, aducîndu-și în felul acesta o contribuție sporită la opera de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră. Eforturile fiecărui utemist la locul său de muncă trebuie îndreptate spre îmbunătățirea permanentă a calității produselor, spre îndeplinirea la timp și în termen a sarcinilor de plan) spre creșterea și întărirea



COMUNICAT 
cu privire la vizita de prietenie 

a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Populare Romine 
în Republica Populară Ungară

(Urmare dm pag. l-a)
Poporul romîn și poporul ungar con

damnă cu hotărire politica de înarmare 
a R. F. Germane. Guvernele Republicii 
Populare Romine și Republicii Populare 
Ungare consideră că în interesul păcii și 
securității popoarelor din Europa și din 
întreaga lume este necesară încheierea 
neîntârziată a Tratatului de pace cu Ger
mania și rezolvarea pe această bază a 
problemei Berlinului occidental prin 
transformarea lui intr-un oraș liber, de
militarizat.

Cele două guverne subliniază că lichi
darea rămășițelor celui de-al doilea 
război mondial, pe baza propunerilor 
Uniunii Sovietice și R. D. Germane, ar 
crea premisele cele mai bune pentru 
apropierea și colaborarea dintre cele 
două state germane existente și pentru 
asigurarea condițiilor dezvoltării pașnice 
atît a Germaniei însăși, cît și a tuturor 
țărilor Europei.

Dacă puteîMe occidentale vor continua 
să se eschiveze de la încheierea Tratatu
lui de pace cu Germania, Republica 
Populară Romină și Republica Populară 
Ungară, împreună cu celelalte țări inte
resate, vor semna in cursul acestui an 
Tratatul de pace cu R. D. Germană așa 
cum s-a arătat în Comunicatul cu pri
vire la Consfătuirea primilor secretari ai 
Comitetelor Centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din țările 
participante la Tratatul de la Varșo
via. Cele două țări sprijină în întregi
me măsurile luate de guvernul și po
porul R. D. Germane pe baza propune
rilor statelor membre ale Tratatului de 
la Varșovia.

Puterile occidentale, care resping sis
tematic inițiativele pașnice ale statelor 
socialiste, răspund propunerilor Uniunii 
Sovietice și ale R. D. Germane eh pri
vire la reglementarea problemei Trata
tului de pace cu Germania prin acțiuni 
provocatoare, primejdioase pentru secu
ritatea lagărului socialist, a tuturor po
poarelor. Această situație impune țărilor 
socialiste o deosebită vigilență și luarea 
do măsuri corespunzătoare.

Delegațiile de partid și guvernamentale 
ale Republicii Populare Romine și Repu
blicii Populare Ungare sprijină întrutotul 
hotărîrea guvernului sovietic de a efectua 
explozii experimentale cu arme nuclea
re. Această măsură are ca scop preîn
tâmpinarea catastrofei spre care dușmanii 
păcii și civilizației încearcă să împingă 
omenirea.

Republica Populară Romină și Repu
blica Popular» Ungară, ca membre ale 
Tratatului de la Varșovia, își vor aduce 
și în viitor contribuția la întărirea con
tinuă a capacității de apărare a marelui 
lagăr al socialismului și, împreună cu 
celelalte țări socialiste, vor depune în 
continuare toate eforturile pentru a se
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ajunge la o înțelegere privitoare la în
făptuirea dezarmării generale și totale pe 
baza propunerilor constructive și realiste 
ale Uniunii Sovietice, care se bucură de 
o largă recunoaștere internațională.

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romine și delega
ția de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Ungare consideră că 
încheierea unor acorduri pe plan regional 
între state aparținind unor sisteme so- 
cial-economice diferite ar influența pozi
tiv asupra climatului internațional. 
Transformarea regiunii balcanice și a- 
driatice într-o zonă a păcii, fără arme 
nucleare și arma rachetă, devine cu atit 
mai actuală cu cit unele țări participante 
la N A.T.O- creează în această parte a 
lumii baze militare înzestrate cu arme 
de distrugere în masă.

Guvernul Republicii Populare Ungare 
reafirmă acordul său deplin cu propune
rile guvernului Republicii Populare Ro
mine îndreptate spre dezvoltarea colabo
rării interbalcanice.

Cele două delegații subliniază că reali
zările Republicii Populare Romine și Re
publicii Populare Ungare în construcția 
pașnică și rolul lor activ în viața inter

națională determină creșterea continuă a 
prestigiului celor două țări în lume.

Popoarele romîn și ungar salută succe
sele mișcării de eliberare națională și 
consideră că este de datoria lor să spri
jine popoarele care luptă împotriva colo
nialismului, pentru cucerirea și apărarea 
libertății și independenței naționale. în
cercările puterilor colonialiste de a men
ține aceste popoare în robie reprezintă o 
încălcare a Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, adoptată de cea de-a.XV-a Se
siune a Adunării Generale a O.N U

Cele două părți își manifestă profunda 
simpatie și asigură de întregul lor spri
jin popoarele din Congo, Algeria, Laos, 
Tunisia, Angola, toate popoarele care 
luptă eroic împotriva imperialismului, 
pentru libertate și o viață mai bună. 
Ele reafirmă solidaritatea deplină a 
popoarelor romîn și ungar cu lupta hotă- 
rîtă a poporului Cubei pentru apărarea 
independenței naționale și consolidarea 
cuceririlor sale revoluționare.

Delegațiile celor două țări își exprimă 
convingerea că prin eforturile unite ale 
marelui lagăr socialist, ale tuturor state
lor iubitoare de pace, ale clasei munci
toare internaționale, ale mișcării de eli
berare națională și ale tuturor forțelor 
iubitoare de pace, planurile agresive ale 
imperialiștilor vor fi zădărnicite și cauza 
păcii va triumfa.

III
In cursul convorbirilor, reprezentanții 

Partidului Muncitoresc Romîn și ai Parti

dului Muncitoresc Socialist Ungar s-au 
informat reciproc asupra activității celor 
două partide frățești și au avut un schimb 
de vederi cu privire la problemele 
actuale ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale

Cele două delegații constată că întreaga 
evoluție a dezvoltării contemporane con
firmă pe deplin justețea concluziilor 
Consfătuirii de la Moscova a reprezen
tanților partidelor comuniste și muncito
rești din noiembrie 1960 și consideră că 
chezășia obținerii de noi victorii în lupta 
pentru socialism și comunism rezidă în 
coeziunea de nezdruncinat a comunității 
țărilor socialiste, a mișcării comuniste 
mondiale, în fidelitatea față de învățătura 
marxist-leninistă.

Călăuzindu-se după tezele cu caracter 
programatic cuprinse în Declarația Con
sfătuirii de la Moscova, cele două partide 
vor milita și în viitor pentru întărirea 
unității țărilor lagărului socialist, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
împotriva oricăror manifestări de revi
zionism, sectarism și dogmatism, a ori
căror abateri de la mărețele principii ale 
internaționalismului proletar.

Reprezentanții celor două partide 
subliniază aportul uriaș al P.C-U.S. — 
detașamentul de avangardă al mișcării 
comuniste mondiale — la dezvoltarea 
teoriei marxist-leniniste, importanța deo
sebită a ajutorului internaționalist mul
tilateral acordat de Uniunea Sovietică 
țărilor socialiste. Proiectul noului Pro
gram al P C.U.S-, care va fi examinat la 
cel de-al XXII-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, înfățișea
ză tuturor popoarelor imaginea minunată 
a societății comuniste — cel mai măreț 
ideal al omenirii. Acest remarcabil do
cument al marxism-leninismului creator 
constituie o nouă armă puternică în mina 
popoarelor care construiesc socialismul, a 
tuturor partidelor frățești în lupta pentru 
triumful cauzei păcii și socialismului în 
lume.

Delegațiile au constatat că între cele 
două partide frățești s-au lărgit schim
burile pentru studierea reciprocă a expe
rienței în munca de partid și au hotărit 
să dezvolte și pe viitor colaborarea și 
legăturile lor tovărășești, internaționa
liste — temelia prieteniei de nezdruncinat 
dintre poporul romîn și poporul ungar.

★
Vizita delegației de partid și guverna

mentale a Republicii Populare Romine în 
Republica Populară Ungară constituie o 
contribuție de seamă la întărirea și dez
voltarea continuă a relațiilor de prietenie 
frățească dintre cele două țări, la conso
lidarea unității și coeziunii puternicului 
lagăr al statelor socialiste, la întărirea 
păcii în lume.

