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v Proletari din toate țările, uniți-vă! Guvernul R. P. Romîne 
recunoațte 

Republica Ciad 
ca «tat independent
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

JtIN CINSTEA CELUI DE-AL III-LEA I

CONGRES AL U.T.M.

întrecerea
tinerilor

montarea 
automate 
mare. Cu

bunurilor de consum 
înzestrate cu mașini 

de productivitate

CONSTANȚA. - Peste 2.000 
de elevi din școlile medii din 
regiunea 
zați in

inovatori

Sîmbătă 13 august 1960

Prlntr-o telegramă de feli
citare trimisă de președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Chivu Stoica, lui 
Francois Tombalbaie, primul 
ministru al Republicii Ciad, 
guvernul țării noastre a de
clarat oficial că recunoaște 
Republica Ciad, ca stat inde
pendent.

In aceeași telegramă este 
exprimată convingerea că în
tre R.P. Romină și Republica 
Ciad se vor dezvolta relații 
de prietenie.

Orașul Sighișoara 
devine și mai frumos

Bilanțul muncii 
pe ogoare 
a elevilor 

constănțeni

Mașini moderne 
în fabricile bucureșfenei

în cinstea Congresului al 
Ill-lea al U.T.M., utemi?- 
tii și tinerii din orașul Si
ghișoara desfășoară o vie 
întrecere pentru a contri
bui prin muncă patriotică 
la înfrumusețarea orașului 
lor, la ridicarea noilor con
strucții de locuințe. în a- 
ceastă întrecere cei 280 de 

, ?tineri de la întreprinderea
jlx " „Faianța* și-au propus să 

•realizeze 1.000 ore de mun
că patriotică.

Elanul și entuziasmul ti
neresc a dus la depășirea 
acestuf angajament. Pînă 
acum, tinerii întreprinderii 
au efectuat peste 2.300 de 
ere muncă patriotică obți- 
nînd economii în valoare 
de 4.500 lei. Depășirea an
gajamentului luat i-a însu
flețit pe tinerii din între
prinderea noastră care 
>i-au propus ca pînă la 23 
August sâ efectueze fiecare 
în plus cîte 35 ore de mun
că patriotică, realizînd în 
total o- economie de circa 
19.600 lei.

LAZĂR VASILE
Fabrica de faianță Sighișoara

2.144.116 lei 
economii

BAIA MARE (prin tele
fon). — Tinerii din regiu
nea Baia Mare participă cu 
entuziasm la acțiunile de 
folos obștesc. In ultima vre
me, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică au repa- 
reparat 358 km. drumuri. 
Numai în raionul Oaș tine
rii au reparat 64 km. dru
muri', iar in raionul Tăș- 
nad — 34 km.

In aceste zile sute de ti. 
neri de la Uzinele „Gh. 
Gheorghiu-Dej' din Baia 
Mare muncesc la amenaja
rea stadionului „Chimis
tul* iar cei de la mina ..Pe
tre Gheorghe* 
iese sâ termine 
grabnic drumul de i 
de la șosea la mină.

Din angajamentul 
in cinstea celui de-al 
lea Congres al U.T.M. 
realiza economii de 
lei și 800 ore muncă 
triotică, tinerii de aici au 
realizat pinâ acum 2.400 
lei economii și 600 de orc. 
Totodată ei au colectat 
10.000 kg. fler vechi.

O muncă însuflețită des
fășoară in aeeste zile și 
brigăzile de muncă patrio. 
tică din satele regiunii. A- 
c est ea au escavat pe șantie
rele de hidroameliorații 
81.300 metri cubi pămint, 
redînd agriculturii 1916 ha 
pămint și economisind 
1.150.000 Iei. In această ac
țiune sint fruntașe organi
zațiile U.TJVI. din comunele 
Hâlmeu șl Porumbești, ra
ionul Satu Mare cit și cele 
din Livada și Turulung 
din raionul Oaș. Tinerii 
din brigăzile de muncă pa
triotică de Ia sate au cu
rățat și întreținut in acest 
an o suprafață de 42.728 
ha pășune aduetnd astfel 
o economie de 2.144.116 lei.

se strădu- 
cît mai 

acces

luat 
Hi

pa-

La Uzinele „23 August" din 
Capitală sînt zile de întrecere 
avintată. Se întrec intre ei 
strungarii, forjorii, cazangii și 
mecanicii. Se întrec toți, din 
toate meseriile. Tinerii și-au 
luat angajamente importante 
în cinstea Congresului U.T.M. 
și a zilei de 23 August. Dar în 
cadrul întrecerii se nasc me
reu noi obiective. De pildă, 
tinerii inovatori se întrec în 
cadrul unui concurs „Tinărul 
inovator" pentru înfăptuirea 
de inovații legate de cele mai 
actuale necesități ale produc
ției.

Știu, poate veți spune că o 
întrecere intre un strungar și 
alt strungar este un lucru po
sibil, dar, intre un inovator și 
altul este ceva mai greu 
fiindcă aici este vorba de o 
muncă de creație. Este adevă
rat, inovatorul nu poate co
manda minții să scornească o 
inovație in plus așa cum 
strungarul își poate organiza 
mai bine munca ca să reali
zeze o piesă peste plan. Cu 
toate acestea, întrecerea tine
rilor inovatori are loc. Dacă 
nu poți comanda minții să-ți 
realizeze pe moment o inova
ție r.u înseamnă însă că «tai și 
aștepți sâ-ți pice ideea din cer.
- Tot ce vezi în jur, sarci

nile pe care ți le-a încredințat 
partidul, te îndeamnă la cău
tare — îmi spune utemistul 
Alexandru Buzgurilă. Și nu 
cauți inovația, ci rezolvarea 
cutărei sau cutărei probleme 
de producție. Cînd am dezbă
tut sarcinile ce reies din Do
cumentele Congresului al lll- 
lea al partidului, directorul 
uzinei noastre ne-a arătat, 
printre altei?, că pentru a ac
celera ritmul unor lucrări tre
buie să extindem sudura auto
mată. De atunci am .fost ade
sea în secțiile prelucrătoare și 
am văzut, la vagoane, cum se 
lucra anevoie manual la suda
rea tampoanelor. Am discutat 
cu sudorii de acolo, cu ingine
rii, am consultat și citit nu
meroase documentații tehnice 
și împreună cu un alt munci
tor am realizat un dispozitiv 
automat pentru sudarea tam
poanelor.

— Dar celelalte inovații ? — 
îl întreb. (Trebuie să vă spun 
ci tinărul ajustor este unul 
dintre fruntașii întrecerii ino
vatorilor — ăre pînă acum 7 
inovații).

— Celelalte inovații au fost 
realizate la fel. Nimeni nu-și 
bate capul pentru a realiza 
ceva, numai așa, ca să fie mai 
îndrăzneț. Fiecare o face cu 
gindul că împreună cu ceilalți 
tovarăși luptă pentru îndepli
nirea obiectivelor actuale

puse în fața uzinei de către 
partid. Acum mă gîndesc să 
realizez un dispozitiv auto
mat pentru sudarea rezervoa
relor de presiune, care odată 
aplicat va spori productivita
tea muncii cu 50 la sută.

— Una din sarcinile date de 
partid este aceea de a realiza 
cit mai mari economii în pro
ducție — îmi spune un alt 
fruntaș al întrecerii inovatori
lor, tinărul maistru zidar Mir
cea Croitoru. Și cînd știi pre
cis ce sarcină ai, ești tot 
timpul in căutarea soluțiilor 
pentru îndeplinirea ei. Eu 
personal voi căuta să înlocu
iesc cărămida șamot refracta
ră de la oalele de turnare de 
patru tone cu un amestec de 
nisip cu apă de sticlă care 
este de 4-5 ori mai ieftin. Mi-a 
venit această idee discutînd 
cu turnătorii care folosesc la 
forme miezuri din acest ma
terial. Trebuie să realizez cit 
mai repede inovația fiindcă 
este vorba aici de a îndeplini 
o sarcină dată de partid, apoi 
de a cinsti un eveniment deo
sebit pentru noi toți tinerii — 
Congresul al lll-lea al U.T.M.

în cadrul concursului tineri
lor inovatori ce se desfășoară 
în cinstea Congresului U.T.M. 
și a zilei de 23 August, 
cabinetul tehnic al uzinei a 
înregistrat pînă acum 124 de 
propuneri de inovații. 42 au 
fost deja aplicate iar valoarea 
anuală a economiilor lor este 
de aproape 1.000.000 lei. Și în
trecerea inovatorilor continuă.

T. MIRONESCU

Constanța, organi- 
17 tabere de o- 

dihnă și muncă patriotică, 
au participat în vara aceasta 
la recoltatul și treieratul pă- 
ioaselor, precum și la lucră
rile din vii, livezi și grădinile 
legumicole. Elevii școlii medii 
din Medgidia, de exemplu, 
care au lucrat la gospodăria 
agricolă de stat „Partizanul” 
au cules peste 12.000 kg fructe, 
au plivit și legat peste 140.000 
butuci de viță de vie și au a- 
jutat la strinsul unor mari 
cantități de legume și zarza
vaturi.

Succese deosebite în munca 
patriotică au obținut și elevii? 
școlilor medii din Macin și i 
Hirșova. Apreciind sprijinul 
dat de elevi Ia buna desfășu
rare a actualei campanii agri
cole, colectivul G.A.S. Măcin 
i-a recompensat, dâruindu-le 
un televizor.

Elevii din taberele de odih
nă și muncă patriotică ale șco
lilor medii organizate în 
giune au făcut economii 
valoare de 50.000 lei.

In vederea îmbunătățirii 
calității produselor și reduce
rii consumurilor specifice, în
treprinderile bucureștene din 
industria ' 
au fost 
moderne, 
sporită.

în ultimele săptămîni, în 
sectoarele V și VI ale Fa
bricii de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ au fost pus® 
în funcțiune noi mașini care 
au permis sporirea producției 
unor sortimente. în sectorul 
V, de pildă, în urma acestor 
măsuri s-au realizat în luna 
iulie, peste plan, 1129 de co
stume bărbătești, obținîndu-se 
totodată economii în valoare 
de 217.117 lei.

La Fabrica de țesături din 
fire sintetice „Tudor Vladimi- 
rescu“ a început 
unor noi războaie 
cu o turație mai 
ajutorul noilor 'războaie pro
ducția de țesături din felon va 
spori de la 
schimb la cel
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— Poezii populare —

In frumoasa „Țară a Bîrsei", 
la Săcele, regiunea Stalin, 
peste 60 de copil ai perso
nalului Administrației Monu
mentului Casa Sdnteii din 
Capitală și-au petrecut 
timp de 30 de zile o vacan
ță plăcută în colonia de 
copii a Ministerului învăță- 
mîntului și Culturii. In foto
grafie : un grup de copii din 
această colonie ascultînd 

basme.
M. BURDUJA

Șantierul Naval. Oltenița. Pe luciul nestatornic al Dunării se 
leagănă cel mai mare vas 
distinge prin eleganța, prin 
confort, in curînd vasul va 
Viena.

Cine sînt cei care îi fac 
cursă? Alături de mecanici, constructori și tîmplari, lucrează de 
zor tineri lăcătuși. In fruntea întrecerii ce se desfășoară în cinstea 
celui de-al lll-lea Congres al U.T.M. se află brigada condusă de 
Constantin Oprea. Ea se evidenț:ază nu numai prin modul în care 
își organizează' munca, ci mai ales prin calitatea lucrului. Fie
care membru al brigăzii a propus cabinetului tehnic cîte o ino
vație. Trei din-ele se și optică cu bune rezultate în producție.

In fotografie,: membrii brigăzii de lăcătuși a lui Constantin 
Oprea.

fluvial românesc de pasageri. El se 
linia sa arhitectonică moderna, prin 
face curse regulate pe ruta Sulina-

ultimele amenajări înainte de prima Brigada

Noi localuri de școală
Din diferite regiuni ale 

țării continuă să sosească noi 
vești despre pregătirile ce se 
fac în vederea deschiderii în 
bune condiții a noului an de 
învățămînt.

9 CRAIOVA. — Zilele aces
tea în regiunea Craiova s-a 
terminat construcția a încă 3

♦

ce doar
In fiecare zi, în sălile Casei 

de cultură a studenților din 
Iași, peste 600 de studenți 
din localitate, din Bucu
rești și Timișoara iau par
te, după orele de practică, 
la diverse activități. Planul 
casei de cultură întocmit îna
inte de începerea vacanței cu
prinde conferințe, seri literare 
recenzii, audiții muzicale, con- 
certe-lecție, filme, diverse ac
tivități la bibliotecă, club etc. 
Una din sălile cele mai frec
ventate este clubul. Aici se 
joacă șah, tenis de masă, 
remi, se organizează competiții 
sportive, seri de dans. Zilnic 
aceste activități sînt îmbogă
țite de alte acțiuni cu o tema
tică variată. La loc de frunte 
stă activitatea propagandisti
că. Cadre didactice și activiști 
de partid au ținut în fața stu
denților numeroase conferin
țe, printre care amintim „Im
portanța istorică a Congresu- ' 
lui al lll-lea al P.M.R.“, „In
dustria R.P.R. în viitorii șase 
ani“, „Dezvoltarea învățămîn- 
tului în țara noastră în anii 
regimului democrat-popular și 
perspectivele de viitor” etc. 
Alte expuneri au fost legate 
de evenimentele politice inter
naționale. de o seamă de pro
bleme științifice și tehnice.

