
ÎN CINSTEA CELUI DE AL III-LEA
CONGRES AL U. T. AL

Gospodarii 
metalului

clnre!
Proletari din toate țările, uniți-vă!

4
Ilieșu este responsabilul 

unei brigăzi de producție a 
tineretului. înainte de în
ființarea acestei brigăzi, 
băieții de la forjă, aceiași 
care astăzi au fotografia la 
panoul de onoare, lucrau 
sub normă și unii dintre 
ei erau socotiți adevărați 
campioni ai rebuturilor. în 
martie, brigada a fost în
ființată, iar Uieșu, om gos
podar și chibzuit, — s-a 
tărît să pună lucrurile 
punct. Să se termine 
rușinea rebuturilor, să 
isprăvească cu munca 
mintuială. dar mai ales 
se pună capăt risipei, 
cînd primăvara abia înce
puse, cei de la serviciul de 
organizare și lansare a pro
ducției au trăit o zi neo
bișnuită. Băieții din briga
da lui Ilieșu, risipitorii, 
„mîncătorii" de metal, 
restituiau primul bon de 
material. Brigada nu avea 
nevoie de materiale, de 
oțelul canelat nou-nouț 
din magazie. Lucrau 
economii.

De atunci au trecut 
multe luni. Recent, în 

de-al IlI-lea 
Congres al U.T.M., tinerii 
din brigada lui Petre Uieșu 
și-au luat angajamente 
sporite. Cifrele sînt impor
tante : economii de zeci de 
mii de lei. Semnificația a- 
cestor angajamente este 
iasă aceea de a gospodări 
cu mai multă pricepere 
metalul. Și iată că acum, 
pentru confecționarea arcu
rilor la locomotive și va
goane brigada Iui Ilieșu 
transforma acolo unde este 
posibil, cu ajutorul trata
mentelor termice, metalul 
vechi în arcuri noi, de 
bună calitate. Băieții pun 
în acesstă treabă pasiune, 
dragoste, grijă pentru fle- 
cire gram de metal. Petre 
Ilieșu iși rezervă partea 
cea mai grea a muncii. El 
studiază problema înlocui
rii metalului nou cu metal 
vechi, vede dac a in cazul 
cu pricina lucrul este po
sibil și apoi îndrumă cu 
atenție șl pricepere execu
ția pieselor, astfel ca să se 
realizeze un produs de ca
litate și economii cît mai 
multe.

Uieșu caută să folosească 
cît mai rațional și mai e- 
ficace pe fiecare din cei 
17 membri ai brigăzii con
form priceperii și califică
rii lor. Ion Rotaru pregă
tește, ștanțeazâ și găurește 
foile de arc. Dumitru O- 
prea le călește. Emeric Ba- 
lint repară arcurile pentru 
vagoanele de călători și 
așa mai departe.

La capătul tuturor ope
rațiilor, arcurile sînt cerce
tate minuțios, cu exigență 
de Uieșu. Cel ce a gre
șit reface greșeala, ruși
nat de privirea interogati
vă a șefului de brigadă.

Rezultatul acestor stră
danii colective este restitu
irea unui șir întreg de bo
nuri de materiale, econo
mii ce depășesc zeci de mii 
de lei lunar. Spiritul gos
podăresc al lui Uieșu, im
primat întregii brigăzi, a 
adus acesteia drapelul de 
brigadă fruntașă pe Ate
lierele C.P.R. Timișoara, 
iar lui Uieșu renumele de 
gospodar priceput, de om 
zgircit cu metalul, renume 
care Pe bună dreptate ii 
face cinste.

stea celui
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Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

celei de-a 15-a
a eliberării

Muncă rodnică
din

In întîmpinarea 
lui 23 August

k intrat în funcțiune 
a doua instalație 

ds cracare catalitică 
la Onești

mai 
cin-

O săptămînă
a muncii patriotice
PLOEȘTI (prin telefon de la corespondentul nostru).
In cinstea celui de-al IlI-lea Congres al U.T.M., în regiunea 

Ploești, între 1 și 8 august a fost organizată săptămînă muncii 
patriotice.

Bilanțul acestei inițiative oglindește entuziasmul cu care ti
nerii participă la acțiunile de muncă patriotică. Cifrele sînt 
edificatoare. Circa 29.000 de tineri efectuînd in această săptă
mînă f>8.000 ore muncă volun tară au obținut economii de peste 
240.000 lei. Și la colectarea și predarea fierului vechi, tinerii 
din regiune au obținut succese de seamă. Astfel, pînă la 8 au
gust au fost colectate peste 300 tone fier vechi, dintre care 
circa 200 tone au fost strînse de tinerii din orașul Ploești.

O însemnată contribuție la acțiunile de folos patriotic din 
această săptămînă și-au adus-o și tinerii țărani muncitori care 
prin munca voluntară au participat la întreținerea pășunilor, în- 
silozarea de furaje și la refacerea patrimoniului forestier. Pe 
524 ha de izlaz tinerii au efec tuat prin muncă patriotică dife
rite lucrări de întreținere, iar în gospodăriile agricole colective 
și de stat au însilozat aproape 300 tone de furaje.

Duminici 14 august în acțiunile de muncă patriotică din 
orașul Ploești, au participat peste 7.000 de tineri. Ei au efec
tuat la șantierele din centrul orașului, din strada Eminescu, str. 
Ștefan Gheorghiu ți altele un număr de peste 16.000 ore de 
munci patriotica.

in fotografia noastră : mem brii uneia dintre brigăzile care 
s-au evidențiat in acțiunile de muncă patriotică din cadrul 
orașului Ploești — brigada utemistă de muncă patriotică, 
de la Întreprinderea de Prefabricate metalice, condusă de 

Eugen fiiipescu în drum spre lecui de muncă.

Foto : A. VIERU

Activitate
cultural -artistică

Din inițiativa organizației 
U.T.M., la Atelierele C.F.R. 
„Ilie Pintilie“-Iași, în aceste 
zile se desfășoară o vie activi
tate cultural-educativă. Nu de 
mult la Teatrul de vară al 
Atelierelor a avut loc o în
tâlnire a tinerilor muncitori 
eu delegații la cel d$ al III- 
lea Congres al Partidului. Su
tele de participanți la acea
stă întîlnire au ascultat cu 
viu interes expunerea tov. 
Jean Alexandrescu, directorul 
Atelierelor, delegat la Con
gres, care a vorbit despre lu
crările Congresului, despre 
sarcinile care stau în fața 
oamenilor muncii, a organi
zației U.T.M. pentru a da via
ță istoricelor hotărîri adop
tate de Congresul partidului.

De o atenție deosebită se 
bucură munca cu cartea. In 
acest scop, organizația U.T.M., 
în colaborare cu biblioteca

AL. GlRNEAȚĂ

In întîmpinarea zilei de 23 August tinerii artiști amatori de îa 
Casa de cultura raională din Murgenl, regiunea lași, pregă
tesc un nou și bogat program artistic. In fotografie : tinerii 
Șlgcț Croitoru și Pavel Eugen; repetă un dans din regiune.

pe ogoare
in cinstea celui de-al III- 

lea Congres al U.T.M. mem
brii celor 76 brigăzi de tineret 
din sectorul socialist aduc o 
contribuție de seamă la gră
birea lucrărilor de treieriș și 
la arăturile adinei de vară. 
La ariile tineretului din gos
podăriile colective din comu
nele Bocsig, Valea lui Mihai, 
Diosig, Șimand, Salacea și al
tele, treierișul a fost terminat 
cu 5—7 zile mai devreme de- 
cît era prevăzut.

Sute de tineri tractoriști 
din S.M.T.-urile regiunii lu
crează în două schimburi la 
treieriș și arături de vară. 
Astfel, brigada condusă de 
Toma Traian de la S.M.T. 
Sîntana a realizat planul 
campaniei de vară în propor
ție de 125 la sută, iar brigada 
condusă 
kacsi de
Bihorului 
la sută.

Tinerii din G.A.S. și G.A.C. 
au adus o contribuție efectivă 
la însilozarea a peste 10.000 
tone de furaje.

în cinstea zilei de 23 Au
gust montorii și instalatorii 
de pe șantierul marelui com
plex petrochimic din Valea 
Trotușului au terminat cu 4 
luni și jumătate înainte de 
data prevăzută cea de-a doua 
instalație de cracare catali
tică de la rafinăria din 
Onești. După efectuarea pro
belor tehnologice, colectivul 
rafinăriei a obținut zilele a- 
cestea de la noua 
primele tone 
perioară.

Experiența 
construirea și 
mei instalații 
permis constructorilor și mon- 
torilor să scurteze durata lu
crărilor cu 90 de zile față de 
instalația nr. 1, iar rafinorilor 
să reducă cu mult 
necesar pentru darea 
ducție.

Noua instalație se 
pe linia hotărîrilor 
sului al IlI-lea al 
care a trasat sarcina ridică
rii la un nivel înalt a valo
rificării economice a țițeiului 
și îmbunătățirea calitativă a 
produselor petroliere.

Ambele instalații s-au rea
lizat cu sprijinul Uniunii So
vietice.

instalație
de benzină su

la 
pri

dobîndită 
montarea 
de acest fel a

timpul 
în pro-
înscrie 

Congre- 
P.M.R.

de 
la 
în

Alexandru Mun-
S.M.T. Episcopia
proporție de 149

(Agerpres)
---- O-----

Guvernul S.P. Ramîne 
rscunoațîa Republica

Africa Centrală

„Puteți măsura fără teamă, 
arătura c făcută la adin
ei mea corespunzătoare", pare 
să spună tractoristul Gheor- 
ghe Nuțu, șefului de brigadă 
și normatorului care contro
lează calitatea lucrărilor, 
efectuate pe tarlalele G A.C. 
Cătrunest;, regiunea .Bucu-

Ca ocazia proclamării inde
pendenței Republicii Africa 
Centrală, președintele Consi
liului de Miniștri al Republi
cii Popula®©. Romine, Chivu 
Stoica, a trimis lui David 
Dacke, șeful guvernului nou
lui stat o telegramă de felici
tare. în telegramă este cuprin
să declarația oficială a guver
nului nostru de recunoaștere 
a Republicii Africa Centrală 
ca stat independent.

Marți 16 august I960

Recepția cu prilejul
aniversări
Coreei

Luni seara Kim Ben Dik, 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.P.D. Co
reene la București a oferit o 
recepție la restaurantul Pes
căruș cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a 15-a aniversări a e- 
liberării Coreei de către glo
rioasa Armată Sovietică.

La recepție au luat parte to
varășii Alexandru Moghioroș, 
Lconte Răutu, Mihai Dalea, 
Alexandru Bîrlădeanu, Anton

Moisescu, Mihail Ralea, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri 
ai guvernului, conducători ai 
instituțiilor centrale și organi
zațiilor obștești, fruntași în 
producție din întreprinderile 
Capitalei, oameni de știință și 
cultură, ziariști romîni și co
respondenți ai presei străine.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției ambasa
dorul Kim Een Dik și tova
rășul Alexandru Moghioroș, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri au 
rostit toasturi.

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
tenie.

desfășurat în
de caldă priei

(Agerpres)

Cuvîntis! ambasadorului Cuvîntul tovarășului
Kim Ben Dik Alexandru Moghioroș

Astăzi poporul coreean sărbătorește a 15-a 
aniversare a zilei eliberării țării de sub jugul 
dominației coloniale a imperialismului japo
nez, de către glorioasa Armată Sovietică. La 
sărbătoarea sa națională, întregul popor co
reean trimite un sa’ut fierbinte și exprimă re
cunoștința sa adinei poporului frate sovietic 
— eliberatorul și prietenul nostru scump, care 
ne-a acordat un ajutor neprecupețit, conducă
torului său încercat — Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice.

înfățișând înflorirea impetuoasă a R.P.D. 
Coreene, vorbitorul a subliniat că toate vic
toriile istorice ale poporului coreean au fost 
obținute datorită conducerii înțelepte a Parti
dului Muncii în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen. ajutorului neprecupețit al popoarelor 
din țările frățești ale lagărului socialist.

Succesele obținute în construirea socialis
mului de poporul frate romîn, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Romîn, în frunte 
cu tovarășul Ghecrghe Gheorghiu-Dcj, sînt 
intr-adevăr mărețe — a spus vorbitorul. La
olaltă cu succesele tuturor celorlalte țări so
cialiste, ele aduc un important aport la întă
rirea lagărului socialist1 la menținerea și în
tărirea păcii în lumea întreagă.

Ambasadorul Kim Den Dik a arătat apoi că 
succesele mari obținute în opera de con
struire a socialismului in Coreea de nord, în
suflețesc poporul din Coreea de sud în lupta 
lui contra regimului colonial al imperialiști-

TOVARĂȘE AMBASADOR,

TOVARĂȘI ȘI PRIETENI,

Cu prilejul celei de-a 15-a aniversări a eli
berării Coreei, țin să exprim sentimentele de 
bucurie cu care poporul romîn participă la 
această mare sărbătoare a poporului coreean. 
Transmit totodată Comitetului Central al 
Partidului Munrii din Coreea. Prezidiului A- 
dunării Populare Supreme, Guvernului Repu
blicii Populare Democrate Coreene și întregu
lui popor coreean un fierbinte salut frățesc 
și cele mai sincere felicitări din partea Comi
tetului Central al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Prezidiului Marii Adunări Naționale. 
Guvernului Republicii Populare Romîne și a 
poporului romîn.

Eliberarea Cercei de sub dominația milita
rismului japonez de către glorioasa Armată 
Sovietică a deschis poporului coreean calea 
unei vieți noi, libere și fericite. In anii care 
au trecut de Ia această istorică cotitură, po
porul coreean, sub conducerea Partidului 
Muncii din Coreea a obținut în partea de 
nord a țării mari succese în opera de con
strucție a socialismului.