Prim Secretar al Comitetului Central Prim Secretar al Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Romîn, al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Ministru de Stat

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar,

GHEORGHE GHEORGHIU-DE] ]ÂNOS KADAR

InformațiiO delegație a Grupului național romîn al Uniunii interparlamentare a plecat sîmbătă dimineața spre Bruxelles, unde va participa la cea de-a 50-a conferință a Uniunii interparlamentare.Delegația, condusă de acad. Mihail Ralea, președintele Comitetului de conducere al Grupului național romîn al Uniunii interparlamentare, este alcătuită din deputății Barbu Solomon, Zoe Rigani, Traian Ionașcu și Nicolae Ța- țomir.
★

Inginerul George Constanti- 
nescu, om de știință și inven
tator romîn. bine cunoscut pe 
plan mondial,, stabilit de mai 
mult timp în Anglia, creatorul 
unei noi ramuri a științei teh
nice — sonicitatea — care ne

vizitează țara la invitația Pre
zidiului Academiei R. P. Ro
mine. a făcut simbăță dimi
neața o vizită la conducerea 
Academiei.

★
Vineri au sosit în Capitală, la 

invitafia Institutului romîn pentru 
relațiile culturale cu străinătatea 
poetul spaniol Rafael Alberti și 
scriitoarea Maria Teresa Leon.

★La invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din R. P. Romînă au sosit în Capitală prof. univ. Fernando Carmona de la Pena, prof, univ. Alfonso Magallon de la Vega, membri ai Comitetului Mexican pentru apărarea păcii, precum și Beatrice Collins de Carmona, militantă pentru pace din Mexic.
(Agerpres)

Start în Turul ciclist 
al R. P. Romîne

Astăzi pe stadionul „23 Au- 
gust“ se va da plecarea în cea 
de-a 10-a ediție a Turului ciclist al R. P. Romîne, popu
lara competiție așteptată cu 
nerăbdare de toți iubitorii 
sportului din țara noastră. 
Timp de două săptămîni ca
ravana ciclistă va străbate o- 
rașele și satele patriei noastre 
de-a lungul unui traseu ce în
sumează peste 1800 km. La 
cursă participă 52 de alergă
tori din Danemarca, R. D. 
Germană, Iugoslavia și R. P. 
Romînă. In afara celor 4 echi
pe reprezentative vor concura 
formații ale cluburilor Dina
mo, C.C.A., Flacăra Roșie, O- 
limpia Brașov, Voința și Com
binatul Poligrafic București. 
Lupta pentru tricoul galben se 
anunță deosebit de dîrză anul 
acesta. Alergători cu un bo
gat palmares, învingători în 
numeroase curse internațio
nale, ca Ampler, Grunzig 
(R. D. Germană), Levacic (Iu
goslavia), Jorgensen, Pedersen 
(Danemarca). G. Moiceanu, I. 
Cosma, W. Ziegler (R. P. Ro
mînă) candidează cu șanse a- 
preciabîle la locurile frun
tașe. Alături de ei numeroși 
cicliști tineri vor căuta să se 
afirme în această dură între
cere.

Prima etapă care va avea 
loc astăzi se va disputa pe un 
circuit în lungime de 100 km. 
Sosirea va avea loc tot pe sta
dionul „23 August“, după dis
putarea meciului de fotbal 
Lokomotiv Moscova — Rapid 
București.

Azi pe stadionul 
„23 August"

Stadionul „23 August" va 
găzdui astăzi după-amiază un 
bogat program sportiv. Cu în
cepere de la ora 13,30, se va 
disputa meciul de pitici între 
echipele C.C.A. și Școala spor
tivă de elevi. Va urma apoi 
meciul pentru campionatul 
categoriei A de fotbal: C.C.A. 
Jiul Petroșani. In pauza aces
tei întîlniri, se va da startul 
festiv în prima etapă a Turu
lui ciclist al R. P. Romîne. 
în încheierea programului va 
avea loc întâlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre 
echipele Lokomotiv Moscova 
și Rapid București. Meciul va 
fi transmis în întregime pe 
posturile noastre de radio, în- 
cepînd de la ora 16,30 pe 
programul I.

Rugbi
Sîmbătă după-amiază, pe te

renul din Parcul Copilului a avut 
loc întîlnirea de rubgi dintre e- 
chipele C.F.R. Grivifa Roșie și 
Dinamo București contînd pentru 
etapa ll-a a returului campionatu
lui republican. După un meci în 
care ambele formafii au luptat 
foarte mult, victoria a revenit 
rugbiș.tilor feroviari cu scorul de 
6-3 (6—3).

(Agerpres)

Zile minunate au petrecut pionierii in tabâra de la hrănești.
Foto: I. BODEA

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist 

Cuvîntarea rostită de ambasadorul R. P. Bulgaria 
la posturile noastre de radio și televiziune

Sîmbătă seara, cu prilejul 
aniversării a 17 ani de la 
eliberarea Bulgariei de sub 
jugul fascist, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, 
Ivan Kinov a rostit o cuvîn- 
tare la posturile noastre de 
radio și televiziune.Astăzi — a spus vorbitorul — poporul bulgar aniversează sărbătoarea sa cea mai măreață •— 17 ani de la eliberarea sa de sub jugul fascist și capitalist. Ea coincide cu data împlinirii a 15 ani de la lichidarea monarhiei în Bulgaria. Eliberarea Bulgariei, la 9 septembrie 1944, a fost rezultatul victoriilor glorioasei armate sovietice și al luptei îndelungate a poporului bulgar împotriva fascismului și capitalismului, dusă sub conducerea Partidului Comunist Bulgar. în această luptă, poporul nostru a dat mai mult de 80.000 victime în închisorile fasciste și în lupta sa armată deschisă.Eliberarea Bulgariei a deschis drumul spre construirea socialismului în țara noastră. Cu ajutorul frățesc și dezinteresat al Uniunii Sovietice și prin colaborarea strînsă cu celelalte țări socialiste, în cursul celor 17 ani Bulgaria s-a transformat dintr-o țară agrară înapoiată, într-o țară industrial-agrară, cu o industrie socialistă dezvoltată și o agricultură colectivizată și mecanizată.In prezent, industria socialistă dă o producție de 12 ori mai mare decît în anul 1939. Ea dispune de o puternică bază energetică. Producția energiei electrice a ajuns în anul 1960 la 4.657 milioane Kw/ore, iar producția de cărbuni depășește 17 milioane de tone. în prezent intră în exploatare noi electroeentrale și se deschid noi zăcăminte de minereu de fier. însă cel mai important este faptul că s-au creat ramuri noi de industrie care înainte nu existau. A fost creată siderurgia care în curînd va începe să dea peste un milion tone de oțel. Metalurgia neferoasă produce mai mult de 40.000 tone de plumb, 17.000 tone de zinc și 14.000 de tone cupru.în mod rapid se dezvoltă și construcția de mașini. în Bulgaria se produc mașini agricole, mașini-unelte, electromotoare și instalații electrice, electrocare, cabluri, vapoare, vagoane, aparate de radio, televizoare, motociclete, aparate Rontgen și altele din care o parte însemnată se exportă și în alte țări.în prezent Bulgaria exportă și întreprinderi industriale complexe, ca fabrici de flota- ție, combinate de conserve, fabrici de cărămidă, fabrici chimice și altele.O mare amploare a luat și industria chimică, care produce o cantitate considerabilă pentru țara noastră de acid sulfuric, sodă caustică, îngrășăminte și diferite feluri de medicamente.S-a dezvoltat în mod considerabil și industria ușoară. O parte însemnată din producția ei se exportă. Referin- du-se în continuare la agricultura Bulgariei I. Kinov a arătat că ea este pe deplin colectivizată și dispune de mai mult de 40.000 tractoare și 8.000 de combine și satisface pe deplin nevoile țării, pro- ducînd sute de mii de tone conserve, zarzavaturi și fructe pentru export.Ca rezultat al dezvoltării socialiste a sporit de 3 ori venitul național, ceea ce permite a se efectua investiții noi și ridicarea nivelului de trai. Au fost mărite salariile și pensiile muncitorilor și țăranilor și s-au luat măsuri care

au îmbunătățit viața și deservirea culturală a populației.A luat o mare amploare în- vățămîntul și cultura. în Bulgaria există mai mult de 1.416.000 elevi și studenți. Cea mai mare parte din cei 55.000 de studenți sînt bursieri. Acum poporul nostru îndeplinește cu succes planul pe anul 1961 — primul an al celui de-al IV-lea cincinal. în răstimp de 6 luni planul a fost îndeplinit cu .106,1 la sută. Succese și mai însemnate se conturează în planul de perspectivă care a fost elaborat acum pentru dezvoltarea economiei naționale pînă în anul 1980.Aceasta arată că poporul bulgar este preocupat de dezvoltarea sa economică și culturală. El este pentru pace și coexistență pașnică. Iată de ce sprijină în întregime politica leninistă de pace a Uniunii Sovietice, îndreptată spre lupta pentru pace, coexistență pașnică, dezarmare și rezolvarea pașnică a problemelor internaționale litigioase. De aceea înainte de toate trebuie lichidate rămășițele celui de-al II-lea război mondial, încheindu-se Tratatul de pace cu Germania și rezolvîndu-se problema Berlinului. Bine
★Sîmbătă 9 septembrie, cu prilejul celei de-a 17-s aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Ivan Kinov, însoțit de membrii ambasadei a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Sovietici din Piața Victoriei.La solemnitate au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, pre-