Nu de mult a avut loc un 
concurs. Tema acestuia a fost

„R.P.R. pe drumul desăvîrșl- 
rii construirii socialismului". 
De curînd a fost organizată o 
seară de poezie cu tema „Poe
ții ieșeni cîntă realizările re
gimului . democrat-popular" la 
care și-au dat concursul cîțiva 
din actorii Teatrului Național 
din Cluj aflați în turneu.

Simpozionul organizat în co
laborare cu A.R.L.U.S. cu te-

școli cu cîte 8 săli de clasă fie
care. Acestea se adaugă la
"ațte școli medii construite în 
acest an din fondurile de stat 
la Segarcea, Vînju Mare și 
Măciuca. Tn ragiune au mai 
fost construite 26 de școli 
prin contribuția voluntară a 
cetățenilor, iar pînă la 
sfîrșitul anului vor fi termi
nate lucrările la încă 87 de 
școli cu 288 de săli de clasă.

O CONSTANȚA. - în raio
nul Medgidia din regiunea 
Constanța prin contribuția vo
luntară a locuitorilor din Sa- 
llgny și Galeșu sînt in curs de 
construcție două noi localuri 
de școală, iar la Basarabi, Va
lea Seacă, Rasova și în alte 
sate se mărește capacitatea 
școlilor existente cu încă 8 
noi săli de clasă. Datorită par
ticipării in număr mare a ce- 
tățenilor la executarea aces
tor construcții, noile spații 
școlare vor fi terminate și 
date în folosință înainte de 
începerea noului an școlar.

(Agerpres)

In curind oceștl muncitori de 
la Uzinele kjnoș Herbak din 
Cluj vor intra în c’csa a 
VIH-a ic Școala serală, kj- 
tâ-i în fotografie la o consul
tație cu profesocra Pop Eoc- 
terina de la Școala serală de 
pe lingă Uzinele lanoș Her- 

bcL

Fete : S. N1CULESCU

14-15 m. pe 
puțin 20 m.

(Agerpres)

a cîștigat un om
Ion Băbeanu e un flăcău des

tui de voinic. Numai că la 
treabă arăta ca unul bolnav, li 
lipsea pofta de muncă. La 
început boala asta l-a făcut pur 
și simplu să se gîndească dacă 
n-ar fi cumva moi bine s-o lase 
baltă și să nu -mai vină la lucru. 
Numai teama c-o să rămînă fără 
procente l-a ținut locului. Așa 
că a stat, s-a gîndit și și-a zis:

— Nu, nu-i bine așa. Tot mai 
bine, e să mă duc la lucrau E 
drept, ăștia din brigada noastră 
lucrează al dracului, dar de 
descurcat mă descurc eu. O să 
lucrez mai in voie. De obser
vat n-o să se observe, că sin- 
tem mulți și...

Zis și făcut. Ion Băbeanu a 
venit in continuare la lucru. A 
făcut act de prezență dimi
neața, și-a scuipat zdravăn în 
palme și a început C'ș, cîș, cîș 
— mergea. Mai încet, nu-i vorbă, 
dar nu prea se cunoștea mare 
lucru. Tovarășii de muncă n-a
veau timp să ia ___ _ *_ 
Asta pînă într-o zi insă. Intim- 
plarea a făcut 
alături de el, chiar Costică Vi
zireanu. Și dacă alții nu-i luase
ră seama, apoi Vizireanu i-a 
luat-o. Și a prins a se uita la el 
in așa chip incit Băbeanu a 
simțit că-i fuge sapa din mină și 
câ intră de-a dreptul in sfecle.

— Ce te uiți, mă, așa la mi
ne ? a izbucnit el, simțind că 
nu-i moi poate suporta privirea.

— Mă uit și eu cum ne tragi
- caruj cu

seama la el.

să muncească

- Bine mă Ioane, nu-țl e ru
șine ție mă să-țl furi căciula 
singur ? — l-a întrebat cineva.

— Da’ ce vâ bâgați voi ? 
se înfurie Bâbeanu,
— Pâi, așa ne încurci și pe noi I

— Zău ma ?
— Nici un zău, așa e cum 

ți-am spus.' Rămîl tn urma eu 
lucrul și ne tragi in urmă pe 
toți. Dac-am munci toți ca tine 
ne-ar apuca zăpada tot aici la 
prașilâ.
- Tu nu te gîndești mâ, că 

dacă o sâ ne tîrîm ©a melcii o sâ 
ne-ajungâ buruiana din urmă ? 
Și-atunci de unde mai scoatem 
noi producție, din bălării ? — 
interveni dojenitor brigadierul 
Gheorghe Voinea.

Am fi nedrepți dacă am spu- 
ne că Ion Băbeanu s-a simțit 
prea bine. Nu s-a simțit de 
in largul lui. Dar ce era 
facă ? Nici la mîndria lui 
putea renunța ața ușor. Așa 
in loc să-și recunoască vina 
trezit spunînd aproape răstit;

— Uite ce e, nea Voineo, eu 
o dau dracului de afacere, să 
știi. Ce-am ajuns eu, batjocora 
brigăzii ? Ca să n-avem vorbe, 
iacă, de mîine, vreau să-ml mă- 
sori parcela în altă parte. 

Bine, Ioane, iaca, de 
o să fac,
i-a det Incepînd

spectatori ?
dlrecți. Doar cîțlva — 10-20 — 
participă direct, la organizarea 
și realizarea programului ca
sei de cultură. Modul acesta 
de a concepe acțiunile casei 
de cultură studențești este 
greșit. Casa • de ctilțurâ tre
buie să-i reunească pe stu
denți în acțiuni interesante, 
utile, pe care să le inițieze ei, 
studenții, șă le pregătească.

însemnări pe marginea activității
CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR IEȘENI

ma „Noutăți tehnico-științifice 
din U.R.S.S.“, sau conferința 
„Din istoria religiei și ateis
mului” s-au bucurat de ase
menea de aprecierea unanimă 
a studenților. Au urmat apoi 
și audiții muzicale.

Casa de cultură nu duce 
lipsă de activități și nici de 
participant! la aceste activi
tăți.

Altă problemă se pune aici. 
E vorba de modul în care se 
organizează acțiunile, de par
ticiparea studenților la activi
tatea acestei instituții de 
cultură ce le aparține. Or, 
la Iași, studenții sînt mai 
mult spectatori la activitatea 
casei lor și nu participant!

în activitatea casei de cultură 
trebuie sâ primeze acțiunile 
care atrag la realizarea lor 
un colectiv larg de studenți. 
Recenziile, de pildă, de ce nu 
sînt pregătite și ținute de stu
denți ? Simpozioanele știin
țifice la fel. Pot lucra la ele 
studenți de diferite speciali
tăți. De ce nu se desfășoară o 
activitate artistică mai com
plexă la care studenții să în
vețe să cînte, să f:e antrenați 
să pregătească un spectacol al 
brigăzii artistice de agitație ? 
De ce nu sînt mobilizați stu
denții să se pregătească pen
tru a discuta în cadrul audi
țiilor muzicale ? $i cîte ase
menea alte acțiuni n-ar soli-

cita participarea directă a stu
denților la activitatea casei 
lor oferindu-le prilej de învă
țăminte, de lărgire a preocu
părilor. de dezvoltare a iniția
tivei și spiritului creator.

S-a renunțat, nejustificat, 
cu multă ușurință la progra
mele artistice. Tocmai la mij
locul care oferea: cele mai 
mari posibilități pentru stu
denți de a participa direct la 
organizarea activității cultu- 
ral-artistice a casei. Puteau fi 
organizate de pildă, brigăzi 
artistice de agitație din rîndul 
studenților care vin la casa 
de cultură. Acestea ar fi pu
tut pleca în deplasare în între
prinderi, la sate. în împreju
rimile orașului. De mult folos 
ar fi fost crearea unor brigăzi 
artistice de agitație în comun 
cu tinerii muncitori. Acestea 
ar fi îmbogățit mult progra
mul casei de cultură.

Planul consemnează și ne
numărate vizite la importante 
centre industriale din împre
jurimile lașului. De ce s-a re
nunțat la ele ? E vară doar. 
Vizitele ar fi avut un dublu 
rol, ar fi oferit studenților 
prilejul sâ cunoască mai bine 
unele realizări ale regimului

FLORIAN BORZ

(Continuare in pag. 3-a)

loc 
să 
nu 
câ 
s-a

mîine

înapoi. Parcă-ai fi 
moaște, cșa te miști.

— Ce face, mă ? a 
beenu supărat

In pauza de prinz ________
le-a spus tovarășilor de muncă :

— Măi fraților, știți ce face 
Ion Băbeanu ? Ne trage chiulul.
- Cum ? ou sărit ceilalți ne- 

venindu-le parcă să-și creazâ 
urechilor.

— Da, cșa-1 cum vă spun. Ne 
trage pe sfoară. Abia se mișcă, 
zău așa.

Vestea asta l-a umplut de 
nedumerire. Carevasăzicâ ei se 
zbateau să dea gata la timp pră
șit ul sfeclei, că-i așteptau atitea 
și atitea alte treburi, pe cînd Bă
beanu... Oare ce ar fi fost dacă 
or fi făcut și ei la fel ? Praful 
s-ar fi ales de munca lor. Că 
dacă nu faci treaba la timp, pe 
urmă degeaba o mai faci. Știau 
bine lucrul ăsta. Numai Băbea
nu pe semne că nu înțelesese. 
Au hotărît să stea de vorbă cu 
el. Să-l tragă la răspundere. 
Seara, după terminarea lucrului 
l-au și luat în primire ;

sărit Bă-

Vizireanu

(Continuare in pag. 3-a)

Foto; N. STELORIAN

cșa
$î ,______ _ .

doua zi, Ion Bâbeanu a 
de unul singur. Se simțea el cam 
nu știu cum, așa însingurat cum 
era, câ vorba ceea în brigadă 
mai auzeai o glumă, mal schim
bai o vorbă-două cu cineva, pe 
cînd singur... Dar gindul potriv
nic îl făcea să creadă că proce
dase bine totuși. Așa avea să 
le arate el ,,ălora" cine-i el.

Șl cîteva zile a tras singur pa 
rupte. Cite două norme pe zî. 
Cei din brigadă începuseră a 
fi mulțumiți.
- Uite, mă, că l-a prins bine 

perdaful - le-a spus celorlalți 
într-o pauză Stancu Udatu, ară- 
tînd spre Ion care In ciuda căl
durii trăgea Indîrjit cu sapa 
parcela lui.
- Vă bucurați degeaba, a 

tervenit brigadierul. E drept 
Ion Băbeanu nu se mol lasă 
tînjeală. Face două norme 
zi, treabă de calitate, dar știți 
voi de ce ?
- Fiindcă l-om dat de înțeles 

câ nu-i mai merge să ne ducă 
cu fofîrjiga, a răspuns pentru 
toți Vizireanu.
- Ași, a clătinat din cap brî- 

gadieruf.- Din ambiție o face, 
ascultați-mă pe mine. Vrea să 
ne dovedească c-am fost ne
drepți. E drept că muncește ca 
un smintit. Da’ nu-i convins că 
trebuie să o facă. El numai 
sporul lui îl vede, plata lui. 
De-acum altfel trebuie lucrat 
cu el.

In seara aceea a fost sfat la 
brigadă. Comunistul Gheorghe 
Voinea, brigadierul, utemiștil 
Ion Naziru. Costică Vizireanu, 
Stancu Udatu, Ștefana Preda șl 
Ion Ganea au stat îndelung și

de a 
lucrat

pe

în
că 
pa 
pe

NICOLAE FATU

Tinerii Simionescu Petre și 
Mitra n Ion de la secția 
strungărie grea a Uzinelor 
,,Eleatroputere" din Craiova 
lucrează în schimb la a- 
ceeași mașină. Ei sînt frun
tași în muncă depășindu-și 
planul de producție cu 25 la 

sută.



AUGUST E LUMINA NO ASTRA
Fdurarii de frumusețe slăvesc Ziua Eliberării patriei 

și cuceririle revoluționare ale poporului nostru condus de partid

Ziua cea mai 
dragă vine

Grădiniță eu sulfine
Ziua cea mai dragă vine, 
August douăzeci și trei 
Șl cu surorile el.
Vine tinăra crăiasă 
Și la noi pe plai se lasă, 
Măre, șl-o zăresc sticlind, 
Pe-nn cal ager călărind 
Cu scările de argint : 
Pe-un cal ager nevăzut 
Șl la fugă priceput — 
Și vine numai la trap 
C o stea roșie in cap ; 
Vine crăiasa pe Olt 
Cu soarele prins la șold ; 
Ieșiți voi olteni afară 
Să-i aninăm flori la scară 
ȘI sub tTapul calului 
Dragostea olteanului, 
C-a rupt zaua lanțului 
De pe trupul omului.

Cules în comuna HVREZANl. 
raionul GILORT, regiunea CRA
IOVA.