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

L ANDREI

MAI MULȚI TINERI MUNCITORI

regională, a organizat de 
rind o seară literară cu tema: 
,.Chipul comunistului oglin
dit în literatură44. Au fost 
prezentate fragmente din ro
manele „Bărăgan44, „Setea44, 
„La cea mai înaltă tensiune44, 
Orașul de pe Mureș44 precum 

și fragmente din versurile 
poeților Mihai Beniuc, Maria 
Banuș și Dan Deșliu. De mult 
succes s-a bucurat în rîndul 
tinerilor ceferiști și joia ti
neretului cu tema : „Cartea 
— prietenul și sfătuitorul no
stru apropiat44. 8 utemiști din 
secția locomotive și mecanic 
șef au primit cu acest prilej 
insignele și brevetele de Prie
ten al cărții.

în întîmpinarea Congresu
lui U.T.M. organizația U.T.M. 
inițiază și alte acțiuni cultu
ral-educative interesante : în- 
tîlniri ale tinerilor cu cei mai 
vechi muncitori ai atelierelor^ 
un jurnal vorbit și multe al. 
tele.

® refEME
NESCRISA

CANDIDAȚI LA STUDENȚIE!
La Institutul politehnic din 

Galați, cursurile de pregătire 
pentru cei care vor să urmeze 
învățămîntul superior au în
ceput de o lună de zile. în 
fiecare zi, dimineața și după- 
amiaza, un număr de cadre 
didactice din institut și din 
școlile medii predau celor 200 
de candidați, care frecventea
ză acum aceste cursuri, lecții 
de algebră, geometrie, fizică, 
chimie, limba romînă etc. La
boratoarele, sălile de curs, bi
blioteca sînt la dispoziția 
candidaților pentru a se pre
găti temeinic, în condiții cît 
mai bune în vederea apropia
tului concurs de admitere.

Anul acesta, potrivit indi
cațiilor partidului de a se 
mări simțitor numărul stu
denților din învățămîntul teh
nic, și institutul gălățean își 
va mări numărul locurilor. 
Vor fi create în cadrul insti
tutului noi facultăți și secții. 
Va fi creată, de pildă, Facul
tatea de siderurgie, iar pe 
lingă Facultatea de mecani-

zare va lua naștere o secție 
de construcții de mașini, care 
vor pregăti ingineri siderur- 
giști și constructori de mașini, 
cadre necesare viitorului com
binat siderurgic. S-a mărit de 
asemenea și numărul burselor 
acordate întreprinderilor.

Din păcate însă, în unele 
uzine și fabrici din orașul 
Galați, în care lucrează nu
meroși tineri muncitori, absol
venți ai școlilor medii, nu s-a 
acordat atenția cuvenită în
drumării acestora spre învă
țămîntul superior.

Se știe că Institutul poli
tehnic din Galați pregătește 
specialiști cu o înaltă califi
care privind proiectarea, con
struirea și exploatarea na
velor. Tocmai pentru acest 
motiv au fost acordate Șan
tierului naval un număr de 
7 burse pentru tinerii mun
citori. Pentru acest număr 
de locuri trebuiau recrutați 
mai mulți tineri, care să se 
prezinte la concuris și din 
rîndul cărora să fie selec-

medii serale 22 de

care s-a ocupat de 
tinerilor muncitori

ționați cei mai buni. Cum se 
va face însă o asemenea se
lecționare dacă întreprinde
rea n-a recomandat nici mă
car un candidat pe un loc? Și 
la Șantierul naval sînt nu
meroși tineri care pot urma 
învățămîntul superior. Numai 
anul acesta au terminat cursu
rile școlii 
tineri.

Comisia 
recrutarea
pentru facultăți a trimis In
stitutului politehnic doar șase 
candidați dintre care trei nu 
au luat examenul de maturi
tate și deci nu se pot prezenta 
la examenul de admitere în 
facultăți.

Sînt tineri care au absol
vit anii trecuți școala me
die ; tineri harnici, capabili, 
care ar putea urma o facul
tate, cum sînt, de pildă, 
Valeriu Guraliuc, Stela Zaha- 
ria și alții. Nu i-a întrebat 
însă nimeni dacă doresc să 
devină studenți, nu i-a îndru
mat nimeni către institute de

învățămînt superior. Sînt alții, 
ca Grigore Mișlea, Costică 
Puf sau Ștefan Sîrg, care, ne- 
fiind îndrumați, s-au înscris 
la Institutul pedagogic, cu 
toate că meseriile pe care le 
practică la șantier nu au nici 
o contingență cu acesta.

Comisia care avea sarcina 
să recruteze, cu multe luni 
în urmă, tineri muncitori 
pențru facultăți a muncit 
fără spirit de răspundere. S-a 
întrunit în luna mai, a luat 
în discuție cererile existente, 
le-a aprobat, și cu aceasta și-a 
încheiat activitatea. în loc să 
fi continuat munca în rîndul 
tinerilor, să fi luat pe fiecare 
tînăr în parte, din cei care 
absolviseră școala medie sau 
care urmau să o absolve, să 
discute despre planurile de 
învățătură ale acestora, să le 
arate ce posibilități au pen
tru a urma cursurile unei fa

MONICA VERDEȘ

La început era întocmai ca 
într-o poezie a lui Coșbuc. 
Soarele coborîse adine după 
dealuri și, aruneînd o ultimă 
privire înapoi, parcă nevrînd 
să dispară, parcă luindu-și 
rămas bun, îmbrăcase totul 
într.o culoare roșiatică. Stă
team pe un podeț lingă clă
dirile gospodăriei colective 
din Săveni, raionul Fetești, și 
priveam cum și 
satul, și dealuri
le, și întinsele 
pămînturi se in- 
văluiau pe ne
simțite în um
bra înserării de vară,

— De acum o să vină și 
oamenii — spuse tinărul de 
Ungă mine. arătând înspre 
păduricea de la poalele dea
lului..

M-arn uitat într-acolo. Ca 
și un pîrîiaș, drumul ce ieșea 
dintre dealuri se lărgea tot 
mai mult și se „vărsa** apoi 
în șoseaua pietruită a satului. 
Curînd veniră lîngă noi, pe 
podeț, cîțiva copii. Priveau 
și ei înspre pădurice aștep
tând să apară oamenii, adică 
părinții, frații și surorile 
mai mari.

Și. era atâta liniște în 
îneît se auzeau pină la 
ciripitul mierlelor ce-și cău
tau prin tufișuri locul de o- 
dihnă pentru noapte.

întocmai ca într-o poezie 
a lui Coșbuc.

Te așteptai chiar ca din 
clipă în clipă să vezi venind 
pe drumeagul liniștit „încet 
și scîrțîind** „care cu po. 
veri de muncă** ; să auzi hă- 
ulitul flăcăilor (prezentați 
atât de idilic de același poet 
care, o vreme mai târziu a. 
vea să descrie adevăratele 
năzuințe ale țărănimii împila
te în „Noi vrem pămint** po
ezie din care izbucnea întrea
ga durere și ură multisecu
lară a exploataților pălmași 
din satul de odinioară,.).

Te așteptai, zic, ca totul sâ 
se desfășoare întocmai ca în
tr-o idilică poezie, a lui Cos. 
buc. Dar n-n fost cța—

Pe cînd îmi urmam în gînd 
firul poeziei: „.-Fumul alb 
alene iese din cămin** — liniș
tea se risipi deodată, ca într-o 
viguroasă tresărire ți, îa locul 
ei, cîmpia fu strdbitaSi de

de mult ciripi- 
dar ca și ciripi
și glasul copilu-

lor

jur 
noi

ritmice trepidații metalice ; 
de după colțul păduricii se 
ivi, ca la o comandă, un șir 
de autocamioane și tractoare, 
iar ceva mai. în urmă, încer- 
cînd să se păstreze aproape, 
veneau, ca într-un zbor de 
cocori, grupuri de colecti
viști pe biciclete. După cîleva 
clipe în sat se aprinse lu
mina electrică, difuzoarele în

cepură să cinte, 
iar copiii o zbu- 
gh iră de lingă 
noi ieșind în în
tâmpinarea co
loanei. Unul din

tre ei sări î,n brațele 
unui tractorist ; l-am văzul 
pe tinărul mecanizator cum 
rîdca cu toată fața, ținind <:u 
o mină volanul iar cu cea
laltă stringîndu-l pe copil 
lingă sine.

— Ei. puștiule, a fost lun
gă ziua ?

Se stinsese 
tul mierlelor 
tul lor suna 
lui :

— Ziceai că o să mă lași 
și pe mine să conduc tracto
rul...

— Cînd ai să fii mare.
— Și cînd o să fie asta ?
— Curînd. curînd., Pină a- 

tunci ai să te mai duci la 
grădiniță — rîdea cu toată 
fața tractoristul.

Și cum înainta în fruntea 
coloanei, sus pe tractorul lui, 
părea un ostaș ce se întorcea 
dintr.o bătălie. Inlr-adevăr. 
și el și ceilalți tovarăși ai să 
care înaintau cu mașinile • 
bicicletele lor spre sat se i~ 
lorceau dintr-o frumoasă b- 
tălie: bătălia recoltei.

Iar cîntecele. rîsul lor p. ■ 
de sănătate. voioșia lor •• 
busîâ de oameni care ». c 
găsit, sub conducerea pa''- :. 
lui, adevăratul drum gl âurt 
nei, creau la un loc 
nea unui tablou al timpi - . 
noastre, cu alte frum.-^-- 
care nu și le putea 
Coșbuc la timpul

Da, în statul norirz 
list capătă o nouă k 
frumusețe și natura, sar 
rea acelei nopți de turd ur 
venise o poezie ■ear.-a» • 
vremurilor noi.

VASILE B1IAX
(Continuare în pag. 2.a)



Sonia lovan evoluează la pa
ralele în cadruil ultimului con
curs de verificare a lotului

Duminica sportiva
* Duminică pe stadionul

Ciulești s-au desfășurat jocu
rile din cadrul celei de-a 
IL-a etape a competiției de 
fotbal „Cupa Orașului Bucu
rești". Iată rezultatele înre
gistrate : Rapid—Academia
Militară 7-1 (4-0); C.C.A.-
Dinamo Obor 3-1 (3-0).

S-a stabilit ca întâlnirile de 
miercuri și joi din cadrul 
competiției „Cupa orașului 
BucureștiM la fotbal să se des
fășoare pe stadionul Republi
cii după următorul program: 
miercuri 17 augulst: ora 18,30 
Știința—Academia Militară ; 
ora 20,15 Dinamo—Rapid ; joi 
18 august: Progresul—Dinamo 
Obor ; ora 20,15 C.C.A.—Me
talul.

* Duminică s-a încheiat în o- 
rașul Russe dubla întâlnire in
ternațională de atletism dintre 
echipele selecționate de juniori 
ale R. P. Romîne și R. P. Bul
garia. Victoriile âu fost împăr
țite: la masculin a ciștigat e- 
chipa romînă cu scorul de 130 
—93 piincte în timp ce la proba 
feminină gazdele au terminat în
vingătoare cu 70—53 puncte,

* Continuîndu-și turneul în 
R.P. Albania echipele selecțio
nate de baschet (tineret) ale 
R. P. Chineze au jucat la Tira
na și Skodra. în meciul dispu
tat la Tirana echipa masculină 
a R.P. Chineze a învins cu sco
rul de 93—34 echipa „Guer- 
rillaM. în orașul Skodra echipa 
feminină a R.P. Chineze a în
trecut cu scorul de 63—18 echi
pa reprezentativă a acestui 
oraș.

* Cea de-a V-a ediție 
a cursei cipliste „Cupa 
UCECOM" a fost cîștigătă de 
tânărul rutier Nicolae Nicu-

Start în proba de 100 m. br« 
băieți - din cadrul finalei „Cu
pei Scînteij pionierului" la 
înot — disputata duminica în 
bazinul de la Palatul Pionieri

lor din Capitala.

Carnet olimpic
ROMA 15 Prin telefon de la 

trimisul special Agerpres T. 
VORN1CU :

Cu zece zile înaintea începerii 
celei de-a 17 ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară se poate spune 
că Roma trăiește de pe acum a- 
cest mare eveniment. începînd 
de duminică dimineața la aero
portul Ciampino sau la marea 
gară a orașului, aproape din ceas 
in ceas membrii comitetului de 
organizare întâmpină pe repre. 
zentanții diferitelor țari partici
pante la apropiatele întreceri. 
Venind uneori de la mii și mii 
de kilometri, obosiți de drum 
dar fericiți că participă la cea 
mai importantă întrecere sportivă 
a lumii, aceștia străbat ultima 
parte a drumului cu autobuzele, 
ajungînd în Satul olimpic, după 
ce au recunoscut, e adevărat pe 
fugă, monumentele orașului, fru
moasele lui construcții sportive. 
Acestea au fost primele imagini 
pe care le-au înregistrat și spor. 
: zii romini care au sosit dumi- 
-..că după-amiază la Roma avînd 
in frunte pe tov. Aurel Duma, 
z-rțedintele U.C.F.S., conducăto. 
-zi delegației.

Lotul nostru a fost întâmpinat 
ce -mî mulți reprezentanți ai cb- 
arcului de organizare. Imediat 
după zoborirea din avion opera
tor.. - lematografici și ai diferi
telor posturi de televiziune din 
lume, -^meroși fotografi, au ce. 
rut sp-"..i ilor noștri să formeze 
un grup chiar în fața avioanelor. 
I-au și fotografiat minute
în șir. .4* urmat apoi interviu
rile, cei nai solicitați fiind ju
cătorii d. rol». boxerii M. Do. 
brescu, Gh. Negrea, țintașul lo- 
sif Sirbu, participant la a 3-a 
ediție a jocurilor.

în Satul olimpic continuă să 
sosească noi delegații, astăzi de 
pildă au sosit sportivii sovietici, 
australieni, argentinieni, amen. 
cam. Dar ore întregi satul este 
gol, pentru că întocmai ca pe un 
mare șantier toți locuitorii lui 
sau aproape toți sint pe sta. 
dioane sau în sălile de antrena
ment, Se regăsesc pe la club, 
unde după cină sînt prezentate 
filme, în jurul meselor se schim
bi impresii, se scriu cărți poștath 
■.liutrate pe care se lipesc tim
brele acestei Ediții a Jocurilor, 
pentru a fi expediate în toate 
ca-’aurile lumii. 

lescu (C.C.A. I) care a parcurs 
cei, aproape 700 km în 17 h 
23'14”. El a fost urmat în cla
samentul general de Șt. Pore- 
ceanu (Victoria) la 3’54” și I. 
Braharu (C.C.A. I). la 3’56”.