înțeles noi nu putem admite să se abuzeze de dorința noastră de pace. Iată de ce guvernul Republicii Populare Bulgaria sprijină Hotărîrile Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și guvernului sovietic pentru reînceperea experiențelor cu arma nucleară și amînarea temporară a trecerii în rezervă a militarilor al căror serviciu expiră în anul 1961.Poporul bulgar este pentru pace și coexistența pașnică în Balcani și sprijină propunerile făcute în această direcție de către Uniunea Sovietică, Ro- mînia și guvernul nostru.Noi apreciem în mod deosebit prietenia cu poporul frate romîn, cu care avem legături vechi tradiționale de luptă comună împotriva cotropitorilor străini.Relațiile strânse dintre țările noastre, puse astăzi pe o bază nouă socialistă, dau posibilitatea dezvoltării celor mai mari legături economice și culturale între popoarele noastre frățești.în încheierea cuvîntării sale, ambasadorul I. Kinov a rostit saluturi în cinstea lagărului socialist, a prieteniei bulgaro-romîne, pentru pace în întreaga lume.
★cum și o delegație de ofițeri superiori ai forțelor noastre armate.Au fost de față membrii Ambasadei Uniunii Sovietice la București, în frunte cu ambasadorul I. K. Jegalin.Cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în memoria ostașilor sovietici care s-au jertfit pentru eliberarea Bulgariei. (Agerpres)

încheierea lucrărilor primei părți 
a celui de-al V-lea Congres 

al Asociației geologice 
carpato-balcaniceSîmbătă a avut loc ședința plenară de închidere a lucrărilor primei părți a celui de-al V-lea Congres al Asociației geologice carpato-balcanice. Ședința a fost condusă de acad. Al. Codarcea, președintele Congresului.Prof. A. A. Bogdanov (U.R.S.S.) a făcut o expunere asupra principiilor care au stat la baza întocmirii primei harți tectonice a Europei,“Hi- crăre de mare însemnătate fn- temațională, științifică și e- conomică, care se află sub tipar și va apărea în cursul a- nului viitor.Au adus apoi salutul lor congresului reprezentanți ai delegațiilor țărilor invitate la congres : Teki Bicioku (R. P. Albania), prof. D. V. Ager (Anglia), prof. Othmar Kuhn (Austria), prof. L. Glangeaud (Franța), ing. geol. Dieter Franke (R. D. Germană) și dr. B. S. Ventkatachela (India).în continuare s-a dat citire rezoluției Congresului, în care se subliniază rezultatele bogate ale cercetărilor de pînă acum, consemnate în cele 140 de comunicări prezentate congresului și se trasează sarcinile de viitor ale geologilor din cadrul asociației carpato- balcanice, privind studierea și adîncirea unei serii de probleme de specialitate.Congresul al V-lea al Asociației geologice carpato-balcanice — se arată în rezoluție — prin lucrările sale constructive. menite să strângă legăturile de prietenie și co

laborare între popoarele lumii — se pronunță hotărât pentru coexistență pașnică, pentru lichidarea exploatării colonialiste, pentru dezarmare generală și totală, pentru rezolvarea litigiilor internaționale prin tratative, pentru condamnarea definitivă a războiului.Rezoluția congresului a fost aprobată prin vii și călduroase aplauze de către partici- panți.Au luat apoi cuvîntul șefii delegațiilor țărilor membre ale asociației : acad. Iovcio Iovcev (R. P. Bulgaria), dr. M. Mahel, (R. S. Cehoslovacă), prof. dr. Luka Marie (R.P.F. Iugoslavia), prof. dr. Șt. Wdo- wiarz (R. P. Polonă), acad. E. Szadeczky-Kardos (R. P. Ungară) și acad. prof. N. P. Semenenko (U.R.S.S.). Ei au subliniat că lucrările congresului au dat rezultate bogate și au adus mulțumiri guvernului Republicii Populare Romîne care a creat condițiile cele mai favorabile pentru desfășurarea lucrărilor acestei reuniuni internaționale, cu deplin succes. De asemenea au fost aduse mulțumiri organizatorilor romîni ai congresului pentru primirea călduroasă și asigurarea unei desfășurări a lucrărilor în cele mai bune condiții.După închiderea lucrărilor la București, participanțij la Congres, împărțiți în trei grupuri, au plecat în excursii de studii în diferite regiuni ale țării. (Agerpres)
continuă economico-organiza- torică a G.A.C. și terminarea colectivizării agriculturii, creșterea rentabilității G.A.S., îmbunătățirea permanentă a lucrărilor efectuate de S.M.T., spre ridicarea nivelului la învățătură.In statut se arată că fiecare utemist este dator să lupte pentru întărirea disciplinei în muncă. Aceasta înseamnă că fiecare membru al organizației noastre, urmîtid pilda comuniștilor și utemiștilor fruntași în producție, trebuie să-și îndeplinească cu regularitate și la un nivel calitativ superior sarcinile de plan, să folosească la maximum fiecare minut de muncă, să asculte sfaturile și indicațiile maiștrilor și muncitorilor mai în vîrstă, să vină la lucru fără întârzieri și să îndeplinească conștiincios fiecare sarcină încredințată. Fiecare membru al organizației noastre are datoria de onoare de a respecta disciplina de stat, legalitatea populară.O trăsătură generală a profilului moral politic al ute- mistului o constituie și grija pe care acesta o manifestă în toate împrejurările pentru întărirea și dezvoltarea proprietății socialiste, a avutului obștesc. In fiecare întreprindere sînt numeroase exemplele tinerilor muncitori care manifestă o grijă deosebită față de mașina la care lucrează, de sculele care i s au dat în primire, de păstrarea curată, civilizată a locului de muncă.In gospodăriile colective mulți tineri, înțelegând că a- verea obștească este și propria lor avere, se preocupă de buna îngrijire a construcțiilor, atelajelor, a animalelor și plantațiilor de producție etc., le a- pără de distrugeri sau înstrăinare. Indeplinindu-și conștiincios îndatoririle, fiecare la locul lui de muncă își aduce contribuția la continua conso

lidare și dezvoltare a proprietății comune, a gospodăriei colective în ansamblu. Datoria organizațiilor U.T.M- este de a mobiliza în continuare pe toți utemiștii la aplicarea neabătută în viață a îndatoririlor statutare privind pă- zirea și întărirea prin toate mijloacele a proprietății socialiste — baza de neclintit a statului de democrație populară.A munci cu pasiune la locul de producție, a învăța cu perseverență, fie la cursurile de zi, fie la cele serale pentru a fi cît mai folositor construcției socialiste, a participa cu entuziasm la activitățile obștești, în brigăzile utemiste de muncă patriotică - iată ce înseamnă a ne manifesta ca a- devărați utemiști, a demonstra practic cunoașterea, însușirea temeinică a politicii partidului.Este o îndatorire de cinste pentru fiecare utemist de a lupta pentru întărirea statului nostru democrat-popular- Ute- mistul trebuie să fie exemplu pentru ceilalți tineri în ce pri- vggte resipectarea Constituției Republicii Populare Romîne și a tuturor legilor statului- El trebuie de asemenea să respecte și să ajute organele de stat în îndeplinirea sarcinilor ce le au.în toate împrejurările, noi, utemiștii, trebuie să dăm dovadă de un ascuțit simț de clasă, să manifestăm o vigilență mereu trează față de orice elemente dușmănoase, să combatem cu cea mai mare hotărire orice manifestare care lovește în interesele poporului muncitor, să zdrobim orice uneltire a dușmanului de clasă. Utemistul este dator să întărească continuu prietenia frățească dintre tinerii romîni și tinerii din rîndul minorităților naționale, să ia o poziție fermă, hotărâtă, pe loc, 

față de orice manifestare de șovinism și naționalism. Statutul U.T.M. precizează că fiecare membru al U. T. M. este obligat „să dea dovadă de vigilență politică în orice domeniu de muncă și în orice situație, să demaște și să zădărnicească uneltirile îndreptate împotriva regimului democrat-popular’’.Fiecare utemist are datoria .să lupte pentru întărirea statului democrat-popular, să contribuie activ, cu toate forțele la întărirea capacității de apărare a patriei. O importanță deosebită o are acea prevedere din Statutul U-T-M. care cere fiecărui utemist să păstreze secretul militar și de stat, să fie devotat Republicii Populare Romîne, să fie gata să-și dea pentru ea toate forțele, iar dacă va fi nevoie și viața. Apărarea patriei este cea mai înaltă îndatorire a fiecărui utemist.Prin întreaga noastră activitate, noi utemiștii trebuie să slujim țelul măreț al construirii comunismului- Conduși de partid.’ membrii Uniunii Tineretului Muncitor luptă cu înflăcărare pentru victoria noii societăți, împotriva vechii orânduiri burghezo-moșie- rești bazată pe minciună și nedreptate. De aceea spiritul de sacrificiu pentru apărarea patriei și a cuceririlor revoluționare ale poporului, fermitatea revoluționară, abnegația comunistă, spiritul de disciplină, tăria de a învinge orice greutăți, curajul, modestia, spiritul colectivist, tovărășesc, atitudinea profund cinstită în toate împrejurările — sînt trăsături care trebuie să caracterizeze pe fiecare utemist.însușirea înaltelor principii ale moralei comuniste trebuie 