August, lună 
de vară

August, lună de vară, 
Tu primeniși maica țară 
Cu cămașă de dreptate. 
Cit o fi soare s-o poarte: 
Cit o fi soare șl stele 
Și-o crește iarba-n muncele 
Să nu mal știe de jele; 
Doar garoafa luminii 
In grădina inimii, 
Să nflorească 
Și să crească 
Viata să ne-o-mpodobească.

Cules din comuna VLĂDEȘTI, 
raionul MUSCEL. regiunea PI. 
TE ȘTI.

Partidul 
seamăn nu are

Foaie verde șl-o călină 
Tare-i piatra-n cioclovină,') 
Fie ea mamă de piatră, 
Fulgerele cînd o latră 
Ca pe nimica mi-o curmă, 
De nici nu-i mai știi de urmă. 
Dar partidul seamăn n-are, 
Dectt ațineai mult mai tare 
Că nu-I fulger să-l doboare.
Au cercat vrăjmași odată 
Și-s azi pleavă vinturată.
De l-au vrut după zăbrele 
Și-au suit scară la stele. 
Dar fusceii-au fost de ceară 
Cum căzură-mi și spurcară 
Vatra cimitirului 
Sub firuțui pirului 
Și-am rămas stăpîni să fim, 
Peste cite-agonisim 
Stringem griul in cirstață 2) 
Și trăim frumoasă viață. 
După-a inimii povață.

Cules din comuna HUSNICIOA- 
RA raionul T. SEVERIN regiu
nea CRAIOV4,

1) Cioclovina — virf da munte
2) Cirstață — grămadă.

Cînd mă uit 
de pe Carpafi

Frunză verde meri rotați 
Cind mă uit de pe Carpați 
Văd țara in sus și-n jos 
Cu obrazul luminos.
Și mi-o văd in jos și-n sus,
Cit mă uit, boierii nu-e 
Că s-or dus pe drum cotit, 
Fi-le-ar neamu-alimănit;
Șl s-or dus duee-s-ar, duce — 
Și-or pus la avere cruce 
C-o rămas săracului,
La răspintea veacului.
Munților Carpaților
Dragi îmi stnteți fraților 
Că din virf de stincă seacă 
Privirea la drum Imi pleacă

Și pe țară se apleacă, 
Să-i vază comorile 
Și cimpul cu florile. 
Din nou verde meri chitați 
Cind mă uit de pe Carpați 
îmi fac ochișorii roată 
Și privesc in lumea toată; 
îmi pui stingă strășioară 
Și privesc din țară-n țară. 
Cind mă uit spre Caucaz 
îmi vin lacrimi pe obraz 
Și mă prinde crincen dor, 
Ca șoimul pe vint să zbor 
Zările să le străpung 
Pinâ-n Caucaz s-ajvng, 
C-am acolo frate bun 
Ne-am cunoscut lingă tun ; 
De la Iași la Tatra Mare. 
Am bătut cu el cărare 
Ca să-mi fie țara Doare. 
Gindule. pasăre iute. 
Du-te-n Caucaz. hai du-te! 
Și-i spune lui Vladimir 
Că mi-i țara trandafir. 
Trandafir stropit cu rouă 
C-am pus brațele-amindouă 
Și-unde neamțu-a dărimat 
Am zidit frumos palat. 
Spnne-i gindule. să-i spui. 
Că mi-i dor de vorba lui; 
De mi-i țara fără lanț 
A izbit și el in neamț. 
De mi-i țara stup bogat 
Și-al lui braț a singerat. 
Și-i urez de sănătate 
Și să aibă spor in toate!

Cules din comuna CtRȚA, ra
ionul FĂGĂRAȘ, regiunea STA
LIN.

Cucuie 
cu pene noi

Cucuie cu pene noi, 
Mindru cinți peste zăvoi; 
Cînd te-ascult din bătătură 
Nu știu ce ginduri mă fură — 
Și mă duc pe neștiute, 
Pe căi de lacrimi bătute,
Pe căile anilor,
Sălbile lacrimilor -
De mult la băgați munceam, 
Tu-mi cintai și eu plingeam.

Cucuie cu glas de toc
Veni altă vreme-n loc — 
Tinerețea-i strinsă.n cânt, 
Dulce-i viața pe pămlnt !

Cintu-n șes și munte crește 
Voia bună-n om rodește. 
Unde ochii ți-i faci roată 
Zărești țara luminată.

Cind pleci cuce de la noi 
îndemnat de vint și ploi 
Pe oriunde mi te duci, 
Tu aminte să.ți aduci, 
Să le spui străinilor 
De Tara Carpaților, 
Că-1 tinără ca lăstarul 
Și-nflorită ca frăgarul.

Și pe soare și pe stric. 
Mindru-i chipul țării mele, 
Și pe soare și pe lună, 
Sună, bucuria, sună — 
Pe Olt și pe Topolog, 
Din trei fire faci polog — 
Cintă cucuie vecine
C-am ajuns și noi la bine.

Cules din comun. BĂLCEȘ1l, 
raionul BĂBENI rerwaes PI
TEȘTI.

Pleacă-fi vîrful 
cetioară

Pleacă-ți vîrful cetioară 
Că e libertate-n țară ; 
Pleacă-te codruț de fag. 
Că trăim și noi cu drag; 
Suflă vintu-n ci mp eu flori | 
Avem turmă de miori 
Și pătul. casă de piatră, 
Sărăcia nu mai latră — 
Că tu știi bine. Ioane, 
Cind rinjea cu colți de foame 
Și ne mușca sufletu' 
De tăia răsufletu ...
Leagănă-te aluniș 
Că sintem și noi inscriși 
Cu satu-n gospodărie 
Și ni-s anii de mindrie. 
Pleacă-ți vîrful cetioară 
Că avem dreptate-n țară 
Ne-or adus-o muncitorii 
S-alunge ceața șt norii 
Să ne-nfașe numai zorii

Cu scutecul luminii 
Să se mire străinii

Cules din comuna B1STRICI- 
OARA. raionul CEAHLĂU, re
giunea BACĂU.

August, 
fecior vestit.,.

Alelei, vreme trecatA, 
Rea ca zeama de cucatâ ! 
Alelei, vreme nâroadă. 
Mult ne-ai văduvit de roadă, 
Dar te-ai prăpădit in urmă 
Cu-a Iui Hitler nea<ră turmă, 
C-a venit, măre, venit — 
In August, fecior vestit 
Și din tun a chiuit; 
Cind a chiuit odată 
S-a bucurat tara toată ; 
Chiuind și-a doua oară. 
Zori de ziuă se crftpară. 
Zori de ziuă luminoa&ă 
Peste inima voioasă.
Fasciștilor ca cioporu’ 
Moartea le-a-ncuiat zăvom’ 
Că prea mult au stors poporu'! 
Și de-atunci la noi în țară, 
Bate vint de primăvară, 
Vîntul de August stirnlt, 
Cum inima ne-a dorit.

Cules din comuna M.4UJ CV 
FLORI, raionul MLSCEL, re
giunea PITEȘTI.

Mîndră e fara 
moțească

Țara mea cu brazi umbroși, 
Duși sînt anii-ntunecoși. 
Țara mea cu munți de piatră 
Instelată-i a ta vatră — 
Primenită-i tot cu flori, 
Și glas de privighetori.
Țara mea, ponor de rai, 
Pe boieri mi-i desfătat 
Și gemeai — adine gemeai! 
Iară noi cu țundra spartă 
Tot umblam din poartă-n poartă. 
Cu doniți și cu ciubară, 
Săraci in bogată țară. 
Moțul e, romin căznit. 
Azi traiul ți-o Înflorit; 
Moțule cu piept de stincă, 
Azi dureri nu te mai mincă ; 
Moțule cu gind pribeag. 
Azi ți-i muntele mai drag — 
Lucri in cooperativă. 
Nu ți-s domnii Împotrivă, 
Că s-or dus duce-i-ar apa 
Unde și-o dus mutai iapa ! 
Și s-or dus minca-i-ar tina. 
Că ei ne furau lumina;
Munții noștri-naurați 
Și noi trudeam nemincați. 
Munții noștri cu comori, 
Noi pe drumuri călători — 
Din Cimpeal la Teleorman 
Stringeaai fărina-n găvan. 
Tot pribegind eite-un an. 
Minten vremea alta ni-i 
Cu poveri de bucurii. 
C-avem fărină in sac 
Și țoale ce mi-s pe plac. 
Cooperativa-i plină 
Ca soarele de lumină ; 
Moțule cu eisme noi. 
Azi ai scăpat de nevoi. 
Că partidul s-o luptat 
Și mindră soartă ți-o dat.

Cules din comuna SCĂRIȘOA
RA. raional CIM PENI, regiunea 
CUI.

Crește mîndrefe 
de floare

In grădina iumii mare 
Crește mindrețe de floare î 
Da’ nu crește pe pripor 
Ci-n piept la om muncitor ; 
Da’ nu crește-n Ioc răznit 
Ci-n suflet de om cinstit; 
Fir de floare vișinie 
Ce-i spune Prietenie — 
Firul ei a fost sădit, 
De frații din Răsărit. 
Cadă bruma cit de groasă, 
Florii mindre nici nu-i pasă ; 
Vină viscole cu sloi, 
Floarea-mbobocește-n noi. 
Bată vinturile toate, 
Să o fringă nu se poate 1 
Cine-o -ncerca să o rupă.

Buzele morții mi-1 pupă 
Cine-o-ncerca să o fure 
Fie-i teamă de săcure, 
Săcurea miniei grea 
Nu Iartă pe nimenea. 
Cui o cere că-i e dragă 
Firtat cu pacea se leagă... 
Floarea, floare, mindră floare, 
Pe-ale inimii răzoare 
Te-om uda la rădăcină, 
Cu dragostea noastră plină, 
Că ai lujer de lumină.
Ne-om căzni din zori în seară 
Să te-ncingi cu primăvară.

Cules din comuna TĂLPAȘU, 
raionul AMARADIA, regiunea 
CRAIOVA.

Dar din toate 
cîte sînt

Drag mi-1 codrul țării mele 
Cu viori de păsărele — 
Dragi mi-s munții cu izvoare, 
Cerul-nalt spoit cu soare 
Și gătit cu mahmudele 
De luceferi și de stele. 
Iubesc, măre, calul murg, 
Fața lunii in amurg, 
Holdele și florile, 
Stina cu miorile, 
Cintecele vesele. 
Toamna cu miresele... 
Dar din toate cite sint 
Mi-i mai drag negrul pămlnt; 
Pămintul care-1 muncesc 
Că nu mai e boieresc .— 
Eu il adap cu sudoare, 
El imi dă mărgăritare ;
Fating fruntea cu picioru', 
El Îmi crește griușoru. 
Și mi-1 crește mai bogat 
Și-i ferice traiu-n sat.

Cules din comuna BOCICOIU 
MARE, raionul SIGHET, regiu
ne. BAIA MARE.

Spune mumă, 
spune bine...

Foaie verde trei sulfine 
Spune mumă, spune bine, 
In ce apă m-ai scăldat 
De mi-i traiul lăudat ? 
Și zi-ml tu ce ursitori 
Mi-or adus scutec de zori 1 
Și ee miini mi-or făurit 
Straiul liniștii-nsorit ?

— Fătul meu, bujorul meu, 
Să-ți răspund nu-mi pare greu. 
Ți-or fost apă-n lăutoare 
Lacrimi multe și amare 
Din riui durerii mare, 
C-o plins țara in trecut. 
De s-o făcut vad pe lut.
— Spune mumă iar și iară. 
Să te-ascult că-i primăvară. 
Primăvară-i și-s zambile
Ale noastre faine zile. I
— Cind puneam plugu-n cotit*. 
Duceam dor de mămăligă. 
Piu sta la grofi pe masă, 
Noi ii duceam dora-n casă; 
Și-au venit zorii, fierbinții, 
S-o dus gerul suferinții! 
Faină-i ooleetiva noastră,
Ca • garoată-n fereastră. 
Ne dă miere și fărină, 
Prinzu-1 prinz și cina-i cină! 
Că tractoru-n urmă scoate 
Din pămint bogat bucate.

Cules din comuna TURU- 
LUNG, raionul OAȘ, regiunea 
BAIA MARE

Lie, lie, 
ciocîrlie

Lie, lie, ciocirlie, 
Spune-mi surioară mie
Ce tot zbori mereu spre soare, 
Ce te-ndeamnă, ce te doare? 
De cind zbori și nu-1 ajungi 
Dorul nu ți-1 mai alungi ? 
Lasă-1 pribeag cum se ține 
Că el a uitat de tine: 
Peste lume, peste nor, 
Cit pămintu-i călător. 
Nu te mai topi de dor.
Lie, lie, ciocirlie, 
Spune-mi gîndul tău și mie! 
— Măi omule frățioare, 
Să nu-ți fie de mirare 
Inima-mi cere să zboare, 
Să pot vedea lunca mare.

Cind văd oamenii arind
Și răzoare dărimînd,
Tare mi-i drag să le cint;
Cind văd bolda la mijloc 
Cintecul mi-i mai cu foc ;
Cind o văd la subțiori 
Mi-i cintecul cu fiori ;
Cind o văd pin-la grumaz. 
Curge cintecul talaz;
Că de-i holda-naltă, deasă, 
Puilor mei nu le pasă 
De talpa drumeților 
Șl zborul ereților.

