
Proletari din toate țările, unifi-vă!

cînieia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Cififi

pag. 2-a

PAGINA

ELEVULUI

Anul XVH, seria Il-a nr. 3681 4 PAGINI - 20 BANI Joi 16 martie 1961

.a' ■A’

IN ÎNTRECEREA în cinstea aniversării

A 40 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA PARTIDULUI

NUMAI PRODUSE
DE CALITATE SUPERIOARĂ!

wcn »e para» Gear. către oțelămJe patriei. în fotografie : 
mcb patriaGcD or. 31 de la Urina mecanică „Gh. Apostol* din Galați 
icter - -e« .- c-e c-u’ji 1961 — 22 tone fier vechi.

Foto: V. RANGA

Ziarele Scînteia tineretului", „Ifjumunkâs 
„Viata studențească"

Angajamentul minerilor 
din Baia Sprie

Răspunzînd chemării adresată de partid prin recentele Di
rective ale C.C. al P.M.R, colectivul de muncă al minei Baia 
Sprie și-a luat următoarele angajamente în întrecerea cu mi
nerii de la Vulcan:

• vom pune un accent deosebit pe îmbunătățirea calității mi
nereurilor și concentratelor, prin obținerea de noi metale îmbu
nătățind indicii de extracție și utilizare a suprafețelor de produc
ție, Aceasta se va obține pe calea creșterii conținutului in metal 
al minereului cu 10 la sută prin reducerea dUuției ; reducerii pier
derilor de metale la instalația de preparare cu 4 la sută ; îmbu
nătățirii calității concentratelor cu 4-10 la sută față de plan.

• ne propunem să reducem in acest an consumul de lemn de 
mină cu 10 la sută ; iar 15 la sută din totalul de lemn de mină 
să fie lemn de fag.

• vom realiza un volum de rezerve deschise de minereu, astfel 
ca indicii de normalitate să fie îmbunătățiți cu 5 la sută la mi
nereu complex ți cu 10 la sută la minereu cuprifer.
• in urma reducerii consumurilor specifice ți o creșterii produc

tivității muncii cu 4,36 la sută vom obține in acest an economii 
peste plan in valoare de 2.000.000 lei.

Modele noi de confecții: 
frumoase, elegante, moderne

ghiu-Dej* <tn București. m 
rinsteseeă astfel cum se cmine 
maze. sărbătoare din viața 
poporului nostru — a 40-a ani
versare a partidului.

Iată citeva din principalele o- 
hiective ale angajamentului luat 
de acest harnic colectiv , de 
muncă :

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
muncitorii inginerii ți tehnicie
nii de la Fabrica de confecții 
din Oradea și-au luat angaja
mente în întrecerea socialistă. Ei 
sint dornici să muncească astfel 
ca întreprinderea lor să obțină 
rezultate cît mai bune în între
cerea cu colectivul Fabricii de 
confecții .și tricotaje „Gh. Gheor-

• pentru îmbunătățirea calității produselor vom aplica în pro
cesul de producție noi metode tehnologice. Acestea var asigura 
și o finisare mai îngrijită.

• vom introduce in fabricație peste sarcina de plan 20 noi 
modele de confecții bărbătești.

• pentru obținerea unei productivități sporite tom introduce 
rihtuitul la reverele ți gulerele confecțiilor ți tom meeanise ope
rațiile de presare a reverelor ți canaturilor.

• tom realiza peste sarcina de plan 420.000 Iei economii și 
220.000 lei beneficii.

Cur poate fi îmbunătățită calitatea produselor ? 'Iată despre 
ce discută -.-e-' Ranga Dumitru, IIie Gheorghe și ing. Plă

mada? ă Mihai de la Atelierele „9 Mai" din București.

Foto : „CASA SCINTEIi“

La nivelul tehnicii 
. mondiale

In întrecerea cu meteht'- 
giștii Uzinelor ^23 August' 
din Capitali, muncitorii. in
ginerii și tehnicieni’, âe la 
Uzinele Timpuri Noi" s-au 
angajat să realizeze mo
toare și compresoare la suce- 
lul celor mat bune produse 
ale țărilor cu o tehnică fuant- 
tată. La consfătuirea iu cc-e 
s-au dezbătut Directivele CC 
al P.M.R. cu privire la prin
cipalul obiectiv al intreeer.i 
— calitatea — colectivul uzi
nei și-o luat următoarele

ANGAJAMENTE :
• modernizarea motoaretor

Diesel de 6 ți 15 cai putere, 
îmbunătățirea 
lor funcționale 
imbunătățirea

a
Organizează

40 de ani de
în cinstea glorioasei aniversari 
la înființarea Partidului Comunist 
din Romînia un

CONCURS
pentru cele mai bune reportaje, informații, 
articole, schițe, poezii, portrete literare etc.

*

Ț 7 zini, sau laborator?
țj Aceasta este pri

ma întrebare pe 
care ți-o pui cirul par
curgi atelierele Uzinelor 
„Grigore Preoteasa" din 
București. Multitudinea 
instrumentelor electrice 

. ș>. electronice de măsură, 
zgomotul caracteristic al 
aparatelor supuse con
trolului, jocul fascinant 
al luminilor care se u- 
prind și se sting pe ta
blourile de comandă, se
riozitatea cu care se e- 
xecută fiecare operație, 
îți dau convingerea că 
te afli în fața unor pa
sionante căutări crea
toare.

— Ceea ce vedeți este 
însă nu numai o simplă

iNTR-O ZI DE ÎNTRECERE

performanțelor 
ți constructive, 

ospectyiu: lor.
Se vor mări domeniile de uti
lizare a ocestora. Pute-ea 
stor motoc-e vo crește cu 
la sută, iar greutatea pe 
va scădea Cu 42 la suta.

• lărgirea domeniului 
utilizare o familiei de motoare 
Diesel de 5C, 75 ți 100 cai pu
tere, asigurindu-se funcționarea 
acestora ți in alte scopuri, in 
exploatările petrolifere, la an
trenarea grupurilor electroge
ne, la ambarcațiuni navale ți 
la locomotive de mină.

• pentru creșterea producti
vității muncii și îmbunătățirea 
calității produselor se vor a- 
plica procedee și metode noi 
de muncă, cum sint formarea 
mecanică, turnarea centrifuga
lă sub presiune in cochile și 
turnarea fontei cu grafit nodu
lar.

• vom 
peste plan la 
valoare de 
1.000.000 lei 
plan.

ace-
70 

CP.

realiza economii 
prețul de cost în 

lei ți 
peste

1.000.000 
beneficii

Mobilă

Se extinde
forjarea

în matrițe

cercetare de laborator 
— spune Constantin lan- 
culescu. 'ecretarul comi
tetului U.T.M. tn urma 
apariției Directivelor 
C£. al P.MJt. s-a in
tensificat ți mai mult 
întrecerea socialistă. Pre
ocupările oamenilor, a- 
tenția în munci, cercetă
rile și căutările lor <au 
căpătat un ritm nou, o 
accelerare fi o profun
zime pe care nu o cu
noscuseră. Recent, co
lectivul uzinei s-a anga
jat printre altele să îm
bunătățească în mod 
serios calitatea centra
lelor telefonice, să cre
eze noi tipuri îmbună
tățite de conturi elec
trici, să reproiecteze te-

lefoanele existente in 
fabricație. Angajamente 
care numai prin contri
buția fiecărui muncitor, 
tehnician și inginer in 
parte pot fi îndeplinite.

A fezate pe niște 
scaune de forma 
unor scări cu 

trepte suprapuse, tinere
le din brigada de sudo- 
rițe condusă de ute- 
mista Roșu Julieta mi- 
nuiesc cu atenție letco- ' 
nele electrice lipind fir 
cu fir miile de legături 
ale unei centrale' telefo
nice automate.

— Un telefon ? Ni
mic mai simplu, așa își 
spune orice cetățean, 
care ridică receptorul

;i formează numărul. Ciți. 
știu. însă că pentru cele 
6 cifre pe care le for
mează la aparat — noi 
executăm la fiecare nouă, 
centrală peste 180.000, 
de legături 'f

Roșu Julieta și tova
rășele ei de muncă știu 
că a suda un număr cit 
mai mare de fire fără a 
încurca vreunul, fără ’ să 
se slăbească vreo sudu
ră, e o sarcină de mare 

! răspundere. Orice mică 
- greșeală poate aduce la 

deranjarea liniilor tele
fonice, deranjamente 
foarte greu de descope
rit și reparat. Recentele • 
Directive ale C.C. al EUGEN FLORESCU
P.M.R. cu privire la 
îmbunătățirea calității (Continuare în pag. 3-a)

produselor qu fost discu
tate și în brigada

— Partidul ne 
mă să punem la 
întrecerii calitatea 
duselor, spunea cu 
tă ocazie Julieta. Ce ar 
fi să le chemăm la în
trecere pe sudorițele din 
brigada .care hjerează 
alături ?

Julieta avea ea moti
vele ei să propună ca 

■ întrecerea să se desfă
șoare tocmai cu această 
brigadă care este forma
tă din muncitoare, cu 
o mai bogată experiență 
în muncă, al căror lucru

mai multă 
și mai bună

lor. 
chea- 
baza 
pro- 

aceas-

Participanții Ia acest concurs 
sint chemați să scrie despre entu
ziasmul cu care poporul nostru, ti
neretul patriei intimpină glorioasa 
aniversare a partidului, despre 
lupta oamenilor muncii, a tinerilor 
din toate sectoarele economiei na
ționale pentru îmbunătățirea conti
nuă a calității produselor. Marile 
schimbări petrecute in viața oame
nilor, a patriei noastre în anii regi
mului democrat-popular, sub con
ducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, constituie o bogată sursă 
de inspirație pentru lucrările scrise 
în genuri publicistice și literare cît 
mai variate. Aceste lucrări trebuie

să vorbească plastic, convingător, 
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 tine
rii pe cei mai buni fii ai poporului 
nostru, comuniștii; despre fapte in
teresante care să oglindească pri
ceperea, abnegația, devotamentul 
și eroismul cu care muncește tine
retul patriei noastre în toate sec
toarele de activitate, pentru înde
plinirea mărețelor planuri elabo
rate de partid.

La concursul nostru pot participa tineri din toate domeniile de activitate, 
corespondenții voluntari, tineri muncitori și țărani muncitori, 'ingineri, tehnicieni, 
cadre didactice, membri ai cercurilor literare, elevi și studenți.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate. La sfîrșitul con 
cursului se vor acorda premii constînd în excursii în strâinâ 
tate prin O.N.T. „Carpați", premii în obiecte etc.

Toate materialele pentru acest concurs vor fi trimise pe adresa! Redacția 
ziarului „Scînteîa tineretului", Piața Scînteîi nr. 1 București, cu mențiunea 
„Pentru concurs".

La secția forjă a Uzinelor 
..Wilhelm Pieck" a fost extinsă 
in ultimul timp forjarea în 
matrițe. Peste 150 de repere 
sint acum forjate după acest 
modern procedeu care prezintă 
multe avantaje economice. 
Așa, de pildă, forjarea în ma
trițe permite obținerea la fie
care reductor de 600 Kw o eco
nomie de metal de peste 2000 
kg; calitatea pieselor este su
perioară celei obținute prin 
forjarea liberă.

Această metodă este aplicată 
acum la forjarea tuturor pie
selor necesare excavatorului de 
0,3 mc.

Ca urmare a folosirii meto
delor noi de muncă, forjorii de 
la Uzinele „Wilhelm Pieck"» 
realizează acum produse de 
calitate mai bună, iar econo
miile peste plan realizate în 
luna februarie se ridică la 
70.000 de lei.

(Agerpres)
Cabana-BHeo - loc (Munții Făgăraș)

Foto : A. BALABAN

Toți care au luat cuvintuj 
in consfătuirea organizată rd* 
cent la IPROFIL „Bihorul14 
și-au spus părerea in legătu
ră cu ce trebuie să se facă 
pentru ca obiectivul principal 
al întrecerii în cinstea celei 
de a 40-a aniversări a parti
dului să fie îndeplinit cu 
succes- In consfătuire colecti
vul de muncă și-a luat anga
jamente care stau Ia baza în
trecerii cu lucrătorii de la 
IFROFIL ..32 August" din Tg. 
Mureș.

• vom îmbunătăți calitatea 
produselor finite din lemn 
prin punerea in funcțiune a 
noi utilaje. printre care 12 
mașini de lustruit, precum și 
prin extinderea folosirii mași
nilor portative de șlefuit me
canic.

• vom produce noi tipuri 
de mobilă confortabilă, dura
bilă și estetică- In cadrul ate
lierului de prototipuri se vor 
realiza 5 noi tipuri de mobi
lier.

• vom depăși planul pro
ducției globale și cel al pro
ducției marfă cu 3 la sută-

• economiile ce vor fi rea
lizate peste plan se vor cifra 
la 400.000 lei 
la 200 000 lei

Veșfi
din campania agricolă

de primăvară

i*r beneficiile

Tinăra Dumitra Tincea de la 
Centrul avicol MihăHești, . raio
nul Drăgănești-Vlașca, 
nea București, se ocupă 
grijă de creșterea puilor 

baterii.