Ultima etapă a competiției 
Sinaia— București (125 km.) a 
revenit lui N. Grigore (C.C.A, 
II) în 3 h 32'45” învingător la 
sprint în fața lui M. Dumi
trescu (Constructorul). Acești 
doi cicliști au evadat la 
Ploești sosind la București 
cu un avans de 3'30” față de 
plutonul urmăritor. Dintre 
formațiile participante, cea 
mai bună comportare a avut-o 
jechipa C.C.A. I. Ea a ocupat 
primul loc în toate etapele și 
a înregistrat în clasamentul 
general timpul de 52 h 17'54”. 
Pe locul doi s-a clasat echipa 
Victoria cu 52 h 20’16”. Pri
mul loc in clasamentul sprin
terilor a fost ciștigat de Sil
viu Duță (C.C.A. I).

Pe stadionul Popular din 
Budapesta a luat sfîrșit du
minică întîlnirea internațio
nală de atletism dintre echi
pele selecționate ale R.P. Un
gare și R.S. Cehoslovace. In 
meciul masculin, victoria a 
revenit cu scorul de 112-98 
puncte echipei maghiare. în
tâlnirea feminină s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate: 
53-53 puncte.

Pentru o activitate 
sportivă continuă, 

temeinic organizată
Sute de mii de tineri și-au disputat pînâ mai zilele trecute 

întîietatea pe scene sau pe terenurile de sport, in cadrul 
primei etape a Concursului cultural-sportiv al tineretului. 
Tinerii cei mai bine pregătiți, mai dotați se întrec acum tn 
etapele superioare. Dar masa largă a tineretului a intrat 
oare în vacanță ? în ce mod continuă activitatea sportivă ? 
Cum este ea organizată? La ce discipline participă tinerii 
acum în plin sezon sportiv de vară ? în acest scop redacția 
ziarului nostru a organizat zilele acestea un raid. Iată con
statările făcute cu acest prilej.

eu puțin timp in urmă, ia 
Uzinele „Steagul Roșu" ir. 
Orașul Stalin, s-au încheiat 
întrecerile primei etape a Con. 
cursului cultural-sportiv, la 
care au fost antrenați peste 
3.500 de tineri. Ei s-au între
cut cu multă ardoare, atât pe 
terenurile de sport rit și pe 
scenele clubului marii uzine.

Acest concurs odată înche
iat, în fața comitetului 
U.T.M. al uzinei și a consi
liului asociației sportive, s-a 
ridicat problema organizării 
unor noi întreceri, deschise 
maselor de iubitori ai sportu
lui care să asigure tinerilor 
muncitori o continuitate in 
activitatea sportivă acum in 
sezonul cel mai prielnic. Ast
fel, nu de mult, a avut loc 
deschiderea festivă a unei 
noi competiții de masă ..cupa 
ziarului de uzină „Steagul 
Roșu". Pentru o rit mai largă 
participare în regulamentul 
acestei cupe au fost incluse 
disciplinele cele mai preferate 
de tinerii uzinei: volei (mas
culin șj feminin) atletism, fot
bal, șah și tir.

Pentru a antrena un număr 
rit mai mare de fete in aceste 
Întreceri fiecare secție este 
obligată să prezinte cite o 
echipă feminină la volei, șah 
și tir. Comitetul U.T.M. și 
asociația sportivă, au luat din 

. timp toate măsurile tehnico- 
organizatorice pentru asigu
rarea unei participări rit mai 
mari din partea tinerilor me- 
talurgiști, factor care condi
ționează succesul deplin al 
competiției. Comitetul U.T.M. 
a trecut la popularizarea în 
toate cele 38 de organizații 
U.T.M. pe secții, a regulamen- 

' tului întrecerilor. Prin grija 
asociației, sportivii fruntași 
pregătesc pe tinerii începători 
pentru a participa cît mai 
bine antrenați la cea de-a 
doua ediție a acestei tradițio
nale întreceri.

Concursul sportiv dotat cu 
cupa ziarului, „Steagul Roșu" 
care a început acum cîteva 
zile, se încheie la 23 august 
la toate cele cinci discipline 
sportive prevăzute în regu. 
lament. Judecind după rezul
tatele pozitive obținute 
trecut cu ocazia primei 
a acestui concurs, 
pregătirile făcute 
sezon în vederea 
reușite se pare 
întrecere sportivă 
va bucura de succesul 
tat, va reuși să mobilizeze 
un mare număr de tineri în- 
tr-o activitate sportivă con. 
tinuă. Cu toate acestea din

anul 
ediții 
după 
acest 
sale

cît și 
în 

bunei
că această 

de masă se 
scon-

Joi la Ploeșfi

HONVED — PETROLUL
Apreciata echipă maghiară de 

fotbal Honvcd.Budapesta îfi 
începe turneul in țara noas
tră joi 18 august cînd va întâlni 
la Ploești echipa locală Petro»

crrive prrrâd ac- 
3 sportiv tipeeac • 
rsetntine sportive 

importante care 
in urmă cu citva 
frumoasă tradiție 
„Steagul Roțu*. 

in primul rind de 
tenis de masă. na.

ă
cu 

tarte să reorgamzeze te cri 
mai scurt timp sect-» de tu. 
rism. natație. tem» de masă 
etc și să asigure pertic.pe-ea 
continuă a tneriter m-jneimrl 
in activitatea sportivi.

*
De la tevanpil C. Seaieaa. 

pre^distele «‘ttkhnhB: reieaal 
U.C.F5 Drârâeai >-» «flat 
n reupt tinerii de te pep-.e er» 
Dobreteaa» h aibi • tx'țiti •& 
tiritate «porției eere si le ess- 
gure continuitate in pncriri 
organizată ■ spnrralni de mari.

Aaoriana iportiei .Tinerețea* 
■ inat fîinți ama dani ten: an 
mai preria odată cn deafâșeznre» 
primei etape a Comramalni enl- 
tnnl-sportiv al tinentntei- La 
început cei 79 de membri m s. 
aociațiri arcan inaof-ierte ma
teriale sportive. încă în prima 
ai de înființate, asociația spor, 
tivi în colaborare orțantra- 
ția t’.T.M au alcătuit un boțit 
plan de munci in care «z.an 
propus în primul rind lirxirea 
bazei materiale Prima etapă a 
Concursului cultural-sportiv al 
tineretului bâtea la uși. Pentru 
aceasta era nevoie de materiale 
și baze sportive. La chemarea 
organizației U.T.M. toți tinerii la 
care s-au alăturat chiar și vîrst- 
nici, au început amenajarea unor 
baze sportive. Prin munci pa
triotică tinerii au amenajat mai 
întîi un teren de fotbal, unul 
de volei, iar apoi au reamena- 
jat un club. în același timp inși 
a continuat munca de atragere 
a tinerilor în U.C.F.S.

După puțină vreme numărul 
membrilor U.C.F.S. era de 190, 
majoritatea lor fiind tineri.

La Concursul cultural-sportiv 
al tineretului au participat toți 
cei 190 de membri ai asocia, 
ției. Așa suna de altfel și anga
jamentul asociației sportive și 
organizației U.T.M. Fondurile 
asociației au fost folosite în 
scopul asigurării bazei materiale 
a asociației sportive. Din aceste 
fonduri s-au procurat garnituri

Iul. Fotbaliștii maghiari vor mai 
susține apoi două întâlniri la 
București în zilele de 21 și 24 
august in compania echipelor 
C&.A. și respectiv Dinamo. 

feminin al R.P.R., înaintea ple
cării la Olimpiada de la Roma 

de șah, miazl de fodnZ fi vt-xs, 
echipaznect sportiv. *ja>i ie □e- 
nls etc., care stez la Crvprwrria 
sportivilor.

Odată ea terw;»«rea pea» 
etape a Coaesxsvhă 
sportiv, asociația fț
U.T.M. «u luat cânr-. «e.
gacixarea de cot r—pietiw Jot*- 
îe la care sâ p*y. erpe Mmm 
brii asociației Aprwpe a Se
care ă ge dispotâ bb wn 
de fotbal, de veîeî *n se .iMrâ 
șah. tesăs de zsasă -Vena» enr-rx 
de a>eî w m pcvtâre * aÂe 

a

diatei*

O fază din intilnirea de fotbal C.C.A. - Dinamo Obor (scor 3-1) disputată în cadrul „Cu
pei orașului București

SPORTIVII
COLECTIVEI

aceeași 
fi pe
aceste

Un afiș scris poate cu 
litere stângace, prins la in
trarea Gospodăriei colecti
ve „Ilie Pintilie"-Olteni, 
atrăgea atenția tuturor: 
„Azi după amiază, antre
nament la oină"...

Faptul se înscrie în nota 
obișnuită a vieții tinerilor 
colectiviști din această a- 
șezare a luncii Teleorma
nului. Așa cum am aflat 
mai tîrziu pe aceiași tineri 
li poți întâlni pe scena că
minului cultural interpre
tând cu dezinvoltură cîn- 
tece sau dansuri, roluri în 
piese sau pe terenul de 
sport „aprigi" în lupta pen
tru victorie. Cu 
dirzenie muncesc 
ogor.

I-am cunoscut tn 
zile pe una din ariile co
munei. Bogăția recoltei de 
griu cerea efortul tuturor 
colectiviștilor pentru acce
lerarea lucrărilor de treie- 
riș. In întrecerea in care 
se încadraseră echipele ce 
erau de rind la batoză, cei 
tineri erau cei mai harnici. 
Sus pe batoză, acolo unde 
coșarii î?i arată îndemâ
narea, tinerii erau de neîn
trecut ; la căratul paielor, 
tot atât de vrednici; la 
încărcatul sacilor iuți ca 
niște sfirleze. Așa că nu-i 
de mirare dacă pe panoul 
de onoare al ariei vei găsi 
trecute numele lui Gheor
ghe Copoieru, Gheorghe 
Matei, Alexandru Anghel, 
Florea Gușă, Gheorghe 
Stanciu...

Pe toți acești tineri i-am 
pilit în aceeași după a- 
miază pe terenul de sport. 
Sint componența echipei 
de oină pe al cărei palma
res este trecută una din 
cele mai frumoase și meri- 
raoase victorii — locul IV 

campionatul R.P.R. de 
1959.

M-a surprins entuzias
mul cu care se antrenau, 
gindindu-mă la orele rodni
ce de muncă de pe arie 
care totuși le-au cerut un 
efort firic serios. Mi-a plă- 
ert riirta cu care căutau 
rt aplice învățămintele 
g-.:-mc-ului lor, prof. Ion 

^Maestru al sportu- 
2»T. Severul conștiinciozi- 
tdzzz tu cere lucrau acești 
tz^en sporuri mi l-au dez- 

ei insiși : ^e aș- 
teagzâ o competiție impor- 

campionatul regzo- 
vl de oină ți crem ca ad- 
tv-wn eehtpe valoroase”.

I>xpă âzeva zile, ei au |
ea-u

Vîslașele 
din R. P. Romînă 

revelația 
campionatelor 

europene
Fe jarte w^ieadee din a- 

prxxare de Lor.ira a-au !n- 
e-ea: ----:= ca.T.p;ona:e.e
en«ce de car-xa: academic 
te care ac partidgm 200 de 
vteteaa dis 25 de țâri. Un re- 
stenc&cc. cjeees au repurtat 
(I ta acaaatâ ediția «porfire
le aeertecace care au ciștigat 8 
<hn ceie 5 probe te 4 plus 1 
rame. * pete 1 «i dublu. Cele
lalte proba: 4 piua 1 visle șl 
a-mph: aa îoa: câștigate de 
R D Germanâ și respectiv 
camfârena maghiari Papp.

RevetetiHe actualelor cam- 
ptertate ’.e-au constituit visla- 
șeie (tin B P Romînă care au 
fost protagonistele de seamă 
la probele te care au luat 
startul. Sportivele romir.c» 
a-au clasat pe locui doi în 
probele de 4 piue 1 rame și 4 
piua 1 visle. cucerind meda
liile de argint. Comportarea 
in ansamblu a canotoarelor 
noastre le-a permis acestora 
să ocupe locul doi in clasa
mentul general pe națiuni 
după U.R.S.S., dar înaintea 
unor țări cu o veche tradiție 
te această ramură sportivă 
ca R D. Germană, R. P. Un
gară. R- S. Cehoslovacă, An
glia și altele. In cursul com
petiției s-au remarcat indeo. 
sebi Felicia Urziceanu, Flo- 
rica Ghiuzelea. Emilia Rigard, 
Ana Tamaț și Stefania Bori
sov.

(Agerpres)
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Se lărgește continuu baza 
materială a învățămîntului

Deschiderea în bune condiții 
a noului an școlar este legată 
de lărgirea continuă a bazei 
materiale a învățămîntului 
care constituie în momentul 
de față una din principalele 
sarcini de îndeplinirea cărora 
se preocupă sfaturile populare.

BAIA MARE. — Pentru ele
vii școlilor elementare și me
dii din regiunea Baia Mare, 
vor fi date în folosință în noul 
an școlar 323 noi săli de cla
să. La peste 80 din acestea lu
crările au și fost terminate. 
Pentru generalizarea învăță
mîntului de șapte ani, se con
struiesc noi școli în 77 de lo
calități rurale, iar pentru cu
prinderea unui număr sporit 
de elevi în școlile medii, la 
Baia Mare, Șomcuța Mare, 
Vișeul de Sus și Tîrgul 
Lăpuș, se construiesc din 
fonduri centrale și prin 
contribuția voluntară a ce
tățenilor. noi școli modeme 
cu dte 16 săli de clasă, ate-

manuale și cursuri universitareNoi
Pentru noul au universitar te 

prexitesc 129 de titluri ce ma- 
xr^aje k cwi bo: destinate 

O parte *-
«ewaca n SmK pmae la e=so*- 
■ȘBa iar. Pnocxe rirririje *râ- 
rzie ie a£â *as=alele _Calru- 
M fi eesstroeția utilajului 
ehiEsie” volumui I. wCâi de co
municație terestre", ..Mecanica 
teoretică" partea a II-a, „Mate
rialism dialectic", cursurile „In
troducerea- în mecanica relati
vistă", un curs de finanțe și cre
dit și altul de economie politi
că pentru studenții Institutului 
de științe economice „V. I. Le
nin" din București și altele.