Cules din comuna IZVORĂLU, 
raionul T. SEVERIN, regiunea 
CRAIOVA.

Maramureș, 
coif de fără...

Frunză de pelin amară 
Maramureș, colț de țară. 
Mult ne-am chinuit odată 
Cu inima-ndoliată.
In comuna Vadului, 
Sta durerea Iadului 
Spin in viața omului. 
Maramureș, colț de țară — 
Vremurile se schimbară, 
Că viteazul August. 
Fecior cu trupul robust, 
Alungat-a hitleriștii 
Ca tecșelile miriștii, 
Cind pui foc din mărgioară 
Și eenușa-n vint le zboară. 
Maramureș, colț de țară, 
Cum ai fost, n-oi mai fi iară ! 
Rămii numa-n primăvară l 
Maramureș, Maramureș, 
Cînd vine Vișeul gureș 
El ne-ngină bucuria 
Că.ntărim gospodăria. 
Maramureș, țară veche, 
Vremea-1 fără de pereche 1

Cules din comuna VAD, raio
nul SIGHET, regiunea BAIA 
MARE.

Viers de ceteră, 
auzi...

Frunză verde de pe duzi 
Viers de ceteră auzi 
Din Banat și pin-la Ieși, 
Trece peste codrii deși 
Din Slgbet la Marea Neagră, 
Dor cu dor in vers se leagă; 
Da’ nu-i ceteră cu strune 
Inima-i cu vorbe bune 
Și-așa sună de frumos. 
Că ni-i traiul omenos — 
Și-așa sună de eu drag 
Că sînt bucurii șirag, 
Ca rouă in dimineață 
Și mărgelele pe ață.
Viersul ce se năvădește 
Inima U dăruiește 
Lui August două-ș-trei 
Că ne-a scos din anii grei 
Și ne-a dat la fiecare 
Libertate, mindră floare; 
Și-am sădit-o in grădină 
Vieții să ne dea lumină. 
Inimă, ceteră rară, 
Stringe-n cint din zori in seară, 
Toată dragostea din noi 
Și cu muguri și cu foi 
Și-o-mpletește in cunună, 
Tot cu dor și voie bună 
Lui August să i-o-nchinl, 
Că-n loc de cărări cu spini 
Ne-a dat drum cum altul nu-i, 
Drumul socialismului, 
Să trăim cu-ndestulare. 
Că prea dor ne-a fost de soare.

Cules din comuna IUDA, raio
nul BISTRIȚA, regiunea CUUJ.

Partidul,
soare de mai...

Foaie verde rujioară 
Dragu-mi i de tine țară, 
Că partidul nostru bun 
Te-o scutit de plumb și tun, 
Cămașa de neagră jele 
El ți-o rupt-o bucățele 
Șl țl-o cusut alta nouă, 
Cu mărgelușe de rouă ; 
Și ți-o cusut una lină 
Din mătase și lumină, 
Bucură-te țară dragă, 
Că s-o dus vremea beteag* 
Colo-n fundul veacului 
Și-amu 1 vremea cintului. 
Măruț roșu legănat.

Mindru-i viersul peste sat, 
Peste sat, peste oraș 
Și inima-i ceteraș.
Cintă inimă cu toc 
Că ni-i traiul ou noroc. 
Partidul, soare de mai, 
A dat foc Ia putregai 
Și-o rămas viața-npupat* (1) 
De bucurii Înfășată.
Țară, țară, plai frumos, 
Te uită pe vreme-n jos 
Să vezi cum ai fost odată, 
Ca o mumă-ndoliată — 
Cu ficiorii in tranșei, 
Aveai ochi de lacrimi grei, 
Amu ficiorii-s cu tine, 
Plumbuț calea nu io ține; 
Amu flciorH-s la coasă 
Și jelii nu ee mai lasă, 
Partidul pe toți ne-o scos 
La drum mindru, luminos.

Cules din comuna CIULEȘTI, 
raionul SIGHET, regiunea BAIA 
MARE.

1} lnpupala — imboboeitd

August e lumina 
noastrăee.

Floricică din fereastră 
August e lumina noastră, 
Răsărită-i și n-apune 
încunună vremuri bune. 
Pînă ieri cu lanț pe miini 
Și acum fără stăpini. 
Pină ieri in sărăcie 
Și azi in gospodărie — 
Și ni-i podul plin cu griu, 
C-a fost holda pin’ la brtu. 
Cu spicul cit grauru’ 
Și bobul ca aura’ 
De Ia șes in virf de munți 
O lumină stă pe frunți; 
August cu lumină mare, 
Peste vreme călătoare 
Cioate-aprinzi și putregai. 
Iar nouă puteri ne dai.

Cules *« comuna BtCLBȘU, 
raional STREHAIA, regiunea 
CRAIOVA.

23 August
Foaie verde lemn Îngust 
Douăzeci și trei August 
Ca un vint de primăvară 
A cuprins a noastră țară 
Șl din lacrimilc-amare, 
Au dat muguri șl-a dat floare, 
Cit e-al vieții codru des, 
Colo-n munte și la șes. 
Nici ii plouă, nici H tună, 
Că și-a găsit calea bună 
Cu partidul înainte. 
Vreo răscruce nu-1 mai minte, 
Că lumina Ini a mare, 
Arde numai pe-o cărare. 
Vlnturi rele cite-or bate, 
Nu-1 doboară, nu-1 abate. 
Și iar mindră frunză-n vie 
Comunismul o să vie, 
Zi cu zi tot mai aproape 
Cum e țărmurul de ape 
Șl arcușul de vioară. 
Zambila de primăvară...

Cules din comuna MAIĂJ CU 
FLORI, raionul MUSCEL, regiu
ne. PITEȘTI.

In Maramureș 
la noi

Trifoiaș eu patra foi 
In Maramureș la noi 
Crește lan de griu frumos, 
Suflă-1 vintu-n sus și-n jos. 
Mai 11 suflă către soare, 
Dragu-mi-i fără răzoare.
Suflă-1 vintu-n jos și-n sus 
Că harnici oameni l-or pus — 
Și l-or pus cu mașina 
Să-nmulțească fărina — 
Și l-or pus cu tractam’ 
Să nu ducă pinii doru' 
Și Iar verde foi de dud 
Pe la noi pe la Ieud 
Colectiva e-ntărită 
Și-are omul dalbă pită 
Că-i de August dăruită.

Cules din comuna IEUD, ra
ionul VIȘEU, regiunea BAIA 
MARE.

Poezii culese de 
ION SOCOL



Rezultatul 
concursului

Iacob Dragomir — 
Luciu Grigore — 
Vladimir Kelman —

Călărași; 
Orșova ; 
Deva.

Obiectele care se cer pen 
tru examenul de admitere la 
școlile tehnice care pregătesc 
personal tehnic, sînt urmă- 
tear ele :

— matematică, scris și oral; 
fizică oral ; la școlile tehnice 
care pregătesc tehnicieni : 
drumuri și poduri ; exploa
tare pentru poștă și telecomu
nicații; tehnicieni electrome
canici în cinematografie ; de 
exploatări auto; construcții 
forestiere; metrologi ; topo- 
grafi; îmbunătățiri funciare ; 
electrofizio-radiologi ; utilaje 
medicale optice; mecanici 

e principali de telecomunicații.
Ciucă Florea — Caransebeș. 
La școlile tehnice care pre

gătesc personaj tehnic pentru 
arhitectură și sistematizare ; 
lucrări de proiectare în indu
strie ; desenator tehnic pentru 
arhitectură și construcții, o- 
biectele de examen sînt:

— Matematică scris și 
fizică oral, desen-lucrare 
fică.

Haralambie Ghinea — 
racal.

La școala tehnică de 
logie obiectele de 
constau în — matematică scris 
și oral ; geografia 
generală a R.P.R. 
oral ; geologia oral.

Gheorghe Ifrim — 
lung Moldovenesc, 
Iliescu — Craiova.

în școlile tehnice cu durata 
de școlarizare 1—3 ani care 
pregătesc muncitori de înaltă 
calificare precum și în cele 
care pregătesc personal teh
nic se primesc absolvenți ai 
școlilor medii de cultură ge
nerală care AU EXAMENUL 
DE MATURITATE, în vîrstă 
de 17—25 ani.

înscrierile în școlile tehnice 
se fac între 10—24 septembrie 
la sediul fiecărei școli sau la 
centrul de înscriere în baza 
unei cereri însoțită de urmă
toarele acte :

— Certificatul de naștere 
(copie legalizată de școala la 
care se înscrie).

— Diploma de maturitate 
(în original).

— Certificatul de sănătate 
cu rezultatul analizei sîngelui 
și al radioscopiei pulmonare.

— Declarația tip din care 
să rezulte starea materială a 
candidatului (a părinților 
a susținătorilor legali).

Pentru școlile tehnice 
Centrocoopului candidații 
buie să aibă stagiul 
satisfăcut.

Examenul de admitere se 
ține între 25—30 septembrie 
din materia cuprinsă în pro
gramele de învățămînt ale 
claselor VIII—XI din școlile 
medii de cultură generală.

Florentina Ciontea — Bucu
rești.

începînd cu anul școlar 
1959-1960 înlesnirile pentru 
continuarea studiilor stabilite 
prin Hotărîrea Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne nr. 271 din 
martie 1959 se acordă și ele
vilor din clasele a IX-a, a X-a, 
și a XI-a. de la învățămîntul 
seral și fără frecvență precum

cer pen-

oral, 
gra-

Ca-

geo-
examen

fizică
scris

Cîmpu- 
Grigore

sau

ale 
tre- 

militar

și elevilor din școlile munci
torești ; orice alte înlesniri de 
studiu anterioare fiind anu
late. Ca urmare, în baza Re
gulamentului cu privire la or
ganizarea și funcționarea în- 
vățămintului seral și fără 
frecvență, de cultură generală 
și superior aprobat prin Or
dinul ministrului învățămîn- 
tului și Culturii nr. 125 din 
1959 dumneata beneficiezi de 
un concediu de studii plătit 
cu durata de 30 zile lucră
toare pe an, în afara conce
diului legal de odihnă cu con
diția de a promova an de an 
ciasele și de a-ți îndeplini în
datoririle de producție. Regu
lamentul prevede că elevilor 
din clasa a XI-a care urmează 
să se prezinte și la examenul 
de maturitate concediul de 
studii se majorează de la 30 
la 40 de zile.

Emil Arbore — Fălticeni, 
Vasile Grigore — Bistrița.

Elevii care au urmat incom
plet studii de grad mediu în 
alte școli decît cele de cul
tură generală (școlile medii 
tehnice înființate prin legea 
de reformă a învățămîntului 
din anul 1948 (anii I—IV) ; 
liceele industriale și comer
ciale (clasele V—VIII); șco
lile superioare de comerț (cla
sele V—VIII) ; școlile supe
rioare de arte și meserii (cla
sele V—VIII) ; școlile pedago
gice de învățători și educa
toare (anii I—IV) ; școlile nor
male de învățători și educa
toare (clasele V—VIII), pot da 
examen de diferență în vede
rea echivalării și continuării 
studiilor la învățămîntul de 
cultură generală. Tabloul exa
menelor de diferență pentru 
echivalarea cu școala medie 
de cultură generală a acestor 
școli este prevăzut în anexa 
nr. 3 a Regulamentului cu 
privire la organizarea și func
ționarea învățămîntului seral 
și fără frecvență de cultură 
generală și superior.

Salon ta- 
Vieru —

care nu

ii eana Szabo — 
Oradea, Constanța 
Ceacova-Timișoara.

Oamenii muncii
au absolvit școala elementară 
de 7 ani sau o școală echiva- 
lentă își pot completa studiile 
claselor V, VI, VII prin în- 
vâțămintul seral și fără frec
vență de cultură generală or
ganizat în cadru] școlilor și 
al secțiilor serale sau al sec
țiilor fără frecvență. Această 
categorie de elevi va avea 
următoarele înlesniri : vor fi 
programați în schimburi de 
producție care să le permită 
frecventarea zilnică a cursu
rilor și a orelor de consulta, 
fii precum și pregătirea pen
tru lecții, 
de elevi 
concediul

Această categorie 
nu beneficiară de 
de studii plătit

„Verificaji-vă cunoș- 
♦infele de cultură ge

nerală" cu tema: 
„Cum se reflectă în 

cultura romînească 
mari evenimente 

din istoria patriei"
In urme trierii răspunsuri

lor trimise la concurs de nu
meroși tineri s-a stabilit pe 
baza punctajului realizat de 
fiecare participant următorul 
rezultat :

PREMIUL I IN VALOARE 
DE 1.200 LEI : CargaHc I. 
Constantin — lăcătuș, U.S. 
„Frigotehnica" - București.

PREMIUL n ÎN VALOARE 
DE 800 LEI : Diaconescu 
Gheorghe Paul — radiotele
grafist, T.A.R.O.M.

PREMIUL HI IN VALOARE 
DE 600 LEI : Sedan Sergiu — 
elev — Școala medie „Mihoi 
Viteazu" București.