• 
stat 
însămînțat leu culturi din epo
ca I peste 70 la sută din su
prafețele prevăzute. Semăna
tul mazării și ovăzului a fost 
terminat.

Concomitent cu însămînță- 
rile se desfășoară intens și 
celelalte lucrări agricole de 
primăvară- In gospodăriile a- 
gricole de. stat a fost arată 
peste jumătate din suprafața 
prevăzută, lucrările de îngri
jire a ogoarelor de toamnă au 
fost executate in proporție de 
90 la sută, iar ă semănăturilor 
de toamnă de 60 Ia sută.

Gospodăriile agricole de 
din regiunea Oltenia au

regiu- 
cu 
în

• Colectiviștii din regiunea 
București au terminat însă- 
mințarea mazării, orzului ți

ovăzului- Sfecla de zahăr a 
fost însămînțată pe 70 la sută 
din suprafața planificată. Au 
fost executate arături pentru 
însămînțările de primăvară Pe 
mai mult de 75 la sută din 
suprafața planificată.

împreună cu mecanizatorii 
din stațiunile de mașini și 
tractoare, colectiviștii au exe
cutat, paralel cu însâmîntă- 
rile, lucrări de întreținere pe 
80 Ia sută din terenurile ara
te in toamnă și pe aproape 
jumătate din cele ocupate cu 
culturi de toamnă.

Fruntași în executarea lu
crărilor agricole sint colectiv 
viștii din raioanele Urziceni; 
Alexandria, Călărași și Fe
tești.

(Agerpres)

Primăvară la Gingiova
Urmăream gesturile preșe

dintelui și îmi dădeam 
seama că n încearcă 

sentimente deosebite- Robust, 
și de statură înaltă, mi se pă
rea nefiresc să-l văd înge
nunchind ca un copil, să așe
ze palmele pe pămint Puri
ca niște bulgărași vii de aur. 
ii ciuguleau degetele și se că- 
țărau pe ele. Cite tre: patru 

' pui pe un deget. Președintele 
ridica mina încet și aprrp.s 

! puful galben de obraz. M:-a 
i plăcut să-l asemui cu un _Gu- 
l liver in țara puilor de aur*.

Aproape de vremea prînzu- 
I lui am părăsit concertul din 
. camera incubator și am por- 
, nit-o spre saivanul colective:. 
. bucurindu-ne amindoî. fără 

să ne spunem. de căldura 
blinda a zilei de primăvară. 
La un moment dat Alexandru 
Dobre s-a opr.t locului.

I — Gindește-te ce-o să fie to

vară aici „ A privit în jar. 
Nimic interesant. Gimps;! se 
desmorțește mingiia: de raze
le soarelui.

— Ce-o să fie?
— O să fie 16-66» oe .păaăn. 

nu 3.600 cite avem . Aici 
o să'Ie c-etterr. It dai seama 
ce izseamsă pestra o gospe- 
dăne colectivă 14.66» âe ph

Am încercai sa-m. dau sea
ma, dar m a araîat tot ei-

— Să-ți raprx- ce inseam- 
pâ,

$i a coetznuat ca un ade
vărat a'-t ruitoc, să c-mT.ytre- 
ze avantajele .pe care îe-ar 
putea acace'o s.ngură gămă. 
r-jzrisdu mă să -le
eu I'M»?

Dîc calmi» făcute, tot sn- 
preimă, am rețmm că goepc- 
dăria colectivă <ri?i Gfagăora 
este capabilă să tmmetă pită 
in toamnă pe p.ata oraselcr 
peste 20.060 de kg de carne 
de pasăre ț: ca - ir* etrn

spunea Alexandru Dobre — 
_o să fie bătaie de cap cu 
transport-il oalelor*. Dar în
grijorarea lui n-o să dureze 
mult, fiindcă adunarea geae- 

_ rală > colectiviștilor a botărit 
ca. pe lingă cefe două .attto- 
camioane. să se ma. nmpere 
încă. unul. $z ia afară de asta. 
Alexandra Doare este convins 
pe depun că dezvoltarea sec
torului zootehn.- va face să 
sporească averea colectivei și 
valtarea zăer-mixxă. I-a în
tărit această ctmvingere și- 
fapcuț că in anul 1960 acest 
sector a adăngat la veniturile 
mlecfive. 574 80». de lei- Iar

- atunr. rine tocnsmștri inițiază
- o acțiune și e nevoie de efor

turi deosebite, de entuziaszn. 
tmer.i sint mereu prezențe și 
activi. De altfel, la G.A.C 
Gmgcova in posturile de con
ducere-sint muiți tineri. Bri
gadierul Stefan Boiangiu, șefi» 
de echipă Floarea Gheorgnă 
șiaî dintre-cei care îndrăgesc

cutezanțele președintelui și 
visează de pe acum colectiva 
așa cum și-o vor mîine.

$i tot așa, vorbind despre 
toate cite au de gînd să le rea
lizeze, despre cele 30 de hec
tare care le vor cultiva cu 
orez, despre cele 150 de hec
tare irigate pe care vor cul
tiva porumb, sau despre cele 
26 de hectare grădină — bi
neînțeles și ele tot irigate — 
președintele m-a întrebat cu 
subînțeles :

— După două milioane ce 
vine ?
» — Trei! i-am răspuns.

— Vezi, in anul ăsta, la noi 
se schimbă puțin aritmetica. 
După două milioane la fondul 
nostru ’ de - bază i vor veni trei 
milioane și 'citeva (sute de mii 
de -lei. • -

— Cum ? : i t •
' I . t : r : i 
l LUCIAN ZATTI

J... I '
(Contîmuire in pag, 3-a)



In cinstea
aniversării

din școli

Activistul

îndrumare concretă
partidului

Comitelul raional U.T.M. 
1,23 August" din Capitală- are 
o experiență interesantă pri- _ 1-_ ___ ■----- ------ 1Z1- j;- 
țaion. Pornind de la principiul 
că o îndrumare bună, compe
tentă, poate fi asigurată numai 
cunoseînd nemijlocit proble
mele egre se ridică în organi
zațiile U.T.M. din școli, biroul 
comitetului raional U.T.M. a 
repartizat încă de la începutul 
imului școlar fiecărui membru 
al biroului, cîteva din cele 8 
școli medii, 8 școli profesionale 
și 2 școli tehnice de maiștri 
din raion.

Mulți dintre membrii birou
lui și-au dat seama că, cunoaș
terea activității din școlile de 
carie răspund și îndrumarea ac
tivului U.T.M. nu se pot reali
za printr-o vizită fugară în 
școală sau mergînd la școală 
— așa cum procedaseră înainte 
—■ doar atunci cînd se întîmpla 
ceva deosebit. Membrii birou
lui au hotărît să-și împartă 
astfel timpul incit în decursul 
unei luni să poată sta în fie
care școală cîteva zile, iar 
acolo unde este nevoie, o săp
tămînă sau mai mult. Bi
roul raional a luat de aceea 
hotărîrea ca în deplasările pe 
care le făcea în școli să stu
dieze în amănunțime, îm;pfe- 
ună cu comitetul U.T.M. și cu 
sprijinul organizației de ipartid 
din școală, activitatea organi
zației U.T.M. In acest fels mă
surile luate, îndrumările date' 
activului U.T.M. erau bazate 
pe cunoașterea situației reale 
din școală. Pe de altă parte, 
cunoseînd activitatea din școa
lă, activistul are, posibilitatea 
să generalizeze experiența cea 
mai bună, să o transmită și 
altor organizații U.T.M. din 
școlile raionului.

Să luăm cîteva exemple. 
Primul secretar al comitetului 
raional, Ion Cornel, răspunde 
din partea biroului de Școala 
medie nr. 13. Deși munca ce 
o are îl solicită în multe părți, 
își face totuși timp să îndru
me concret școala de-care răs 
punde. Cu cîtăvâ vreme în 
urmă, tovarășul Ion Cornel a 
participat la cîteva adunări ge
nerale U.T.M. de la Școala me
die nr. 13. A constatat că bi
rourile U.T.M. ale claselor nu 
știu să organizeze bine adună
rile generale U. T. M. Consta- 
tînd aceste lucruri, primul se
cretar a stat în școală aproape 
o săptămînă. A studiat tema
tica adunărilor generale U.T.M. 
din ultimul an. din fiecare 
clasă. ,și. g conștațaț c^ ternele 
se repetă de la luilă ”13" lună 
și de la clasă la clasă : același 
referat statistic legat de situa
ția la învățătură a fost repetat 
la mai toate clasele.

Toate cele sesizate le-a fă" 
cut cunoscute. conțițețulyi, 
U.T.M. pe școală, instruindu-1 
în același timp asupra felului 
cum trebuie să organizeze adu
nările generale U. T. M-. Tot 
atunci le-a sugerat ideea orga
nizării, la o clasă, a unei adu
nări generale U.T.M. model la 
care să invite toate birourile 
U.T.M. ale clăseldri Adunarea 
generală a fost organizată la 
o clasă a IX-a unde exista o 
situație mai slabă la învăță
tură, Au hotărît ca tema 
adunării să fie următoarea : - 
s,Mîndria de a purta titlul de 
utemist". Adunarea a fost 
foarte bine pregătită, s-a pre
zentat un material bine docu
mentat care a determinat dis
cuții interesante, vii, în urma 
cărora s-a adoptat un plan de 
măsuri concrete. Birourile 
U.T.M. ale claselor au învățat 
mult din această adunare, care 
a constituit o lecție practică 
cum trebuie pregătită și cum 
trebuie să se desfășoare o adu
nare generală U.T.M. A 
organizată apoi o adunare lăr
gită a activului U.T.M. 
școală în care s-au dezbătut 
concluziile trase privind orga
nizarea adunărilor generale.

In ultima vreme invățâmin-

tul politic U.T.M. din școli a 
constituit, pentru toți membrii 
biroului raionalȚ'j ii problemă 

find munca sa cu școlile din importantă. Aceasta, pentru că 
toți au constatat în școlile de 
care se ocupă, că în desfășu
rarea cercurilor de învățămînt 
politic' se manifestă unele 
lipsuri. Principala deficiența 
era aceea că propagandiștii 
prezentau lecții neinteresante, 
nelegate de viața elevilor, de 
specificul vîrstei lor, al mun
cii lor, ceea ce determină ca 
unele discuții purtate în cercu
rile politice să fie monotone, 
neinteresante.
După ce a analizat i» amă
nunt situația învățămîntu-

Cum îndrumă biroul 
Comitetului raional 

U. T. M. „23 August" 
din Capitală 

organizațiile U. T. M. 
din școli

montul potrivit, a organizații
lor U.T.M. pentru o mai pună 
organizare a diferitelor activi
tăți politico-educative. Gheor
ghe Raliu, secretar cu propa
ganda. răspunde de șcdgla pro
fesională „Electroaparațaj". El 
a trecut prin școală mai mult 
ca un vizitator. A stat de vorbă 
cu comitetul U.T.M., cu direc
țiunea. Activai U.T.M. din 
școplă n-a simțit însă din par-ț 
tea lui Gheorghe Rgfiu un aju
tor concret, deși ar fi avut ne
voie să fie ajutat. Datorită 
faptului că activul U.T.M. din 
școală n-a fost îndrumat cum 
să muncească, in organizațiile 
U.T.M. din clase au început 
să se manifeste lipsuri serioa
se. care abia la sfîrșitul pri
mului trimestru au fost sesi
zate.

Secretara cu problemele de 
școli și pionieri. Gherghița 
Oancea a fost criticată în ca
drul biroului raional pentru 
felul cum înțelege uneori să 
îndrume organizațiile U.T.M. 
din școli. Ea depune multă 
pasiune în munca cu școlile. 
Stă zile întregi în școală, cu
noaște foarte bine problemele 
care se ridică aici. Uneori însă 
ea se pierde în rezolvarea unor 
sarcini care nu-i revin. Cu ce 
poale ajuta, de pildă, comite
tul U.T.M. dacă se apucă să-i 
întocmească diverse situații și 
tabele ?

Aceleași observații critice au 
fost aduse și lui Mircea Dră- 
guliu. secretar cu probleme 
economice, cafe a subapreciat 
sarcina ce-i revenea de a în
druma organizația U.T.M. de 
la Școala tehnică de maiștri 
auto, vizitînd-o din cînd în 
cînd pentru a se informa „ce 
se mai petrece în școală".

