
Proletari clin toate țările, unițl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

COMUNICAT
cu privire la Sesiunea Prezidiului 

Consiliului Mondial al Păcii
Sesiunea Prezidiului Consiliului Mondial al Păcii la care 

au participat membri ai Prezidiului sau invitați din toate con
tinentele a avut loc la 23-24 noiembrie la București.

Sesiunea a procedat la examinarea aprofundată a situației 
internaționale actuale și a desfășurării activității forțelor păcii 
In lume. Ea și-a precizat perspectivele de lucru și de acțiune 
pentru perioada imediat următoare, mai ales in ceea ce pri
vește campania mondială in favoarea dezarmării generale și 
totale.

—— Postul -----
utemist de control 

în acțiune
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Prezidiul a adoptat o chemare către toate mișcările și orga

nizațiile care luptă pentru pace, subliniind necesitatea ca aces
tea să se întilnească pentru a căuta împreună ocle mai bune 
mijloace pentru a lupta in comun, in mod eficace, in favoarea 
dezarmării generale și totale.

Citiți
Pag. 2-a:

La școala 
frumosului «muzica

Cu soopul de a dezvolta și lărgi activitățile mișcărilor națio
nale și pentru a le face mai eficace, Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii a elaborat o serie de recomandări in special cu 
privire la organizarea unor inițiative regionale care vor favo
riza soluționarea problemelor specifice și vor contribui la rea
lizarea unei apropieri intre toate forțele păcii.

Prezidiul a examinat situația din Congo și a adoptat o rezo
luție specială In această problemă care va fi adresată Organi
zației Națiunilor Unite și tuturor guvernelor.

Pentru a contribui Ia mobilizarea tuturor forțelor păcii, 
Prezidiul a hotărit convocarea unei sesiuni a Consiliului Mon
dial al Păcii in prima jumătate a lunii martie 1961.

Clipe ce le ții minte
toată viața

Brigada de producție de !a secția răsucit a întreprinderii F.R.B. din Capitală condusă de Sora 
Niculici discută despre posibilitățile pentru obținerea de noi economii. Brigada și-a depășit 
planul de producție pe primele trei trimestre cu 7.511 kg. fire răsucite și a realizat economii 

în valoare de 62.676 lei.
Foto : AGERPRES

Sâ dâm un nou avînt 
acțiunii patriotice de colectare 

a fierului vechi!
Sporirea producției de oțel are o deosebită însemnătate 

pentru dezvoltarea întregii noastre economii naționale. Pen
tru aceasta, oțelăriile patriei noastre au nevoie nu_ numai 
de o cantitate sporită de fontă, ci și de fier vechi. Strin- 
gerea fierului vechi este o îndatorire patriotică a fiecărui 
tinăr. Organizațiile U.T.M. din întreaga țară au datoria să 
mobilizeze pe toți tinerii pentru a participa la acțiunea de 
stringerea fierului vechi, pentru ca angajamentele luate în 
această privință să fie pretutindeni îndeplinite și depășite.

„Cit mai mult fier vechi pentru oțelăriile patriei I" - iată 
o chemare care trebuie să însuflețească pe fiecare tinăr.

Descoperind noi surse
Un număr de 30 

de utemiști din satele 
Roșcani și Mihăești, 
raionul llia, au ple
cat de curînd, într-o 
duminica dimineață 
în munții Poiana 
Ruscă. Drumul pînă 
acolo h fost mai lung 
de 40 de km. Mașina 
cu care au plecat n-a 
reușit să străbată de
nii jumătate din 
drum. Restul a fost 
parcurs pe jos. Cirtd 
au sosit in munți, a 
început să plouă, ca 
să se sfîrșească apoi 
cu lapoviță. Era frig. 
Dar cei 30 de ute
miști. în frunte cu 
secretara organizației 
U.Ț.M., Maria Josan 
au înfruntat cu băr
băție ploaia și frigul 
pentru ca să se ochi-

De ce se

te cu cinste de un an
gajament pe care și-l 
luaseră. acela de a 
colecta fier vechi. Fu
seseră informați că 
aici, în munți, a fost 
un funicular care din 
1930 a rămas părăsit. 
Așadar, o sursă pre
țioasă de metale 
t'echi. în satele lor 
de munte fier vechi 
se găsește prea puțin, 
dar ei erau hotărîți să 
răspundă chemării ti
nerilor oțelari hune- 
doreni de a le trimi
te cît mai mult fier 
vechi. $; iată-i acum 
în munți, la 40 de 
km depărtare de ori
ce așezare omenească. 
Tinerii au lucrat pînă 
către seară dezgro
pând și transportând

cabluri ruginite ori 
vagonete sparte, șu
ruburi, bare etc. Mai 
bine de 10.000 kg 
fier vechi au fost a- 
dunate pînă la sfîrși- 
tul zilei. Cine s-a 
evidențiat ? Am greși 
dacă am spune că 
numai Mihuț loviță, 
Crișan Gheorghe. 
Damșa Ion, Cimponer 
loviță, Popa Loghin, 
Banu Nicolae, An- 
drășescu Aron. Mar- 
tinescu Iulia, Mîrza 
loviță au fost cei mai 
sîrguindoși. Pentru 
că fiecare din cei 
prexenți au lucrat cu 
entuziasm și însufle
țire pentru a înde
plini această sarcină 
patriotică.

R. LAL

întârzie expedierea?
In ultimul timp acțiunea 

pentru colectarea fierului 
vechi în satele, comunele și 
orașele regiunii Ploești a cu
noscut un mare avînt. Peste 
tot, de la fiecare loc de mun
că. de prin curțile fiecărui lo
cuitor echipe de pionieri și 
școlari, brigăzile utemiste de 
muncă patriotică adună buca
ta cu bucată metalele vechi, 
dînd astfel posibilitate centre
lor siderurgice să realizeze tot 
mai mari cantități de oțel.

Din această acțiune s-a năs
cut o adevărată întrecere în 
rîndurile tinerilor din regiu
nea Ploești. Lucrul acesta este 
dovedit și prin faptul că de la 
începutul acestui an și pînă la 
data de 17 noiembrie utemiș- 
tii și tinerii din regiunea Plo
ești, mobilizați de organizați
ile U.T.M. au colectat 21.500 
tone fier vechi. în ultima pe
rioadă, de pildă, de la 1—17 
noiembrie tineretul din acea
stă regiune a colectat 464 tone. 
Cele mai mari cantități de 
fier vechi au fost colec
tate și expediate pînă acum 
centrelor siderurgice de către 
tinerii muncitori și elevi din 
orașul Ploești. Din păcate, u- 
nele comitete raionale U.T.M. 
ca Beceni, Cislău, Buzău Te- 
leajen și altele, împreună cu

organele I.C.M. raionale res
pective nu se preocupă ca fie
rul vechi colectat de către ti
neri să fie expediat la centrele 
siderurgice cît mai urgent. A- 
dunate la un loc, toate aceste 
cantități de fier vechi care se 
găsesc încă depozitate în mici 
grămezi reprezintă pe întrea
ga regiune cîteva zeci de va
goane. Iată, de pildă, tinerii 
din cadrul I.F.E.T. Nehoiu au 
adunat peste 30.000 kg fier 
vechi, cei din Beceni peste 
10.000—15.000 kg iar la școlile 
elementare din Lipia, Sarînga 
și altele din raionul Buzău și 
la școala elementară nr. 17, 
școala medie I. L. Caragiale 
din orașul Ploești se află adu
nate aproape 10.000 kg fier 
vechi. Aceste cantități nu sînt 
însă ridicate de I.C.M. pentru 
a fi trimise oțelăriilor din Hu
nedoara și Reșița.

Oțelăriile patriei au tot mai 
mare nevoie de fier vechi. De 
ce nu se ocupă comitetele ra
ionale U.T.M. amintite și uni
tățile I.C.M. din aceste locali
tăți să trimită acest fier vechi 
spre oțelării, lăsînd treaba fă
cută doar pe jumătate ?

N. PUIU

Și-au îndeplinit 
angajamentele 
pe anul acesta
• Tinerii muncitori 

din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 
din cadrul întreprinde
rii „Ceahlăul- din Pia
tra Neamț, au colectat 
de la începutul anului și 
pînă la 1 noiembrie 
cantitatea de 100 tone 
fier vechi, care a fost 
predat I.C.M.-ului. Cu 
această cantitate, bri
găzile utemiste de 
muncă patriotică și-au 
depășit cu 20 de tone 
angajamentul luat pe 
întreg anul.

Organizația U.T.M. 
de la această întreprin
dere deține de altfel 
drapelul de organizație 
fruntașă în acțiunile 
patriotice, acordat de 
Comitetul orășenesc 
U.T.M.

I. PANASCHI 
muncitor

• Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de 
la grupul 4 Șantiere 
I.M.B. din Onești și-au 
îndeplinit angajamen
tele în ceea ce pri
vește colectarea fieru
lui vechi. Pînă acum, 
320 de tone fier vechi 
au luat drumul oțelă- 
riUor patriei noastre. 
Brigăzile conduse de 
tinerii C. Popa, I. Dra- 
gomirescu și Ion An
ton se numără printre 
brigăzile fruntașe în 
această acțiune patrio
tică.

CONSTANTIN BUTE 
mecanic

Și-au îndeplinit 
angajamentele 
pe anul acesta
• Tinerii muncitori 

din brigăzile utemiste 
de muncă patriotică 
din cadrul întreprinde
rii „Ceahlăul- din Pia
tra Neamț, au colectat 
de la începutul anului și 
pînă la 1 noiembrie 
cantitatea de 100 tone 
fier vechi, care a fost 
predat I.C.M.-ului. Cu 
această cantitate, bri
găzile utemiste de 
muncă patriotică și-au 
depășit cu 20 de tone 
angajamentul luat pe 
Întreg anul.

Organizația U.T.M. 
de la această întreprin
dere deține de altfel 
drapelul de organizație 
fruntașă în acțiunile 
patriotice, acordat de 
Comitetul orășenesc 
U.T.M.

I. PANASCHI 
muncitor

• Brigăzile utemiste 
de muncă patriotică de 
la grupul 4 Șantiere 
I.M.B. din Onești și-au 
îndeplinit angajamen
tele în ceea ce pri
vește colectarea fieru
lui vechi. Pînă acum, 
320 de tone fier vechi 
au luat drumul oțelă-
riilor patriei noastre. 
Brigăzile conduse de 
tinerii C. Popa, I. Dra- 
gomirescu și Ion An
ton se numără printre 
brigăzile fruntașe în
această

latâ-î pe cei doi logodnici. 
Stau alături cu brațele încăr
cate de flori, cu priviri avîntate 
de temerari și parcă întreaga 
lume e a lor. Tot ce-i încon
joară li se pare mai altfel în 
ziua aceea și dacă se întîmplă 
sd fie toamnă, iar văzduhul să 
fie înnourat, pentru ei tot lim
pede rămîne ca și cleștarul 
apei limpezi.

Privindu-i iți dorești tu însuți 
să le sporești bucuria și să te 
bucuri împreună cu ei.

Poporul nostru are frumoase 
tradiții legate de nuntă și fol
clorul cîntă bucuria acestor cli
pe tinerești. Dar oare putem 
compara clipele puține de fe
ricire ale unei familii proaspăt 
înjghebate de altădată cu lar
ga bucurie colectivă ecre-i în
conjoară pe tinerii căsătoriți 
azi ? Există o atmosferă cu a- 
devărat sărbătorească și nouă, 
un climat specific creat astăzi 
tinerilor căsătoriți. Există o gri
jă statornică, vie și mereu mai 
largă în semnificații pe care 
întreaga noastră societate o c- 
cordă familiei. Tradiții noi, 
multiple, sînt generate de a 
ceastă grijă ce nu poate fi în
tâlnită decît in societatea so
cialistă. Ar fi suficient să amin
tim numai dteva, care înfrumu-

Incaddnd corect șabloanele 
pe stofe, fruntașul In produc
ție Constantin Cîrstochea 
de la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghlu-Dej* 4 
din Capitală, realizează lu
nar, în medie, economii în 

valoare de 5.000 lei.

Foto : AGERPRES

Noi succese 
în pro duefie

Muncitorii din întreprinde
rile Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei au în
cheiat primele 10 luni ale 
anului cu o depășire a planu
lui producției globale de 1,6 
la sută. în această perioadă 
chimiștii au produs în plus 
20.250 tone sodă calcinată, 
11.884 tone acid sulfuric și 
alte produse. Sondorii au fo
rat peste Plan aproape 42.000 
m, forajul cu turbina repre
zentând în luna octombrie 37 
la șută din totalul metrajului 
săpat. La rîndul lor. petroliștii 
din rafinării au produs în 
plus, printre altele. 17.659 tone 
benzină și 32.866 tone mo
torină.

Colectivele unor întreprin
deri din această ramură, prin
tre care cele ale Trustului de 
explorări geologice, Fabricii

de hîrtie de la Ghimbav, ale 
salinelor Tg, Ocna, Ocna Dej, 
Praid, Ocnele Mari și altele 
lucrează în contul anului vii
tor.

Ca rezultat al preocupării 
lor pentru reducerea consumu
rilor specifice și a prețului de 
cost, chimiștii și petroliștii din 
întreprinderile industriale au 
obținut în primele 10 luni eco
nomii peste paln în valoare de 
circa 59 milioane lei.

De la începutul anului și 
pînă la 1 noiembrie, pentru 
chimiștii, petroliștii și fami
liile lor au fost date în folo
sință 1720 de apartamente, noi 
cămine pentru nefamiliști, 
școli de cultură generală, cre- 
șe, grădinițe de copii și alte 
construcții social-culturale.