MENȚIUNI IN VALOARE 
DE 300 LEI : Dragomir Nan 
- învățător orașul Deva ; Ca- 
lână Vasi'ica — muncitoare, 
Filatura Dacic - București ; 
Cenușă Mircea - elev, Școa
la tehnică de muncitori cu 
înaltă calificare Ocna Mure
șului — Cluj ; llie D. Ștefan 
-contabil, Oficiul 
de îmbunătățiri

regional 
funciare 

Constanța ; Cojocaru Emilia 
Margareta - elevă, Școala 
tehnică de telecomunicații — 
București : Anghel Th. Dumi
tru - socotitor, G.A.C. „Vic
toria Socialismului" comuna 
Gliganul de Jos, raionul 
Costești ; Lup ea Cornelia, 
maistru — Șantierul Hidro
centralei Sadu V — Sibiu,; 
ionescu Th. Emilia 
București.

Cu această ocazie 
„Sointeii tineretului" 
te mulțumiri tuturor 
care au participat 
curs.

- elevă

redacția 
tronsmi- 
tinerilor 
la con-

La Turda se construiesc 
noi blocuri de locuințe

La Turda au început zilele 
trecute lucrările de construcție 
la cinci blocuri care vor '* cu
prinde 205 apartamente formate 
din 2—3 camere și dependințe. 
Totodată a început construcția 
unei centrale termice care va 
asigura încălzirea noilor blocuri.

Hotelul turistic de la Poiana Stalin, așezat într-un pitoresc 
peisaj.

FOTBAL

♦ Joi și-a început turneul în 
R. F. Germană echipa de fotbal 
Torpedo Moscova. In primul me
ci, fotbaliștii sovietici au intîl- 
nit in orașul Gelsenkirchen echi
pa Shclke 04 — fostă campioa
nă a R F. Germane. Intîlnirea 
a luat sfirșit cu scorul de 5-2 
(1-2) în favoarea echipei sovie
tice Cu tot timpul ploios, me
ciul a fost urmărit de peste 
40 000 spectatori. La 13 august, 
Torpedo Moscova va juca la 
Frankfurt pe Main.

petiția feminină titlul de campi
oană a lumii a fost cucerit de 
sportiva sovietică Vera Zubova 
care a totalizat 438,5 puncte. Pe 
locul dai s-a clasat coechipiera 
sa Ludmila Akimova cu 437 
puncte. Reprezentanta R. P. Ro
mine, Elisabeta Popescu a ocu
pat locul 5 cu 423 puncte.

Proba masculină s-a încheiat 
cu victoria lui James A render 
(S.U A.) — 449.5 puncte, urmat 
de G. Galabov (R, P. Bulgaria) 
446,5 puncte fi J, Jehlicka (R.S. 
Cehoslovacă)—446 puncte.

CANOTAJ 
ACADEMIC

PARAȘUTISM
F***--------- -----------

• Campionatele mondiale de 
parașutism sportiv au continuat 
la Sofia. Joi a luat sfirșit proba 
individuală de săritură de la 2000 
m cu deschiderea întirziatâ a 
parașutei (23" — 30') și exe
cutarea unui complex de figuri 
in timpul căderii libere. In com-(Agerpr.t)

Pe arșiță, o baie prinde bine... (în sectorul avicol al G.A.S. Minăstirea, raionul Oltenița). 
Foto : AGERPRES

LONDRA. - Pe lacul Wil- 
lesden din apropiere de Lon
dra au început vineri cam
pionatele europene feminine 
de canotaj academic la care 
participă 200 de sportive re- 
prezentînd 12 țări. în prima 
zi au avut loc calificările la 
ce’e 5 probe incluse în pro
gramul campionatelor. în pro
ba de dublu echipajul R.P. 
Romîne a cîștigat seria II-a 
cu timpul de 3’54’* înaintea 
Belgiei și Angliei calificîn- 
du-se astfel pentru finala 
probei. Echipajele țării noa
stre în probele de 8 plus 1, 
4 plus 1 cu vîsle și 4 plus 1 
cu rame își vor disputa astăzi 
din nou șansele în recalificări 
pentru a putea obține dreptul 
de a participa la finalele res
pectivelor probe.

CARNET OLIMPIC

încheierea lucrărilor consfătuirii
pe țară privind pregătirea 

celor mai hune condiții pentru 
însămînțarea grîului de toamnă

Vineri s-au încheiat în Ca
pitală lucrările consfătuirii pe 
țară, organizată de Ministerul 
Agriculturii, privind pregătirea 
în ©ele mai bune condiții a în- 
sămînțării grîului de toamnă în 
acest an.

La consfătuire au participat 
cadre de conducere ale sec
torului agricol de stat și coope
ratist, activiști de partid și ai 
organelor puterii locale de stat, 
oameni de știință, muncitori și 
colectiviști fruntași, ingineri 
și tehnicieni agricoli.

A fost analizat felul cum s-au 
îndeplinit recomandările 
sfătuirii din anul trecut 
vire la complexul de 
agrotehnice aplicate la 
grîului, precum și unele

con- 
cu pri- 
măsuri 
cultura 

o____ , r_____T______rezul
tate în comportarea soiurilor. 

Pe baza referatelor și dis
cuțiilor purtate, precum și a ex
perienței fruntașilor în produc
ție, consfătuirea a făcut reco
mandări privitoare 1a agroteh
nica soiurilor de grîu de toam
nă; extinderea în agricultură 
a unor soiuri de grîu de toam
nă cu productivitate ridicată și 
cu însușiri corespunzătoare con
dițiilor naturale ale țării noa
stre; folosirea îngrășămintelor; 
lucrările de pregătire a solului: 
semănatul; agrotehnica grîului 
irigat și combaterea dăunăto
rilor.

Luînd cuvîntul în cadrul eon

De ce doar spectatori?
(Urmare din pag. l-a)

Cu prilejul celei de-a 15-a 
aniversări a eliberării Coreei 
de sub jugul cotropitorilor 
japonezi, vineri seara a avut 
loc la cinematograful „Repu
blica" din Capitală, un spec- 
tacol de gală organizat în ca
drul „Zilelor filmului din 
R.P.D. Coreeană". A fost pre
zentat filmul artistic „Iubiți 
viitorul", o producție a cine
matografiei coreene.

La spectacol au asistat re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe. 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii. Institutului 
pentru relațiile culturale 
străinătatea, oameni de 
și cultură, un numeros 
blic.

Au fost de față Kim 
Dik. ambasadorul R.P.D. 
reene la București și membri 
ai ambasadei.

Tov. M Staneiu, director 
general adjunct al Direcției 
generale a Cinematografiei 
din Ministerul învățămîntului 
și Culturii, luînd cuvîntul a 
evocat lupta plină de abnega
ție a poporului coreean pen
tru libertate, subliniind rea
lizările pe care le-a obținut 
în anii de după eliberare sub 
conducerea înțeleaptă a par
tidului său marxist-leninist.

După prezentarea documen
tarului „Coreea trebuie uni
ficată !“ a rulat filmul care 
înfățișează un episod impre
sionant din lupta eroică a 

frunte 
co

ir Vineri dimineața, în lo
calitatea Olimpia a fost a- 
prinsă flacăra olimpică care 
va arde în timpul desfășură
rii celei de-a 17-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Roma. De la Olimpia la 
Atena, flacăra olimpică va fi 
purtată de numeroase ștafete 
alcătuite din cei mai buni 
sportivi greci. Flacăra va a- 
junge astă-scară la Atena. Cu 
acest prilej, va avea loc o fes
tivitate pe stadionul care a 
găzduit in anul 1896 primele 
Jocuri Olimpice Moderne. 
Apoi, flacăra olimpică va fi 
predată președintelui Comite
tului Olimpic Italian care o 
▼a duce în Italia pe bordul 
vasului „Vespucci".

democrat-popular și în același 
timp să se recreeze.

Casa de cultură a studenți
lor din Iași — respectiv con
ducerea acestei case — dorind 
să realizeze cît mai multe 
lucruri, pierde uneori din ve
dere calitatea, conținutul a- 
cestora. Acțiunile se pregătesc 
în pripă, de aceea unele nu 
dau rezultatele cele mai bune. 
Un exemplu : concursul ghi. 
citoare cu tema „R.P.R. pe 
drumul desăvîrșirii construirii 
socialismului". Organizarea 
lui a fost defectuoasă : cine a 
fost în ziua respectivă la casa 
de cultură a fost invitat la 
concurs. Nu s-a făcut o pre
gătire prealabilă, studenților 
nu li s-a recomandat, spre stu
diu, o bibliografie largă, adec
vată temei, astfel ca acest 

1 concurs să fie cu adevărat un 
' prilej de învățăminte. Și de
sigur, răspunsurile n-au fost 
cele așteptate. A răspuns fie
care concurent din ce și-a a- 
mintit. Nici audițiile muzicale 
nu sînt mai bine întocmite. 
In Ioc ca acestea să fie pregă
tite pentru ca studenții să-și 
însușească metodic unele cu
noștințe din domeniul muzicii, 
punctul din program „audiții 
muzicale- este rezolvat sim
plist : se pun discuri și cine 
vrea vine și ascultă muzică. 
Nu se fac prezentări, nu se 
organizează concerte-leeție 
care sînt foarte solicitate de 
studenți.

Și e păcat, pentru că stu
denții vin la casa de cultură 
în număr mare. Atracției pe 
care studenții o simt pentru 
casa lor de cultură trebuia 
să i se răspundă cum se cu
vine : printr-un program bine 
chibzuit și la fel realizat. Con
ducerea casei de cultură tre
buie să facă o selecție în pla
nul pe care-1 are, să înlăture 
ceea ce încarcă programul. Va 
observa astfel că unele activi
tăți se repetă, iar altele nu 
sînt la nivelul cerințelor stu
denților.

Timpul de vacanță care a 
mai rămas trebuie folosit din 
plin. E necesar de pildă șă 
fie revizuită tematica confe
rințelor, axînd-o pe proble
mele legate de cele mai ac
tuale evenimente politice in
terne și internaționale. Nici 
o clipă să nu se scape din ve
dere atragerea studenților la 
organizarea acțiunilor despre 
care aminteam mai sus. în 
plan casa de cultură și-a pro
pus ca tinerii muncitori să 
devină oaspeți obișnuiți ai 
studenților. Pentru aceasta, 
însă, trebuie să organizeze 
programe care să suscite inte
resul și al studenților și al 
tinerilor muncitori. Mai multe 
programe în aer liber, mai 
multe concursuri care să sti
muleze pe studenți să se pre
gătească, să citească diverse 
lucrări, mai multe activități 
artistice — iată pe ce linie tre
buie să meargă casa de cul
tură. Planul Casei de cultură 
a studenților din Iași trebuie 
să capete un contur mai clar 
pentru timpul care a mai ră
mas, să aibă un mai pronun
țat caracter studențesc, iar la 
realizarea lui să participe stu
denții înșiși.

sfătuîrîî, tovarășul Alexandru 
Moghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, a transmis partici- 
panților și tuturor lucrătorilor 
din agricultură din partea C.C. 
al P.M.R., a Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne și per. 
sonal din partea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej, un salut 
călduros și felicitări pentru suc
cesele obținute în producția 
cerealieră anul acesta. Arătînd 
că agricultura țării noastre, în 
plină transformare socialistă, 
s-a dezvoltat mult în ultimii 
ani datorită- creării unei puter
nice baze tehnico-materia'le și 
aplicării tot mai complete a 
măsurilor agrotehnice, vorbito
rul a subliniat că sarcina ac
tuală a oamenilor muncii de pe 
ogoare este de a ridica tot mai 
mult producția agricolă și în 
special cea cerealieră, îndepli
nind astfel Directivele celui 
de-al IlI-lea Congres al P.M.R. 
Tovarășul Alexandru Moghioroș 
a făcut apoi o serie de recoman-, 
dări în legătură cu principalele 
măsuri tehnico-organizatorice 
ca: executarea în bune condiții 
a lucrărilor agrotehnice, efec
tuarea arăturilor la o cît mai 
mare adîncime, fertilizarea so
lului, folosirea celor mai 
ductive soiuri de semințe etc. 
în vederea obținerii de recolte 
bogate în anul 1961. Vorbitorul 
a scos în evidență în încheiere 
continua preocuparea partidu
lui și guvernului pentru gene
ralizarea experienței fruntașilor, 
îmbunătățirea sistemei de ma
șini agricole, dezvoltarea mun
cii de cercetare științifică și le
garea ei de practică, acțiuni 
menite să contribuie la ridicarea 
nivelului agriculturii țării.

Participanții la consfătuire au 
chemat pe toți lucrătorii din 
G.A.S. și S.M.T., pe membrii 
gospodăriilor colective și ai în
tovărășirilor agricole, inginerii 
și tehnicienii agronomi să a- 
plice metodele recomandate de 
qonsfătijire .înr_mod diferențiat, 
ținînd, seama de condițiile lo- 

. cale, din fiecare unitate agricolă 
socialistă. Muncind în strînsă 
colaborare, oamenii de știință și 
practicienii au fost chemați de 
asemenea să găsească 
tode care să ducă la 
producției ‘de cereale.

