
tn cinstea aniversării a 40 de ani 
de la înființarea Partidului Comunist din Romîniâ 

Obiectiv principal 
în întrecere-calitatea

ÎN ÎNTRECERE:

Muncitorii Uzinelor „Republica" 
cu laminoriștii din Roman

Sala de festivități a clubu
lui Uzinelor „Republica-' din 
Capitală. Muncitorii — tineri 
și vârstnici — au venit să-și 
spună cuvântul în legătură cu 
contribuția pe care pot să și-o 
aducă la îmbunătățirea cali
tății produselor, în întrecerea 
cu luminătorii de la Roman. 
Aniversarea a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comu
nist din Romînia este întâm
pinată de laminoriștii bucu- 
reșteni cu dorința de a ob
ține rezultate și mai mari în 
întrecerea socialistă.

— Noi, cei de la laminorul 
de 6 țoii — spunea Ion Scar-

lat — ne angajăm ca pînă Ia 
sfârșitul anului să dăm peste 
plan 2.400 tone țevi iar pînă 
la 8 mai — 800 tone. Ne an
gajăm să producem 0,40 la 
sută țevi de categoria a Il-a, 
în loc de 1 la sută cit avem 
planificat. înseamnă că 99,60 
la sută din producția colecti
vului de la laminorul de 6 
țoii va fi de categoria I-a.

întreaga sală a aplaudat, 
aprobînd în unanimitate an
gajamentele prezentate în nu
mele întregului colectiv, de 
tovarășul Gheorghe Pietroiu, 
directorul uzinei, în întrecerea 
cu laminoriștii din Roman ;

— Voi ce spuneți ? Cum poate fi îmbunătățită calitatea cioca
nelor de abataj ? Tinărul Bucșe E-ii, responsabilul uneia din
tre brigăzile de producție ale tineretului de la Uzinele „Inde
pendența" din Sibiu, s-a con sfătuit îndelung cu tovarășii săi de 
muncă. Unul și-a spus o părere citul aha. Așa se face că nu
mai brigada lor a făcut 16 propuneri care au fost tnciuse in 

pionul de măsuri teh-co-orgc-izctor-ce ai urinei.

• Depășirea planului de producție cu 4.800 tone țevi 
finisate, ceea ce reprezintă economii in valoare de 2 mi
lioane lei peste planul inițial.

• Creșterea productivității muncii cu 3,9 la sută 
peste plan.

• îmbunătățirea calității produselor prin realizarea 
unui procent de țevi de categoria I-a de 85 la sută față de 
82,6 la sută realizat în 1960.

• Creșterea indicelui de utilizare a metalului prin lami
narea în toleranțe negative a țevilor conducte netede, bur
lane și prăjini de foraj, conducte filetate.

• îmbunătățirea calității reparațiilor la toate maxi nil e, 
obiectiv prin care vom realiza economii în valoare de 
200.000 let

• Pînă Ia 8 mai, aniversarea partidului, se vor realiza 
peste plan 1.600 tone țevi finite și 878.000 lei economii. 
Aceasta prin creșterea indicelui de utilizare la laminorul de 
6 țoii cu 18 la sută și prin creșterea indicelui de utilizare 
la laminorul de 3 țoii, de unde vom obține in plus 2.400 
tone țevi

Instalații de foraj 
de înaltă tehnicitate

Furnaliștii 
hunedoreni—cu 

din Reșița

Partidul și c’jMeroul au pus
In fețe fumciiștiJor sarcina 

■ de a oroduce anul acesta 
1.080.000 tone fontă. Cec 
mai mare parte din această 
ccntstcte febuie s-o dea

Uzina nr. 2 Ploiești execută 
construcții și instalații pentru 
foraj și rafinării. Instalațiile 
de foraj 4 LD produse de ea 
sînt cunoscute și peste ho
tare. Colectivului uzinei noa
stre îi este scump prestigiul 
mărcii fabricii. De aceea fie
care dintre noi luptăm pe 
toate căile pentru îmbunătăți
rea calității produselor fabricii 
noastre.

Chemarea recentelor Direc
tive ale C.C. al P.M.R. a găsit 
un larg ecou și în rîndul 
membrilor brigăzii pe care o 
conduc eu. Cinstind cum se

am luat hotărârea de a par
ticipa cu regularitate la cursu
rile de ridicarea calificării 
profesionale, să studiem din 
literatura tehnică tot ce a 
apărut privind cele mai noi 
metode folosite în construcții
le metalice, să luăm parte la 
consultațiile date Ia cabinetul 
tehnic de către inginerii și 
tehnicienii uzinei.

ION NEAMȚU 
responsabilul brigăzii nr.
7, de la Uzina nr. 2 de 
utilaj petrolifer Ploiești

ftimahștn din Hunedoara. Numai colectivul secției a ll-a furnale are 
sarcina să producă cu 10,77 la sută mai multă fontă decit a reali
zat in I960.

Recent în codrul unei consfătuiri, furnaliștii au dezbătut Di
rectivele C.C. ol P.M.R. cu privire la principalele criterii de între
cerii socialiste in cinstea celei de-a 40-a aniversări a înființării 
Partidului Comunist din Romînia. In cadrul întrecerii cu fumahștii 
din secția I și cu cei de la Reșița ei s-au angajat să obțină urmă
toarele. rezultate :

• îndeplinirea planului fiecărei luni cu o zi mai de
vreme.

• 16.000 tone fontă peste planul anual.
• reducerea cantității de fontă declasată cu 40 la sută.
• 22 kg. cocs economie pe tona de fontă.

Pentru realizarea acestor angajamente, pentru îmbunătățirea 
calității fontei, s-au stabilit numeroase măsuri: insuflarea în fur
nale a aerului cald la temperatura de peste 800 grade, elafcorarea 
fontei cu 1,7 la sută conținut de mangan media maximă, reduce
rea pierderilor de aer insuflat cu 12 la sută, reducerea cu 50 la 
sută a timpului planificat de reparații, reglarea automată a arderii 
la cauperele furnalului nr. 6 și desulfurarea fontei in afara furna
lului cu sodă.

. cinleia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului

Anul XVII, seria D-a nr. 3679Vitrina
O vitrină simplă, o ri- 

trină a unui magazin să
tesc. O vitrină pe care am 
văzut-o și ați văzut-o nu 
odată în satele noastre, ia 
cooperativa sătească.

Dar ați zăbovit vreodată 
mai mult in fața ei să as
cultați ce vrea să vă spu
nă ? Pentru că ji vitrina a- 
ceasta are să vă spună 
ceva.

Iat-o : în colțul din stin
gă sus, două rochii de ca
tifea, trei eșarfe de re Lan, 
valuri de țesături înflora
te, tn dungi, cu buline, 
iuni, stofe, un costum băr
bătesc maron, un costum

Prolelarl din foaie țările, unîți-vă!
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Fe oșocrese gospodăriei agricole de stat Slobozia se msămînteazâ din plin. 
Foto: B. NICUțA

cuvine glorioasa aniversare a 
partidului brigada noastră iși 
propune ca in cadrul întrece
rii socialiste cu celelalte bri
găzi de producție ale tineretu
lui din uzină să realizeze ur
mătoarele :

O Să construiască peste 
plan tronsoanele de mijloc 
pentru două instalații de 
foraj 4 LD.

O Printr-o croire exactă 
și sortare a materialului 
laminat, respectind dimen
siunile prescrise în desen, 
să reducă consumul speci
fic de metal sub cel prevă
zut în tehnologie, realizînd 
în felul acesta o economie 
de peste 4000 kg laminate. 
La confecționarea tron
soanelor de mijloc ca și lo. 
confecționarea cadrului de 
ielescopare a podului insta
lației de foraj ne angajăm 
să realizăm lucrări sub to
leranțele admise de la 4 
mm la 2,50 mm.

0 Ne angajăm ca pe ba
za folosirii judicioase și ra
ționale a unor materiale 
(laminate, electrozi de su
dură, scule) să realizăm 
piuă la 8 mai o economie 
de 4000 lei, iar pînă la 
sfîrșitul anului încă 15.000 
lei.

In afară de aceste angaja
mente toți membrii brigăzii

—•—

Orașul Balș 
legat la sistemul 

energetic național
Din primele zile ale lunii 

martie, orașul Balș, reședința 
raionului cu același nume, din 
regiunea Oltenia, este iluminat 
cu curent electric furnizat de 
către marile centrale construi
te in anii puterii populare. 
Pentru a lega acest oraș la 
sistemul energetic național a 
fost construită o linie de în
altă tensiune între Craiova și 
Balș, în lungime de aproape 
25 km.

Rețeaua de înaltă tensiune 
prevăzută a se construi anul 
acesta pentru a racorda multe 
orașe și centre raionale mă
soară peste 1700 km.

Posibilitatea efectuării aces
tor importante lucrări a fost 
creată în urma terminării în 
anul 1960 a lucrărilor de unire 
a tuturor regiunilor patriei 
printr-o rețea de linii de 110 
kilovolți în care îșî trimit e- 
nergia electrică marile termo
centrale și hidrocentrale din 
întreaga țară.

(Agerpres)

Brigada condusă de Alexandru Teognosite de la Uzinele „Tudor Vladiirmrescu'* dîn Capitală 
«-a angajat să execute instalații de calitate superioară, să realizeze economii de materiale 

în valoare de 2500 lei și să realizeze 2 inovații.

Educarea politică a studenților — 
obiectiv principal 

al activității casei de cultură
Studenții clujeni se mândresc 

Pe bună dreptate cu casa lor 
de cultură. Le-a fost dăruită 
la începutul acestui an univer
sitar : este frumoasă, le oferă 
condiții bune pentru o bogată 
activitate, satisface în întregi
me cerințele unui adevărat lă
caș de cultură. Firește, și exi
gențele pentru activitatea care 
se desfășoară aici sînt mult 
mai mari.

Analiza amplă a activității 
casei de cultură la care 
au participat activiști de partid 
și U.T.M. și ai asociațiilor stu
denților — a subliniat necesi
tatea sporirii acestei exigențe. 
Eficacitatea activității casei de 
cultură nu constă în faptul că 
zilnic figurează pe afiș o acțiu
ne cultural-artistică, ci în con
ținutul și nivelul acestei activi
tăți. Casa de cultură a studen
ților trebuie să-și conceapă ast
fel activitatea ca să contribuie 
la educarea comunistă și la lăr
girea orizontului cultural al 
studenților.

Pe primul plan al activității 
casei de cultură stă activitatea 
propagandistică. într-adevăr, 
s-au organizat foarte multe 
conferințe, simpozioane, întîl-

niri cu activiști de partid, cu 
oameni de știință și cultură. 
Dar alegerea temelor nu s-a 
făcut după un criteriu precis, 
în sensul de a se urma cîteva 
direcții tematice principale, de 
a se păstra o anumită ritmici
tate în prezentarea unor anu
mite teme dintr-un domeniu.

Programul casei de cultură 
nu trebuie să se ocupe într-o 
perioadă de foarte multe pro
bleme. Nici nu este posibil. 
Trebuie desprinse doar unele 
probleme, care, Ia un moment 
dat, formează direcțiile princi
pale privind educația și in
struirea studenților. De pildă, 
în primul semestru al anului- 
universitar a fost prezentată o 
singură temă privind educarea 
ideologică — morală a studen
ților. Tema prezentată, „Tră
săturile morale ale omului de 
tip nou“ a fost de foarte multe 
ori programată ; s-a discutat 
și în cadrul învățămînțilui po
litic U.T.M. și în adunările ge
nerale și. deci n-ar fi fost ne
cesar să o reia și casa de cul
tură, căci conferința n-a putut 
aduce ceva nou față de ceea 
ce ascultaseră studenții cu alte 
ocazii. în acest fel, eficacita--

tea conferinței a fost dimi
nuată.

De ce, de pildă, n-a fost pro
gramată o conferință pe o temă 
atât de actuală cum este „Lupta 
ideologiei socialiste împotriva 
ideologiei burgheze**,  care ar fi 
ajutat sudentilor să-și clarifice 
mai bine anumite probleme, 
să se pregătească mai bine 
pentru a fi capabili să râpos- ' 
teze cum se cuvine oricăror 
influențe ale ideologiei și mo- , 
ralei burgheze. Casa de cultu
ră a studenților ar fi fost astfel i 
în pas cu sarcinile actuale pri
vind educarea ideologică-mo- 
rală a studenților.