In curînd se încheie un nou 
trimestru al anului școlar, pri
lej cu care biroul comitetului 
raional U.T.M. va analiza felul 
în care s-a ocupat de școlile 
din raion, rezultatele obținute 
de acestea. Experiența bună
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In planul de muncă co
mun al organizației U.T.M. 
și al direcțiunii Școlii me
dii din Bicaz sînt prevă
zute acțiuni interesante. 
Este vorba în primul rînd 
de acțiunile închinate ce
lei de a 40-a aniversări a 
partidului menite să con
tribuie la cunoașterea de 
către elevi a trecutului de 
luptă al partidului, a po
liticii partidului, a realiză
rilor înfăptuite în anii re
gimului democrat-popular, 
acțiuni menite să insufle 
elevilor dragostea pentru 
partid, pentru patrie. In 
cinstea acestei aniversări, 
elevii Școlii medii-din Bi
caz vor organiza o adu
nare cu tema „Realizările 
înfăptuite sub conducerea 
partidului în regiunea Ba
cău în anii regimului de 
democrație populară". Co
mitetul U.T.M. a discutat 
asupra felului cum trebuie 
organizată această acțiune. 
Adică: alcătuirea unei
hărți a regiunii, a unui 
referat despre această pro
blemă, executarea unor 
machete însoțite de expli
cații despre importanța o- 
biectivelor industriale con
struite în regiune. De a- 
semenea. s-a discutat des-

pre programul artistic 
care cuprinde 
cîntece despre 
despre patrie — 
susținut. Apoi,
U.T.M. a discutat despre 
aceste lucruri cu birourile 
U.T.M. pe clasă, trasîn- 
du-le sarcini concrete. S-a 
cerut, și sprijinul dirigin- 
ților și al profesorilor. 
Pentru alcătuirea hărții, 
s-a luat legătura cu pro
fesorul de geografie, pen
tru
cu 
de
rea
cu profesorul de limba ro- 
mînă și cel de muzică. 
Fiecare clasă a contribuit 

’ la realizarea acestor lu
cruri. De pildă, o cla
să alcătuiește harta, alta 
machetele, cițiva elevi 
și-au manifestat dorința 
să învețe poezii, 
cîntece. Deoarece la 
ganizarea acțiunii 
tribuie fiecare clasă, 
tată de dirigintele 
profesorul de specialitate, 
pregătirile nu răpesc mult 
timp elevilor și totodată 
se organizează în condi- 
țiujii bune, într-un mod 
interesant,

poezii și 
partid și 
ce va fi 
comitetul

executarea machetelor, 
profesorii de desen și 
fizică, pentru pregăti- . 

programului artistic*

atractiv.

fost

din

Eleva Juja Vaida din anul II 
nl Școlii sportive din Tg. Mu
reș se dovedește deosebit de 
sirguincioasă la învățătură și Io 
pregătirea sportivă, lat-o :n 
fotografia noastră fivoluînd lo 

birnd* _

alții 
or- 

con- 
aju- 

și

M. COSMIN

lui politic din fiecare școa
lă. biroul raional a orga
nizat. la nivelul raionului, o 
consfătuire cu toți propagan
diștii și cu membri ai comi
tetelor U.T.M. unde s-a făcut 
o analiză amplă a felului cum 
s-a desfășurat înyățămîntul 
politic, a cauzelor care au -.dus 
la deficiențele existente. In 
urma acestei analize, s-au luat 
o serie de masuri. S-a hbtârît 
de pildă, organizarea orelor de 
consultații între seminalii; de 
asemenea, ca propagandiștii, 
împreună cu comitetele U.T.M , 
cu birourile UrȚ.M. de clasă, 
să organizeze o serie de acți
uni interesante, care să susțină . 
activitatea din cercurile poli
tice, cum ar fi întîlnirile cu 
muncitorii fruntași, cu activiș
tii de partid, vizite la Muzeul 
dp istorie al partidului.

Experiența biroului raional
U.T.M. „23 August" este în- ,
tr-adevăr interesantă.. Faptul dobindita. precum și observa- 
că se ocupă,d© studierea pro- țiile care s-au făcut pe<par.cws 

privind felul cum îndrumă bi
roul raional școlile, vor ajuta 
biroului să-și îmbunătățească 
continuu stilul de muncă cu 
școlile, pentru a contribui mai 
mult la ridicarea nivelului ac
tivității politice a organizații
lor U T M. din aceste școli.

blemelor care se ridică intr-o 
anumită perioadă în șpoli îi 
ajută să ia măsurile cele mai 
corespunzătoare pentru îmbu
nătățirea diferitelor comparti
mente ale muncii organizații
lor U.T.M. Există însă și unele 
fenomene negative. Așa de 
pildă nu- toți membrii birou
lui raional au înțeles că prin
cipala preocupare in deplasă
rile lor în școli trebuie să fie 
ajutorarea concretă și in mo-

I
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la Muzeul de istorie a 
partidului, intr-un cadru so 
lemn, au fost primiți în or
ganizația de pionieri primii 
pionieri ai promoției „40 de 
ani de la înființarea Parti
dului Comunist din Rominia". 
Pentru această promoție au 
fost aleși cei mai buni și mai 
activi elevi din școală. Prin
tre ei se află Teodorescu 
Ruxandra, Viorel Pădurean-u, 
Veronica Papa, Marin Spe- 
nea care au obținut de la 
începutul anului școlar nu
mai note de 9 și 10. In foto
grafie : un aspect de la a- 
dunarea de primire in rindu- 
rile organizoției de pionieri.

Prietenii cărții
Comitetul U.T.M. de Ja Cen

trul școlar de meserii din Ora
dea a inițiat. încă la sfîrșitul a- 
nului trecut, o largă acțiune ds 
popularizare a cărții.

Acțiunea a început cu o agita
ție vie, mobilizatoare : s-au a- 
menajat vitrine cu cărți, s-au 
afișat la locuri vizibile listele cu 
cărțile prevăzute în cadrai con- 
ciursului „Iubiți cartea" în orga
nizațiile de clasă U.T.M., s-au 
organizat.- discuții cu privire U 
citirea literaturii și recenzii.

Aceste >actium au dat un mar» 
avînt mtinoil cu cartea ; în scurt 
timp, zeci de tineri s-au înscris 
la concursul ..iubiți cartea". 
Doar- în cursul ultimelor luni au 
participat la disouțiile fiasue 
peste 230 utemiștj și tineri dm 

care, de ca* 
isigna ..Prle-

A organizației pe clasă contro
lează îndeplinirea hotăririlor 
adunării generale. Secretarul 
comitetului U.T.M. a tras con
cluziile cuvenite din sfaturile 
date de activista venită in 
școală și anume, că nu-i sufi
cient să ia măsuri și să aștep
te să se indrepte o situație, 
ci trebuie să sprijine, prin în
drumare și control, realizarea 
acestora.

■ mult ca sigur însă că au tras 
învățămintele cuvenite, 

împreună cu secretarul or
ganizației de partid, Ecaterina 
Albu le-a arătat ce trebuie să 
facă pentru a dezvolta la elevi 
dragostea pentru profesiunea 
de învățător : să organizeze a- 
dunări generale cu această te
mă. să invite în școală învăță
tori dintre cei mai buni, care 
să le vorbească despre frumu
sețea muncii de apostolat, 
despre rolul învățătorului în 
patria noastră.

Reușești să cuprinzi toate 
școlile, dacă zăbovești atit de 
mult într-o organizație ? o în
treb după ce am părăsit in
stitutul.

— Reușesc, desigur. Altăda
tă credeam că nu pot să cu
prind școlile de care răspund 
dacă nu merg în fiecare zi în 
4-5 școli. Vă închipuiți ce în
drumare putea fi asta. Acum...

I-am văzut planul deplasă
rilor. Intr-o școală stă două 

■; zile, într-alta trei, sau mai 
multe, într-o școală trebuie să 
revină în fiecare săptămînă, 
cite o zi. Totul depinde de si
tuația existentă în organizația 
respectivă. îmi explica cum își 
folosește timpul petrecut in

au văzut ce probleme trebuie 
puse în discuția adunărilor ge
nerale U.T.M-, cum să fie pre
gătite aceste adunări. Săptă- 
mina aceasta va participa ab
solut la toate adunările gene
rale U.T.M. care se țin in 
școală — de la clasele a VIII-a 
pînă la a Xl-a. Nu este vorba 
doar de o participare ea spec
tator. Ea și-a propus să mear
gă la fiecare adunare imp 
ună cu membrii corni 
U.T.M. să ia cuvintul 
este necesar, să ajute 
U.T.M. să alcătuiască 
planurile de măsuri care se 
adoptă în adunare.

— Studiul acesta îmi va fo
losi foarte mult pentru îndru
marea mai bună a activului 
U.T.M. din această școală. Și 
la Școala medie nr. 8 trebuie 
să fac același lucru. Am parti
cipat săptămînă aceasta la o 
adunare generală de a lor. Nu 
mi-a plăcut. Biroul U.T.M. nu 
știe să alcătuiască materialul 
pentru o adunare. De aceea a- 
dunărea se lungește peste 
timpul prevăzut și nici nu-și 
atinge scopul. La școala a- 
aceasta mi-am propus să merg, 

i cile înaintea fiecărei 
genera ie. Toată mui»- 
•r fi teda-uxă deed 
et i». scoală cu r-rera 
■te de «di’a-e- Ce-*f 
ce ? Să-mî «mac ocAu. 

peste referat, să mai schimb 
un cuvint Or ei au nevoie de 
ajutor concret 
materialelor, la 
dunărilor.

m însoțit-o pe Ecateri
na Albu. activistă a Co
mitetului orășenesc 

U.T.M. Cluj pe teren.
— Astăzi merg la Institutul 

pedagogic de învățători. O de
plasare. neplanificată. Am 
fost la școală cu cîtăvg vreme 
în urmă : am ajutat comitetu
lui U.T.M. să-și facă planul și 
am participat la adunarea ge
nerală U.T.M. a anului I. C. — 
un an foarte slab. Le-am pro
mis că voi reveni abia peste 
o săptămînă pe la ei. Totuși, 
astăzi le fac o vizită. Comite
tul U.T.M- de aici nu prea are 
experiență, are nevoie de aju
tor permanent. Dacă-i contro
lez vor învăța și ei să contro
leze munca 
clasă.

Ecaterina 
cum merge 
I. C., dacă 
ceva situația. 
U.T.M. al clasei și comitetul 
U.T.M- urmărește înfăptui
rea măsurilor adunări; gene
rale. Discuția dintre ea și se
cretarul comitetului U.T.M. a 
început, cu un amănunt.

— Aradici mai lipsește ?, se 
adresează tovarășa Albu se
cretarului U.T.M.. Ion Mo- 
ceanu. întrebarea un este iu- 
tîmplâtoare. La adunarea ge
nerală U TJi. a reieșit cu cla
ritate că in anul I. C- rint ti
neri care irpscse repeta; de Ie 
ore. O bună perioadă biroul 
U.T.M. al clasei a trecut cu 
ușurință peste aceste fapte, nu 
i-a tras la răspundere pe chiu
langii, iar comitetul U.T.M. nu 
a ajutat cu nimic biroul clasei. 
Intervenția activistei era deci 
necesară. Și iată că a aflat o 
veste bună : biroul U.T.M. al 
clasei s-a ocupat cu răspun
dere de fiecare din elevii care 
au fost criticați pentru absen
țe, în adunarea generală și lu
crurile s-au îndreptat.

Comitetul U.T.M. pe școală 
nu se interesase însă pînă a- 
cum de modul în care biroul

organizațiilor de

Albu voia să știe 
activitatea la anul 
s-a îndreptat cu 

dacă biroul

V *

TC- 
tetului 

dacă 
biroul 

bine

r\ ar despre anul I. C. mai 
U sînt atîtea de spus. Eca

terina Albu îi cunoaște 
pe toți elevii, după nume, no
tele lor, cum se comportă.

— Știți, nu e vorba doar de 
situația la învățătură, ci mai 
ales de pasiunea acestor tineri 
pentru profesiunea de învăță
tor pe care și-au ales-o. In a- 
dunarea generală U.T.M. s-a 
vorbit mult despre asta. In a- 
nul I. C. sint și tineri care au 
renit la institut fără să fi sim
țit o atracție deosebită pentru 
profesiunea aleasă. Această 
pj-.-t.e poate fi insă educată, 
Utoniștii clasei au hotărît, în 
adunarea lor să se preocupe 
mai mult de acest aspect al 
activității educative. Aș vrea 
să râd dacă au făcut ceva si 
•j-fi te rejlact* aceasta m r-.- 
tMp* iC :*««ldTnrc.

K-t fort <* w
făcut i» oc«m seop ; a cerceta: 
catalogul eu atenție. In cata
log au apărut note ceva mai 
bune. V. Foiță și O. Petrașcu 
însă, iar au note proaste, ca 
și pe primul trimestru.

— Discutăm, acum cu ele — 
a propus tovarășa Albu. Și au 
discutat, le-au întrebat de ce 
«u învață, li s-ă reamintit tea 
au promis că o să se îndrepte. 
La discuție erau de față 
directorul școlii și secretarul 
organizației de partid. Elevele 
au învățat, cred ceva din a- 
ceastă discuție. Secretarul co
mitetului U.T.M. și cel al bi
roului U.T.M. de clasă mai

v-
fl.
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LUCRETIA LUSTIG

Vie activitate sportivă

Zaharia

PAUNA MARIN
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la alcătuirea 
pregătirea a-

aici citeva

timpul mai mult 
miletului U.T.M. 
recțiune. Acum, i 
tea mea in școală 
la clase.

e de
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Birocrație
0

sînt

străzile
insistat 
penibil

mem- 
pen-

ce să facă ? 
unei comi
să ajute...

M. VERDEȘ 
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Elevii de la Școala profesională a întreprinderii „Electroapara taj“ din Cqpitaiă la o oră de 
practică.