Mai mulți tineri muncitori 
candidați la studenție

(Urmare din pag. l-a)

cultăți, comisiile s-au oprit la 
faza de recrutare.

Aceeași lipsă de preocupare 
pentru recrutarea a cît mai 
mulți și mai buni tineri mun
citori pentru învățămîntul 
superior a manifestat-o și co
mitetul U.T.M. de la Uzinele 
„Cristea Nicolaie“. Și aici sînt 
mulți tineri care au absolvit 
școala medie, mulți tineri 
care doresc să se specializeze, 
să dobîndească o calificare 
superioară. Dar atît comisia 
alcătuită pentru recrutarea 
lor cît și comitetul U.T.M. au 
muncit superficial, n-au ana
lizat cu atenție cererile tine
rilor.

Sînt tineri buni, merituoși 
ca Dumitru Bălan, Gheorghe 
Țanea, Leonida Bulgaru și 
alții, ale căror cereri de a 
urma Institutul politehnic 
n-au fost analizate cu seriozi
tate. Pentru acest motiv de 
la Uzinele „Cristea • Ni'colaie“ 
frecventează cursurile de pre
gătire pentru examenul de 
admitere un singur tînăr 
muncitor.

Nici la Fabrica de piese de 
schimb C.F.R., situația nu este 
mai bună. Și de-aici au fost 
recrutați pentru învățămîntul 

Here școlare și laboratoare. 
Totodată la Baia Mare se va 
deschide un institut pedago
gic cu durata de doi ani. care 
va pregăti cadre didactice pen
tru învățămîntul elementar.

Tot pentru deschiderea în 
bune condiții a noului an șco
lar, pînă acum au fost execu
tate reparații la peste 550 de 
localuri de școală.

PLOEȘTI. — Pînă la 10 Uu- 
gust sfaturile populare din regiu
nea Ploești au realizat planul 
de reparații la toate școlile pro
gramate ca și înzestrarea lor cu 
mobilierul necesar. în același timp 
folosind fondurile de investiții ele 
au construit 12 școli noit peste 
20 de noi săli de clasă pe lingă 
școlile existente, 19 laboratoare si 
ateliere școlare

In prezent în regiune sînt in 
construcție încă 63 de școli de 4 
și 7 ani și uh număr de 140 de 
săli de clasă pe lingă școlile 
existente.

In curs de apariție la Editu
ra de stat didactică și pedago. 
eică «e află printre altele ma
nualele „Firi»la<ia plantelor- 
~_Lacrâri practice 

tape-. ..Mașini elec- 
iuI III. cursurile 
tmiei naționale a 

„Culegere de 
de electrodinamică"

tntt ra:
..Istoria ee
R P. Romine*,
probleme ' ___________
etc., care urmează să apară la 
începutul noului an de învăță- 
mînt.

Anul acesta manualele și 
cursurile universitare vor apare 
într-un tiraj mult mai mare 
cîț în alți ani și vor avea 
preț redus.

de-
un

superior doar șapte tineri 
muncitori. Dintre ei, doar trei 
s-au înscris pentru facultăți 
cu caracter tehnic. Restul s-au 
îndreptat spre Institutul peda
gogic, Facultatea de filologie 
și spre Științe juridice. Am 
discutat cu cîțiva dintre ei. 
N-au știut să-mi spună pen
tru ce doresc să urmeze a- 
ceste facultăți, pe care și le-au 
ales la întîmplare. Comitetul 
U.T.M. nu s-a preocupat de 
îndrumarea lor, nu le-a ară
tat necesitatea de a urma o 
facultate legată de meseria 
lor. I-a lăsat să se descurce 
singuri.

Faptul că la cursurile de 
pregătire organizate la Insti
tutul politehnic din Galați, 
frecventează în momentul de 
față un număr atît de mic de 
tineri muncitori se datorește 
în mare măsură și condu
cerilor întreprinderilor res
pective, care n-au stimulat 
dorința tinerilor de a se în
drepta spre învățămîntul su
perior, n-au mobilizat comi
siile de selecționare să lucreze 
cu mai mult spirit de răspun
dere, n-au acordat suficientă 
atenție cererilor tinerilor. Răs
punzători de această situație 
este și comitetul orășenesc 
U.T.M. care n-a controlat Co
mitetele din întreprinderi 
pentru a vedea cum se ocupă 
de îndrumarea tinerilor spre 
facultăți. La Comitetul orășe
nesc nici nu se cunoaște cîți 
tineri muncitori, din între
prinderi frecventează cursu
rile de pregătire, cine sînt 
aceștia, cum au fost recrutați 
și spre ce facultăți s-au în
dreptat.

Pînă la începerea examene
lor de admitere în învățămîn
tul superior mai sînt cîteva 
săptămîni. Conducerile între
prinderilor amintite, cît și ale 
celorlalte întreprinderi din o- 
rașul.Galați, comitetele U.T.M. 
mai au timp să propună ti
neri candidați pentru exame
nul de admitere la Institutul 
politehnic.,

Aci se vor organiza noi 
cursuri de pregătire pentru 
cei veniți mai tîrziu. între
prinderile trebuie să asigure 
însă tinerilor când dați la 
examene toate condițiile pen
tru ca în răstimpul care a 
mai rămas pînă la examene 
să se poată pregăti temeinic.

Cârți noi
„O cursă interesantă"

de BILL BELOȚERKOVSKI

are și o 
El se re
in care

Autorul cunoscutei piese 
despre lupta eroică ă bolșe
vicilor în războiul civil — 
„Uraganul", V. Bill Beloțer- 
kovski — n-a fost numai dra
maturg ci și un talentat pro
zator. Volumul „O cursă in
teresantă" apărut nu de mult 
la E.S.PiL.A. — Cartea Rusă 
ni-l recomandă că un povesti
tor original și plin de forță. 
Bucățile reunite in acest vo
lum prezintă însă și un alt 
interes deosebit: ele constitue 
fragmente ale unei autobio
grafii literare, puncte de re
per din frământata viață a 
scriitorului. Căci volumul în
cepe cu descrierea portului 
Odessa în anii regimului ța
rist, continuă prin a reda 
plecarea aventuroasă a tână
rului îndemnat de visuri ro
mantice, apoi călătoriile lui 
prin lume și în cele din urmă, 
surprinde o scenă din timpul 
Marii Revoluții din Octom
brie, la care scriitorul, întors 
în patrie, a participat ca un 
luptător activ.

Titlul volumului 
valoare simbolică, 
feră la acele schițe 
autorul povestește despre pia
ța sa în țările capitalului, 
despre suferințele care le pro
voacă oamenilor muncii asu
prirea burgheză. In acest 
sens este foarte edificatoare 
buc&ta „Cinci dolari- m care 
autorul vorbește despre cal
varul groaznic al unui șomer 
constrâns să îndure în Statele 
Unite cea mai groaznică mi
zerie, în vreme ce nepăsători 
huzuresc exploatatorii, rizînd 
parcă de suferințele oameni
lor din popor. Bill Beloțer- 
kovski demască cu putere 
toate racilele lumii capita
lului flagelînd cu furie ura 
de rasă, disprețul față de 
oamenii de culoare, biletul 
justiției burgheze, mizeria mo
rală și umilințele care pîn- 
desc la tot pasul pe omul să
rac. Ca un imn de slavă al 
omului scăpat din iadul stă- 
pînit de puterea „sacului cu 
bani", răsună cea din urmă 
pr. vestire „Ultimatum", re
luând un episod din Marea 
Revoluție din Octombrie, o 
scenă din lupta decisivă pen
tru eliberarea oamenilor mun
cii din lanțul exploatării se
culare.

MIn lupta cea grea*'
de VANDA VASILEVSKAIA

intere- 
Nuvela 
forma 
se re-

„în lupta cea grea" de Van
da Vasilevskaia este o nu
velă închinată unor luptători 
comuniști din Polonia bur- 
ghezo-moșierească, luptători 
care au trăit aevea și al că
ror nume și fapte sint redate 
cu fidelitate de către scrii
toare. Aceasta nu știrbește 
cu nimic meritul artistic al 
autoarei, cu atît mai mult cu 
cît pe lingă suflul emoționant 
al povestirii, ea a găsit și o 
construcție extrem de 
sântă lucrării sale, 
este concepută sub 
unei anchete în care 
dau depozițiile tuturor parti- 
cipanților și martirilor la în
tâmplarea relatată. Din sim
pla ciocnire de opinii, din 
confruntarea pozițiilor eroilor 
dramei și a motivelor acțiu
nilor lor, reiese superiorita
tea morală a tinerilor comu
niști, eroismul lor. Ei s-au 
jertfit pentru a pedepsi pe
un provocator care a adus
mult rău mișcării muncito
rești. N-au putut să-l 
sească pe provocator, 
ticălosul n-a scăpat de 
tința dreaptă la care 
condamnat oamenii cinstiți.

Deosebit de bine prins 
și impresionant este momen
tul bestialei anchete la care 
jandarmii au supus un arestat 
aflat în stare gravă la spital. 
Călcînd în picioare orice nor
me de umanitate, călăii apa
ratului represiv burghez îl 
chinuie cu sadism dar nu reu
șesc să-l facă să-și trădeze 
cauza. Demnitatea comportă
rii la proces și în fața exe
cuției a tinerilor comuniști 
conferă finalului nuvelei un 
caracter profund optimist, 
deschizător de noi orizon
turi.

gă- 
dar 

sen- 
l-au

B. DUMITRESCU



Cu prilejul celei de a 15-a aniversări
a eliberării Coreei

Adunarea festivă
din Capitală

Luni după-amiază în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală, 
a avut loc adunarea festivă 
organizată de Comitetul oră
șenesc București al P.M.R. și 
Comitetul Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei cu prile
jul celei de-a 15-a aniversări 
a eliberări) Coreei.

La adunare au luat parte 
fâșii Alexandru Moghio- 
Leonte Răutu, Mihai Da- 

Alcxandru Birlădeanu,
Anton Moisescu. membri ai 
C.C. al P.M.R., miniștri, con
ducători ai instituțiilor centra
le și organizațiilor obștești, 
fruntași în producție din în. 
treprinderile Capitalei, oame
ni de știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și coresponden
ți ai presei străine.

Au participat ambasadorul 
R.P.D. Coreene, Kim Ben Dik. 
șefii altor misiuni diplomatice 
acreditați la București, mem
brii Ambasadei R.P.D. Coreene 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. D. Dlaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capi
talei.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romine și 
P-P.D. Coreene.

• ț)espre cea de-a 15-a aniver
sare a eliberării Coreei a vor
bit tovarășul Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului 
Marii Adunări^ Naționale.

Poporul romîn alături de po
poarele celorlalte țări socialiste, 
a spus vorbitorul, participă din 
toată inima la marea sărbătoare 
a poporului frate coreean — 
Ziua eliberării Coreei de sub do
minația militarismului japonez 
de către glorioasa Armată Sovie
tică,

Ziua de 15 august 1945 a în
semnat o cotitură istorică în 
lupta seculară a poporului co
reean deschizînd calea pentru 
realizarea aspirațiilor sale spre 
libertate ți o viață mai bună. Po
porul coreean a luat puterea în 
propriile sale mîini, a înlăturat 
în partea de nord a țarii stăpî- 
nirea capitaliștilor fi moșierilor 
fi a pornit cu o energie de 
neclintit la făurirea unei vieți 
noi dedidndu-și întreaga putere 
de muncă șt capacitățile creatoa
re înlăturării înapoierii multise
culare a țarii, transformării Re
publicii Populare Democrate Co
reene într-o prosperă țară socia
listă.

Opera de construcție pașnică 
în R.P.D. Coreeană și pacea în 
Extremul Orient au fost însă în
trerupte cu sălbăticie de agre
siunea forțelor imperialiste. Po- 
porul coreean cu sprijinul 
U.RS.S., al Chinei populare fi 
al celorlalte țări socialiste fi-e 
apărat cu vitejie patrie fi cu
ceririle revoluționare. Eroismul 
neînfricat al poporului coreean 
a xtimit admirația lumii întregi.

Vorbitorul a înfățișat apoi euc- 
crsele remarcabile obținute de 
harnicul popor coreean, condus 
d? Partidul Muncii din Coreea 
în frunte cu .tovarășul Kim Ir 
Sen, pe drumul dezvoltării im
petuoase a economiei țârii fi al 
ridicării nivelului de trai al ma. 
selor în contrast cu situația jal
nică a maselor largi din Coreea de 
sud rămasă sub apăsarea cruntă 
a imperialismului american și a 
uneltelor lui.

Strîns unite sub stindardul glo
rios al marxism-leninismului vic
torios, a spus în continuare vor
bitorul, poporul romîn fi eoree
an, împreună ou celelalte po
poare din țările lagărului socia
list pășesc alături pe același 
drum al construirii societății so
cialiste.

Ajutorul prietenesc pe care 
Uniunea Sovietică îl acordă țări
lor socialiste, colaborarea și în» 
îr ajutora rea frățească dintre ele 
contribuie in măsură însemnată 
la opera de construcție socialistă 
în țările noastre.

întărirea continuă a unității și 
coeziunii lagărului socialist, tra
ducerea consecventă în viață a 
principiului internaționalismului 
proletar, este cea mai puternică 
chezășie a mersului înainte pe 
drumul socialismului, factorul 
hotărîtor al progresului omenirii 
fi al apărării cauzei păcii în lu
mea întreagă.