De asemenea, programul ca- i 
sei de cultură trebuie să cu
prindă probleme pe specific de 
tineret, care să răspundă preo
cupărilor lui. De ce oare era 
necesar să se prezinte studen- j 
ților o conferință despre „Con- i 
tribuția la procesul de îmbă- 
trînire**  sau de ce cînd se știe 
că studenții clujeni sînt pasio
nați prieteni ai filmului (ba, 
uneori, unii studenți fac exces,

LU CREȚI A LUSTIG

(Continuare în pag. 3-a)

gri cu vestă, *n  costum 
pentru școlari, 5 perechi 
de bocanci, 3 perechi de 
pantofi de damă, eămă/t 
de poplin, dejalen, de 
stambă, batiste de 3 Iei, 
batiste de 12 lei, ăcrcpi 
de nylon, șosete de bum
bac și suprcelastice, cra
vate, o pijama albastră, 
gri, perdele, 4 aparate de 
raio „Concert', ^Baladă", 
„Doina'. ,Fiore-, o bici
cletă „Carpați', p-.ese de 
schimb pentru biciclete, 
piese de schimb pentru 
motociclete, (da piese pen
tru motociclete I), n fier 
de călcat electric, becuri 
de 24 V ce 60 W*,  de 100 
W, de 150 W, șaltere, pri
ze, sîrma pentru instalații 
electrice, difuzoare, sticle 
de parfum, periuțe de dinți, 
caiete, cărți, creioane, sti
louri, cerneală^.

O, dar multe, multe lu
cruri sînt în această vitri
nă, să zicem de la Coma- 
na, în Dobrogea, să zicem 
de la Cocargeaua, în Fe- 

> tești, de la Chizătău în 
Banat, de la Țepu în 
Moldova...

In vitrină este și o car
te, Topîrceanu. Deschideți 
și citiți despre trecut, des
pre tristeți...
,„..de dughiană care vinde 

FitH de lampă și covrigi**.
Închideți cartea și priviți 

din nou în vitrină. Pentru 
că și vitrina aceasta are să 
vă spună ceva.

PETRE MIHAI

Și repede, și bine
într-un» di« silele treeste. sss 

«Ut de rortxi eu ua eoi-rirr <Je 
ăaeri veseli, iuuaoși. hxrtari. 
Pentru că acest eulextrv >3 e 

■ uai na, ri-i prexeatim pe tati : 
Ioa Necot ți, șef de brixadă. Ti
nse Cnxtora. Miiea InacâMB, 
Mihai Cajoeaiu. Iau Tesder. Ion 
PîrjoL Viadumr FoSaehe, Xm» 
lae Mircea, 5'ieoiae Hebneșcna, 
Ion L=pu și Petre Mcmteanu. 
Croitoru e „retermul*  brxcâxii 
de tnctozre, în viată de 28 de 
ani, iar -iiwsinnl**,  nteimstal Ion 
Lupa, abia a terminat școala de 
tractoriști. Am vorbit cu ei des
pre multe lucruri. Dar discuții
le cele mai însuflețite s-au pur
tat pe marginea planului de mun
că al brigăzii.

Brigada are de executat în 
acest an 9,750 hectare de arătu
ră normală. Au mașini bune și 
o nestăvilită dorință de a munci 
mai mult și mai bine. S-au an
gajat, deci, înainte de începerea 
actualei campanii, să realizeze 
încă 400 de hantri, peste plan. 
Cînd au apărut Directivele Co
mitetului Central al Partidului 
cu privire la criteriile principa
le ale întrecerii socialiste în cin
stea glorioasei aniversări a 40 
de ani de la înființarea Partidu
lui Comunist din Romînia, co
lectivul brigăzii a citit, a stu
diat cu atenție aceste importante 
documente. Tinerii s-au sfătuit,

d-au analizat rezervele și au ho- 
târit să efectueze nu numai 400 
hectare de arătură normală peste 
plan, ei 745. Acești hantri în 
plus nu-i vor realiza însă în 
dauna calității. Din contră. Ei 
au hotărit că va fi declarat frun
tașul brigăzii acela care a primit 
calificativul ,.foarte bine*  la fie
care lucrare în parte. Lucrările 
de bună calitate, executate la 
timp, vor duce fără îndoială la 
obținerea unor recolte sporite. 
Tractoriștii au mai hotărit 
ea piuă la 1 Mai să termine toa
te însămînțările. Și au pornit 
să-și îndeplinească angajamentul 
luat în fața organizației de partid 
și a conducerii S.M.T.

I-am revăzut pe tractoare, 
pregătind terenul pentru cele 
600 hectare care vor fi însămîn-

țațe cu porumb. Fiecare avea 
cu el o riglă de măsurat adinei- 
mea arăturii și, la 20—30 de 
brazde trase săreau de pe trac
tor și controlau adîncimea. La 
fel procedau la însămînțat. Mai 
întîi calitate, dar și iuțeală. Iu
țeală pentru că, printr-o îngrijire 
atentă, mașinile brigăzii merg 
din plin. Și, mergînd așa, trac
toriștii au însămînțat 100 de hec
tare cu culturi din epoca l-a și 
au pregătit 300 de hectare pen
tru cultura porumbului.

Prin munca lor entuziastă, 
tractoriștii din brigada candida
tului de partid Ion Negoiță de 
la S.M.T. Slobozia îi ajută pe 
colectiviști să obțină producții 
sporite la hectar.

NICOLAE BARBU

Ziarele „Scîiiteia tineretului",
..njumunkas" și 8,Viața studențească* 4

Organizează în cinstea glorioasei 
aniversari a 40 de ani de la 
înființarea Partidului Comunist 

din Romînia un

G. A. S. din regiunea Dobrogea

Au terminat însămînțatul 
mazărei și al ovăzului

în săptămâna trecută timpul 
frumos a favorizat intensifi
carea însămînțărilor în regiu
nea Dobrogea. Gospodăriile a- 
gricole de stat au semănat cul
turile din epoca I pe 65 la 
sută din suprafețele prevăzu
te, iar gospodăriile colective 
pe 35 la sută. în gospodăriile 
de stat s-a terminat însămîn- 
țarea mazărei și a ovăzului.

Printre gospodăriile colecti
ve fruntașe la însămînțări se 
numără cele din raionul Ne
gru Vodă care au semănat 
pînă acum orzul, ovăzul, ma

zărea, borceagul și alte cul
turi din prima epocă pe mai 
mult de 60 la sută din terenu
rile prevăzute. în aceeași pe
rioadă, gospodăriile agricole 
de stat și gospodăriile colecti
ve au transportat pe ogoarele 
și semănăturile de toamnă 
peste 70.000 tone gunoi de 
grajd, precum și importante 
cantități de îngrășăminte chi
mice. Totodată a fost grăpată 
o suprafață de peste 70.000 
hectare arături de toamnă.

(Agerpres)

Pe sudorul Troian Cireașă, fruntaș în producție Pe sonoerj' de 
blocuri de locuințe din prefabricate mari •- Pieptânari. -yJ 
sperie înălțimBe. Acolo sus el reușește să-și depășească Ple
nul și să realizeze lucru de calitate superioară, fiind un exem
plu demn de urmat pentru membrii brigăzi pe cc e o conduce.

CONCURS
pentru cele mai bune reportaje, 
informații, articole, schițe, poezii, 

portrete literare etc.
Participant» acest concurs sînt che

mați să scrie despre entuziasmul cu care po
porul nostru, tineretul patriei întîmpină glo
rioasa aniversare a partidului, despre lupta 
oamenilor muncii, a tinerilor din toate sec
toarele economiei naționale pentru îmbună
tățirea continuă a calității produselor. Marile 
schimbări petrecute în viața oamenilor, a 
patriei noastre în anii regimului democrat- 
popular, sub conducerea Partidului Munci
toresc Romîn, constituie o bogată sursă de 
inspirație pentru lucrările scrise în genuri 
publicistice și literare cit mai variate. Aceste 
lucrări trebuie să vorbească plastic, convin
gător, despre ceea ce înseamnă în viața și 
munca tinerilor din fabrici și uzine, șantiere, 
de la sate, din școli și facultăți, exemplul 
luminos al comuniștilor, despre dragostea cu 
care îi urmează și-i prețuiesc tinerii pe cei 
mai buni fii ai poporului nostru, comuniștii; 
despre fapte interesante care să oglindească 
priceperea, abnegația, devotamentul și erois
mul cu care muncește tineretul patriei noas
tre în toate sectoarele de activitate, pentru 
îndeplinirea mărețelor planuri elaborate de 
partid.

La concursul nostru pot participa tineri 
din toate domeniile de activitate, corespon
denții voluntari, tineri muncitori și țărani 
muncitori, ingineri, tehnicieni, cadre didac
tice. membri ai cercurilor literare, elevi și 
studenți

Cele mai bune lucrări vor fi publi
cate. La sfîrșitul concursului, se vor 
acorda premii constînd în excursii 
in străinătate prin O.N.T. „Car pa ți", 
premii în obiecte etc.

Toate materialele pentru acest concurs vor fi tri
mise pe adresa: Redacția ziarului ..Scînteia tinere- 
tului", Piața Scînteii nr. 1 București, cu mențiunea 
„Pentru concurs".
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Reprezentativa R. P. Romine 
de handbal în șapte - 

cea mai bună din lume!

Oțelea.

Duminică noaptea. Trecuse de mult miezul 
nopții cînd operatoarea de la „07“ ne-a dat le
gătura cu orașul vest-german Dortmund. Vestea 
că handbaliștii echipei masculine a Republicii 
Populare Romine au obținut o strălucită victorie 
tn finala campionatului mondial se răspindise cu

o uimitoore iuțeală in întreaga Capitală, in toată 
țara. Numeroși erau amatorii de sport care s-au 
grăbit să-i felicite pe reprezentanții țării noastre 
pentru minunata lor izbîndă, pentru strălucitul 
succes adus culorilor patriei noastre scumpe.

1 >
In finala „Cupei Campionilor Europeni'*

la handbal feminin

„Știința44 București
are prima șansa

Dar iată că, de la celălalt 
capăt al firului, ne răspunde 
iov. OPREA VLASE, antrenorul 
reprezentativei noastre de hand
bal în 7.
- IN NUMELE CITITORILOR 

NOȘTRI, VĂ FELICITĂM CĂL
DUROS PENTRU MAREA PER
FORMANȚA REALIZATA. AȚI 
REPREZENTAT CU CINSTE MIȘ
CAREA NOASTRĂ SPORTIVA 
INTR-O ÎNTRECERE ATIT DE 
IMPORTANTĂ. Cum se simt 
băieții ?

*- Acum sînt cu toții extrem 
de emoționați după victoria din 
finală. Cu toții sînt foarte feri
ciți că și-ou făcut pe deplin 
datoria.
- Cum a fost finala ?
*> Un meci cum n-am mai vă

zut niciodată. A fost o luptă 
epuizantă, dramatică, încorda
tă, care a cerut, pe lingă o pre
gătire tehnică excepțională, și o 
foarte bună pregătire fizică. In 
plus, jucătorii ambelor echipe 
cu avut de luptat cu un adver
sar comun, extrem de puternic: 
emoția. „Miza" mare a partidei 
a cerut celor două formații un 
mane consum imoral, o extremă 
tărie și stăpânire de sine. Fap
tul că nici o echipă nu a con
dus cu mai mult de un gol, că 
pentru desemnarea campioanei 
mondiale a fost nevoie de două 
prelungiri — în total 80 minute 
de joc — este elocvent în ce 
privește lupta titanică care s-a 
dat pentru obținerea victoriei.
- Care au fost atu-urile prin

cipale ale echipei noastre in 
obținerea titlului mondial ?

— Respectând întocmai îndru
mările antrenorilor, selecționata

Romînii au luptat 
cu o hotărire uimitoare

— scrie ziarul sportiv „I'Equips"

Majoritatea ziarelor care au 
apărut luni dimineața la Pa
ris consacră ample comentarii 
și reportaje finalei campiona
tului mondial de handbal in 
7 cîștigat de echipa selecțio
nată a R. P. Romine. Sub 
titlul „România cîștigă titlul 
mondial de handbal la Dort
mund", Guy Gaubert, trimisul 
ziarului de sport „L’Equipe" 
scrie printre altele : „Nicioda
tă nu am văzut două echipe 
de handbal disputîndu și cu 
atîta ardoare victoră Finala 
camp ionatului 

lumii la hand
bal în 7 a fost 
o luptă fără 
cruțare în care forța fizică și 
puterea aruncărilor la poartă 
au jucat rolul dominant. Pe 
teren, jucătorii rbmîni păreau 
niște stânci de neclintit împo
triva cărora echipa Cehoslova
ciei a dat un asalt neîncetat. 
Cehoslovacii nu au reușit to
tuși să-și traducă cuno
ștințele și experiența tehnică 
din cauza hotărîrii uimitoare 
a românilor, mereu atenți la 
adversari și la minge, într-o 
partidă pasionantă și bogată 
în emoții". Un alt trimis al 
ziarului „L’Equipe", fostul ci
clist Jean Bobet, fratele renu
mitului campion francez Loui- 
gon Bobet, remarcă : „Vigoa
rea, angajamentul deplin în 
țignpuî jocului și iuțeala sînt

R. P. Romine a știut să-și pună 
cu pricepere în valoare calită
țile ei de bază : joc colectiv, 
combativitate, calm in momen
tele decisive. Firește, întreaga 
întâlnire a fost decisivă, dar au 
fost și clipe care cu cerut a- 
proape mai mult decît imposi
bilul în acest sens. Exersând la 
antrenamente scheme tactice cit 
mai variate, formația noastră a 
putut să folosească cu deosebit 
succes forța de șut a unor ju
cători ca HNAT, IVĂNESCU, 
MOSER, BULGARO, precum și 
pătrunderile la semicerc ale lui 
NODEA și COSTACHE II - ra-
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pizi, care prind bine mingea și 
aruncă fulgerător la poartă. De 
asemenea, trebuie să remarc 
faptul că handbaliștii noștri au 
dat dovadă de o disciplină e- 
xemplară. Cu toții au luptat 
pînă la epuizare pentru succesul 
final.
- Care sînt aprecierile specia

liștilor străini cu privire la com
portarea reprezentativei R. P. 
Romine ?