Odată cu sosirea zilelor fru
moase de primăvară elevii 
amatori de sport de la Școala 
medie din Hîrșova și-au in
tensificat activitatea- Mai în- 
tîi însă. împreună cu ceilalți 
elevi din școală au reamena- 
jat terenul de sport. Acum, 
după ce-și pregătesc lecțiile, 
în cele trei ore destinate acti
vității extrașcolare, fac antre
namente. se pregătesc în ve
derea concursurilor ce se vor 
organiza între clase și cu alte 
echipe ale orașului. Poate că 
nu știți. în școala medie sînt

echipe fruntașe. Echipa de 
handbal, de pildă, a ocupat 
anul trecut primul loc pe ra
ion. Este și firesc. Din echipă 
fac parte elevi dintre cei rnai 
buni, cum sînt
Dondea. Constantin Frățilă, 
Gheorghe Torgai. Și anul a- 
cesta echipa promite rezultate 
frumoase. De fapt pentru asta 
se și antrenează acum, ajutați 
de profesorul de educație fi
zică, cu atîta rivnă...

Â m aflat de la ea cum a
/i lucrat, de pildă, cu

Școala medie nr. 4. Co
mitetul U.T.M. al școlii medii 
nr. 4 de pildă, este lipsit de 
experiență în ce privește or
ganizarea muncii politice. De 
aceea, în această școală zăbo
vește mai mult. A stat de vor
bă cu toate birourile U.T.M. 
ale claselor, pe rînd. împreună

A ni redat
y-J crimpeie din activitatea 

unui activist. Fără în
doială. sînt atiția alți activiști 
care au, ca și Ecaterina Albu, 
o experiență bogată privind 
munca lor cu organizațiile 
U.T.M. de care răspund, l-am 
ruga să scrie redacției despre 
această experiență.

fice s-ar spune, birocrații 
nu sint în viață chiar așa 
cum îi desenează, din 

trei linii și o poantă, unii cari- 
ca^iriști. în primul rind trebuie 
să avem în vedere latura uma
nă a chestiunii. Birocrații sînt 
și ei conteni. Și încă oameni 
înzestrați uneori cu imaginație, 
oameni care mai și gindesc. 
Birocrația e și ea - oricit de 
straniu ar părea - un act de 
creație, care nu se face chior 
așa, cu una cu două.

Avea, de pildă, Comitetul 
orășenesc U.T.M. Suceava sar
cina să formeze comisia pentru 
problemele muncii cu elevii de 
pe lingă secția sa de școli me
dii și pionierii 
loc ușoară. Cum bine se știe, 
o comisie nu e o glumă. E to
tuși o... comisie, 
zis tovarășii din 
ție ?

- Să 
evităm

Deci, 
s- Ic

T reabă de

glumo. c to- 
Și, ce și-au 
această sec-

procedăm simplu, să 
birocrația.
rețineți, simplu I.

. să vedem cine ar putea 
face porte din comisie.

t- Păi, simplu. Secretarii or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
școli. Există pe aici un tabel 
cu numele lor ?

- Există.

Foarte bine. Să-i copiem și 
noi. Simplu și fără birocrație. 
Deci, acești tovarăși vor fi 
membrii comisiei.

— Și... ce-o să facă comisia 
asta ? a întrebat cineva, desi
gur un naiv în ale birocrației.

— Cum 
Pă i ca re 
si i ? Să 
mă rog,

- Da, 
și să controleze ? 
intr-un chip cu 
naivul.

— Cum adică pe cine ? 
ganizațiile U.T.M.

— Bine,
Naivul
- Cum 

Uite, am 
piu, poate 
Dumitru Bodriariuc, de 
este secretar 
U.T.M. de la 
nr. 1. El este și membru al co
misiei noastre. El va răspunde 
deci, din partea comisiei, de. •

- De el, nu ?
— Păi da, nu e simplu ? De 

ce să aducem pe altul din altă 
parte, care sg răspundă de o 
organizație in care avem deja 
un membru al comisiei noastre?

adică 
e sarcina 
controleze, 
sarcini... Nu ? 
dar pe dine să ajute 

a
totul

Or
din școli, 

dar care pe care 
era exasperant, 
care pe care, frate ? 
să-ți dau un exem- 

prtcepi. Tovarășul 
pildă, 

al organizației 
Școala medie

ț

T-

De ce tovarășe ? Ca să dăm 
apă la moară birocrației ?

Asta ca să vedeți cit de sim
plu s-a format comisia. Păi ce 
credeți, că toți birocrații 
la fel, niște șabloane, ca-n ca
ricaturi ? Ce, toți complică lu
crurile, Amețesc toată ziua h'r- 

..tiile deți vine să-ți iei cîmpii ? 
Uite că sînt și alții care lu
crează simplu, la să mai luăm

(conjugăm acest verb a 
oară, dar nu contează) și 
bră a comisiei regionale 
tru problemele muncii cu elevii, 
din partea căreia răspunde tot 
de... In sfîrșit, ce să mai lun
gim povestea. Ați înțeles lim
pede despre ce este vorba.

Acum, cite ceva despre acti- 
Dar 

scurt

FOILETON
favoarea noastră tot un 

i comi- 
Tovarășa Irina Vifceriuc 

secretara organizației 
pedago-

în 
exemplu de la această 
sie.
este
U.T.M. de la școala 
gică. Ea este membră a aces
tei comisii. Adică ce membră, 
că e chiar președintă. Ea, în 
calitatea ei de membră și pre
ședintă,, răspunde de... ea, se 
controlează și se îndrumă sin
gură. Asta odată la mină. Ea 
este insă și membră a comite
tului orășenesc U.T.M. In a- 
ceastă calitate, ea răspunde, 
controlează și îndrumă (ați .ghi
cit I) tot munca ei. . Ea este

vitatea acestei comisii, 
scurt, cit se poate de 
(că tot n-avem ce spune).

La sfîrșit de trimestru se face 
la comitetul orășenesc U.T.M. 
planul de muncă al acestei co
misii. Tot simplu se procedează 
și de data aceasta.

- Măi, luați planul de pe 
trimestrul trecut si doți-l să-l 
bată urgent la mașină.

— Și... să se schimbe
nu ? întreabă el — naivul — 
așa, ca să se afle in treabă.

— Bine înțeles.
Planurile, odată bătute la 

mașină, sint păstrate la loc si
gur, ferite de lumină, —~
Ciune și umezeală, la 
comitetului orășenesc 
Membrii comisiei nu 
planul, ei n-cu nevoie 
tii. Totul trebuie să 
piu, fără birocrație.

Asta » totul. Moi vreți ceva ?

data,

usca- 
sediuf 

U.T.M. 
primesc 
de hîr- 

fie sim-

Hm. dar parcă nu Știm noi 
că asta nu e totul ! Voi, citi
torii, ce-așteptați ? Gata, v-ați 
și pregătit întrebările. Bine, 
fraților, întrebați I

- După cum se. știe, în co
misia asta trebuie să fie atras 
un activ larg, oameni care să 
controleze sistematic, să ajute 
munca organizațiilor U.T.M. 
din școli, să ajute Comitetului 
orășenesc la sezisarea 
lor și la generalizarea 
rienței bune.

- Ce utilitate are o 
nea comisie ? Pentru ce e fă
cută ? Ca să 
asta nu s-au

Uite 
bă rile I 
tru ce 
astea ? 
face și 
să vă răspundă la întrebări.

Și să treacă 
asta in raportul 
Că alta tot nu

lipsuri- 
expe-

aseme-

fie pe hîrtie ? La 
gîndit ?
ajunge cu întee- 
tn definitiv,

ce e,
Și.

ne spuneți nouă 
Comisia asta ar putea 
ea măcar a ti ta lucru :

AUREL

Admirind frumoasele blocuri ridicate
Capitalei.

In semn 
de prietenie

pen- 
toate

„realizarea'” 
de activitate, 
are I.

GEORGESCU

Elevii Școlii medii 
din Hunedoara și-au 
propus să alcătuiască 
albume cu vederi 
care să reflecte minu
natele condiții de 
viață și odihnă, crea
te de partid oame
nilor muncii din pa
tria noastră Lngaia- 
mentu! lor a și înce
put să prindă viață 
Piuă în prezent s-a

evidențiat în mod cu 
totul deosebit
Lucia Sclipcea care 
a realizat două 
me lucrate eu 
gală și pricepere 
humele lucrate 
Lucia Sclipcea 
prind vederi din 
mai pitorești 
de odihnă 
stațiuni

eleva

albu- 
mi- 
Al- 
de 

cu
cele 

jocuri 
din tară, 

balneo-cli-

materice, 
locuri istorice, 
de odihnă, 
stadioane ele 
mele vor fi 
unor eoleei 
școală 
Moscova.

sanatorii, 
casa 

cabane, 
Albu- 

trimise 
diutr-o 

med’.s din

STEL1AN FIUP 
elev. Școala medie 

Hunedoara



|

Dan Pepesctt, Adrian Nicu- 
lescu și Mircea Vasilescu. 
București.

Ministerul Comerțului a 
luat măsuri de a se pune in 
vinzare in magazine, noi mo
dele de canadiene și hanora
ce atît pentru tineri, chiar și 
de vîfsta voastră (10-16 am) 
cit și pentru aauiți.

De asemenea, sălile de sport 
vor fi înzestrate cu noi apa
rate de gimnastică dintre care 
ultimul este helcometrul, un 
aparat special pentru dezvol
tarea rezistenței și forței fi
zice. Voleibaliștii vor avea la 
dispoziție plase de volei con- 
tecțonate din material plastic. 
Șe va extinde .producția in 
serie a meselor de tenis de 
masă tip „concurs” fabricate 
la I.P.R.O.F.I.L. Măgura Cod- 
lei, palete executate de între
prinderea „Sabarul” din re
giunea București, precum și a 
puh-ului de calitate superioa
ră. produs de Combinatul chi
mic Jilava.

Anul acesta se vor găsi in 
magazine cu peste 30 la sută 
mai multe articole și materia
le sportive deeît în anul pre
cedent. Printre noile sorti
mente figurează și motorașul 
de bicicletă, ochelari moto, 
rucsacul cu cadru metalic, sa
coșa de turism în diferite cu
lori etc.

noul tin de trattor și-a 
cut cu succes examenul.

C. Trifan — Argeș. I. Proto- 
popescu. Bclintin — pitonul 
Titu, Ristea Eleonora, Urzi- 
ceni-București.

Pentru rubrica ..Tinerețe, 
educație, răspunderi", ne-ar 
interesa să primim de la ci
titori nu numai scrisori în 
care să se arate dacă sint sau 
nu de acord cu faptele publi
cate la discuția noastră, ci să 
vină cu noi fapte interesante, 
cu noi exemple.

Serieți-ne despre 
înaintați ai zilelor 
care-și pun întreaga 
citate, putere de !..............
inițiativă în slujba cauzei con
struirii socialismului în patria 
noastră. Povestiți cit mai mul- 

fapte interesante, deosebi- 
despre tineri asemănători 
eei despre care discutăm 
rubrica noastră.

i oameni 
noastre, 

lor capa- 
muncă și

Mircea Mureșan și Andrei 
Stamate — R. Sărat.

Editura Academiei R P.R. 
a început tipărirea seriei de 
cinci volume a „Istoriei Ro- 
mîniei”. 
vechi și 
Ui,' de 
fățișează 
tații 
riul țării 
cu zorile omenirii primitive la 
începutul paleoliticului infe
rior — acum circa 600.000 de 
arii — și pină in secolul al 
X-lea e.n. cînd se constată, ca 
urmare a transformărilor eco
nomice și sociale, apariția 
primelor elemente feudale.

Primul volum din „Istoria 
Rominiei” cuprinde patru 
părți corespunzînd fiecare 
unui stadiu de dezvoltare ao- 
cial-economică — epoca comu
nei primitive; epoca de tar- 
mare a statului dac: epoca 
sclavagistă clasică și epoca de 
trecere la feudalism.

Dedicat epocii stră
vechi volumul în- 
curind apărut, în- 

dezvoltarea socie- 
omenești pe terito- 

noastre începind

Gh. Colan — Brașov.
Noul UP de tractor :-DT- 

75”, este fabricat în uzina de 
tractoare din Stalingrad care 
a produs pină acum peste un 
milion de tractoare.

Nouț tractor, este mult su
perior celorlalte în loc de 54 
cai putere cit avea vechiul 
tractor, dispune de un moțe' 
de 75 ca: putere șî este mult 
ma; economic și rezistent în 
plus, acesta oferă și condiții 
de muncă mult mai ojne 
pentru tractorist. Cabina bu
năoară. este construită în în
tregime din metal, se închide 
ermetic, fiind prevăzută cu 
un radiator și cu un puternic 
sistem de ventilare. ■ Vara in- 
această cabină este răcoare,:* 
iar iarna o căldură plăcută, 
indiferent de frigul de afară. 
Fiind încercat in diverse re
giuni ale Uniunii Sovietice

Primăvară
(Urmare din pag. l-a)

te 
te, 
cu 
la

Dumitrescu Vasile — Turda, 
Ion Nedelcu — Bacău, Gheor- 
ghe Arsene—Timișoara.