(Agerpres)

sețează și mai mult căsătoria, 
cum sînt sărbătorirea tine
rilor de către colectivul de mun
că, deci de către noile și a- 
propiatele sale „rude**,  nunțile 
utemiste etc.

Să-i însoțim însă pe cei doi 
logodnici ce s-au hotărit să în
temeieze o familie și care urcă 
acum cu sufletul încărcat de 
fericire scările sfatului popular, 
într-un hol larg, amena
jat anume pentru ei, îi așteap
tă cu nerăbdare rudele, prie
tenii, tovarășii de muncă. Pre
tutindeni îi întîmpină o atmos
feră sărbătorească, așa cum 
se cuvine în asemenea împre
jurări. S-au adus flori s-au 
pregătit felicitări, ba alături, în
tr-o încăpere s-au amenajat în 
mod special standuri cu ca
douri... Dar se petrece oare 
peste tot așa ? Sînt lucruri sim
ple, care nu cer prea mari 
eforturi în organizarea lor (în 
afară, firește, de cuvenita gri
jă și răspundere tovărășească). 
Și totuși la unele sfaturi popu
lare, atît din țară cît și din 
Capitală, nu se asigură acel 
cadru plăcut, sărbătoresc, me
nit să întregească bucuria 
celor ce vin aici să-și unească 
drumurile în viață.

Cu o vreme în urmă, ziarul 
nostru a deschis o anchetă 

- printre tinerii cititori pe tema : 
„Cum doriți să se oficieze că
sătoria la sfatul popular ?“. Au 
sosit atunci pe adresa redacției 
numeroase scrisori prin care 
nu numai tinerii, dar și oame
nii în vîrstă, părinții și-au spus 
părerea asupra modului cum ar 
dori ei să decurgă actul acesta 
al oficierii căsătoriei.

Multe din sugestiilor lor au 
fost publicate în ziar. Au luat 
cuvîntul in coloanele ziarului și 
conducători ai unor sfaturi 
populare care, bucuroși de a- 
tenția cu care este privit acest

important eveniment din viața 
tinerilor, s-au angajat sâ aplice 
in viață propunerile făcute. Nu 
s ar putea spune că astfel de 
angajamente n-au ' st respec
tate. Un singur exemplu : la 
sfatul popular al orașului Plo- 
ești s-a amenajat o sală spe
cial destinată oficierii căsă
toriei, împodobită cu vaze de 
flori, tablouri, fotomontaje ce 
vorbesc despre frumusețea vie
ții noi din patria noastră. La 
parterul hotelului „Centra 1“ 
nou construit, vecin cu clădi
rea sfatului, tinerii căsătoriți 
pot găsi, anume pentru ei, o 
florărie, o cofetărie, o braserie, 
iar la una din unitățile coope
rativei de artă fotografică îi 
întîmpină un salon destinat 
„amintirilor**  din ziua oficierii 
căsătoriei. Astfel, căsătoriile la 
acest sfat popular se desfășoa
ră in condițiile adecvate, într-o 
atmosferă plăcută, de natură 
să păstreze in amintire acest 
moment important din viață.

Și alte sfaturi populare dis
pun în general de săli frumoa
se în care se oficiază căsătorii
le. Aceasta însă nu e totul. 
La unele sfaturi populare bucu
ria tinerilor căsătoriți este um
brită încă înainte de a ajunge 
în sală, datorită îndeosebi 
proastei organizări a așa-nu- 
mitului „oficiu al stării civile* 4. 
Să lăsăm la o parte faptul că 
înregistrarea actelor de căsă
torie are loc de obicei în a- 
ceeași încăpere în care se înre
gistrează și actele de deces 
sau de divorț (exemplu : Sfatul 
popular al orașului lași, Sfatul 
popular al raionului 23 August 
din Capitală etc.) și să ne 
gîndirn la însăși atitudinea 
unor funcționari însărcinați cu 
astfel de lucrări. Nu ne este

VASILE BARAN

(Continuare în pag, 3-a)

Ca și în celelalte secții de 
la Întreprinderea „Klement 
Gottwald" din Capitală, la 
matrițerie activează un post 
utemist de control condus de 
utemistul Albu Vasile. El are 
ca sarcină principală descope
rirea rezervelor care: mai sînt 
in munca fiecărui tinăr, a 
lipsurilor care mai există în 
organizarea muncii. Postul ute
mist de control de aici urmă
rește de asemenea în mod 
deosebit, problema calității 
produselor de o mare im
portanță în această sec
ție, de unde pleacă matri
țe cu ajutorul cărora în alte 
secții se vor executa piese de 
precizie. La matrițerie se fo- 
folosesc deobicei metale scum
pe și o dt de mică risipă din 
acest metal ar aduce aici pa
gube importante. De aceea, 
postul își desfășoară activita
tea și pe linia urmăririi re
ducerii consumurilor specifi
ce. In secție există mașini și 
scule de precizie și de buna 
îngrijire a lor depinde și ca
litatea matrițelor. Această 
problemă este de asemenea 
urmărită de postul utemist 
de control.

Pentru urmărirea acestor 
obiective, postul utemist de 
control desfășoară o activi
tate organizată pe baza unui 
plan în care sînt prevăzute 
problemele pe care le va a- 
taca fiecare raid al postului.

Organizația U.T.M. îndrumă 
activitatea postului întotdea
una spre problemele cele mai 
actuale, care necesită o inter 
venție imediată. în această 
privință, un ajutor serios pri
mește organizația U.T.M. de 
la conducerea secției, care o 
informează in legătură cu 
problemele cele mai potrivite 
de care să se ocupe în raidu
rile sale postul utemist de 
control. Tovarășul maistru Io
sif Nahlic. din conducerea 
secției ne-a arătat, de pildă, 
că datorită colaborării cu 
postul utemist de control, 
au fost înlăturate în bună 
parte unele cauze care duceau 
la rebuturi. (Postul a dezbătut 
pe larg faptul că unii tineri 
nu respectau tehnologia și 
a propus și măsuri pen
tru îndreptarea situației). 
Tot datorită postului au fost 
găsite noi metode pentru a 
se economisi metal (membrii 
postului au venit cu propune
rea ca la unele matrițe să se 
facă din oțel special numai 
părțile supuse șocurilor iar 
restul din oțel obișnuit).

Consultindu-se cu conduce
rea secției, organizația U.T.M. 
a îndrumat de curînd postul 
utemist de control să între
prindă un raid în legătură cu 
îngrijirea sculelor și mașini
lor. Iată cum s-a desfășurat 
acest raid.

• împreună cu secretarul organizației de bază U.T.M., mem- 
brii postului utemist de control au venit la conducerea secției 
pentru a se consulta asupra problemelor viitorului raid, „Pen
tru ca tinerii să poată da produse de calitate, trebuie printre 
altele, să-și îngrijească bine sculele și mașinile,- Urmăriți 
această problemă" — le-a sugerat maistrul secției.

Decernarea titlului 
de maestru emerit al sportului 

și maestru al sportului unor sportivi
La sediul U.C.F.S. 

a avut loc vineri 
după-amiază festi
vitatea decernării 
titlului de maestru 
emerit al sportului 
și maestru al spor
tului unui număr 
de sportivi care 
s-au evidențiat prin 
performanțele rea
lizate. Titlul de 
maestru emerit al 
sportului a fost 
acordat mărșălui
torului Ion Baboie. 
Printre cei distinși 
cu titlul de maestru 
al sportului se află 
Ioana Petrescu,

Cornel Porumb, An
drei Barabaș (atle
tism), Alexandru 
Bedo (aeromode- 
lism), Ștefan Ba- 
diog, Aurelia Ro- 
șianu (aviația spor
tivă), Puiu Nicolae, 
Ion Monea, Iosif 
Mihalik, Constantin 
Gheorghiu (box), 
Petre
clism), Igor*  Lipalit 
(canoe), Gheorghe 
Constantin, Cornel 
Popa, Mircea Dri
dea (fotbal), Tinea 
Balaban (popice), 
Aurel Barbu, Marin

Vușek (rugbi), Ati- 
la Csipler (scrimă), 
Alexandra Nicolau 
(șah), Ilona Mi- 
kloș, Cornel Tăbă
raș (schi), Maria 
Alexandru, Gheor-

Tache (ci-

ghe Cobîrzan (tenis 
de masă), Gheor
ghe Corbeanu, Au
rel Drăgan (volei).

Sportivii au fost
felicitați de tov. 
Aurel Duma, preșe
dintele U.C.F.S., 
care le-a urat noi 
succese în muncă 
și sport.

(Agerpres)

• Dupp ce au verificat cum sînt îngrijite sculele și mașinile, 
membrii postului și-au concretizat observațiile în articole și 
caricaturi pentru un nou număr al gazetei postului utemist de 
control, precum și in sesizări pentru conducerea secției. Acest 
raid al postului a fost de un real folos pentru îmbunătățirea 
calității și bunei organizări a muncii in secție.

• Raidul a început. Tinerii din această secție știu că mașina, 
sculele, care le sînt încredințate trebuie îngrijite cu cea mai 
mare atenție. Sînt însă și unii — puțini la număr ** mai negii- 
jenți. Iată ce scule ținute în dezordine și prost îngrijite au găsit 
membrii postului la tînărul Mircea Cotojanșki. Un șubler arun
cat astfel peste alte scule se decalibrează și măsurătorile vor fi 
imprecise. Din caricatura apărută apoi la gazeta P.U.C. nu 
numai el, dar și ceilalți tineri au avut de tras învățămintele 
cuvenite.

• Aspectul din fotografie ne poate povesti multe... Tînărul 
Ion Nicolae a plecat acasă și și-a lăsat mașina și de data aceasta 
murdară și neunsă. Postul utemist a luat imediat atitudine îm
potriva acestei manifestări de nepăsare față de un bun obștesc 
și a cerut celorlalți tineri s-o combată cu hotărire.

Fotoreportaj: V. CONSTANTINESCU



La școala frumosului —7W U Z I C A.
Ion

Prim secretar al
Compozitorilor din R.P.R.

Drumul cel mai scurt
Am primit ailele trecute vi

zita unui tîn,ăr necunoseul. Ci
neva îi spusese că l-aș putea a- 
juta șă.și procure o istorie a mu
zicii.

— Doresc mult să mă infor
mez asupra acestei arte pentru a 
oi putea înțelege, se explică vizi- 
tvtturu>l meu. Vedeți, ca atîția 
alții dq seanța m»a, nu mă simt 
in larg decît atunci cînd ascult 
muzică ușoară, muzică populară. 
Muzica grea este încă pentru 
mine o carte eu șapte peccți Mă 
întreb chiar dacă vai izbuti 
cîndva gă pătrund tainele muzi
cii șimfonice, O singură dată 
mi s-a părut că nu mi-qr fi chiar 
atit de inaccesibilă, la un eon 
cert popular, dat pentru stu- 
danți la Ateneu, în stagiunea tre
cută.

— A fost primul de acest 
gen ?

— Cam așo eeia .. Poate că 
programul ere mai simplu, pen 
tru nai..

— Nu există muzici simplă” 
fi eu util mai puțin „pentru 
noiu •

Dnr continuă ! Ce-ai făcut 
după asra, ei psAUiui

Cind ultimele acorduri i-M 
pierdut cu totul, mă întrebă:

TVTT Ce am ascidtai ?
— Simfonia in sol minor de 

Mozart Ți-a plăcut ?
— Da, firește..^ ^sț^ joqfte

lnvățimintul muzieii tre
buie si înceapă chior de la 
grădiniță. El trebuie să de
vie obiect de atracție pene 
tru stoleri in cadrul pro
gramului. Pentru aceasta 
trebuie găsite mijloacele cele 
mai potrivite de a-l pre
da. Mai puțină teorie — 
dar nu neglijarea teoriei. Mai 
mult inia exercițiu viu. Șă 
intre in funcție discul, banda 
de magnetofon, radioul, fil
mul musical, jocul musical, 
audiția pe viu fi panicțpc- 
reg la concerte, cinfgtul in 
cor fi la instrumente, educa
rea inimii, cultiuarea dra
gostei pentru frumaiui mu
sical — cu ur. cuvittt sensibi
lizarea din fregedi copilărie 
a sufletelor oamenilor pentru 
frumușele.

Orjati izbutit acest lucru, 
porțile sint deschise spre 
racepjia prin muzică a idei
lor înalte, a sentim.-ațelor 
labile- a imagUurifor pozi
tive. Dragostea de oameni, 
dragostea de patrie, antumul, 
dorința de pace, respectul 
fit*  de muncă -a cu un cuzrint 
tet oțea ce caracterizează 

ncu. omul tocizliit, tas
te Hfujirite Mre 
conținutul și coloarea erici a 
epocii noastre socialiste pot 
fi ViMieufe-e. pe> fi finite 
in ^fetele cepi^oe ie 
— oamenii de mtine.

Obiectul muzicii in înretă- 
mintul de toate grodeîe tre
buie m se extindă eu o bună 
organizare pe 101 cvpnn^ul 
fă ni, in eete m«i co
mune fi estunwn. Iniâlâiooul 
de sat. deocamdatiș, iar in 
outer proJejonU de rpe^vLi- 
tete muzteote. trebuie m 4e- 
vw jeetorul oryanUăm pro-

CE PROPUNEȚI PENTRU EDUCAȚIA 
MUZICALĂ A TINERETULUI ?

cesului de educație și al in
tensificării vieții muzicale în 
locul unde activează. Coru
rile, orchestrele de amatori să 
devină mijloace de sensibili
zare a sufletelor și 'prilej de 
pătrundere spre cunoașterea 
marilor frumuseți ale artei 
muzicale universale.

în cultura generală a omu
lui de astăzi muzica trebuie 
sași aibă partea ei de import 
tanță. Un student in geogra*  
fie trebuie să cunoască muzi*  
ca cel puțin în gradul în care 
unui muzician ii trebuie cu*  
noslințele geografice.