să preocupe îndeaproape pe fiecare membru al organizației noastre- Așa cum se arată în statut, utemistul este obligat să fie cinstit, drept, modest și curajos, să-și însușească și să aplice în viață principiile moralei comuniste, să lupte împotriva beției, huliganismului și atitudinii netovărășești față de femei. Fiecare pas al vieții și activității noastre trebuie să fie o parte a unui singur tot. Nu numai în producție, ci și în viața personală trebuie să ne comportăm ca oameni înaintați. De aceea organizației noastre nu-i poate fi indiferentă comportarea morală a fiecărui utemist în afara întreprinderii și școlii, în societate, în familie, în cercul prietenilor. Și aceasta pentru că acela care are manifestări morale înapoiate decade în cele din urmă din punct de vedere politic, încetează de a mai fi un tînăr revoluționar. Noi, utemiștii, avem datoria să luptăm cu hotărire împotriva oricăror manifestări degradante-Pe fiecare dintre noi trebuie să-l caracterizeze capacitatea de a-și analiza cinstit propria sa activitate și a-și descoperi slăbiciunile, capacitatea de a recunoaște deschis, fără orgoliu, justețea criticii tovărășești. Pentru utemist, a critica lipsurile și neajunsurile observate în jur, a nu trece cu nepăsare pe lingă nici un fenomen negativ care dăunează construcției socialiste constituie un drept și o datorie morală. Acest drept trebuie folosit în scopuri constructive, în dorința de a știuta la îmbunătățirea muncii- Organizația noastră nu poate admite ca acest drept statutar, această normă a vieții de organizație să fie folosită pentru răfuieli personale, în 

scopuri străine de interesele construcției socialiste.Fiecare utemist e obligat de a folosi și stimula în activitatea sa arma criticii și autocriticii, de a dezvălui lipsurile și greșelile din muncă și de a lupta pentru lichidarea lor. Utemiștii trebuie să dea dovadă de curaj al răspunderii și de obiectivitate, sesizînd organelor de conducere ale U.T.M, inclusiv Comitetului Central al U.T.M. neajunsurile și lipsurile din muncă, fără a ține seama de persoane. împiedicarea sau înăbușirea criticii persecutarea celor care critică aduc un mare rău muncii UTM și de aceea sînt inadmisibile în activitatea utemiștilor.Desigur, fiecare utemist luat în parte are anumite obligații și sarcini. Dar el nu-și poate îndeplini sarcinile singur, izolat de ceilalți utemiști, de organizație. De aceea, o obligație de prim ordin a utemiștilor este de a participa activ la viața organizațiilor UTM din care fac parte, la rezolvarea colectivă a problemelor și sarcinilor care-i stau în față. Numai în cadrul organizației noastre putem avea o activitate rodnică, putem aduce o contribuție mai însemnată la îndeplinirea sarcinilor încredințate Uniunii Tineretului Muncitor de către partid.Alături de îndatoriri, Statutul UTM consemnează marile drepturi de care se bucură toți membrii organizației noastre. Aceste drepturi au ca scop crearea celor mai bune condiții pentru îndeplinirea sarcinilor organizației noastre. De aceea ele se exercită în întregime în cadrul organizat al UTM, în primul rînd în organizațiile de bază UTM.Fiecare utemist se bucură de cele mai largi drepturi de a participa din plin la dezbaterea și rezolvarea tuturor pro

blemelor muncii UTM. Membrii UTM au dreptul să participe la dezbaterea tuturor problemelor muncii Uniunii Tineretului Muncitor în adunările organizațiilor UTM și în presa UTM, să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale UTM.Statutul prevede cadrul organizat al exercitării tuturor acestor drepturi. Astfel, de pildă, se stabilește rolul adunării generale UTM ca for suprem care ia hotărâri în cele mai importante probleme ale organizației de bază UTM, temelia organizației noastre. Fiecărui utemist i se face cunoscută din timp ordinea de zi a adunării generale. în felul acesta utemistul are posibilitatea să se gîndească din vreme asupra problemelor ce urmează să fie discutate, asupra acțiunilor pe care el le crede nimerite pentru ca organizația de bază să-și poată îndeplini bine sarcinile ce le are. In cadrul adunării generale, fiecare utemist este chemat să contribuie la stabilirea măsurilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor. Odată ce măsurile au fost adoptate, devenind hotărâri, toți utemiștii au datoria de a asigura îndeplinirea lor necondiționată.Un alt drept al fiecărui utemist este acela de a alege și a fi ales în organele de conducere ale U.T.M, Acest drept, asigurat de statut, decurge din democrația internă a UTM care presupune conducerea organizației prin reprezentanții aleși ai utemiștilor. Participînd la adunările și conferințele de dări de seamă și alegeri, noi alegem organele conducătoare ale UTM. Statutul prevede regulii care dau fiecăruia dintre noi posibilitatea de a fi propus și ales în diferite organe ale UTM. Condiția pen
tru ca un membru al UTM 

să fie ales este aceea ca el să se bucure de încrederea organizației, încredere care se poate cîștiga prin muncă, prin lupta consecventă pentru îndeplinirea sarcinilor de organizație, pentru înfăptuirea hotărârilor partidului.Fiecare membru al organizației noastre are dreptul să ceară să participe personal în toate cazurile în care urmează să se ia o hotărâre cu privire la activitatea sau purtarea sa. Discutând și rezolvînd problemele în prezența utemistului respectiv, organele și organizațiile U.T.M. au mai multă siguranță că vor lua hotărâri juste, că nu-1 vor nedreptăți pe utemist prin aceste hotărîri.Statutul UTM prevede de a- semenea dreptul fiecărui utemist de a lua cuvîntul în presă, de a ridica în cadrul ziarelor și revistelor editate de C C al UTM orice problemă privind munca organizațiilor UTM, viața și activitatea tineretului. In fiecare organizație de bază UTM există un număr de corespondenți voluntari, care scriu organelor de presă despre succesele obținute de tineri în muncă, despre viața organizației lor de bază, sau critică anumite lipsuri, din dorința de a ajuta la lichidarea lor. Dreptul de a deveni corespondent al presei de tineret aparține fiecărui utemist-Articolul din statut în legătură cu drepturile membrilor UTM are o însemnătate deosebită : el vădește grija pentru dezvoltarea democrației interne de organizație, pentru sădirea în conștiința tuturor membrilor organizației noastre a convingerii că ei au o mare răspundere politică, că îmbunătățirea activității organizației, creșterea aportului ei 
la înfăptuirea politicii parti

dului depind direct de munca și de interesul lor pentru rezolvarea treburilor UTM.îndatoririle și drepturile membrilor Uniunii Tineretului Muncitor se împletesc strîns și au rolul de a face ca fiecare utemist să fie un element activ în lupta pentru măreața cauză a partidului. In timp ce îndatoririle înscrise în statut pun în fața fiecăruia dintre membrii organizației noastre obligația de a munci, de a trăi, de a se comporta în chip comunist, drepturile ce ne sînt acordate creează cele mai favorabile condiții pentru ca noi să ne formăm și să activăm ca ade- vărați tineri revoluționari.în viața fiecăruia dintre noi anii de activitate în rândurile Uniunii Tineretului Muncitor au o însemnătate deosebită, în UTM noi sîntem ajutați să ne formăm ca oameni înaintați. Prin multitudinea de forme și activități ale organizației avem cele mai bune condiții de însușire profundă a marxism-leninismului, a politicii partidului. în munca de zi cu zi, în cadrul organizației de bază UTM ■ ne dezvoltăm trăsăturile de caracter înalte, comuniste, trăsături specifice unui comunist, unui luptător revoluționar, unui militant pentru cele mai înalte idealuri ale omenirii: socialismul și comunismul.Statutul UTM creează tuturor utemiștilor condițiile pentru a desfășura o largă activitate, a manifesta inițiativă în scopul îndeplinirii sarcinilor trasate de partid. Prevederile Statutului U.T.M. trebuie cunoscute, respectate și aplicate permanent în viață de fiecare organizație a UTM, de fiecare utemist, deoarec# ele asigură succesul activității organizației noastre.