— Există aproape o unanimi
tate de păreri în ce privește 
evoluția tot mai bună de la un 
meci la altul a handbaiiștilor 
noștri. Dacă la început au fost 
unele rezerve — nejustificate 
dealtfel după cum' s-a văzut — 
în se privește calitățile echipei 
române, acum cu toții sînt de 
acord că selecționata noastră, 
într-o companie de echipe foar
te valoroase, a cucerit pe me
rit titlul suprem. De altfel, sînt 
semnificative următoarele de-

calități esențiale ale handba
lului modern pe care romînii 
le-au însușit foarte repede. Nu
mai așa se explică neașteptata 
lor victorie".

In reportajul pe marginea 
finalei de la Dortmund, ziarul 
..Figaro" scrie: „Peste 15.000 de 
spectatori cunoscători și entu
ziaști au asistat la o fi*  
nelă homerică a campionatu
lui mondial de handbal, câști
gat de România după 80 de mi
nute de joc. Victoria românilor 

vine să încu
nuneze pe li
nul din „out- 
sider“-ii cam

pionatului lumii. Handbaliștii 
romîni sînt foarte robuști, 
joacă simplu dar eficace. Ei 
posedă o mare viteză, preci
zie în aruncări".

Sub titlul „Echipa R- P. Ro
mine devine campioană mon
dială". ziarul „LHrnnanite" 
subliniază: „Cel de-al 4-lea 
campionat mondial de handbal 
în 7 s-a încheiat cu o mare 
surpriză- Echipa romină, că
reia nu i se acordau șanse prea 
mari, a reușit să învingă în 
finală cu 9—8 reprezentativa 
R. S. Cehoslovace, una din
tre cele mai puternice din 
lume. Finala de la Dortmund 
desfășurată sub semnul unei 
lupte extrem de strinse și pal
pitante, a revenit pe inerit 
handbaiiștilor români":

laDe Ia stingă 

dreapta și de sus in 

jos : antrenorul Oprea 

Vlase, 

colae

antrenorul Ni-

Nedef, Virgil 

Petre Ivănescu, 

Bulgarii, Mihai 

Ion Moser, Mir
lon

Tel-

No-

Redl,

cea Costache II, 

Bogolea, Otto 

man, Olimpiu 

dea, Gheorghe Coman, 

Gheorghe Bădulescu, 

George Covaci, Mir

cea Costache I, Cornel 

clarații ale unor cunoscători ai 
handbalului mondial : danezul 
KNUD KNUDSEN, arbitrul prin
cipal al întâlnirii : „Echipa ro- 
mină o obținut victoria pe me
rit, dovedindu-se superioară din 
punct de vedere tactic adversa
rei sale. Handbaliștii care au 
cucerit titlul de campioni mon
diali au dat dovadă de o ex
cepțională pregătire fizică ți au 
luptat cu mult elan"; MONTGO- 
BERT, președintele Federației 
franceze de handbal și vicepre
ședinte al Federației Internațio
nale de Handbal : „Felicit sin- i 
cer echipa R.P. Romine pentru 
succesul realizat Comportarea 
sa a constituit pentru mulți o 
surpriză, dar acest lucru dove
dește progresul remarcabil pe 
care handbalul in 7 îl face zi de 
zi in Rominia".

Victoria echipei de handbal a 
R. P. Romine la campionatele 
mondiale din R. F. Germană se 
adaogă altor importante succe
se obținute in ultima vreme de 
mișcarea noastră sportivă care 
folosește din plin condițiile bune 
create de regimul nostru de
mocrat-popular.

Foto : V. RANGA

Este puțin probabil că și cei 
mai înfocați susținători ai e- 
chipei de handbal Știința 
București îi pronosticau aces
teia o victorie atât de catego
rică în primul meci cu Dyna
mo Praga pentru finala „Cu
pei Campionilor Europeni". 
Xntr-adevăr, studentele bucu- 
reștene au realizat sîmbătă 
după amiază în sala Floreas- 
ca o valoroasă performanță, 
făcând astfel un serios pas spre 
câștigarea prețiosului trofeu. 
Este adevărat handbalistele 
noastre au dovedit multă pu
tere de luptă în această com
petiție, s-au prezentat mai 
bine de la meci la meci (îndeo
sebi în partidele cu Jalgiris 
Kaunas), dar și adversarele 
lor de sîmbătă se prezentau 
cu o frumoasă carte de vizită, 
astfel că partida se anunța 
oricum destul de echilibrată. 
Pentru acei care au urmărit 
desfășurarea acestui meci — 
fie în sală, fie în fața te
levizoarelor — a fost evident 
că echilibrul amintit nu a 
existat decît pînă ce arbitrul 
a fluierat... începutul partidei. 
Gazdele, fără a se lăsa intimi
date de statura jucătoare
lor cehoslovace, pornesc fur
tunos la atac, arăiând că 
vor să facă un meci „mare". 
Și l-au realizat.

Meciul de s-îmbăta viitoare 
de la Praga nu se anunță, fi
rește, ușor pentru bucureșten- 
ce, în ciuda avantajului pe 
care-1 dețin acestea. Această 
părere ne-o exprima de alt
fel și antrenorul Științei, prof. 
CONSTANTIN POPESCU, 
care ne spunea într-o convor
bire avută cu el după meciul 
de sîmbătă: „Există o dife
rență de concepție în jocul ce
lor două echipe. Studentele 
s-au mișcat în permanență, au 
imprimat acțiunilor un ritm 
rapid, au combinat în viteză, 
fapt care ni s-a părut decisiv 
în obținerea victoriei. Praghe- 
zele, în schimb, au preferat jo
cul static, și au greșit mult 
prin aceea că s-au bazat în 
atac pe o singură jucătoare, 
Malerova, care, bine marcată, 
n-a reușit să facă nimic și nu 
a fost un pericol real pentru 
poarta noastră. Dinamovistele 
au practicat un joc destul de 
static, lipsit de acțiuni în vi
teză. Jucătoarele cehoslovace 
se așteptau, firește, să piardă, 
dar nu Ia o asemenea diferen
ță. Ele au fost surprinse pur 
și simplu de rapiditatea stu
dentelor și jocul nu le-a mai

-----•-----

Dinamovistele s-au 
calificat in semifinale 
în meci retur pentru sferturi
le de finală ale Cupei campio
nilor europeni la volei feminin, 
duminică s-au intilnit in sala 
Dinamo din Capitală echipele 
Dinamo București și Partizan 
Belgrad. Prestînd un joc ex
celent, voleibalistele romînce 
au repurtat victoria cu scorul 
de 3—0 (15-7 ; 15-11 ; 15-11). 
Cele mai bune jucătoare ale 
echipei Dinamo au fost Flori- 
ca Teodorescu, Elisabeta Pre
da și Doina Ivănescu. în urma 
acestei victorii, echipa Dina
mo București s-a calificat pen
tru semifinalele competiției, 
deoarece primul joc fusese cîș
tigat de echipa iugoslavă la 
un scor mai mic: 3—1.

„mers" deloc. La Praga avem 
totuși o misiune grea. Vom 
juca intr-o sală de dimensiuni 
mai mari: 40 pe 20, fapt ce con
stituie, fără îndoială, un avan
taj pentru adversarele noastre. 
Ele vor avea de asemenea de 
partea lor publicul. în nici un 
caz noi nu mergem să pier
dem la o diferență cit mai 
mică. Vom încerca să câștigăm 
și la Praga, dar, oricum, este 
nevoie de multă prudență, de 
seriozitate, căci numai astfel 
se pot obține performanțe va
loroase în sport. în cursul a- 
cestei săptămâni vom efectua 
două antrenamente, urmind 
ca joi să ne deplasăm la Pra
ga, unde- vom susține meciul 
decisiv sâmbătă".

S. SPIREA

Fază din meciul de hochei pe gheață R. P. Romină—Olanda cîștigat de reprezentativa 
noastră cu scorul de 12-0.

Foto : A.T.P.

Campionatul mondial de hochei pe gheață

Echipa R.P« Romine
*merita să joace în seria B

La sfîrșitul campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață, 
am solicitat telefonic tovară
șului V. MILITARU, 
rul general al Federației ro- 
mine de hochei pe gheață. p
zent la campionatele mondiale 
din Elveția, unele detalii su
plimentare.

— Iubitorii hocheiului pe 
gheață din țara noastră au în
cercat un regret pentru faptul 
că deși in formă, reprezenta
tiva R. P. Romine n-a putut 
evolua în seria B. Considerați 
că rezultatul meciului cu Aus
tria a fost edificator ?

—• De această partidă a de
pins în ultimă instanță califi
carea uneia dintre cele două 
formații în seria B. Firește, 
miza mare a întilnirii a făcut 
ca echipele să joace crispat, 
fără a-și pune în valoare toa
te calitățile lor. Aceasta se re
feră îndeosebi la selecționata 
noastră care, cu Czaka bol
nav, n-a reușit să întreacă e- 
chipa Austriei, deși cu cîțiva 
ani în urmă o învinsesem și 
încă la scor. Acest rezultat a- 
rată în mod elocvent imper
fecțiunea regulamentului ac
tual, cînd de un singur meci 
depinde dacă o echipă va o- 
cupa unul din locurile frunta
șe ale competiției, sau ultimul 
loc al clasamentului. Căci teo
retic există posibilitatea ca o 
echipă care „trage" baraj 
pentru seria B sa poată ocupa 
fie locul 9, respectiv primul 
loc în seria B, fie locul 20, ul
timul în clasament. De aici re
zultă că Federația internațio
nală de hochei pe gheață va 
trebui să studieze pe viitor 
actualul sistem și să-i aducă 
îmbunătățirile ce se impun.

— Totuși, în grupa C, cum 
au jucat hocheiștii noștri ?

—• în general, selecționata

Pasionații motocicllsmului și-au 
dat întâlnire duminică dimineața 
in număr mare prin împrejuri
mile stadionului I.T.B. unde s-a 
desfășurat primul concurs de 
moto-cros al anului. Motocicle
tele parcate lingă stadion edi
fică asupra numărului mare de 
spectatori (foto nr. 1) în timp ce 
fotografia nr. 2 atestă specta
culozitatea întrecerilor din 1 

ceasta competiție.
a-

Juniorii hocheiului
în campionatul republican

Nu cu mulți ani în urmă, 
disputarea unui campionat re
publican de hochei pe gheață 
însemna o chestiune de... șan
să. Dacă vremea era bună, 
dacă termometrul era îngădui
tor cu jucătorii și se hotăra să 
„coboare", atunci întrecerile 
puteau să aibă loc. Aceasta 
pînă cînd mișcarea sportivă 
din țara noastră a fost dotată 
cu patinoarul artificial din par
cul „23 August" — o bază spor
tivă modernă. De atunci ho
cheiul nostru s-a dezvoltat cu
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ar fi 
locul

des-
cam-

a. Rorr»'.~.t c cvoiu&t Ia 
loareti ta redid, cu ex- 
cepția partidelor cu Iugosla
via și, parțial, cu Franța, cînd 
a avut unele „căderi". Fără a 
întimpina dificultăți, echipa 
noastră a ocupat detașat locul 
I cu un golaveraj foarte bun. 
Cei mai constanți jucători au 
fost BIRO, VARGA, frații 
SZABO, FERENCZ și, într-o 
măsură, TAKACS. Dintre por
tari PUȘCAȘ a jucat mai mult 
și a avut o comportare bună. 
Presa de specialitate a remar
cat de altfel jocul bun al ho- 
cheiștilor romîni. Ziarul „LA 
SUISSE" din Geneva scria, de 
pildă, după meciul nostru ?u 
Franța : „Echipa romină a 
fost cea mai bună în seria C, 
ocupînd locui 15 în actualul 
campionat mondial. Dar ea 
poate aspira oricînd la un loc 
în grupa B unde, dacă 
concurat, n-ar fi ocupat 
ultim".

— Ce ne puteți spune 
pre celelalte grupe ale 
pionatului și despre lupta pen
tru titlul suprem ?