Uniunea Compozitorilor 
duce de mulță vreme o acțiu, 
ne susținută și cqre necesită 
eforturi importante pentru 
clarificarea mețodelgr si im*  
pulsionarea educației muzi*  
cale în școală și a mișcării 
muzicalo de amatori in între, 
prinderi si instituții. Pe lingă 
secțiile de creație, Uniunea 
Compoz tarilor a organizat și 
conduce o secție didactică în 
care se dezbat problemele de 
invâiămtnt muzicql, precum 
și un resort pentru educarea 
~n-zicală a maselor largi de 
oameni ai muncii din țara 
«castra. Se înțelege că prima 
frijă în această acțiune se în
dreaptă spre tineretul nostru 
din fabrici, întreprinderi și 
q’e pe ogogrp.

Universitatea papulgră de 
cultură muzieglă, înființată 
acum doi ani din inițiativa 
Consiliului Central pi Sindi
catelor și ni străduințele 
Uniunii Compozitorilor tre
buia să atragă spre învăti- 
mlr.tul muzical țtn număr din

Ancheta noastrâ
ce în ce mai mare de oameni 
ai muncii. Noi. cei care aetl- 
văm intre cadrele de respon
sabilitate în ceea ce privește 
educația muzicală, ne stră
duim să trezim și să susținem 
interesul pentru muzica buni 
a unui’ număr din ce in ce 
mai mare de oameni, stirnind 
prin arta noastră nouă șt pu
ternici efortul creator al oa
menilor muncii și clntindude 
victoriile.

Speranța Șulglin, 
membră in Comitetul 
V.Ț.M. de la Atelierele 
C.F.R, „Grivița Roșie-

Pentru ca tinerii să fie a- 
trași ia nur»ă4- ejt mai mare 
spre concertele și audițiile 
muzicale pe care le organi
zăm Ja club, e necesar ca Fi
larmonica „George Enescu", 
în special, să poposească mai 
des printre noi și în formații 
restrinse, trezind gțistul mur, 
citărilor pentru muzica simfo
nică.

Cu acest prilej am dori să 
se vorbească auditorilor des
pre compozitorii elaaiși, des
pre viața și epoca lor, despre 
opera pe care au creai-0, des
pre procedeele muzicale la 
care pu recurg pentru a sugera 
situații Si stări sufletești, A- 
poi la club s-ar putga audia

lucrarea muzicală respectivă 
pe disc sau pe bandă de mag 
netofoți.

Mauriciu Vescan,
Director al Direeției mu
zicale din Ministerul Invă- 

țămîntului și Culturii

tria noastră, iar pe de alta, do 
a ajuta pe aceia către care se 
îndreaptă creația noastră.

Cit mai multe întîlnirî între 
tineri și compozitori, fie în ju 
ruj unui magnetofon pentru o 
audiție, fie în jurul unui pian 
sau în cadrul unui schimb de 
păreri despre felurite probleme 
și oricș alte forme de manifes 
țări muzicale comune vor veni 
atît în sprijinul compozitorilor 
dornicj să cunoască viața cît și 
al tinerilor avizi de cunoștințe, 
de a-ți însuși tot ceea c» s-a 
creat mai valoros în marele te- 
aaur al muaicii. ...

Cred «« problems rfsplmfirii 
«mirii in masele largi de oa
meni ai muncii și în general e- 
dueația artjatieă a acestora ae 
iitt-htdo în mod indisolubil în 
problema educației noi a coi)- 
sțruetoriter socialismului. Desi
gur, spre deosebire de erielaltc 
arte, drumul epre înțelegerea ce. 
lor mai de seamă ereații muri, 
cale este nev» mai anevoios. Dar, 
așa cum nu poli ști ce a înaem- 
nat „Renașterea” în sculptură 
daej n ai privi, fie în muzeu 
w> in albume, creațiile Iui Mi
chel Angelo, nicj teatrul fără 
Schakespeare sau literatura fără 
Tolstoi, nici muaiog nu poate fi 
cunoscută și înțeleasă fără a fi 
șșenltet creațiile lui Hach, fleet- 
hoveii, Ceaieovski și altor mari 
creatori.

Iată de ee ered că a contribui 
Ia răspîndlrea muririi înseamnă 
a îndeplini acea cerință pe oare 
o pune viata nouă din tara noas
tră cu privire la formarea unui 
om nou, cult, sensibil le toate 
manifestările frumosului, cu o 
viață bogată și multilaterală.

Pentru a ajuta la cunoașterea 
de către mase a valorilor muzi
calo mondiale și naționale, nouă, 
compozitorilor, nj sa cere pe de 
e parțe în creație o mai mare 
apropiere de viața nouă din pa.

Cosma Mâtyăs,
Director al Filarmonicii de 

Stat din Tg.-Mureș

Pentru o educație muzicală 
sistematici a ținereiului m 
mere rol il w concertele lecții 
pe care le tom organiza fi» fie
care siptămini, duminica. Pri
mul coneorl-lecția oare a anul 
loc de aurind a fost consacrat in- 
șțrummtelor orchestrei simfoni
ce, descălțării lor, rolului lor In 
mutică Ea viitorul cnnceri lec 
ție vor fi prezentate eileva piese 
din tezaurul muzicii preclasice. 
Aceste eoncerte-lecții au fost 
destinate inițial elevilor din șco
lile medii. Cred însă ci aseme
nea concerte-lecție ar trebui să 
fie organizate și pentru tinerii 
muncitori. Am fi discutat aceas. 
ti problemă la ComiteM arâ- 
fenesc VTM.Tg. Muref, înce
pi nd de la 1 decembrie vom or
ganiza concerte-leeție fi la „foi
le tineretului" din întreprinderi. 
Tinerii muncitori ar putea însă 
participa și la mncerlele leclii 
pe care le ținem, in fiecare du- 
mini că, ba Palatul Culturii.

Cred, de asemenea că ar fi 
Util să șe ijjtrqdiuM lecții de e-g 
ducație inuticalq și in cadriil 
universităților' populare.

raașiz M iațale, 
V,.4f ă

l-ni ascultai

căutat să mă do-

dsrâiMl

— Vm e.lz
da'.ă si le preocupe cum se suc
ced fi s» ispbisu Upidp meUdi 
ea. In idzsaluri, 1> iazwpot, m> 
cred să fl puful «Asana oi seni- 
torii folasesc a auaiuă Mlutaă, 
specifici genului, prii, isuerme. 
d.id căreia zidesc acțiuni fi ui- 
flicâreeză idei. Și lotuși erai 
profund emoțional de acțiunea 
cărții fi nu de procedeul folnsit 
în redactare. Ap, te ai indrifoslii 
de li Ier alură. Alunei de ee să 
fii mai nedrept față de muzică ? 
De ce trebuie si pricepi toiul de 
la începui ? Mutica vorl^fle cel 
mai direct cu sensibililnlea noas
tră Limbajul ei este limbajul 
nostru interior.

OBIȘNUIȚI Al SĂLILOR
DE CONCERT

Dip inițiativele organizației U.T.M. 
de la Fabrica «Țesătura" din Iași

vrem

)■ treb-. e. 
i seara va 
De ce să

el

te 
in 
la

«V pa
W 3

—

Programele 
tie sală

cancan public, 
la rodia >

•— Na... Am 
cumenles.

—— Rine, dar
Am căulal oărți, am citit 

dteva articole fi cronici muzi- 
oale. dar mărturisesc că țoale 
astea m au făcui să-mi dau fi 
mai muls seama da ineapacilalea 
de a înțelege muzica. Eu nu 
credeam că pol fi descoperite 
•tîtăa Intr-n lucrare muzicală. 
Și alunei...

— Atunci ai negat pipă fi a- 
cal moment în care, după cum 
mi-ui tpus, ai bănuit ceva pro
fund ta muzică, o legături ar 
fmuaj intre sunet fi înțeles, Și 
să-fi spun de ee l prima la 
incursiune in „tainele" muzicii 
n-« fost bine aleasă. De aceea 
„documentarea” făcută le-a in. 
spiimiMat. Și, explicabil, te-oi 
retroj.

Nu tocnusi ! Dacă ar fi fost 
ate H’O? fi venit viei ca să cqut 
ceea ee știu că pot găsi. Vreau 
să aflu, totuși, care este drumul 
cel mai scurt pentru a pătrun
de tiltMl muzicii, in așa fel ca 
începutul să nu mă dezarmeze. 

Am stat o -clipă in cumpănă, 
între vorba ce-mi stătea pe buze 
și gîudul ce se născu im&dioi. 
M-om dus la raftul cu discuri și 
am ales unul. Doream ea el să 
spună mai mult și mai bine de 
cîț mine, ceea ce tinăruil acesta 
voia să afle.

II urmăream cu atenție să aflu 
dacă procedeul era elocvent. La 
început observasem ceva dur pe 
chipul lui, datorită probabil 
unei crispări pe care o credea 
„necesară^' efortului de a înțe
lege muzica. Dar pe piarcurs a- 
tenția a devenit mai concentra
tă, trădată do-o linie frămîntată 
a frunții, de respirația abia sim
țită.

GEORGE BĂLAN

să înțeleagă și să îndrăgească 
muzîBg, La un moment daț 
S-a ajuns ea dm șâ-ție de an 
eert p de ia spectacolele d« 
operă să 1-pseasca tot mai pu
țin: membri ai acestei organi
zații U.T.M. S-a născut și o 
altă inițiativă. Organizația și‘ă 
ereat un tond propriu pentru 
concerte și spectacole Fiecare 
tinăr a dat responsabilului eu 
probleme culturale din comi
tetul U.f.M. o sumă de bani 
eu care acesta procură din 
vreme bilete pentru toți.

Se poate afirma că muzica 
are la „Țesătura*  sute de prie, 
teni.

Aceasta este concluzia la 
care ațur.gi după o vizită prut 
fabric*  Dar concluzia n-ar fi 
completă dacă nu ai ține sea
ma de părerile unor tineri de 
aid. Ințr-adevăr, comitetul 
U.T.M. pe fabrică ar putea 
laee ma: mult pentru a-j ajut» 
Pe toți ce: 1200 tineri de atd 
să devină prieteni ai muzicii. 
Bunăoară, la comitetul de in
tre prindere se află un magne
tofon. Organizațiile U.T.M. de 
1a Operă și Filarmonică sint 
gata »*-i  ajute pe tovarășii dc 
'.a „Țesătura*  șă imprime fx 
benz: concerte și spectacole d« 
operă care apoi in fabrică să 
Ee audiate in mod organizat, 
iar unerit artiști de la aceste 
instituții muzicale să dea ex- 
plieațtd*  necesara pentru a-t 
iniția pe tinerii munev.or.. pea- 
tru a-i face si ințeleaii mu-

zică. !n felul acesta, în fabri
că s-ar putea crea mai multe 
cercuri de prieteni ai muzicii. 
Ar Putea, de asemenea, să fie 
reluate perils muzicale pre
zentate de către tineri artiști 
de la Operă și Filarmonică la 
locul de muncă. Asemenea ac- 
țiuni ar înlesni formarea la 
toți tinerii a une temeiniee 
culturi muzicale, le-ar deevel- 
ta gustul pentru muzica cla-

în ce fel ? Muzicii ușoare conținut bogat!
Muzica ușoară ocupă un loc 

de mare importanță ta anoam 
blul acțiunilor educativa me
niu să contribui*  la (damn*  
comunistă, cetățenească a ti
neretului, la formarea șanțului 
său pentru frumos.

Tineretului nu-i este indife
rent ce fel de muzică ușoara

— Asta nu-l pentru mine, co eu 
trag in hâis....

primește de la creatorii ei 
și face observați: deosebit 
de pătrunzătoare nu numai 
asupra calității unor cin- 
tece. d și asupra orientării 
actuals a creație: in acest gen 
ath de Îndrăgit. M-« convins 
și m-a determinat să scriu a- 
ceste rindun șl o recentă con

sultare asupra 
problemelor muzi
cii ușoare a unor 
tineri de diverse 
preocupări, a u- 
nor persoane care 
muncesc in mijlo
cul tinerilor și le 
ounosc gusturile.