/K S. HRUȘCIOV: „Cea
• •

a păcii este
mai bună garanție 
dezarmarea"

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite : După cum s-a 
mai anunțat, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. 
N. S. Hrușciov, l-a primit recent pe comentatorul de politică 
externă al ziarului american „New York Times" Cyrus 
Sulzberger, cu care a avut o convorbire. Iată citeva din între
bările puse de C. Sulzberger și răspunsurile lui N. S. Hrușciov.După ce a precizat poziția sovietică în problema interzicerii experiențelor cu arme nucleare, poziție cuprinsă și în declarația de răspuns a președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S-S. la declarația comună a președintelui nnedy și a premierului tanic Macmillan, N. Hrușciov a răspuns la o întrebare pusă de ziaristul american în legătură cu crearea unei bombe nucleare cu o putere de explozie egală cu aceea a 100 milioane de tone de materii explosive obișnuite.Această bombă — a spus N. S. Hrușciov — are o foarte mare putere și o forță uriașă de distrugere. Dar cînd ni se impune și sîntem amenințați trugerea țării noastre poporului nostru trebuie ținem seama de aceasta. Dacă agresorii ne vor ataca nu ne vom da în lături de la nimic, vom folosi toate mijloacele pentru a le da o contralovitură. De aceea, cîteva asemenea bombe su- praputernice vor spori considerabil capacitatea de apărare a țării noastre. Atunci agresorii vor sta pe gînduri: merită să ne atace ? Ei își Vor da seama că hotărîrea de a întreprinde o agresiune împotriva noastră va fi egală pentru ei cu hotărîrea de a se sinucide. în ceea ce ne privește, am declarat nu o dată că nu intenționăm să atacăm și nu vom ataca pe nimeni. Noi creăm mijloace numai pentru apărarea lagărului nos. tru socialist, pentru asigurarea păcii.Popoarele Uniunii Sovietice, popoarele țărilor socialiste știu ce înseamnă războiul.Ele nu vor ca un nou Hitler purtînd alt nume, de pildă numele de Adenauer, Brandt sau Strauss, să declanșeze un nou război și să se dedea la nelegiuiri și mai sălbatice decît cele săvîrșite de fasciști împotriva poporului nostru.M-am referit la țara noastră, dar hitleriștii au ocupat și Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Romînia. Ungaria, Bulgaria și alte țări. Nu mai vorbesc despre țările vest-eu- ropene — Franța și altele — ei au săvîrșit pretutindeni a- trocități și silnicii monstruoase.
Cei care visează la o nouă 

agresiune să știe că vom avea 
o bombă cu o putere egală, 
cu 160.90O.C00 tone trotil, că 
noi avem deja această bombă 
și experimentăm mecanismul 
exploziv al acestei bombe și 
că dacă vom fi atacați, aceasta 
va însemna pentru ei pieirea 
sigură. Nu avem altă soluție. 
Pentru a evita războiul noi 
propunem dezarmarea sub 
control general.La întrebarea dacă Uniunea Sovietică ar fi de acord să declare că nu va folosi niciodată prima arma nucleară în caz de război, N. S. Hrușciov a răspuns : Nici odată nu vom începe noi primii războiul împotriva vreunei țări. Vrem să trăim în pace cu toate popoarele și nu vrem să atacăm pe nimeni, absolut pe nimeni.Trebuie însă să vă spun, domnule Sulzberger, că ar fi prematur să se spună în momentul de față că în caz de război nu va fi folosită arma atomică. Cine ar face o asemenea declarație s-ar putea dovedi că a vorbit fără temei chiar dacă în momentul în care a făcut această promisiune ar fi vorbit sincer, nu ar fi mințit.Să presupunem că ambele părți ar promite să nu folosească armele nucleare, dar ar menține stocurile de asemenea arme. Ce s-ar întîmpla în cazul în care imperialiștii ar dezlănțui un război ? Dacă în decursul războiului vreuna din părți și-ar da seama că va fi înfrîntă, nu va face oare uz de arma nucleară pentru a evita pierderea războiului ? Cu siguranță că ea și-ar întrebuința bombele nucleare !Dacă vor fi păstrate armele 
atomice și dacă se va declan
șa un război acesta va fi un

Ke- 
bri-

S-

atunci războiul cu dis- și a să în mod lucid

război termonuclear. De aceea 
trebuie asigurată pacea în în
treaga lume nu prin obligația 
de a nu folosi arme nucleare, 
ci printr-o rezolvare radicală 
a problemelor fundamentale. 
Și cea mai 
păcii ar fi 
mentelor și 
telor, adicăRăspunzând la o altă întrebare, N. rat:Ar fi fi chiar țuie un noi vom semna Tratatul de pace. Ar fi criminal să se declanșeze un război din cauza Berlinului, din cauză că Berlinul occidental va deveni oraș liber și că accesul în acest oraș va fi asigurat nu pe baza regimului de ocupație existent în prezent, ci pe baza unui acord cu guvernul Republicii Democrate Germane.în afară de aceasta, cred că oamenii de stat din țările occidentale nu și-au pierdut rațiunea și nu sînt gata să răspundă cu război la semnarea Tratatului de pace. Ei își dau seama ce ar însemna în timpurile noastre să ne atace : ar însemna să fie distruși !

bună garanție a 
distrugerea arma- 
lichidarea arma- 
dezarmarea.S. Hrușciov a decla-lipsit de rațiune, ar stupid să se dezlăn- război pe motiv că

Cosmosului este strîns legată de folosirea rachetelor balistice intercontinentale. Dacă vom accepta o colaborare serioasă în cucerirea Cosmosului, vă trebui să divulgăm secretele producerii și acțiunii rachetelor. Dar nici o țară nu va accepta acest lucru dacă nu va avea garanții de securitate. Aceste garanții ar putea fi obținute doar pe calea unui acord de dezarmare.Rugat de ziaristul american să aprecieze diferența pe care o vede între noțiunile pașni- arătat„pace" și „coexistență că“, N. S. Hrușciov a printre altele:Este aproape același dar există și o oarecare deosebire. „Pace" înseamnă inexistența războiului. „Coexistență pașnică" înseamnă ceva mai mult. Ea presupune existența unor state cu orînduiri sociale diferite, deosebirile avînd un caracter antagonist. Așa sînt sistemul capitalist și sistemul socialist. Pentru ca ele să trăiască în pace se cere ca sistemul capitalist, din care s-a născut sistemul socialist, să țină seama de existența lumii noi și să nu se întreprindă măsuri militare pentru lichidarea ei. La rîndul său sistemul socialist nu trebuie să întreprindă măsuri militare împotriva vechii lumi capitaliste. Renunțarea de către fiecare din părți la intervenția armată în trebu-

lucru,

Râspunsurile lui N. S. Hrușciov 
la întrebările unui ziarist american

Cred că Franța, Anglia, Italia nu vor consimți vreodată să răspundă cu război la semnarea Tratatului de pace. Chiar și în cazul cînd în America s-ar găsi oameni nesocotiți care să-l silească pe președinte să înceapă un război din pricina semnării Tratatului de pace, cred că oamenii de stat din aceste țări ar da dovadă de destulă înțelepciune de stat și răspundere politică pentru a nu admite așa ceva.
Sîntem convinși că va în

vinge rațiunea, că nu va fi 
război și că vom coexista. 
Fiecare popor își va dezvolta 
economia și cultura așa cum 
va dori. Noi vom construi co
munismul, dv. trăiți cum vă piace. Cred totuși că vi se vor deschide ochii și văzînd cît de bine se trăiește în comunism, ne veți urma, dar veți fi în întîrziere, noi vom *fi Iriîrefjat^y^aîiiră cu poziția Uniunii Sovietice față de războaiele de eliberare, N- S- Hrușciov a spus : Noi nu recunoaștem dreptul vreunei țări de a purta un război pentru eliberarea altei țări. Numai imperialiștii și colonialiștii fac război sub steagul mincinos al eliberării altor popoare.Noi recunoaștem dreptul poporului de a lupta pentru eliberarea sa, asta este cu totul altceva- Luați de pildă Algeria. în momentul de față ea se află în situația de colonie. Algerienii cer eliberarea, iar Franța nu le-o acordă. Ce să facă algerienii ? Să stea cuminți cu mîinile încrucișate, să se împace cu situația de sclavi ? Ar fi imposibil- De aceea spunem că noi ne pronunțăm împotriva războaielor imperialiste, colonialiste și, în general, împotriva oricăror războaie, cu excepția celor pe care le duc popoarele pentru propria lor eliberare-întrebat de C. Sulzberger dacă nu consideră că ar fi indicat ca Uniunea Sovietică și Statele Unite să cadă de acord asupra reglementării problemelor legate de folosirea spațiului cosmic, N. S. Hrușciov a răspuns :Pare-se că trebuie să se facă ceva în această direcție. Statele Unite propuseseră cîndva să se creeze un organ internațional de colaborare în domeniul cuceririi spațiului cosmic. Consider că aceasta este o propunere rezonabilă. Dar aplicarea ei practică ar fi cu neputință dacă nu s-ar realiza un acord cu privire la dezarmare. Doar cucerirea

