
Proletari din toate țările

cînteia
tineretului

•vă I

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVII, seria Il-a nr. 3691 4 PAGINI - 20 BANI Marți 28 martie 1961

Sosirea la Moscova a delegației R. P. Romine
participante la ședința

Comitetului politic consultativ
al țărilor Tratatului de la Varșovia

Cunoștințe bogate, atenție spo
rită =■ iată secretul lucrului de 
bună calitate pe care îl dă cu 
regularitate tînăra muncitoare 
Gîdiuță Georgeta, de la Fabrica 
de mase plastice „București".

Contribuția
tinerilor

colectiviști
Pentru a asigura o partici

pare cât mai activă a tinerilor 
colectiviști la continua conso
lidare a gospodăriei colective, 
pentru a spori contribuția lor 
la îndeplinirea angajanîente. 
lor pe care și le-au luat toți 
colectiviștii în întrecerea so
cialistă organizată în întâmpi
narea glorioasei aniversări a 
partidului, comitetul organiza
ției U.T.M. din G A.C. „în- 
frățirea"-Topraisar, regiunea 
Dobrogea, a organizat o con
sfătuire în care, pe baza dis
cuțiilor purtate și a propune
rilor făcute a fost stabilit pla
nul de măsuri prin care să 
se asigure o contribuție spori
tă a tinerilor la îndeplinirea 
angajamentelor luate de toți 
colectiviștii. Acest plan pre
vede :

• Intensificarea muncii po
litice de educare a tinerilor 
in spirit colectivist, in spiritul 
dragostei și atașamentului 
fată de gospodăria colectivă, 
primul obiectiv urmărit fiind 
participarea la muncă a tutu
ror tinerilor.

• în vederea asigurării unei 
inalte calități a lucrărilor — 
condiție esențială pentru obți
nerea unor producții mari — 
organizațiile de bază U.T.M. 
pe brigăzi, prin munca poli
tică pe care o vor desfășura, 
vor imprima fiecărui tinăr 
spiritul de răspundere față 
de calitatea muncii sale și a 
celorlalți membri ai echipei și 
brigăzii în care lucrează.

• Pentru a sprijini recolta
rea Ia timp și fără pierderi 
a păioaselor vor fi organizate 
echipe sezoniere de tineret 
pentru patru combine și două 
arii ale tineretului.

• Pentru a-i ajuta pe tine
rii îngrijitori de animale să 
contribuie tot mai mult la în
deplinirea măsurilor stabilite 
pe întreaga gospodărie colec
tivă în vederea creșterii pro
ducției în sectorul zootehnic, 
zece dintre aceștia vor fi tri
miși pe timp de cite zece zile 
să-și îmbogățească cunoștin
țele profesionale în cadrul u- 
nei gospodării de stat cu 
experiență în creșterea 
matelor.

• In adunări generale 
chise ale organizației de bază 
U.T.M. va fi analizat periodic 
felul în care tinerii colecti
viști participă la întrecerea 
socialistă organizată pe gos
podărie, cu care ocazie se vor 
lua măsurile necesare pentru 
perioada următoare de muncă.

înfăptuind aceste măsuri, 
tinerii colectiviști vor con
tribui din plin la îndeplinirea 
angajamentelor pe care și 
le-au luat toți colectiviștii.

ani-

des-

In cinstea aniversării a 40 de ani

de la înființarea Partidului Comunist din Romînia

Calitatea obiectiv
principal in întrecere!

FRUNTAȘ II
Era în prima zi de lucru a fi

nului 1961. la sfîrșitul primului 
schimb. Vizitam tocmai lamino
rul de 6 țoii de la Uzinele ,,Re
publica" din București. Bare in
candescente de metal treceau în 
viteză printre rolele .laminoru
lui.

— Strașnici băieți I .spunea 
tunci secretarul organizației 
partid din secție. Brigadă 
Ceaușu e formată numai din 
neri unu și unu. S-au angajat
cîștige întrecerea între brigăzi 
pe raion. Au voință băieții. Să 
știi că reușesc!