Muzica ușoară 
fiind imediat ac
cesibilă tineretu
lui, poate să vini 
fo ajutor muncii 
noastre educative 
- spunea tovară
șul Ion Săbău, ac
tivist al Comi
tetului orășenesc 
U.T.M. Cluj, Nu
meroase cîntece 
ale compozitorilor 
noștri au fost in*  
dcăgite de 
nit numai 
frumusețea 
reală, ci și 
eficacitatea 
musețil lor : nu o 
dată am 
jazuri In 
,Mar taică"

tineri 
pentru 

tor 
pentru 

£ru-

intî’nit
care

deve>

niM o poreclă «ftcic*  ta eom- 
bătare*  neglueeK si nepăsă
rii unor tineri. Din păcate nu 
stat multe ctatece care se pot 
bucura de popularitatea și e- 
ficacitaîea iui „Marinică*.
Și tovarășul Ic*  Săbău con
stau că față de proble
mele p*  care le ridică viața, 
tematica muzicii ușoare a 
rămas în urmă. Tineretul 
muncește cu elan ta uzine ;i 
pe ogoare, contribuind la în
făptuirea hotărinlor partidului 
care-i deschid minunate pers
pective de viitor. In acest pro
ces al muncii creatoare apare 
o stare de spirit plină de avint, 
de optimism, de tinerească a- 
tirmare a vieții ii a frumuse
ții ei, de eroism In muncă, 
sentimente nobile legate de 
relațiile tovărășești dintre ti
neri, de prietenia caldă intre 
tineri de diferite naționalități 
care muncesc și Învață Împre
ună. imflăcărati de idealuri 
comune Or, avea dreptate 
tovartaul 
spunea că 
tea sint 
re. de ce, 
ră, ele nu 
muzica ușoară locul principal 
îl ocupă dragostea. Dar din 
păcate, uneori, dragostea cln- 
tată în muzica usotră nu co- 
eorespunde realităților. Prea 
mulți își uită iubirile, prea 
mulți ișl cheamă Iubitele, ade
seori dulceag, cu iz de melan-

Or, __ _ __ __
Ion Săbău cînd 

i „dacă toate »oes- 
problemele majo- 
in muzica ușoa- 
au prioritate ? în

caKe cere *e  e etrtia*.  
Neîncrederea reciproc» intre 
teze si băieți, ca și anumite 
ccmpor'Ar: reprobabile ia unii 
tineri, nu stat oare cultivate 
Si de această tratare excesivă 
a dezamăgirii, sau a ușurinței 
sentimentele^, in prea multe 
cîntece ? Și oare nu s-ar pu
tea citita cu mat mtută căldu
ră consecvența ta dragoste 1 

Răminerea in urmă a tema 
ticii ta raport cu viata a tos: 
scoasă în evidență de ma: 
mulț: d:r::-e ce: co.-.t-uitai; 
Prea puține mglodli de muzi
că ușoară cință frumusețea 
nouă a patriei, a orașelor ș> 
satelor noastre, preocupările 
peptru calitatea producției, 
pentru un înalt nivel tehnic. 
Muzica ușoară rămina profund 
datoare fată de viața nouă a 
satelor Se creează 
pentru 
plate 
lipsesc aproape cu desăvirșira, 
Și ce '
ție ascunde această viată pe 
care compozitorii noștri au vă
zut-o plnă acum de la distan
ța orașului. într-o perspectivă 
idilică, și nu din miezul ei I 
Satira concepțiilor înapoiate 
ale țăranului individualist, ră
mășițele misticismului, ale 
vechii mentalități despre fata 
ou zestre, despre inegalitatea 
femeii, îsi așteaptă cîntecele 
pe care să le facă in lumea 
satelor la fel de populare și

_________ .jlagăre14 
oraș, daj cîntece apro- 
tinoretului de la sate

univers de inspira

Intîlnim, de multe ori, în 
programele noastre de sală a- 
semenea explicații. „în des
fășurarea celor 24 de variați. 
uni se remarcă tendința spre 
o formă arhitectonică similară 
concertului în trei părți — tri- 
partiț” (despre Variațiuni pe 
o temă de Paganini de Rach
maninov — programul de sală 
prezentat la Atelierele C.F.R. 
„Grivifa Roșie1* de Filarmonica 
„George Bnescu”).

Asemenea prezentări intră în 
eatețorja programelor rău al
cătuite, derutante, lipsite de 
sensul lor educativ, Dar ce ca
lități ar trebui ele să întru
nească pentru a constitui un 
real sprijin în apropierea ti
nerilor de muzică ?

Mai întîi, evitarea tehnicis
mului, a deșertării formale, a 
termenilor greoi, inaccesibili, 
care, ei înșiși, au nevoie*  de 
explicații suplimentare si care 
golesc lucrarea de sensul ei 
emoțional. Programul trebuie 
să dea auditoriului sensul com
poziției, evoluția, emoțională a 
temei, mesajul ei.

Aceasta pentru concertele o- 
bișnuite. Pentru cele destinate 
special tineretului (avind deci 
un repertoriu adecvat), pro
gramele trebuie să se diferen
țieze. în general, peni.ru a- 
ceste concerte, mai indicate 
decit programele de sală ni se 
par a fi prezentările vorbite; 
ele sint mai eficiente, ușurea
ză înțelegerea, captează mai 
bine atenția publicului.

R. CiMPEANU

c. SLAVIC
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Lirxtarea temaceă duce 1« 
o monoionie a procedeelor fo
losite in muzica ușoară. Tova*  
rășa Maria Ferghete. munci
toare la Uzmele 
bak*  spunea pe 
*e că tinerilor din uzină 
plac in pr.mul rind melodiile 
frumoase și nu spasmul rit
mic. care nu numai că nu-ți 
nțspiră figuri frumoase de 
dar.s dap Și obosește plin mo
notonie. Tov. Lament iu Hodo
rog, director al Casei de cul
tură a tineretului din Cluj, re- 
marca pe bună dreptate că 
melodia inspirată e cheia suc
cesului unor cîntece și că din 
păcate prea multe cîntece din 
ultimul timp vădesc tendința 
de a extirpa melodia înăbușin
d-o intr-un ritm obsedant. 
Compozitorii greșesc cînd con
sideră că muzica ușoară e nu 
mai muzică de dans și negli
jează cîntecele vesele de mun
că și de excursie, cîntecele de 
petrecere, cîntecele studențești, 
cîntecele lirice de genul șan- 
sonetei și romanței 
de un conținut nou, 
perspectivă de viață.

Gabriel Mârgărint, 
tor al formațiunilor 
că ușoară de la I.M.F. și Casa 
de cultură a tineretului, criti*  
cînd șabloanele formale în
scăunate în muzica ușoară 
pleda pentru o muzică ușoa-

înviorate 
de noua

instruc- 
de muzi-

râ pu temă, nu 
tru dans, ei și 
cert, o muzică 
tinde interpretului pu numai 
voce și simțul ritmului ci și 
resurse de interpretare, deci 
cîntece cu alternări de ritm, 
de tonalitate, cu melodii mai 
puțin schematice care să aibă 
la bază texte poetic© de fac
tură corespunzătoare geniu
lui, dar de o bogăție de sens 
și imagini poetice.

Centralizarea excesivă a cre
ației In Capitală (filiala din 
Cluj a Uniunii Compozitorilor 
nu are încă o secție de muzică 
ușoară), neglijarea compozito
rilor din provincie, difuzarea 
greoaie a noilor creații (un 
eîntec bun e tipărit abia după 
ce o „vedeta” a muzicii ușoare 
îi „fructifică" succesul și ajun
ge în provincie abia 
an, fiind în parte 
ceea ce îi determină 
preți să-J „fure” de
și să-l ’nvețe, adeseori greșit,

după ureche" m remarca, un 
vorbitor), legătura slabă a cre
atorilor cu viața și cu frămin- 
t&rile reale ale tineretului, sint 
fenomene negative care îm
piedică muzica ușoară să joace 
un rol mai rodnic în educarea 
comunistă a tineretului.

Cineva spunea: muzica u- 
șoară e mai ușor de ascultat 
dorit de scris. Intr-adevăr, a- 
ceastă muzică se ascultă, se 
înțelege și se îndrăgește ușor 
eînd este inspirată, dar pretin
de efortul de a cobori in mie
zul surselor de autșțțtică in
spirație, în centftil aniin.it al 
vieții sufletești txigate â tine
retului nostru, filtrind ceea ee 
este mai prețios și mai carac
teristic tmerețului epocii noas
tre șccialiste.

peste un 
epuizat, 

PP inter- 
la radio

ILIE BALEA

Ilustrația : L. BALOGH
M. CARANFIU
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Sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii

DECLARA

Consfătuire
a unei secții C. A. E. R.

îndată după proclamarea 
independenței Congoului, un 
guvern prezidat de domnul 
Lumumba a fost desemnat 
de către parlament, în eontor- 
initațe ou constituția.

Aceșț parlament și-a reîn
noit încrederea în domnul 
Lumumba și nu La dezavuat 
niciodată.

Admițînd la O.N.U. pe pre
ședintele Kasavubu și dele
gația șa formată din membri 
ai unui guvern jlegal, impus 
prin forță, Adunarea Genera
lă a Q.N.U. a încălcat în mod 
grav suveranitatea poporului 
eongolez. Această hotărire fa
vorizează înscăunarea unul 
sistem oare permite guverne, 
lor Belgiei, Statelor Unite și

Declarațiile unor participant! 
la sesiunea Prezidiului 

Consiliului Mondial al Păcii
Redactori ai Agenției „A- 

gerpres" și ai Radioteleviziu- 
nii romîne s-au adresat unor 
fruntași ai mișcării mondiale 
pentru pace care au participat 
la sesiunea Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii ru- 
gîndu-i să-șj împărtășească 
părerile despre importanta a- 
cestei sesiuni

Prof. John Bernal, președin
tele executiv al Consiliului 
Mondial al Păcii (Marea Bfi- 
tanie) a spus :

„Sesiunea Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii care 
a avut loo la București are o 
importanță deosebită deoarece 
ea a luat hotăriri în legătură 
cu acțiunile ce va? fi .între
prinse în anul viitor. La aceas
tă șeșiune au participat repre
zentanți ai mișcării pentru 
pgoe din întreaga lume. Sîn- 
tem încîntați că ea a avut 
loc la București unde ne-am 
bucurat de o primire foarte 
călduroasă

Ne dăm seama că problema 
majoră a omenirii este astăzi 
asigurarea unei dezarmări 
efective. întreaga activitate a 
mișcării mondiale pentru pace 
va fi concentrată asupra aces
tei probleme, atrăgînd In dis
cuții și situația noilor țări in
dependente Și aspectele eco
nomica «are limitează prospe
ritatea unor anumite țări din 
lume, datorită sumelor mari 
care se cheltuiesc in prezent 
pentru Înarmare. Sperăm că 
vom reuși să mobilizăm po
poarele întregii lumi la o re
zistență tot mai puternică 
fată dg cursa înarmărilor și 
pentru realizarea pină la 
sfîrșitui anului 1061 a dezar
mării efective, generale, totale 
Si controlate1',

*

In declarația sa Isabelle 
Blume (Belgia) a spus :

Această sesiune a Prezidiu
lui Consiliului Mondial al Pă
cii s-a ținut în tr-un moment 
In care campania noastră pen
tru dezarmare trebui© să 
ia o și mai mare am
ploare. Dezarmarea este azi 
problema cheie pentru re
zolvarea tuturor probleme
lor mondiale, inclusiv a ce
lor care preocupă popoarele 
ce luptă pentru independentă 
și libertate. Sesiunea noastră 
a ajuns la concluzia că pro
blemele păcii și dezarmării 
trebuie să fie abordate îh mo
duri felurite în diferitele părți 
ale lumii, legate de preocupă
rile oamenilor- in propriile lor 
țări.

In continuare Isabelle Blu
me a declarat; Deși discuțiile 
din sesiune nu ne-au lăsat 
mult timp să vedem Bucu- 
reștiul, totuși, eu care am mai 
fost aici ia sflrșitul anului 1958 
am puttlt să văd schimbările 
mari care s-au petrecut în a- 
oeștj doi ani. îndeosebi In pri
vința construcțiilor edil, tara 
șl de locuințe. Toate acestea 
sînt făcute cu gust, în linii 
simple.

★

Fără îndoială că anul 1961 
■» a spus Velio Spano (Italia) 
va fi un ap hotârîtor pentru 
soarta omenirii ți mai ales 
pentru continua întărire a 
păcii. Mișcarea mondială pen
tru pace va depune toate efor
turile pentru consolicuea 
sa proprie cit Și pentru 
extinderea legăturilor cu ce
lelalte mișcări. Am înseris 
In programul nostru re
uniuni importante Pe plan 
mondial, pe continente și re
giuni. Ne-am străduit să sta
bilim calendarul acestor ma
nifestări In așa fel incit alesă 
contribuie cit mai mult la 
unitatea Și întărirea mișcării 
care reunește In rlndurlle 
sale toate torțele iubitoare de 
pace din lume.

*

J. Hirano (Japonia) a decla
rat : După părerile noastre si
tuația mondială intră acum 
intr-o nouă eră. Marea pro
blemă este dezarmarea com
pletă și generală. Este nece
sar să se unească problema 
dezarmarea generală și com
pletă cu mișcarea pentru in
dependență națională, |

Marti Britanii restaurarea 
aproape fățișă a colonialismu
lui.

Greșelile comise de repre
zentanții Organizației Na
țiunilor Unite au făcut ca 
țara să devină pradă unor 
tulburări care au provocat 
deja moartea a mii de con
golezi și care pun în primej
die pacea.

Activitatea guvernului in
vestit in mod legal, adică a 
guvernului prezidat de dom
nul Lumumba, precum și li- 
bera desfășurare a activității 
parlamentare trebuie să fie a- 
slgurată.

Forțele O.N.U. trebuie să 
înceteze să execute ordinele 
imperialiștilor ; ele trebuia să

ȚIE
împiedice întoarcerea milita
rilor belgieni camuflați in teh
nicieni și șă nu mai favorizeze 
dezmembrarea statului conge
lez de către agenți aflați în 
solda colonialiștilor.

Prezidiul Consiliului Mon
dial al Păcii hotărăște să facă 
să ajungă această declarație 
la toate guvernele și cheamă 
toate mișcările cărora le este 
scumpă pacea, să susțină 
lupta curajoasă a poporului 
eongolez pentru o indepen
dentă reală, garanție a păcii 
în Africa Centrală.