Xu de mult la consfătuirea de 
la București a reprezentanților 
partidelor comuniste și muncito. 
rești din țările socialiste a fost 
Tearfirmată justețea și actualitatea 
tezelor Declarației de la Mosco
va « partidelor comuniste fi 
muncitorești și ale Manifestului 
Picii, documente de cea mai 
mare însemnătate, care orientea
ză partidele marxiste din lumea 
întreagă in lupta lor pentru pace 
fi socialism. La plenarele recente 
ale C.C. al P.M.R. și C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea a 
fost aprobat în unanimitate Co
rn unicatul consfătuirii de la Bucu. 
re*'.:, subliniindu-se că partidele 
noastre promovează în politica 
lor externă principiul leninist al 
coexistenței pașnice.

Țările noastre se pronunță în 
mod ferm pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele indife
rent de orinduirea lor socială, 
pentru rezolvarea prin tratative a 
problemelor litigioase, pentru o 
largi colaborare internațională, 
pentru întrecerea pașnică între 
cele două sisteme — socialist fi 
capitalist. Victoria în această în
trecere va fi neîndoielnic de par
tea forțelor păcii și socialismu
lui.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că poporul romîn sprijină 
cu căldură eforturile perseveren
te depuse de R.P.D. Coreeană 
pentru înfăptuirea năzuinței în
tregului popor coreean spre rea
lizarea unității sale naționale, i- 
nițiaîirele și propunerile guver
nului RRJ). Coreene menite si 
rezilieze unificarea Coreei, să în
tărească cauza păcii in Asin fi în 
lurzes întreagă.

Prietenia strinsâ dintre popoa
rele romin șt coreean iși găsește 
o elocventă întruchipare în stria
tele relații de colaborare multi
laterală economică, politică, cul
turală, tehnico-științifică, dintre 
R.P. Romînă și R:P.Di Coreeană.

Poporul romîn — a spus în 
încheiere vorbitorul — împărtă
șind pe deplin sentimentele de 
bucurie eu care poporul coreean 
intimpinâ cea de-a 15 a anirer. 
wre a eliberării sole. transmite 
poporului coreean-frate un salut 
tovărășesc, calde felicitări fi cele 
mai bune urări de noi victorii 
in munca de construire a socia
lismului, in lupta pentru unifi
carea pașnică a patriei sale, în 
apărarea păcii în Extremul O- 
rient și în întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul a mb as a- 
dorul R.P D. Coreene la Bucu
rești, Kim Ben Dik Astăzi — a 
spus vorbitorul — poporul coree- 
an sărbătorește cea de-a 15-a a- 
niversare a eliberării țării de sub 
jugul dominației coloniale a im
perialismului japonez de către 
marea Armată Sovietică. Aceas
tă sărbătoare are loc în condițiile 
unui înalt avînt politic și ale 
muncii creatoare pentru construi
rea socialismului în partea de 
nord a Republicii, ale luptei 
pentru unificarea pașnică a pa
triei.

Vorbitorul a trecut apoi în 
revistă succesele remarcabile ob
ținute de poporul coreean sub 
conducerea Partidului Muncii din 
Coreea în frunte cu tovarășul 
Kim Ir Sen în anii de după eli
berare, subliniind că aaeste suc
cese au transformat Coreea de 
nord dintr-o țară agrară inapo-

Au sosit curți noi. Tinerii de !a întreprinderea „Electronica'' din 
Capitală se grăbesc să-și cumpere cărți pentru biblioteca per- 

sonală.

iată într-un stat socialist tn pli
nă dezvoltare.

Victoriile istorice obținute de 
noi — a spus în continuare am
basadorul Kim Ben Dik — sini 
rezultatul politicii juste și con
ducerii înțelepte a C.C. al parti
dului nostru, sînt roadele strălu
cite ale entuziasmului revoluțio
nar și ale muncii creatoare a po
porului nostru însuflețit de poli
tica marxist-leninistă a partidu
lui.

Succesele mari obținute în con
struirea socialismului în partea 
de nord a țarii noastre sînt o 
chezășie puternică a unificării 
pașnice a patriei și o puternică 
forță motrice care inspiră lupta 
poporului sud-coreean împotriva 
regimului colonial al imperialiș. 
tilor americani. Lupta de masă 
a poporului sud-coreean care a 
izbucnit cu dteva luni în urmă 
continuă și astăzi în toată Coreea 
de sud, pentru o politică nouă, 
pentru un nou regim și pentru o 
nouă viață. In Coreea de sud se 
vorbește tot mai mult de apropie
rea marelui eveniment istoric — 
înfăptuirea unificării patriei 
noastre.

Se întăresc tot mai mult, a spus 
ambasadorul R.P.D. Coreene 
prietenia și solidaritatea fi se 
dezvoltă colaborarea reciprocă in
tre popoarele coreean și romîn — 
strîns unite în marea familie a 
țărilor lagărului socialist. Folosind 
acest prilej, a spus vorbitorul, 
permiteți-mi să exprim încă oda
tă sincere mulțumiri Partidului 
Muncitoresc Romin, guvernului 
R P. Romine și întregului po
por romin care ne-au acordat a- 
jutorul lor material și moral a- 
tît în timpul războiului de apă
rare a patriei noastre împotriva 
agresorilor imperialiști americani 
cît și după război și care au cres
cut, educat și învățat numeroși 
coreeni orfani de război.

Poporul romîn sprijină activ 
lupta poporului coreean pentru 
unificarea pașnică a patriei noa
stre fi depune eforturi pentru re
zolvarea pașnica a problemei co
reene.

Prietenia, coeziunea fi colabo
rarea reciprocă care se dezvoltă 
fi se întăresc intre popoarele ce
lor două țări ale noastre contri
buie mult la întărirea mai de
parte a unității și coeziunii la
gărului socialist în frunte cu U- 
niunea Sovietică. Creșterea for
ței uriașe a lagărului socialist în
tărește tot mai mult și forța de 
apărare a păcii care este hotârît 
superioară forțelor războiului. 
Politica de pe poziții de forță a 
cercurilor agresive ale imperia
liștilor suferă eșec după eșec, 
mersul istoriei arată că năzuin
țele fi lupta popoarelor pentru 
pace se întăresc, obțin tot mai 
multe victorii.

Sub drapelul marxism-leninis
mului, al internaționalismului 
proletar, a spus in încheiere vor
bitorul, poporul coreean iși va 
aduce contribuția la
continui a unității și 
lagărului socialist, va
uneltirile fi manevrele
ale imperialiștilor americani, își 
Va îndeplini sarcina sa vn lupta 
pentru apărarea păcii, pentru tri
umful socialismului,

Cuvîntările au fost subliniate 
în repetate rindari eu puternice 
aplauze.

După 
loc un 
tat de 
dansuri
Capitalei, și

Operă și

întărirea 
coeziunii 
demasca 
agresive

de

iduB.re. fwtiri a arat 
program mutic preaen- 
Ansamblul de rântece •» 
al Sfatului 

soliști 
Balet

Popular al 
ai Teatrului 

din Capitală.

(Âg.rpre.)

Recepția cu prilejul celei 
a eliberării

15-a

Cuvîntul ambasadorului 
Kim Ben Dik

Cuvîntul 
Alexandru

(Urmare din pag. l-a)

.or americani și ii luminează 
calea în viitor. Vorbitorul a 
subliniat că în momentul de 
față Partidul Muncii din Co
reea și Guvernul R.P.D. Co
reene, au făcut noi propu
neri importante pentru grăbi
rea unificării pașnice a țării. EI 
s-a referit pe larg la propune
rile cu privire la înfăptuirea 
sistemului de federație a Co
reei de sud și de nord ca mă
sură de tranziție pentru rezol
varea problemelor naționale 
urgente făcute recent de tova_ 
rășul Kim Ir Sen. Noi sintem 
siguri — a subliniat vorbitorul 
— că aceste noi și importante 
propuneri ale partidului și gu
vernului republicii noastre, 
care reflectă năzuințele vitale 
ale întregului popor coreean, 
voi- obține sprijinul activ al 
tuturor popoarelor iubitoare 
de pace din lumea întreagă.

Poporul coreean — a arătat 
apoî vorbitorul — iși va aduce 
și mai departe contribuția sa 
la întărirea unității lagărului 
socialist.

Vizita tovarășului N. S. 
Hrușciov, care va avea loc In

curînd în țara noastră, va în
tări și mai mult legăturile 
prietenești de nezdruncinat 
dintre popoarele Coreei și ale 
U.R.S.S. Poporul coreean sa
lută fierbinte această vizită.

Permiteți-mi dragi tovarăși 
și prieteni, să ridic acest 
pahar în cinstea popoarelor 
frățești ale Uniunii Sovietice 
— eliberatoarea și prietena 
noastră dragă și pentru con
ducătorul său — Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice ;

— pentru prietenia frățească 
de nezdruncinat dintre po
porul coreean și poporul ro
mîn ;

— pentru sănătatea tovarăși
lor Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Chivu Stoica și Ion Gheorghe 
Maurer și a tuturor conducă
torilor Partidului Muncitoresc 
Romîn și ai Guvernului Repu
blicii Populare Romine;

— pentru unitatea și coeziu
nea lagărului socialist în frun
te cu Uniunea Sovietică ;

— pentru sănătatea tovară
șilor și prietenilor de față;

— pentru pace în lumea în
treagă.

(Urmare din pap. I-a)

Oamenii muncii din țara 
noastră privesc cu adîncă sim
patie aceste realizări și urea
ză poporului coreean noi și 
mari victorii în lupta sa pen
tru dezvoltarea economiei și 
culturii, ridicarea nivelului de 
trai, precum și în realizarea 
idealului său național de reu- 
nificare pașnică a Coreei. Re
centele evenimente din Coreea 
de sud au demonstrat cit de 
puternică este năzuința po
porului din această parte a ță
rii de a scutura jugul impe
rialist și a putea dispune in 
mod liber de soarta sa.

In decursul anilor care au 
trecut de la eliberarea țărilor 
noastre popoarele romîn și co
reean s-au unit în cadru] ma
relui lagăr al socialismului, 
prin trainice legături de prie
tenie și printr-o colaborare 
multilaterală care se dezvoltă 
an de an, spre binele ambelor 
popoare. Sintem hotărîțj să a- 
dincim această colaborare și 
prietenie frățească, care se

Ritmul arăturilor de vară 
trebuie intensificat!

Stațiunile de mațini și trac
toare Mihai Viteazu și Co- 
gealac, regiunea Constanța. 
Episcopia Bihorului, regiunea 
Oradea, — ■ ■■ 
București, 
Galați și ~_ ___
Timișoara, și-au îndeplinit și 
depășit de 
care le reveneau 
campanie agricolă, 
se datorește faptului că în a-

Gri vi ța, 
Pechea, 
Felnac.

regiunea 
regiunea 
regiunea

pe acum sarcinile 
în actuala 

Succesul

La Monumentul 
Eroilor Sovietici
Cu prilejul celei de-a 15-a 

aniverțâri a eliberării 
luni dimineața__________
R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik și membri ai 
ambasadei au depus o coroană 
de flori la Monumentul Eroilor 
Sovietici din Piața Victoriei.

La solemnitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facerilor Externe precum și o 
delegație de ofițeri superiori ai 
forțelor noastre armate.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București și membri ai amba
sadei.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me
moria ostașilor sovietici care 
t-au jertfit pentru eliberarea 
Coreei.

Coreei, 
ambasadorul

(Ațerpre.)

Cuvîntarea 
radiotelevizată 

a ambasadorului 
Kim Ben Dik

Duminica seară, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik. a ținut o cuvin- 
tare la posturile noastre de ra
dio și televiziune cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a eli
berării Coreei,

aniversari

tovarășului 
Moghioroș
sprijină pe temelia de granit 
a idealurilor noastre comu
ne, a luptei noastre comune 
pentru socialism, pentru pace, 
pentru zădărnicirea oricăror 
uneltiri ale cercurilor agresi
ve, pentru promovarea princi
piilor coexistenței pașnice în
tre toate statele.

Permiteți-mi ca în această 
zi de mare sărbătoare a po
porului coreean să ridic pa
harul :

pentru Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 

pentru președintele Comite
tului Central al Partidului 
Muncii din Coreea și președin
te al Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Demo
crate Coreene, tovarășul Kim 
Ir Sen,

pentru prosperitatea poporu
lui frate

pentru
Coreei, 

pentru 
cinat dintre poporul romîn și 
poporul coreean, pentru conti
nua întărire a unității lagă
rului țărilor socialiste, pentru 
pace trainică între popoare!

coreean, 
unificarea pașnică a

prietenia de nezdrun-

Romînia se găsește 
într-un stadiu avansat 

al construcției sale pașnice 
realizată în folosul 

poporului*
Declar^fiile unor oaspefi Indonezieni

a- 
fă-

Duminică au părăsit Capi
tala oaspeții indonezieni E. 
Mohammed Mansjur, mem
bru al Parlamentului indone
zian și Pramudya Ananta 
Toer, scriitor, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor din In
donezia, președinți ai Consi
liului Păcii din Indonezia, 
care ne-au vizitat tara la 
invitația Comitetului națio
nal pentru apărarea pă
cii din R.P. Romînă. Intr-o 
convorbire cu reprezentanți 
ai presei și radiodifuziunii) 
oaspeții indonezieni au îm
părtășit impresii din vizita 
lor în țara noastră.

După ce a subliniat cordia
litatea cu care au f<£t pri
miți peste tot, d-1 Mansjur 
a spus, printre altele: De 
3 săptămîni de cînd ne 
flăm în Romînia, am
cut vizite în București, Ora
șul Stalin, Sinaia, la Bicaz, 
Bacău, Tg. Mureș, Constanța 
și pe litoralul Mării Negre. 
Am văzut că Romînia este 
o țară frumoasă și bogată, 
cu un popor harnic. Am con
statat pretutindeni eforturile 
ce se fac și progresele reali
zate în domeniul economic, al 
construirii de obiective indu
striale, al ocrotirii sănătății 
publice, precum și în alte do
menii. Noile reduceri de pre
țuri demonstrează că nivelul 
de trai se ridică din ce în ce 
mai mult. Toate acestea 
ne-au arătat că Romînia se 
găsește într-un stadiu avan
sat al construcției sale paș
nice, realizată în folosul po
porului. Sintem convinși că 
veți înfăptui cu succes pla-

nul de 6 ani pe care vi 1-ațl 
propus.