Rezultatele concursului nos
tru inițiat pe tema: „Ce schim
bări s-au petrecut în anii pu
terii .populare în viața oame
nilor muncii și a tineretului 
din întreprinderea, orașul sau 
satul dumneavoastră”, care 
s-a desfășurat în cinstea ale
gerilor de deputațj în Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare au fost publicate in 
..Scinteia tineretului'* nr. 3676 
din 10 martie a.c.

Ion Comănescu și N. Simion, 
Dobrogea.

Ferma-automată de păsări 
din sovhozul „Urupsk” din ți
nutul KrasnoiarsK numără 
peste 12 000 de găini ouătoa- 
re. Personalul fermei automa
te, — un singur om —- așezat 
în fața panoului de comandă 
dirijează toate procesele de 
îngrijire a găinilor și de strîn- 
gere a ouălelor, adică o mun
că pe care înainte o făceau 
manual zeci și zeci de oameni.

Ferma-autcmată este forma
tă dintr-o ha]ă lungă de vreo 
sută de metri despărțită prin- 
tr-un culoar. în dreapta și in 
stingă se află „apartamentele” 
locatarelor așezate in trei eta 
je, fiecare din ele împrejmuit 
cu o rețea de sitmă. Păsările 
se hrănesc la ore fixe ca aju
torul unui d Atri buitor de 
hrană. Acesta dozează in părți 
strici* ames^ctirile nutritive. 
Le cintărește. apo: prin inter
mediul unei bande rulante 
care circulă in lungul culoa
rul vi, se împarte hrana în 
părți fixe in dreapta Si în 
stingă. Operația aceasta se 
repetă de 6 ori pe zi- In drep
tul flecara: etaj există 
jghiab cu apă

La orele patru dimineața 
crescătorie se aprind 20 
becuri lummiscente combi
nate. Acestea formează atît 
lumina din interior cit și ra- 
zeleț ultraviolete de care păsă
rile au absolută nevoie în spe
cial iarna. Ele preintimpină 
Îmbolnăvirea găinilor și mă- 

‘rese! considerabil producția 
de ouă. Spre sfirșitul zilei 
becurile se sting treptat și 
găinii* se duc la culcare.

un

în 
de

A APĂRUI
în limbo romînă în Editura politici 

numărul 3/31/pe anul 19M 
al revistei

„Problemele păcii și socialismului
Revistă teoretică și informativă 

a partidelor comuniste și muncitorești
Acest număr al revistei cu

prinde articolele : ..Unitatea 
moral-politică a popoarelor so
cialiste" de V. Koucki ; „De 
la feudalism la socialism" de 
J, Țedenbal ; „O nouă etapă 
în mișcarea muncitorească din 
Anglia" de J. Gollan ; „Demo
crația sovietică intr-o nouă 
etapă1’ de R. Calas ; „Scriito
rii Asiei și Africii se unesc" 
de Ș. Rașidov.

Rubrica „în partidele comu
niste și muncitorefti** conține 
un bogat material informativ 
cu privire la activitatea unor 
partide frățești-

în acest număr al revistei 
se termină publicarea mate
rialelor pe tema „Problema 
agrară și mișcarea de elibe
rare națională", cuprinzind 
expunerile tovarășilor: J. M 
Garcia, Aziz Al Haj, Jose

— Simplu... dar cu muncă. 
Avem 257 de vaci și acum ci- 
teva zile, după apariția Direc
tivelor partidului, am trimis 
prin satele regiunii cîțiva co
lectiviști să cumpere încă 50 
de vaci de rasă. Avem 350 de 
porci și la toamnă o să ne 
guițe la padocuri cinci sute. 
Stuparul n-o să-l lăsăm să se 
invirtească toată ziua 
cei 75 de stupi, o să i 
ducem 300.

Tnsfîrșit, am ajuns 
vane. Ciobanii care păstoresc 
cele 1100 de oi au mult 
lucru în zilele acestea ale 
eeputului de primăvară.

printre 
mai a-

la sai-

de 
în- 
în

ÎN ATENȚIA 
ORGANIZAȚIILOR

apă-
8E-

U. T. M« 
DE LA SATE 

în Editura politică a 
rut manualul „CURS
RAL” anul II (sate), desti
nat tinerilor care studiază 
în invățămîntul politic 

U.T.M.

Numeroși turiști 
de peste hotare
ne vizitează țara

noastră găzduiește în 
zile numeroși turiști

Țara 
aceste 
de peste hotare.

După ce a vizitat Capitala, 
grupul de turiști sovietici a 
plecat pe Valea Prahovei, ur- 
mind să viziteze și orașele 
Brașov. Sibiu și Cluj. Oaspeți 
din. R.D Germană își petrec 
concediul de odihnă la Sinaia, 
Predeal și Brașov. Diferite re
giuni pitorești ale țării sint 
vizitate de turiști din R- S. 
Cehoslovacă. La Sibiu se află 
un grup de turiști din Aus
tria. în diferite localități ale 
țării se găsesc turiști din Bel
gia, Grecia, R. F. Germană și 
S.U.A.

(Agerpres)

la Gîngiova
numai o săptămină turma 
lectivei s-a îmbogățit cu 
de miei. Pascu Ion ți cîteva 
din ajutoarele lui duc tntr-un 
adăpost bine încălzit mieii nou 
născuțL

— Toate acestea pe care 
le-am văzut acum sint o avere 
neprețuită pentru noi — îmi 
spune președintele. Pentru că 
animalele ne aduc mereu, lună 
de lună, zi de zi, venituri. 
Vezi, de aceea se străduiese 
colectiviștii care îngrijesc de 
ele să obțină producții din ce 
în ce mai mari. Și le obțin. 
Avem aici, în acest sector, oa
meni unul și unul; mulți din- 
trei ei sînt tineri care abia de 
aurind s-au apucat de mese
ria asta. Dar oricît ești de nou 
într-o meserie, cînd o faci cu 
tragere de inimă, cu interes, 
ești sigur că izbutești, mai 
ales atunci cînd știi că mun
cind pentru dezvoltarea averii 
obștești, muncești ca să-ți faci 
ție viața mai frumoasă, traiul 
mai îmbelșugat.

recoltat pină la 30-40 tone de 
stuf, față de numai 10-13 ten* 
dt se realiza cu aceleași ma
șini îo ultimii ani.

tA ger preș)

(Urmare din pag. I.a)

Rodrigues. N. Steinberger, R. 
Arismendi, S. Alvarez, Jorge 
del Prado, Pedro Saad, V. Ma- 
linsehi.

La rubrica „Cărți și reviste* 
este publicat articolul „Un 
mit spulberat" de H. Fagan, 
consacrat analiaei lucrărilor 
lui A. C roși and, unul dintre 
teoreticienii aripei de dreapta 
a partidului laburist și unul 
dintre stilpii teoriei „capita
lismului popular*.

Acest număr al revistei cu
prinde și o scrisoare primită 
din Venezuela intitulată; 
„Lupta se intensifică".

La rubrica „împotriva re
presiunilor și persecutării de
mocraților” «mt publicat* ma
teriale cu privire la represiu
nile și persecutarea democra
ților din Congo si Maroc.

Au recoltat cea de-a 100.000-a toni
de stuf din campania 1960—1961

Miercuri, muncitorii din 
Delta Dunării au recoltat cea 
de-a 100.000-a tonă de stuf 
din campania 1960-1961. A- 
ceastă cantitate este aproape 
egală cu cea recoltată în ul
timele trei campanii.

Succesul muncitorilor care 
adună această mare bogăție 
naturală a țării se datorește 
organizării superioare a mun
cii de recoltare, ridicării cali
ficării, sporirii numărului de 
utilaje moderne folosit la tă
iatul și transportul stufului, 
în această campanie aproape 
70 la sută din stuf a fost re
coltat cu mijloace mecanice.

Prin folosirea mai bună a 
utilajelor, mecanizatorii din 
Deltă au reușit să tale într-o 
singură zi cu unele mașini de

<•

Informații
Miercuri seara, î-j sala 

mare a Palatului cultural din 
Tg. Mureș. Filarmonica de 
Stat din localitate a dat un 
concert simfonic la care și-a 
dat concursul organistul Bro
nislaw Rutkowski din R- P. 
Polonă-

★

La Muzeul regional din 
Craiova s-a deschis o Expo
ziție cu tema „Aspecte din 
evoluția societății omenești pe 
teritoriul Olteniei”, care a 
trezit mult interes in rîndul 
oamenilor muncii. Pină acum 
ea a fost vizitată de mai bine 
de 10.000 de cetățeni.

Tal și Botvinnik
își iau revanșa 

pentru titlul mondial
La 15 marr>. in sal* Tea

trului de estradă din Mosee
va, unde se aflau peste 1 300 
de spectatori, a început me
ciul revanșă pentru titlul 
mondial de șah intre marii 
maeștri sovietici Mihail Tal. 
deținătorul titlului șț Mihail 
Botvinnik.

într-o variantă cunoscută a 
apărării Nimzovici, Botvinnik 
a reușit chiar de 1* începu* 
să îndrepte partida pe făgașul 
preferat de el; După schimbul 
damelor' a încăput o luptă 
pozițională din care Botvin
nik a ieșit cu avantaj. La 
mutarea 23-a Tal a propus 
remiză însă partenerul său a 
refuzat această propunere, în 
continuare Tal a pierdut un 
pion și partida a fost între
ruptă la mutarea 41 în urmă
toarea -ipozjți* I Aîb (Botvin-
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PE SCUP

de întrecere
eate intotdoauna da bună calslo- 
te. Astfel întrecerea acea ,«ă fie 
stimulatene pentru tinerele 
usuneitoer» dm brigade cendini 
de ea.

Fetele au iest de acord, intr-o 
'miracere trebtue iui slobsiitu 
obiertice concrete, controlabil*. 
Brigada ftdietei nu s-a ferit de 

este greu. Je-ilru rama 
■ cu eele mai corecte

fle rezultatele tinerei muncitoa
re. Progresele ei sînt evidente. 
In ultimul timp, Lecu Maria, n-a 
făcut nici o sudură slabă, iar 
toate conexiunile aic fost execu
tate conform schemei electrice.

Turneul internațional 
de tenis de ctmp de la

5 fX—i»

Alexandria

CsăMt*

T
•r ȘAagtaa-

U 14 mmeuo a 
la Leningrad ram

aă >■ record
mană mondiali la 
săritura în înălțime. 
Ea < fost invitoli la 
Leningrad de prietena 
sa Tamara Press, eam- 
piattnă olimfpcă ți 
dublă recordmană a 
lumii. xsM-T<5-3; 0-ft 1-3).

/•-

(Agerpres)

l

Parcul Zoologic din pădurea Băneaso atrage numeroși vizitatori.

,'■1

George Enescu
Zntrvuna din avancronici

le noastre arătam că 
denumirea Suită vine 

la franțuzescul „suite" 
înseamnă legătură, șir,

de 
oare .
înlănțuire, că prin acest titlu 
compozitorii definesc lucrări 
instrumentale vocale orches
trale ori mixte — de mai mică 
sau mai mare întindere — al
cătuite dintr-un număr 
care de părți. 
făurită pe motive 
și ritmici 
Iară, 
partea 
tudine 
blarea, 
voltarea lor. La originea ei, o 
înmănunchere de dansuri 
populare grupate după princi
piul alternării mișcărilor di
namice cu cele mai potolite, 
mai molcome, suita se fixase 
prin veacul al 18-lea la patru 
părți în care elementul folclo
ric apărea stilizat, filtrat prin 
sensibilitatea compozitorului.

Luînd ca exemplu suita cla
sică fără ca prin aceasta să 
accepte vreo limitare tradițio
nalistă a propriei sensibilități. 
Enescu a dat la iveală, la virs- 
ta de 22 de ani, suita orches
trală plină de originalitate 
care s-a înscris cu succes in 
repertoriul mondial de concer
te nu mult timp după prezen
tarea ei la București, sub ba
gheta autorului și apoi la Pa-

oare-
Chiar cînd e 

melodice 
de obirșie popu- 

suita presupune din 
compozitorului o ati- 

creatoare în asarn- 
armonizarea și dez-

lui
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Le-

un 
in-
El

rtș (in 1904) sub aceea a 
Gabriel Pierne.

Lucrarea se deschide cu 
Preludiu, piesă cu caracter 
troductiv (ca o uvertură),
prezintă noutatea tratării an
samblului instrumentelor cu 
coarde (cărora li Se va alătura 
tremoloul unui timpan) la uni
son — adică ciulind una și a- 
ceeași linie melodică, fără su
prapuneri de alte sunete, fără 
armonizare deci.

Cîntecul, cea mai spontană 
formă de exprimare a omului 
din popor, trăiește și se șle- 
fuiește neîncetat ajungînd une
ori, cu trecerea timpului, pe 
culmi de perfecțiune artisti
că, nu rareori rivnite de mu
zicienii creatori de profesie, de 
compozitori.

Cînd spunem eîntec înțele
gem melodie, adică însuși su
fletul artei sunetelor, melodia 
a existat singură și va putea 
trăi în continuare, prin forța 
ei expresivă elementară — atît 
timp cit pe pămint vor exista 
oameni care să cânte.