Pe baza rezultatelor ______
perienței acumulate, participan- 
ții la consfătuire s-au anga
jat ca, sub conducerea partidu
lui, să îndeplinească sarcinile 
de producție pe anul 1961, să-și 
sporească eforturile pentru a 

de ce- 
astfel 

de cel 
P.M.R.

pro-

noi me- 
sporirea

mări continuu producția 
reale, pentru a traduce 
în viață sarcina trasată 
de-al IlI-lea Congres al

Conferința de presă de la Ambasada 
Germane

. Wolfgang Schomburg, șeful 
sectorului construcții de mașini 
al Comisiei di “Stat a Planifi
cării a R. D. Germane, a vor
bit apoi despre cea de-a 9-a 
Plenară a, C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
care a aprobat Comunicatul a- 
doptat de intîinirea 
București 
partidelor 1 comuniste șl mun
citorești din țării© socialiste 
și care a dezbătut de aseme
nea o serie de probleme pri
vind dezvoltarea economică a 
R. D; Germane în anii urmă-

R. D. 1
Vineri, la Ambasada R. D. 

Germane din București a avut 
loc o conferință de presă la 
care au participat ziariști romîni 
și corespondenți ai presei străi
ne.

Cu prilejul conferinței, Henry 
Bringmann, însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R. D. Ger
mane la București, a vorbit ■ 
despre 
muncii 
potriva 
man ți 
Germaniei occidentale, 
unificarea pe baze pașnice 
Germaniei.

lupta dusă de oamenii 
din R. D. Germană îm- 
militarismului vest-ger- 
a înarmării atomice a 

pentru

de la
a reprezentanților

romîn 
cu 

artă 
pu-

r i a a a cîști a t

Ben 
Co- (Urmare din pag. l-a)

chibzuit. Au chibzuit și au

n om

poporului coreean. în 
cu comuniștii, împotriva 
tropitorilor japonezi.

Publicul a primit cu 
dură noua realizare a
matografiei R.P.D. Coreene.

au 
hotărît

Incepînd de a doua zi, briga
da a trecut la „lucru**. Mai în* 
tii s-a apropiat de „singuratic", 
brigadierul :

— Ei, cum merge, Ioane ?
- Bine - răspundea scurt 

Băbeanu, dindu-i să înțeleagă 
că n-are timp de pierdut.

— Și nu-ți e ție urît așa, de 
unul singur ?
- Ași, de ce să-mi fie ? - 

mințea „singuraticul" dînd mai 
departe cu sapa.

Și pleca brigadierul. Veneau 
pe urmă ceilalți, fâondu-și cale 
intr-acolo. La 
pundea scurt, 
apoi pofta de 
Au început să
una, despre alta, ca oamenii. Ș 
cu fiecare zi ce trecea, lui Bă
beanu îl venea tot mai greu să 
lucreze singur ca un cuc. Băieții 
îi aduceau vești frumoase. „Brî-

început le răs- 
morocănos. Mai 
vorba l-a biruit.

discute despre

căl- 
cine-

(Agerpres)
I

ga da noastră a făcut atît șl 
atît". Sta, se gîndea și se po- 
somora. Oamenii 
oeau la un loc, își 
bucuriile și cînd 
greu simțeau umărul unul altuia 
și le era mai ușor. Pe cînd el... 
Fără tovarăși, omul nu se 
simte om. Și pe urmă, co
lectiva pentru care munceau 
toți îi era dragă și lui. Șî-a 
dat seama de asta și mai 
mult în zilele astea. Da, greș'se 
rău de tot socotind gospodăria 
doar un loc unde vine să mun
cească pentru a primi în schimb 
cereale și bani. Nu era așa. 
Simțise asta cu sufletul lui. Cînd 
văzuse griul... Ce mîndrețe de 
grîu avea gospodăria colectivă 
din satul Horia, regiunea 
Galați. „Griul nostru dă cel pu
țin 3000 de kg. la hectar", zi
sese Nazîru. Al nostru deci... Al 
lor, al tuturor. Care va să zică 
aici era cheia belșugului. Să 
crească intîl „al nostru". Din i 
„al nostru" vine și „al meu".

ăștia mun- 
împârțeau 

le era mal

Carevasăzieă atunci cînd încer
case să-și tragă tovarășii pe 
sfoară, furase din acest „al 
nostru". Nu-i fusese gîndul de
cît la „al lui“. Gîndurile astea 
îl făceau să se ducă la briga
dier și să-i spună : „Nu mai 
vreau singur, m-am săturat".

Dar îi era rușine pentru tot ce 
făcuse pină atunci. Și totuși, 
pină la urmă s-a dus. A intrat 
iar între oamenii brigăzii, l-au 
dat un rînd pe tarla între Na
zîru și Ganea.

— Ei, cum merge, îl cerceta 
brigadierul.

Ar fi vrut sâ-i spună că se 
simt» parcă un alt om, mai pu
ternic, mai limpede, <nai altfel. 
Că simte cit de mult greșea cînd 
credea că totul e să faci pentru 
tine, că se gîndise atît de puțin 
la tovarășii lui. Dar nu-i răs
punse decît atît:
- Bine !.,. ‘
Și repezi sapa într-o tufă de 

mohor, grăbit sâ-I ajungă din 
urmă pe Nazîru.

RAMIFICAȚII STINGĂ 

SAU DREAPTA

Livrează prompt fără 
repartiție

FURADICIL

MO- 
und e 

cele

întreprinderea
de Utilaje

„6 Martie
Timișoara

Str. Circumvolutiunîi nr. 8 
telefon 47-38

• Pină in prezent in satul o- 
limpic din Roma sint găzdui ți 
230 de sportivi din cei 7.000 
care vor participa la Jocurile 
Olimpice. Acești sportivi sînt 
din Australia, Japonia. Indone
zia, R, P. Romînă, Sudan, Tu
nisia, Pakistan și alte țări.

pentru linie îngustă ecarta- 
mentul 760 mm tg 1:8 

tip 17,65 cu aparat de 
manevră

ANOTĂ 
deschiderea COMPLEXULUI 
DEL DIN HUNEDOARA, 
populația va fi deservită in ___
mai bune conditiuni prin următoa

rele secții ale noului complex : 
CONFECȚII LA COMANDA PEN
TRU BĂRBAȚI, FEMEI și COPII 

după ultimele jurnale de modă 
ÎNCĂLȚĂMINTE LA COMANDA 
ȘI REPARAȚII PENTRU BĂR

BAȚI, FEMEI ȘI COPII 
STUDIO FOTOGRAFIC 

CEASORNICĂRIE ȘI REPARAȚII 
DE RADIO ȘI ELECTRICITATE, 
SALON DE COAFURA COSME
TICĂ ȘI MANICHIURA, FRI

ZERIE
Vizitați noul complex model al 

Cooperativei „DRUM NOU" din 
HUNEDOARA

I -Nil vyt

„Librăriile sini bogat 
aprovizionate cu caiete I 
si rechizite școlare

F .MANm 2ILNIC PĂSĂRILE Șl ANIMALELE 
_cu adausjh antibiotice

obțineți sporuri 
ridicate <i. carne 
$1 ouâ

P-rR O: 4) u: S. t L E

FABRICII DE ANTIBIOTICE -IAȘI



Situația din Laos

Oamenii muncii din Cuba sint hotăriți sâ apere cuceririle revo
luției. lata doi patrioți păzind o întreprindere festă proprietate 

americană, azi naționalizată.

La Moscova

Deschiderea
Expoziției

a R. P
industriale
Ungare

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 12 au
gust, în Parcul central de cul
tură și odihnă „Maxim Gor
ki" din Moscova s-a deschis 
Expoziția industrială a Repu
blicii Populare Ungare.

In cele șase pavilioane cu o 
suprafață totală de aproxima
tiv 12.000 mp și pe suprafețele 
descoperite din jurul lor sint 
prezentate mostre ale indus
triei Ungariei socialiste — de 
la strunguri revolver, automo
bile- și tractoare pînă la obiec
te de artă executate cu o ui- 
mitoare măiestrie din porțe
lan și argint.

La deschiderea expoziției au 
participat membrii delegației 
guvernamentale ungare, în 
frunte cu președintele guver
nului R. P. Ungare, Ferenc 
Munhich. De asemenea la fe
stivitatea deschiderii au parti
cipat Averki Aristov, Leonid 
Brejnev, Otto Kuusinen, 
Anastas Mikolan, Mihail Sus
lov,

Cgvîntul de deschidere a 
fost rostit de Mihail Nesterov, 
președintele Camerei de Co
merț a U.R.S.S.

Ay luat apoi cuvlntul Anas
tas Mikoian și Ferer.c Mun
nich.'

Expoziția Ungariei frățești 
arată în mod convingător, a 
6pus A. I. Mikoian, ce succese 
poate obține într-o perioadă 
istorică scurtă un popor care 
a scuturat jugul capitalismu
lui și a obținut ca în econo
mia sa să predomine sectorul 
socialist.

O parte a cuvîntării lui A. I. 
Mikoian a fost consacrată 
problemei dezarmării. El a 
subliniat că propunerea gu
vernului sovietic cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
a fost primită cu uriaș entu
ziasm de toate popoarele. In 
încheierea cuvîntării sale A. I. 
Mikoian a urat mult succes 
expoziției industriale a R. P. 
.Ungare.

-------•-------

Senatorul Humphrey 
despre superioritatea 

invâțămintului sovietic

Maga-
Universității din 
Humphrey subli- 
învățămîntul în

WASHINGTON 12 (Ager
pres). — TASS transmite j 

In articolul publicat în re
vista „Alumny News 
zine“ a 
Louisiana, 
miază că 
Uniunea Sovietică ,.se află la 
un nivel foarte înalt** 4.

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
TASS transmite : Ziarele care 
au apărut vineri la Moscova au 
publicat unele amănunte privi
toare la „activitatea" lui E. M. 
Kirton, atașatul militar al aeru
lui ol S.U.A., căruia i s-a cenjt 
să părăsească Uniunea Sovie
tică pentru activitatea sa incom
patibilă cu statutul de membru 
ol corpului diplomatic.

Kirton, scrie ziarul „Trud“, se 
îndeletnicea cu culegerea de 
informații cu caracter de spio
naj. Anul trecut, informează zia
rul, colaboratorii aparatului a- 
tașatului militar c! aerului cl 
S.UA. cu făcut 37 de „călăto
rii", vizib’nd 83 ce orașe din 
Uniunea Sovietică. Numai in 
primele patru luni ale acestui 
cn ei au întreprins 18 călătorii 
in 34 de orașe. In timpul șe
derii sale in U.R.S.S., Kirton în
suși a efectuat de peste 20 ce
ori deplasări pe diferite vesee.

Oamenii sovietici, subliniază 
ziarul, primesc totdeauna cu 
inima deschisă pe oaspeții de 
peste hotare. Dar, ca in orice 
stat și la noi exista locuri unde 
străinii nu cu ce căuta. Tocmai 
aceste locuri i<JU interesat în 
mod deosebit pe Kirton. Tot
deauna el era atras de obiecti
vele militare și industriole Im
portante.

Ziarul publică o fotocopie 
după harta cu însemnări de 
obiective militare, confiscată de

MOSCOVA. — La Moscova r 
sosit în fruntea unei delegații 
speciale Musa Arata, președ n- 
tele comitetului pentru construc
ția barajului de La Assuan și mi
niștrii! Lucrărilor Publice el Re
giunii Egiptene a R.A.U. Dele
gația va duc« tratative în scop’ll 
încheierii unui acord privitor U 
construirea celei de-a doua părți 
a barajului de la Assuan. Tra
tativele vor începe La 15 august,

MEXICO-CITY. — In drum 
spre Sun Francisco, unde va 
participa la cel de-al V-lea Con
gres internațional de gerontolo
gie, delegația de medici romîni 
alcătuită din prof. dr. Ana Asian 
și dr. Valeria Arcan, s-a oprit 
pentru cîteva zile In Mexic.

SUHL. — Tn aprooiere de Ein
hausen, raionul Suh», din R. D. 
Germană se construiește prima 
centrală electrică alimentat^ cu 
gaze. Centrala va fi terminată 
în 1963 și va contribui la spo
rirea producției industriale a ra
ionului în cursul planului de 7 
ani.

ELISABETH VILLE. — Agenția 
France Presse relatează că le 12 
august Dag Hammarskjoeld, se
cretarul general al O.N.U., a so
sit în Katanga.

LEOPOLDVILLE. — După cum 
relatează agenția France Presse. 
Uniunea Națională din Ruanda- 
Urundl (teritoriu aflat sub man
datul Belgiei) a adresat o tele
gramă Consiliului de Securitate 
în oare cere retragerea trupelor 
belg'ene din Ruanda-Urundi.

LONDRA. — Greva marinari, 
lor englezi la o amploare tot 
mai mare. Ea a cuprins .deja ' 
zece mari porturi din Anglia^

Humphrey arata că tineretul 
sovietic, după absolvirea a 
zece ani de școală capătă mult 
mai multe cunoștințe decît 
elevii americani în 12 ani de 
învățămînt. „Nu numai eu 
singur ci și profesorii și oa
menii de știință americani, 
scrie el, consideră că numai 
puțini dintre elevii noștri ar 
putea să treacă examenele so
vietice la matematică și alte 
științe exacte după terminarea 
școlii medii. Chiar și pentru 
un student din anul 1 sau 11 
de la facultatea de matema
tică., examenele la aceste o- 
biecte ar fi extrem de grele".