PREZIDIUL CONSILIULUI 
MONDIAL AL PĂCII

București, 24 noiembrie 1960

Recomandările Prezidiului 
Consiliului Mondial 

al Păcii 
privind sărbătorirea 
aniversărilor culturale 

pe anul 1961
Prezidiul Consiliului Mon

dial al Păcii, reunit la Bucu
rești la 23-24 noiembrie, după 
țe a examinat propunerile co
mitetelor naționale a hotărlt 
să recomande pentru anul 
1961 sărbătorirea următoarelor 
aniversări culturale ;

1. Francis Bacon — filozof 
englez și om de stat. 400 de 
ani de la nașterea sa (32. I. 
1561).

2. Taras Seveenlțo — poet 
național al Ucrainei. 100 de 
ani de la moartea sa (10. III. 
1861),

3. Heraciit — filozof mate
rialist grec. 2500 de ani de la 
nașterea sa.

4. Heinrich von Kleist ■» 
poeț șj dramaturg german, 
150 de ani de Ia moartea sa 
(21. XI. 1811).

5 Franz Liszt — compozi
tor ungur. 130 de ani de la 
nașterea sa (SI. VII, 1811).

6. M. V. Lomonosov — sa
vant rus 250 de ani de la naș
terea sa (20. XI. 1711).

7. Fritdjof Nansen — sa
vant polar norvegian. 100 de 
ani de la nașterea sa (10. X. 
1881).

8. Pak In Ro - poet co
reean, 400 de ani de la naște, 
rea sa (11. VIII. 1561).

9. Domingo Faustino Sar
miento — scriitor argentinian. 
150 de ani de la nașterea sa 
(15 II. 1811).

10, Rabindranath Tagore - 
poet și filozof indian. 100 da 
ani de Ja nașterea sa (6, V. 
1881)

ÎL Abubaker Ibn Tufail — 
filozof arab, medic, matema
tician, scriitor, 900 de ani de 
la nașterea sa,

spectacol în cinstea 
participanților 
la sesiunea 

Prezidiului Consiliului 
Mondial al Păcii

Vineri seara în sala Teatru
lui CC S. a avut loc un spec
tacol de cîntece și dansuri 
populare romînești, organiza* * 
de Comitetul național pentru 
apărarea păcii din R. P. Ro- 
mînă în cinstea participanțl- 
lor la sesiunea Prezidiului 
Consiliului Mondial al Păcii.

(Urmare din pag. l-n)

greu să înțelegem eît de nepo
trivit este un asemenea tablou 
întîlnit la unele .oficii de stare 
civilă" :

Doi tineri, cu fețele arzind 
de bucurie, urcă In grabă scă. 
rile ce duc la „oficiul stării ți- 
vile", și oprindu-se in fața func
ționarului pe maso căruia stă 
un cartonaș cu inscripția : 
„Căsătorii* anunță cu emoție :

- latâ-ne, om sosit I
Dar funcționarul, înfundat cu 

nasul in tot felul de hirtli și
hirtluțc. parcă nici nu l-ar fi 
auzit Abia intr-un Hrziu, își ri
dică ochelarii rostind întrebător 
un „Dumneavoastră ?" pe un 
ton atit de sec și iritat de parcă 
cei doi s-cr afla acolo, in fața 
lui, pentru o faptă unto I

Tot așa, se intimpla adesea 
oa ajunși la oficiul stării civila 
cei doi logodnici să fie nevoiți 
să asculte tot felul de invitații 
la...
- ...Aveți răbdare, tovarăși.„
- ...Ce atita grabă, tovarăși, 

că tot căsătoriți o să fiți de- 
acum încolo...

Sau ;
- Așteptați afară, aici nu-1 

sală de așteptare...
Și, insfîrșit, cunoscutul, rugi

nitul și revoltătorul Ș
— Veniți mîine, pentru azi nu 

mai înscriem pe nimeni. Une
ori se intîlnesc și cezuri cind 
funcționarul core se ocupă cu 
înregistrarea actelor de căsăto
rie să nu fie găsit la sfat (așa 
cum se petrece adesea la sfa
tul popular din Dumbrăveni, ra
ionul Suceava). Tinerii vin la 
sfat dar... deocamdată n-o so
sit funcționarul. Soluția : să 
aștepte I?

Incidente, In oporanță mă
runte, dar care umbresc acest 
moment solemn. Clipa frumoa
să în oare tinerii s-au hotăritsă 
pășească in viață alături, ea soț 
și soție, este intinață de ati
tudinea rigidă a vreunui func
ționar aare-și face datoria nu
mai dintr-o obligație de servici.

S-ar putea ca un astfel de 
funcționar să riposteze i

— Cum, adică, să fiu obligat 
să mă bucur ori de cite ori se 
căsătorește cineva ? Doar Ia 
mine vin zilnic zeci de tineri 
pentru o asemenea chestiune I

Unui asemenea tovarăș i-am 
putea răspunde : Cind iubești 
cu adevărat omul, cind știi să 
te bucuri de fericirea lui nu 
poate fi vorba de obligație nu
mai, ci de o muncă făcută cu 
inimă, cu dragoste și căldură 
tovărășească. Dar dacă nu oi 
asemenea calități sau dacă nu 
lupți să țl le însușești înseamnă 
că locul acesta nu ți-e potrivit

In patria noastră socialistă 
căsătoria o căpătat un conți 
nut nou. La baza ei stau senti 
mente șl idealuri izvorite din 
insușl procesul de continuă In 
tinorire a vieții pe cere o trăim 
fină și tradițiile legate de acest 
eveniment iși schimbă semnifi-

Programul artistic a fost in
terpretat de Ansamblul de 
cîntece și dansuri „Ciocîrlia".

Spectacolul s-a bucurat de 
succes.

(Agerpres)

In Europa o chestiune Ar
zătoare este și problema remj- 
litarizării Germaniei. Japonia 
insă se aseamănă cu Germa
nia occidentală, In Japonia 
forțele păcii s-au dezvoltat ra
pid dar clasele conducătoare 
doresc, ca și guvernul Ade
nauer, să realizeze înarmarea 
nucleară a țării, De aceea eu 
cred că o problemă arzătoare 
care trebuie să-și găsească re
zolvarea o constituie nu nu
mai Germania dar și Japonia.

Dorese să mulțumesc în ca
litate de membru al Comite
tului Executiv al Consiliului 
științific din Japonia pentru 
prilejul oferit de a ne întâlni 
CU membri ai Academiei R. P. 
Rcmlne. îmi exprim speranța 
că relațiile dintre țările noas
tre ca șl între cele două aca
demii se vor întări, că se va 
dezvolta contactul dintre oa
menii noștri de știință în 
scopul realizării telurilor no
bile ala păcii ți Științei.

*

D-na Katherine Cole (S.U.A) 
a declarat;

Evenimentele actuale din 
Africa și din regiunea Mării 
Caraibilor au scog la iveală 
necesitatea ca forțele păcii să 
fie cit se poate de solidare 
Consiliul Mondial al Păcii și 
Prezidiul său fac eforturi șă 
unească mișcarea pentru pace 
din întreaga lume-

Arăfînd în continuare că de 
la București va merge la Var
șovia pentru a participa la 
sesiunea F.D.I.F., d-na Cole a 
spus : Voi afla acolo multe 
lucruri despre mișcarea femei
lor, despre felul cum Iți con
centrează ele forțele pentru 
rezolvarea problemelor co
existentei pașnice, dezarmării 
și pentru apărarea drepturilor 
lor Sînt oonvinsă ci femeile 
din Romtnia vor aduce și a- 
colo o contribuție importantă, 
așa cum o au în mișcarea 
pentru pace. Poporul și îp 
mod special femeile din 
S.U.A. trebuie să cunoască rit 
mai mult despr© viața acestor 
femei.

★

Jean Laffitte (Franța) a de
clarat : Această sesiune a 
Prezidiului Consiliului Mon
dial aj Păcii are o mare im
portanță. A fost înainte de 
toate o reuniune de lucru 
care s-a ținut într-un moment 
In care problema dezarmării 
este la ordinea zilei, mai ales 
în lumina actualei sesiuni a 
Q.N.U. Prezidiu] Consiliului 
Mondial al Păcii a promovat 
inițiative no! pentru a contri
bui la o unire a forțelor păcii 
din lume, pentru a sprijini 
ideea dezarmării. Al doilea 
motiv constă în faptul că s-au 
stabilit acțiunile mișcării pen
tru pace Ce se vor desfășura 
în anul 1961, an care ar putea 
fi hotârîtor în lupta pentru 
pace și soluționarea proble
melor internaționale.

Intr-unuil din laboratoarele noi ale Unlversitâțil „Al. I, Cuza“ dfo lași, Studenții anului V - 
chimie la o ora de laborator.

Foto ; N. STELORIAN

Aspect de la intilnfrea femeilor din Capitală cu participante la seminarul cu tema „Ocrotirea 
mamei și a copHuîui",

Foto i AGERPRES

Întîlnirea femeilor din Capitală cu participantele 
Ia seminarul „Ocrotirea mamei și a copilului"

Vineri după-amiază repre
zentantele femeilor din țări 
ale Africii și Asiei care au par
ticipat între 14 și 24 noiem
brie la seminarul eu tema „O- 
crotirea mamei și a copilului" 
s-au întîlnit în sala Savoy în
tr-o adunare eu activul fe
meilor din Capitală.

Lucrările seminarului — a 
spus Maria Groza, secretara 
Cțmșiliului național al femei
lor din R.P. Romînă r- au pri
lejuit un larg schimb de pă
reri, au dat posibilitatea cu
noașterii realizărilor impor
tante ale poporului nostru în 
anii regimului de democrație 
populară în domeniul ocroti
rii mamei și a copilului.

Vorbitoarea a arătat că se
minarul s-a desfășurat sub 
semnul prieteniei și solidari
tății care leagă femeile din 
țara noastră cu femeile din 
țările Africii și Asiei.

Susținfnd eu hotărire poli
tica fermă de pace și colabo
rare internațională pe care o 
promovează Guvernul R, P. 
Romîne — a spus in încheie
re Maria Groza, femeile din 
R.P. Romînă se pronunță pen
tru dezarmarea generală și 
totală, pentru salvarea ome
nirii de pericolul războiului 
pentru o lume în care să fie 
lichidată pretutindeni exploa
tarea, înapoierea, sărăcia și 
foamea, pentru o lume în care 
să înflorească relațiile pașnice 
de colaborare rodnică și prie
tenie intre țări și popoare.

Rokaitou Sow (Republica 
Mali), după ce a vorbit des
pre lupta femeilor din Afri
ca pentru libertate și egalita
te in drepturi, a declarat: 
„Seminarul nostru care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
de sinceră prietenie și de 
bună înțelegere a fost pentru 
noi un izvor de experiență din 
care vom ști să tragem fo
loase".

Aducînd salutul celor 700.000 
de membre ale organizației de 
femei din Indonezia — Ger- 
wani, Maje Siwi a spus : 
„După ce am urmărit refera
tele și intervențiile prezenta
te în cadrul seminarului, am 
avut prilejul să mă conving cu 
proprii mei ochi de grija 
deosebită care se manifestă 
față de ocrotirea maniei și a 
copilului In țara dumneavoa
stră". Menționînd în continua
re că poporul indonezian ac
ționează tn vederea înlăturării 
rămășițelor dominației colo
nialiste în domeniul economic 
și social, vorbitoarea a arătat 
că In Indonezia există abia un 
medic la 60.000 de locuitori, o 
moașă la 50.000 de locuitori și 
o infirmieră la 20.000 de lo
cuitori. Maje Siwi a subliniat 
că femeile din Indonezia au 
urmărit cu interes vizita fă
cută de președintele Sukarno 
în țara noastră, fiind con
știente că aceasta a constituit 
o manifestare a strîngerii le
găturilor de prietenie dintre 
cele două popoare și o nouă 

contribuție la menținerea 
păcji.

Reprezentanta femeilor din 
Congo, Bemedette Tchiteya- 
Kena, a arătat că colonialiștii 
calcă în picioare integritatea 
națională a Congoului.

Sîntem convinse — a spus 
vorbitoarea — că datorită cu
rajului neînfrînt al poporului 
eongolez condus de primul 
ministru Lumumba și datori
tă ajutorului țărilor prietene 
țara noastră își va relua lo
cul printre țările libere și va 
putea vorbi în numele po
porului. Vorbitoarea a arătat 
că Uniunea Națională a fe
meilor congoleze care a luat 
ființă In iulie 1960 luptă ală
turi de întregul popor pentru 
cucerirea independenței reale 
și a suveranității patriei lor.

Zainab Nabbouh, reprezen
tanta femeilor din Liban, a 
declarat : „Vizitele pe care 
le.am făcut ne-au arătat 
că poporul remin înaintează 
cu pași mari spre infăptuirea 
năzuințelor sale cale mai 
nobile". Vorbitoarea a arătat 
că femeile din țările arabe 

Clipe ce le ții minte toată viața

luptă alături de popoarele lor 
Împotriva bazelor militare 
împotriva războiului colonia
list din Algeria, pentru dezar
marea generală și totală, pen
tru lichidarea totală a rușino
sului sistem colonialist. .

„Seminarul la care am par
ticipat — a declarat reprezen
tanta femeilor din Guineea, 
Camara Loffo — a însemnat 
pentru noi o școală impor
tantă, iar experiența Romîniei 
ne va ajuta mult în munca 
noastră de viitor".

Din Algeria și pină în Afri
ca de Sud bate un singur vint. 
Este viatul independenței na
ționale, este voința aprigă a 
milioanelor de bărbați și fe
mei de pe continentul nostru 
de a pune definitiv capăt 
dominației imperialiste, aceas- 
!ă rușine a secolului XX.

întîlnirea femeilor din Ca
pitală cu participantele la 
seminarul cu tema „Ocrotirea 
mamei și a copilului" a con
stituit o puternică afirmare a 
prieteniei poporului nostru cu 
popoarele din țările Africii și 
Asiei. (Agerpres) 

oețllle ; din tezourul foleioric 
poporul înlătură acele obice
iuri vechi, perimate ce reflec
tau concepții înapoiate asupra 
clădirii familiei și creează, In 
loc, tradiții noi, socialiste.

Cu atit mai mult se cere ca 
și la sfatul popular celebrarea 
căsătoriei — începi nd cu înre
gistrarea actelor și pină la ofi
cierea propriu-zisă — să de
curgă intr-o atmosferă plăcută 
și sărbătorească pe măsura e- 
venimentolui respectiv.