Străbătind mileniile și seco
lele, melodia și-a dezvoltat 
continuu capacitatea de a ex
prima simțămintele omului 
și nu odată muzicieni din cei 
mai de vază și-au întors fața 
către ea.

Intr-o perioadă in care mo
derniștii se întreceau unii pe 
alții, în speculații muzical» 
fals iuovatoa,>'ei sterile. marele

nostru George Enescu a dat o 
pildă pe care nu trebuie să 
ezităm a o numi genială : Pre
ludiu la unison din prima sa 
Suită pentru orchestră dove
dește mai. bine deeît oricare 
altă pagină din întreaga crea
ție muzicală universală, că 
melodia a fost și rămine esen
ța artei sunetelor. Partea in
troductivă a suitei enesciene. 
reprezintă o maximă potențare

AVANCRONICA 
MUZICALĂ

artistică, a melodiei. Este con
centrată în acest preludiu 
enescian parcă întreaga istorie 
a melodiei, filtrată prin sensi
bilitatea unui artist al melea
gurilor noastre.

Partea intîi a suitei (se în
lănțuie fără pauză) cu un 
Menuet lent. Modelul este a- 
cela al vechiului dans francez 
din regiunea Poitou, situată 
în vest, către Atlantic, dar, 
substanța melodică a cântecu
lui rominesc din Preludiul la 
unison — din care Menuetul 
decurge parcă în chip firesc 
— stăruie. Up violoncel și o 
vioară solo, ca o voce bărbă
tească dublată d,e una femi-

aaU 41 teachei pe

*• a oi ținut
io orașai elveția* Le 
Lode «n joc <mical 
cu o repreoentativă 
a clubului din loca
litate. Intilnirea s-a 
încheiat cu un re
zultat de egalitate:

Fata : GH. VICTOR

Duminică, cuplai pe stadionul 
.23 AugusT

tem A. A.-'ctaru jecelei cu b«lon*l seta*--: esteeptă 
ce d*ese: t iteres redesch-derea seionuhri afkioi.

In Copitele, pe stodtonui ,23 August w cm 
Icc in program cuplat următoarele intflmri : Rcp-d 
— Știința Timișoara (14,30) și C C.A. — Farul Con
stanța (ora 16,15).

lată intiinirile din țară : U.T. Arad — Dinamo 
București ; Steagul Roșu Brașov - Progresul Bucu
rești ; Știința Cluj - Continui Hunedoara ; Dinamo 
Bacău - Petrolul Ploiești ; Minerul Lupeni - 
C.S.M.S. lași. f

---------------------------- ---------------------------------

Spectacole

/Au

Nu vreau să mă insor : Pa
tria. București, Gh. Doja. Al. 
Sahia. Miorița ; Regele Nea- 
polului: Republica. Elena Pa
vel. 23 August, Libertății; Pri
chindelul : Magheru. Lumina, 
Al. Pcpov, Flacăra ; Enrico 
Caruso: V. Alecsandri ; Po
veste nordică : I. C. Frimu, 
înfrățirea între popoare, V. 
Roaită, Volga; Faptele eroice 
ale Leningradului : Central ; 
Frumoasa aventură : Victoria, 
Moșilor, Drumul Serii, 30 De
cembrie ; Congo in luptă 
— Rațiunea împotriva demen
ței : Maxim Gorki ; Un punct 
de sprijin în cer — Tigrii — 
Atomul în slujba omului — 
O aventură în Cosmos — 
Vreau să știu tot: Timpuri 
Noi ; Departe de patrie : Ti
neretului ; Ursul alb: 8 Mar
tie, T. Vladimirescu ; Unul 
dintre noi: Grivița ; Norman
die Niemen : Cultural; Stan 
și Bran, studenți la Oxford: 
Unirea ; Mama India : Cons
tantin David ; Hatifa : Arta ; 
Cîntecul mării: Munca ; A- 
veau 19 ani •• Donca Simo, B, 
Delavrancea ; Portretul unui

necunoscut: 16 Februarie;
Batalionul negru : M. 
nescu. Aurel Vlaicu ; 
temporanul secolului: 
Iar ; Ani înflăcărați: Ilie Pin- 
tijie ; De la Apenini la Anzi: 
8 Mai 5

Emi- 
Con- 

Pcpu-

/ntrecerea se desfășoară nu 
numai în secțiile direct 
productive, dar și în cele 

de proiectare ale uzinei.
Iati-i la o masă pe tinerii 

ingineri Popescu. Vaier iu, și 
Dancu Ștefan. Ei lucrează la 
mimiU-ea unui ăontor monofa
zat cu performanțe la nivelul 
tehnicii mondiale.

—• Pină olum, in uzina noa
stră se produceau 4—5 tipuri de 
contort (cu colori miei), spun ei. 
Pentru 10 anperi un tip, pentru 
20 amperi alt tip etc. Un contor 
mic nu poale fi folotil dacă ci
neva cumpără ft radio fi le- 
Imtsor și racilor. Or, acesta este 
■a lucra normal pentru orice fa
milie de muncitor, azi. Noi 
te-am angajat m creăm un con
tor care, etingind performanțele 
■oier moi bune contoare de pe 
gtega moodiale, si reunească la 
sa fac 4 dintre tipurile de con
toare produse pină acum. tn 
rtnssee celei de-e 40-a aniteriârî 

primele contoare 
tor fi gata...

fi secția ^proiectări- 
ttrfe^aatca”. îndeplinirea 

Biractmedor parudujul stă fi aici 
la bane insrecerii. Pe a majâ — 
ea eparet telefonie elegant, de 
cui, oare eibi. de o formă oero- 
di«Bieă. In geefie se lucrează 
tabed. Ca inginerii nici nu-i 
■hip de ierbii. S-au angajat șă 
foci azi primele probe și tre- 
bena să se naă de cuvint.

— Aparatul pe cere il vedeți', 
eeee need nostru telefon 
aisăe.:. -- di explicații tinărul 
Măsăoaa Csisek luliu. Spre deo- 
•dbin de eeqjbhi/ telefon, proiec
tul reslăsat are o serie de avan
taje cum ar fi aspectul mult mai 
piăru* (tadafeauele tor fi de 
dtferue estleri — albe, gri, ivo
riu etc.) eu discul pentru cifre 
d£a plexiglas, transparent, iar 
eoasteurția interioară mult im- 
haaesâft.'-i. Vor fi de asemenea, 
w-u: mu. ușoare (cu aproape 

kg decit cele actuale) ceea 
ea fa-e ca. odată eu îmbunătăți
rea eahtolii. <ă se odă fi prețul de 
cast, eaestribaind ostiei la inde- 
plinirea angajamentului uzinei 
de a realiza pini la sfirșitul a- 
waln» 1961 3.500.000 lei econo
mii. In plus. noul telefon intru- 
nețte calități acustice deosebite, 
<e tor eru« complet paraziții și 
pocniturile care apar uneori In 
'.impui convorbirii. Mai trebuie 
remarcat faptul că la noul a- 
nareț a fort îmbunătățit siste
ma! de apei, iar soneria —.pre* 
MVtâ cb clopoței muzicali 

fă reflate. Ești undeva mai 
fep^rt^ erei să auzi telefonul? 
ti reglezi si tune tare. Lucrezi 
ți rrex ai nu te deran jeze ? îl 
poți ftxa *for tune mai puțin 
intens

.. < trecut mult timp de cînd 
•intern în secția ,,proiectări-apa- 
rate telefonice" și nici unul din
tre membru colectivului de teh- 
ntcieni și mgrnen n-au avut o 
clipă de răgaz. latâ--i acum ci
tind zemnele abia vizibile de pe 
o bandă roșiatici ieșită dintr-un 
aparat care verifică calitățile 
noului telefon.

— Bun^. Bun... Dor poate fi 
și mai bun iși spun unul 
altuia.

Și lucrează mai departe.

imbu-

La cinematograful „MAXIM GORKI" 
rulează filmele documentare de lung metraj 

„RAȚIUNEA ÎMPOTRIVA DEMENȚEI** 
și

„C0N60 ÎN LUPTA"

pentru orchestră
nină, poartă aici o cantilenă 
nostalgică de o minunată no
blețe poetică. în aceste pa
gini. prin contrast cu Prelu
diul la unison, țesătura simfo
nică e densă; compozitorul 
recurge acum la posibilitățile 
de expresie ale îmbinărilor de 
voci, care ne prind în împleti
turile lor vibrînd de căldura 
umanistă ce iradiază parcă de 
la inimă la inimă. „Sînt în e- 
sență un polifonist și de loc 
omul frumoaselor acorduri în
lănțuite. Am oroare de ceea 
ce stagnează. Pentru mine, 
muzica nu este o stare, ci o 
acțiune, adică un ansamblu de 
fraze, ce exprimă idei, și de 
mișcări care poartă aceste 
idei în cutare sau cutare di
recție... Oricît de scurtă ar fi, 
o lucrare nu merită numele 
de compoziție deeît dacă se 
poate discerne în ea o linie, o 
melodie sau, ceea ce este și 
mai bine, o suprapunere de 
melodii". Cuvintele lui Enescu 
ne îndeamnă să căutăm, să 
descoperim tăinuitele frumu
seți nu numai în îmbinările 
de voci din Menuetul lent ci 
și în alte pagini asemănătoare 
ale creației sale cum ar fi a- 
celea din Octetul 
de ori Dixtuorul 
flători etc. etc.

Partea a treia
orchestrală este un Interme
diu, o' admirabilă piesă lirică

pentru coar- 
pentrii su

din Suita l

ce leagă Menuetul lent de fi
nal.

Finalul Suitei I pentru or
chestră 
pare la 
zar, din 
Treptat, 
se amplifică, 
toare. Ritmurile, 
melodice, exploziile de umor 
care se iscă lasă locul, la un 
moment dat, unei melodii gra
țioase a oboiului, contrastind 
cu agitația de pină atunci. 
Dezvoltarea motivelor expuse 
este antrenantă, captivîn- 
du-ne prin dramatismul ei.

Echilibrul, mișcarea, exube
ranța viguroasă, vulcanică 
chiar, caracterizează întreaga 
lucrare care găsește în sufle
tele noastre coardele cele 
mai potrivite pentru a vibra 
la unison cu remarcabila crea
ție enesciană înscrisă la înce
putul viitorului concert al Fi
larmonicii care poartă numele 
celui mai de seamă muzician 
romîn.

P.S. In afara Suitei l-a de 
George Enescu, programul 
concertului radiodifuzat dumi
nică dimineața mai cuprinde 
Concertul nr. 3 pentru pian 
de L. Van Beethoven (solistă 
Rita Bouboulidi din Grecia) și 
„Simfonia Primăverii' 
Britten 
treseu.
Piso).

de George Enescu 
început un dans bi- 

vremuri străvechi, 
treptat sonoritățile 

devin străluci- 
vîrtejurile

de B.
(soliști Emilia Pe- 

Mcrtha Kessler, Ion
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In Consiliul de Securitate Vești din țările socialiste
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continuă discutarea
situației din Angola

NEW YORK 15 (Agerpres). 
■— TASS transmite: La 14 
martie a avut loc ședința Con
siliului de Securitate al 
O.N.U. la care a fost exami
nată situația din Angola.

Deși Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat declarația cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale, regimul fascist al lui 
Șalazar, sprijinit de aliații săi 
influențî- din N.A.T.O., se 
străduiește să treacă prin foc 
și sabie mișcarea populară și 
să mențină regimul colonial 
în posesiunile sale din Africa.

Declarațiile reprezentanților 
statelor africane independente 
au fost o adevărată expri
mare a mîniei popoarelor ^a- 
fricane, provocată de acțiunile 
sîngeroase săvîrșite de colo
nialiștii portughezi în Angola. 
Delegatul Ghanei, Quaison 
Sackey, a declarat că Con
siliul de Securitate tre
buie să ceară guvernului por
tughez să înceteze represiuni-

le și să pună în libertate pe 
luptătorii pentru libertate și 
să trimită în Angola o comi
sie care să cerceteze crimele 
săvîrșite.

Delegatul Liberiei a demas
cat afirmațiile reprezentantu
lui Portugaliei că evenimen
tele din Angola constituie „o 
chestiune internă" a Portu
galiei și de aceea nu pot fi 
examinate în O.N.U.

El a expus în continuare 
proiectul de rezoluție pentru 
problema aflată în exami
nare, propus de delegația ce 
o conduce împreună cu dele
gațiile Ceylonului și Republi
cii Arabe Unite. Autorii pro
iectului de rezoluție se refe
ră la Declarația cu privire la 
acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
adoptată în decembrie anul 
trecut de Adunarea Generală 
a O.N.U- Și cer ca guvernul 
Portugaliei „să examineze ne- 
întîrziat problema luării de 
măsuri și efectuării reforme-

lor in Angola" în scopul adu
cerii la îndeplinire a acestei 
hotărîri istorice.

Expunerea reprezentantului 
portughez, Garin, a fost plină 
de impertinență și fățărnicie. 
„Ocupați-vă de 
iar noi ne vom 
burile noastre", 
legaților O.N.U. 
autorităților portugheze 
pună capăt masacrelor î 
potriva patrioților Angolei.

Cu aceasta ședința Consi
liului de Securitate a luat 
sfîrșit.