— Credeți ? Sînt atîtea bri
găzi bune în raion. Nu mai de
parte cea a lui Grigore Gheor
ghe de alături, de ia ,)23 Au
gust".-

— Las că mal vorbim noi... Eu 
ti cunosc pe Ceaușu. ti cunosc 
ți pe băieți...

Ș: iată că ieri pe seară. î* re
dacție a sunat tetsoaul.

si
de 
lui 
ti
să

— Alo ! La telefon Ceaușu Nl- 
colae... Da, de la ,,Republica". 
Azi a fost consfătuirea responsa
bililor de brigăzi din raionul 23 
August. A fost analizată activi, 
tatea tuturor brigăzilor din ra
ion. Brigada noastră a luat dra- 
petal de fruntașă pe raion. Noi 
am dat peste plan de la 1 ia. 
nuarie la 15 martie 403 tone țea
va laminate... Cu calitatea? 99.6 
la sută, calitatea I-a. Sarcina de 
plan la calitate ? 89 la sută...

Țeavă de cea mai bună cali
tate pentru industria petrolieră, 
chimică, conducte pentru marile 
uzine ale patriei. Asta înseamnă 
procentajele anunțate de Ceaușu 
Nicolae. în cinstea aniversării 
partiduiui ei și-au luat angaja
mente și mai mari. Și stat hotă- 
r*ți să țe îndeplinească. Var ai 
orice preț si Distreze <2e
brigadă fnătașl pe rater..’

Angajamentul — 
va fi îndeplinit

MOSCOVA 26 Coresponden
tul Agerpres transmite: Du
minică după-amiază a sosit la 
Moscova delegația Republicii 
Populare Romîne care va 
participa la ședința Comitetu- 
iui politic consultativ al țări, 
lor Tratatului de la Varșovia.

Delegația este alcătuită din 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu- 
De;, prim-secretar al C-C. al 
PAIR., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Romîne^ 
șeful delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, general de ar
mată Leontin Sălăjan, minis
trul Forțelor Armate, Corneliu 
Măr.escu, ministrul Afacerilor 
Externe, și Gheorghe Gaston 
Marin, președintele Comitetu
lui de stat al Planificării.

In inumpinarea delegației au 
venit tovarășii : Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului C. C. al 
PCUS, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului

de miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Kiril Moskalenko, mareșaț a! 
Uniunii Sovietice, adjunct al 
Ministrului Apărării, Alexan- 
dr Orlov, locțiitor al ministru-

lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Delegația a fost de asemenea 
întâmpinată de Nicolae Guină, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova și de membri ai am
basadei.

Primirea delegației R. P. Romîne
în frunte cu tovarășul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej
de către tovarășul N. S. Hrușciov

MOSCOVA 27 (Agerpres). —
TASS transmite : La 27 mar
tie, N. S. Hrușciov, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit de
legația Republicii Populare 
Romîne, în frunte cu Gheor-

ghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
care a sosit la Moscova pen
tru a participa la ședințele 
Comitetului politic consultativ 
al țărilor Tratatului de la 
Varșovia.

F. EUGEN

(Continuare în pag. 3-a)

EUGEN FLORESCU

Zi de primăvara în parcai I, V. Stalin

COTIDIAN I FESTIV

colec- 
comu- 

și Bă- din
Corod, 

Vîrlozi, 
Tulucești,

pompare 
pe zi.

dnurilor nepro- 
c®-

Ne aflăm la secția de strun- 
gărie a unei întreprinderi 
crescută nu de mult în peisa
jul dobrogean. „întreprinderea 
Metalurgică de Utilaje din 
Medgidia". In secție — apa
rent, totul e identic, de la 
mașină la mașină, de la om 
la om, totul e liniștit, fără 
„probleme" și totuși.,

...Sintem la prima linie de 
mașini. Un flăcău mușchiulos, 
cu o față plăcută arată două 
cuțite unui băiat mai mărun
țel, aflat lingă același strung.