Ar fi foarte bine ca organi
zațiile U.T.M., tinerii deputati, 
sfaturile populare să acorde a- 
cestor probleme toată atenția 
ce li se cuvine, să analizeze cu 
răspundere felul cum se mun
cește in acest sens, dar mal 
ales să găsoască soluțiile prac
tice pentru ca oficierea căsăto
riei să devină intr-adevăr pri
lej sărbătoresc. Poate că cineva
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LA CINEMATOGRAFUL PATRIA 
premiera

Noului film romînesc în culori 
Dare le e

O producție a studioului cinematografic „București"
cu

SILVIA POPOVICI - COSTACHE ANTONIU 
TOMA DIMITRIU - MARCEL ANGHELESCU 
CKISTEA AVRAM - VICTOR REBENGIUC 
EUGENIA POPOVICI - JULES CAZABAN 
FORY ETERLE - GEO BARTON
MIRCEA CONSTANTINESCU

«ită: Arta Florescu — Oetav Enigărescu, Valentin Teodo 
rian — Magda lanculescu, Nîcolae Herlea

Scenariul: CONSTANTIN ClRJAN - IONEL HRISTEA 
Regia : MIHAI IACOB. Imaginea: ANDREI FEHEK Muzica: 
ALFRED MENDELSSOHN. Decoruri: N TEODORU și F. DU, 

MITRIU
Ing. sunet : DAN IONESCU
In completare va rula filmul de păpuși „RAPSODIE IN 
LEMN" realizat de Bob Călinescu. premial li cel de-al II 'ca 
Festival Internațional ni filmului de păpuși și marionete de 

la București — I960.

Intre 15 și 20 noiembrie 
1960 a avut loc la București a 
4-a consfătuire a secție) Eco
nomia construcțiilor a Comi
siei permanente de colaborare 
economică ți tehnico-științi- 
fică în domeniul construcțiilor 
a Consiliului de Ajutor Eco
nomie Reciproc.

La consfătuire au participat 
delegațiile R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovace, R. D. Ger
mane, R. P. Polone, R. P. Ro
mine, R. P. Ungare și U.R.S.S

Ca observator la consfătui
re a participat reprezentantul 
R. P. Chineze.

Au fost examinate probleme 
Privind nivelul indicatorilor 
economici în construcții în 
țările membre ale C.A.E.R., ter
minologia unitară în domeniul 
economiei construcțiilor, me
todologia unitară de evaluare 
a eficienței economice a in-

Declarația prof. dr. Iwa Kusuma Sumantry, 
rectorul Universității „Padjadjaran" 

din Bandung
Prof dr. Iwa Kusurna Su

man try, rectorul Universității 
„Padjadjaran" din Bandung, 
care ne-a vizitat țara la invi
tația Universității „C. I. Par- 
hcm", a plecat vineri diminea
ța din București. înainte de 
plecare, într-o convorbire cu 
redactori ai Agenției „Ager
pres" și ai Radioteleviziunii, 
oaspetele a declarat printre 
altele :

Scopul vizitei mele in Ro- 
mînia a fost de a cunoaște 
organizarea lnvățămintului și 
de a lua contact cu diverse 
aspecte ale mișcării cultural- 
științifice din țara dv. In cele 
efteva zile petrecute în Bucu
rești am avut întrevederi cu 
conducători ai instituțiilor de 
fovățămint superior șț cu pro
fesori universitari, cu oameni 
de știință, cu reprezentanți ai 
unor instituții culturale cen
trale. Sînt foarte mulțumit de 
toate aceste contacte ș, de re
zultatele pe care le-am obți
nut Am fost informat pe larg 
despre dezvoltarea invățămîn- 
tuluî superior în Romînia. In 
mod deosebit m au interesat 
rezultatele obținute to țara dv, 
în domeniul științelor exacte.

Părăsesc Romînia cu impre
sii foarte bune. Progresul 

ar fi gate să întrebe, repvoșind: 
dar nu tint acestea probleme 
prea minore pentru un sfat 
popular, un tinăr deputat sau o 
organizație U.T.M. I Răspunsul 
e unul singur: Nu, de loc mi
nore I Rezolvarea lor ar bucura, 
desigur, nu numai pe tinerii 
căsătoriți, pe prietenii șl tova
rășii lor, dar ar spori mult fru
mosul de fiecare zi, Și Încă ce 
frumos, pe car© ny-l mai uiți 
toată viața I Rostind cuvintul 
„da" Intr-un cadru pe cit de 
intim pe atit de solemn, 
momentul va deveni de neui
tat și amintindu-fi de el ti
nerii căsătoriți se vor simți 
totdeauna obligați față de to
varășii lor, față de societate, 
față de ei înșiși, vor simți me
reu, mereu datoria de a fi 
demni de viața pe care o tră
iesc, totdeauna avintați spre 
idealuri luminoase. 

traducerii tehnicii noi în con
strucții, precum și coordona
rea cercetărilor științifice în 
domeniul economiei construc
țiilor în perioada pînă în 1965.

Au fost examinate de ase
menea probleme privind for
marea prețurilor șj îmbunătă
țirea normelor de deviz în 
construcții și problem© pri
vind stimularea economică a 
organizațiilor de construcții și 
cointeresarea materială a lu
crătorilor lor în vederea îm
bunătățirii indicilor econo
mici.

A avut loc un schimb de 
experiență privind lucrările 
de elaborare a planurilor de 
perspectivă în țările membre 
ale C.A-E.R.

Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat într-un spirit de 
colaborare frățească și înțe
legere reciprocă.

științei romînești și rezulta
tele obținute in domeniu] în- 
vățămîntului și al vieți] socia
le din țara dv. sînt admira
bile.

Ne vom strădui ca de acum 
înainte să păstrăm legături 
cit mai strânse cu Universita
tea „C. I. Parhon" din Bucu
rești, cu Academia R. P. Ro
mîne și cu institutel© dv. ști
ințifice, prin schimburi de 
informații, de cărți etc.

Consider că există ample 
posibilități de dezvoltare a re
lațiilor cultural-științifice în
tre Romînia șj Indonezia. 
Sînt convins că in eîțiva ant 
aceste relații vot cunoaște 
progrese remarcabile,

Informații
Vineri, Alexandru Birlădea- 

nu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Romi
ne, a oteriț o masă in cinstea 
delegației franceze, condusă 
de industriașul Max Flechet, 
președintele Comitetului Fran
ța — Europa de est vice
președinte al Centrului națio
nal de comerț exterior, fost 
secretar de stat pentru proble
mele economice externe.

Au participat Gh. Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
Gogu Radulescu, ministrul 
Comerțului, Ana Tonta, ad
junct al ministrului Comerțu
lui, Mihaj Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, Dionisie lones- 
cu, șeful Ceremonialului de 
Stat. Mircea Petrescu, consi
lier economic al Legației 
R. P. Romîne la Paris, precum 
și funcționari superiori din 
Ministerul Comerțului.

Au luat parte de asemenea 
Pierre Paul Bouffanals, mi
nistrul Franței la București și 
Marc Jeandet, consilier conver- 
cial a] Legației Franței la 
București.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

★

Vineri Ia amiază, președin
tei© Comitetului de Stat al 
Planificării. Gh. Gaston Ma
rin a primit pe dl. Max Fle
chet, președintele Comitetului 
Franța - Europa de Est și 
vicepreședinte al Centrului 
național de comerț exterior, 
fost secretar de stat pentru 
problemele economice exter
ne, însoțit de Claude Eva-in, 
director al relațiilor interna
ționale in Consiliul național 
a| patronatului trances și di
rector al Comitetului Franța 
- Europa de Est.

Au fost de fată Mauriciu 
Novac și Sergiu Bulgacov, vi
cepreședinți ai Comitetului 
de Stat al Planificării.

Au asistat Pierre Paul 
Boufanais, ministrul Franței 
la București și Maro Jeandet, 
consilier comercial al Legației 
Franței Ia București.

★

In ziua de 25 noiembrie a.c. 
a avut loc adunarea Grupului 
Național Român al Uniunii In
terparlamentare.

Tovarășul Petre Constanți- 
nescu-Iași, președintele Comi
tetului grupului, a prezentat 
darea de seamă asupra activi
tății Comitetului Grupului 
Național Romin în perioada de 
la precedenta adunare, pre
cum și cu privire la lucrările 
celei de a 49-a Conferințe a 
Uniunii Interparlamentare de 
la Tokio,

(Agerpres)

ANUNȚ
Se aduce la cunoștința 

posesorilor de motociclete 
i ungare „PANNONJA". ,.DA- 

NUVIA' și motorete „SER
VA" că reparațiile in ter
menul de garanție se fac 
în atelierul de reparații, 
dl București str Sergen 
tul Nut’» Ion nr a telefon 
11.23. ’9.



Lucrările Comitetului

CONFERINȚA GENERALĂ
A U.N.E.S.C.O.

In Uniunea Sovietică

u de tutelă
Regimul rasist din Uniunea Sud-Africană sfidează O.N.U

NEW YORK 25. Trimisul 
special Agerpres transmite: 
După cum se știe, toate foste
le colonii germane ca și alte 
teritorii aflate sub adminis
trarea unor puteri în baza 
mandatului 
țiunilor au 
O.N.U.

Uniunea 
fost ■singura țară care după 
război a refuzat să predea 
mandatul asupra Africii de 
sud-vest. Reprezentanții popu
lației din Africa de sud- 
vest, care au reușit să 
ajungă la New York cu toate 
piedicile puse de autoritățile 
sud-africane, au dezvăluit zi
lele acestea în fața Comitetu
lui de Tutelă condițiile crîn- 
cene de mizerie, exploatare, 
discriminare și teroare politi
că în care se zbate populația

fostei Ligi a na- 
trecut sub tutela

Sud-Africană a

acestui teritoriu aflat sub ju
gul rasiștilor din Uniunea 
Sud-Africană. Problema Afri
cii de sud-vest este ridicată 
acum pentru a 14-a oară în 
fața Adunării Generale și cu 
toate că pînă acum s-au votat 
peste 50 de rezoluții și s-au 
alcătuit numeroase comisii și 
rapoarte, guvernul acestei 
țări a respins toate cererile și 
apelurile Adunării Generale 
de a-și îndeplini obligațiile in
ternaționale față de Africa de 
sud-vest.

Luînd cuvin tul la discuțiile 
în această problemă, repre
zentantul R. P. Romîne. Mi
hai Magheru. a reamintit că 
guvernul Uniunii Sud-Africa
ne s-a eschivat în permanen
ță de Ia îndeplinirea obliga
țiilor sale internaționale față 
de Africa de sud vest. EI a re-

Vizita delegației guvernamentale 
economice romîne în

STOCKHOLM 25 (Ager
pres). — Delegația guverna
mentală economică romină 
și-a continuat la 24 noiembrie 
a.c., vizitele sale în Suedia.

Mihai Florescu, ministrul 
Industriei Petrolului și Chi
miei, însoțit de o parte din 
membrii delegației au vizitat 
uzinele „Skogsagarnas Celulo
sa Abu, „Karlstads Mekaniska 
Verkstad", producătoare de u- 
tilaje și echipament industrial 
pentru industria celulozei și 
hîrtiei, uzinele „Skoghall", 
producătoare de celuloze su
perioare. Au fost de asemenea 
vizitate uzinele „Svenska Ra
yon Abu, „Stora Kopparbergs 
Abu, producătoare de celulo-

ză, hirtie și saci, precum și «- 
zinele producătoare de utilaje 
industriale și fabricile produ
cătoare de hirtie de ziar apar- 
ținînd concernului „Svenska 
Celulosa Ab“.

Mircea Ocheană, adjunct al 
ministrului Economiei Fores
tiere, și alți membri ai dele
gației au vizitat întreprinderi 
producătoare de instalații și 
echipamente complete pentru 
industria lemnului.

Pretutindeni, membrii dele
gației romîne au purtat dis
cuții utile cu reprezentanții 
firmelor respective care au e- 
vidențiat posibilitățile dezvol
tării schimburilor economice 
dintre cele două țări.

levat că singurul scop al Uni
unii Sud-Africane, încă de pe 
vremea Ligii Națiunilor, este 
anexarea acestui 
pentru a exploata 
sale în interesul populației 
albe și al marilor societăți in
ternaționale și pentru a-și 
procura mină de lucru ieftină 
din rîndurile populației afri
cane. Uniunea Sud-Africană, 
a spus el, administrează acest 
teritoriu ca pe o colonie.

El a arătat că populația 
indigenă este grupată în rezer
vații de unde este recrutată 
cu forța pentru a munci in 
condiții asemănătoare 
jului în mine, sau pe 
țiile albilor.

M. Magheru a atras 
că O.N.U. se găsește 
unei tentative 
genocid moral 
potriva populației africane. 
Aceste fapte constituie o a- 
menințare la adresa păcii și 
securității în Africa.

Datoria O.N.U., a spus el. 
este de a elibera imediat 
populația din Africa de sud- 
vest de sub jugul impus de 
regimul rasist al Africii de 
sud. epigon al nazismului ger
man. care sfidează O.N.U. și 
conștiința umană în general. 
Reprezentantul romîn s-a pro
nunțat în favoarea acordării 
imediate a independenței 
Africii de sud-vest.

teritoriu 
bogățiile

sclava- 
planta-

atenția 
in fata 

fățișe de 
și fizic îm-

i

PARIS 25 (Agerpres). — 
în ședința din dimineața zi
lei d« 24 noiembrie a celei 
de-a 11-a Conferințe genera
le a U.N.E.S.C.O. în cadrul că
reia continuă discuțiile gene
rale, au luat cuvîntul repre
zentanții Venezuelei. Libanu
lui și Izraelului care au sub
liniat necesitatea luptei îm
potriva discriminării rasiale 
în domeniul învățămîntului.