— In afara Norvegiei, care 
s-a dovedit superioară adver
sarelor sale, celelalte compo
nente ale grupei B au evoluat 
la valoarea selecționatei noas
tre. Astfel că am fi putut re
prezenta cu cinste hocheiul 
nostru și în această grupă. Cit 
privește întrecerea în ansam
blu, ea s-a dovedit foarte e- 
chilibrată, cu multe surprize. 
Cea mai mare dintre acestea 
a fost victoria echipei R. S. 
Cehoslovace asupra selecțio
natei U.R.S.S., aceasta din 
urmă pierzînd astfel din șan
sele mari pe care le avea la 
titlu. In continuare, hocheiștii 
cehoslovaci nu au putut de
păși pe canadieni, fiind ne- 
voiți să se 
cele din 
campioni 
nii, care 
campioni 
dovedit a 
adversarilor lor, ei arătînd că 
au numeroase puncte vulnera
bile. Este grăitor în acest sens 
rezultatul meciului cu R, D. 
Germană, în care timp de 

mulțumească în 
urmă cu titlul de 
europeni. Canadie- 
au cucerit titlul de 
mondiali, nu s-au 
fi cu mult superiori

pași mari, reprezentanții ță
rii reușind să realizeze unele 
performanțe strălucite pe plan 
mondial.

Dincolo însă de obținerea 
unor astfel de victorii s-au mai 
realizat și alte performanțe. 
Printre acestea vom nota în 
primul rînd organizarea unui 
campionat pentru echipele de 
juniori, competiție de care 
altădată nici măcar vorbă nu 
putea fi. Pentru prima oară, 
la sfîrșitul săptămânii trecute 
trei dintre cele mai bune for- 

două reprize canadienii n-au 
înscris nici un gol, iar în cea 
ds a treia a-i cișziQdt duDd ce 
au fost conduși' cu 1—0. In 

pionate mondiale s-au desfă
șurat ia un nivel superior ce
lor anterioare, fapt ce atestă 
creșterea continuă — ca nivel 
de joc — a hocheiului în în
treaga lume și îndeosebi în 
Europa.

Echipa de gimnastică fete a Școlii medii nr. 4 din orașul Gă
leți a cucerit recent titlul de ca mpioană regională în întrecerile 

campionatului republican de gi mnastică al școlilor medii.

VAL. PIETREANU

PE SCURT
BERLIN. Turneul 

internațional de 
spadă de la Karl 
Marxstadt a luat 
sfirșit cu o remar
cabilă victorie a 
sportivului romîn 
ȘTEFAN HAUK- 
LER, care a totali
zat 7 victorii. Pe 
locurile următoare 
s-au clasat Nagy 
(R. P. Ungară) 6 vic
torii și Klein (R.D. 
Germană) tot cu 6 
victorii. Al doilea 
reprezentant al R-P. 
Romine, C. Stelian, 
s-a clasat pe locul 6 
cu 3 victorii.

MtJNCHEN. Echi
pa selecționată de 
lupte clasice a 
U.R.S.S. și-a în
ceput turneul în 
R. F. Germană întîl- 
nind în orașul Bad 
Reichenhall echipa 

selecționată a aces
tei țări. Cu toate că 
a prezentat o for
mație mult întine
rită, echipa sovieti
că a obținut o cate
gorică victorie cu 
scorul de 7—1 (6 
victorii și două me
ciuri nule). La ca
tegoria cocoș, Tres- 
tianski (U.R.S.S.) 
l-a învins prin tuș 
pe Schmidt. Din e- 
chipa sovietică o ex
celentă impresie au 
lăsat Kolesov (mij
locie), Niglas (semi
grea), Zalouski 
(grea) și Gudușauri 
(pană). Kocerghin a 
făcut meci nul la 
categoria muscă cu 
Neff.

GENEVA 13 (A- 
gerpres). — Con
gresul Ligii interna
ționale d# hochei

mâții de juniori din țara noas
tră și-au disputat titlul de 
campioană republicană. Este 
vorba de echipele I.T.B. Bucu
rești, Avintul Miercurea Ciuc 
și C.S.M. Rădăuți.

Firește că în aceste succinte 
însemnări nu ne vom ocupa 
despre desfășurarea partidelor, 
despre descrierea fazelor de 
joc. Noi considerăm chiar că 
mai important decît rezulta
tele tehnice este faptul că un 
număr de aproape 50 de tineri 
jucători de hochei au avut po 
sibilitatea de a se întrece în
tr-o competiție a lor. Și dacă 
aspectele tehnice trec pe pla
nul al doilea sînt alte proble
me care trebuie discutate îna
inte.

Să notăm cu satisfacție că 
echipele I-T.B. București și 
Avintul Miercurea Ciuc s au 
prezentat cu o pregătire bună, 
avînd în majoritatea timpului 
o comportare disciplinată pe 
gheață.

în general jocurile disputate 
cu acest prilej au scos în evi
dență o serie de jucători de 
valoare, care bine îndrumați 
în viitor vor putea ajunge nu 
peste multă vreme să aspire la 
selecționarea în echipa repre
zentativă. Am remarcat astfel 
pe tinerii : Dan Mihăilescu, E- 
duard Pană, Tăbăcaru, Patrau- 
lea (de la I.T.B.), Daradici, 
Kraus și Bosa. Ultimii trei 
au alcătuit o „linie" de atac 
foarte bună și care a realizat 
multe goluri pentru echipa 
Avintul Miercurea Ciuc, pre
cum și pe jucătorul Corduban 
de la C S.M. Rădăuți, care in 
postul de fundaș a arătat că 
are multă forță și clarviziune 
în joc.

Și încă o observație : din lis
ta jucătorilor remarcați lipsesc 
unii tineri hocheiști bucureș- 
teni, care s-au detașat in acest 
sezon prin comportarea lor și 
care au fost chiar selecționați 
în lotul de tineret. Lipsesc 
pentru că în jocurile disputate 
cu ocazia finalei campionatu
lui republican de juniori am 
văzut la ei o oarecare tendință 
spre înfumurare, spre descon
siderarea coechipierilor și a 
adversarilor. Este vo. oa de ju
cătorii Niță și Ivănescu de la 
I.T.B. care în dorința de a ieși 
în evidență, de a etala călită 
țile și tehnica lor, au jucat in
dividual, iar uneori s-au com
portat chiar netovărășește față 
de coechipieri. Este bine ca a- 
cești tineri hocheiști să știe că 
ei mai au mult de. inr Jțai. 
>n ■primul 5^
vețe că hocheiul este un 
colectiv prin excelență.

Aceasta cu atit mai mult 
cit echipa de 
cîștigat titlul 
republicană.

C.

cu
juniori I.T.B. a 

de campioană

TRANDAFIR

pe gheață care a a- 
vut loc la Geneva a 
stabilit ca viitoarea 
ediție a campiona
tului mondial de 
hochei pe gheață să 
aibă loc în anul 
1962 în localitatea 
Colorado Springs 
(S.U.A.). La aceste 
campionate și-au 
dat adeziunea de 
principiu 19 țări : 
Austria, Canada, 
R. S. Cehoslovacă, 
Finlanda, Franța, 
R.D. Germană. R F. 
Germană, Anglia, 
R. P. Ungară, Italia, 
Japonia, Norvegia, 
R. P. Romină. Afri
ca de sud. U.R.S S., 
Suedia, Elveția. Iu
goslavia și S.U.A. 
Datele de înscriere 
au fost fixate între 
8 noiembrie și 8 de
cembrie 1961.



Viață de organizație

Invăfînd din experiența
acumulată pînă acum

în cercurile politice U.T.M. 
din organizația noastră s-a 
terminat studierea documente
lor Congresului al III-lea al 
partidului, precum și a do
cumentelor Congresului al 
III-lea al U.T.M. Studiul a- 
cestor importante documente 
i-a ajutat pe utemiști să cu
noască și să-șj însușească mai 
profund politica partidului 
nostru, programul de dezvol
tare a economiei naționale în 
vederea desăvîrșirii construc
ției socialiste în patria noas
tră. Analizînd acum, la sfir- 
șitul etapei, rezultatele obți
nute în cercurile politice pu
tem afirma că am dobîndit o 
serioasă experiență pe care 
avem datoria să o valorificăm 
în perioada care ne-a mai Tă- 
mas pînă la sfîrșitul anului de 
învățămînt politic.

încă de la deschiderea anu
lui de învățămînt politic, co
mitetul de partid ne-a ajutat 
să orientăm astfel propagan
diștii U.T.M., îndt în toate 
cercurile studiul să se facă in 
strânsă legătură cu sarcinile 
politice, profesionale ale co
lectivului nostru. Pentru a-i 
înarma pe propagandiști în 
această direcție, am organizat 
în luna noiembrie a anului 
trecut o consfătuire cu ei la 
care l-am invitat pe șeful ser
viciului plan. Acesta le-a pre
zentat sarcinile întreprinderii 
noastre pentru anul 1961. A- 
ceastă expunere a foet deose
bit de utilă ; propagandiștii 
s-au folosit de datele aflate, în 
discuțiile purtate în cercurile 
politice pe care le conduc, a- 
trăgînd atenția cursanților a- 
supra lor, mobilizându-i și pe 
această cale la îndeplinirea 
lor.

Activitatea ulterioară din 
cercuri ne-a dovedit eficacita
tea acestei măsuri. în multe 
cercuri politice, diseutînd des
pre sarcinile generale care 
stau în fața poporului nostru, 
izvorâte din documentele Con
gresului al III-lea al partidu
lui tinerii discutau și despre 
sarcinile concrete ale colecti
vului respectiv. In urma unor 
astfel de discuții s-a propus 
dezbaterea în adunări gene
rale a unor chestiuni deosebit 
de arzătoare pentru colectivul 
respectiv (așa s-a întimplat, de 
pildă, în cercul politic de la

In vizită la locuri istorice
legate de lupta partidului

muncii 
vizitat 
locuri

Mii de oameni ai 
din întreaga țară au 
aim bâtă și duminică 
istorice legate de lupta parti
dului precum și regiuni pito
rești ale țării.

Mai mult de 2000 de mun
citori, tehnicieni, ingineri de 
la uzinele „Semănătoarea", 
„Electronica", de to fabricile 
„Beia Breiner", „Tehnic» mo
bilei", „Electroaparataj", ..Ki
rov” de Ia întreprinderea de 
prefabricate și elevi din Bucu
rești au vizitat Muzeul Dof- 
tana și stațiuni de pe Valea 
Prahovei.

Concursul „Vasile Alecsandri"
pe anul 1961

Pentru * * stimula creația de 
piese de teatru intr-un act, 
în vederea îmbogățirii reper
toriului echipelor teatrale de 
amatori, Ministerul învăță- 
mintului și Culturii organizea
ză prin Casa centrală a crea
ției populare concursul „Va
sile Alecsandri" pe anul 1961.

chiulind de la cursuri pentru 
a merge la film), s-a progra
mat o conferință despre ; „Uti
litatea culturii cinematogra
fice" ? în locul acestor confe
rințe puteau fi programate al
tele, cu caracter mult mai util- 
Iată de pildă, s-ar fi putut 
programa o conferință care să 
explice sugestiv studenților, 
mai ales celor de la institu
tele tehnice, ce înseamnă să-ți 
formezi o cultură generală, sau 
despre problemele etice ale 
studentului de tip nou, etc.

In cadrul discuției organi
zată pentru îmbunătățirea ac
tivității casej de cultură, s-a 
făcut o interesantă propunere 
care va duce, fără îndoială, la 
îmbunătățirea activității pro
pagandistice a casei de cultură, 
la o mai bună orientare tema
tică a conferințelor. Astfel, 
s-a stabilit organizarea unor 
lectorate, adică a unor cicluri 
de conferințe (care vor fi ți
nute și sub forma unor simpo
zioane sau întîlniri) cu o tema
tică mai largă, strîns legată de 
sarcinile educației comuniste a 
studenților, ținînd mai ales

Ieri a părăsii Capitala in- 
dreptîndu-se spre Hanoi, to
varășul N is tor Octavian — 
membru supleant al Biroului 
C.C. al U.T.M. care va parti
cipa la lucrările celui de-al 
III-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Muncitor din Re
publica Democrată Vietnam.

★
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală, organistul Bronis
law Rutkowski din R. P. Polo
nă care își va da concursul la 
o serie de concerte și recitate 
în Capitală și în alte orașe ale 
țării.

★
Luni seara a avut loc în sala 

Ateneului R. P. Romîne reci
talul violoncelistului Milos 
Sadlo din R. S. Cehoslovacă. 
Oaspetele acompaniat la pian 
de Mariella Rădulescu, a in
terpretat lucrări de Marais, 
Brahms, Kodaly, Bartok, Re- 
zak, Martinu.

★
Tenorul Iordan Znamekov, 

prim-solist al Operei din Var
na (R. P. Bulgaria) a interpre
tat duminică seara rolul du
celui de Mantua din opera „Ri- 
goletto“ de Verdi în cadrul 
spectacolului extraordinar dat 
de Opera de Stat din Iași.

★
Zilele acestea, în pădurile 

ce aparțin întreprinderii fores
tiere Tg. Jiu a fost dat în fo
losință un drum auto forestier 
care a permis deschiderea u- 
nui nou parchet.