— Vezi ? ii spune flăcăul. 
Cuțitele par la fel. Un singur 
lucru le deosebește : muchia 
unuia este foarte puțin ajus
tată...

Asta mărește durabilitatea 
cuțitului...

Cine sînt cei doi care dis-
0cută ? Primul ne întinde 

mină și se recomandă...
— Vancea Necu lai.
Celălalt:
— Ilie Constantin.
Și Vancea complectează: 

Ilie e membru al brigăzii con
dusă de mine. Ne-am luat an
gajamentul să lucrăm fără re
buturi pentru a putea deveni 
brigadă de calitate. Mare lu
cru nu mai 
jungem 
dar iată 
ne-a ieșit
tate. Uzina 
ce în plus 
cavatoare. 
pentru noi, 
învățat de la capăt. Ne-am ho
tărît să ne menținem angaja
mentul de a deveni brigadă de 
calitate, învingînd totodată 
greutatea apărută.

era pînă să a- 
la acest rezultat, 

că tocmai acum 
în față o greu- 
noastră va produ- 
piese pentru ex- 
E un lucru nou 

care trebuie

— Cum ?
— O singură cale există : să 

înveți! Să nu credeți însă că 
e simplu. Ca muncitor ai de 
rezolvat un întreg complex de 
probleme. De pildă, poți da 
numai produse de calitate 
stricind la nesfîrșit cuțitele, 
făctnd adică risipă. In cazul a- 
cesta n-ai făcut nimic. Așa ni 
s-a intimplat cu piesele pe 
care i le arătam lui Ilie: 
lucram nici 3—4 ore și — j 
— pleznea cuțitul. Cei cu 1 
multă experiență din brigi 
ne-am gîndit ce să facem, 
experimentat tot felul 
metode și am găsit soluția. Tot 
noi le împărtășim acum cele 
lalți experiența și metode 
găsite.

— Pe noi, pe strungari, 
preocupă în mod deosebit 
țitele spune în continuare 
Vancea. De ele depinde cali
tatea și productivitatea muncii 
noastre, de aceea ne gindim la 
ele zi și noapte. Toți băieții 
din brigadă urmează cursurile 
de ridicare a calificării, curs 
la care învață despre cuțite. 
In brigadă organizăm schim
buri de experiență — unele 
numai cu doi-trei tineri, cum 
ați văzut, altele cu toată bri
gada. Despre ce discutăm ? 
Despre cuțite I Despre ce ci
tim ? Despre cuțite! La tot 
pasul cuțitele ne ridică mereu 
probleme.

Iată : la tăierea canalelor de 
despărțire a pinioanelor eta- Un grup de pionieri in vi

zită la Muzeul de istorie 
a partidului. amenajarea terenurilor 

neproductive

Pînă mai ieri Vasile Mardare 
era ucenicul cunoscutului 
strungar fruntaș Mircea Mi- 
hălceanu de la Uzina meca
nică din Galați. Astăzi uce
nicul execută numai piese 
de bună calitate. Aceasta 
nu-l împiedică insă să se 
consulte adesea 

Mihălceanu.

Experiența 
■tiviștilor din 
nele Smulți 
leni in amenajarea 
ten 
iucifve și punerea 
lor m valoare prin 
plantarea de pomi 
și vii este folosită 
nu numai de colec
tiviștii din raionul 
Bujor, ci și de cei 
din raioanele Te
cuci și Galați, unde

există asemenea te
renuri.

Colectiviștii 
comunele < 
Berești, 
Pechea, 
Stoicani și din alte 
comune execută în 
aceste zile lucrări 
de terasare a tere
nurilor erodate pe 
însemnate supra
fețe. în ultimele 
două săptămini a-

ceste lucrări au fost 
efectuate pe mat 
mult de 25 hectare.

Intr-o perioadă de 
trei ani, de cind a 
început această ac
țiune în regiunea 
Galați au fost puse 
în valoare aproape 
2.000 hectare de te
renuri neproduc
tive prin plantarea 
lor cu pomi și viță 
de vie.