• In apropiere de Riga, pe 
riul Daugava, a început con; 
struirea uneia dintre cele mai 
mari hidrocentrale din regiu
nea Balticii. Conform calcule
lor preliminare puterea acestei 
hidrocentrale de la Pieavineas 
va fi de 600.000 kilovați. Noua 
construcție a septenalului, hi
drocentrala de la Pieavineas, 
va alimenta cu energie electri
că ieftină cele trei republici 
sovietice din regiunea Baliticii : 
Lituania, Estonia, Letonia.

Poporul algerian 
își continuă lupta

TUNIS 15 (Agerpres). - 
Agenția France Presse rela
tează că în seara zilei de 14 
martie purtătorul de cuvînt 
din Tunis al guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria 
a dat publicității o declarație 
în care se arată că poporul 
algerian își continuă cu suc
ces lupta împotriva trupelor 
franceze.

în declarația purtătorului 
de cuvînt se subliniază că în 
numeroase regiuni trupele 
algeriene au provocat pierderi 
unităților franceze.

Comentatorul agenției Fran
ce Presse subliniază că la 
Tunis declarația purtătorului 
de cuvînt al guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria 
este interpretată ca „o pu
nere în gardă a opiniei pu
blice internaționale pentru a

nu se 
tuala 
tive cu reprezentanții guver
nului de la Paris ar fi conse
cința unei victorii militare a 
trupelor franceze din Alge-

crea impresia că even- 
începere a unor trata-

treburile dv., 
ocupa de tre- 
a spus el de- 
care au cerut 

să 
îm-

-------•-

Cereri de evacuare 
a trupelor americane 

și spaniole 
de pe teritoriul 

Marocului
RABAT 15 (Agerpres). ■= 

Ziarul „Al Alam" a publicat 
un articol semnat de El Fassi, 
președintele Partidului „Istiq- 
lal', care cere evacuarea nein- 
tirziată a tuturor trupelor și 
bazelor americane și spaniole 
de pe teritoriul marocan.

Marocanii nu sint siguri, 
scrie El Fassi, că S.U.A. nu-și 
vor folosi bazele de pe teri
toriul marocan pentru a acorda 
asistență militară Franței și 
Spaniei împotriva Marocului 
așa cum le acordă astăzi spri
jin politic.

Comunicatul 
guvernului francez 

în problema 
tratativelor 

franco-algeriene
PARIS 15 (Agerpres).

Miercuri seara, în urma unei 
ședințe a Consiliului de Mi
niștri prezidată de generalul 
de Gaulle, a fost dat publici
tății un comunicat în care se 
arată că „Consiliul de Miniș
tri al Franței a confirmat do
rința sa de a vedea angajin- 
du-se, prin intermediul unei 
delegații oficiale, tratative cu 
privire la condițiile autode
terminării populației algerie
ne, precum și cu ; 
problemele legate de

Tot miercuri seara, 
ședințele guvernului 
riu al Republicii 
Krim Belkassem, a 
la Tunis că guvernul provizo
riu „se va reuni foarte curînd 
în ședință oficială pentru a 
studia evoluția problemei al
geriene sub toate aspectele",

privire la
! aceasta14.' 

vicepre- 
provizo- 
Algeria, 
declarat

® Actualul plan cincinal al 
R.P. Polone prevede investirea 
sumei de 1,7 miliarde zloți pen
tru modernizarea și lărgirea 
industriei de cauciuc. Aproape 
jumătate din sumă va fi alo
cată pentru construirea unei 
mari fabrici de anvelope la 
Ols-ztyn. Construirea acestui 
mare obiectiv al industriei 
de cauciuc va începe în anul 
1962, iar trei ani mai tîrziu, 
fabrica de la Olsztyn va da pri
ma serie de anvelope.

• In ultimii ani, oamenii 
muncii din R.P. Bulgaria parti
cipă din ce în ce mai masiv la 
extindere^ și cultivarea planta
țiilor forestiere. Numai în cursul 
anului trecut muncitori, funcțio
nari; tineri și tinere au efectuat 
la lucrările de împădurire 
1.357.000 zile de muncă. Au 
fost împădurite 92.500 ha. Peste

Pe zi ce trece, crește numărul șomerilor in S.U.A, 
(Ziarele)
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a NOUL GULLIVER
Desen de V. VASILIV. ,

Un articol care biciuiește 
reclama făcută modului

de viață american
iarul ,N’ew York Herald 

i următo- 
articol intitulat „Cum 

milionar" de John

rjiarul „New York
/j Tribune" publică 

rul < - ’ ........
sâ devii 
Crosby.

.Astăzi 
bogat în 
înainte”, a declarat triumfător 
fiul meu. „De unde ai scos ideea 
asta prostească m-am infor
mat eu.

,Așa scrie chiar mei în re
vista „Look". Și mi-a arătat. 
Da, așa era scris negru pe alb. 
Un articol intitulat „banii” sem
nat de Leonard Gross. Articolul 
începea astfel : „Astăzi în S.UA. 
este mai ușor ca oricind înainte 
să te îmbogățești".

„Dacă este așa ușor să te îm
bogățești, cum se face că tu, tă
ticule...”

„De ce nu ești la școală ?" 
m-am zbîrlit eu.

„Nu e școală. Primarul a în
chis toate școlile din cauza ză
pezii. Tăticule, dacă e așa ușor 
să te îmbogățești, cum se face 
că tu nu te-ai îmbogățit..."

,J)u-te să te joci în zăpadă ! 
E foarte bine pentru tine 1"

„De fapt toată lumea este bo
gată în afară de noi, tăticule. 
Chiar aici scrie că un om pe 
nume Jameson a înființat o so
cietate de electronică cu 3.000 
de dolari și peste patru ani avea 
1.800.000 dolari. De ce nu faci 
și tu așa ceva ?“

„Pentru că îmi pierd timpul 
cu tine toată ziua l De aia", am 
răspuns eu. „Cum pot să mă 
îmbogățesc cînd tu îmi bați capul 
toată ziua. De ce nu ieși afară

este mai ușor să devii 
S.U.A. decit oricind

să te joci și să-mi dai o șansă 
de a mă îmbogăți".

Ei bine, a ieșit. Presupun că 
se așteaptă ca pînă se înapoiază 
pentru dejun eu să mă fi îmbo
gățit. De ce oare revista „Look” 
bagă asemenea idei în capetele 
unor copii nevinovați ?

Am luat revista, care săptămî
na trecută avea o copertă aurie. 
„Totul despre bani", scria pe 
copertă. „Cum se fac”, „Cum 
se înmulțesc”, „Cum se cheltu
iesc", „Ne putem oare permite 
să fim bogați ?".

Ne putem oare permite sâ fim 
bogați ?

ușor accesibila 
mici —t consti- 

că astăzi în so
wn om care

Răsfoind 
presa străină

Cum pot să știu ? Știu că nu 
pot să-mi permit să fiu sărac 
deoarece creditorii se țin după 
mine. Dar, dacă nu pot să-mi 
permit nici si fiu bogat, ce-mi 
pot permite oare ?

Aceste maimuțăreli intitulate 
„Totul despre" sint ultima nebu
nie a revistelor și aș dori să 
înceteze cu ea. „Totul despre 
Porto Rico”, „Totul despre De
troit", „Totul despre sindicate". 
Apoi revistele publică 224 de 
pagini (cu poze în culori) des
pre un subiect pe care nu do
rești să-l cunoști atît de amă
nunțit.

Cred că „Life" a fost revista 
care a început aceste absurdi-

tați. „Viața bună” va constitui 
subiectul unui întreg număr al 
revistei „Life" și în interiorul ei 
ți se spune că 2.000 de cores
pondenți și 4.822 de fotografi 
împrăștiați de la Nome la Miami, 
au muncit doi ani pentru a-ți 
da acest număr monstruos care 
iți spune cit de fericit și de bo
gat ești.

Am deschis revista „Look", 
„Frank Jameson — scria acolo 
cu litere negre 
tuturor copiilor 
tuie dovada vie 
ci etatea noastră
vrea poate totuși să se îmbogă
țească. Jameson nu are titluri 
academice și talente neobișnuite. 
El este vioi dar nu inteligent".

Hm ! Frumoase prostii de bă
gat in capete tinere naive. Am 
întors pagina: „Cum să-ți alegi 
un agent de bursă. Vnul adevă
rat îți poate face o avere. Iată 
citeva trucuri”. Dumnezeule bun, 
cum voi explica asta capiilor 'i 
Toată lumea în afară de mine 
face avere. Am întors o uită pa
gină. „Femeia self-made". „Ea 
a început cu 250 de dolari. Peste 
15 ani acea primul ei milion".

O revistă ca asta îți poate dis
truge toată ziua. îmi reamintesc 
vremea and era la modă să-i 
urăști pe bogați. Acum îi alegem 
în funcția de președinte al 
S.U.A. sau de guvernator al sta
tului New York. Revistele publi
că numere întregi pentru a ne 
spune că bogății sint de fapt la 
fel ca mine și ca tine...”

20.000 ho ou fost plantate cu 
plopi.

• Ziarul „Neues Deutschland'4 
relatează că Uzinele optice din 
Rathenow au realizat în anul 
1960 un număr de 36 de ino
vații care sint introduse în pro
ducție în anul 1961. Printre a- 
cestea se numără realizarea 
unui microscop pentru obser
varea metalelor în camere de 
ardere, microscop destinat Cen
trului de cercetări atomice de 
la Rossendorf, De asemenea a 
fost realizat un nou tip de tub 
binocular, folosit ca dispozitiv 
care se anexează la diferite 
microscoape astfel încît obser
vațiile pot fi efectuate cu am
bii ochi, obiectul văzîndu-se 
mai bine.

• Combinatul industrial, unul 
din cele mai mari întreprin
deri industriale din R.P. Mon
golă, va da anul acesta o pro
ducție în valoare de 89,4 mi
lioane de tugrici. In compara
ție cu anul trecut producția 
globală a combinatului indu
strial va crește cu 36,6 la sută, 
în cinstea celei 
aniversări 
colectivul 
trial și-a 
producă 
metri de 
de cisme 
de țesături etc.

de-a 40-a 
a revoluției populare 
combinatului indus- 
luat angajamentul să 

suplimentar 15.000 
pîslă, 18.000 perechi 
de piele, 9.000 metri
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Demonstrație 
de protest 

a studenților 
filipinezi

proximativ o mie de stu
denți au organizat în 
fața clădirii Congresu

lui o demonstrație de protest 
împotriva efectuării unei an
chete privind „activitatea co
munistă" în Universitatea de 
stat din Filipine.

După cum anunță corespon
dentul agenției Associated 
Press, demonstrația a avut loc 
în momentul în care comisia 
Camerei reprezentanților pen
tru cercetarea activităților an- 
tifilipineze examina problema 
activității comuniste".

; w £ si -i

La 4 martie a.c. s-au întrunit la Tokio circa 70.000 de mineri pentru a lua parte la deschi
derea acțiunii unite a muncitorilor în vederea măririi salariilor și îmbunătățirii asigurărilor so

ciale, In fotografie : Sosirea Ia Tokio a unui grup de mineri din Kyushu.
Foto : JAPAN PRESS-Tokio

Fidel Castro: Heusinger 
trebuie sâ plece

Castro, 
eroii care 
lupta re- 
libertatea

s-a

Corespondentul agenției U- 
nited Press Internatio
nal transmite din To

ronto: La 13 martie, în fața 
clădirii „misiunii Scott"
strîns din nou o mulțime de 
copii pentru a li se împărți 
hrană. Acesta este rezultatul 
celei mai grele depresiuni e- 
conomice din Canada din 
timii 20 de ani.

De săptămîna trecută, 
cînd a început campania 
hrănim copiii" peste 120 
copii se așează zilnic la rînd 
alături de 600 șomeri pentru a 
primi masa de prînz lâ misi
une.

Se intensifică lupta 
studenților greci

Qitudenții din 
^3 Grecia își in

tensifică lup
ta pentru drepturi
le lor. La 13 mar
tie a avut loc la A- 
tena o demonstrație 
a studenților de la Școala tehnică su- 
Școala economică și 
comercială supe
rioară împotriva 
planurilor de reor
ganizare a sistemu
lui de învățămînt 
economic superior, 
după modelul ame-

ul-

de 
„să 
de

HAVANA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 13 mar
tie Cuba a serbat cea de-a 4-a 
aniversare a acțiunii eroice a 
revoluționarilor cubani, atacul 
săvârșit asupra palatului pre
zidențial al luj Batista din 
Havana de către organizația 
de tineret „Directoratul revo
luționar".

în Piața din fața universi
tății, plină de mii de cubani 
în ciuda ploii torențiale, a 
avut loc un miting la care a 
luat cuvîntul Fidel

Vorbind despre 
și-au dat viața în 
voluționară pentru
și fericirea poporului, Fidel 
Castro a declarat:

Revoluția noastră este unul 
din evenimentele care vor in
tra în istoria poporului și a 
generațiilor- care săvîrșesc a- 
ceastă revoluție, vor spune cu 
admirație generațiile viitoare 
din Cuba, din America Latină 
și din întreaga lume.