rile celeilalte, înseamnă recunoașterea coexistenței statelor cu orînduiri sociale și economice diferite.C. SULZBERGER a pus 
apoi o întrebare in legătură 
cu hotărîrea Uniunii Sovietice 
de a da o contralovitură ba
zelor de pe care ar decola a- 
vioane militare care ar zbura 
deasupra teritoriului Uniunii 
Sovietice și altor țări socia
liste.N. S. HRUȘCIOV a răspuns: Am vrea să nu existe nici o dată zboruri militare și să nu fie necesare contralovituri. Vă referiți în mod concret la Iugoslavia. Ea nu face parte din Tratatul de la Varșovia, și cînd deasupra Iugoslaviei zboară avioane străine noi nu știm dacă ele încalcă sau nu suveranitatea acestei țări, poate că zboară conform unei înțelegeri cu guvernul Iugoslaviei. Prin urriikte,'’declara- 'ț ia mareșalului MaltnbVski’nu se extinde asupra Iugoslaviei. Dar firește că noi considerăm Iugoslavia țară socialistă și dacă ea ar fi atacată de vreun stat imperialist și ne-ar cere ajutor cred ca nu am refuza-o și i-am veni în ajutor.Dacă vreo țară socialistă ar fi atacată și ne-ar cere ajutor firește că am ajuta-o. întrebat dacă consideră Cuba țară socialistă, N. S. Hrușciov a răspuns : Deocamdată știm că Fidel Castro nu face parte din partidul comunist. El este un revoluționar, un patriot al țării sale. Dacă ar intra în partidul comunist l-aș felicita, aceasta ar constitui o completare bună a rîndurilor comuniștilor. Dar asta depinde numai de el însuși.Recunoaștem că Cuba este un stat independent și de a- ceea are dreptul la orânduirea* internă pe care o dorește poporul ei. Dar dacă Cuba va fi supusă unei agresiuni, ea va fi îndreptățită să conteze pe ajutorul tuturor țărilor iubitoare de pace care sînt gata să lupte împotriva agresiunii. Nu avem nici un fel de acord cu Cuba, dar dacă ne va cere ajutor în cazul unei agresiuni împotriva ei, desigur că, nu vom lăsa această cerere fără răspuns. Dv. nu vă place arîn- duirea din Cuba, dar, poate că nici Cubei nu-i place orânduirea dv. Concluzia ? A profita de faptul că sînteți o țară mare și puternică pentru a vă amesteca în treburile țărilor mici nu este lege ci samavolnicie. Nu se poate admite așa ceva, pentru că altfel se poate ajunge departe șise poate ajunge departe

Poporul sovietic întîmpină prin muncă plină 
de entuziasm Congresul al XXII-lea al P.C.U.S.MOSCOVA 9 (Agerpres). — 

„Să întărim prin muncă pu
terea economică a patriei", a- ceastă lozincă a apărut recent în secțiile uzinelor, pe șantierele noilor construcții, în taberele de cîmp. Oamenii sovietici manifestă o profundă înțelegere pentru măsurile guvernului sovietic îndreptate spre întărirea capacității de apărare a țării, consolidarea păcii în întreaga lume. Acest fapt este ilustrat de acțiunile patriotice, de succesele în întrecere pe care le repurtează în aceste zile oamenii muncii din industrie.întrecerea pentru îndeplinirea în 6 ore a normei de 7 ore a luat o mare amploare în cadrul colectivului trustului 
„Belgorodpromstroi", iar muncitorii fruntași ai brigăzii conduse de V. Afanasiev îndeplinesc sarcina zilnică în 5—5,30 ore. Colectivul brigăzii complexe a iui N. Șvoev își îndeplinește sarcinile de producție în proporție de 120—130 la sută.La Uzirfa de automobile din

Minsk se desfășoară pregătiri pentru fabricarea noilor mașini, mai perfecționate — „MAZ-500" și „MAZ-503". în secția caroserii au fost montate înainte de termen 11 linii în flux pentru prelucrarea mecanică a pieselor. De citeva luni întîietatea în întrecere o păstrează grupul de dispozitive, condus de maistrul principal V. Krasnevici.De la începutul acestui an minerii de la trustul „Tkvar- celugol“ au expediat peste 11 eșaloane de cărbune extras peste prevederile planului. Colectivul minei nr. 3 și-a luat angajamentul ca pînă la deschiderea Congresului al XXII- lea al P.C.U.S. să trimită la suprafață 1000 tone de cărbune peste plan. 800 tone. S-au găzile conduse de M. Gamiso- 
nia, S. Samsonia și I. Semeni
hin. Membrii echipei de înaintare, condusă de A. Akopian, depășesc cu 50 la sută sarcina de plan.

Colectivul șantierului de 
construcții și reparații navale 
din Riga, aparținând Ministe-

S-au și extras evidențiat bri-

începe un războiatunci va mondial.Priviți Turcia —N. S. Hrușciov. Ea este vecina noastră, dar dv. ați amenajat acolo baze și ne amenințați de ' așa v-ațiGrecia, șl ne amenințați de acolo pe nostru, însă dovadă de calm și de răbdare și în ce privește a- ceste țări. Ar fi rațional ca și Statele Unite ale Americii să se călăuzească după aceleași principii în relațiile lor alte state.în ce privește bazele dv., tuate pe teritorii străine, construit atîtea, îneît v-ați încurcat în ele. Cel mai rațional ar fi să lichidați a- ceste baze pentru că în prezent ele și-au pierdut însemnătatea de odinioară. Dacă S.U.A. vor dezlănțui un război împotriva noastră, cu ajutorul rachetelor vom atinge orice bază a dv. la orice distanță s-ar afla.
De aceea, lucrul cel mai im

portant este dezarmarea ge
nerală și lichidarea bazelor de 
pe teritorii străine.

Nu credeți, a întrebat 
berger, că comuniștii, 
sînt atei și nu cred în 
rea lumii și în viața de apoi 
se tem mai mult de război, 
decît credincioșii care, dato
rită religiei lor, cred într-o 
viață dincolo de mormânt 
după existența lumească ?N. S. HRUȘCIOV a răspuns : Am trăit mult și am văzut multe : am văzut războiul, am văzut moartea, dar nu am văzut niciodată ca măcar preoții care se consideră mai a- proape de dumnezeu și, prin urmare, cunosc mai bine decît toți viața ,de apoi, să se grăbească să ajungă în lumea de dincolo de mormânt. Imperialiștii, monopoliștii, colonialiștii care spun că cred în dumaezeu, cu toate că sînt mai degrabă aliații diavolului, nu se grăbesc nici ei pentru lumea de apoi, ci preferă să-și trimită în război soldații, pro- mițîridu-le raiul în caz de moarte, iar ei înșiși preferă să trăiască pe pămînt, lîngă safeurile lor, lîngă lăzile lor cu aur și dolari, cît mai mult.Așadar, nu am constatat nici o dată la credincioși rința de a nimeri cît mai pede în raiul ceresc.Oamenii sovietici, care majoritatea lor nu sînt credincioși, deși la noi există și credincioși, pământească și nici ei vor să vor să și să muncii zează destul de bine acest lucru. în cei 44 de ani de Ia în

făptuirea revoluției am obți
nut succese mari, iar acum 
drumul nostru spre adevăra
tul rai comunist este deschis 
de proiectul noului Program 
al partidului nostru și vom 
depune toate eforturile pentru 
ca acest program să fie înde
plinit, să devină realitate. în
deplinind acest program vom 
trece pragul societății 
niște și vom construi 
nismul.In continuare, N. S. Hrușciov a spus : Pe cei care vor dori să repete ceea ce a făcut Hitler îi așteaptă un sfîrșit și mai rușinos. Acum sînt doar alte timpuri, Uniunea Sovietică a devenit alta, puterea ei economică, politică și militară a crescut și mai mult. Totodată, acum noi nu mai sîntem singuri, acum există întreaga comunitate socialistă cu o populație de peste un miliard de oameni. Dacă vom fi atacați, nu numai că ne vom bate, dar vom da agresorilor o lovitură atît de zdrobitoare, îneît nu se va mai alege nimic din ei.Să trăim rezonabil și să luptăm pentru ca nimeni să nu înceapă un război, să folosim forța noastră pentru a- sigurarea păcii în întreaga lume, să ne întrecem în dezvoltarea economiei și în crearea de bunuri materiale pentru popoarele noastre. Va învinge sistemul care va oferi mai multe bunuri materiale și spirituale poporului său. Istoria să ne judece fără război.