Lucrările agricole
în timp optim!

ai repede și mai bine 
iată cum au hotărît 
muncească în această 

campanie agricolă muncitorii 
ogoarelor de pe cuprinsul ra
ionului Ploiești. Aceasta în
seamnă că pe cele 53.642 de 
hectare planificate a se însă- 
mînța în această primăvară 
se vor aplica mai bine regu
lile agrotehnice, lucrările vor 
fi de calitate mai bună și în
cadrate în timpi optimi. Mai 
repede și mai bine ! Acest lu
cru -presupune și din partea 
tineretului din satele raionu
lui eforturi sporite, o partici
pare activă la mun-că, o aten
ție deosebită pentru fiecare 
lucrare în parte. în cele ce 
urmează vom înfățișa aspecte

să
din activitatea unor organiza
ții de bază U.T.M. în actuala 
campanie agricolă.

★
La S.M.T. Buda, tinerii me

canizatori sînt în plină între
cere socialistă. Sub îndruma-

Raid prin cîteva unități 
agricole socialiste 
din raionul Ploiești

rea organizației de partid, co
mitetul U.T.M. desfășoară — 
prin grupele U.T.M. din 
găzi, în colaborare cu 
sindicale — o muncă politică 
vie, interesantă. în fiecare

bri
cele

seară la vagoanele-dormitor se 
citesc articole din presă, se 
organizează discuții în jurul 
felului cum a muncit un trac
torist sau altul în ziua respec
tivă. Șefii de brigadă și pon- 
tatorii-normatori fixează cu 
brigadierii de cîmp ai gospo
dăriilor colective și întovără
șirilor deservite lucrarea și lo
cul de muncă pentru a doua 
zi al fiecărui tractorist. Deca
dal, în foaia volantă, comite
tul U.T.M. se îngrijește ca să 
apară cele mai interesante 
metode folosite de unii tracto
riști și brigăzi. Tot prin foaia 
volantă se anunță rezultatele 
întrecerii socialiste.

Organizată astfel, munca a 
daț rezultate bune. Insămîn- 
țările din epoca întâia s-au 
terminat cu 3 zile mai devre
me decît era planificat. în 
același timp s-au mai efectuat 
arături de primăvară pe a- 
proape 2.906 hectare, s-au dis
cuit și grăpat alte 2.200 de 
hectare. în fruntea întrecerii 
socialiste se află pînă acum 
brigăzile conduse de Vasile 
Greuș, Dumitru Stoica și Ion 
Manolache care au obținut 
cele mai bune calificative la 
lucrările efectuate.

★
La G.A.S. Puchenii Mari lu

crările agricole din epoca în
tâia s-au terminat cu 10 zile 
mai devreme față de anul tre
cut și cu 5 zile mai devreme 
față de plan. Acest lucru se

N. BARBU
N. PUIU

(Continuare în pag. 3-a)

Dăunătorii culturii griului nu 
mai prezintă la întovărășirea 
,,23 August" din comuna 
Urlați, nici un pericol. Com
baterea lor se face cu mij
loace moderne, și pe întrea

ga suprafață.

oca, dar mai ales 
albastrul covirșitor

La orice 
seara, cind 
scoate in evidență tulburătoa
rele lumini albe ale neonu
lui, centrul Ploieștiuiui cunoaște 
animația marilor orașe. De-a 
lungul blocurilor masive, înves- 
mintate în galbenă cărămidă 
aparentă care conturează pia
ța, prin fața vitrinelor seînteie- 
toare, lumea Încetinește pașii, 
contemplind noua priveliște. în 
grupuri sînt mulți tineri. Au 
sub braț o servietă Cu citeva 
caiete și cărți și veneau, proba
bil, de la cursurile școlilor sera
le. Sub pașii lor sprinteni, nepă
sători, caldarîmul suferă 
tru muțenia care-i 
Dacă ar putea vorbi...