Reprezentantul R.A.U. a 
consacrat o mare parte a cu- 
vîntării sale eroicei mișcări 
de eliberare națională care a 
cuprins întregul 
african.

Reprezentantul 
a criticat lipsurile 
tatea U.N.E.S.C.O. 
probat cu toată hotărîrea chel
tuielile administrative ridica
te, birocratismul în munca se
cretariatului și încălcarea 
principiului repartiției geogra
fice juste a funcțiilor în orga
nele' de conducere ale organi
zației.

F. Kahuda, ministrul Invă- 
țâmîntului și 
Cehoslovace, 
cehoslovace, 
U.N.E.S.C.O. 
activ pentru 
nicâ, pentru dezarmarea gene
rală și totală.

Cînd a luat cuvîntul mario
neta riankaișistă. delegațiile 
țărilor socialiste au părăsit 
sala de ședințe.

★

PARIS 25. — Coresponden
tul Agerpres transmite: 
U.N.E.S.CO. va începe în 1961 
editarea unei „Istorii a dez
voltării culturale și științifice 
a omenirii*  in șase volume. 
Se prevede ca tipărirea aces
tor volume să se încheie in 
1963. în 1956, cu prilejul unei 
precedente sesiuni a Adunării 
Generale a UJi.ES.C.O., acad, 
Tudor Vianu sprijinit.de dele
gația franceză, ceruse ca fie-

continent

Birmaniei 
din activi- 
E1 a deza-

Culturii al R. S. 
șeful delegației 
a subliniat că 
trebuie să lupte 

coexistența paș-

Laos: Un răspuns demn
HANOI 25 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, 
ambasadorul american în 
Laos a adresat primului mi
nistru al Laosului o declara
ție specială în legătură cu in
tenția guvernului laoțian de 
a accepta ajutorul Uniunii 
Sovietice. Răspunzînd la acest 
amestec inadmisibil în trebu
rile interne ale Laosului, pri
mul ministru Suvanna Fum- 
ma a declarat ambasadorului 
american că pentru situația 
internă a Laosului răspunde 
guvernul său legal și nici de 
cum Departamentul de Stat 
al S.U.A.

Eu nu informez nici pe am
basadorul francez și nici pe 
cel englez despre ceea ce in
tenționez să fac. De ce ar 
trebui să-1 informez pe amba
sadorul american ? a întrebat

Suvanna Fumma. O țară care 
s-a proclamat neutră, a spus 
primul ministru, poate primi 
ajutor din partea oricărei țări.

★
HANOI 25 (Agerpres). — Pos- 

tul de radio „Vocea Patet-Laow 
anunță că rebelii lui Fumi No- 

<avan pregătesc o mare ofensivă 
împotriva orașului Vientiane. 
Trupele rebelilor sînt împărțite 
în două grupuri : unul dintre ele 
înaintează spre Pakeading pentru 
a face joncțiunea cu batalionul 
de rebeli aflat în această regiu
ne, iar al doilea evoluează de-a 
lungul fluviului Mekong în direc
ția Vientiane. La 23 noiembrie 
batalionul de rebeli din Pakea
ding a încercat «â întreprindă o 
incursiune dar a fost zdrobit de 
trupele Tegale, pierziad două 
companii.

ii se pcom

Sărbătoarea 
poporului mongol

Poporul frate mongol sărbă
torește astăzi o dată me
morabilă din istoria sa. 

Acum 36 de ani, la 26 noiembrie 
1924, Marele Hural Popular a 
proclamat Mongolia Republică 
Populară, adoptînd prima Consti- 
tuție din istoria țării. Au fost 
astfel consfințite marile victorii 
ale poporului mongol obținute 
ca urmare a revoluției populare 
din 1921.

în cei 36 de ani care au tre
cut de la proclamarea Republicii 
Populare Mongole, în această ța. 
ră au avut loc prefaceri care au 
schimbat radical înfățișarea ță
rii. Sub conducerea Partidului 
Popular Revoluționar, poporul 
stăpîn pe soarta sa își clădește o 
viață nouă, fericită. Prin mun
ca plină de abnegație a poporu
lui, cu ajutorul frățesc al Uniu
nii Sovietice, Republica Populară 
Mongolă are astăzi o industrie 
proprie carboniferă minieră, pe
troliferă, energetică și alimenta
ră. în prezent din minele țării 
se extrage într.o singură zi atît 
cît se extrăgea în tot cursul ani
lor 1922—1923. Zeci de între
prinderi au fost date în exploa
tare în cursul celui de al doilea 
plan cincinal. Industria R. P. 
Mongole va continua să se dez
volte într-un ritm și mai rapid 
în anii cellui de.al treilea plan 
cincinal. în 1965 producția de 
energie electrică va crește de 4 
ori în comparație cu anul 1960.

Succese deosebite au fost obți
nute și în agricultură. Din 1924 
șeptelul de vite a crescut de peste 
două ori. Mongolia Populară o- 
cupă primul loc în lume în ce 
privește numărul de animale pe 
cap de locuitor. Crește rapid și 
producția de cereale. încheierea 
cooperativizării araților a însem
nat victoria totală a relațiilor 
dc producție socialiste în econo
mie.

între R. P. Romînă și R. P. 
Mongolă, țări ale marii familii 
a lagărului socialist, s-au stator
nicit și Se dezvoltă relații trai.

nice de prietenie și colaborare 
frățească.

Cu prilejul celei de a 36-a ani
versări a R. P. Mongole poporul 
nostru, tineretul romîn, transmite 
un fierbinte salut poporului fra
te mongol și urări de noi suc
cese în lupta pentru construirea 
socialismului și apărarea păcii.

GH. PURCAREA

Noi lucrări edilitare 
la Ulan Bator

Cu toate gerurile aspre, în 
capitala R. P. Mongole sint in 
toi lucrări edilitare. Zilele a- 
cestea, in ajunul celei de-a 
36-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Mongole, 
colectivul Direcției rețelei de 
termoficare a dat în exploa
tare cea de-a doua porțiune a 
rețelei. în prezent, peste 100 
mari clădiri situate de-a lun
gul traseului principal de ter- 
mojicare lung de 12 km sint 
alimentate cu călduri de la 
o centrală electrică de termo
ficare.

După cum a dedare^ C. 
Terendorj, inginer șef dl Di
recției rețelei de termoficare, 
este pe terminate montarea 
instalațiilor de boilere într-un 
nou raion al orașului, ceea ce 
va permite ca într-un viitor 
apropiat și imobilele din acest 
raion să fie alimentate cu 
apă caldă.

Și constructorii rețelei de 
canalizare și ai rețelei de dis
tribuție a apei au realizat suc
cese importante. După ce au 
terminat construirea principa
lului colector de 10 km. ei 
încep să instaleze conducte de 
apă spre alte complexe de lo
cuințe precum și spre terenu
rile virane unde va începe în 
curînd construirea unor 
blocuri de locuințe.

care țară interesată să fie con
sultată prin intermediul res
pectivei comisii naționale pen
tru U.N.E.S.C.O. De atunci o 
serie de manuscrise au fost 
primite de organele de resort 
romîne care au comunicat ob
servațiile lor. In cursul dezba
terilor de vineri ale grupului 
de lucru însărcinat cu această 
problemă, acad. Tudor Vianu 
a cerut în numele delegației 
romîne ca aceste observații să 
fie luate în considerare și ca 
„bunul de tipări4 să nu fie dat 
înainte ca directorii volumelor 
să nu fi verificat luarea în 
considerare a observațiilor fă
cute de comisiile naționale. .A- 
ceastă cerere a fost sprijinită 
de delegații Uniunii Sovietice 
și Cehoslovaciei, și a fost a- 
doptată de grupul de lucru.

★

PARIS 25. — Corespondentul 
Agerpres transmite : în după-a- 
miaza zilei de 24 noiembrie, în 
ședința plenară a Comisiei de 
programe a U.N.E.S.C.O. au con
tinuat discuțiile asupra progra
mului de activitate și a bugetu
lui pe anul 1961—1962 în dome
niul științelor sociale. Reprezen
tantul R. P. Romîne, acad. V. 
Malinschi, membru al Prezidiu
lui Academiei R.P.R. a subliniat 
în cursul discuției necesitatea or
ganizării cu sprijinul U.N.E.S.C.O. 
a unor largi reuniuni științifice 
internaționale, conferințe, con
grese, seminarii, colocvii, în pro
bleme de cea mai mare actuali
tate internațională cu participa
rea reprezentanților diferitelor 
ramuri ale științelor sociale.

Or, tocmai pentru aceste acți- 
uhi, alocațiile bugetare proiec
tele de U.N.E.S.C.O. se dovedesc 
a fi cu totul insuficiente.

„Acțiunile științifice internațio
nale de acest fel, a spus V. Ma
linschi, trebuie încurajate și ex
tinse prin reducerea alocațiilor 
bugetare destinate altor acțiuni și 
manifestări mai puțin importante.

Propunerea reprezentantului 
R. P. Romîne a fost adoptată de 
către Comisia de programe, ur- 
mînd să fie inclusă în programul 
general de acțiuni și de manifes
tări științifice ale U.N.E.S.C.O,

Primul bluming 
automatizat 

din lume
SVERDLOVSK 25 (Agerpres). 

— TASS transmite: Ea Uzina 
de construcții de mașini grele 
din Ural sa trecut la fabrica
rea modelelor pentru turnarea 
pieselor și ansamblurilor 
mingului „1.300”, primul 
ming automatizat din lume.

Acest bluming, format 
zeci de mașini și mecanisme com
plexe, a fost elaborat de con
structorii de la Uzina de con
strucții de mașini grele din Ural 
și va fi instalat la o uzină meta
lurgică care se construiește în 
prezent în vestul Siberiei.

Toate procesele vor fi efec
tuate de mașini automate.

La blumingul automatizat var 
fi folosite pe scară largă televi
ziunea industrială și alte mijloace 
moderne ale automaticii. Blu
mingul automatizat va fi condus 
de un singur om de la pupitrul 
de comandă.

blu- 
blu-

din

-O-

Răscoala 
din Irianul de vest
DJAKARTA 25 (Agerpres). 

— Presa indoneziana publică 
numeroase știri în legătură cu 
răscoala împotriva colonia
liștilor olandezi care a început 
în Irianul de vest. Citind știri 
sosite din Soa Siu, capitala 
Irianului de vest, ziarele a- 
nunță că în regiunile de coas
tă și din interiorul Irianului 
de vest au loc lupte între 
populația băștinașe și trupele 
colonialiste olandeze.

După cum transmite agenția 
Reuter, la 24 noiembrie, pur
tătorul de cuvînt al Armatei 
indoneziene, locotenent-colo- 
nelul Sun ario, a declarat 
prezentanților presei că 
Irianul de vest „situația 
agravează”.

re
in 
se

Creșterea șomajului în S.U.A.
NEW YORK 25 (Agerpres). 

Declinul din economia 
S.UA. influențează tot mai 
puternic asupra nivelului de 
trai al muncitorilor ameri
cani. Șomajul se agravează, 
salariile scad.

Potrivit datelor publicate 
de Ministerul Muncii, în luna 
octombrie numărul persoane
lor care au lucrat în toate ra
murile industriei a fost cu 
277.000 mai mic decît in luna 
septembrie și cu aproape 
800.000 mai mic decît în au- 
gust

în luna octombrie în S.U.A. 
existau 3.579.000 șomeri, adi
că cu aproape 200.000 mai 
mulți decît în luna septem
brie. Potrivit calculelor Mi
nisterului Muncii, 6,4 la sută 
din întreaga forță de muncă 
nu a fost utilizată din cauza

i

o l N 
VIATA

în Occident
despre „bluze negre”,- 
despre „bodgies” -h 
așa cum sînt denumiți 
huliganii din tînăra. 
generație din SjUiA-.,ț 
Germania occidentală, 
Anglia, Franța, Aus
tralia Șt din alte țări.

Unul din pârtiei-, 
panții la conferință 
a arătat că numaj. la 
New York operează 
150 de bande de tine
rei cu un „efectiv” 

t___  _________ de 7.500 de membri ;
ferință care a ținut că în S.U.A. in 1959, 
două săptămîni. Di
rectori de închisori, 
activiști pe tărîm so
cial, polițiști, judecă
tori, procurori și ori- 
minologi 
despre 
despre

Situația din Congo

șomajului, această cifră fiind 
cea mai ridicată de la decli
nul economic din anii 1957— 
1958.

Deosebit de mare este șo
majul în industria oțelului, 
unde sînt folosite mai puțin 
de 50 la sută din capacitățile 
de producție. Potrivit datelor 
publicate de Sindicatul unit 
al muncitorilor din industria 
oțelului, 150.000 de membri ai 
acestui sindicat sint 
totali, iar 310.000 de 
sint șomeri parțiali.

Ministerul Muncii 
că în luna octombrie 
mativ 992.000 muncitori 
au avut de lucru timp de 15 
și chiar mai multe săptămîni. 
Numărul șomerilor din acea
stă categorie a crescut cu 
200.000 în comparație cu luna 
trecută.

După cum anunță „Wall 
Street Journal**,  numeroși șo
meri și-au epuizat alocațiile 
de șomaj și au fost nevoiți să 
ceară ajutor organizațiilor lo
cale de binefacere.

șomeri 
membri

anunță 
aproxi- 

nu

Intensificarea manevrelor clicii de teroriști a lui Mobutu
LEOPOLDVILLE 25 (Ager

pres). — In 'ump ce I*  Ne«r 
York. Kasavubu — mterpanl 
pudștilor cocgaleri — stăruie 
să obțină din partea secreta- 
mhi: general al O-N.U-. Ham- 
mar&kj-oeld. reorgan-zarea tru
pelor O.N.U. din Coego. pen
tru ca o mare parte din con
tingentele țărilor cin Asia și 
Africa să fie re-ase dm Re
publica Congo, „Consiliul co
misarilor generali’ al 1-i Mo
butu care acționează mină 
în mină cu acesta ișj intensi
fică «etiviîatea provocatoare.