(Sublinierile aparțin redac
ției).

ce se a spus petrece în mai departe
la aceste baze. Tot amplasat baze, înnoi și pe aliatul Bulgaria. Noi dăm

cusi- ați acum

Sulz- 
care 

face-

do-re-
tal

apreciază viața nu năzuiesc spre raiul ceresc. Ei. aibă raiul pe pămînt, trăiască, să muncească se bucure de roadele lor. Și la noi se reali-

comu- 
comu-

Flotei Maritime, dobîn- succese de seamă în înrului dește trecerea socialistă în cinstea Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. în al doilea trimestru a.c. acest colectiv a cucerit Steagul de fruntaș în producție al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și al Consiliului Central al Sindicatelor din U.R.S.S. El continuă să muncească cu succeș. A doua motonavă a fost livrată înainte de termen. Aceasta este o navă modernă, înzestrată cu aparate electrice de radiona- vigație.Traducînd în viața prevederile proiectului de Program al P.C.U.S., colectivul minei nr. 50 din Kopeisk a suprimat, primul din bazinul Celeabinsk, schimbul de noapte. S-au îmbunătățit condițiile de muncă, mecanismele sînt folosite mai deplin, se realizează economii de energie electrică. în luna august, după lichidarea schimbului de noapte, în mina nr. 50 s-au extras 2000 tone de cărbune peste prevederile planului.

U.R.S.S. luptă pentru încetarea 
tuturor experiențelor cu arme nucleare, 

fără nici o excepție, pretutindeni 
și pentru totdeauna

— Răspunsul lui N. S. Hrușciov la declarația comună 
a președintelui S.U.A. și a primului ministru al Marii Britanii —

MOSCOVA 9 (Agerpres) — TASS transmite : La 9 septembrie 
a -fost dată publicității declarația lui N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. remisă ambasadorilor 
S.U-A. și Angliei la Moscova de către Ministerul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. Această declarație reprezintă răspunsul la 
declarația comună din 3 septembrie a președintelui S.U.A., 
Kennedy, și a primului ministru al Marii Britanii. Macmillan.N. S. Hrușciov cheamă guvernele S.U.A. și Marii Britanii să procedeze în comun la rezolvarea problemei principale a timpurilor noastre și a- nume a problemei dezarmării generale și totale.Dl. Kennedy și dl. Macmillan nu numai că separă problema experiențelor cu arme nucleare de problema dezarmării, a cărei parte integrantă, este, dar încearcă chiar să o discute în mod izolat. Din fiecare rînd al declarației președintelui S.U.A. și a primului ministru al Marii Britanii se desprinde tendința de a asigura cu orice preț puterilor occidentale și aliaților lor din blocurile militare agresive, a- vantaje militare în detrimentul unilaterale intereselor securității Uniunii Sovietice și a celorlalte state socialiste.Dar oricît de pompoase ar fi cuvintele pe care conducătorii S.U.A. și Angliei le folosesc în încercarea de a-și prezenta într-o lumină favorabilă politica în problema armelor.. .. nucleare, aceste cuvinte nu pot face ca politica agresivă, să a-, pară drept o politică determi-,, nată de dragostea de pace, iar barbaria drept umanitarism.Ni se propune, arată . N. S. Hrușciov, ca S.U.A. și Anglia, fără a mai vorbi de Franța la care această propunere în genere nu se referă, să-și rezerve posibilitatea de a perfecționa și de acum înainte arma nucleară, întrucît, în propunere nu se menționează problema exploziilor experimentale cu arme nucleare sub pă- mînt și în cosmos. Programul creării unor noi tipuri de arme nucleare, elaborat în S.U.A. pune acum accentul tocmai pe efectuarea experiențelor subterane. Timp de mai mulți ani, la tratativele de la Geneva ale celor trei puteri nucleare, S.U.A. au căutat să obțină legalizarea experiențelor nucleare subterane. Aceasta a constituit una din principalele piedici în calea spre încheierea unui acord cu privire la încetarea totală a experiențelor nucleare.Nu este doar un secret că în S.U.A. se plănuiește de mult efectuarea unor experiențe nucleare subterane și că în statul Nevada sînt pregătite în acest scop mine și uriașe galerii subterane.N. S. Hrușciov subliniază că guvernul S.U.A. nu avea de la bun început intenția de a pune de acord acțiunile sale cu răspunsul guvernului sovietic, întrucît chiar domnul Kennedy a dispus ca experiențele subterane cu arma nucleară să fie reluate la 5 septembrie, adică a doua zi după remiterea mesajului către Uniunea SovieticăNu este pentru prima oară că guvernele S.U.A. și Angliei încearcă să reducă interzicerea experiențelor cu arma nucleară la interzicerea efectuării unor asemenea experiențe numai în atmosferă. Ele au prezentat o propunere similară, de pildă, în 1959. Realizarea unui acord cu privire la încetarea unui singur gen de experiențe - cele din atmos-

feră — ar constitui o înșelare a popoarelor. Un asemenea a- cord ar putea să d«a iluzia dăunătoare și periculoasă că se întreprind acțiuni în vederea încetării cursei înarmărilor. în fond, statele ar continua, într-un mod aparent legalizat, să perfecționeze tipurile existente de arme atomice și cu hidrogen, folosind în a- cest scop experiențele subterane, printre care unele în așa-zise scopuri pașnice precum și experiențele în spațiul cosmic.Popoarele ar putea aprecia pe bună dreptate un asemenea acord drept o tranzacție incorectă. Se înțelege că guvernul sovietic nu poate și nu va putea încheia o asemenea tranzacție. Uniunea Sovietică luptă pentru experiențelor cleare, fără pretutindeni deauna.Amintind că, tocmai ca rezultat al eforturilor depuse deU. R.S.S., acum trei ani au început între reprezentanțiiV. R.S-S., Ș.U.A. și Angliei tratative cu privire la încetarea. ' . . : nucleare, tra-cătora căutat să se S.U.A.

încetarea tuturor cu arme nu- nici o excepție, și pentru tot-

experiențelor i ~ tative în cursul Uniunea Sovietică a în unele probleme apropie de poziția și Angliei, N. S. Hrușciov declară : Oricît ar fi de neplăcut să se recunoască, dacă se privesc în lucrurile trebuie gă concluzia că tratativele de la la fel de departe final ca și acumGuvernul francez a efectuat o serie de explozii nucleare și a lăsat să se înțeleagă clar că nu se va considera legat de nici un fel de obligații în ce privește încetarea experiențelor cu arma nucleară.S.U.A. și Anglia duc tratative cu U.R.S.S. cu privire la încetarea experiențelor, întârziind prin aceasta perfecționarea armelor nucleare sovietice, și între timp Franța efectuează o explozie nucleară după alta.Acordul dintre S.U.A. și Franța cu privire la colaborarea în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri militare, aprobat de președintele S.U.A., a risipit orice iluzie că Franța ar efectua din proprie inițiativă experiențe nucleare. Este clar că rezultatele experiențelor nucleare efectuate de orice putere din blocul N.A.T.O. se varsă în cazanul imperialist comun care este N.A.T.O.în declarația lui N. S. Hrușciov sânt feritoare tare din pregătiriS.U.A. din blocurile militare și, în primul rînd, Germania occidentală. Cel mai îngrijorător este faptul că, drept răspuns la invitația de a se lua o hotărîre cu privire la rezolvarea pașnică a problemei germane și la normalizarea, pe această bază, a situației din Berlinul occidental, guvernele puterilor occidentale au pornit o întreagă a- valanșă de măsuri militare.

modsăîn prezent Geneva sînt i de punctul trei ani.
realist se tra-

menționate fapte reia pregătirile mili- S.U.A Asemenea desfășoară și aliațli

La citeva sute de metri 
distanță una de alta, în 
ziua de 1 septembrie 

s-au deschis două școli. Pri
ma, situată în sectorul demo
crat al B erUliului, a primit
sute de copii intr-o clădire 
nouă, ridicată pe Leninallâe. 

Clădiri noi, săli de cursuri 
bine utilate, pedagogi cu o 
înaltă caliiicare, nimic nu este 
precupețit pentru a da copiilor 
din R.D. Germană o educație 
sănătoasă, în spiritul ideilor 
păcii și dragostei iață de țara

Parada militară 
si demonstrația5 *

oamenilor muncii 
de la Sofia

Toate acestea după cum a arătat guvernul U.R.S.S. au silit Uniunea Sovietică să se îngrijească de întărirea continuă a capacității sale de apărare. Uniunea Sovietică nu putea proceda altfel. Cumpănind toate argumentele pentru și contra, guvernul sovietic, cu părere de rău, cu durere în suflet, a fost nevoit să recurgă la reluarea exploziilor experimentale. Nu ne îndoim, declară N. S. Hrușciov, că marea majoritate a omenirii interpretează în mod just măsurile guvernului sovietic. întărirea puterii de a- părare a Uniunii Sovietice înseamnă totodată întărirea forțelor păcii din lumea întreagă.în declarație se subliniază că Uniunea Sovietică ia toate măsurile pentru a reduce la minimum urmările experiențelor nucleare dăunătoare organismelor vii.Actuala politică a puterilor N.A.T.O., arată N. S. Hrușciov, face să avem a ne teme nu de căderile radioactive ci de faptul că oamenilor ar putea să le cadă în cap chiar arme nucleare. Nu, Uniunea Sovietică nu poate permite să fie puse în primejdie viețile a milioane și milioane de oameni. Dacă nu s-ar îngriji în modul cuvenit de securitatea poporului sovietic guvernul U.R.S.S. nu și-ar îndeplini datoria. Aceasta se face pentru ca poporul sovietic, ca și întreaga. omenire să nu cadă victimă exploziilor nucleare așa cum s-a întâmplat cu orașele japoneze Hiroșima și Nagasaki.Uniunea Sovietică a efectuat de cîteva ori mai puține explozii nucleare decît S.U.A., Anglia și Franța. Or, atît din punct de vedere moral cît și din punctul de vedere al asigurării intereselor noastre de stat, avem toate motivele să pretindem efectuarea unui număr de explozii experimentale egal tale.Pentru nințători pentru a dintre state, subliniază N. S. Hrușciov, trebuie să se rezolve cea mai importantă problemă a zilelor noastre, problema dezarmării generale și totale. încetarea pentru totdeauna și pretutindeni a experiențelor nucleare nu poate fi concepută acum altfel decît pe baza unei dezarmări generale și totale.In declarație se exprimă regretul în legătură cu faptul că guvernul S.U.A. toate aparențele și guvernul Angliei nu vor să procedeze la dezarmarea generală și totală, cu stabilirea celui mai strict control internațional.