lată, pe aceste locuri a fost 
o dată, intr-o zi de iarnă a 
anului 1933, o altă mulțime. 
Nu se pirmba, n-avea nimic 
voios. Erau oameni înfometați, 
imbrăcați prost. Dar hotărîți să 
învingă, să lupte pentru cau
za lor. Acolo, in fața ches
turii care domina prăvălioarele 
meschine ale pieții, dispărute 
azi, au luptat muncitorii rafi
năriilor ploieștene, uniți, dîrji, 
pentru ca lucrătorii de la Ro- 
mîno-Americană să nu rămînă 
singuri fn acțiunea lor, pentru 
ca arestații să fie imediat eli
berați, concediații - reprimiți

au 
au 

caii

pen- 
este dată.

la lucru, comitetul de condu
cere — recunoscut de admini
strație, salariile - sporite. Pe 
muncitori îi conducea comu
niștii. Au învins. Zadarnic au 
fost aduse trupe, zadarnic apoi 
trupele de la 7 Prahova au 
fost retrase și înlocuite cu în- 
răiții elevi ai Școlii militare, fii 
de exploatatori. Pe muncitori îi 
conducea comuniștii — ei 
învins. Baionetele călăilor 
intrat adine in trupuri,
nestruniți și-au repezit copitele 
peste trupuri, din furtunuri apa 
a țîșnit cu sălbatică putere 
peste trupuri, dar toate zadar
nic. Pe muncitori îi conduceau 
comuniștii, de aceea ei au în
vins. Cererile greviștilor au 
trebuit satisfăcute ; orînduirea 
burghezo-moșierească era zgil- 
țîită din temelii : evenimentele 
din Ploiești aveau Joc ta înce
putul lui februarie, peste cîteva 
zile ta București se ridica Gri- 
vița...

Caldarîmul pieții suferă pen
tru tăcerea care-i este dată. 
Dar oamenii care trec prin 
piața împrejmuită de blocurile 
noi au avut de la cine să afle 
paginile eroice ale trecutului. 
Ici, o placă comemorativă a- 
mintește luptele de atunci ; ci- 
țiva metri mgi Încolo, o alta 
aduce aminte despre casa în

A fost dată în funcțiune 
o nouă stafie de pompare a apei

va fi legată în curînd și de 
sursele de la Areuda. Din sta
ție,' ale 'cărei instalații func
ționează automat, apa este tri
misă. cu ajutorul a patru gru
puri de pompare, într-o arteră 
de presiune ce trece prin șo
seaua Giurgiului, Șerban 
Vodă, Lîriăriei și, traversind 
Dîmbovița.. se răspîndește în 
rețeaua de distribuție. Prin 
lucrările ce se vor face în vi
itor, stația va ajunge la o ca. 
paritate de pompare de 
290.000 mc de apă

Duminică a fost dată în 
funcțiune noua stație de pom
pare a apei potabile, situată 
în partea de sud a Capitalei. 
Avînd în prezent o capacitate 
de pompare de 60.000 mc de 
apă pe zi, această stație con-, 
tribuie la creșterea debitului 
și a presiunii apei în rețeaua 
de distribuție din zona de' sud 
a orașului.

La această stație apa ajunge 
printr-un apeduct ce o leagă 
de sursele Bragadiru ; prin lu
crările ce se fac în prezent ea

care, la 3—4 
s-a ținut, in 
burghezo-moșierești, cel de al 
ll-lea Congres al P.C.R. 
cintele rafinăriilor, alte 
menea memento-uri, cu 
aurii. săpate în marmoră, 
mai ales din povestirile

octombrie 1922, 
condițiile teroarei

in in- 
ase- 
litere 

Dar 
oame

nilor, din amintirile participan- 
ților la mărite mișcări muncito
rești reconstituie tinerii cronica 
luptelor co-nd-use de partid în 
fața mărturiilor vii se anga
jează ei, să fie demni de glo
ria zilelor noastre.