Dezvăluind cauzele pentru 
care imperialiștii urăsc revo
luția cubană, Fidel Castro a 
declarat:

Ej vor să înfrîngă revoluția 
pentru că poporul Cubei arată 
celorlalte popoare din Ame-

rica calea justă spre eliberare 
și dreptate. Milionarii ameri
cani se tem de un singur lut 
cru — să nu-și piardă afacerile 
din țările americane, resurse
le lor petroliere și latifundiile, 
să nu piardă pe muncitorii 
care le lucrează pe nimica 
toată, să nu-și piardă piața 
pentru capitalurile lor.

Omenirea nu are nimic de 
învățat de la imperialiști, a 
declarat în continuare Castro. 
Omenirea poate învăța numai 
de Ia popoare? ca poporul 
nostru, ca popoarele sovietic, 
chinez, cehoslovac, ca popoat 
rele tuturor țărilor socialistei 
ca popoarele Egiptului. Indo
neziei, Congoului. Omenirea 
poate învăța de la popoarele 
care au zdrobit lanțurile, dar 
ea nu poate învăța de la cei 
care timp de veacuri au făurit 
pentru ea aceste lanțuri.

Castro și-a încheiat cuvîn- 
tarea cu următoarele

„înainte, mereu 
Iată datoria noastră, 
întotdeauna 
gata de 
tria sau 
vinge

Mii de _ ____  __
cor cuvintele rostite de Gas-: 
tro „Vom învinge

cuvinte: 
înainte!
Să fim 
hotărîți.fermi, 

orice sacrificii! Pa- 
moartea I Vom în-

cubani au repetat în

NEW YORK 15 (Agerpres). 
— Comitetul Executiv al Co
mitetului Național al Parti
dului Comunist din S.U.A. a 
dat publicității la 14 martie o 
declarație.

In timp ce criminalul nazist 
Adolf Eichmann va ocupa lo
cul pe banca acuzaților, se 
spune in declarație, compli
cele său nazist la asasinate, 
generalul Adolf Heusinger se 
va instala in apartamentele 
Pentagonului în calitate de 
președinte al Comitetului re
prezentanților militari ai or
ganizației Tratatului Atlanti
cului de Nord.

Heusinger, se arată în de
clarație, a fost principalul au
tor al planurilor invaziei ban
delor hitleristg intr-o serie de 
țări aliate. Trupele de ocupa
ție de sub comanda lui au ni
micit populația civilă. Din 
ordinele lui directe au fost 
spînzurați și împușcați patrio- 
ții partizani, au fost rase de 
pe suprafața pămîntului sate 
întregi.

înainte de a-și începe activi
tatea în N.A.T.O., Heusinger 
a contribuit la crearea arma
tei vest-germane completată 
cu elemente naziste, cerînd să 
i se pună la dispoziție arma 
atomică.

In încheierea declarației se 
spune : Heusinger trebuie să 
plece. Politica care duce la in
trarea lui Heusinger în Pen
tagon, trebuie abolită.

Noi succese ale trupelor guvernamentale
rican. Această re- îmbunătățire» »i- 
organizare ar duce tuației lor. In urma 
la închiderea unor refuzului autoritiți- 
instituții de învăță- 
mint superior.

Continuă greva 
studenților de la

laoțiene in luptele împotriva rebelilor

perioară din Salo
nic. Peste 70 de stu
denți de la această 
școală au efectuat 
recent un „marș al 
foamei" la Atena, 
unde au prezentat 
guvernului revendi
cări cu privire la

lor de a le satisface 
revendicările, stu
denții au declarat 
grevă.

Ziarul „Avghi" a- 
nunță că zilele tre» 
cute poliția a pă
truns cu forța în- 
tr-un local în care 
se ținea o adunare 
a studenților din 
'Atena și a maltra
tat pe studenți.

Succesul expoziției de pictură romînească 
de la New-Delhi

NEW DELHI 15 (Agerpres). - 
La 12 martie a.c. s-a închis la 
New Delhi Expoziția Internațio
nală de artă, la care R. P. Ro- 
mînă a participat cu lucrări ale 
pictorilor C. Baba, H. Catarg!, 
Al. Ciucurencu, D. Ghiață, Gh. 
Șaru, St. Szoni și alții.

Picturile rominești s-au bucu
rat de succes.

Expoziția internațională de 
artă urmează să fie deschisă și 
în celelalte orașe mari din In
dia.

Lo 25 martie expoziția se des
chide Ia Jaipur, capitala statului 
Rajasthan.

HANOI 15 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de 
radio „Vocea Patet Lao“, tru. 
pele guvernamentale ale Lao- 
sului continuă să urmărească 
pe inamic atît la nord cît și 
la sud de Sala Fukun. Astfel; 
unitățile conduse de căpitanul 
Kong Le și detașamentele 
Patet Lao l-au atacat pe ina
mic în regiunea Sala-Pakeng 
(situată Ia 20 km nord de 
Sala Fukun). A fost nimicit 
aproape în întregime un bata
lion inamic ale cărui rămășițe 
se retrag în direcția Luang 
Prabang. Pe de altă parte, 
trupele rebele care ocupau 
sectorul Ban Kieng, situat la 
80 km sud de Sala Fukun au 
fost forțate să se retragă în 
direcția Vientiane. In cursul 
retragerii lor ele au fost ata
cate în repetate rînduri de 
forțele locale de partizani 
care le-au provocat mari pier
deri.

Pe frontul din partea de 
sud a provinciei Xieng Kuang 
trupele rebele au întreprins 
din ordinul consilierilor ame-

Gizenga se opune 
dezmembrării Congoului

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Agenția MEN a dat publici
tății o știre din Stanleyville 
în care se arată că Antoine 
Gizenga, conducătorul gu
vernului legal al Republi
cii Congo, a adresat lui 
Hammarskjoeld o telegramă 
în legătură cu hotărîrea tră
dătorilor poporului congolez, 
adoptată la conferința de la 
Tananarive de a dezmembra 
Congo în cîteva state mario
netă.

„Antoine Gizenga — se 
spune în știrea agenției — a 
declarat că orice hotărîre în 
problema congoleză trebuie 
să se bazeze pe principiile a- 
părărli adevăratelor interese 
ale poporului Congoului și 
întăririi suveranității Repu
blicii Congo pe arena inter
națională. Nu poate fi ignorat 
faptul constituțional că gu
vernul care a fost condus de 
Patrice Lumumba ucis în 
mod bestial în Katanga și 
care continuă să funcționeze 
sub conducerea mea este un 
guvern legal, care se bucură 
de încrederea parlamentului 
— organul suprem al statu
lui.

Guvernul legal este de pă
rere că situația din Congo 
poate fi stabilizată numai în 
cazul dacă vor fi îndeplinite 
următoarele două condiții: 
1) Guvernul legal trebuie 
să-și exercite puterea pe în
tregul teritoriu al Republicii 
Congo și 2) Este necesar să 
se facă tot posibilul.' pentru .. 
ca să fie convocat din nou—--—_ --- ----  - —. —

parlamentul Republicii Con-

go, care va decide soarta 
poporului congolez.

Guvernul legal consideră 
că orice altă metodă de re
glementare a problemei con
goleze trebuie respinsă deoa
rece ea ar fi sortită eșecului 
din cauza încercării ce s-ar 
face de a se reglementa pro
blema fără să se țină seama 
de interesele poporului și 
fără să fie consultați repre
zentanții lui legali, aleși în 
mod liber de acest popor, 
încercare îndreptată împo
triva intereselor întregii 
țiuni

PARIS 15 (Agerpres). — în 
orașul Șangugu,. situat pe 
frontiera dintre provincia 
Kivu și teritoriul Ruanda- 
Urundi, aflat sub tutela Bel
giei a avut loc o ciocnire în
tre subunitățile malayeze ale 
trupelor O.N.U. și trupele gu
vernului legal al Republicii 
Congo.

După cum anunță cores
pondentul Agenției France 
Presse, trupele O.N.U. au 
folosit mijloace blindate, des- 
chizînd focul asupra sol
daților congolezi. Potrivit da
telor preliminare, au fost 
uciși și răniți 50 de congo-

ricani cîteva atacuri care au 
fost respinse de trupele gu
vernamentale. Potrivit unor 
date incomplete,- inamicul a 
lăsat pe cimpul de luptă peste 
70 de morți. ■

în urma înfrângerilor sufe
rite moralul soldaților și ofi
țerilor rebeli a scăzut foarte 
mult. După cum anunță pos- 
tul de radio „Vocea Laosului44, 
două companii rebele din gar
nizoana Vang Vieng și una 
din regiunea Moung Saya au 
trecut de partea trupelor gu
vernului legal. Numeroși' sol
dați dezertează. între 8 și 10 
martie de partea trupelor a- 
liate au trecut peste 50 de ofi
țeri și subofițeri. Ei și-au ex
primat dorința de a lupta 
împotriva clicii rebele Boun 
Oum-Fumi Nosavan.

★
PNOM PENH 15 (Agerpres). 

La 15 martie primul ministru 
al guvernului Laoșului, prin
țul Suvanna Fumma, a ple
cat pe calea aerului din Pnom 
Penh într-o călătorie înde
lungată printr-o serie de țări 
flin Asia, Africa și Europa, 
făcînd o primă escală la 
Hongkong.

înaintea plecării, Suvanna 
Fumma a făcut o declarație 
pentru presă, în care a vor
bit despre itinerariul și sco
purile călătoriei sale. Voi in
forma guvernele care sprijină 
politica mea de neutralitate 
și conciliere generală despre 
evenimentele care s-au suc
cedat în Laos de la semna
rea acordurilor de la Gene
va, despre năzuințele po-

porului laoțian — a declarat 
el. Totodatăj le voi ruga să 
se pronunțe cît mai grabnic 
pentru convocarea Conferin
ței celor 14 state.

Referindu-se la itinerariul 
călătoriei sale, prințul Su- 
vanna Fumma a declarat că 
se va opri la Rangoon, Delhi, 
Cairo, Paris, iar apoi Ia Lon
dra. în afară de aceasta, va 
vizita o serie de țări din Eu
ropa centrală și răsăriteană 
și se va înapoia din călătorie 
prin Pekin și Hanoi.

---------

Confiscarea temporară 
a întreprinderilor 

belgiene din Sumatra 
de Nord

DJAKARTA 15 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al ar
matei indoneziene a anunțat 
la 15 martie că administrația 
militară a confiscat temporar 
toate întreprinderile belgiene 
din Sumatra de nord.

Ordinul cu privire la con
fiscare, anunță corespondentul 
agenției France Presse, a fost 
dat de generalul Nasution, mi
nistrul Apărării Naționale, șe
ful Statului major al armatei 
indoneziene. Această măsură, 
se arată în știre, a fost luată 
în urma nemulțumirilor se
rioase provocate indonezieni
lor de către Belgia în legă
tură cu asasinarea lui Patrice 
Lumumba.

PE SCURT

Mercenari ai Iui Chombe se pregătesc pentru acțiuni de repri
mare împotriva patrioților kata nghezi care luptă pentru libert 

tatea Congoului.

R P. Chineză sint in viitor 
valabile pentru toate statele.

NEW YORK. - La 15 max
tie ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., A. A. Gromîko, 
șeful delegației sovietice la 
cea de-a 15-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., a a- 
vut o întrevedere cu A. Ste
venson, reprezentantul perma
nent al Statelor Unite la 
O.N.U. în timpul convorbirii 
care a avut loc cu acest prilej 
s-au discutat probleme referi
toare la lucrările sesiunii A- 
dunării Generale a O.N.U.

LONDRA. — în seara zilei 
de 15 martie primii miniștri ai 
țărilor Commonwealthului re
uniți la Londra au dat publi
cității un comunicat in care 
se anunță că Uniunea Sud- 
Africană va înceta să mai facă 
parte din Commonwealth.

PARIS. — „Mișcarea pentru 
. , ‘ ' rasismului,
antisemitismului44 a adresat 
Iui de Gaulle o scrisoare în 
care protestează împotriva 
proiectatei vizite la Paris a 
primului ministru al Uniunii 
Sud-Africane.

AKMOLINSK. — La 15 
martie N. S. Hrușciov a avut 
o convorbire cu constructori, 
arhitecți, activiști de partid 
și ai sovietelor, cadre de con
ducere din Kazahstan. N. S. 
Hrușciov a declarat că în re
giunea pămînturilor desțele
nite construcțiile trebuie să 
se desfășoare după metode in
dustriale, în proporții vaste.

PRAGA. — Federația Sindi
cală Mondială a luat hotă
rîrea să constituie o comisie 
sindicală juridică internațio
nală pentru apărarea Și ex
tinderea drepturilor sindicale 
și ocrotirea victimelor repre
siunilor anti-sindicale. Refe
ratul asupra acestei probleme 
a fost susținut de tov. Elena 
Teodorescu, secretar F.S.M.

BRASILIA. — Potrivit rela
tărilor agenției France Presse, 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Braziliei a anunțat la 14 
martie că in urma hotăririi pace, împotriva 
președintelui Quadros de a 
stabili relațiile cu toate țările 
lumii, pașapoartele braziliene 
care cuprindeau pînă acum 
restricții de validitate pentru 
țările socialiste din Europa și
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