Am constatat de asemenea, 
a spus oaspetele, că poporul 
romîn este profund iubitor 
de pace și stă pe poziții fer
me împotriva imperialismu
lui.

Vorbind despre întărirea 
relațiilor de prietenie dintre 
Indonezia și Romînia, d-1 
Mans jur a subliniat necesita
tea unui schimb de delegații 
cît mai frecvent între cele 
două țări, fapt care va con
tribui la o mai bună cunoaș
tere reciprocă.

Scriitorul Pramudy» a sub
liniat că cele văzute în Ro
mînia i-au format convinge
rea că aici se urmărește crea
rea unor condiții cît mai 
bune de trai pentru popor. 
Aceasta — a spus el cores
punde de altfel și definiției 
socialismului, care deschide 
posibilitățile de a făuri o 
prosperitate din ce în ce mai 
mare pentru popor.

Respectul meu pentru po
porul romîn crește și mai 
mult cînd mă gîndesc că el 
sprijină astăzi în mod activ 
dezvoltarea altor popoare care 
n-au avut norocul să benefi
cieze de 
pentru a-și 
tea.

Scriitorul
bit apoi daspre preocuparea 
constantă în țara noastră pen
tru dezvoltarea culturii de
masă, pentru încurajarea
creației artistice populare.

Arta dv. populară respiră 
veselie, optimism. Cînd un 
popor este animat de un a- 
semenea spirit — a spus în 
încheiere scriitorul indonezian 
— sînt sigur că el va învin
ge orice greutăți care ar sta 
în calea făuririi unui viitor 
fericit.

aceleași condiții 
clădi prosperita-

Indonezian a vor-

o

Manifestări culturale consacrate 
zilei de 23 August (Agerpres)

jj .
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ceste unități, mecanizatorii au 
acordat anul acesta o mai 
mare atenție bunei organi
zări a muncii, aplicării nor
mativului de îngrijiri tehnice 
și folosirii intensive a utila
jului și timpului de lucru.

în ultimele zece zile, dato
rită măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, stațiunile de 
mașini și tractoare din în
treaga țară au intensificat 
ritmul lucrărilor. In multe 
regiuni, printre care Constan
ța, Ploești, Oradea și 
rești, viteza de lucru a 
depășită.

Cu toate realizările 
bune din ultimele zece 
multe stațiuni de mașini 
tractoare, îndeosebi din 
giunile Cluj, Suceava și
giunea Autonomă Maghiară, 
nu efectuează lucrările rit
mic, potrivit graficelor sta
bilite. în general pe tară 
sînt rămase în urmă arătu
rile adînci de vară, lucrare de 
mare importanță agrotehnică. 
Una din cauzele acestei si
tuații 
care 
unele 
zarea 
în două schimburi.

Stațiunile de mașini și 
tractoare trebuie să acorde 
mai multă atenție intensifi
cării arăturilor adînci, astfel 
îneîț acestea să fie terminate 
în următoarele zile, în spe
cial în regiunile din sudul și 
sud-vestul țării.

(Agerpres)

Bucu- 
fost

mai 
zile, 

și 
re- 

Re-

este slaba 
se manifestă 
S.M.T. pentru 
brigăzilor de

preocupare 
încă în 

organi- 
tractoare

--------•--------

INFORMAȚII
Tovarășul Bujor Almășan, 

membru al C.C. al P.M.R. a 
plecat spre Cuba unde va re
prezenta Partidul Muncito
resc Romîn la Congresul Par
tidului Socialist Popular din 
Cuba.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au fost de față tova
rășul Cornel Onescu, mem
bru al C.C. al P.M.R., Virgil 
Cazacu, Elvira Cincă, Con
stantin Drăgan, Constantin 
Lăzărescu, Teodor Marinescu, 
membri supleanți ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

★Intre 18 septembrie și 2 oc
tombrie se va desfășura în R.P. 
Bulgaria cel de-al XIX-lea Tîrg 
internațional de la Plovdiv la 
care participă un număr însem. 
nat de țări printre care și R, P. 
Romînă,

Pentru a permite unui număr 
ât mai mare de muncitori, teh
nicieni, ingineri și specialiști din 
țara noastră să viziteze acest 
tîrg, Oficiul Național de Turism 
Carpați organizează excursii de 
4 zile în perioada respectivă. 
Excursiile' se pot face cu auto
care O.N.T, sau cu autocare ale 
întreprinderilor sau instituțiilor. 
Înscrierile se primesc la toate a. 
gențiile O.N.T. Carpați din țară, 
pînă la 18 august.

★
Peste 2.000 de locuitori ai 

Sucevei, țărani muncitori din 
împrejurimi și alături de ei a- 
cademicieni, scriitori, s-au 
strîns duminică la Ipotești 
pentru a aduce un nou oma
giu memoriei lui Mihail Emi- 
nescu. Aici. în satul natal al 
poetului, a avut loc festivita
tea deschiderii muzeului me
moria] reorganizat, care adă
postește în prezent peste 1.000 
de documente, fotocopii după 
manuscrise și fotografii lega
te de viața și creația luceafă
rului poeziei romînești.

(Agerpre®)

Duminică a început 
tală faza orășenească a 
artistice de amatori „Festivalul 
23 August". La această mani fes. 
tare participă formații de cor, 
soliști, orchestre de muzică popu
lară și ușoară, echipe de dan
suri, brigăzi artistice de agitație 
din întreprinderi, case de cultu
ră. cămine culturale etc, clasate 
pe locurile 1, 2 și 3 în etapa 
raională. In ziua de 23 August la 
Teatrul de vară din parcul de 
cultură și odihnă „I. V. Stalin", 
cele mai bune echipe vor pre. 
zenta un program festiv. Tot du
minică, la Casa de cultură „Pe- 
tofi Șandor" din Capitală s-a ți. 
nut conferința „Literatura noas
tră de după 23 August", iar la 
clubul Universității „C. 1. Par- 
hon" a avut loc conferința inti
tulată „Grija permanentă a Par
tidului Muncitoresc Romîn pen
tru ridicarea continuă a nivelu
lui de trai al oamenilor 
după care a urmat o 
studențească.

Și în regiunea Ploești 
să aibă loc manifestări 
artistice consacrate zilei de 23 
August. Astfel la clubul „23 Au
gust" din Ploești a avut loc un 
simpozion cu tema „23 August 
oglindit in literatură", iar la Ca
sa de cultură din Sinaia s-a ți. 
nut conferința „Figuri de mun
citori din literatura de după 23

în Capi- 
întrecerii

August". In cele peste 400 de 
cămine culturale din satele regiu
nii au avut loc conferințe cu te. 
ma „Din realizările regimului 
democrat-popular în țara noastră 
în domeniul științei, tehnicii și 
culturii**, la care au participat 
peste 120.000 de oameni ai mun
cii. Pe estrade special amenajate 
în diferite centre muncitorești, e- 
chipele artistice ale schelelor pe. 
trolifere Moreni, Băicoi și Bol
dești, ale Uzinelor ,,1 Mai" Plo
ești și ,,Gh. Gheorghiu-Dej" Tir. 
goviște și ale altor întreprinderi 
prezintă programe speciale con
sacrate marii sărbători a poporu
lui romîn.

Comemorarea 
scriitorului 

Alexandru Sahia
Cu prilejul împlinirii a 23 

de ani de la moartea scriito
rului Alexandru Sahia, Uniu
nea scriitorilor din R. P. Ro 
mină și Muzeul literaturii ro- 
mîne au organizat duminică o 
festivitate în satul său natal, 
Mînăstirea. Cu acest prilej a 
fost prezentată o expoziție vo
lantă înfățișînd aspecte din 
viața și opera scriitorului. A 
vorbit, cu acest prilej, scrii
torul Horia Oprescu.

(Agerpres)

nta

secfiile

BiSCViTFmuncii", 
reuniune

continuă 
cultural-

fXgerpreț)

pentru

ceasornice

23.490 lei report la categoria I
Concursul Prono-Expres de miine 17 august promite 

premii frumoase. Mai ales la categoria I, care pornește 
cu un report de 23.490 lei.

Bocanci confecționați 
din materiale durabi
le, rezistenti ți ele
ganți, avînd marca: 
Fabrica de piele 
și încălțăminte 

Rm. Vilcea 
găsiji la orice maga

zin din {ară

Cooperativa de Produc
ție MUREȘUL Lipova, re
giunea Timișoara, telefongîunea Timișoara,
132-257

Execută prin __ ,__
sale din Lipova și raion:

— tricotaje Ia comandă
— încălțăminte Ia coman

dă pentru bărbați și femei 
precum și reparații

— confecții la comandă 
pentru bărbați și femei

— comenzi și reparații 
pălării

— lucrări de boiangerie
— comenzi 

blănărie
— lenjerie 

bați și femei
— reparații
— coafură-frizerie
— încadrări de tablouri, 

geamuri, oglinzi
— reparații radio șl în

cărcat acumulatoare
— fotografii
— copiat acte
Vizitați cu încredere cen

trele noastre din oraș și 
raionul Lipova.

și reparații

PASTE FAIN0A5E
PRODUSE RLE ÎNTREPRINDERII
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23.490 lei report la categoria I

Concursul Prono-Expres de miine 17 august promite 
premii frumoase. Mai ales la categoria I, care pornește 
cu un report de 23.490 lei.
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A 15-a aniversare a eliberării Coreei

și ră-Raportul prezentat de Kim lr Sen

La aniversarea proclamării 
independenței Indiei

Ședința festivă 
de la Phenian

Radio Moscova 
va transmite:

Săptămîna 
muzicii 

romi ne st i“

Evoluția situației 
din Congo

LONDRA 14 (Agerpres). - 
După ram transmite corespon
dentul din Elisabeth viile al a- 
genției Reuter, la 14 august 
reprezentanții partidelor de 
opoziție care se pronunță îm
potriva planurilor separatiste 
ale lui Chombe au organizat o 
demonstrație in fața reședin
ței secretarului generai al 
OJf.U. Poliția militară din 
Katanga î-a împrăștiat ge de
monstranți, folosind grenade 
cu gaze lacrimogene.

★
PARIS 14 (Agerpres). - Du

pă cum transmite corespon
dentul din Elisabethvilie al 
agenției France Presse. la 13 
august în orașul Jadotville si
tuat la 1C0 lan. nord-vest de 
Elisabethvilie au avut loc 
ciocniri intre demonstranți și 
poliție. Demonstranții au ce
rut eliberarea unui reprezen
tant al „Uniunii partidelor* 
din opoziție, arestat de autori
tățile guvernului marione*.â 
din Kaunga. Poliția a deschis 
focul asupra demons ranților. 
S-au înregistra*, morți

Provocări 
colonialiste

PHENIAN 15 (Agerpres). - 
După cum transmite Agenția 
Centrală Telegrafică Coreear.ă, 
în cadrul ședinței festive care 
a avut loc la 14 august ta 
Phenian cu prilejul celei ae-e 
15-a aniversări a eliberării 
Coreei de sub jugul imperia
lismului japonez de către Ar
mata Sovietică, Kim Ir Sen, 
președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii dm 
Coreea și președintele Cabi
netului de Miniștri al RTJ3. 
Coreene, a prezentat un ra
port

In cei 15 ani care au trecut, 
a declarat Kim Ir Sen, po
porul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, 
a realizat în Coreea de nord 
cele mai mari sarcini revolu
ționare, a înfăptuit mari con
strucții. Datorită politicii eco
nomice juste a partidului și 
datorită luptei eroice a oame
nilor muncii pentru traduce
rea acestei politici în viață, e- 
conomia națională distrusă a 
fost restabilită într-un timp 
scurt și s-a dezvoltat rapid. 
Istorica Plenară din decem
brie 1956 a C.C. al partidului, 
a subliniat Kim Ir Sen. a mo
bilizat poporul la luptă ener
gică pentru învingerea tutu
ror greutăților din țară și cele 
pe plan internațional, a pus 
bazele unui nou avînt în con
struirea socialismului în țara 
noastră.

Intr-o perioadă scurtă, a sub
liniat în continuare Kim lr 
Sen, noi am reușit să con
struim cu succes baza socia
lismului și am transformat 
țara noastră, în trecut înapo
iată, într-o țară socialistă in- 
dustrial-agrară cu o bază de 
Sine stătătoare a economiei.

In prezent, a declarat în 
continuare Kim Ir Sen, parti
dul și guvernul pregătesc un 
plan septenal de dezvoltare a 
economiei naționale pe anii 
1961-1967 care va constitui o 
etapă hotărîtoare în construc
ția socialistă a R.P.D. Coreene.

Kim Ir Sen a consacrat o 
mare parte a raportului său a- 
nalizării situației din Coreea 
de sud și problemei unificării 
pașnice a țării.

Singura cale de îndreptare 
a situației din Coreea de sud 
și de soluționare definitivă a 
problemei coreene, a declarat 
el, este retragerea trupelor a- 
mericane și unificarea pașnică 
a țării. Unificarea pașnică a 
țării noastre trebuie să fie în
făptuită de noi fără vreun a- 
mestec din afară, pe calea or
ganizării, pe baze democrati
ce, a unor alegeri generale li
bere în sud și nord. Aceasta 
este poziția noastră fermă ta 
problema unificării țării.

Dacă totuși autoritățile »ud- 
coreene nu vor accepta acest 
lucru, temîndu-se că întreaga 
Coree de sud va deveni comu
nistă, atunci trebuie întreprin
se, în primul rînd, măcar o 
serie de măsuri tranzitorii 
pentru soluționarea probleme
lor care nu suferă amînare 
din punct de vedere al intere
selor naționale.

în acest sens propunem cre
area unei federații a Coreei 
de nord și de sud.