Băieții din brigada Iui 
Gheorghe Enache de la Atelie
rul A.M.O. al Rafinăriei nr. 1 
înțeleg ce înseamnă a citi in 
filele de istorie a partidului. 
Cum ar putea fi ruptă recu
noștința pentru acest IERI, eroic 
prin lupta comuniștilor, de munca 
vie, concretă desfășurată AZI, 
de oamenii crescuți de partid ? 
Steluța de Erou al Muncii So
cialiste purtată de maistrul ra
finor Gheorghe Belu, le este ne
contenit Imbold. Pe tovarășul 
Belu, pe tovarășul Alexandru Si- 
mionescu i-au auzit în mai multe 
rînduri evocind trecutul de luptă; 
și au văzut monumentul sum
bru al Doftanei ; și au ur-

mărit, în panourile 
mentele expuse la Muzeul 
istorie a partidului etapele a- 
cestei lupte la capătul căreia 
s-a arătat libertatea Și bucuria 
vieții lor. Dacă știi toate ace
stea înțelegi mai bine de ce 
brigada lui Gheorghe Enache 
este, în corpora, autoarea unui 
număr însemnat de inovații și 
raționalizări ; înțelegi de ce 
ambiția ei declarată este de a 
recăpăta cu orice preț steagul 
brigăzii de inovatori pe care 
l-âu păstrat timp de doi ani 
de zile pînă in ultimul trime
stru al anului trecut. Atunci, 
pe locul I au trecut cei de la 
atelierul mecanic ; foarte bine, 
ei au fost cei în drept să-l ca
pete. Dar acum Enache, și 
Vasile Neacșu, secretarul or
ganizației de bază și Dumitru 
Ciocoiu, unul dintre cei 
vîrstnici, și ion lonescu, i 
dintre cei mai tineri, toți 
hotărîți să muncească în 
fel incit să aducă steagul 
dărăt. Plănuiesc lucruri noi, 
care nu fac nici un secret, 

le mește- 
tot. De 
de mică

pe cere ar dori să 
rească bine, bine de 
pildă, un dispozitiv

ȘTEFAN

și docu- 
de

mai 
unul 
sînt 
așa 

I in-
din 
dar

IUREȘ

(Continuare în pag. 3-a)
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Pe marginea campionatelor R. P. R. de scrimă juniorl

O competiție reușită

Campionatele republicane școlare

UN SUCCES DE SEAMĂ 
AL GIMNASTICII NOASTRE

Nici nu începuse concursul 
și numele cîtorva tineri ne re
ținuseră atenția. Arbitrii aveau 
să dea primele note de-ab:a 
mai tîrziu, cînd sala Floreasca 
devenise neîncăpătoare 
sutele de concurenți. 
tunai, am vorbit însă 
celelalte ...note. Și nl 
rut foarte nimerit să-i 
tăim astfel pe tinerii 
pan ți la campionatele 
cane școlare de gimnastică : 
Tudor Costache, elev în clasa 
a IX-a la Școala medie nr. 1 din 
Ploiești — media 10, Roza Bai- 
zath, elevă în clasa a VH-a a 
Școlii medii nr, 13 din Cluj - 
media 9,82, Nicolae Negrascu, 
«<v în clasa a Xl-a la Școala 
medie nr. 1 Bacău - media 
9,75. ...Și așa mai departe.
Așa dar, elevii fruntași ia în
vățătură, finaliști ai campiona
telor republicane I Este desigur, 
un aspect din cele mai impor
tante pe care-l consemnăm în 
mod special la începutul ace
stor însemnări despre marea 
întrecere a celor mai valoroși 
gimnaști din cadrul școlilor.

...E greu să surprinzi toate 
„instantaneele" unui concurs 
de asemenea amploare. La fie
care aparat se petrec atîtea și 
atitea lucruri interesant; 
privim lucrul la „bîrnă 
băiețaș (unul din cei mai ti- 

. neri participant) iși face exer- 
• cițiul cu o siguranță care nu 

se poate să nu te facă să a- 
plauzi călduros, chiar înainte 
de a cunoaște rezultatul. Cu
noaștem doar că pe concurent 
îl cheamă Petre Mihaiuc și 
are... 12 ani, Comportarea lui 
ne incintă.