Lucrări de construire de 
drumuri forestiere se desfășoa
ră și în masivele păduroase 
din Vrancea, Cerna, Someșul 
Cald și în alte părți ale ță
rii. Construirea acestor dru
muri va asigura deschiderea 
de noi bazine forestiere din 
care se va putea exploata un 
volum de masă lemnoasă de 
peste 30 milioane de m.g,

Concursul este prevăzut 
cu un premiu I in valoare 
de 10.000 lei, două premii II 
în valoare de 7.500 lei fiecare, 
trei premii III în valoare de 
5.000 lei fiecare și cinci men
țiuni în valoare de 2.500 lei

O cronică a salului, scrisă 
chiar de locuitorii lui — iată 
încă un semn al noului în plină 
dezvoltare în patria noastră. O 
întâlnești în comune, adeseori și 
în micul cătun, izvorîtă din do
rința oamenilor de a consemna 
trecute întâmplări dureroase pe 
care le-au trăit sub crunta ex
ploatare burghezo-moșierească, 
pentru ca și cel mai tânăr dintre 
ei — copilul de școală — să 
învețe a prețui cum se cuvine 
condițiile core-i stau azi la în
demână, să crească om adevărat. 
Izvorăște încă, mai ales, din jus
tificata mindrie de a consemna 
realizările ce le obțin țăranii 
muncitori, sub conducerea parti
dului, in transformarea socia
listă a satului lor.

0 astfel de cronică am 
nit și la căminul cultural 
comuna Dăbuleni, raionul 
rabin. Să deschidem deci 
caiet-cronică și să vedem 
a fost viața oamenilor in trecut 
în această așezare ce datează 
încă din secolul al XV-lea. Ță
ranii muncitori din această co
mună au cunoscut pină la eli
berarea țării noastre formele 
cele mai. crunte de exploatare. 
Pământul era deținut aproape în 
întregime de către 
Majoritatea țăranilor 
in bordeie învelite 
sau în case de paiantă, muncfn’l 
pe pimînturile moșierilor 
clăcași. Cronica vorbește 
pre metodele inumane pe 
moșierimea le folosea la 
terea clăcașîlor la munca 
pului. Țăranul era nevoit să

întil- 
din 
Co- 

acest 
cum

moșieri, 
trăiai’ 

cu stul

■ ca 
des 
care 

scoa- 
cîm-

turnătorie in care s-a sugerat 
să se discute intr-o adunare 
generală U.T.M. problema re
buturilor, discuție care a a- 
vut loc și în urma căreia, da
torită aplicării propunerilor 
utemiștilor, s-a redus simțitor 
procentul de rebuturi).

Firește că studiul documen
telor Congresului partidului 
a avut un ecou larg, care s-a 
resimțit pe toate planurile ac
tivității organizației noastre. 
Am insistat insă mai mult a- 
supra caracterului concret, în 
strinsă legătură cu activitatea 
practică a cursanților în care 
s-a desfășurat studiul de pînă 
acum în cercurile politice, 
pentru că după părerea mea, 
acesta este un bun de preț pe 
care l-am ciștigat noi în acest 
an de învățămînt, bun pe care 
sintem hotărîți să-l păstrăm și 
să-1 dezvoltăm.

In prezent, cercurile politi-

Cum se ocupă 
comitetul nostru U.T.M. 

de conducerea 
învățămintuiui politic

ce din organizația noastră au 
trecut la studierea celorlalte 
teme prevăzute în programele 
de învățămînt pentru acest 
an.

Și în viitor atenția noastră 
se va îndrepta în principal 
spre propagandiști, știut fiind 
că de ei depinde în mare mă
sură buna funcționare a cercu
rilor politice. Ne-am propus 
să organizăm expunerea unor 
lecțij model (pentru fiecare 
formă de învățămînt Cite una) 
la care să-i invităm pe toți 
propagandiștii. De asemenea 
vom organiza schimburi de 
experiență între propagandiș
ti cu privire la felul în care 
se pregătesc pentru lecții și 
seminarii, cum fac legătura 
între tema lecției și sarcinile 
concrete ale cursanților, cum 
îi ajută pe cursanți în orga
nizarea studiului individual 
etc. Paralel cu aceasta vom 
continua să controlăm frec
vența propagandiștilor la se
minarele de instruire de la

oa-Un numeros grup de 
meni ai muncii din regiunea 
Maramureș a sosit în Bucu
rești unde a vizitat Muzeul 
de Istorie a P.M.R. ; ei și-au 
continuat apoi excursia la 
Muzeul Doftana. Muzeul Dof- 
tana a fost de asemenea o- 
biectivul excursiei celor 150 
de colectiviști de to G.A.C. 
Hărman din regiunea Brașov.

Peste 1 300 de oameni ai 
muncii din regiunea Crișana 
au vizitat Muzeul de istorie 
a P.M.R. din București.

(Agerpres)

fiecare. în plus se acordă un 
premiu special in valoare de 
14.000 lei pentru cea mai bună 
piesă inspirată din munca 
pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriilor 
agricole colective, pentru e- 
chipele de teatru sătești. Se 
acordă de asemenea un număr 
de premii și mențiuni pentru 
piesele de păpuși.

La concurs pot participa 
scriitori profesioniști și ama
tori. Se primesc piese scrise 
în limba romină și în limbile 
minorităților naționale.

plece cu întreaga familie cite 
două săptămâni la cîmp, împăr
țirea bucatelor făcindu-se după 
bunul plac a moșierului. Lipsa 
asistenței medicale făcea ca bo
lile și epidemiile să secere sute 
de vieți. Roși de boli și flămînzi, 
dăbuleștenii erau ținuți departe 
și de slova cărții. In toată comu- 
nana nu existau decit patru învă
țători, Aceștia erau insuficienți 
pentru numărul mare al locuito
rilor și copiilor din sat iar guver
nul burghezo-moșieresc avusese 
grija să înlocuiască și puținele 
cunoștințe ce le primeau copiii, 
cu lecții „pedagogice" despre„li 
niștirea spiritelor țărănimii în 
problema agrară”. Starea dis 
perată în care se găsea țărăni
mea de aici, ca și din întreaga 
tari, în 1907 a făcut ca toată 
sărăcimea să se alăture răscoalei 
ce străbatea întreg ținutul Ol 
teniei. Revolta lor — atestă 
cronica satului — a îmbrăcat for
me concrete : țăranii nu mai 
plăteau impozite, nu mai dădeau 
dijmă, nu se mai prezentau la 
ncorporare sau luau drumul co- 
'rilor. Mulți țărani din Dăbu 
eni au plătit cu viața pentru că 
'U îndrăznit să ceară pline și 

P'imînl, libertate și
Deseori la cămin, in serile de 

iarnă, tinerii se adună și citesc 
din filele cronicii satvlui discu- 
tînd cu bătrînii care au trecut 
prin acele cumplite încercări.

dreptate.

de partid, cum 
pentru aceste semi-

se

perioada care ne-a

cabinetul 
pregătesc 
narii.

Pentru
mai rămas pînă la închiderea 
anului de învățămînt politic, 
noi ne-am întocmit un plan 
în care am prevăzut tot ce 
avem de făcut pentru buna 
funcționare a cercurilor poli
tice. In afara celor spuse mai 
sus cu privire la propagan
diști, o serie de prevederi ale 
acestui plan se referă la 
cursanți. Pentru ei am stabi
lit să dăm consultații înain
tea fiecărui seminar la cabi
netul creat din inițiativa co
mitetului de partid. Aci, în 
săptămîna cînd au loc sernina- 
riile, în fiecare după amiază, 
propagandiștii — prin rotație 
— vor sta la dispoziția cursan
ților, dîndu-le explicații, aju- 
tîndu-i să se pregătească bine 
pentru seminar. în același scop 
am început să confecționăm 
grafice, panouri, etc. legate de 
temele ce se studiază în 
cercuri, de sarcinile curente 
ale cursanților. Toate acestea 
vor fi expuse la cabinetul de 

-consultații. Și însfîrșit, tot 
pentru cursanți, ne-am propus 
să vizităm unele muzee din 
Capitală, anumite spectacole, 
să organizăm o excursie cu 
tema „Pe urmele luptelor din 
1933 ale ceferiștilor și petro
liștilor" etc.

în scopul asigurării unei 
bune funcționări a cercurilor 
politice — și avem 14 în uzină 
și 13 la școala profesională — 
este antrenat întregul comitet 
U.T.M. Membrii comitetului 
au obligația să participe la 
toate ședințele cercului politic 
din organizația de care răs
pund. în ședințele de comitet, 
înainte de a se intra în ordi
nea de zi propriu-zisă, unul 
sau doi membri informează 
comitetul despre felul în care 
funcționează cercul politic 
respectiv. Acest procedeu ne 
ajută să fim la curent cu pro
blemele, să luăm măsuri ope
rative atunci cînd se ivesc 
neajunsuri.

După apariția Directivelor 
C.C. al P.MJL privind crite
riile principale ale întrecerii 
socialiste în cinstea aniversă
rii a 40 de ani de la înființa
rea P.C.R. am luat măsuri de 
înarmare a propagandiștilor 
și cursanților cu acest impor
tant document, de mobilizare 
a lor în vederea îndeplinirii 
angajamentelor luate de în
treprinderea noastră în cin
stea acestui eveniment.

Toate aceste măsuri au ca 
scop să contribuie la îmbună
tățirea activității care se des
fășoară în cercuri, la legarea 
strânsă a lecțiilor și semina- 
riilor de viață, de sarcinile 
politice și profesionale concre
te ale cursanților.

PETRE VASILE
secretar al Comitetului U.T.M. 
din Întreprinderea „Clement 

Gottwald"-București

Un grup de elevi fruntași din clasele a Vlll-a, a IX-a, și a XI-a de la Școala medie serala a 
Uzinelor »,Mao Jze-dun“ din Capitala intr-una din recreații au deschis o discuție despre pro

blemele de învățătură.

& n iea ia tu Lui
Și aceste grele 
feră nu numai 
și la întreaga perioadă de zbu
cium și frămintări a țărănimii 
sub crunta exploatare burghezo- 
moșierească pînă la istoricul eve
niment de la 23 August 1944 — 
eliberarea patriei noastre.

Filele noii istorii — de 
-liberare — pe care le citesc din 
•ronică, le sânt tinerilor mai 
iproape nu numai pentru că le 
cunosc prin propria lor expe
riență de viață, ci, mai ales, prin 
iceea că la consemnarea bucu 
iei an de an mai pline contri

buie cu munca lor de zi cu zi.
„Sintem un sat cu trei mari 

ros podarii agricole colective ce 
e întăresc mereu deschizînd 
Irumul spre belșug țăranilor 
muncitori, glăsuește cu mindrie 
cronicarul colectivist ce știe azi 
să mînuiască cu meșteșug con
deiul. Ne mîndrim că satul 
nostru are acum două școli ele
mentare de patru ani, două de 7 
ani, și mândria noastră va fi și 
nai plină în curând, cînd se vor 
deschide porțile școlii medii de 
II ani a cărei construcție este 
aproape gata. Numărul de 1719 
t'lr.vi, cit cuprind cele patru 
școli, căminul cultural, biblioteca 
cu 6700 de volume răspund la 
noi în sat dorinței tinerilor și 
vârstnicilor pentru învățătură, 
aduc o participare activă și mul-

încercări se re
ia anul 1907 ci

Din poșta
săptămânii
Biblioteca satului
Tînăra bibliotecară Zina 

Iepure este cunoscută în co
muna Salcia, raionul Tr. Mă
gurele, ca o fată harnică care 
pune mult suflet în munca de 
popularizare și difuzare a 
cărții.

Pentru a face cunoscute ță
ranilor muncitori cele 6.452 
volume din bibliotecă Zina 
Iepure folosește cele mai va
riate metode : recenzii de 
cărți, consfătuiri cu cititorii, 
seri literare și de basm, pre
zentări de cărți etc. In scopul 
unei difuzări mai largi a căr
ții, bibliotecara 
cele 27 biblioteci de casă or
ganizate în satele comunei.

Numai în primele luni ale 
anului, au fost înscriși în 
fierul bibliotecii încă 571 
cititori, iar din bibliotecă 
fost împrumutate 4.600 
cărți.

folosește și

fi
de 
au 
de

IANA MILLY 
activist cultural

Laborator
„Gama-defectoscop<<

Nu de mult, la Combinatul 
de cauciuc sintetic din Onești 
a luat ființă un laborator 
„Gama-defectoscop". Folosind 
mijloace tehnice moderne, la
boratorul face controlul rezis
tenței și structurii sudurilor 
electrice executate de sudorii 
de la grupul 4 șantiere I.M.B. 
In felul acesta laboratorul 
contribuie la asigurarea bunei 
funcționări a conductelor, ve
rifică rezistența utilajului. 
Pînă acum laboratorul unde 
lucrează și tinerii Silviu Ma- 
lița, Iacob Petre și alții a e- 
xecutat controlul sudurilor la 
secțiile care vor intra în func
țiune.