Una din problemele impor
tante ale îmbunătățirii rela
țiilor dintre sud și nord și, în 
special, ale normalizării vieții 
economice în Coreea de sud 
este reducerea efectivului ar
matei. în prezent, ca și în 
trecut, ne pronunțăm pentru 
retragerea trupelor americane 
dih Coreea de sud și reduce
rea efectivului forțelor arma
te. în Coreea de sud și de nord 
pînă la 100.000 persoane, și 
chiar mai puțin, de fiecare 
parte.

Unificarea pașnică a țării, 
a subliniat 
fi realizată 
hotărîtă a

în lupta
în continuare 
poporul coreean pri- 
un sprijin și ajutor pu- 
din partea lagărului so- 
în frunte cu marea

în prezent sitxxația interna
țională evolueazâ ta favoarea 
păci și Pj-^rea
lagârulta enrialMt crește F se 
tatărește ta flecare a f ăcest 
lucra exemtâ o influență ho- 
Uritaare asupra evoiu^ s- 
tuapei internau

Pe baza pr.Dăputar tater- 
nauonaLs.- -.ui pru^ar, 
rul socfaLs: ta frunte cu 
Uniunea S<r.betică este strtas 
unit. znoeouL Unitatea f 
coeziunea lagârulux soctahst 
stat chznâsiî cea -a: impor
tantă a zădămicri! poEtâcîi a- 
gresi.e a ; mpertauștiJar, a 
apărărti păci trxc.ee ta ta- 
rrea întreagă f a as^urăru 
dul Muxkexi <kn Coreea ț: po
porul coreean au oepcs xn mod 
neabătut toate eforartle pea- 
tru întărirea c:ez.ur__ cu po
poarele țărilor frâtsșu ta frus
te cu Uniunea Scv.etieă f 
pentru întărirea ue_Ulu Umă
rului socialist. în numele pă
cii ta ir.treaga lume șz 
triumfului seci alismuluu in 
numele victoriei caznei u»- 
stre comune.

Și pe viitor, a sublimat K — 
Ir Sen. vom purta sus steagul 
intemaponalismului rmletar. 
vom întări f mai suit prie
tenia f solidar.^tra ca po
porul sovietic, rom eoeacLsa 
coeziunea cu popoarele tata- 
ror țărilor socialiste.

Creșterea rertigiaoasă a 
forței sodalisnru’ui ccnstiruie 
o serioasă lori tură dată forțe
lor agresfre ale imperialismu
lui și tasuflețește nemăsurat 
de mult popoarele din țările 
coloniale si dependente ta 
lupta lor de eliberare.

Schîmnâr.le radicale ta ra
portul ce forțe pe arena in
ternațională creează ta pre
zent posfotiită:*. reale de th- 
dămirlre a uneltirilor impe
rialiștilor îndreptate spre dez
lănțuirea unui război, posibi
lități reale de preintimpinare 
a războiului.

Trebuie mai 
cînd să ne ascuțim vigilența 
față de uneltirile miLtare ale 
imperialiștilor americani, sâ 
demascăm șl să zădlmicm 
cu consecvență acțiunile lor 
agresive. Pacea trebuie să fie 
cucerită prin lupta fermă a 
popoarelor.

Uniunea Sovietică F toate 
statele socialiste, biruie du-se 
ferm pe principiu’, leninist al 
coexistenței 
cu orfnduiri 
promovează 
tică externă

Poporul coreean 
întru totul poziția fermă, ini
țiativele pașnice și eforturile 
neobosite ale Uniunii I 
tice dictate de dorința 
preîntîmpina acțiunile 
aive ale imperialiștilor, 
destinde încordarea și a 
pacea. Vom lupta și pe 
cu fermitate pentru întărirea 
continuă a solidarității cu 
poarele iubitoare de pace 
toate țările, pentru pace 
Asia și în întreaga lume.

mult dect ori-

pașnice a țărilor 
sociale 

neabătut 
de pace.

O poii-

sprijină

Sovie- 
de a 
agre- 
de a 

întări 
viitor

po- 
din 
in

MOSCOVA — Tn te’egrima de 
răspuns adresată lui N. S Hruș- 
ciov. Fide! Castro, primul minis
tru al guvernului revoluționar «'■ 
Republicii Cuba, mulțumește pre
ședintelui Cons’Vyl-j! de Mtaiștri 
al U.R.S.S. pentru feFcitirile 
transmise cu prilejul celei de-a 
7_a aniversări a .„Mișcării de ta 
26 iulie**.

♦

Plenara C C. 
al Partidului 

celor ce muncesc 
din \ ietnam

or

1 de In
trai al 
cesc din

14 
la
la

Vemam • di: ^jb'ritătiî la 
•epasr • declarație cu privire 
Prena-3 C.C. care a arat loc 

taai ta'râ 1953.
Ir dscLzra^e aratg ci P’.e- 

■esa a «cxbat darea de sea- 
sri yrexematâ de torarâșu! Le 
D-scr. aeatarz a? Blroslz Poe
tic. secretar a‘ C «3 pr.rire 
la rer-l^tee IstTmru de ta 
Boeareș^ a reprezentanților par- 
îxJe’or cosEnîste ș: muncitorești 
din țările soctaRrte ș» a aprobat 
în una~ -n taie coamnicatul aces
tei tadlalri.

C3

LEOPOLD\TLLE 15 
preș). — Potrivit unor 
străine la 15 august au sosit 
la Elisabeth viile venind de la 
Leopoldville pe bordul a pa
tru avioane două companii 
de trupe suedeze din forțele 
armate ale O.N.U. din Cor.go. 
Se anunță de asemenea că în 
cupă-amiaza aceleiași zile un 
detașament de trupe maro
cane alcătuit din 350 de oa
meni va sosi la Elisabetiiville 
de unde își va continua 
mul spre Jadoiville 
tanga).

După cum reiese din 
țările agențiilor, autoritățile 
belgiene continuă să tărăgă
neze razolvarca problemei re
tragerii trupelor lor din Re
publica Congo. Agenția Fran
ce Presse arată câ, după cum 
s-a aflat din surse oficiale 
belgiene, nu s-a realizat o în
țelegere asupra datei evacuării 
definitive a trupelor belgiene 
din Katanga. Tratative’e din
tre autoritățile belgiene și co
mandamentul forțelor armate 
ale O.N.U. din Congo conti
nuă, arată agenția.

★
LEOPOLDVILLE 15 (Ager

pres). — După cum transmite 
corespondentul agenției Reu
ter, Patrice Lumumba, primul 
ministru al Republicii Congo, 
a arăta: intr-o scrisoare adre
sată secretarului general al 
O.N.U^ Hammarskjceld că gu
vernul și poporul congolez 
„și-au pierdut încrederea- in 
Hammarsk j oeld.

(Ager- 
agenții

dru- 
(Ka-

rela-

LEOPOLDVILLE 15 (Ager
pres). — Cea mai mare orga-

EVENIMENTELE DIN LAOS
VIENTIANE 15 (Ager

pres) — După cum relatează 
agențiile occidentale de presă, 
regele Lacsu’.ui a numit, la 
propunerea Comitetului revo- 
luțtaear pe prințul Suvanr.a 
Fumra prim-mimstru și l-a 
însă mina: eu formarea noului 
r-vera al L*oru?ri

Porml de radio Vientiane a 
taunțai că noul guvern al 
Laorulta va duce o politică de 
•tri-ctă neutralitate.

Refermdu-se la vechiul gu
vern care a fort răsturnat, 
cocducâîorul Comitetului revo- 
l_tkear. Kong Le, a declarat 
că un pumn de oameni au dus 
o pc.tzci antinațională și au 
lactat la războiul fratricid. El 
a lansat un apei către întreg 
poporul laoțian ta care îl 
cr.eeml sâ depună eforturi 
pertru ^realizarea unei inde
pendente reale a 
să se pună capăt 
fratricid*—

caSomnnit și numirea sa 
prim-aii nistru i* noul guvern.

După cum se știe, pînă în pre
zent prințul Savanna Fumma a 
fost președinte al Adunării Na- 
ționa’e. Potrivit prevederilor con
stituției Icoțiene, primul minis
tru al guvernului nu poate ocupa 
și funcția de președinte al Adu
nării Naționale. La propunerea sa 
pârtiei punții la ședință au ales 
in funcția de președinte al Adu
nării Naționale pe Oun Sanani- 
kone.

Laosulud și 
războiului

Kim Ir Sen, poate 
numai prin lupta 
întregului popor, 
sa dreaptă, a dș- 

Kim Ir

LONDRA. — După cum trans, 
mite din Nicosia agenția Reuter, 
președintele Republicii Cipru, ar
hiepiscopul Maferus. a anunțat 
componența noului guvern al 
Ciprului care la 16 august va de
veni republică Independentă Ma
karios va deține postul de pre- 
ședințe al ConsiPului de Miniș
tri.

KABUL. — După cum trans- 
mite agenția Reuter. Ministerul 
de Războ* al Afganistanului a 
anunțat ci două avioane pakis
taneze. care au pătruns la 13 
august în spatful aer an afgan, 
au fost nevoite să aterizeze pe 
aeroportul din Kandahar. în de
clarație se spune că pi'oții a- 
vioaneior sînt anchetați.

clarat
Sen, 
mește 
temic 
cialist
Uniune Sovietică, precum și 
sprijinul tuturor popoarelor 
iubitoare de pace.

MONCHEN. - Agentta ADN 
relatează că muzeul deschis în 
crematoriul fostului lagăr d« con
centrare hitlerist de la Dachau 
a fost profanat de huligani fas-

MOSCOVA 15 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 15 august 
au plecat cu avionul din Mos
cova spre Congo 15 medici și 
5 surori medicale. Specialiștii 
sovietici au fost trimiși in a- 
ceastă tinără republica inde
pendentă, din inițiativa socie
tăților de Cruce Roșie și Se
milună Roșie din U.R.S.S. Ei 
vor acoTda asistență medicală 
populației.

VIENTIANE 15 (Agerpres). 
La 15 august postul de radio 
Vientiane a transmis comuni
catul Comitetului revoluționar 
din Laos în care se spune că 
acesta va promova cu hotărîre 
o politică de neutralitate. Lao- 
sul nu va participa la nici o 
organizație militară, ci va lua 
poziție Împotriva războiului, 
va depune eforturi pentru slă
birea încordării internaționale 
și va colabora cu toate țările 
indiferent de artaduirea lor 
politică pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței paș
nice.

nizsție âe tineret din țară — 
Uniunea Tineretului Congolez 
— a declarat că membrii ei 
s'.nt gata să se înroleze eo- 
l'zntcr în armata naționala 
dacă acest lucru va fi dictat 
de interesele intdririi puterii 
de stat Și menținerii integri
tății teritoriale a țdru.

„Tineretul nestru, se spune 
in declarația data publicității 
de această organizație, con
damnă și respinge cu hotărîre 
oriez conflicte interne care nu 
fac deci: să aducă prejudicii 
țârii noastre. Vrem să trăim 
și să muncim tn pace. Spunem 
„Nu~ tuturor celor care în
cearcă să răstoarne guvernul 
nostru. Sprijinim pe deplin 
guvernul Lumumba". Organi
zația a cerut tuturor partide
lor politice din țară să se ri
dice împreună împotriva ma
nevrelor de culise ele impe
rialismului belgian și interna- 
țtoncL „în caz contrar, se 
spune în declarație, țara noa
stră va nimeri in mod inevi
tabil sub dominația țărilor 
membre ale N.A.TX). care în
cearcă prin orice mijloace să 
dezmembreze republica noa
stră**.

Al 23-!ea stat african

independent

Republica Congo 
(fostă colonie 

franceză)
InPARIS 15 (Agerpres). - 

noaptea de 14 spre 15 august 
a avut loc intr-un cadru so
lemn ceremonia proclamării 
independenței Republicii Con
go — fosta colonie franceză 
cunoscută sub denumirea de 
..Congo Mijlociu44 care făcea 
parte din Africa Ecuatorială 
Franceză. Pe harta politică a 
continentului a apărut cel 
de-al 23-lea stat independent 
din Africa. Republica Congo 
rămine membră a Comunității 
Franceze.

★
Republica Congo este situată 

in Africa ecuatorială Partea de 
vest a țării are ieșire La Ocea
nul Atlantic Noul stat african se 
Învecinează cu Republica Congo 
(fostul Co-igo belgian) Repu
blica Africa Centrală. Republica 
Camerun, care și-au obținut li
bertatea in I960 și Gabon care 
va obține in curind indepen
dența.

Avîntul mișcării de eliberare 
na’.ională din țară a silit guver
nul Franței să satisfacă aspira
țiile legitime ale poporului con. 
golez de a obține autodete>mina 
rea. La 12 iulie a.c. primul mi
nistru al Franței, M, Debră, și 
primul ministru al Congouiui, F. 
Youlou. au semnat acordul cu 
privire la independența Republi. 
cii Congo.

Suprafața țăTii este de 342.000 
km pătrați Popjlația de 764.000 
de oameni ? 
Brazzaville, este 
rîuiui Congo. F<

MOSCOVA 15 (Agerpres).- 
TASS transmite: într-o con
vorbire cu un corespondent al 
ziarului ^Sovetskaia Rossia**, 
Evgheni Vihrov, în virstă de 
24 ani. navigator pe unul din 
avioanele sovietice 
care au transportat alimente 
la Leopoldville, a declarat că 
el și echipajele avioanelor so
vietice au fost martorii unor 
provocări organiza e de către 
colonialiștii belgieni și ameri
cani împotriva unor oameni 
sovietici.

Timp de trei zile, a povestit 
el, echipajul unuia dintre a- 
vioanele sovietice a rămas la 
LeopoldviUe, fără a putea să 
îndeplinească cererea guver
nului congolez de a transporta 
alimentele în regiunile din in
teriorul țării unde se resimte 
o acută lipsă de alimente. Pe 
aerodromul din Leopoldville 
existase combustibil, dar dis
păruse. Era o acțiune a bel
gienilor și americanilor.

