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Plecarea delegației R. P. Romîne 
la ședința Comitetului politic consultativ 

al țărilor Tratatului de la Varșovia

tnc'ntec plecării, pe peronul goni Băneasa
Vineri seara a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre Mos
cova, delegația Republicii 
Populare Romine care va 
participa la ședința Comitetu
lui politic consultativ al țări
lor Tratatului de la Varșovia.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. prim-secretar al C. C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Ramîne, 
șeful delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, general de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, Corneliu 
Mănescu, ministrul Afacerilor 
Externe, și Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării.

La plecare, pe peronul gării 
Băneasa, membrii delegației 

au fost salutați de tovarășii 
Gheorghe Apostol. Emil 
Bodnăraș. Petre Borilă. Nico
lae Ceaușescu, Chim Stoica. 
Alexandru Drăghki. Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Colin, 
Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Alexandru Bir- 
lâdeanu, Avram Bunaciu, de 
membri ai C. C. al P.M.R., ai 
Consiliului de stat și ai gu
vernului, activiști de partid și 
de stat, conducători ai orga
nizațiilor de masă.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

(Agerpres)

Au terminat însămînțările

din epoca I
Zilnic, în gospodăria agri

colă colectivă ..Partizanii pă
cii" de la Scărișoara, pe Va
lea Oltului, este o activitate 
specifică primăverii care anul 
acesta a sosit și în părțile a- 
cestea din vreme. în fiecare 
zi ies și intră în curtea gos
podăriei zeci și zeci de că
ruțe. Iar camioanele colecti
vei parcă nu mai au astîm- 
păr. Se mai cară încă îngră
șăminte naturale pe cîmp, 
îngrășăminte chimice, se iese 
la grăpatul griului, al ogoa
relor adînci de toamnă care 
vor fi însămînțate peste pu
țin timp cu porumb : 530 ha.

Pînă acum însămînțările 
din epoca I au și fost termi
nate. S-au însămînțat 100 ha 
de floarea-soarelui, 85 ha 
sfeclă de zahăr, 63 ha cu bor- 
ceag, 30 cu mazăre, 22 cu 
ovăz, măzăriche și altele.

Cit despre calitatea lucră
rilor făcute ? Numai cuvinte 
de laudă. Tarlalele gospodă
riei parcă sînt grădini. S-au 
respectat toate regulile agro-
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Tovarășului
WALTER VLBRICHT.

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 

Unit din Germania
T ovarășului

OTTO GROTEWOHL, 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romin și 
Consiliul de Miniștri al Re
publicii Populare Romîne vă 
exprimă sincere condoleanțe 
în legătură cu pierderea grea 
suferită prin încetarea din 
viață a tovarășului Heinrich 
Rau, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Comerțului Exterior 
și Intergerman, vechi mili
tant al mișcării muncitorești 
din Germania, luptător activ 
pentru înfăptuirea năzuințe
lor celor mai nobile ale po
porului german.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului 
Muncitoresc Romin

ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Romine

tehnice, toate indicațiile a- 
gronoznului. Nu s-a neglijat 
nici cel mai mic amănunt 
care ar putea duce la creș
terea producției agricole. Ală
turi de cei vîrstnici, tineri ca 
Aristice Paraschivan, Tudor 
Gîscă. Emilian Dade și alții, 
încă de cînd s-a desprimăvă- 
rat, au adus o contribuție 
deosebită la obținerea ace
stor succese pentru înflorirea 
gospodăriei lor colective.

P. GHEORGHIȚĂ

In cinstea aniversarii 
a 40 de ani de la 
înființarea partidului |

In fiecare colț al patriei, in fiecare ate
lier sau uzina, oamenii muncii se întrec 
pentru îndeplinirea cu succes a angaja

mentelor luate in cinstea celei de-a 40-a ani
versări a partidului. Rod ai întrecerii, rezultate, 
fapte, aparent cotidiene, dar deosebit de semni
ficative pentru hotărîrea cu care muncitorii noș
tri răspund chemării partidului, se petrec la fie
care loc de muncă-

Vă prezentăm mai jos citeva.

IA UZINELE
„IANOȘ HERBAL"-CLUJ

La rugămintea noastră, tovarășul Ștefan Nyil- 
gesz, directorul general al uzinelor „lanoș Her- 
bak" din Cluj ne comunică citeva din rezul
tatele întrecerii :

• Pentru îmbunătățirea aspectului încălțămin
tei s-au luat măsuri de îmbunătățire a finisaju
lui (s-a înființat o secție modernă de finisaj, 
iar Ja alte secții s-a înlocuit finisarea manuală 
prin finisarea mecanică).

• Procentul de piei pentru fețe pantofi de 
calitatea l-a, a crescut în ultimul timp cu 4,78 
la sută față de angajamentul luat.

• Din totalul de 8.000 m.p. piele, cit ne-am 
angajat să economisim în anul acesta, s-au 
realizat pînă în prezent 1566 m.p. piele, echi- 
valind cu 11.000 perechi fețe încălțăminte.

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
Prim-secreiar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

3UCVREȘTI
Iubite tovarășe Gheorghe Gbeorghia-Dej!

Uniunii Sovietice, ai PraMBaM SaeWaM Sopran al UXSi 
și al Coocfiialui de MLatwi ai U-RS-S. vă friirtUm in mod 
cordial cu prflejol alegerii ia funcția de președinte ai Consiliu
lui de Stat ai Rețwblirt PipoJiry Boita r.

Alegerea dv. in această fametie inalta este expresia încrederii 
mari pe care —menii amarii din Ura dv. a nutresc față de 
Partidul Muncitoresc Bomia ti tata de dv. prrsiasl. eminent 
activist al Partidului Mont lin iul Ba—ia m al Romi ni ri so
cialiste.

N. HBUȘCJOV L- BREJNEV

24 asarti, 1941

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne Cabinetul tehnic este locul cel mai prielnic de studiu pentru 
tinerii inovatori, Voinescu Ion muncitor și Chon Emanoil ingi
ner de ia Uzinele „Timpuri noi" din București pot fi văzuți ade
seori discutând la cabinet despre problemele tehnice care îi 

preocupă.
B’-'CVRESTI

ti «I ta-

Mascoco. Kreruirâ
24 martie 1941

N. HRUȘCIOV

La Ploiești:

Se ridică noi construcții
PLOIEȘTI. — Printre lucră

rile noi prevăzute în planul 
sfatului popular al regiunii 
Ploiești pentru acest an sînt și 
construirea a 1200 de aparta
mente, a noi cinematografe la 
Ploiești, Buzău și Moreni, 
a unei case de cultură la Cîm- 
pina, fabrici de pîine la Plo
iești și Rimnicu Sărat, școli 
medii la Ploiești și Băicoi, a

unei policlinici la Nehoiu, 
îmbunătățirea alimentării cu 
apă a orașului Buzău etc. 
Multe din aceste lucrări au 
și început. Aproape trei sfer
turi din fondurile necesare 
pentru executarea lor sînt a- 
coperite de beneficiile realizate 
de întreprinderile de interes 
local din regiune.

(Agerpres)

DIN REZULTATELE ÎNTRECERII
• Au intnot in producție două noi sortimente 

de încălțăminte și sint gata de a intra în fabri
cație alte două.

A fost și azi o zi bună, cum obișnuim noi 
să spunem. Brigada n-a dat nici un rebut. 
Toate reperele au fost executate conform do
cumentației tehnice, ele corespunzînd exigen
țelor controlului de calitate. Le-am strîns 
mina băieților cu căldură.

BUCURIA NOASTRĂ, 
A SONDORILOR

AȘA NE-A FOST
ANGAJAMENTUL

— Alo, redacția ? Iată ce vreau să vă trans
mit : azi am controlat piesele produse de ti
nerii din brigada lui Gheorghe Ilie — ne 
spune tov. Ciunciu Ion, controlor la secția 
freze a uzinelor „Timpuri noi"-București. 
Băieții au lucrat 30 de bucăți arbori cotiți 
pentru excavatoare, 25 de suporți pompă S.D., 
diverse osii, 20 carcase B.V., 6 suporți ți alte 
repere.

— Pentru noi, sondorii, clipa terminării de 
forat a unei sonde e plină de emoții și bucu
rii. Și astăzi, brigada noastră, ne spune Ște
fan Crișan, responsabilul brigăzii de tineret 
de la sonda 131 Bodeni, Schela Boldești, a 
trăit tocmai o asemenea bucurie. Azi, sonda 
la care am lucrat noi a intrat în producție 
de țiței. Aplicînd forajul cu turbina, scurtind 
timpul de manevrare și lucrind cu viteze spo
rite am reușit să ajungem cu două zile mai 
devreme la adincimea de 1850 metri, cit era 
planificată sondarea. Mi-ar fi greu să spun 
care dintre tinerii sondori au lucrat cel mai 
bine. Toți și-au adus contribuția. Și Ilie Ra
dulescu și Nicolae Stoian și Traian Manea ți 
toți ceilalți. Economiile realizate de noi se 
ridică la peste 4000 lei.

La redacție a sosit o scrisoare în care Ma
rin Preda, responsabil de brigadă pe Șantie
rul Magistralei Nord.Sud București, scrie :

Dragi tovarăși,
In cinstea celei de a 40-a aniversări a parti

dului, brigada noastră se află in întrecere cu 
brigada condusă de Ciudoescu Nicolae. Amin- 
două executăm operațiile de instalații electrice 
la cele 7 etaje ale unuia dintre cele mai mari 
blocuri de pe șantierul Magistralei Nord-Sud din 
Capitală. Amindouă ne-am angajat să executăm 
numai lucru de bună calitate și să predăm eta
jele cu două zile inainte de termen. Azi, brigada 
noastră □ făcut instalațiile la cinci etaje in loc 
de 2 și jumătate cit era sarcina de plan. Unul 
dintre băieți P. Ilinca, care acum citeva luni era 
incă necalificat, a făcut el singur azi instalațiile 
de la un etaj primind calificativul „foarte bine" 
pentru toate operațiile executate. întreaga bri
gadă a montat azi 31 tablouri electrice, in apar, 
tamente, 54 comutatori, 116 intreruDăfoare. 
101 prize, la care a primit același calificativ : 
foarte bine I Cu operațiile executate de noi. 
blocul va fi gata cu 2 zile inainte de termen. 
Doar așa ne fusese și angajamentul.

(Continuare în pag. 3-a)

Ei n-au ajuns decît la etajul I.
Foto: VASILE RANGA

Zile de vacanță

Seraliștii Au îndeplinit planul de foraj 
pe primul trimestru

In aceste zile peste 2500 de 
elevi ți pionieri din diferite 
regiuni ale țării își petrec va
canța de primăvară în Capi
tală. Cu acest prilej ei vizitea
ză Muzeul de istorie a parti
dului, Palatul Pionierilor, di
ferite întreprinderi industriale, 
Casa Scînteii, noile cartiere de 
locuințe, stadioane și baze 
sportive. De asemenea, ei vor 
face vizite la Muzeul Doftana 
și Muzeul Peleș.

Un grup de 220 de elevi și

pionieri din regiunea Argeș au 
vizitat în cursul zilei de vineri 
Muzeul Doftana. Alte grupuri 
de elevi din regiunile Cluj și 
Oltenia au vizitat Palatul Pio
nierilor, Uzinele „Semănătoa
rea" și unele școli din Capi
tală. Elevii bucureșteni au ple
cat în excursii la Snagov, pe 
Valea Prahovei, pe Valea Ol
tului. Ei vor vizita apoi con
strucții industriale la Săvinești, 
Roznov, Bicaz, Borzești și în 
alte localități.

TELEGRAMĂ
Majestății Sale

Regele PAUL I al Elenilor 
Atena

Cu ocazia zilei de 25 martie, 
ziua națională a Greciei, vă 
rog să primiți maj estate, din 
partea Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne și 
a mea personal, felicitări 
cordiale și urări de prosperi
tate poporului grec prieten.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

ă aflam în micul birou 
al secretariatului Școlii 
medii serale „Timpuri 

noi' din Capitală. Din încă
perile din jur, unde se țineau 
lecții, răzbit eau vag pînă la 
noi explicațiile profesorilor 
și răspunsurile e’er ilar. Vo
cea aceea groasă — fusesem 
prevenit — era a profesorului 
de algebră, iar cea eu timbru 
înalt, melodios, a profesoarei 
de remind. Localul — o clă
dire cu camere obișnuite — 
se vede treaba că nu fusese 
construit pentru un asemenea 
scop. Intr-adevăr, aici a fost 
vila fostului capitalist Jau- 
motte, patronul belgian al 
uzinei de alături, „Lemaitre“, 
botezată simbolic, după națio
nalizare : „Timpuri noi". A- 
ceastă casă, păzită de lachei 
și polițiști odinioară, a deve
nit acum extrem de populară 
prin partea locului, datorită 
luminoasei ei destinații. In 
fiecare după-amiază îi pășesc 
pragul sute de muncitori și 
muncitoare din întreprinde
rile din apropiere, dornici 
să-și completeze studiile. Sint 
elevii-muncitori de la cursu
rile serale — „seraliștii".