BUTE CONSTANTIN 
mecanic

Fier
pentru

vechi
ofelării

La G.A.S. Călinești, comuna 
Bucecea, raionul Botoșani, se 
desfășoară o rodnică activita
te de strângere a fierului vechi. 
De pildă, în luna ianuarie și 
februarie, datorită acțiunilor 
inițiate de către organizația 
U.T.M. din gospodărie s-au 
strips și predat organelor 
I.C.M. 3.840 kg fier vechi.

In acțiunea de colectare a 
fierului vechi s-au evidențiat 
tinerii Mîndrilă lori, strungar, 
Luchian Alexandru, mulgător, 
Deica Ion și Aprotosoaie Va- 
sile, tractoriști, Ungureanu 
Dumitru, mecanic întreținere 
și alți tineri.
OBOROCEANU V. ȘTEFAN 

corespondent voluntar

alețiplă în formațiile artistice 
căminului cultural".

Filă cu filă cronica 
consemnează realizările 
culturale — importantă 
în educarea unor oameni 
pe măsura vremurilor pe care le 
trăim. Faima folclorului
local a depășit de mult granița 
comunei. Încă din 1948 corul 
tului a înscris în cronică 
premiu pe regiune și două 
iară. jntr-o altă pagină

satului 
muncii 
verigă 

noi,

„Colectivistul nostru Gheor- 
Epure de la G.A.C. „Tim- 
noi” scrie poezii", Faptul 
mai avea nevoie de comen-

sa- 
un 
pe 

a 
hrisovului, cronicarul consemnea
ză : 
ghe 
puri 
n-ar
arii dacă în filele care redau tre
cutul n-ar străbate ca un fir 
roșu acuzarea pentru starea de 
mizerie și incultură în care au 
fost ținuți de regimul burghezo- 
moșieresc dăbuleștenii. Prezent 
în viața satului nu numai prin 
munca lui harnică în gospodărie, 
dar și ca talentat slihuitor, co
lectivistul Gheorghe Epure cîntă 
in vers înflăcărat realizările din 
satul lui, dragostea fierbinte a 
locuitorilor comunei pentru par
tidul care le-a arătat calea bel
șugului — gospodăria colectivă.

Despre viața nouă in gospodă
rie vorbesc multe pagini din 
cronică. Iată una. Anul trecut 
G.A.C. „Drumul belșugului" a 
obținut succese însemnate. Din

Și no: ne p- «c c cut:

în întreaga țară au fost 
transportate pînă acum în 
cîmp aproape 10 milioane tone 
îngrășăminte naturale, canti
tate ce reprezintă- 65 la sută 
din planul prevăzut pen
tru primăvara acestui an. Ac
țiunea de fertilizare a solului 
a crescut in ultimul timp in 
intensitate. Numai în săptămî
na trecută au fost împrăștiate 
pe terenurile arate în toam
nă și pe cele ce se ară acum 
aproape 1.800.000 tone de în
grășăminte naturale.

Pomoe de injecție ieftine
și de bună calitate

De la început anului 
pînă la 10 martie, metalurg: 
tii de la Uzinele I. C. Frin» 
din Sinaia au livrat peste p-lar. 
500 pompe de injecție pentru 
motoare Diesel Totodată ca
litatea produselor a fost îm
bunătățită, iar prețul de cost 
al unei pompe a fost redus cu 
aproape 150 lei față de anul 
1960. Aceste realizări au fost 
obținute în urma măsurilor 
întreprinse pentru perfecțio
narea procesului tehnologic de 
fabricare a aparatajului de in
jecție. Prelucrarea pieselor se 
face pe mașini automate cu o

veniturile obținute, gospodăria o 
cumpărat două autocamioane. 
Colectiviștilor li s-au împărțit 
683.920 lei pentru zilele muncă 
prestate, în afară de produsele în 
natură. Pentru dezvoltarea în 
continuare a sectorului zootehnic 
statul a acordat acestei gospodă
rii credite pe termen lung. Ast
fel, G.A.C. „Drumul 
posedă în prezent 
producție, cumpărate 
acordate de stat, în 
327.764 lei, în afară

de

in-
în

belșugului’9 
'animale de 
din credite 
valoare de 
de recentul 

credit de 244.150 lei acordat 
pentru cumpărarea oilor.

Aceste cifre oglindesc perspec
tivele minunate deschise în fața 
țărănimii noastre muncitoare 
gospodăria agricolă colectivă, 

în acțiunile pe care le 
treprinde organizația U.T.M., 
activitatea culturală a căminu
lui — la caietul-cronică se 
face deseori apel. La serile de 
întrebări și răspunsuri, la întil- 
nirile cu bătrînii sațului, discu- 
tînd despre viața din trecut, în 
fața hărții patriei vorbind des
pre realizările obținute sub con
ducerea partidului în construcția 
socialismului — filele din cro
nică sînt deseori consultate, cita
te pentru argumentarea 
convingătoare a unei 
sau alteia puse în 
tineri.

mai 
probleme 

discuție de

GABRIEL GACIU

Ma-bi THțimiiie Daomgse. 
nsures. Jga-

turale.

Educarea politică a studenților
obiectiv principal

al activității casei de cultură
(Urmare din pag. l-a)

Informații

Sesiuni ale sfaturilor
populare regionale

Regiunea Dobrogea
Duminică 12 martie a avut 

loc sesiunea sfatului popular 
regional Dobroeea. După vali
darea mandatelor noilor de
putat; aleși, s-a trecut la ale
gerea comitetului executiv și 
a comisiilor permanente ale 
sfatului popular.

în continuarea lucrărilor a 
fost prezentată o informare cu 
privire la pregătirea și desfă
șurarea campaniei agricole de 
prtmâvarâ. în informarea pre
zentat-. de tovarășul Sabie 
Petre, vicepreședinte al sfa
tului popular regional, pregum 
ș. din CLScuțhle deputaților, a 
reieși: că actuala campanie 
agfăootă, a fost oeganizată mai 
bine derât in ani: precedenți. 
Aceasta a făcut ca, pînă în 
prezenu sarcinile actualei 

- să fie realizate în 
preporț-e ce 40 la sută.

sesiuni; sfa- 
“gtonal. a luat 
tu! Vilcu Va- 
tar al Com ite- 
de partid Do- 
vorbit despre

na ca-itate.
GEORGE MIHAESCU

Regiunea Crișana

sec - al ccmnetu
CV 2 «...
r.-er Tra-tr Girba. u

Bra-r-, Eeaser.r. i Crac

seama de 
Congresul 
și cea de a III-a Conferință a 
U.A.SR. privind munca ideo
logică, sarcini izvorîte din do
cumentele celui de al III-lea 
Congres al P-M.R.

Unul din ciclurile de confe
rințe își propune să facă mai 
bine cunoscut studenților tre
cutul 
clasei 
cerea partidului și tradițiile de 
luptă

sarcinile trasate de 
al III-lea al U.T.M.

revoluționar de luptă al 
muncitoare, sub condu-

revoluționară a tinere
tului comunist din Romînia. 
Paralel va exista un ciclu de 
conferințe care va oglindi rea 
lizările regimului democrat- 
popular în domeniul industriei, 
agriculturii, științei, artei, cul
turii etc. Un alt ciclu de con
ferințe va cuprinde problemele 
educării etice a studenților — 
despre regulile de conviețuire 
în societate, despre colegiali
tate și tovărășie, atitudine față 
de muncă, față de bunul ob
ștesc, cum ne îmbrăcăm etc. 
în același timp un alt ciclu 
de conferințe va fi axat pe 
probleme referitoare la lupta 
dintre ideologia burgheză și 
cea socialistă, care constituie 
în etapa actuală tărîmul prin-

Luni seara au sosit în Capi
tală industriașii americani 
P. Keith, președintele corpora
ției „Hydrocarbon Research" 
și M. Cicalese, vicepreședinte, 
care urmează să poarte discu
ții cu privire la unele livrări 
de echipament și utilaje pen
tru industria petrochimică.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți reprezen
tanți ai Ministerului Comerțu
lui, Ministerului Industriei Pe
trolului și Chimiei și ai între
prinderii de Stat pentru co
merțul exterior „Mașinim- 
port".

(Agerpres)
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loan Iascov și alții și-au ex
primat hotărârea ca împreună 
cu masele de alegători să 
lupte pentru traducerea în 
viață a hotărârilor partidului 
și guvernului.

VASILE SERE

Regiunea Suceava
Prima sesiune a Sfatului 

popular regional Suceava, care 
a avut loc duminică, a validat 
mandatele deputaților aleși la 
5 martie și a ales Comitetul 
Executiv și Comisiile perma
nente ale sfatului popular re
gional. Președinte a fost ales 
tov. Emil Bobu, iar vicepre
ședinți tovarășii : Petru Car- 
cea, Dumitru Popescu, Con
stantin Iftode și Constantin 
Rățoi. în continuarea lucrărilor 
sesiunii, deputatul Constantin 
Iftode a prezentat o informare 
cu privire la pregătirile pentru 
campania agricolă de primă
vară. Sesiunea a adoptat un 
plan de măsuri care prevede 
ca in campania agricolă de 
primăvară să se însămînțeze 
numai semințe din soiurile 
productive, să se organizeze 
schimbul II în S.M.T. în ve
derea grăbirii ritmului lucră
rilor agricole și executarea u- 
r.or lucrări de întreținere a 
pășunilor.

Regiunea Olfenia
Sesiunea Sfatului popular al 

regiunii Oltenia a validat man
datele celor 154 de deputați, a 
ales Comitetul Executiv și co
misiile permanente.

Președinte al Comitetului E- 
xeeutiv a fost ales tov. Ion Pre- 
descu. iar ca vicepreședinți to- 
varâșii: Emil Marghitu, Ioana 
Stancoveanu, Ion Peștișanu și 
Ion Albulesu.

A fost prezentată apoi o in
formare asupra pregătirii și 
desfășurării campaniei agrico
le de primăvară- Sa arătat că 
timpul favorabil și măsurile 
luate din timp au dat posibi
litate unităților agricole să 
treacă din plin la executarea 
lucrărilor agricole de primă
vară ; numeroase G.A.S și 
G.A.C. au și terminat această 
lucrare.

în încheiere sesiunea a a- 
doptat un plan de măsuri ce 
cuprinde sarcinile ce revin 
sfaturilor populare și deputa
ților pentru executarea la 
timp și în bune condiții a lu
crărilor agricole de primăvară.

cipal al luptei de clasă în țara 
noastră. In cadrul acestui ciclu 
vor fi prezentate conferințe cu 
privire la lupta ideologică în 
diferite domenii ca : filozofie*  
artă, literatură, știință.

Din ciclurile de conferințe nu 
lipsesc nici cele referitoare la 
problemele situației internațio
nale, dar care să nu repete 
informarea politică ce se ține 
în cadrul institutelor. Confe
rințele vor avea un caracter 
mai complex. Ele se vor re
feri uneori la o țară sau alta 
fără a se mărgini numai la 
oglindirea unor anumite eveni
mente din aceste țări, ci vor 
surprinde un domeniu mult 
mai vast: problemele economi
ce, culturale, istorice ale a- 
cestor țări.

Organizat astfel, programul 
activităților propagandistice al 
casei de cultură este îmbogățit 
substanțial, nu ca număr de 
acțiuni ci mai ales ca proble
me de conținut.

Programul casei de cultură 
pe perioada următoare a și 
fost alcătuit sub îndrumarea 
comitetului U.T.M. pe centrul 
universitar și Consiliul U.A.S. 
Cluj.

în program sînt îmbina
te armonios ciclurile de 
conferințe și — fapt notabil — 
se respectă indicația dată să 
fie solicitați să vorbească în 
fața studenților oameni 
prestigiu, care le pot spune lu
cruri deosebite și care, prin fe
lul de a vorbi și prin compe
tența lor, pot capta interesul 
studenților. Credem însă că a- 
ceștia ar trebui consultați și la 
stabilirea temelor din cadrul 
ciclurilor de conferințe. Con
ducerea casei de cultură tre
buie să statornicească de altfel 
ca o metodă de muncă, con
sultarea largă a profesorilor și 
a altor oameni competenți pen*  
tru stabilirea unei tematici 
cit mai utile activității casei 
de cultură.

de
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Știința sovietică - deschizătoarea 
drumului spre aștri

Cum va fi cucerit Cosmosul de către om

U. R. S. S.

Rezultatele alegerilor pentru 
sovietele locale de deputați 

ai oamenilor muncii
— Declarațiile

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
TASS transmite : înainte de 
lansarea unei nave cosmice cu 
oameni Ia bord, in Uniunea 
Sovietică se fac o serie de 
experiențe cu animale care 
efectuează zboruri mai mult 
sau mai puțin îndelungate in 
jurul Pămintului și apoi revin 
pe Pămint, scrie la 12 martie

Cernușka la
MOSCOVA 12 (Agerpres), — 

TASS transmite : La 11 martie. 
In cadrul emisiunii postului de 
televiziune din Moscova a fost 
prezentat dinele Cernușka, care 
la 9 martie ia zburat în Cosmos 
pe bordul celei de-a patra nave- 
satelit sovietice.