Odată, a spus Evgheni Vih
rov, un grup de piloți sovie
tici, știind câ trebuie să so
sească încă trei avioane sovie
tice au urcat la turnul de co
mandă al aerodromului din 
LeopoldviUe pentru a Ie ajuta 
tovarășilor lor să aterizeze.

în turn se aflau americani 
și belgieni. După ce piloții so
vietici au explicat scopul ve
nirii lor cineva a întrerupt a- 
limentarea stației de radio. 
S-a cerut să fie pusă în func
țiune alimentarea de rezervă. 
Un belgian a sunat la telefon 
și a spus că este imposibil să 
facă acest lucru. în acea noap
te toate cele trei avioane so
vietice au aterizat pe aero
drom în condițiile unei proaste 
vizibilități fără să li se poată 
da ajutor.

O situație similară, a conti
nuat Vihrov, am avut de 
întîmpinat și noi cînd am ve
nit la Leopoldville cu o încăr
cătură de 8 tone de lapte con
densat. După ce ni s-a permis 
să aterizăm vocea radiotele
grafistului din Leopoldville a 
dispărut. Avionul nostru a a- 
terizat în condițiile unei proa
ste vizibilități. Deodată a zbu
rat de pe sol direct spre noi, 
gata să ne lovească cu aripa, 
un avion american. Cînd am 
coborit din avion am aflat că 
la stația de radio se afla un 
belgian.

Capitala, orașul 
» S't”at pe malul 

.•ostul centru ad
ministrativ — orașul Pointe- 
No:re — este cel mai mare port 
maritim de pe litoralul atlantic. 

Republica Congo este o țară 
slab dezvoltată din punct de 
vederc economic care livra ma 
terii prime monopolurilor fran 
ceze, S0 la sută din populație ș« 
ocupă cu agricultura. Producția 
agricolă în principal cafea 
cacao, culturi oleaginoase, tutun 
este destinată exportului. în ul
timii ani a început cultivarea 
trestiei de zahăr șl • orezului. 
Pădurile constituie bogăția prin 
clpală a țării. In pădurile care 
ocupă jumătate din teritoriul ță. 
rii, cresc esențe prețioase de 
lemn roșu, negru și roz 

Industria, în afară de cea 
tract!vj lipsește aproape cu 
săvîrșire.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite : Uniunea So
vietică a declarat că recu
noaște Republica Congo (fostă 
colonie franceză) ca stat inde
pendent

Ziua de 15 august este o 
importantă sărbătoare a 
poporului indian. In a- 

cecstâ zi, cu 13 ani în urmă, a 
fost proclamată independența 
Indiei. 15 august constituie un 
punct de cotitură în istoria 
multisecu'arâ a Indiei, care a 
deschis marelui ei popor calea 
spre o viață mai bună.

Odată cu obținerea indepen
denței politice, poporul indian 
a început sâ muncească cu ab
negație pentru lichidarea moș
tenirii lăsate ds colonialismul 
englez - aproape două secole 
de suferințe și mixerii. Astăzi 
poporul indian desfășoară o fe
brilă activitate pentru dezvolta
rea unei industrii proprii, care 
să-i asigure o deplină inde
pendență economică. In acea
stă direcție poporul Indiei a și 
obținut une'e succese.

India, fiind una din cele 
cinci țâri inițiatoare ale istori
cei Conferințe de la Bandung, 
promovează o politică externă 
bazata pe principiile coexis
tenței pașnice.

Guvernul indian sprijină pro
punerile istorice ale Uniunii 
Sovietice cu privire la dezar
marea generală și totala, se 
pronunță pentru interzicerea ex
periențelor cu arma nucleară.

★

Prin neparticiparea la alian
țele agresive de inspirație a* 
mericanâ de genul S.E.A.T.O., 
C.E.N.T.O. etc., prin condam
narea colonialismului și spriji
nirea luptei de eliberare națio
nala - India și-a consolidat 
prestigiul internațional.

Colaborarea Indiei cu țârile 
lagărului socialist în frunte cu 
Uniunea Sovietică se întărește 
tot mai mult. Acordurile în
cheiate cu țările socialiste, ba
zate pe egalitate in drepturi și 
ajutor reciproc constituie un 
factor important pe calea dez
voltării economice independente 
a Indiei.

Intre India și R.P. Rominâ 
s-au stabilit relații econofoi ^ 
și culturale care se 
neîncetat. Un rol important jn 
întărirea colaborării romino-in- 
diene l-au avut vizitele reciproce 
ale oamenilor de stat din cele 
două țări și acordurile comer
ciale și culturale încheiate intre 
țările noastre.

Cu prilejul sărbătorii națio
nale a Indiei transmitem po
porului indian noi succese. pe 
drumul înfloririi și prosperității 
țârii sale, in lupta nobilă pen
tru triumful principiilor coexis
tenței pașnice și apărării păcii 
în întreaga lume.

★

La
a

so-
DELHI 15 (Agerpres). - 

15 august poporul indian 
sărbătorit într-un cadru 
lemn cea de-a 13-a aniver
sare a proclamării indepen
denței țării.

La Delhi sărbătorirea Zilei 
independenței a început dimi
neața în fața istoricului Fort 
Roșu cu înălțarea drapelului 
de stat. Mii de locuitori ai 
orașului Delhi au ținut să fie

martorii acestui moment emo
ționant și pentru a asculta 
mesajul adresat poporului de 
către șeful guvernului indian, 
primul ministru Nehru.

Nehru, care a luat cuvîntuL 
a vorbit despre sarcinile car^, 
stau în fața poporului indian 
și a chemat la întărirea uni
tății țării și la lupta împo
triva rămășițelor trecutului. 4

A. KOSÎGHIN: Există posibilități 
reale pentru dezvoltarea 
comerțului franco-sovietic

MOSCOVA 14 (Agerpres). 
— TASS transmite: Aleksei 
Kosîghin, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a declarat că există 
posibilități reale pentru dez
voltarea continuă a comerțu
lui reciproc avantajos între 
Franța și U.R.S.S. El a adău
gat că apropiatul schimb de 
specialiști din diferite dome
nii ale industriei va contribui 
la o mai bună cunoaștere a 
piețelor celor două țări și va 
fi o pregătire utilă 
tratativele privitoare

pentru 
la în-

anglo-In cadrul tratativelor 
vest-germane de la Bonn s-a 
discutat strîngerea legăturilor 
între ..piața comună" și „pia

ța liberului schimb".

Nodul viperelor

Desen de EUGEN TARU

Presa americană
„M plina 

populația Statelor Unite trăiește 
din nou sub spectrul unui de
clin economic, al treilea din pe
rioada guvernării echipei Eisen
hower-Nixon**. Rindurile aces
tea pot fi întîlnite zilnic în co
loanele presei de peste Ocean.

Buletinul de presă al Univer
sității Michigan a publicat re
cent rezultatele unei anchete e- 
fectuate în rindurile unui nu
măr de cetățeni simpli ameri
cani. „Un procent de 60 la sută 
din cei interogați — scrie bu
letinul — și-au exprimat păre
rea că o nouă 
este pe 
la sută 
criza a

După 
ricane. 
din S.U A. sînt serios neliniști
te de situația economică a țării 
și îndeosebi de scăderea rapidă 
a producției de oțel, automobile 
etc. In legătură cu aceasta, re
vista „U. S. News and World 
Report** a scris la 8 august că 
„lumea afacerilor se găsește în- 
tr.o dispoziție neîncrezătoare** și 
că „în aer plutește teama**. Re-

bătălie electorală,

criză economică 
cale de a începe, iar 16 
dintre ei consideră că 
și început**.
cum scriu ziarele ame- 
cercurile conducătoare

vista relevă că în industria oțe
lului, de la începutul acestui an 
se manifestă o tendință neînce
tată de scădere a producției. „A- 
devărul penibil — a scris la 1 
august ziarul ,,New York Ti
mes** — este că producția indus
trială a scăzut în prezent la 
punctul care, luna trecută, a 
reprezentat numai jumătate din 
capacitatea sa**.

Luna trecută cercurile oficiale 
americane au 
comparație cu luna ianuarie a 
acestui an, producția industriei 
de oțel a scăzut cu aproximativ 
30 la sută, iar industria a lucrat 
cu numai 50 la sută din capa
citatea sa de producție. Au tre
cut doar cîteva săptămîni de la 
aceste constatări și acum, cores
pondentul economic al agenției 
United Press International subli
niază că ..operațiile actuale au 
ajuns sub aceste cifre**. In legă
tură cu situația din industria de 
automobile, agenția U.P.l. relevă 
că f 
„sînt 
vește 
1961 
tinue 
lor**.

anunțat că, în

fabricanții de automobile 
I neliniștiți în ceea ce pri- 
i vînzarea modelelor anului 

din cauza slăbiciunii con- 
t de pe piața automobile- 

La ora actuală producția

rec

cheiereh unul nou acord 
mercial pe termen lung între 
U.R.S.S. și Franța.

Această declarație este cu
prinsă în răspunsul lui A. Ko- 
sîghin la scrisoarea adresată 
de Max Flechet, președintele 
Comitetului „Franța—Europa 
răsări teană“.

La întoarcerea în
M. Flechet a adresat lui Ko- 
sîghin o scrisoare în care își 
exprimă satisfacția în legă
tură cu tratativele de la Mos
cova. Răspunzînd d-lui Flechet 
Aleksei Kosîghin subliniază 
că dezvoltarea relațiilor co
merciale între Uniunea Sovie
tică și Franța are o mare în
semnătate atit pentru econo
mia celor două țări cit și pen
tru consolidarea tradiționalei 
prietenii între popoarele Uniu
nii Sovietice și Franței.

A. Kosîghin a declarat că 
Uniunea Sovietică aste gata 
să continue și să extindă pe 
orice cale legăturile cu repre- 
zentanții cercurilor de afaceri 
din Franța.

Franța

Pentru că «amâna 
cu un negru.»

ATLANTA. — După cum 
transmite agenția Associa
ted Press, diplomatul pa
kistanez Wasir AH, acredi
tat la Washington, a fost 
Împreună eu familia sa, 
victima unei provocări ra
siste. Potrivit agenției, Wa
sir, care făcea o călătorie 
cu automobilul prin statul 
Georgia In compania soției 
șl a celor doi copii ai săi a 
cerut găzduire pentru noap
te directorului unul parc 
amenajat special pentru o- 
dihna turiștilor și automo- 
blliștilor In apropierea o- 
rașului Helen. El a fost Insă 
refuzat deoarece „culoarea 
pielii sale seamănă prea 
mult cu acea a negrilor din 
regiune**.
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de automobile a scăvut cu 12 la 
sută în comparație cu situația 
de la începutul acestui an. La 
fel de catastrofal se prezintă și 
industria construcțiilor din S.UA. 
care din luna aprilie a anului 
trecut manifestă o tendință per
manentă de scădere. Revista 
„U. S. News and World Report** 
arată că, în primele patru luni 
ale acestui an, numărul proiecte
lor aflate în construcție a fost cu 
19 la sută mai mic decît în 
aepeași perioadă a anului trecut.

In prezent cresc și se îngroașă 
neîncetat rindurile șomerilor to
tali și parțiali. La mijlocul lunii 
trecute, ziarele de peste Ocean 
au publicat cifrele Departamen
tului Muncii potrivit cărora nu
mărul șomerilor totali a ajuns 
la 4.400.000. Aceasta reprezintă 
o creștere cu peste doua milioa
ne față de situația existentă în 
1957—1958. Săptămîna trecută, 
președintele centralei sindicale 
A.F L.-CJ O., George Meany, a 
subliniat la rîndul lui că în ul
timii trei ani, numărul șomeri
lor parțiali din S.U.A. a ajuns 
la 2.900.000 și că din anul 1952, 
cînd Eisenhower a devenit pre
ședintele Statelor Unite, numă-

rul muncitorilor și funcționarilor 
angajați în industria prelucră
toare, căile ferate și industria 
minieră a scăzut cu două mili
oane.

Lipsa de. stabilitate economică 
care domnește în prezent în Sta
tele Unite își lasă amprenta a- 
supra cursurilor acțiunilor în 
Wall Street, „Astăzi — a scris 
la 2 august ziarul „New York 
Herald Tribune** — în Wall 
Street fețele sînt triste deoarece 
afacerile s-au împotmolit, „Un 
declin general a afectat majori
tatea cursurilor importante**.

Cercurile guvernante ameri
cane încearcă să găsească o ieșire 
din impasul economic mărind 
cheltuielile destinate înarmării 
pe calea agravării „războiului 
rece** și a intensificării încordă
rii internaționale. După cum a 
scris ziarul „Neiv York Herald 
Tribune**, guvernul Statelor Uni
te a anunțat că compania ^Dou
glas Aircraft** a primit o coman
dă de 600 milioane dolari pen
tru construirea de noi 
Congresul S U.A, 
asemenea 
tare de peste 
dolari cu scopul intensificării

rachete, 
a aprobat de 

fonduri supli men- 
600 milioane

înarmării. Nu trebuie trecut cu 
vederea nici faptul că cei doi 
candidați la președinția S.U-4. 
pledează pentru sporirea cheltu
ielilor militare. Intr-urvul din 
primele discursuri rostite de se
natorul John Kennedy, după de
semnarea sa în funcția de candi
dat democrat la președinție, el a 
cerut alocarea unor fonduri su
plimentare de 2,5 pînă la 3 mi
liarde dolari pentru înarmare 
cu scopul de a „preveni criza 
economică** care se va declanșa 
— după părerea lui — în iar
na acestui an. Idei asemănătoare 
sînt susținute și de condidatul 
republican Nixon, care a reali
zat in acest sens o înțelegere cu 
cercurile cele mai reacționare 
din S.U.A., în frunte cu miliar
darul Rockefeller.

Faptele dovedesc însă că ori» 
cit ar fi majorate în S U.A. chel
tuielile destinate înarmării, crir 
zele economice, proprii orîndui- 
rii capitaliste, nu pot fi evitate. 
Lucrul acesta îl constată încă o- 
dată acum cu groază majoritatea 
organelor de presă de peste 
ocean.

I. O.
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