La început am crezut că ți 
tinărul brunet intrat in biroul 
secretariatului este unul din
tre acești elevi.

— Aș vrea să mă interesez 
cum mai merg cu învățătura 
frații mei — se adresă el se
cretarei.

— Bine, tovarășe David — 
ii răspunde secretare eu »» 
rimbet reținut. Care rd mte- 
reseazâ ?

— Toți.
— Atunci să începeai cu 

cei din dasa a VIII-o.
— Și aveți frați in toate 

clasele 2 l-am întrebat pe 
noul renii.

— In toate ! sună laconic 
și fără umbri de șagă, răs
punsul.

Secretara zimbea însă me

reu, intr-un fel complice. Am 
devenit și mai atent. Ciudat: 
numele elevilor a căror situa
ție la învățătură îl interesa 
pe tînărul nostru nu se repe
tau. Și erau mulți. O familie 
neobișnuită, cuprinzind peste 
40 de... frați și surori. Numele 
ei adevărat... „Flacăra roșie". 
Tovarășul R. David era dele
gatul comitetului organizației 
U.T.M. din această cunoscută 
întreprindere bucureșteană...

In fiecare zi, după lucru, 
peste 60 de tineri — tăbăcari, 
croitori în piele, ștanțori, cis- 
mari — din fabrica „Flacăra 
roșie' își schimbă locul de 
producție cu cel din băncile 
școlii. Cei mai mulți frecven
tează — la școala din apropie
re — „Timpuri noi1* ; ceilalți 
sînt elevii altor citorva școli 
medii.

— Nu există brigadă ți loc 
de muncă din fabrica noastră 
care să nu-ți aibă -seraliț- 
tii" săi — ține să spună cu 
mindrie tovarășul Ion Topală, 
secretarul comitetului U.T.M.

Intr-adevăr, riritind fabrica, 
cunosăndu-i pe tineri, te în
credințezi cu *țu «tun lucru
rile. Comitetul U.TJă. și bi
rourile orgamzsțtdor de tine
ret pe secțn acordă o atenție 
deosebită acestei probleme. 
Primind tprijmal organizației 
sindicale, gistnd ințelepere p 
ajutor la conducerea intre- 
prinderii, crind îndrumare* 
primanenți < organizației de 
partid, eomtietul U.TJf. diț 
fabrica ^FTeci-s rosse". a reu- 
tit ni desfășoare • muncă 
rodmcă ți cu bane rezutiate

Mai tafi — ți aceasta in 
mod coaznn — »-e dus ți se 
duce • muncă de la om la 
am, de a trezi in riadul tine
rilor interesul ți dvegottea 
pentru studiu — condiție de 
bază pentru formarea mei

L STAVÂBUȘ
(Continuare in pag. 2-a)

La 23 martie sondorii Trus
tului de explorări geologice 
aparținând Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei 
au îndeplinit planul de foraj 
pe primul trimestru al anului.

Realizarea planului înainte 
de termen se datorește me
todelor înaintate de lucru, în
deosebi a forajului cu turbi
na. Cu ajutorul acestei meto
de s-au săpat 42,2 la sută din

planul de foraj pe această 
perioadă. Alături de forajul 
cu turbina, sondorii extind și 
forajul sondelor cu diametru 
redus. Sondorii au putut ast
fel să depășească cu 14 la sută 
viteza de lucru planificată pe 
acest trimestru. Comparativ 
cu primele trei luni ale anu
lui trecut ei au forat în plus 
8600 metri.

(Agerpres)

Bucuria muncii, a tucceselor obținute se poate citi cu ușu. 
rință pe chipul finărultri Vasile Bobircă, responsabilul unei bri

găzi fruntașe de la Fabrice de rulmenți - Birlod, -



PRINTRE MILIONARII
DIN POIANA MARE

Hgjmeroșî turiști 
ne vizitează țara

Și-au făcut 
pe deplin datoria 

Un zgomot suspect, o buf
nitură scurtă venită din adîn- 
cul reactorului în care după 
un lanț de reacții chimice ia 
naștere „hrana ogoarelor" — 
superfosfații — a atras atenția 
operatorului de serviciu. Cu 
mișcări repezi, acesta oprește 
motorul camerei rotative ca
rusel care taie în interiorul 
reactorului cu numeroasele sa
le cuțite, masa de superfosfat. 
După ce și-a pus masca de 
gaze, tînărul operator a des
chis capacul reactorului. Un 
strat gros de superfosfat se 
prăbușise peste camera caru
sel. Operatorul raportează ur
gent situația conducerii secto
rului. Peste citeva minute pe 
platforma de de-asupra reacto
rului are loc o scurtă ședință. 
Comunistul Stan Constantin. 
secretarul organizației de par
tid se adresează tinerilor ope
ratori și lăcătuși.

— Trebuie să intervenim re
pede. Este nevoie de cîțiva 
voluntari care să lucreze în 
interiorul reactorului.

Fără să stea mult pe gin- 
duri tinerii comuniști Ion 
Drăgănoiu, Mănescu Constan
tin, candidații de partid Licu- 
riceanu Constantin, Purcărea 
Vasile, Ion Robaciu, utemiștii 
Bălan Marin și Radu Ștefan 
îmbracă echipamentul de pro
tecție. Urmind pilda secretaru
lui de partid și maistrului 
Covaci Râul, ei coboară în in
teriorul reactorului. Pentru în
ceput trebuia dislocată canti
tatea de superfosfat ee a blo
cat camera carusel. Cu răngi 
și lopeți, tinerii operatori chi- 
miști și lăcătuși lucrează în
cordați. Munca însă se desfă
șoară anevoios. Cu toate că 
poartă măști împotriva gaze
lor, din zece în zece minute 
sînt nevoiți să se oprească, să 
iasă sus pe platformă să-și 
refacă forțele inspirînd aer 
curat. După sute de minute 
de muncă încordată camera 
carusel este deblocată. Proce
sul de producție însă nu poate 
fi reluat. Axul central al ca
merei carusel s-a deformat, 
iar un braț de susținere a unui 
cuțit este rupt. Schimbarea 
axului și a brațului deterio
rat înseamnă paralizarea pro
cesului de producție pe citeva 
zile a reactorului, înseamnă 
sute de tone de super fosfați 
mai puține pe ogoarele patriei. 
Animați de înalta lor con
știință patriotică, cei 9 comu
niști, candidați de partid și 
utemiști au găsit rapid o solu
ție tehnică de rezolvare ope
rativă a defecțiunilor: repara
rea brațului deteriorat prin fi
xarea în șuruburi a două plăci 
de metal și reglarea cuțitelor 
în așa fel ca deviația dată de 
deplasarea axului central să 
nu influențeze negativ mișca
rea de rotație a camerei caru
sel. Din nou tinerii operatori, 
chimiști și lăcătuși coboară în 
reactor. Ore în șir, infruntlnd 
gazele, pozițiile grele de lucru, 
ei își dăruiesc forțele de mun
că reparării camerei carusel. 
Pînă la urmă au învins. Spre 
zorii zilei reactorul trimitea 
noi tone de superfosfați spre 
depozitul secției.

In camera vestiar a Uzinei 
de superfosfați și acid sulfuric 
Năvodari, curajoșii comuniști 
și utemiști se pregăteau să 
plece spre casele lor. Sirena 
uzinei sunase de multe ore 
sfîrșitul schimbului lor de 
muncă. Deși oboseala li se ci
tește pe fețe cu toții rid și glu
mesc. Sînt mulțumiți că și-au 
făcut pe deplin datoria.

BĂLAN ȘTEFAN 
cuptorar principal

în anul 1950, la în
demnul partidului, 
un grup de țărani 
muncitori din Poiana 
Mare, raionul Stre- 
haia au pus bazele 
unei gospodării agri
cole colective. La în
ceput erau doar 83 
de familii cu 244 de 
ha teren. Toată ave
rea obștească era: 
13 vaci, 6 cai, cîteva 
atelaje și un fond de 
bază de 36.000 lei. Ei 
au hotărit să pună 
numele colectivei

fcViață nouă' ca 
semn că de-acum 
viața lor întră pe tin 
nou făgaș, o să fie 
mai bună, mai plină 
de bucurii. începutul, 
a fost greu. Oamenii 
erau încă legați de 
petecul lor de pămînt, 
de felul lor de a 
munci. Chiaburii nu 
mai conteneau eu 
cleveteala pe seama 
gospodăriei- A trecut 
un an, au trecut doi. 
Gospodăria colectivă 
„Viața nouă* s-a

La muncă patriotică
A fost destul ca Comitetul orășenesc U.TJL 

Codlea să anunțe o zi închinată muncii pa 
triotice și întreg tineretul micului orășel și-a 
anunțat participarea. Cîteva sute de tineri 
încadrați în brigăzi utemiste de muncă pa
triotică au venit bucurași să-și aducă con
tribuția la acțiunile de înfrumusețare și cu
rățire, acum in prag de primăvară, a stră
zilor orașului Codlea. In ziua aceea s-a ra 
rățit și înfrumusețat parcul întreprinderii 
„Coiorom -, apoi s-a trecut la văruirea po
milor de pe două străzi din oraș. Dar paralel 
cu acțiunea de curățire și amenajare a stră
zilor și spațiilor verzi, tinerii din orașul Co
dlea, ea și cei de la Măgura Codlei impărțiți 
pe brigăzi, într-o întrecere pasionantă, au 
pătruns in fiecare ungher al orașului, reu
șind să adune 40 de tone de fier vechi, can
titate care o adaugă la totalul sutelor de tone 
de fier vechi adunat din acest oraș și trimis 
oțelăriilor patriei.

GH. ClRSTEA
secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. 

Codlea

INOVA ȚI A
In urmă cu trei coi de zile, 

războaiele de țesut de la sec. 
toru’ de țesător e ol Uzinei»- 
textile „Vo5« Vasilescu" din 
Med'aș, lucrau doar cu =175 
ture minut cdkă cu 8.900 bo- 
tăi-război pe oră.

Mult s-au frămintet munci
torii Secției, multe metode au 
incercat dar nu reușeau să 
mărească viteza de turație a 
războaielor. Toate acestea insă 
pină intr-o zi cînd, prin aplica
rea uner măsuri tehnico-orga- 
nizatorice, s-a reușit ca la un 
număr de 120 de războaie să 
se mărească viteza la 200 ture 
pe minut.

— De ce să ne oprim aci, o 
spus într-o zi maistrul Gritu 
Alexandru ? Brigada noastră, 
formată aproape în întregime 
din tineri poate face mai mult 
Ne trebuie producție mai mare 
și mai bună. O turație ma; 
mare înseamnă mai multe pro
duse și de calitate moi hună. 
Ce ar fi să modificăm caseta 
de la suveică?

dezvoltat, a crescut. 
Azi, după 10 ani de 
existență, G.A.C. 
„Viață nouă" din Po
iana Mare, numără 
1256 de familii cu 
2493 hectare de te
ren, Averea obșteas
că a gospodăriei a 
crescut mult. Dacă 
pînă in 1950 avea un 
fond de bază de nu
mai 36.000 lei, acum 
ea are 2.690.000 lei.

Sectorul zootehnic 
al gospodăriei s-a 
dezvoltat vertiginos. 
El aduce ari însem
nate beneficii colec
tiviștilor. Gospodăria 
are 453 taurine, 281 
porcine, 1330 ovine, 
57 cai, 57 stupi, 1628 
păsări și multe altele.

In fiecare an co
lectiviștii duc acasă 
tot mai multe produ
se agricole și însem
nate sume de bani. 
Colectivistul "Ștefcn 
Ciocșir a primit a- 
nnl trecut pentru zi
lele muncă prestate: 
1.222 kg griu, 3.734 
kg porumb, 71 kg za
hăr, 5.432 lei și mul
te altele. Tovarășul 
Ciocșir era în trecut 
un om sărac care 
ducea o viață grea, 
plină de necazuri. A- 
bia putea să-și între
țină cele 5 guri ale 
familiei. Acum, în 
locul cocioabei de 
altădată acoperită cu 
stuf, el și-a construit 
o casă nouă cu 4 ca
mere, luminoasă și 
spațioasă. In casa 
cea nouă găsești di
fuzor, lumină elec
trică, mobilă. Cu ba
nii luați de la colec
tivă a cumpărat a- 
cum materiale pen
tru a construi o 
nouă casă pentru fe
ciorul său Gheorghe.

După exemplul 
G.A.C. „Viață nouă" 
în Poiana Mare au 
mai luat ființă două 
G.A.C.: „înainte" și 
„Vasile Roaită" care

de asemenea sînt mi
lionare. In 1958, în
treaga comună a fost 
complet colectiviza
tă.