Produce o mare impresie 
faptul că Uniunea Sovietică 
s-a- transformat dintr-o țară 
a cărei trei pătrimi din popu
lație era analfabetă, într-o țară 
nu numai cu un grad înalt de 
cultură, ci și capabilă să pre
gătească ingineri și oameni de 
știință într-un ritm mai rapid 
decît noi. Aceasta este o rea
lizare uimitoare".

Cei 15 ani care au trecut de 
la eliberarea Ungariei, a spus 
Ferenc Munnich, cons ti mie 
perioada cea mai minunată și 
mai rodnică a istoriei noastre 
naționale. Ferenc Munnich a 
făcut o scurtă caracterizare a 
expoziției ungare de la Mos
cova.

Ferenc MQnnich a declarat 
apoi deschisă expoziția. 

Noi amănunte despre activitatea 
spionului american Kirton

încheierea 
lucrărilor 

Comitetului 
Executiv al U.I.S.

PRAG A 12 (Agerpres), — 
După cum relatează Agenția 
Ceteka la 11 august au luat 
surșit la Praga lucrările șe
dinței Comitetului Executiv 
al Uniunii Internaționale a 
Studenților.

Ședința a discutat raportul 
Comitetului executiv care va 
fi prezentat la cel de.al 6-lea 
Congres al U I.S. Congresul 
va avea loc între 8 și 15 oc
tombrie la Bagdad.

O atenție deosebită s-a a- 
cordaț la ședință problemelor 
colaborării și unității mișcă
rii studențești internaționale.

Sfudenjii africani 
fac cunoștință 

cu „democrajia ' 
americană

Recent, in capitala State
lor Unite a avut loc o nouă 
manifestare de discrimina
re rasială. Patru studenti 
africani din Ghana și So
malia care se aflau la Was
hington au fost jigniți fă- 
cind astfel cunoștință cu 
obiceiurile rasiștilor ame
ricani. Acestor studenți in
vitați de o americană albă, 
colaboratoare a Institutu
lui africano-american nu 
li S-a permis să intre in 
casa in care aceasta locuia, 
pe motivul că sint de cu
loare și nu au ce căuta in 
această casă.

Referindu-se la acest in
cident ziarul „Washington 
Post and Times Herald** 
relatează nu fără o ironie 
amari că studenții au so
sit la Washington in ca
drul programului Departa
mentului de Stat menit să 
le faci o impresie favora
bilă despre S.UA. „Ce im
presie vor duce insă cu 
sine studenții despre 
S.U.A. ?** exclamă ziarul. 
,^.Ei și toți ceilalți vorri- 
mine cu impresia că pre
tențiile americane de de
mocrație și egalitate in 
drepturi sint un fals**.

precum și după fîîeJc Kirton, 
din blocnotesul iui Kirton cu în
semnări privitoare la amplasarea 
citorva aerodromuri militare.

Ziarul „Sovetski Flot“ rela
tează despre modul în care a 
fost reținut spionul american 
E. M. Kirton la Odesa.

Lucrurile au început prin 
vizitarea inofensivă a monumen
telor de cultură și arta de pe 
bulevardul Primorski, scrie ziarul. 
La scurta vreme după oceea, 
Kirton și însoțitorii săi s-au lăsat 
de această ocupație și s-au a- 
prop’ct de un obiectiv naval. 
Kirton și colegii săi intru acti
vitatea ce spionaj sperau că 
vor reuși să râmină neobservați. 
Dor calculele lor au dat greș. 
Un marinar de pe o navă mili
tară. cartnicul Ghennadi Logo- 
voi, i-a oprit șl le-a cerut să4 
U'meze la ofițerul de serviciu.

Kirton și însoțitorii săi au în
cercat să se facă nevăzuți, dar 
marinarul sovietic le-c cerut cu 
hotărire să-l urmeze. Ei au în
ceput să-l insulte pe marinarul 
sovietic și ou făcut uz de forță 
fizico. O patrulă militară, oare 
trecea pe oca Io a venit in aju
torul lui Ghennadi Logovci. Cind 
a fost întocmit p’ocesul verbal 
cu privire la încălcarea norme
lor ce conduita de către diplo
matul militar, Kirton a refuzat 
In mod laș să-și pună semnă
tura pe acest oct

de instrucție din Baumholdor 
(Renania de nord — Westfalia) 
patru soldați americani 
cat un german pe care 
juit.

11 se alătură echipa- 
nave, tn 

organizează comitete
Greviștilor .. __ ___
jele a tot mai multe 
porturi se 
de grevă.

Pentru a-l intimida pe greviști 
autoritățile au arestat 16 mari
nari din portul Londra „pentru 
nesupunere la ordine și neînde- 
plinirea graficului de circulație a 
vaselor. La II august tribunalul 
a condamnat opt marinari la cite 
o lună închisoare iar pe ceilalți 
— ia amendă.

BUENOS AIRES. - U 11 au, 
gust în Argentina au declarat o 
grevă dft 43 de ore învățătorii 
din școlile medii și elementare. 
Aceasta este cea de-a treia gre
vă a învățătorilor din ultimele 
patru luni. Greviștii cer fmbu- 
nătățirea radicală a situație] lor 
materiale, în primul rînd majo
rarea salariilor care au fost în-, 
ghețate în ultimii ani.

BERLIN 12 (Agerpres). — A- 
tacuri împotriva locuitorilor, ja
furi, violuri — iată fărădelegile 
săvîrșite zi de zi de militarii a. 
mericani în orașe și centre lo
cuite din Germania Occidentală, 
Agenția ADN anunță că la Bay- 
renth (Bavaria) patru soldați a- 
mericani au violat o tînărădeU 
ani. La Augsburg doi americani 
au atacat un tînăr german 
l-au lovit cu cuțitul. Unul din 
locuitorii 
fost atacat de trei militari ame
ricani. în apropierea poligonului

fi
orașului Bamberg a

VIENTIANE 12 (Agerpres). 
Potrivit postului de radio 
Vientiane pe stadionul na
țional din capitala Laosului a 
avut loc la 11 august un mare 
miting la care au luat part» 
cele mai diferite pături ale 
poporului laoțian.

Adresindu-se parlicipanților 
la miting căpitanul Kong Le, 
președintele „Comitetului re
voluționar-, a declarat că „re
voluția din Lacs are drept 
scop stabilirea păcii și lichi
darea conflictelor interne".

„Noul guvern care va îi for
mat, a spus Kong Le, va ur
ma calea păcii și neutralității, 
va accepta ajutor necondițio
nat din partea tuturor țârilor 
și va stabili relații diplomati
ce cu ele. Toate guvernele de 
pînă acum au promis că vor 
proceda la fel, dar în realita
te nu au făcut nimic*4.

In continuare Kong Le a 
subliniat că poporul laoțian 
dorește să meargă pe calea 
neutralității și să apere pacea 
prin propriile sale eforturi și 
mijloace. „Comitetul revolu
ționar- — a arătat el — este 
hotărit sâ pună capăt corup
ției și regimului de exploatare 
care se menține pe spinarea 
poporului. Laosul este ferm 
hotărî t să nu peLmită stabili
rea de baze străine pe terito
riul său.

în încheierea cuvîntării sale 
Kong Le a arătat că „Comite
tul revoluționar- va respecta 
libertățile democratice ale po
porului și a anunțat intenția 
„Comitetului revoluționar- de 
a numi pe prințul Suvana Fu
ma ca prim-ministru al noului 
guvern.

HANOI. — Intr-o declarație 
radiodifuzată la 11 august de 
postul de radio Vientiane că
pitanul Kong Le, președintele 
Comitetului revoluționar lao
țian, a expus principiile de 
politică internă și externă a 
comitetului.

In declarație se spune: 
t,Vom promova o politică de 
neutralitate, adică nu vom fi 
ostili niciunei țări. Dimpotri
vă, vom colabora in scopul 
apărării țării noastre și a inte
reselor generale ale lumii, in 
locul slăbirii țării noastre 
prin război, crize economice 
și război psihologic. Sintem 
neutri. Vom accepta ajutor 
economic din partea oricărei 
țări, dar nu din partea acelora 
care încearcă să folosească a- 
jutorul in scopul provocării 
unui război intre laoțieni in-

Poliția franceză desfășoară 
la Paris acțiuni represive 

împotriva cetățenilor 
algerieni.
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au ata-
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COLOMBO. - La 12 august, 
guvernatorul general al Ceylonu
lui — Oliver Gunetilleke, a des
chis oficial sesiunea parlamentu
lui ceylonez. La sesiune guver
natorul general a rostit o cuvîn- 
tare în care a expus programul 
noului guvern condus de doam
na Sirimavo Bandaranaike.

CAPE CANAVERAL. — După 
cum transmite agenția Associa
ted Press, la 12 august, după 
cîteva încercări nereușite, S.U.A. 
au lansat un satelit de teleco
municații „Eclio-1“. La două ore 
după lansare Administrația Na
țională pentru problemele aero
nauticii și cercetării spațiului 
cosmic a declarat că „Echo-1“ 
s-a plasat pe orbită și a trans
mis primele semnale radio re
flectate. După cum anunță Asso. 
dated Press. „Echo-1“ a fost 
lansat în vederea studierii posi
bilităților de utilizare a sateli
ților artificiali pentru sistemele 
internaționale telefonice, de ra
dio și televiziune.

LEOPOLDVILLE 12. - A- 
gerpres). — TASS transmite : 
M. D. Iakovlev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Congo 
a remis Ia 12 august primu
lui ministru al Republicii 
Congo. Lumumba, un dar al 
guvernu/ui sovietic și anume 
un avion „IL-14". Lumumba 
a mulțumit guvernului sovie
tic pentru darul oferit. Apoi 
Lumumba și persoanele care 
îl însoțeau au vizitat avionul.

Comitetul revoluționar va 
urma cu strictețe principiul 
apărării păcii și al neinter
venției în treburile altor țări. 
Este neccLar să ne ajutăm 
unul pe altul, cum se spune în 
cele cinci principii ale coexi
stenței pașnice. în declarație 
se arată că Comitetul revolu
ționar va respinge în modul 
cel mai categoric încercările 
de a construi baze militare 
pe teritoriul Laosului.

Din punct de vedere intern, 
se spune în declarație, vom 
respecta instituțiile democra
tice, drepturile umane și 
drepturile înscrise în lege. 
Fiecare din noi are dreptul de 
a alege și a fi ales. Acestea

Marele miting 
de la Vientiane 

„Comitelui revoluțio
nar va 
striefeje 
apărării 
Partidul
Haksat 
lovitura

urma cu 
principiul 

păcii"
Neo Lao 
sprijină 
de stat

revoluțio- 
căpitanul

sînt obiectivele Comitetului 
revoluționar — se spune în 
încheierea declarației — și spe
răm că toți compatrioții ne 
vor 'sprijini în realizarea sar
cinii noastre.

HANOI 12 (Agerpres). - 
După cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații, Co
mitetul Central al Partidului 
Neo Lao Haksat a dat publi
cității o declarație în care se 
spune că partidul sprijină 
intru totul lovitura de stat 
din Laos organizată la 9 au
gust de Comitetul 
nar condus de 
Kong Le.

Această lovitură 
spune în declarație, 
fluența foarte puternic situa
ția din Laos și din întreaga 
Indochină. Ea confirmă că 
lupta patriotică împotriva im
perialismului american dusă 
cu consecvență și bărbăție de 
poporul Laosului sub condu
cerea Partidului Neo 
Haksat a insuflat avînt 
triotic tuturor păturilor 
porului, inclusiv ofițerilor șl 
so’ d ații or din armata regală.

In declarație se subliniază 
eă este necesar :

de stat, se 
va in-

Lao 
pa. 
po-

Opinia publică internațională 
sprijină lupta poporului congolez

LEOPOLDVILLE 12 (Ager, 
preș). — Intr-un interviu acor
dat unui corespondent al agen
ției ADN și unui reprezentant 
al ziarului italian „Unita'*, Pa
trice Lumumba, primul ministru 
al Republicii Congo, a declarat 
că guvernul congolez va acționa 
cu hotărire împotriva calomnii
lor și provocărilor la care se pre
tează necontenit corespondenții 
marilor organe de presă bur
gheze.

Guvernul a fost nevoit ca în 
interesul națiunii să închidă bi
rourile agențiilor ., Belga** și 
„France Presse** din Leopoldville.

Patrice Lumumba a amintit 
măsurile energice luate de gu
vern pentru restabilirea păcii și 
ordinei și a rugat pe ziariști să 
relateze adevărul despre situația 
existentă pentru ca să contribuie 
la îndeplinirea acestei sarcini. 
Unele agenții de informații și 
ziare recurg însă la minciuni 
perfide, a spus Lumumba.

In legătură cu aceasta primul 
ministru a amintit știrile false 
transmise de corespondenți oc
cidentali, potrivit cărora el ar fi 
fost rănit în timpul incidentelor 
de la Leopoldville.

Vrem să fie restabilită viața 
normală, a spus Lumumba. A- 
vem impresia că unii ziariști au 
fost trimiși la noi pentru a pro
duce neliniște. Ei acționează ca 
niște spioni plătiți.