După cum tracsmite cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției Tan jug. așa-zisul „co
misar pentru afacerile inter
ne**  — NuriMumer a declara: 
la o conferință de presă că el 
nu vede necesitatea ca in 
Congo să râmină „un stat 
major aii: de mare și contin
gente atit de numeroase ale 
trupelor O N U ”. El a spus că 
„Consiliul ccm-.samlor gene
rali” nu ișj va înceta activ.- 
tatea la 31 decembrie după 
cum s-a subliniat in repetate 
rinduri în cercurile din antu
rajul lui Kasavjbu.

In continuare, acest lacheu 
al lui Mobutu a amenințat di-

rect pe reprezentanții diplo 
ai țâr-Jcr care dezapro

bă regimul pucistului Mobutu, 
dedarind ci .4*ste  ciîe%’a zile 
împotriva diplomaților unor 
țin vor fi luate aceleași mă- 

: . a insă&ein&>
tuhij cu afaceri al Ghanei”. 

După cum anunți corespon
denții dm Leopoldville ai a- 
gențiilor de informați} Ileo, 
interpusul roi Kasavubu. a 
trecut ia „consultări și con
vorbiri” în vederea formării 
unu. guvern central al Con
gou lui. convenabil colonial iș- 
- ‘ ?i er.:i - : i ?•_ r
garizării așa-zisei ..conferințe 
in jurul mesei rotunde cu pri
vire la structura politică a 
țării'.

La 23 noiembrie Heo a avut 
o lungă consfătuire cu Lihau 
^«soaiâsaniî pentru problemele 
justiției ’ al iui Mobutu. Dupâ 
cum se anunță Ia 24 noiem
brie. reprezentanți ai lui Ileo 
urmau să plece Ia Elisabeth- 
ville pentru lua contact’’ 
cu maiiGr.eta Chombe.

Dm știrile primite din Leo- 
pcldviile, reiese să misiunea 
O.N.U. in Congo este nevoită 
să culeagă roadele amare ale 
ingâcuin^i sale față de dez
mățul bandelor lui Mobutu.

După cum transmite cores
pondentul agenției Associated 
Press, cei doi ofițeri indieni 
din cadrul trupelor O.N.U. în 
Congo, care au fost brutali
zați de huliganii lui Mobutu 
la 22 noiembrie, au fost inter
nați în spital, avînd leziuni 
grave. Unul din ei — maiorul 
Goru a fost transportat la 
spital cu o fractură a coloa
nei vertebrale.

Un reprezentant al misiunii 
O.N.U. a declarat că soldații 
lui Mobutu au confiscat 50-60 
automobile ale O.N.U.

In alte știri din Leopoldvil
le se subliniază intensificarea 
continua a activității puriști
lor lui Mobutu în capitala 
Congoului. Potrivit știrilor 
primite aceștia au adus noi 
forțe in fața reședinței pri
mului 
mumba 
nat un 
internă
un efectiv neînsemnat. Aceste 
acțiuni ale rebelilor sînt puse 
în legătură cu zvonurile care 
circulă în oraș că Mobutu in
tenționează să-1 aresteze din 
nou pe Lumumba.

ministru Patrice Lu- 
în care se află canto- 
detașament de pază 

al trupelor O.N.U. cu

Ziarul elvețian „Die 
Tat” relatează despre 
conferința ținută re
cent la Londra în 
problema creșterii 
criminalității în rîn- 
durile tineretului din 
Occident, problemă 
care, observă ziarul, 
„impune luarea unor 
măsuri urgente”. Nu 
mai puțin de 900 de 
delegați din 85 de di
ferite țărț au luat 
parte la această con-

au relatat 
„weirdies”, 
„beatnici”,

i.

1078 de crime au 
fost comise numai 
de tineri ; că, în 
cursul anului trecut 
50 de tinere fete au 
fost prinse parti ci pînd 
la atacuri banditești 
armate.

Numărul tinerilot 
din Germania occi
dentală, care au fugit 
de la casa .^părinteas
că fără motive temei
nice, a atins o cifră 
record :,;3Q.OOO de ti
neri numai în cursul 
acestei veri. Ziarul 
recunoaște că „încă 
nu s-au putut găsi 
soluții satisfăcute ar a 
pentru problema de- 
licvenței. juvenile”. 
De altfel, la conferin
ța de la Londra nu 
s-a pus problema 
cauzelor sociale ale 

. acestei situații ine
rente „modului de 
viață”. occidental și 
în primul rînd ame*  
rican.

De ce s-au suspendat
cursurile școlare în Haiti

Agenția France Presse anun
ță că Ministerul Educației Na
ționale din Haiti a hotărît sus
pendarea cursurilor școlare în 
vederea vacanței de... iarnă, 
în -mod obișnuit această vacan
ță încape la 21 
După cum arată 
această 'măsură 
în urma a două 
trecute la două

decembrie. 
France Presse, 
a fost luată 
incidente pe- 
licee din Port

au Prince în cursul cărora un 
drapel roșu a fost arborat în- 
tr-un liceu, iar in celălalt au 
fost aruncate petarde.

Se știe că zilele trecute au 
declarat jJTev.ă , și studenții Uni
versitari din capitala haitiană 
în semn de protest împotriva 
întemnițării: unor colegi ai lor 
de către poliția ’dictatorului Du
valier.

nouă manevră
colonialistă

Ce se urmărește prin planul creării Federajiei 
Africii răsărifene

DAR-ES-SALAM 25 (Ager
pres).—Partidele politice afri
cane condamnă cu hotărîre 
planul de creare a Federației 
Africii răsăritene drept o 
nouă manevră a colonialiștilor 
englezi.

Federația Africii răsăritene, 
care potrivit propunerii pri
mului ministru al statului 
Tanganica, Nyerere. trebuie să 
cuprindă (pînă la proclamarea 
independenței lor) colonia en
gleză Kenya, protectoratul 
Zanzibar și teritoriile engleze 
sub tutelă Uganda și Tanga
nica, a fost caracterizat de 
africani ca o federație proim- 
perialistă.

După cum anunță corespon
dentul din Dar-Es-Salam al 
agenției France Presse, la 23 
noiembrie Partidul Uniunea 
națională a tuturor musulma
nilor din Tanganica s-a alătu
rat poziției Partidului Congre
sului național african care a 
condamnat planul de creare a 
Federației Africii răsăritene.

Abdallah Mohammed, pre
ședintele Uniunii naționale a 
tuturor musulmanilor, a de
clarat : „Poporul Tanganicăi 
este împotriva creării unei a-

semenea federații deoarece el 
dorește să capete cit mai re
pede independența totală și 
nu va admite nici un fel de 
amin ari. Problema federației 
trebuie examinată de popoare
le africane după ce vor căpă
ta independenta**.

După cum anunță corespon
dentul din Kampala al agen
ției Reuter, la 24 noiembrie 
președintele Partidului Con
gresul Național din Uganda, 
Joseph Kiwanuka, a declarat 
și e] că * “ *
creare a 
săritene.

Intr-o 
primului___ _ _ ......
coloniilor, Macleod, cu care 
Nyerere a discutat recent la 
Londra proiectul federației, 
Kiwanuka subliniază că Nye
rere nu avea nici un mandat 
din partea poporului din U- 
ganda pentru sprijinirea pla
nului de creare a Federației 
Africii răsăritene. „Nu vor 
avea loc nici un fel de' trata
tive în legătură eu federația, 
a declarat Kiwanuka, pînă 
cînd popoarele nu vor căpăta 
libertate”.

condamnă planul de 
Federației Africii ră-

telegramă adresată 
ministru englez al

MOSCOVA - La 25 noiembrie 
guvernul sovietic c 
cep (ie cu priiejul u 
Moscova a Decadei 
artei ucrainene Lc recepție 
participai Acerbi Aristov, Leonid 
Brtjnev, Ekaterina Furțeza, Ni
kita H'ușcim, Nikoîai Ignaioo, 
Frol Kozlov. Aieksei Koszgkin, 
Ot:o Kuusinen, Anastas Mikoian^ 
Dmitri Pcieanski, N\ 
nik și al:e persoane.

HELSINKI. — In seara zilei 
de 25 noiembrie s-a înapoiat ia 
Helsinki venind din Moscova, 
președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen care a iosț în 
Uniunea Sovietică într-o vizită 
oficială la invitația lui N. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVĂ — La 25 noiembrie 
Nikita Hrușciov fi alți conducă
tori ai Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și ai guvernului 
sovietic au vizitat Expoziția de 
artă „Ucraina Sovietica” care s-a 
deschis în Sala centrali de expo
ziții din Moscova, cu prilejul Fes-

ten,
Șce:

S.

frvaloliu literaturii și artei ucrai
nene. desfășurat la Moscova între 
12 și 21 noiembrie.

MOSCOVA. La 24 noiembrie la 
Moscova și-a încheiat lucrările 
cea ce-a 9-a sesiune a Consiliu- 
iui științific al Institutului unifi. 
ca: de cercetări nucleare.

Consiliul științific a scos în 
evidență o ser^ de rezultate 
științifice de seamă precum și 
succesele obținute în dezvoltarea 
unor metode noi de cercetări. Se
siunea a stabilit cele mai impor
tante direcții în care 
entate cu prioritate 
științifice.

NEW YORK. — La 
brie a.c., dirijorul romin George 
Georgescu a sosit la New .York.

Dupâ cum s-a mai anunțai^ 
George Georgescu va dirija .or*

vor fi ori- 
cercetările

23 noiem-

chesirele simfonice din Cleveland, 
Washington, Baltimore și Phila
delphia.

LONDRA. — La 21 noiembrie 
la invitația ministrului R.P.R. la 
Londra, Petre Bălăceanu. nume
roși oameni de cultură, ’ artiști, 
critic: muzicali, membri iai corpu
lui diplomatic au participat la 
un recital al baritonului N. Her- 
lea organizat în saloanele lega
ției cu prilejul încheierii turneu
lui în Anglia al artistului romîn.

PARIS. După cum anunță zia
rul „Paris Press L’Intrasigeant“, 
patrioții algerieni deținuți în în
chisorile din Franța și în spe
cial cej din orașele Blois (depar
tamentul Loire et Cher), Orleans 
și din Fort Montluc din Lyon 
unde sînt deținuți participanții 
la mișcarea de eliberare naționa
lă condamnați la moarte de tri
bunalul militar francez, au de
clarat greva foamei în semn de 
protest împotriva condițiilor în 
care sînt deținuți în închisoare. 
Deținuții politici algerieni au 
început greva foamei la 21 no
iembrie.

Eclipsa la bursa din New York.
Desen de V. VASILIU

Răsfoind presa străină

Dolarul în suferință
,,Dolarul american, odinioară 

mîndria și forța noastră, are as
tăzi nevoie de sprijin”, se lamen
tează ziarul marii finanțe ameri
cane ,J?al Street Journal” in
tr-un editorial consacrat măsuri
lor de economie anunțate de pre
ședintele Eisenhower în vederea 
limitării deficitului balanței de 
plăți a Statelor Unite.

Ziarul deplînge faptul că astăzi 
S.U.A. au ajuns „să cerșească” 
de la englezi, germani, japonezi 
și alții, cerîndu-le să aloce fon
duri mai mari pentru programe
le de ajutorare a țărilor slab dez
voltate și să cumpere mai multe 
mărfuri americane.

Articolul recunoaște că decăde
rea dolarului din poziția sa de 
odinioară se datorește „propriei 
noastre nebunii a cheltuielilor”, 
în ultimii trei an^ Statele Unite 
au cheltuit în străinătate cu cir
ca 10 miliarde de dolari mai 
mult decît au primit pentru înar
marea aliaților lor și pentru con
struirea uriașului sistem de baze 
militare din străinătate. „Un 
fapt este sigur, conchide artico
lul, Statele Unite „au recoltat 
ceea ce au semănat”.

Pe de altă parte, presa ameri
cană a început să recunoască ca
racterul iluzoriu al măsurilor de 
economie preconizate de preșe
dintele Eisenhower. „Deși Statele 
Unite au făcut presiuni asupra 
țărilor vest-europene pentru a 
înlesni rezolvarea problemei au
rului, problemele mari și funda
mentale” rămîn, se spune intr-un 
articol al revistei „Us News and 
World Report”. Din această cau
ză, continuă revista, unii experți 
prevăd că zilele ce vor veni vor 
fi „și mai dificile” pentru Sta
tele Unite. Revista se așteaptă, de 
asemenea la o înrăutățire a situa
ției exporturilor americane în 
anul viitor și afirmă că observa
torii financiari „sini de acord că 
această situație nu mai poate 
continua mult timp”,

între timp, ministrul de Finan
țe al S.U.A., Robert Anderson, 
și secretarul de Stat adjunct,

Dillon, sosiți la Paris după eșecul 
tratativelor avute la Bonn, au 
luat contact cu Kristenson, secre
tar general al O.E.E.C. — Orga
nizația pentru colaborarea econo
mică europeană, și cu organele 
financiare ale N.A.T.O. La 
O.E.E.C ei au discutat problema 
„liberalizării” schimburilor co
merciale care să permită un mai 
mare aflux de mărfuri american^

pe piețele vest-europene, iar la 
N.A.T.O. au studiat planurile 
militare, cerînd sporirea alocări
lor aliate și reducerea contribu
ției financiare americane la aces
te planuri. în acest sens Dillon 
a mai avut întrevederi cu.gene
ralul Loris Norstad, comandant 
suprem al forțelor :N.A.T.O., și 
cu ministrul Afacerilor Externe 
al Franței, Couve â Murville, ț.
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