După ce am stră
bătut comuna de la 
un capăt la altul am 
rămas uimit de ma
rile transformări care 
au avut ioc aici în 
anii puterii populare 
sub conducerea par
tidului. Peste 50 
de colectiviști și-au 
construit case de că
rămidă cu 3-4 came
re. In centrul comu
nei a fost construit 
un cămin cultural 
care constituie min- 
dria întregii comune. 
El are o capacitate 
de 1200 de locuri. E- 
chipa artistică for
mată din băieți și 
fete desfășoară aci o 
rodnică activitate, 
prezentînd săptămi- 
nal programe artis
tice in fața colecti
viștilor. In comună 
sînt ari două școli de 
7 ani și o școală me
die cu 48 de profe
sori și învățători. An 
de an, fiii colectiviș
tilor pășesc mai de
parte spre școlile 
medii, de meserii, a- 
gricole, spre facul
tăți. 380 de fii de co
lectiviști învață la 
diferite școli iar 78 
sînt studenți la di
ferite facultăți. Aici, 
unde în trecut bîn- 
tuiau ciuma și pela
gra, azi există trei 
dispensare, case de 
naștere, un sanato
riu cu 800 de locuri 
etc. Lumina electri
că a pătruns in ca
sele colectiviștilor. 
In comună sînt peste 
2800 de difuzoare. 
Peste tot pe unde 
treci, în Poiana Mare 
noul își spune cuvin- 
tul și toate acestea 
in numai 10 ani.

TĂTARU VIRGIE 
elev

In aceste zile țara noastrS 
găzduiește numeroase grupuri 
de turiști de peste hotare. Din 
Uniunea Sovietică au sosit 
oaspeți care vizitează orașele 
București, Iași, Sibiu, Brașov 
și Cluj.

Grupuri de turiști din R. D. 
Germană și R.S. Cehoslovacă 
își petrec concediul la Poiana 
Brașov și Predeal. Stațiunile 
climatice de pe Valea Praho
vei sînt vizitate de turiști din 
Canada și S.U.A., iar Capitala 
găzduiește turiști din Franța.

Sînt așteptate noi grupuri de 
turiști din R.P. Bulgaria, R.P. 
Ungară, R.F. Germană, Aus
tria.

Pentru acest an, Oficiul 
Național de Turism-Carpați a 
încheiat contracte cu o serie 
de noi organizații turistice din 
diferite țări. In comparație cu 
anul trecut, în anul 1961 ur
mează să sosească de peste ho
tare cu 30 la sută mai mulți 
oaspeți.

La sosirea și plecarea din 
țara noastră turiștii străini pot 
folosi pentru transport avioa
ne T.A.R.O.M. De asemenea, 
începînd din acest an, O.N.T.- 
Carpați organizează excursii 
pe Dunăre cu vizitarea ora
șelor Viena, Belgrad, Buda
pesta, după care vizitează 
Bucureștiul și litoralul Mării 
Negre.

Primăvara in Parcul V. Stalin*
Foto j V. CONSTANTINESCU

Dezvoltă sectorul
zootehnic

Gospodăriile agricole colec
tive au primit primele credite 
potrivit recentei Hotărîri a 
C.C. al P.M.R. și Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romine 
pentru stimularea creșterii 
numărului de bovine proprie
tate obștească în gospodăriile 
agricole colective. Ele au 
cumpărat pînă acum peste 
5.500 de vaci și juninci șia- 
proape 5.000 de vițele. ~ 
losind 
lung și fără dobîndă acordate 
de stat și o parte din fondu
rile proprii, gospodăriile vor 
mări simțitor numărul de ani
male. La sfîrșitul acestui an, 
așa cum prevăd planurile de

Fo-
credite pe termen

producție ale gospodăriilor co
lective, numărul vacilor 
lapte va ajunge la 348.600, 
67 la sută mai multe decit 
sfîrșitul anului trecut, iar 
nițelelor va crește de 5 ori 
jungind la 375.500. Se va mări, 
de asemenea, cu 42 la sută 
numărul oilor și cu 80 la sută 
cel al porcilor.

Pentru a asigura condiții 
cit mai bune creșterii produc
ției zootehnice, gospodăriile 
colective ridică noi construcții, 
extind culturile de plante fu
rajere, precum și lucrările în 
vederea îmbunătățirii pășuni
lor și fînețelor.

(Agerpres)

de 
cu 
la 
al 
a-

(Agerpres)

„Cel de la viței 
să fie chiar

cu 
mai 
cer
care

el...

A REUȘIT
Și comunistul Gritu Alexo.ndru

o început munco Mai infi
la 28 de războaie Toți mun
citorii sectorului. tineri ș;
vjrsțnici au sprijinit apicorec 
propunerii făcute. Această pro
punere simplă in aparență, a 
avut un rezultat deosebit. In 
jurul unui război cu caseta 
de la suveică modificată s-a a. 
dunat aproape tot colectivul 
secției. Cu toții erau nerăbdă
tori. Războiul a început să func
ționeze. Inovația s-a dovedita fi 
bună. S-au cronometrat 220 de 
turații pe minut. Aceasta va a- 
duce anual o economie de 
peste 53.000 lei. S-a hotă rit a- 
tunci ca inovația să fie aplicată 
și la celelalte 120 de războaie.

Totul ar părea că s.a rezol
vat. Dar nu I Unii muncitori nu 
aveau încredere în posibilitățile 
lor de a lucra Ia o asemenea 
turație.

Și aici tinerii muncitori frun
tași în producție, îndrumați in 
permanență de către comuniști, 
au avut și ei un cuvînt de spus.

- Eu o voi ajuta pe Porime 
Hortensia — s-a angajat Gaș- 
par Ana.

- Eu pe Pamfilia Tudosciuc 
— a spus luliana Medes.

Organizația s'ndxciă cu spri
jinul comuniștiior a organizat 
ți un curs de ridicare a ac’Hi. 
carii profes oncle o muncitori
lor, care s-a dovedit o fi de 
un real ajutor.

Rezultatele nu au întirziat să 
apară. Cele 28 de războaie 
la care s-a adaptat modifica
rea casetei de la suveică, lu
crează azi cu o turație de 220 
ture pe minut. Cinstea de a 
lucra eu 10.180 bătăi război 
pe oră, i-a revenit mai întîi 
brigăzii a lll-a din schimbul 
„A“ condusă de comunistul 
Gritu Alexandru,

In cinstea celei de a 40-a 
aniversări a partidului, munci
torii sectorului, în frunte cu 
comuniștii, caută mereu noi so
luții, noi măsuri care să ducă 
la mărirea continuă a produc
ției, la mărirea productivității 
muncii și în special la- o cali
tate mult superioară,

DAN VINTILA 
tehnician

ORCHESTRA CELOR 30 DE FETE
-stalores luminei fluorescente.

Că îp comuna 
Piscu Vechi din re
giunea Oltenia ac
tivitatea culturală 
se desfășoară la un 
nivel mulțumitor, și 
în comparație 
satele vecine, 
ridicat, este o 
titudine pe
n-o mai contestă 
nimeni.

Programele, bine 
pregătite, ale coru
lui, brigăzii artisti
ce de agitație și co
lectivului de teatru 
sînt răsplătite din 
plin cu aplauzele 
spectatorilor colec
tiviști din comuna 
Piscu Vechi și din 
satele vecine. Ele 
aduc o contribuție 
la satisfacerea setei 
de cultură a săte
nilor.

Dar... Se iscă în
să un „dar".

Este vorba des
pre faptul că toate 
cele trei formații 
artistice ale cămi
nului cultural din 
comună se compun 
nuwMi din cadre 
didactice și funcțio
nari, tineretul co
lectivist participind 
cu numai trei re
prezentanți la cor.

Or, cu oricîtă sin
ceritate ar spune 
învățătorul Ionu- 
lescu Petre în pro
gramul brigăzii că-i 
place să f ie numit 
„cel de la viței",... 
nu va fi tot atît de 
convingător ca a-

•e și june

tunci cînd o va spu
ne chiar un tinăr 
îngrijitor de anima
le. In căzui brigăzii 
de agitație, mai ales, 
unde faptele sînt 
prezentate aproape 
„după natură", au
tenticitatea inter
pretării lasă de do
rit, lauda ca și cri
tica nu-și ating pe 
deplin scopul.

Așa că atragerea 
tineretului colecti
vist în cadrul for
mațiilor artistice 
ale căminului cultu
ral este o problemă 
nu numai recoman
dată, dar și arzător 
necesară.

Ce-a făcut însă în 
această direcție co
mitetul comunal 
U.T.M. și comitetul 
U.T.M. din gospodă
rie ? Ne-o spune 
tovarășul Popescu 
Gheorghe, secreta
rul comitetului co
munal și director al 
căminului cultural: 
„Am încercat, dar 
n-am reușit.

Se poate oare 
tinerii ca cei din co
muna Piscu Vechi 
care, alături de cei
lalți colectiviști au 
dus gospodăria la 
un loc de frunte pe 
regiune să nu vrea 
să participe la mun
ca culturală ? Nu. 
Vina, sau mai bine- 
zis greșeala este a 
organizației U.T.M. 
care n-a găsit cele 
mai bune forme de

atragere a tineretu
lui spre activitatea 
artistică. Mă gîn- 
desc la faptul că in 
ultimii doi-trei ani 
în Piscu Vechi s-a 
organizat numai o 
șezătoare cu tine
retul și nici o ,Joie 
a tineretului", la 
faptul că cei zece- 
cincisprezece tineri 
care vin in fiecare 
seară la căminul 
cultural sînt lăsați 
într-un colț, 
câți 
pra 
șah, 
sesc 
să, la faptul că cei 
cîțiva tineri care 
participau cîndva la 
cor au fost îndepăr
tați de neatenția cu 
care au fost tratați.

Așa stînd lucru
rile mai rămine in 
picioare afirmația: 
„Am încercat dar 
n-am reușit ?“

Tineretul din Pis
cu Vechi — sat 
complet colectivizat 
— este dornic de 
cultură, de activita
te interesantă și in
structivă. Numai că 
pentru a-lface să-și 
arate și să-și fruc
tifice aceste calități 
este nevoie de mm. 
că, de muncă răb
dătoare din partea 
organizației U.T.M.

aple- 
grămadă asu- 
unei table de 
pînă se plicti- 
și pleacă aca-

GH. M. STELEA
colectivist

Spectacole
„Vaca și prizonierul“: Patria. 

I C. Frimu, Miorița; „O fereas
tră deschisă spre cer": Magheru, 
Unirea, Libertății ; „Viraj in 
noapte": Vasile Alecsandri; „Răz
boiul vesel": București. înfrăți
rea între popoare, Gh. Doja; 
„Pline și trandafiri": Maxim 
Gorki, Arta, Moșilor; „Regele 
Neapolului": Elena Pavel, V.
Roaită; „Hatifa"; Victoria, 8 
Martie ; „Faptele eroice ale Le
ningradului": Timpuri noi; „Con
go în Itiptătaoisnrdhmr 1 d d rd 
va demenței"! Tineretului j „Nu

vreau să mă însor": Al. Popov, 
23 August; „Mama India": Cul
tural; „Frumoasa aventură": 
Qrivița, 8 Mai; „Cocoșatul": Al. 
Sahiia; „Poveste nordică”: Fio. 
reasoa, Flacăra, Aurel Vlaicu; 
..Portretul unui necunoscut": Tu, 
dor Vladimirescu; „Unde nu a- 
junge diavolul": Popular; „Pri
chindelul’’: Donca Simo, Volga, 
B Delavrancea; „Steaua tăcerii": 
M. Eminescu; „Clntecul măriri: 
16 Februarie ; „Casa de pe două 
străzi” * 8 Mai,

...E ora 15,00. Muncitoarele din schim
bul de dimineață de la întreprinderea 
Industria Bumbacului au lăsat lucrul. 
Grupuri, grupuri, fetele se îndreaptă 
spre ieșire. Unele din ele purtînd in 
mină diferite instrumente : mandolină, 
chitară, balalaică etc. se îndreaptă spre 
clubul fabricii. Orchestra noastră for
mată din circa 30 de tinere muncitoare, 
are repetiție.

Ea a itiat ființă cu citeva luni în 
urmă. Comitetul de întreprindere a 
cumpărat instrumentele necesare, a 
procurat diferite partituri și pupitre, 
iar cu concursul unui instructor de la 
Casa de creație, au început exercițiile. 
N-a fost de loc ușor. Tinerele munci
toare ale căror mîini nu minuiseră în 
viața lor decît suveica de la războiul 
de țesut, firele subțiri de bumbac de 
la ringuri, sau baloturile mari de țesă
turi finite, își plimbau timid degetele 
pe coardele unui instrument muzical, 
urmărind cu atenție notele de pe por
tativ. Nu s-ar fi gîndit niciodată mun
citoarele Tomulescu Vasilica, Constan

ta Mardare, Ioana Zamfir. Victoria 
Cătăraru sau Maria Oprea că vor avea 
posibilitatea să învețe să cinte la tin 
instrument muzical și încă după note. 
Fetelor li s-a repartizat cite un instru
ment, pe care îl păstrează acasă, și la 
care exersează în timpul liber.