Prezentînd telespectatorilor 
din Moscova „călătoarea cosmică 
Cernușka" Oleg Gazenko, cola
borator științific al Academiei 
de Științe a U.RS.S., a declarat 
că dinele este în vîrstă de a- 
proape patru ani. Este o vîrstă

savantului sovietic N. Barabașov
in „Pravda" acad 
Barabașov.

Autorul arată că 
multe probleme care_____
să fie elucidate înainte ca pe 
o mare navă cosmică să fie 
trimis in spațiul interplanetar 
primul om — cercetător al 
Cosmosului. El va avea de-a 
face cu aparate complexe de

televiziune
la care animalul este pe deplin 
matur pentru efectuarea diferite
lor experiențe.

Cernușka dntarește aproxima
tiv 6 kg.

Răspunzînd la întrebarea cum 
se simte dinele, Gazenko a de
clarat că toți telespectatorii se 
pot convinge de starea lui bună. 

Gazenko a subliniat că expe
riențele anterioare cit și cele 
efectuate recent nu au influențat 
starea normală a cîinelui Cer
nușka.

In satul Platniro-vskq din Ținutul Krasnodar funcționează o filială 
a Muzeului artistic „Lunaoearski- din Krasnodar. De aurind, la 
cererea unor membri ai colhozului „Kirov", s-a deschis în ca
drul filialei Muzeului și un stud io de arte plastice. In foto : 
Pictorița V. Hodko dă unele indicații colhoznicului N. Smimov, 

pictor-amator.
Foto : TASS-Moscova

precizie cn ajozoral cărora 

rezultate remarcabile ale cer

șetor. stricter *i  neMeâârim 
aflate 1*  mari distante

Barabașov acrie em, «upă 
părerea sa, va cootinua in 
viitor pătrunderea omului in 
Cosmos. După zborul in ju
rul Pămimului, scrie Baraba
șov. omul va pătrunde fără 
îndoială pe alte trasee cos
mice — spre Lună- Venus, 
Marte. El va aseleniza pe 
suprafața Lunii și va verifica 
singur toate informațiile ob
ținute despre satelitul natural 
prin observațiile efectuate de 
pe Pămint.

Ulterior, continuă autorul, 
pe Lună vor fi construite ob
servatoare astronomice spe
ciale. pentru aprofundarea 
cercetărilor in Cosmos. Tot 
pe Lună, omul va organiza 
probabil cosmodroame inter
mediare pe care se vor monta 
uriașe nave cosmice care vor 
pomi in călătorii și mai înde
părtate.

După ce va reuși să stră
bată distanța Pămint—Lună, 
omul va merge și mai de
parte, spre Venus și Marte, 
scrie Barabașov.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
TASS transmite : Au fost a- 
nunțate oficial rezultatele ale
gerilor in sovietele locale de 
deputați ai oamenilor muncii 
care au avut loc duminica tre
cută in 9 republici unionale : 
RS.F SR.. Ucraina. Kirghizia. 
Uzbekistan. Kazahstan. R.S.S. 
Moiâx-enească. Lituania. Tad
jikistan și Turkmenia.

Potrivit datelor oficiale. Ia 
alegerile ia sovietele de ținut, 

sătești de deputați ai oamea:

lor muncii au participat între 
99,76 la sută și 100 la sută din 
alegători.

Majoritatea covîrșitoare a 
candidaților au întrunit peste 
99 la sută din voturi.

Printre deputății aleși în so
viete un procent important îl 
reprezintă femeile: între 33,5 
la sută (Kazahstan) și 50.8 la 
sută (Uzbekistan).

Peste 50 la sută din depută
ții aleși în sovietele locale sînt 
muncitori în producție și col
hoznici.

Konq Le și reprezentonții forțelor Patet-Lao irrtrmpinați cu căldură de locuitorii unuia din ora
șele de aurind eliberate.

„Tineretul — pe frontul 
porumbului44

Apelul C C. ai U. T. C. L. adresat tineretului 
sovietic

,K<xnscrr

Hotărirea 
Comitetului Executiv 

al E« D. A.

Comitetul Central al W.C.L, din t~ R SlS chemat pe toți
ccsnscmoliștii și întregul tineret din Uniunea Sovietică să ajute 
muncitorilor de Ia sate să obțină de pe fiecare hectar cel puțin 
50—60 chintale de porumb boabe și cite 500—700 șj mai multe 
chintale masă verde Aces- apel al C.C. ăl VT.C.L 
U.REE. intitulat „TINERETUL — PE FRONTUL PORUMBU
LUI” a fost publicat la 12 martie de ziarul 
Pravda”.

La sate, se spune în apel, lucrează aproximativ 4 milioane 
comsomoliști dintre care peste 100.000 sint agronomi, ingineri, 
zootehniști. Peste un milion de tineri de la sate au studii medii. 
Ei reprezintă o forță uriașă.

Principala rezervă a sporirii producției de cereale, lapte și 
carne, se arată în apel, o constituie porumbul, cultura cea 
mai avantajoasă, cea mai sigură și care dă recoltele cele mai 
bogate.

C.C. al U.T.C.L. din U.R.S.S. iși exprimă convingerea că tine
retul din Uniunea Sovietică va aduce o contribuție demnă la 
lupta întregului popor pentru o abundență de produse agricole.

Semnarea planului 
de colaborare 

culturală pe 1961 
între R. P. Romînă 
și R. D. Vietnam
HANOI 13 (Agerpres). — 

La 13 martie la Hanoi a 
fost semnat planul de co
laborare culturală pentru 
anul 1961 între Republica 
Populară Romînă și Repu
blica Democrată Vietnam.

Planul a fost semnat de 
Grigore Ismailescu, însărci
nat cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne la Hanoi 
și de Vu Quoc Uy, vicepre
ședintele 
Vietnam 
culturale

Comisiei R. D. 
pentru relațiile 
cu țările străine.

Forțele patriotice laoțiene 
repurtează noi victorii

VIENTIANE 12 (Agerpres). 
După cum anunță corespon
dentul din Vientiane al agen
ției Associated Press, trupele 
Patet-Lao au ocupat orașul 
Muong-Kassi. situat la 22 mile 
sud de Sala-Fukun.

ATENA 13 (Agerpres). — In 
cadrul unei ședințe extraordi
nare care a avut loc Ia 11 mar
tie, Comitetul Executiv al Parti
dului Uniunea Democrată de 
stingă din Grecia (E.D.A.) a a- 
doptat o hotărâre în care se ara
tă că în cei cinci ani de exis
tență ai actualului guvern din 
Grecia politica dusă de el a fost 
în totală contradicție cu voința 
poporului. Comitetul Executiv 
al E.D.A. demască în hotărirea 
sa intenția guvernului Karaman
lis de a efectua alegeri prin 
surprindere, în condiții de te
roare și pe baza unui sistem 
electoral fraudulos, pentru ea în 
pofida voinței poporului aă pună 
mina pe majoritatea ~ 
ment.

Comitetul Executiv 
cere partidelor și 
opoziției să fie nniți, aă refuze 
orice colaborare cu Partidul gu
vernamental E.R.E. Țelul princi
pal al luptei poporului grec, se 
subliniază în hotărîre, este obți
nerea majorității democratice în 
parlament și crearea unui guvern 
democratic.

Lipsit de alocațiile necesore din partea guvernului

Invățămîiitul in Franța
se găsește într-o situație gravă

y a 10 martie în nici una 
/ j din școlile din Paris și

din paria-

>d E.D.A.
fruntașilor

PE SCURT
AKMOLINSK. — La 13 

martie s-a deschis Con
sfătuirea fruntașilor în a- 
gricultură din Ținutul Pă- 
minturilor Ințelenite în o- 
rașul Akmolinsk — centru 
administrativ al ținutului. 
La lucrările consfătuirii 
participă Nikita Hrușciov. 
prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

o 
a 

de 
ministrul

BERLIN. — Biroul de in
formații comerciale al R.P. 
Romine la Tîrgul internațio
nal de mostre din Leipzig 
este vizitat zilnic de un nu
măr important de oameni de 
afaceri din diferite colțuri ale 
lumii, ceea ce oglindește creș-

terea continuă a interesului 
cercurilor economice străine 
față de comerțul cu țara 
noastră.

La Tîrg este prezentă 
delegație guvernamentală 
R.P. Romîne. condusă 
Constantin Tuzu.
Industriei Grele

MOSCOVA. — La 11 martie 
reprezentanții vieții publice 
din Moscova au sărbătorit la 
Casa prieteniei cu popoarele 
din țările străine zece ani de 
la adoptarea de către Sovietul 
Suprem al V ILSS. a legii eu 
privire la apărarea păcii.

ALEXANDRIA. - La Ale
xandria s-a deschis o expozi
ție filatelică roznineascâ-

Expoziția a fost inaugurată 
de prof. dr. Abdel Hamid El

Luftti, președintele Societății 
filatelice din Alexandria.

La inaugurare au participat 
Constantin Stăneseu, ambasa
dorul R. P. Romine in R.A.U., 
personalități din Alexandria, 
oameni de artă și cultură, zia
riști și un public numeros.

GENEVA. — în dimineața zi
lei de 13 martie la Palatul Na
țiunilor din Geneva s-a des
chis cea de-a 9-a sesiune a 
Comitetului științific al O.N.U. 
pentru radiația atomică.

PARIS. — După cum anun
ță agenția France Presse, 
printr-o ordonanță publicată 
1a 12 martie prefectura poli
ției din Paris a interzis toate 
manifestațiile și mitingurile 
publice in legătură cu pro
blema algeriană.

departamentele Seine-et- 
Oise, Seine et Marne, Cher, 
Loire, Oise-et-Marne nu a su
nat obișnuitul clopoțel. Copiii 
francezi nu au mers la școală 
întrucît în departamentele lor 
a avut loc greva generală a 
profesorilor care protestează 
împotriva faptului că școlilor 
nu li se acordă ajutorul nece
sar din partea statului.

în cursul serii de 10 martie 
6.000 de profesori de la școlile 
medii și institutele de învăță- 
mînt superior s-au adunat în 
fața clădirii Bursei muncii din 
Paris la un mare miting orga
nizat de Confederația Genera
lă a Muncii. Toți cei care au 
luat cuvîntul la miting au sub
liniat că școala franceză tre
ce printr-o lipsă acută de pro
fesori, localuri de școală, la
boratoare, material didactic.

100.000 de tineri și tinere 
care au vrut să se înscrie în 
școli tehnice au fost refuzați 
în anul acesta. Deosebit de 
grea este situația din departa
mentele nordice ale țării unde 
populația predominantă o con
stituie muncitorii. Astfel, de 
exemplu, în Departamen
tul Nord numărul profesorilor 
este cu 50 la sută mai mic de- 
cît cel necesar. Guvernul tre
buie să pună la dispoziție șco
lii creditele necesare, au spus 
participanții la miting. In caz 
contrar peste zece ani Franța 
se va trezi în rindurile celor 
mai înapoiate țări.

Potrivit declarației Cpmisiei 
parlamentare a învățămîntu- 
lui național, școala franceză 
nu primește în prezent nici 
jumătate din fondurile mate
riale necesare ei. In ce priveș
te sistemul învățământului su
perior, arată presa, este nece
sar să se sporească de ctteva 
ori creditele. In același timp,

scrie ziarul „L’Humanite1, 
școlile particulare catolice pri
mesc fonduri substanțiale din 
partea statului — numai în a- 
nul acesta li s-au alocat 60 mi
liarde fran,ci.

Succesul violonistului 
Ștefan Ruha 
la Leningrad

LENINGRAD 13 (Ager
pres). — TASS transmit, t 
La 13 martie in sala mare a 
Friamonieii din Leningrad a 
«nu loc un recital dl viola- 
sustains romin Ștefan Ruha, 
care s-a bucurat de un mare 
succes.

★

HANOI 13 (Agerpres). — 
După cum anunță Agenții Viet
nameză de Informații, căpitanul 
Kong Le. comandant al trupelor 
regale laoțiene și președinte al 
Comitetului militar național, a 
dat publicității la 8 martie un 
ordin de zi în care anunță stră
lucita victorie de la Sala-Fukun.

Dușmanii, se spune în ordin, 
au suferit una dintre cele mai 
grele înfringeri. Aceasta, se spu
ne în continuare în ordin, „este 
o nouă victorie, de importanță 
istorică în lupta noastră dreaptă 
pentru eliberarea Laosului”, ea 
fiind un rezultat al „politicii 
guvernului legal, al disciplinei 
și curajului ofițerilor și soldați- 
lor și, îndeosebi, un rezultat al 
sincerei colaborări cu 
Patet Lao“.

unitățile

★

(Agerpres). — în 
„Ziua Laosului11,

HANOI 12 
legătură cu ____ ,
care din hotărirea sesiunii ex
traordinare a Consiliului de 
solidaritate al țărilor Asiei și 
Africii 
martie, 
sulul a

se va sărbători la 15 
guvernul legal al Lao- 
chemat poporul și ar-

Marionetele colonialiste urmăresc
scindarea Congoului

Viu interes in lumea întreagă
față de Forum

mata să se unească și mai 
strîns, să-și întărească unita
tea rîndurilor în lupta împo
triva rebelilor și intervențio- 
niștilor.