In interviul său, 
comunicat despre 
doctorului-șef și a

Lumumba a 
arestarea re- 

_______ tt _ directorului 
ziarului „Courier d’Afrique’'.

CAIRO 12 (Agerpres). —
TASS transmite : — Presa din

1) Să se creeze rapid un gu
vern național de coaliție al
cătuit din reprezentanți ai di
feritelor naționalități și ai 
partidelor politice patriotice 
și progresiste pentru înfăp
tuirea politicii proclamate de 
Comitetul revoluționar și pen
tru stabilizarea situației in
terne.

2) Să se contribuie Ia desă- 
vîrșirea loviturii de stat în 
celelalte provincii, să fie pe
depsiți complicii activi ai im
perialiștilor americani, să nu 
li se dea posibilitatea de a or
ganiza o contrarevoluție îm
potriva Comitetului revolu
ționar și de a lua din nou pu
terea. să se unească activita
tea forțelor Comitetului re
voluționar cil cea a forțelor 
din Patet Lao pentru a acțio
na împreună împotriva tutu
ror planurilor imperialiste

3) Să se elaboreze o politică 
concretă de asigurare a liber
tăților democratice, să fie eli
berați toți patrioții și luptă
torii pentru pace arestați ile
gal și întemnițați de guver
nele reacționare, să se asi
gure libertatea de acțiune tu
turor partidelor politice pa
triotice, inclusiv Partidului 
Neo Lao Haksat și Comitetu
lui de luptă pentru pace și 
neutralitate și să se îmbună
tățească condițiile de trai ale 
poporului.

în continuare în declarație 
se spune că răscoala arma
tei și poporului laoțian și răs
turnarea guvernului trădător 
Somsanit-Fuml Nosavan este 
o problemă internă a poporu
lui laoțian în care nu are 
dreptul să intervină nici un 
stat străin. Dacă imperialiștii 
americani vor încerca să rea
ducă la putere pe lacheii lor, 
poporul laoțian se va uni 
strins și va lupta cu hotărire 
împotriva lor, cerînd sprijinul 
popoarelor și guvernelor iubi
toare de pace din lume.

Partidul Neo Lao Haksat 
este gata să se unească cu 
toate partidele politice și cu 
toți patrioții în lupta împo
triva elementelor proameri- 
cane, pentru a asigura pe 
veci independența și suvera
nitatea țării și o viață fericită 
și liberă poporului.

în declarație se exprimă 
speranța că Comitetul revolu
ționar va fi credincios orien
tării politice proclamate de 
el și obligațiilor asumate și 
că va justifica încrederea 
poporului laoțian.

Cairo a publicat la 12 august 
răspunsul președintelui R.A.U., 
Nasser, la telegrama lui Chom- 
be, pretinsul „președinte- al 
provinciei congoleze Katanga 
în care acesta anunță că a 
proclamat „independența Re
publicii Katanga“.

„Vă atrag atenția, scrie Nas
ser, că noi sprijinim existența 
unui singur stat — Republica 
Congo — deoarece scindarea 
Republicii Congo nu ar aduce 
nici un folos poporului congo- 
lez. Dimpotrivă, această sciziu
ne nu ar fi decît în avanta
jul imperialismului care rîv- 
nește la bogățiile țării dv., de
venită nu demult independen
tă".

„Distrugerea bazelor unită
ții Republicii Congo, sublinia
ză Nasser, ar reprezenta o 
tragedie pentru poporul congo- 
lez și o primejdie pentru toate 
statele africane independente. 
Complotul imperialist împo
triva Congoului este un com
plot îndreptat împotriva între
gii Africi".

In ce privește statele impe
rialiste care urmează perma
nent politica „dezbină și stă- 
pînește", arată în continuare 
Nasser, ele nu așteaptă decît 
momentul favorabil ca să atace 
Republica Congo, s-o transfor
me pentru a doua oară într-o 
colonie a lor, să țină ca și 
pînă acum poporul ei într-o 
stare de înapoiere și să-l su
pună discriminărilor rasiale.

In încheiere președintele 
Nasser scrie că situația din 
Congo s-a agravat din cauza 
prezenței trupelor belgiene.

Știri9

Plenara C . C. 
al Partidului Muncii 

din Coreea
PHENIAN 12 (Agerpres).— 

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană transmite :

La 12 august la Phenian a 
fost dat publicității comunica
tul cu privire la Plenara lăr
gită a Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
care a avut loc între 8 și 11 
august inclusiv. Plenara a dis
cutat următoarele probleme :

1. — Cu privire la intensi
ficarea pe toate căile a miș
cării pentru progresul tehnic 
în toate ramurile economiei 
naționale.

2. — Cu privire la îmbună
tățirea și întărirea muncii în 
domeniul pregătirii de 
tehnice.

3. — Cu privire la 
nirea de la București a
zentanților partidelor 
niște și muncitorești din țările 
socialiste.

In legătură cu prima pro
blemă de pe ordinea de zi, 
raportul a fost prezentat de 
Kim Ir, prim-vlcepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri al 
RP.D. Coreene, iar în legătu
ră cu punctele 2 și 3 de pe 
ordinea de zi — de către Kim

cadre

Intîl- 
repre- 
comu-

In cadrul procesului de 
Industrializare socialistă a 
țării, poporul coreean dez
voltă neîncetat baza ener
getică a economiei națio
nale.

în 1959 R. P. D. Coreeană 
a produs 8.854.000 tone de 
cărbune, de șapte ori mai 
mult decît în 1946, Iar pro
ducția din primul semestru

Se adîncește criza 
din sinul N.Ă.T.O.
LONDRA 12 (Agerpres). - 

După cum transmite cores
pondentul din Londra al a- 
genției United Press Interna
tional, amenințarea Belgiei că 
își reduce simțitor contribu
ția la N.A.T.O., ca răspuns la 
rezoluția Consiliului de Secu
ritate cu privire la evacuarea 
trupelor belgiene din Congo, 
provoacă „neplăceri serioase 

. acestei organizații sfîșiate de 
criză".

După cum arată corespon
dentul, „nemulțumirea- Bel
giei constituie doar unul din 
aspectele fricțiunilor tot mai 
accentuate, determinate în 
parte de inegalitatea în drep
turi a membrilor N.A.T.O.

Nemulțumirea Franței își 
găsește expresie concretă în 
refuzul de a mai participa 
la comandamentul mixt al 
forțelor aeriene-militare și al 
flotei navale a N.A.T.O. Fran
ța a și retras o parte din flo
ta ei navală din forțele co
mandate de

Criza din 
subliniază 
continuare, 
pentru că unii membri ai a- 
lianței „Manifestă șovăieli sau 
obiectează direct împotriva 
creării de baze pentru rachete 
pe teritoriile lor*4, iar unele 
țări, cum sint Danemarca și 
Norvegia, „nu doresc de loc 
ca pe teritoriul lor să stațio
neze trupe străine".

N.A.T.O.
sinul N.A.T.O., 

corespondentul în 
se agravează și

KHARTUM 12 (Agerpres). — 
Agenția MEN anunță că Ministe
rul Afacerilor Externe al Suda
nului a primit din partea unor 
state africane răspunsuri poziti
ve la propunerea sa de a se 
convoca la Leopoldville o con
ferință a miniștrilor Afacerilor 
Externe ai țărilor africane inde
pendente pentru a se examina 
problema situației din Congo și 
pentru, a acorda ajutor Repu
blicii Congo.

12 (Ager, 
a fost vîn- 
„Ne asu- 

,.Trăiască 
cum anun- 
Presse, cu

LEOPOLDVILLE 
pres). — „Katanga 
dutu americanilor**, 
prește Chombe", 
Congo unit". După 
ță agenția France 
aceste strigăte a fost întîmpinat 
pe aeroportul din Elisabethville, 
avionul cu care a sosit n 
Hammarskjoeld, secretarul 
ral al O.N.U.

Corespondentul agenției 
ce Presse relatează despre 
mătorul incident care a avut loc 
cu cîteva minute înainte de a- 
terizarea avionului: După cum 
se știe, Chombe a fost împotriva 
aterizării pe aeroport 
șase avioane pe bordul 
se afla o subunitate 
Ilammarskjoeld l-a anunțat 
dispecerul aeroportului că 
refuza să aterizeze dacă Chombe 
nu-și va schimba hotărîrea și 
acesta a fost nevoit să cedeze.

In timpul primirii lui Dag 
Hammarskjoeld, polițiștii au 
arestat pe demonstranții africani 
care încercau să pătrundă pe 
aeroport,

Dng 
gene-

Fran-
ur-

a celor 
cărora 

suedeză.
pe 
va

Cian Man, vicepreședinte al 
Prezidiului Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea.

Plenara a aprobat In una
nimitate activitatea delegației 
Partidului Muncii din Coreea 
la Intîlnirea de la Bucu
rești a reprezentanților parti
delor comuniste și muncito-- 
rești din țările socialiste. pre^L 
cum și comunicatul adopta^ț4 
de consfătuire.

In hotărîrea plenarei sa 
subliniază că Consfătuirea da 
la București a reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările socia
liste a demonstrat coeziunea 
trainică a lagărului socialist in 
lupta pentru pace și socialism.

Partidul Muncii din Coreea 
își va intensifica lupta îm
potriva agresorilor imperialiști 
și a revizionismului, care esta 
agentura acestora, va lupți 
pînă la capăt împotriva dog-» 
matismului, va purta întot
deauna sus mărețul steag al 
marxism-leninismului și își va 
îndeplini cu devotament dato
ria în lupta pentru victorii 
socialismului.

>

Dezvoltarea bazei energetice 
a economiei naționale

a.c. a întrecut de patru orț 
producția anului 1946.

Printre măsurile aplicata 
pentru dezvoltarea indus
triei cărbunelui se numără 
deschiderea de noi mine în 
bazinul de la Diungan al® 
cărui rezerve au fost eva* 
luate la 400 milioane ton® 
zăcăminte bituminoase, 
utilarea minelor vechi cvj 
utilaj modern, pregătireai 
de cadre calificate.

* Conform prevederilor ini 
următorii 6-7 ani producția 
carboniferă va crește de 
2,5 ori față de nivelul ac
tual.

i Un rol de seamâ în dez«« 
voltarea întregii economii 
naționale revine producției 
de energie electrică. Folo« 
sind resursele energetica 
de cărbune și de apă anul 
trecut s-au produs în R. P. 
D. Coreeană 7,811 miliarda 
KWh ceea ce a permis a< 
provizionarea industriei șl 
electrificarea majorității 
telor.

In următorii 6—7 ani prov 
ducția de energie electricM 
va trebui să crească la 20 
miliarde KWh pe an.

----- •------

Republica Africa 
Centrală ~ un nou stat 
african independent

PARIS 12 (Agerpres). — In 
noaptea de 12 spre 13 august 
marii familii a statelor africana 
independente i se adaugă încd 
unul — Republica Africa Centrală^ 
După proclamarea independenței i 
Republica Africa Centrală — zn 
trecut colonia franceză Ubanghl 
$ari — va rămîne membră a Co
munității franceze-

Colonialiștii francezi, care 
storceau profituri fabuloase din 
această tară cu resurse natu
rale abundente, nu au manifest 
lat nici o grijă pentru dezvol
tarea economiei ei naționale. De 
aceea sub raport 
năra țară africană 
agrară, populația __ ,__
cu agricultura și creșterea vite- 
lor. Clima caldă tropicală per
mite să se cultive cacao, banane^ 
arahlde, bumbac, cafea etc.

In republică există aur, dia
mante $i alte substanțe minerale 
utile care au fost puțin prospec
tate pînă acum.

Întreaga populație a noului 
stat va sărbători într-un cadru 
festiv proclamarea independenței 
Republicii Africa Centrală.

economic ti
es te o țară 
ocupîndu-se

4<

Eckardt despre 
contradicțiile 

economice dintre 
țările occidentale

BONN 12 (Agerpres). M 
TASS transmite : După cum 
reiese din declarația făcută 
de Eckardt, șeful departamen
tului presei și informațiilor 
de pe lingă guvernul vest-ger
man, la conferința de presă 
care a avut loc la 12 august 
la Bonn, în urma tratativelor 
dintre cancelarul Adenauer și 
primul ministru al Angliei 
Macmillan, nu s-a reușit să se 
lichideze sau măcar să se ate
nueze contradicțiile grave din
tre blocurile economice din 
Europa occidentală — Comu
nitatea Economică Europeană, 
din care face parte Germania 
occidentală și Asociația euro
peană a comerțului liber, con
dusă de Anglia.

Eckardt a declarat că nici 
în urma tratativelor dintre 
Adenauer și de Gaulle, nici 
tratativele dintre cancelarul 
vest-german și primul mi
nistru englez nu s-a adoptat 
vreun plan concret. S-au dis
cutat numai problemele uni
unilor vest-europene. Eckardt 
a refuzat să comunice amă
nunte în legătură cu aceste 
tratative.

Din declarațiile lui Eckardt 
a reieșit clar că puterile occi
dentale intenționează să con
tinue față de U.R.S.S. fali
mentara politică „de pe poziții 
de forță".
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