Au trecut cîteva luni de cînd mun
citoarele din întreprinderea noastră au 
început să învețe să cinte la diferite 
instrumente. Pasiunea cu care au in-

drăgit fetele din orchestră muzica, dra
gostea cu care cîntă, a atras admirația 
întregului colectiv. Orchestra execută 
acum bine, citeva cintece. In interpre
tarea lor cintă viața nouă pe care 
partidul a creat-o poporului nostru 
muncitor altădată obidit și umilit. In 
campania electorală a dat chiar eiteva 
spectacole la Casa de cultură a tinere
tului din raionul N. Bălcescu, ta între
prinderea poligrafică nr. 4, precum și 
în cadrul întreprinderii noastre. Pentru 
felul cum a interpretat diferite cintece 
orchestra noastră s-a bucurat de mult 
succes.

In aceste zile la clubul întreprinderii 
au loc repetiții intense. Orchestra pre
gătește noi cintece în cinstea anivers- 
sării partidului. In curînd vom întilni 
din nou fruntașele noastre în producție 
care sînt in același timp și fruntașe în 
orchestră, interpretind noi cintece.

DUMITRA TAIVAN 
muncitoare

O interesantă 
expoziție S e r a I i ș , • • t I I

GALAȚI. — La Uzinele me
canice din Galați s-a deschis 
o expoziție organizată de Ce
naclul Uniunii artiștilor plas
tici și Galeriile de Artă ale 
Fondului plastic Galați. Lu
crările de pictură, grafică și 
sculptură, prezentate în expo
ziție, înfățișează aspecte din 
viața oamenilor muncii din 
întreprinderile industriale și 
din satele regiunii-

(Agerpres)

Din nou repetiție. Membrele 
brigăzii artistice de agitație 
de la G.A.C. „Unirea11 din 
comuna Șocariciu, regiunea 
București pregătesc progra
mul : „Viață nouă in gospo

dăria colectivă".

| In curînd pe ecranele Capitalei
| NOUL FILM ROMÎNESC

M î N D R I E
% O producție a Studioului Cinematografic ?! 
« „București" ?!

% In regia lui Marius Teodor eseu ?!

Folosiți convorbiri telefonice cu aviz !
Cu ajutorul avizului telefonic se pot efectua convorbiri 

telefonice locale sau interurbane și cu persoane care nu au 
poet telefonic. Avizele telefonice se primesc pentru orice 
localitate din țară.

(Urmare din pag. l-a)

pregătiri tot mai complexe 
care caracterizează omul nou, 
inaintat al vremii noastre. 
Tehnica și întreg universul 
de cunoștințe urcă mereu 
trepte noi, care solicită cu
noștințe tot mai bogate. Să 
știi să aplici procedee noi de 
muncă în tăbăcărie, să înțe
legi procesul chimic de acolo 
este nevoie de cunoașterea 
chimiei și chiar a anatomiei; 
unui croitor în piele ori 
ștanțor îi sînt de mare folos 
geometria și calculul. Calita
tea muncii este legată acum 
— și îndeosebi in viitor — 
de aceasta! Școala medie 
este apoi o poartă care nu se 
poate ocoli spre studiile uni
versitare. Și ciți tineri mun
citori nu doresc să ajungă 
într-o zi studenți, iar mai 
apoi ingineri, profesori, cer
cetători etc.

In regimul nostru aceste 
perspective le sînt deschise.

Exemplul personal al celor 
mai buni utemiști, cadre de 
conducere in comitet și în bi
rourile organizațiilor U.T.M. 
a fost folosit în primul rînd 
ca metodă de convingere și 
mobilizare spre școală.

Tineri ca ștanțorul Gheor
ghe Spîrleanu, Angela Hur- 
muzescu — responsabila bri
găzii de tineret de la banda 
nr. 4 încălțăminte, Ion Min
ere, croitor în piele fruntaș, 
Emil Crudu, Maria Boghiu, 
Ion Francisc și alți utemiști 
au devenit elevi „seraliști". 
Ei se dovedesc la fel de sili
tori la învățătură ca și în 
meserie.

Pentru ca tinerii să se 
poată pregăti și frecventa 

j cursurile școlii, organizația 
U.T.M. s-a preocupat îndea- 

j proape de asigurarea unor 
> condiții cit mai bune. La în

tervenția organizației U.T.M., 
numeroși tineri printre care 
Ion Francisc, Grigore Ciotică 
și alții au fost trecuți să 
lucreze numai în schimbul 
de dimineață. De asemenea, 
comitetul U.T.M. a luat ho- 
tărîrea ca tinerii care urmea
ză cursurile școlii medii să 
nu fie aglomerați cu sarcini 
care le-ar răpi din timpul de 
pregătire școlară.

Dar nici cu aceste măsuri 
organizația U.T.M. nu și-a so
cotit misiunea încheiată. Con
tactul cu conducerile școlilor 
unde tinerii muncitori învață 
și cu diriginții claselor este 
în permanență întreținut. Și 
nu în general, ci este cunos
cută situația fiecărui elev în 
parte. Periodic au loc adunări 
generale în care se prezintă 
informări asupra situației 
elevilor de la școala medie.

In felul acesta, organizația 
poate cunoaște și interveni la 
timp în îndreptarea unor ca
zuri ivite. Intr-o vreme, ute- 
mistul Paul Moțoc, muncitor, 
a început să lipsească de la 
cursuri. Organizația U.T.M. a 
aflat de îndată și a luat în 
discuție cazul. Ce se întîm- 
plase ? Tînărul elev într-a 
IX-a, sub anumite influențe 
dăunătoare de anturaj, voia 
să lase baltă școala, chipurile 
— „robul" fotbalului. Muș- 
truluiala pe care a primit-o 
Moțoc în adunarea generală 
n-o s-o uite multă vreme. 
Acum se ține din nou cu 
seriozitate de învățătură, a 
devenit un elev sîrguincios. 
De curînd comitetul U.T.M. a 
aflat că tînăra Felicia Bălan, 
fruntașă în producție, elevă 
în clasa a Xl-a, are anumite 
greutăți în pregătire. Organi
zația U.T.M., șolicitînd aju
torul școlii și dl dirigintei, a 
obținut ca muncitoarea-elevă 
să primească un sprijin su

plimentar în însușirea cunoș
tințelor de algebră.

în ultimul timp, atunci 
cînd se discută despre elevi 
și învățătură, în discuțiile 
utemiștilor de la „Flacăra 
roșie" auzi vorbindu-se de
seori despre „cele două con
tingente".

Ce denumesc ei astfel, cu 
o mândrie neascunsă ?

Primul „contingent" este 
noul lot de tineri — peste 
20 — care urmează cursurile 
de pregătire pentru a deveni 
și ei „seraliști". Printre ei, 
croitorul în piele Floriea 
Popescu, rihtuitoarea Elena 
Calotă, marochinera Gertrude 
Reslinger și alții.

Celălalt „contingent" — un 
alt grup de 15 tineri, elevi în 
clasa a Xl-a sau absolvenți din 
anii trecuți, toți fruntași în 
producție, cărora fabrica le-a 
întocmit recomandările pen
tru facultate, oferindu-le bur
să. Curelarul Ghiran Dunga, 
rihtuitoarele Magdalena Prico- 
iu și Aurica Cristian, st an
tonii Ion Francisc, muncito
rul Vasile Gheorghe, maro
chinera Sofia Munteanu și 
încă alții se pregătesc de pe 
acum, cu perseverență și ho- 
tărîre, să devină studenți. 
Au exemplul unor alți tineri 
muncitori de aici, azi ștu- 
denți la diferite facultăți, ea 
Paraschiva Dogaru, Gheorghe 
Borcea, Nicolae Modoran, su
rorile Maria și Georgeta Ra
dulescu...

„Ne străduim să atragem 
cit mai mulți tineri pe calea 
învățăturii" — ne spunea, 
modest, tov. Ion Topală, se
cretarul comitetului U.T.M. O 
străduință devenită faptă, ră- 
minînd mereu ca o preocu
pare de frunte, pentru care 
organizația U.T.M. de la fa
brica „Flacăra Roșia' merită 
felicitări



este nevoie de tine
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An de an gospodăria agri
colă colectivă din comuna 
Frățești, raionul Giurgiu, a 
obținut rezultate tot mai 
bune. S-a mărit producția Ia 
hectar la grîu, la porumb și 
sfeclă de zahăr. S-a mărit fon
dul de bază al gospodăriei, a- 
verea obștească, și, ca urmare 
firească a acestor lucruri, au 
crescut veniturile personale 
ale colectiviștilor. Cei care nu 
intraseră încă în gospodărie 
făceau mereu socoteli, com
parau și ajungeau întotdeau
na la concluzia că drumul 
gospodăriei agricole colective 
este adevăratul drum spre 
bunăstare.

Așa s-a făcut că din zi în 
zi, tot mai mulți țărani înto
vărășiți din Frățești, au tre
cut în gospodăria agricolă co
lectivă care cuprinde în pre
zent 608 familii, adică tot 
satul.

In gospodărie sint oameni 
pricepuți la treabă și harnici. 
Printre ei se află și mulți ti
neri. Comitetul U.T.M. din 
gospodărie s-a gîndit că ar fi 
bine să discute cu cîțiva băieți 
buni care să meargă să lucre
ze în sectorul zootehnic, adică 
acolo unde este mai greu, 
unde se simte cea mai mare 
nevoie de oameni pricepuți și 
serioși. A propus asta orga
nizației de partid și condu
cerii gospodăriei colective. A 
primit ajutorul de care aveau 
nevoie șl, după cîteva zile, 
cîțiva dintre cei mai buni ti
neri colectiviști, cum sînt Du
mitru Liliac, Dumitru Opri- 
șan, Florea Dogaru. Dumitra 
Ursache și alții au devenit în
grijitori de animale.

Băieții cunoșteau ei ceva 
din meseria aceasta pe care o 
făcuseră și acasă la ei fiecare. 
Dar aici în gospodărie cerin
țele erau altele. Vitele tre
buiau îngrijite „cum scrie la 
carte". S-au apucat cu nă
dejde de treabă. Dumitru Ur- 
sache lucrase un timp ca în
grijitor de animale la o gos-

podărie de stat. De aceea, în 
orele libere, după muls sau 
după hrănirea animalelor, sau 
chiar în timpul lucrului, le-a 
împărtășit din cunoștințele 
sale și celorlalți.

Brigadierul zootehnic le-a 
făcut un program zilnic de 
activitate pe care tinerii în
grijitori îl respectă cu stricte
țe. în acest program sint 
prevăzute rațiile ar. malelor 
în funcție de producție.

Și iată că nu a trecut decit 
ceva mai mu-*, de o lună de 
zile $i munca bălților dă 
roade bune. Producția de 
lapte care la începutul anu
lui scăzuse acum aproape s-a 
dublat. Și e> spera ca pînă la 
sfîrșitul anului să depîțeaacă 
cu mult producția de 1500 li
tri lapte pe cap de vacă fura
jată. producție care a fost pla
nificată pe 19<1.

Este un angajament irumos. 
tfnereac. Tocmai de aceea or
ganizația de bază V.T M. tre
buie sâ-i ajute p mai mult 
pe acești tineri in ceea ce 
privește realizarea lui. Tmer.. 
îngrijitor, trebuie să și în
vețe. Trebue să cuixxascâ 
bine meseria de ingr.iitor de 
animale. De aceea este bine 
ca organizația de bază U.T.M. 
să propună conducerii gos
podăriei ca. pe rind. pentru 
a nu stânjeni producția, băie
ții aceștia 
gospodărie 
apropiată 
alături de 
male fruntași 
puțin 10—15 zile.
deprinde cit mai bine mese
ria. De asemenea, trebuie să 
li se procure cărți și broșuri 
de specialitate din care ei să 
citească despre cele mai îna
intate metode de îngrijire a 
animalelor. Fiindcă seriozita
tea și dragostea de muncă pe 
care o au, îmbinate cu știin
ța. vor 
zul țațele
propus.
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ALO! LA TELEFON 
„ȚESĂTURA * - IAȘI

de ambasadorul 
drăciei la București

99

să meargă intr-o 
agricolă de stat 

unde să lucreze 
crescătorii de «ai

de acolo cel 
pentru a

duce neapărat la re- 
bune pe care și le-au

PETRE GHELMEZ
I

— La telefon, Pavel Capătă, responsabilul bri
găzii de tineret, din sectorul construcții novele 
al uzinelor mecanice Turnu Severin. Tinerii din 
brigada pe care o conduc lucrează acum la 
construirea uru: tone petrolier de 1.155 tone și 
k> confect'ono-ec unui șlep de 1.000 tone 
Astăzi, pentru rezolvarea sarcinilor de producție 
trebu e să *oce- diferite calcule în vederea tro- 
sojukji. Capture geometrice și trigonometrice. Ina- 
nie acestea *e făceau alți tovarăși ; trasatori, 

meșteri etc. Astor, lucrurile nu s-au mai petre
cut osc La e’ectuorea calculelor au lucrat Du- 
mrfu Dec s' G~eorg-e Radulescu, muncitori din 
brigadă. Ci-re sint ei ? Cei doi tineri sint elevi 
in dese o X-c d cursurile serale ole școlii medii. 
Cc >cu '-ele efecUcte azi dimineață de muncitori i- 
eev -e-au *o»cst Io îmbunătățirea calității siste- 
anubri de ocosto-e o vaselor, g-ăbsnd ritmul de 
ce-istruerie cu peste 2 are.