SOFIA 9 (Agerpres). — Capitala Bulgariei a îmbrăcat haină de sărbătoare. Străzile scăldate de razele soarelui de septembrie sînt împodobite cu pancarte roșii, cu lozinci de pace și prietenie, cu panouri și grafice ilustrând realizările oamenilor muncii din Bulgaria în opera de construire a socialismului. Poporul bulgar sărbătorește la 9 septembrie ziua eliberării de sub jugul fascist.în piața „9 septembrie'1 a avut loc parada militară și demonstrația oamenilor muncii. La ora 9 la tribuna mausoleului lui Gh. Dimitrov și-au făcut apariția Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, Anton Iugov, președintele Consiliului de Miniștri și alți conducători ai partidului și guvernului, precum și T. S. Gorbunov, șeful delegației Asociației de prietenie sovieto-bulgară, președintele Sovietului Suprem al R.S.S. Bieloruse.A luat cuvântul ministrul Apărării Naționale, generalul de armată. Ivan Mihailov. Prin piață au trecut apoi unitățile garnizoanei din capitală, trupe motomecanizate, artile- riști, tanchiști, rachetiști.După paradă a avut loc demonstrația oamenilor muncii din Sofia. Ei purtau pancarte, drapele, portretele conducătorilor Partidului Comunist Bulgar, portretele conducătorilor P.C.U.S. și ai guvernului sovietic. Cifrele de pe ( pancarte vorbesc despre îndeplinirea planurilor de producție. Demonstrația locuitorilor din capitala Bulgariei, la care au luat parte peste 200.000 de persoane, s-a transformat într-o manifestație a păcii si prieteniei cu toate popoarele din lume.
---- «

cu puterile occidena risipi norii ame- ai războiului și normaliza relațiile

și după

VIENA. — La 8 septembrie 
Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului al R. P. Romine, 
însoțit de ministrul R. P. Ro
mine la Viena, Victor Dimi- 
triu, a făcut o vizită vicecan
celarului Austriei, Bruno 
Pittermann, și ministrului de 
Externe, Bruno Kreisky. Cu 
acest prilej a avut Ioc un 
schimb de păreri referitoare 
la dezvoltarea relațiilor poli
tice și economice între R. P. 
Romînă și Austria. în cursul 
aceleiași zile președintele Ca
merei de Comerț a Austriei, 
Julius Raab, a oferit o masă 
în cinstea tov. Gogu Radu
lescu și a membrilor delegației 
romîne. în după-amiaza ace
leiași zile tov. Gogu Rădulescu 
a oferit la pavilionul R. P. 
Romîne de la Tîrgul interna
țional de toamnă din Viena 
un cocteil.

A fost terminată construirea 
hidrocentralei de la Stalingrad

MOSCOVA 9 (Agerpres)- — TASS transmite : La 9 septembrie. constructorii hidrocentralei de la Stalingrad, cea mai mare hidrocentrală din lume, cu o putere de 2,5 milioane kilowați, au raportat Comitetului Central al P.C.U.S. și lui Nikita Serghee- vici Hrușciov, că au terminat 
construirea acestui gigant.In raport se arată 
barajul hidrocentralei de 
Stalingrad a creat un lac
acumulare de 33,5 miliarde 
metri cubi, avînd o lungime 
de 600 kilometri. Au fost asi-

că 
Ia 

de

doua lumi
lor, primul stat a! muncitorilor 
și țăranilor din Germania.

La numai citeva sute de me
tri distantă de școala nouă

Scrisoare din Berlin
din Leuiinallee, în apropierea 
gării Anhalt din Berlinul oc
cidental, tot in ziua de 1 sep
tembrie s-a deschis o altă 
școală. Clădirea a fost pusă

Datorită grijii cu care sînt înconjurați, copiii din Berlinul democrat trăiesc o viață plină de fericire. Chipurile radioase al Monicăi, al lui Dieter și al Ingei exprimă pe deplin bucuria ce-o încearcă aceștia servind masa în frumoasa sufragerie a „Magazinului Casei Copiilor" din Piața Strausberg, pe Stalinalee.Foto : ZENTRALBILD

Ia dispoziție de una din orga
nizațiile militariste și revan- 
șardo vest-germane ce se a- 
dăpostesc cu duiumul in Ber
linul occidental. Această clă
dire nu are nimic comun cu 
un local de școală Citeva ca
mere au fost amenajate în 
mare grabă ca săli de clasă. 
Atît. Denumirea acestei școli 
— de „instituție experimen
tală" - arată că aici copiii 
urmează să primească o 
„educație" în spiritul celor ce 
au inițiat-o. Și, cum este vorba 
de patronaj din partea unei 
organizații fasciste, este lim
pede că în școală cei ce ur
mează cursurile vor fi insiru- 
iți să devină viitori spioni, 
provocatori, unelte docile în 
mîinile celor ce visează la un 
nou „blitzkrieg" împotriva 
Uniunii Sovietice, a R. D. Ger
mane, și a celorlalte țări so
cialiste. Militariștii otrăvesc și 
îndobitocesc de la catedră, 
mințile tinerilor vest-berlinezi 
pentru a-i putea recruta în 
vederea realizării scopurilor 
lor mîrșave, criminale. Dar 
tot mai mulți tineri din Ber
linul de vest, ca de altfel și 
dîn Germania occidentală, 
aflînd că în D.D. Germană ti
neretul are create condiții mi
nunate de muncă și învăță
tură, au trecut în număr mare 
in Republica Democrată Ger
mană, unde s-au stabilit de- 
iilnitlv.

Distanța dintre aceste școli 
reprezintă deosebirea din
tre două lumi: lumea socia
lismului și a păcii și cea a 
imperialismului și a războiu
lui.

KURT SCHNEIDER

Berlin, septembrie 1961

gurate 
rea și __ _
milioane de hectare de pămin- 
turi fertile de pe 
ferior al Volgăi și 
siunea pericaspică.

*
STALINGRAD 9

— TASS transmite : La 9 sep
tembrie Nikita Hrușciov a so
sit la Stalingrad pentru a lua 
parte la festivitățile consacra
te încheierii lucrărilor de 
construire a celei mai mari 
hidrocentrale din lume, hidro
centrala Stalingrad.

condițiile pentru iriga- 
alimentarea cu apă a

cursul in- 
din depre-

(Agerpres).

O nouă acțiune 
a S. U. Â. menită 

să agraveze situația 
internaționalăWASHINGTON 9 (Agerpres). - Statele Unite au întreprins o nouă acțiune de natură să agraveze situația internațională și să mărească și mai mult încordarea dintre state. Astfel, potrivit agenției United Press International, președintele Kennedy a ho- tărîf la 9 septembrie trimiterea în Germania occidentală a unui nou contingent de trupe americane cu un efectiv de circa 40.000 de oameni. După cum relatează a- genția France Presse, aceste trupe sânt „dirijate în spre Germania pentru a întări capacitatea de luptă a garnizoanelor americane din această regiune". Agenția U.P.I. anunță că o dată cu trimiterea noilor trupe, forțele militare americane din Europa vor atinge un efectiv de 250.000 de oameni.
Pe scurt

BRASILIA. — La 9 septem
brie a avut loc la Brasilia ce
remonia investirii noului pre
ședinte al Braziliei, Joao 
Goulart.

BERLIN. — Acad. Atanase 
Joja, președintele Academiei 
R. P. Romîne, care se află în 
Berlin ca invitat al Prezidiu
lui Academiei Germane de 
Științe, a făcut o vizită prof. 
Thiessen,

TAȘKENT. — La 9 septem
brie primul ministru al Indiei, 
J. Nehru, care se află într-o 
vizită oficială în Uniunea So
vietică a sosit Ia Tașkent.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA s București, Piața „Scânteii*» TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafic „Casa Scînteii*. STAS 3452 52.