Ca răspuns la sprijinul a- 
cordat de popoarele țărilor A- 
siei și Africii, se spune în ape
lul guvernului transmis de 
postul de radio „Vocea Laosu- 
lui“, poporul nostru trebuie să 
se unească și mai strîns în ju
rul guvernului legal al țării în 
lupta împotriva rebelilor și a- 
gresorilor străini, pentru 
Laos pașnic, 
pendent.

„Guvernul 
convingerea 
martie va deveni ziua luptei 
poporului laoțian împotriva re
belilor și agresorilor și va con
stitui o contribuție demnă la 
lupta comună a popoarelor A- 
siei și Africii împotriva colo
nialismului și agresorilor im
perialiști11.

un
neutru și inde-

și-a exprimat 
că ziua de 15

La Moscova sosesc In per
manență scrisori din toate 
colțurile lumii. Organiza

ții de tineret și studențești, na
ționale și internaționale, țin 
să-și exprime adeziunea la ideea 
convocării Forumului Mondial al 
Tineretului și să relateze ecoul 
acestei inițiative in rindul ge
nerației tinere din diferite țări. 
Ca o trăsătură comună a aces
tor mesaje prietenești se relie
fează convingerea că tineretul 
lumii trebuie să acționeze in 
comun pentru apărarea păcii. 
Multe din scrisori sint trimise 
de organizații ce nu au fost re
prezentate la ședința de cons
tituire a Comitetului internațio
nal de sprijin al Forumului. 
Faptul acesta ilustrează intere
sul crescind pe care-l stirnește 
Forumul.

Confederația studenților din 
Magreb a adoptat in cadrul ce
lui de al ll-lea Congres al său 
care a avut loc nu de mult la 
Rabat o rezoluție specială în 
care salută inițiativa convocă
rii Forumului și „exprimă con
vingerea că această importan
tă acțiune va contribui la dez
voltarea colaborării internațio
nale, la înțelegerea reciprocă a 
tineretului din întreaga lume, 
Ia lupta împotriva colonialis
mului și imperialismului și la 
lupta pentru pace**.  Asociația 
generală a studenților din Tu
nisia a adoptat o hotărîre cu

privire la participarea la Forum 
și la asigurarea unei largi com
ponențe a delegației naționale 
a tineretului tunisian. Sprijin 
deplin Forumului exprimă și re
zoluția Congresului pe întreg 
Cipru al Organizației democra 
tice unice de tineret E.D.O.N.

Deosebit de mare este intere
sul față de Forum in țările loti- 
no-americane. Confederația u 
niversitară din Bolivia a apro
bat participarea la Forum. Con
federația tinerilor mexicani a 
comunicat că generația tînoră

mit« o delegație reprezentativă. 
Organizația franceză a propus 
ca la discutarea problemelor 
privind educarea tineretului să 
se includă o dezbatere pe tema 
„Educarea tineretului in țările 
apusene**.

In numeroase țări au inceput 
acțiuni pregătitoare in legătură 
cu Forumul. Unele organizații 
de tineret au inițiat luări de 
contact, organizează adunări și 
discuții, utilizează presa, radioul 
și televiziunea. In Columbia, 
Cuba, Bolivia, Indonezia, Brazi-

• Numeroase organizații de tineret au luat 
hotărirea de a participa la Forum • Acțiuni 

pregătitoare pe plan national

a Mexicului „prin organizația 
care unește tineretul mexican 
susține in «nod hotorit Forumul 
și se pronunță activ pentru a- 
ceastă acțiune îndreptată spre 
bmele tineretului din întreaga 
lume".

Interes față de Forum au ma
nifestat Uniunile naționale ale 
studenților din Anglia și Scoția, 
Uniunea tineretului agrar din 
Finlanda și o serie de organi
zații de tineret din Suedia. Or
ganizația franceză „Prietenia 
internațională a tineretului a 
comunicat că este de acord să 
participe la Forum și că va tri-

lia și alte țări s-au format sau 
sint in curs de formare orga
nisme naționale de pregătire a 
Forumului. In Japonia iși desfă
șoară cu succes activitatea Co
mitetul național de pregătire a 
Forumului care unește secția de 
tineret a Consiliului general al 
sindicatelor din Japonia, Liga 
tineretului socialist. Liga tinere
tului democrat și secția de tine
ret a Uniunii țărănești. Consiliul 
organizațiilor de tineret dm Ja
ponia a comunicat hotărirea sa 
de a colabora cu comitetul ja
ponez de pregătire a Forumu
lui. In această țară se formea-

ză comitete locale de pregătire 
și sint in curs de organizare 
largi discuții pe problemele Fo
rumului. A fost editată o bro
șură in care se relatează scopul 
Forumului de la Moscova.

In alte țări, cum ar fi în Fran
ța, diferite organizații de tine
ret se consultă reciproc în pro
blema participării lor la Forum. 
Consfătuirea reprezentanților A- 
sociației studenților din Pakis
tan pentru Națiunile Unite, ai 
Uniunii naționale a studenților 
din Pakistan, ai Organizației 
naționale a tineretului pakista
nez și ai Organizației sociale 
naționale studențești a reafir
mat hotărî rea inițială de parti
cipare la Forum. In Australia, 
mai multe organizații au alcă
tuit la Sidney un comitet provi
zoriu informativ al Forumului 
Mondial al Tineretului. In acest 
comitet se găsesc mai mulți 
parlamentari.

Ideea Forumului Mondial al 
Tineretului găsește o largă a- 
probare in rindurile generației 
tinere a lumii. Tineretul iubitor 
de pace de pretutindeni consi
deră Forumul drept o inițiativă 
prețioasă de natură să contri
buie la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a tinerilor și Ia uni
rea lor in lupta pentru apăra
rea păcii.

TANANARIVE 13 (Ager
pres). — La 12 martie în ca
pitala Republicii Maigașe, 
Tananarive, a luat sfîrșit 
„conferința**  trădătorilor și 
marionetelor congoleze.

Hotărirea principală adap
tată la acest complot al agen- 
ților imperialiști a fost adîn- 
cirea scindării Congoului în 
așa-zise state „independente**,  
ca un paravan pentru domi
nația puterilor coloniale. Prin 
această hotărîre, participanții 
la conferința de la Tanana
rive au încercat să desăvîr- 
șească lichidarea puterii cen
trale a Republicii Congo și a 
parlamentului congolez legal 
a cărui activitate a fost îm
piedicată de bandiții lui Mo
butu cu aprobarea lui Kasa
vubu.

După cum transmite cores
pondentul agenției France 
Presse, încercind să înșele 
poporul congolez, care se 
pronunță pentru menținerea 
integrității și independenței 
de stat a Congoului, trădă
torii și marionetele care s-au 
întrunit la Tananarive au ho
tărât să creeze un „consiliu 
de stat**  format din președin
tele confederației și președin
ții „statelor-membre**  ale con
federației. Președinte al con
federației a fost 
Kasavubu.

Participanții la 
de la Tananarive 
O.N.U.-ului „să anuleze**  
zoluția Consiliului de Securi
tate din 21 februarie 1961.

*
NEW YORK 13 (Agerpres). 

Hotărîrile conferinței de la 
Tananarive corespund politicii 
belgiene, a declarat ministrul 
de Externe al Belgiei, Pierre 
Wigny, adăugind — după cum 
comunică agenția Reuter, — 
că această conferință va duce 
la strîngerea relațiilor dintre 
Belgia și Congo. Este vorba de 
„unitatea**  trădătorilor po
porului congolez care au anun
țat că vor organiza „o piață 
comună* 1 ceea ce va înlesni 
jaful colonialist. Primejdia pe 
care o comportă înțelegerea 
dintre trădătorii poporului 
congolez a fost dată în vileag 
de „New York Herald Tribu-

----a—

Comandamentul O.N.U. 
„nu are cunoștință”

LEOPOLDVILLE 13 (Ager
pres). — Bande înarmate cu un 
efectiv de 1.200 soldați, în frun
te cu Mobutu, desfășoară acțiuni 
ofensive împotriva orașului Ike- 
la, situat în apropierea frontie
rei Provinciei Orientale — basti
onul guvernului legal dl Congou
lui,

Comandamentul O.N.U. spri
jină de fapt acțiunile mobutiș- 
tilor, care dezlănțuie un adevă
rat război civil în Congo. In a- 
celași timp reprezentanții co
mandamentului trupelor O.N.U. 
afirmi că „nu au nici o cunoș
tință" despre înaintarea detașa
mentelor mobutiste.

ne”, care, referindu-se la de
clarația lut Kasavubu că în 
cazul cînd guvernul Gizenga 
nu va accepta hotărîrile con
ferinței, el va acționa, pentru 
a

caz, chestiunea va trebui ho- 
tărîtă prin forță* 1.

Poziția trădătorilor poporu
lui congolez a stîmit un pu
ternic val de indignare în 
frica.'le impune, serie : „în acest

Indonezia sprijină 
congolez împotriva colonialiștilor

lupfa poporului

A-

S.U.A.: Marț 
în sprijinul dezarmării

N£IF YORK 13 (Agerpres). 
— Campania împotriva înarmă
rii atomice, care a luat proporții 
uriașe în Anglia în legături cu 
aducerea de submarine ameri
cane înzestrate cu rachete „Po
laris" în portul Holy Loch, se 
extinde în prezent și in SX A.

„Consiliul național de lup'i 
pentru o politici nucleari mm 
roasă” din S.UA. a anunțat ci 
la 25 martie va începe un marș 
in sprijinul dezarmării. Marșul, 
care se va desfășura pe o dis
tanță de 100 de mile, va pomi 
de la baza aeriană de la IFrig/it- 
stown (statui New Jersey) și se 
va încheia la 1 aprilie la Nete 
York, unde în fața sediului 
O.N.U. va avea loc o mare adu
nare.

proclamat

complotul 
„au cerut**  

re-

DJAKARTA 12 (Agerpres). 
Posturile de radio din Indo
nezia anunță că la 11 martie 
Sukarno, președintele Consi
liului Consultativ Suprem al 
Indoneziei, a aprobat hotări
rea Consiliului în problema 
Congoului.

în hotărâre se arată, printre 
altele, că împreună cu alte 
țări din Asia și Africa, Indo
nezia trebuie să 
bilitatea de a se 
doua conferință 
la care să poată 
țările neasiatice și neafricane 
care sprijină lupta pentru li
chidarea colonialismului și

obțină posi- 
convoca o a 
afro-asiatică 
participa și

imperialismului. Principala 
problemă care trebuie să figu
reze pe ordinea de zi a confe
rinței, este lichidarea colonia
lismului și imperialismului 
sub toate formele și manifes
tările lor.

Consiliul Consultativ Su
prem al Indoneziei a adoptat 
o recomandare adresată gu
vernului, în care se spune, că 
Indonezia trebuie să sprijine 
poporul congolez in lupta lui 
pentru independență, împo
triva colonialismului și impe
rialismului, acordind acestui 
popor un ajutor politic, moral 
și material.

Populafia de culoare 
luptă împotriva 

rasismului din America

Hammarskjoeld 
„studiază posibilitățile".

LONDRA 12 (Agerpres). — 
Hammarskjoeld pune la cale 
torpilarea recentei rezoluții 
a Consiliului de Securitate 
cu privire la evacuarea ime
diată a tuturor belgienilor 
din Congo.

în loc de a lua măsuri ener
gice pentru imediata evacuare 
a belgienilor, Hammarskjoeld,

după cum rezultă din relata
rea ziarului „Sunday Tele- 
graph“, se pregătește abia să 
studieze „posibilitatea11 eva
cuării colonialiștilor din Con
go. Aceasta înseamnă că sub 
pretextul „studierii posibilită- 
ților“, înfăptuirea rezoluției 
Consiliului de Securitate se 
va amâna la infinit.

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Agențiile americane United 
Press International și Asso
ciated Press relatează despre 
noi manifestații ale populației 
de culoare din statele sudice 
ale S.U.A. împotriva practici
lor rasiste legalizate în aceste 
state. La New Orleans, statul 
Louisiana, peste o sută de 
negri și albi au demonstrat 
în fața administrației muni
cipale și a Curții supreme din 
Louisiana. De asemenea, ma- 
nifestanții au postat pichete 
în fața magazinelor unde se 
practică discriminarea rasială.

La Oklahoma City, capitala 
statului Oklahoma, un mare 
număr de negri s-a așezat în 
fața intrării unui restaurant 
care nu permitea accesul ne
grilor. Poliția chemată la fața 
locului a somat pe manifes- 
tanți să se împrăștie dar a- 
ceștia au refuzat. Făcînd uz 
de forță, polițiștii au îmbar
cat pe demonstranți într-un 
camion transportîndu-i la în
chisoare.

la în-

„Conferința de la Tananarive ș i-a încheiat lucrările"...
Desen de V. VASILIU
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