— In întrecerea e» cealaltă br.gadâ dtn 
secție, brigada noastră z-a angajai sd deefad 
brigadă de calitate. Cu aceste cuvrita a în
ceput să ne transmită la telefo» tfndra Elena 
Moștieanu, responsabila brigăzii de preducți? 
a tineretului din secția rnsgsri a jhbricu 
„Țesătura” din Iași. AngajamenOsl naetn e*te 
să dăm numai produse de cahtaze» T-a. 
iată, în cele 10 zile care aa treau de ciad 
ne-am luat acest angajament ei a feat at 
consecvență îndeplinit. Cum am obt.-.-t ac?s: 
succes ? In primul rind ne-am organon asai 
bine munca. Astfel, dtn ord ia ord, enie 12 
membre ale brigăzii iși curăță local de man
că, adică scama care este dnșmaxxl ea? 
firelor. Ca să evităm ruperile, inlocaâas din 
mers mosoarele la mașini șt avem griji ad 
utilizăm la maximum țeava eu fir. R*r*bn- 
tul ? Pînă azi brigada noastră a aumom» 
în întrecere 996 kg fire din care se poc hK 
naște 1800 m țesături.

INFORMAȚII

'.a Cairo irig. Petre Moldovan 
îi mg. Jean Ke-s. directori ge
nerali in Ministerul Agricul
turii, pesnru a vizita, la invi
tația Mmîsteruhri Agriculturii 
al Rețxtblicii Arabe Unite, Ex
poziția internațională agricolă 
ee se deschide la 25 martie la 
Cairo.

Ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, Jaroslav 
Sykora, a inminat vineri Di
ploma. de membru de onoare 
al Societății științelor medi
cale cehoslovace „J. E. Pur- 
k'jne" doctorului Ion Stoia, 
directorul spitalului de reuma
tologie.

în Editura științifică au a- 
părut dicționarele de buzunar 
francez-romîn și romîn-fran- 
cez. Fiecare cuprinde aproxi
mativ 18.000 de cuvinte din 
cele mai uzuale, termeni teh
nici, nume geografice etc-

Erevn secției de artă dromatică de la Școala populară de artă din A cod, clasa profesorului 
Sorin Grigorescu, pregătesc o nouă piesă, krtă.i în fotografia noostră in t>npul lecturii la masă 

e piesei sovietice „Primăvora".

I ! i

Carnet

împlinirea a 90 de ani de 
la proclamarea Comunei din 
Paris a fost sărbătorită în 
țara noastră prin diverse 
manifestări la care au parti
cipat numeroși oameni ai 
muncit

Societatea pentru Răspîndi
rea Științe! și Culturii a or
ganizat în sala Lectoratului 
central din Capitală o confe
rință ținută de tov. N. Co- 
poiu, candidat în științe isto
rice.

O conferință asemănătoare 
a avut loc la Casa de cultură 
a studenților „Grigore Preo
teasa", unde a vorbit conf. 
univ. Dumitru Almaș.

Expunerile despre însem
nătatea acestui eveniment 
istoric al mișcării proletaria
tului internațional au 
urmărite cu vîu interes 
pârtiei panți.

în zilele ce urmează 
avea loc alte manifestări 
sucrate aniversării 
din Paris.

Rațiunea împotriva
demenței

fost 
de

vor
con-

Gomunei

O zguduitoare cronică cinema
tografică realizată de studiourile 
sovietice pe baza unor docu
mente filmate în prima jumătate 
a acestui secol. Convingător și 
demascator, filmul aduce în 
banca acuzaților demența tragică 
a negustorilor de arme care nu
mai in decursul a 30 de ani au 
tirît omenirea in două groaznice 
măceluri mondiale. Militarismul 
german, unealtă a imperialismu
lui în ambele războaie ca și po
liticienii sforari de la Washing, 
ton, Londra sau Paris sînt stig
matizați și arătați în fața popoare
lor așa cum sînt — venali și 
ipooriți, cu mâinile mânjite de 
sîngele celor uciși, E o socoteală 
simpli — spune filmul — la un 
glonte monopolurile cîștigă ati- 
tea procente, la o bombă, atîtea, 
la un avion atîtea. Așadar, fie
care soldat ucis înseamnă pro. 
cente, procente, procente... Straș
nică afacere

a spune figurile lui Krup, ele 
familiei Dupont de Nemours el 
comp. Cit de actuală este și a- 
vertizarea filmului care ii arată 
pe Daladier și Chamberlain îna- 
poindu-se de la rușinosul tirg 
munchenez, spunindu.le fățarnic 
popoarelor francez și englez: 
„V-sani adus pacea!” Ce fel de 
pace a fost aceea, au arătat fap
tele. N-au învățat nimic de 
istorie conducătorii de azi 
Franței și Angliei? — pare 
întrebe filmul — se gindesc

și la urmările sale 
le întind mina cu 
revanșarzilor de la

e războiul — par

Utemistul Richard Sehotste, de 
la Fabrica de faianță și sticlă 
din Sighișoara dă o atenție deo. 

șebită calității produselor.

la 
ai 
să 
ei

la Munchen 
atunci cînd 
complicitate 
Bonn?

Filmul, vehement rechizitoriu, 
cheamă popoarele la vigilență 
sporită, exprimindu.și încrede
rea că prin lupta milioanelor de 
oameni simpli glasul rațiunii va 
învinge demența ațîțălorilor la 
război.

fereastră deschisă
spre cer

străveziu al boiteiAlbastrul 
siderale a constituit din totdea
una simbolul purității, al desă
vârșirii. Iar daci fereastra casei 
în care locuiesc eroii filmului nu 
se deschide chiar spre adineimea 
imaculată a azurului, ci spre o 
stradă oarecare din Budapesta, 
metafora va fi cu atît mai grăi, 
loare și veridică. Căci noile re
lații dintre oamenii de azi ai 
Ungariei populare îl va determi
na in cele din urmă pe adoles
centul „pierde vară“ (cu dese 
manifestări huliganice) să se în
cadreze cinstit în viața socialistă.

Filmul pune astfel în mod 
deschis o interesantă proble
mă de educație a tinerei gene,
rații. Mentalitățile învechite, hu
liganismul iși găsesc locul acolo 
unde, dintr-un motiv sau altul, 
dementele noi ale moralei so
cialiste pătrund mai greu, așa

cum e cazul cu cei doi frați 
Jumbo și „Pițigoiul". Tineri fără 
căpătii, ocupindu-se cu îndeletni
ciri suspecte (comerț la talcioc 
etc.) sint adeseori victime ale 
influențelor putredului mod de 
viață occidental. Unul din ei, 
Jumbo, s-a înfundat pînă peste 
gît în mocirla huliganismului, 
devenind in cele din urmă de
licvent de drept comun. Filmul 
ne înfățișează mai ales modul 
în care „Pițigoiul" (fratele mai 
tinăr) odată intrat pe porțile 
unei mari uzine începe să se 
transforme. Aici, în mediul sănă
tos și renăscător ol uzinei, „Pi
țigoiul" va găsi adevărata fe
reastră spre cel care nu este alt
ceva decît viața nouă, demnă și 
creatoare a patriei sale, într.un 
cuvint, modul de a gîndi și a trăi 
în chip socialist.

AI AN ASIE TOMA

Ou prilejul sărbătorii națio
nale a Greciei, vineri după- 
amiază ambasadorul Greciei 
la București, Alexandre Cimon 
A»®rn>pou}o, a oferit un 
A—

Au participat A. Joja, men
tal ai Consiliului de Stat al 
R. P. Itomîne, A. Mălnășan, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe. M. Ciobanu, pre- 
ședetteie Camerei de Comerț 
a R. P. Romine, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, oameni de 
artfi ri cultură, funcționari 
snpxriari din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au hiat parte șef. ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri al 
corpului diplomatic-

(Agerrws)
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n-am timp să mă ocup de tine. 
Nu vezi ce slab ești ? Așa a- 
rată un luptător ?

Dar tînărul Baboi Constantin, 
care de curînd abia pășise pra
gul celui deal cincisprezecelea 
an de viață, ținea morțiș să fie 
primit în secția de lupte. Ce 
dacă era slab ? Se va antrena, 
va face multă gimnastică și va 
vedea el, antrenorul, cum se va 
dezvolta. în fond, nici un spor
tiv nu a întrunit de la început 
toate calitățile.

Și Baboi nu a dezarmat. Cu
rînd și-a făcut intrarea în secția 
de lupte a asociației sportive 
„Confecția", tină tu.il Baboi Con- 
statin. „Intrarea" este însă un 
fel de a spune pentru că tînărul 
nostru tot cu neîncredere era 
privit. Dar primul și cel mai im. 
portant pu fusese făcut.

Multă vreme inimosul sportiv 
a urmărit cu atenție antrenamen
tele celor mai vechi. Și antre
norul a început să se ocupe și 
de el. „Tu să faci gimnastică !" 
— i-a spus intr-o zi antrenorul. 
Apoi vei intra în pregătire ală
turi de ceilalți băieți. Și Baboi 
Constantin a trecut cu hotărîre 
la asaltul „paralelelor", al „ba-

relor fixe*. La iacepot » 
greu — firește — șa pupa plic
tisitor. Prea era mare tentația 
de a trese la salteaua de lupte, 
de a și ineerea puterile. Dar an 
trenornl îi spusese clar ; iatii 
gimnastică !

...Antțenaaaeateie ailaire, eaa 
țtiincioaitate. ambiție, pasiune 
pentru sportul luptelor, și a îs 
eeput seria victoriilor dar și a 
infrîngerilor. Aceasta este, pe 
scurt, „biografia" utemistului Ba-

Fete; V. CONSTANȚINgSCU

•fa treăee 5 Participarea la Spar- 
■aefaada de iană i-» iaaă
da un reni felea Den n fațina- 
•e renltetc prea beăe. dătnl aăs 
•peetneule» de fvpaă. rwaeiriațtk 
■ehaiee pe care Ie a- urnilaer de-a 
lungo] anilor, an facet din Ba
bei Constantin un sportiv cunos
cut și apreciat in întreaga fa
brică.

Suprema satisfacție i-a adus-o 
însă ediția din acest an a Spar-

TINERE TALENTE SE AFIRMA

„Gh.
la fabrica 
Gheorghiu-

din cadrul 
iarnă a tinere- 
întreaga masă 

la fabrica 
prima 
nostru

de 
partici- 
la ma- 
Bucuria

boi Constantin de 
de confecții 
Dej".

1960. întrecerile 
Spartachiadei de 
tujui au răscolit 
a tineretului de 
confecții. Și iată 
pare a tinărului
rea întrecere de mase, 
sa a fost insă doar pe jumăta
te : o victorie și o înfrîngere în 
întrecerile pe asociație. Locul doi 
ocupat de Baboi Constantin i-a 
adus o diplomă la care se uită

tachîadei de iarnă a tineretului. 
Concursul de trintă s-a bucurat 
chiar din prima etapă, de un 
mare interes. Muncitorii ți mun
citoarele de la fabric» de con
fecții „Gh. Gheorghiu-Dej‘! 
înțesat pînă la refuz
in care urmau să înceapă 
întrecerile, Tînărul Baboi a 
obținut două victorii consecu
tive în urma cărora a fost de
clarat campion pe asociație la 
categoria 62 kg. Apoi au urmat 
întrecerile etapei raionale.

Alte emoții, alte bucurii. în-

au
sala

tr-e eabteă. ia trap re-ți imbri- 
ea reaCsreal d« hcptătvr, Baboi 
Coaetaaria a «uațit o ssraâ grea 
lâsude-t-ae M nmăr. A iatore 
capei. O eâlfară plăcută i-a 
rttpria* întreaga filați Șeful sfa 
de atelier, eonmaiscu! Aațhel 
Ioa reafee ai-I încurajeze, ^a 
nu ne foci de rușine, au venit 
toți tovarășii din seeție noastre 
să te vodă". Dacă n-am să cîț- 
tig — gindea Baboi — ee vor 
zice de mine ? Adversarul aău, 
un tînăr de la uzinele „Semănă
toarea" era — se vedea eît de 
colo — la fel de emoționat. Lupta 
nu a. durat mult Teama de a nu 
■pierde, de a nu se face da ruși
ne, i-a înzecit puterile. Un tur 
de cap și tînărul de la „Semănă
toarea" a fost culcat eu umerii 
pe saltea î tuș. Cînd arbitrul i-a 
ridicat mina anunțindu-i succe
sul — campion al raionului Gh. 
Gheorghiu-Dej la categoria 62 
kg. — utemistul Baboi Con
stantin a privit cu recunoștință 
spre tovarășii săi de muncă, ale 
căror încurajări le-a simțit din 
plin, apoi s-a uitat țintă in ochii 
antrenorului Său, părînd a-î spu
ne :

— Acum ai încredere țn mișe, 
tovarășe antrenor ?

S. SPIREA

Campionatul 
categoriei A. 

de fotbal
• Cea de-a doua etapă a re

turului campionatului eatego- 
riei A de fotbal, programează 
duminică in Capitală două în
tîlniri care se vor desfășura 
pe stadionul „23 August", 
după cum urmează : Progre
sul—U. T. Arad (ora 14,15) și 
Dinamo—Știința Cluj (ora 
16,30).

In pauzele dintre cele două 
întîlniri va fi prezentată pu
blicului spectator echipa R. P. 
Romine, campioană mondială 
de handbal în 7 și echipa Ști
ința București, câștigătoarea 
primei ediții a competiției fe
minine de handbal în 7 „Cupa 
campionilor europeni'*-

• Duminică seara, de la 
ora 19, in sala sporturilor de 
Ia Floreasca se va desfășura 
Intilnirea internațională de 
lupte clasice dintre echipele 
selecționate ale R- P- Romine 
și JLS-S. Gruzine. Acest meci 
constituie un excelent criteriu 
de verificare a luptătorilor ro- 
minj înaintea concursurilor in
ternaționale de la Budapesta 
și București ți a campionate
lor mondiale din Japonia. UI. 
iima oară cele două echipe 
s-au întilnit în anul 1959 la 
Tbilisi, victoria revenind for
mației gruzine cu scorul de 
4*/s—3*/» puncte. în vederea a- 
eeetei importante întîlniri lup
tătorii romîni s-au pregătit cu ' 
multă asiduitate. Echipa ro. 
mină este alcătuită din : D. 
Pîrvulescu. I. Cernea. Al. 
Geantă, Dumitru Gheorghe, 
V. Bularca, N. Baciu, Gh. Po
povic! ți N. Martinescu.

• Vineri s-a desfășurat ceâ 
de-a 5-a partidă a meciului 
revanșă pentru titlul mon
dial de șah. într-o variantă 
a apărării Nimzovici, Bot
vinnik a ales o continuare 
nouă punînd probleme difi
cile partenerului său. După 
ce a gfridit 50 de minute la 
mutare» a 13-a, campionul 
lumii a propus apoi remiza 
dar Botvinnik nu a acceptat 
această propunere. în ultima 
oră de joc Tal s-a aflat în 
mare criză de timp.

• TG. MUREȘ. — Echi
pele selecționate feminine de 
baschet ale R. P. Romine și 
R.P.F. Iugoslavia s-au întilnit 
vineri seara la Tg. Mureș în 
meci revanșă. Ca și în prima 
partidă disputată la Bucu
rești, victoria a revenit echi
pai romine.

Un atac reușit la plasă. Ele
vii Școlii sportive nr. 1 din 
București exersează in timpul 
vacanței loviturile de atac 

prin săritură la plasă.

H-L.

(Agerpres)

€1

convorbiri eu 
taxa inversă!

Di» orice localitate se pot 
efectua convorbiri telefo
nice interurbane cu plata 
taxei in contul postului 
chemat, cetind telefonistei 
convorbiri cu taxa inversă.

De cîțiva ani, corul de co
pii al Palatului Pionierilor a 
devenit un colaborator per
manent al Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", între
gind corul acestei instituții, 
ori de cite ori programarea u- 
nei lucrări vocal-simfonice 
cere participarea unui cor de 
copii. Corul Palatului Pionie
rilor și-a dat astfel contribu
ția în ultimii ani, la interpre
tarea unor compoziții de mare 
amploare ca oratoriul „Glasul 
lui Lenin" de Alfred Mendel
sohn, cantata „Sub soarele 
păcii" de Hilda Jerea, „Cînta- 
rea pădurilor" de Dmitri Șos- 
tacovici, „Carmina Burana" 
de Carl Orff și „Oratoriul eli
berării" de Radu Paladi și a- 
cum cîteva zile la interpreta
rea dificilei lucrări a lui Ben
jamin Britten „Simfonia Pri
măverii".

întemeiat în anul 1950, o- 
dată cu deschiderea Palatului 
Pionierilor, corul și.a început 
inițial activitatea în cadrul 
unui „cerc de tint* unde pio
nierii învățau cântece pionie
rești pe care le răspândeau la

Corul Palatului Pionierilor
se afirmă în viața muzicală

riadul lor în masa pionierilor 
și elevilor diferitelor școli. Da
torită faptului, însă, că cer
cul a luat chiar din primul 
an al existenței sale, o deose
bită amploare și cum numă
rul pionierilor a început să 
crească s-a simțit necesitatea 
formării unui car de copii pe 
mai multe voci. .

In 1952 corul trece la o nouă 
formă de organizare, selecțio
nând cu mai multă grijă ele
mentele venite din școli. Nu- < 
mărul formației crește la 200 
de membri, iar manifestările 
sale, depășind cadrul restrîns 
al cercului mai sus amintit, 
iau aspectul unei activități de 
sine stătătoare cu exigențe 
artistice din ce în ce mai 
mari.

In felul acesta fostul cer de 
Copii din cadrul „cercului de 
Cînt* a pășit spre o treaptă

superioară, luînd forma unei 
corale de copii a cărei activi
tate impunea asimilarea unor 
serioase cunoștințe de teorie 
muzicală, exerciții de cînt cu 
toate noțiunile necesare unei 
dezvoltări naturale a auzului 
și a aptitudinilor vocale 
micilor cîntăreți.

Roadele acestei munci 
au întîrziat să se arate, 
anul 1952 corala de copii a 
Palatului Pionierilor se pre
zintă în fața maselor de pio
nieri și de școlari, precum și 
în fața publicului bueureștean 
cu un însemnat număr de 
concerte.

Aceste concerte au loc pe 
scena Teatrului Palatului pio
nierilor din Cotroceni sau în 
diferită Uite săli din Capitală 
precum și pe scenele unor 
mari întreprinderi ca de pildă 
Uzinele „23 'August*, ,,Repu.

ale

blica", Fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu.Dej" etc.

Depășind limitele Capitalei, 
corul Palatului pionierilor a 
întreprins și o serie de tur
nee, organizînd concerte ți 
spectacole în numeroase ora
șe (Constanța, Ploiești, Bra- 
șov, Tg. Mureș, Cluj), iar în 
timpul vacanțelor școlare în 
diferite tabere de odihnă pen- 
tru pionieri. Totalizing peste 
160 de concerte proprii, la 
care s-au adăugat zeci de cola
borări în formele mai înainte 
arătate, corul de copii al Pa
latului pionierilor aduce un 
aport de mare însemnătate la 
cunoașterea și răspîndirea ce
lor mai valoroase creații mu
zicale clasice și moderne în 
rîndurilt copiilor cit și ale 
maselor de ascultători maturi, 
care uwndregfl «f «n interes 
tot, mai ințflim activitatea «>

eestei formații artistice. Cui- 
titiind toate genurile ți for
mele muzicii corale, ansam
blul acordă o deosebită aten
ție creației naționale content* 
porane, în care se reflectă a- 
tașamentul copiilor față de 
popor, dragostea și recunoștinâ 
ța lor față de Partidul Munci
toresc Romîn care le-a dăruit 
o yitțță fericită, lipsită de 
griji și perspectiva unui viitor 
di» ce în ce mai luminos.

Repertoriul corului cuprin
de astfel peste 150 de lucrărț 
ceea ce reprezintă o realizare 
uimitoare pentru un colectiv 
alcătuit exclusiv din copii.

Născut din inițiativa și gria 
ja părintească a partidului, a* 
cest colectiv de copii, eondui 
de dirijorul Stelian Olaru, ini
mos educator, și animator ar. 
tietic, constituit abia acum 10 
ani, și-a cucerit un loc de 
cinste în rindurile formațiilor 
artistice ale țării, aducînd un 
aport de mare valoare la pro- 
movarea creației muzicale na
ționale cit și la răspîndirea 
culturii în masele tineretului,

A. TRAIAN
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O.N.U. trebuie să ia hotărîri menite

să pună capăt politicii rasiste
a guvernului Uniunii Sud-Africane

sesiunii Marii Adunări Nafisnale
a R. P. Romine

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romîne 
în Comitetul Politic Special

Carta O.N.U.,
a transformat

NEW YORK 24 Trimisul 
special Agerpres transmite: 
în ședințele din dimineața și 
după-amlaza zilei de 23 mar
tie Comitetul Politic Special 
al Adunării Generale a O.N.U. 
a continuat discutarea proble
mei situației persoanelor de 
origine indiană și indo-pakis- 
taneză din Africa de sud. A- 
ceastă problemă se discută în
cepînd din 1946 la fiecare se
siune. Toate rezoluțiile O.N.U. 
au fost însă ignorate de gu
vernul rasist al Uniunii Sud- 
Africane care a continuat po
litica sa de discriminare.

Reprezentanții U.R.SJS., 
R.A.U., Indoneziei, Ceylonu
lui, Liberiei, Mexicului și al
tor țări, care au luat cuvîn
tul la dezbateri, au condamnat 
cu hotărire politica de discri
minare rasială dusă de gu
vernul Verwoerd.

Citind numeroase dovezi de 
încălcare de către guvernul 
sud-african a drepturilor omu
lui, delegatul R. P. Romîne, 
Cornel Bogdan, a declarat 
printre altele că problema 
care se află în discuția Comi
tetului este un aspect al po
liticii de stat care violează în

O rezoluție 
care condamnă 

ooHtica guvernului 
Un unii Sud-Africane 
în Africa de sud-vest

NEW YORK 24 (Agerpres). 
— Potrivit relatărilor agen
ției Reuter, Comitetul nr. 4 
de tutelă al O.N.V. a adoptat 
la 23 martie o rezoluție prin 
care împuternicește trimiterea 
unei comisii a Națiunilor Uni
te în Africa de sud-vest, pen
tru a cerceta situația la fața 
locului, dacă este necesar 
chiar fără colaborarea autori
tăților Uniunii Sud-Africane 
care administrează acest teri
toriu. In favoarea rezoluției 
au votat 76 de țări, șase țări: 
Anglia, Australia. Belgia, 
Franța, Olanda și Portugalia 
s-au abținut de ia vot.

Rezoluția critică acțiunile 
guvernului Africii de sud în 
acest teritoriu aflat sub man
dat și subliniază că dacă a- 
ceastă situație va continua, ea 
va „reprezenta un pericol 
pentru pacea și securitatea in
ternațională".

Rezoluția urmează 
trimisă spre adoptare Adună' 
rii Generale

să fie

a O.N.V.

îndurăm foamea"
Mari demonstrații in Coreea de Sud

Nu putem să mai

forțelor
Miile de de- 

printre care un

SEUL 24 (Agerpres). — De
monstrații ale populației sud- 
coreene continuă să aibă loc 
în diferite orașe din Coreea 
de Sud. La 23 martie peste 
5000 de locuitori ai orașului 
Pusan au participat la un mi
ting și o demonstrație de pro
test împotriva proiectului legii 
fasciste prevăzînd măsuri re
presive împotriva 
democrate.
monstranți, 
mare număr de studenți, pur
tau pancarte pe care era scris: 
„Nu putem să mai îndurăm 
foamea", „Tian Men, predă 
puterea poporului". Intre de
monstranți și o unitate mobi
lă de poliție a avut loc o cioc
nire. Mai mulți demonstranți 
au fost arestați.

în fața uriașei mișcări de 
protest guvernul sud-coreean 
a luat în grabă măsuri „de 
securitate". în toate raioanele 
Seulului autoritățile au intro
dus „starea excepțională". Re
prezentanți ai poliției au de
clarat că vor fi arestate și alte 
persoane care au participat la

Mfcî

V

Șirurile nesfirșite de șomeri foc porte din imagmtle obișnuite ale orașelor americane. In foto, 
grafie : șomeri stînd la coadă în fațo unei societăți filantro pice din Detroit pentru o capota 

un pachet de alimente.

f. * T Te G
*

Deschiderea sesiunii 
Consiliului Mondial al Păcii

mod flagrant 
politică care 
Uniunea Sud-Africană într-UD 
bastion al colonialismului, în- 
tr-un focar de conflicte și in 
cord are în Africa și în întrea
ga lume.

Putem afirma cu siguranță 
a spus delegatul romîn. că 
mai devreme sau mai tirziu. 
Cu sau fără ajutorul O.N.U., 
poporul oprimat al Uniunii 
Sud-Africane își va recăpăta 
Iibertarea și drepturile sale 
fundamentale, iar sursele dc 
conflicte care decurg din ac 
tuala politică a acestui gu 
vern, vor fi astfel înlăturate. 
Lupta poporului asuprit din 
Africa de sud, a devenit în 
mod cert o parte a luptei de 
eliberare a popoarelor conti
nentului african și nu există 
forță în lume care să oprea
scă această luptă la jumătate

Situația din Angola 
iu discuția 

Adunării Generale a O» NI. G
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— în după-amiaza zilei de 23 
martie a avut loc ședința ple
nară a Adunării Generale a 
O.N.U., la care a fost discutat 
raportul Comitetului General 
cu privire la activitatea celei 
de-a doua părți a actualei se
siuni a Adunării Generale și 
la includerea pe ordinea de zi 
a unor probleme suplimenta
re. Adunarea Generală a apro
bat în unanimitate recoman
darea ca sesiunea să-și înche
ie lucrările la 21 aprilie.

După aceea Adunarea Ge
nerală a trecut la discutarea 
recomandării Comitetului de 
a se include pe ordinea de zi 
a sesiunii problema situației 
din Angola, care a fost pre
zentată de delegațiile a 40 de 
state din Africa și Asia. La 
aceasta s-a opus reprezentan
tul Portugaliei.

Delegatul Liberiei a dat o 
ripostă cuvenită reprezentan
tului portughez. Portugalia, a

MOSCOVA - N. S. Hrușciov 
s-a înapoiat la Moscova venind 
de la Alma-Ata, unde a luat 
parte la Consfătuirea fruntași
lor in agricultură din Kazah- 
stan.

demonstrație in afară de cele 
123 de persoane arestate cu 
cîteva zile în urmă. Ministrul 
de Război a anunțat că gu
vernul a hotărît folosirea ar
matei pentru reprimarea unor 
eventuale demonstrații.

SEUL 24 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că 
la 24 martie au continuat de
monstrațiile antiguvernamen
tale în Coreea de Sud. Situația 
a devenit încordată pe întreg 
teritoriul țării.

Agenția France Presse rela
tează că, la 24 martie în ora
șul Taegu a avut loe o puter
nică demonstrație la care au 
participat circa 30.000 de per
soane. 2.000 de polițiști înar
mați cu bastoane de cauciuc și 
grenade lacrimogene au încer
cat să împrăștie pe demon
stranți. Și în acest oraș a fost 
introdusă starea de asediu.

Agenția France Presse men
ționează că Întreaga poliție din 
Coreea de sud este pusă in 
stare de alarmă. 

de drum. Adevărata problemă 
care stă acum în fața O.N.U. 
este aceea a capacității sale 
de a împiedica ca dezvoltarea 
acestor evenimente să ducă la 
noi conflicte internaționale în 
această zonă deja sensibilă. 
Reprezentantul romîn a rele
vat că în cazul de față o mare 
responsabilitate revine acelor 
state occidentale oare întrețin 
strînse legături economice și 
politice cu guvernul Uniunii 
Sud-Africane. In încheiere 
delegatul romîn Cornel Bog
dan a arătat că în ceea ce pri
vește delegația romină, care 
se situează pe o poziție con
stantă împotriva discriminării 
rasiale, este gata să sprijine 
pe deplin orice hotărîri ale 
O.N.U. menite să pună capăt 
politicii rasiste a guvernului 
Uniunii Sud-Africane. Dezba
terile continuă.

omului și
spus el, încalcă în mod gro
solan drepturile
Carta Organizației Națiunilor 
Unite. Adunarea Generală, a 
declarat delegatul Liberiei, 
trebuie să ceară Portugaliei să 
înceteze masacrarea populați
ei pașnice a acestui teritoriu 
african.

La propunerea delegatului 
Liberiei s-a procedat la vo
tarea nominală în timpul că
reia 79 de delegații au spriji
nit propunerea cu privire la 
discutarea problemei „Situația 
din Angola". Spania și Uniu
nea Sud-Africană au votat îm
potrivă, iar 8 delegații s-au 
abținut de la vot — și anume 
delegațiile Angliei, Belgiei, 
Franței, Olandei, Australiei, 
Luxemburgului, Republicii 
Dominicane și Republicii Pa
nama. Restul delegațiilor au 
lipsit. Adunarea generală a 
hotărît să discute această pro
blemă în cadrul ședințelor 
sale plenare.

Pp scurt
SOFIA — La Sofia a fost 

semnat un acord de colaborare 
științifică intre Academia 
R. P. Romine și Academia de 
Științe a R. P. Bulgaria pen
tru perioada 1961—1965 și pla
nul de aplicare al acestuia pe 
anul 1961.

GENEVA — In seara zilei de 
23 martie Arthur Dean, șeful 
delegației S.U.A., Ia Confe
rința celor trei puteri în 
problema încetării experien
țelor cu arma nucleară a 
făcut o vizită reprezentantului 
U.R.S.S. la conferință, S. K. 
Țarapkin.

BERLIN. - La 24 martie la 
Berlin s-a deschis sesiunea or
dinară a Camerei Populare a 
R. D. Germane. Sesiunea va 
examina proiectele de lege cu 
privire la planul economiei 
naționale și la bugetul de stat 
al Republicii pe 1961.

NEW YORK. — La 23 mar
tie A. A. Gromîko, ministrul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
conducătorul delegației sovie
tice la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
a oferit un dejun in cinstea 
delegațiilor mai multor state 
africane. La dejun au luat 
parte conducătorii delegațiilor 
Nigeriei, Somaliei. Togo.

MOSCOVA. — La invitația 
primarului orașului Havana, 
Jose Llanos, a plecat la 23 
martie pe calea aerului în 
Cuba o delegație a Comitetu
lui executiv al Sovietului oră
șenesc Moscova de deputați ai 
oamenilor muncii condusă de 
președintele Comitetului 
kolai Bobrovnikov.

DELHI 24 (Agerpres). — Ir. 
Palatul științelor din Delhi 
s-au întrunit la 24 martie de
legații la sesiunea Consiliului 
Mondial al Păcii.

Dezarmarea generală și to
tală, coexistența pașnică, in
dependența și suveranitatea 
națională lichidarea colonia
lismului — iată problemele- 
cheie Pe care urmează să le 
discute delegații la sesiune 
Pentru a participa la această 
sesiune au sosit la Delhi a- 
proximativ 300 de cunoscuți 
luptători pentru pace, repre- 
zentînd peste 60 de state de pe

CONGO:

Trupele guvernului legal 
au pătruns într-un oraș 

din nordul provinciei Katanga
ELISABETH VILLE 24 (A 

gerpres). — După cum anunță 
agenția Reuter, un reprezen
tant al Comandamentulu' 
O.N.U. în Congo a anunțat că 
trupele credincioase guvernu
lui legal al Republicii Congo 
au pătruns în orașul Pian? 
situat in nordul provinciei 
Katanga, la 150 mile de Ma 
nono.

In momentul de față o ju-

Prin sesiunea consiliului S.E.A.T.O. de la Bangkok 
se urmărește ca 
rect și fățiș în 
Oum-Nosavan.

să intervină di- 
clicii trădătoare 

(Ziarele)

Desen de V. VASILIU
aeneralul..

A ngola este un 
teritoriu situat 
în partea de 
sud-est a con
tinentului afri
can. Se mărgi
nește la nord 
:u Republica

Congo (fostul Congo belgian), 
la răsărit cu colonia engleză 
Rhodezia de nord, la sud cu 
Africa de Sud-Vest iar la apus 
cu Oceanul Atlantic.

Are o suprafață de 1.264.000 
km p. (de 14 ori mai mare de
cât Portugalia) și o populație 
de 4.500.000 de oameni, for
mată în cea mai mare parte 
din băștinași aparținîd tribu
rilor Lanthu. Cele mai însem
nate orașe ale Angolei sînt: 
Luanda (Centrul administrativ 
al coloniei) Benguella, Noua 
Lisabonă, Malange.

Clima acestui teritoriu este 
tropicală. Angola este străbă
tută de numeroase ape care se 
varsă în Congo. Fauna ei 
este deosebit de variată: leo- 
parzi, hiene, elefanți, girafe, 
zebre, antilope.

Subsolul Angolei este deose
bit de bogat în zăcăminte de 
diamant, asfalt, bitum, mag
neziu, cupru și aur. In exploa
tarea acestor zăcăminte sînt 
interesate companii străine în 
special americane.

Gu peste cinci secole în 
unnă navigatori portu
ghezi au descoperit pă- 

mîntul Angolei, populat pe a- 
tunci de triburi reunite în 
Uniunea ce făcea parte din 
statul Congo. In anul 1490 în 
centrul Angolei au sosit pri
mii portughezi. Aceștia au în
ceput acțiunea tipic colonia, 
listă de înrobire a populației 
băștinașe. De abia în secolul 
al 18-lea Angola a putut fi în
robită in întregime. De atunci 
și pînă în prezent colonialiștii 
portughezi au exploatat sălba
tic această colonie, căreia în 
secolul nostru i-au lipit denu
mirea de „provincie de peste 
mări".

Stăpânirea portugheză în An
gola a dus la sărăcirea cum
plită a maselor, exploatate în 
mod bestial prin sistemul 

diferite continente, printre 
care și R. P- Romină.

Cuvîntul de salut a fost ros
tit la sesiune de către Pandit 
Sunderlal, președintele Comi
tetului prezidențial al Consi
liului păcii pe întreaga Indie, 
laureat al Premiului interna
țional Lenin „Pentru întărirea 
păcii între popoare".

Raportul cu privire la miș
carea mondială a partizanilor 
păcii a fost prezentat de prof. 
John Bernal, președintele exe
cutiv al. Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii. După o 
scurtă pauză a început discu
tarea raportului.

mătate din oraș se află sub 
controlul trupelor guvernului 
legal.

In această regiune, după 
cum anunță agenția Reuter, 
s-au intensificat în ultimul 
timp acțiunile militare ale tri
bului Ba’.uba care, după cum 
se știe, luptă împotriva ma
rionetei Chombe chiar de la 
începutul acțiunilor sale cri
minale.

acest bloc agresiv 
Laos în sprijinul

Angola: suferință și luptă
muncii forțate. Potrivit legi
lor instituite aici de colonia
liști, orice adult, bărbat sau 
femeie, poate fi obligat să lu
creze pentru stăpinii albi. In 
plus, din Angola se recru
tează forța de muncă pentru 
export. Mii de angolezi 
sînt vînați și trimiși să lucreze 
în minele din Uniunea sud- 
africană sau Rhodesia.

Referindu-se Ia sistemul 
muncii forțate căpitanul Hen- 
rique Galvao scria intr-un ra
port adresat dictatorului Sala
zar : ,„Aspectul cel mai inu
man al sistemului muncii for
țate in Africa (adică in coloni
ile portugheze din Africa N.R.) 
îl constituie atitudinea statu
lui față de recrutarea forțelor 
de muncă pentru patronii par

• Se datină pozițiile colonialiștilor portughezi e Mai rău decîf 
în sclavagism.. e In fața judecății opiniei publice mondiale

ticulari. In anumite privințe 
situația este mai rea chiar de- 
cit sclavia. In sclavagism 
băștinașul era cumpărat ca un 
animal. Proprietarul său pre
fera să-l păstreze ca pe un cal 
sau câine credincios. Aici însă 
(adică în coloniile portugheze 
N. R.) omul nu este cumpărat, 
el este închiriat de la stat... 
și stăpînul său se îngrijește 
foarte puțin dacă acesta se îm
bolnăvește sau moare... de
oarece dacă se întâmplă așa 
ceva el poate cere statului al
tul în loc...".

Angolezii sini oamenii cu cel 
mai scăzut nivel de trai din 
Africa. Locuiesc in bordee și 
cocioabe insalubre. Bolile tac 
ravagii. După cum relata o pu
blicație catolică, aproape ju
mătate dintre băștinași mă- 
nincă o singură dată pe zi. In 
ceea ce privește cultura a- 
ceasta este „cam la același ni
vel Ia care se găsea cînd a 
fost cucerită colonia" după 
cum a recunoscut guvernatorul 
districtului angolez Maxito.

Znstituind în această co
lonie un regim poliție
nesc, un regim de tip 

fascist, autoritățile portugheze 
au transformat Angola în-

Lucrările primei sesiuni a ee lei de-a patra legislaturi a 
Marii Adunări Naționale au fost urmărite cu interes in întreaga 
lume. Agențiile de informații ți presa din țările socialiste au 
acordat o deosebită atenție lucră rilor acestei sesiuni.
AGENȚIA TASS a transmis 

în emisiunea sa internațională 
dări de seamă amănunțite a- 
supra desfășurării ședințelor 
Marii Adunări Naționale, pre
cum și extrase din curintarea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, prim-secretar al C-C 
al P.M.R., președintele Consi 
Iiului de Stat, și din ravintâ- 
rile tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu 
lui de Miniștri al R. P Ro
mine. De asemenea, agenția 
TASS a relatat despre adopta 
rea legii pentru înființarea 
Consiliilor economice ale sfa
turilor populare regionale și 
despre constituirea Comisiei 
pentru elaborarea noii Const! 
toții a R P. Romine.

Intr-o corespondență amplă 
..PRAVDA" a informat despre 
Plenara C.C. ai P.M.R. și se 
siunea Marii Adunări Națio
nale reproducind din cuvân
tarea tovarășului Gh. Gheor
ghiu-Dej pasaje largi care 
se referă la caracterul de
mocratic al compoziției Ma
rii Adunări Naționale, ]a co
eziunea poporului în jurul 
partidului, la entuziasmul cu 
care masele oamenilor muncii 
înfăptuiesc hotărîrile celui 
de-al ni-lea Congres al Par 
tidului Muncitoresc Romin, la 
sarcinile ce revin statului de
mocrat-popular, la politica ex
ternă a R. P. Romîne.

Informații despre sesiunea 
Marii Adunări Naționale au 
apărut in „IZVESTIA", „KOM- 
SOMOLSKAIA PRAVDA", 
„TRUD", „SOVETSK AI A RO- 
SSIA" și alte ziare sovietice.

AGENȚIA CHINA NOUA a 
transmis in emisiunea sa in
ternațională o informație cu

In vederea unei agresiuni fățișe

S. U. A. CONCENTREAZĂ FORJE
ARMATE IN REGIUNEA LAOSULUI
NEW YORK 24 (Agerpres). 

— TASS transmite : Presa 
din S.U.A. continuă să rela
teze pe larg despre trimiterea 
de forțe armate americane 
în Laos. In regiunea 
Laosuiui. scrie „New York 
Herald Tribune", se „con
centrează puternice forțe”. 
Ziarul relatează că acolo au 
foot trimise trei nave port
avion însoțite de două vase 
de debarcare, pe bordul că
rora se află trupe de infan
terie marină, precum și pa
tru contratorpiloare.

Printre alte mișcări de 
trupe, arată în continuare 
„New York Herald Tribune", 
trebuie menționată „reche
marea neașteptată" în insula 
Okinawa a 2.000 de soldați ai 
infanteriei marine din Tokio.

de concentrare, 
presă 

despre 
al An
că an-

vorbeau 
veacuri" 

Este adevărat

cotropitorilor portu-

tr-un lagăr 
Vnii comentatori de 
occidentali 
„somnul de 
golei, 
golezii se află de veacuri sub 
jugul 
ghezi. Este adevărat că ace
știa din urmă au făcut totul 
pentru a provoca și întreține 
un asemenea somn. Dar, în re
alitate „somnul de veacuri" 
nu există și n-a existat nicio
dată. O dovedesc luptele duse 
de bășttnașl împotriva colo
nialiștilor începînd chiar de 
la venirea lor, în secolul al 
14-lea. O dovedesc puterni
cele răscoale de la începutul 
secolului nostru. Și o dove
desc mai ales evenimentele 
care au avut loc în ultimele 

două luni, care continuă și în 
prezent și care vor continua 
pînă la obținerea independen
ței naționale, a libertății.

Care au fost aceste eveni
mente ? La 4 februarie gru
puri de oameni înarmați 
printre care se găseau atît 
africani cit și albi au atacat 
închisoarea militară și civilă 
din Luanda unde sînt întem
nițați patrioții din Angola, 
pentru a elibera pe acești 
deținuți. Poliția și armata au 
intervenit cu brutalitate ră
nind și omorînd mulți dintre 
manifestanți.

Cu prilejul înmormântării 
celor uciși, au avut iarăși loc 
evenimente sângeroase. Iată 
cum descrie corespondentul 
ziarului vest-german „Die- 
Welt" cele intîmplate:

„In clipa cînd a izbucnit 
panica mă aflam în mijlocul 
participanților la înmormîn- 

o 
albi 

mulți albi 

tare. In cimitir s-a iscat 
luptă înverșunată între < 
și africani, căci 
veniseră înarmați...

Poliția sosită la cimitir a 
deschis focul. In apropiere de 
poarta cimitirului am văzut 
cum patru albi au atacat și 
omorît un negru.

Am parcurs in fugă un ki-

privire Ia Plenara C.C. al 
P.M.R., precum și informații 
despre lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale. Agenția 
China Nouă a expus de ase
menea pe larg conținutul cu- 
vintării tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Ziarele chine
ze din 23 martie și-au infor
ma* cititorii despre lucrările 
Plenarei C.C. al P.M.R.

„TRYBUNA LUDU" și alte 
ziare poloneze au publicat in
formații consacrate Plenarei 
C.C. al P.M.R. și sesiunii 
Marii Adunări Naționale a 
R P. Romîne. In ampla infor
mație publicată de „Trybuna 
Ludu~ in pagina intiî sînt in
cluse pasajele din cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej referitoare la politica 
externă a R. P. Romîne.

După cum anunță AGENȚIA 
BTA. ziarele bulgare au pu
blicat informații amănunțite 
asupra hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.M.R. și lucrărilor 
Marii Adunări Naționale a 
R. P Romîne, asupra atribu
țiilor Marii Adunări Națio
nale și ale Consiliului de Stat, 
precum și in legătură cu for
marea noului guvern romin. A 
fost publicată de asemenea 
fotografia tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și extrase 
din cuvântarea pe care a 
rostit-o in cadrul sesiunii.

AGENȚIA ATA anunță că 
presa albaneză de miercuri a 
scris despre Plenara Comite
tului Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, precum 
și despre lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne.

în aceste zile agențiile de 
știri și posturile de radio occi-

După cum informează ziarul, 
în Statele Unite „au fost 
puse în stare de luptă diferite 
unități ale corpului de ar
mată cu destinație strategică 
pentru eventuale debarcări".

Ziarul subliniază de aseme
nea că S.U.A. trimit în re
giunea Oceanului Pacific a- 
vioane de transport cu rază 
mare de acțiune destinate 
transportului de trupe și 
cărcături.

în același timp, presa 
S.U.A. scoate în evidență 
sibilitatea folosirii pentru a- 
mestecul armat în Laos a 
„trupelor terestre ale a- 
liaților S.U.A. 
S.E.A.T.O. care 
în apropierea 
operațiuni".

în

din
po-

în Laos
ale

din cadrul 
se află deja 
regiunii de

lometru și jumătate pînă ce 
am găsit pe cineva care să 
mă ia în oraș. Nu voi uita 
niciodată acest drum; pe tot 
parcursul lui am văzut cum 
albii se năpusteau asupra a- 
fricanilor. Personal am nu
mărat 6 cadavre.

Acum, la o zi după termi
narea luptei, nimeni nu mai 
poate spune câți oameni au 
murit în aceste ore de pani
că și groază".

La 10 februarie răscoala a 
cunoscut o puternică recru
descență. Din nou a fost 
atacată închisoarea Sao Paolo 
și din nou poliția și armata 
au deschis foc asupra răscula- 
ților. Numărul morților în 
aceste zile se ridică la circa 
300. O nouă răscoală a avut 

în

în 
că 
nu

loc chiar acum cîteva zile și 
în ciuda cenzurii salazariste 
vești despre ea au răzbit 
lumea întreagă.

Evenimentele petrecute 
Angola au arătat lumii 
șandramaua colonialistă 
mai are nici o seîndură nepu
trezită. Lupta de eliberare a 
populației din Angola s-a 
declanșat ca ceva firesc, lo
gic, pe fondul general al tre
zirii Africii la o viață nouă. 
După cum scria ziarul brita
nic „Sunday Telegraph", a- 
ceste evenimente „au spulbe
rat mitul potrivit căruia colo
niile portugheze din Africa 
nu ar fi frămîntate de tulbu
rările caracteristice celorlalte 
țări ale acestui continent. In 
prezent nu mai încape nici o 
îndoială că și în Angola exi
stă un nucleu ferm de afri
cani cu o înaltă conștiință 
politică care luptă pentru in
dependență".

Colonialiștii portughezi, în- 
spăimintați de cele pe 
trecute, au adus noi e- 

fective armate, au declanșat o 
și mai crincenă teroare. In 
fața acestor evenimente, si
tuația din Angola a fost pro
pusă pentru a fi discutată în

de lucrările se- 
Adunări Națio- 
Romîne.
REUTER a trans-

unele 
și ale

LON-

dentale, numeroase ziare din 
țările capitaliste s-au ocupat 
îndeaproape 
siunij Marii 
nale a R. P.

AGENȚIA 
mis o corespondență în care, 
reluînd postul de radio Bucu
rești, informa despre lucră
rile sesiunii Marii Adunări 
Naționale subliniind 
atribuții ale acesteia 
Consiliului de Stat

POSTUL DE RADIO 
DRA s-a ocupat intr-una din 
emisiunile sale de lucrările 
sesiunii, referindu-se în spe
cial la alegerea Consiliului de 
Stat și la formarea guvernului 
romîn. Majoritatea ziarelor 
engleze au publicat relatări 
în legătură cu hotărîrile se
siunii Marii Adunări Națio
nale. în ziarul „Times" a apă
rut un amplu comentariu con
sacrat sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

AGENȚIA UNITED PRESS 
INTERNATIONAL a difuzat 
informații despre alegerea 
Consiliului de Stat și forma
rea guvernului R. P- Romi
ne. AGENȚIA ASSOCIATED 
PRESS informează de aseme
nea despre hotărîrile primei 
sesiuni a actualei legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Sub semnătura lui Paul 
Underwood, ziarul „NEW 
YORK TIMES" a înserat o co 
respondență în care se relevă 
caracterul important al hotă- 
ririlor luate de sesiunea Marii 
Adunări Naționale subliniin- 
du-se că acestea 
.sporirea eficienței adminis
trației de stat". Ziarul a publi
cat de asemenea un articol 
biografic consacrat tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și o fotografie a tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer. Ziarele 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE" și „WASHINGTON 
POST" 
larg despre 
siunii Marii 
nale.

AGENȚIA
NA DPA a transmis 
multe informații in legătură 
cu sesiunea Marii Adunări 
Naționale,

urmăresc

și
au relatat și ele pe 

desfășurarea se- 
Aduaări Națio-

VEST GERMA- 
mai

(Agerpres)

Perspectivele
tineretului american

Sub titlul „Perspecti
vele tineretului sînt 
umbrite de declin" a 

apărut in săptăminalu] a- 
merican ..Worker" un arti
col consacrat situației ac
tuale a tinerilor din S.U A. 
„SUTE DE MH DE TINERI 
NU AU DE LUCRU, NU 
AU AVUT DE LUCRU ȘI 
NICI NU AU VREO PERS 
PECTIVA SĂ GĂSEASCĂ 
DE LUCRU", se spune în 
articol. In prezent în S.U.A 
33,5 la sută din numărul 
șomerilor sînt tineri sub 
vîrsta de 25 de ani. „Pro
centul șomerilor din rindul 
tinerilor de culoare sau a- 
parținînd altor minorități 
care trăiesc în S.U.A. este 
dublu".

Consiliul de Securitate. Consi
liu] de Securitate n-a adoptat 
insă rezoluția propusă de de
legațiile Liberiei, Ceylonului 
și Republicii Arabe Unite. 
S-au opus reprezentanții ce
lorlalte puteri colonialiste din 
cadrul Consiliului de Secu
ritate care i-au cintat repre
zentantului salazarist Garin 
în strună.

Avînd in vedere acest lucru, 
40 de state din Africa și Asia 
au propus ca problema situa
tei din Angola să fie inclusă 
pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. La recomandarea Co
mitetului General, Adunarea 
Generală a hotărît să includă 
această problemă pe ordinea 
de zi.

Din cele 90 de delegații pre
zente, 79 au votat în favoarea 
includerii. Delegația Portuga
liei a părăsit cu insolență sala 
și nu a participat la vot. Două 
delegații au votat împotrivă și 
opt s-au abținut. Cine sînt a- 
ceștia ? Cei care au votat 
împotrivă sînt reprezentan
ții Spaniei franchiste și ai 
guvernului rasist al Uniu
nii Sud-Africane. Votul lor i-a 
demascat incă odată ca susți
nători înveterați ai colonialis
mului. Același lucru se poate 
spune și despre cei care s-au 
abținut și anume delegațiile 
Angliei, Belgiei, Franței, Olan
dei. Australiei, Luxemburgu
lui. Republicii Dcminicane și 
Republicii Panama

Este semnificativ că cei mai 
mulți dintre aceștia „s-au ab
ținut" și în toamna trecută, 
cînd s-a votat istorica rezolu
ție cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și po
poarelor coloniale.

Așa dar, situația din Ar-o- 
la va fi în curind discutată in 
Adunarea Generală a O.N.U. 
în fața acestui for, colonia
liștii portughezi ca și cei care-i 
susțin vor avea de înfruntat 
glasul țărilor iubitoare de li
bertate și pace. Fără îndoială 
că pe colonialiștii portughezi 
îi așteaptă zile negre.
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