— Putea să-l execute 
bine. A avut o ezitare...

Exigentul spectator, un 
cu privirile luminoase cară 
mărise și el cu atenție evoluția 
lui Petrică ne surprinde.

— Lăsați, tovarășe, e 
tînăr și ați văzut 
lentat.

Răspunsul este 
„Eu sînt tatăl lui

Și concursul continuă. Pe 
rînd, fiecare serie se prezintă 
în fața aparatelor de gimnas
tică iar cei mai buni și în fața 
a pa ra tel or... f oto rep o rte r i I o r.
Pentru cei imai mulți acesta 
este momentul în care trăiesc 
cea mai mare ...emoție. Dar, 
desigur, și multă bucurie.

★
La cea de a XII-a ediție a 

campionatelor republicane șco
lare au participat 346 de elevi 
șl eleve. Este, firește, vorba 
despre finalele acestei compe
tiții pentru că la etapele an
terioare s-a înregistrat o parti
cipare de peste 15.000 de ti
neri și tinere. Să notăm că, de 
data aceasta s-au aliniat la 
startul întrecerilor pentru pri
ma oară multe echipe : Com
plexul sportiv școlar 
școlile 
Brăila, Alba lulia...

Dar, nu este vorba doar des
pre o creștere cantitativă. Mun
ca perseverentă a profesorilor 
de specialitate ca și sîrguință 
tinerilor giimnăști a evut ca 
rezultat o considerabilă creș
tere a nivelului tehnic de pre
gătire a concurențelor (în spe
cial la fete), o valoare ridicată 
față de edițiile precedente. Ade
sea, antrenorii Fr. Cocis, Mag
da Silviu, George Chiose, Pe
tre Dungaciu, Mircea Bibire și 
alții deschideau caietele lor de 
însemnări pentru a nota dife
rite observații și ...nume. (Tre
buie, de altfel, apreciată în 
mod deosebit inițiativa de a 
se forma din rîndul tehnicieni
lor, două comisii de selecție 
pentru băieți și fete).

In gimnastică, creșterea va- 
lorică se realizează greu, după 
luni și ani de muncă. De aceea 
considerăm ca un frumos suc
ces faptul că, Ia fete, cinci 
dintre tinerele gimnaste pe 
care pînă acum le întîlneam 
pe foile de concurs de la ca-

pentru
Pînă a- 
despre 

s-a pă- 
prezen- 
partici- 

repubJi-

sa
Un

mai

om 
ur-

foarte
cît de ta-

categoric : 
Petrică !...“ 

continuă.
fiecare serie

Bîriad,
medii din Giurgiu,

Meciul Botîinnik-Tal
MOSCOVA 27 (Agerpres). 

Luni s-a desfășurat cea de-a 
6-a partidă a meciului pentru 
titlul mondial de șah. Ca și în 
partidele a 2-a și a 4-a cam
pionul lumii Tal a deschis cu 
pionul din fața regelui la care 
Botvinnik a răspuns cu apă
rarea Caro-Kann. După o se
rie de manevre în jocul de 
mijloc s-a ajuns la o poziție 
aproximativ egală în care nici 
unul dintre cei doi maeștri nu 
puteau întreprinde acțiuni de
cisive. La mutarea a 25-a Tal 
și Botvinnik au căzut de acord 
asupra remizei. Scorul este de 
3'/z—2'lt puncte în favoarea lui 
Sotvinnik.

tegoria a ll-a sau l-a, au 
participat Ia această ediție la 
categoria „maestre". Este vor
ba de un mănunchi de tinere 
deosebit de talentate, cu pers
pective din cele 
Ana Mărgineanu, E'ena 
llie Edmoea-Mariana, 
Andriță din București și 
neiia Savu din Bacău.

mai frumoase :
Miță, 

Cristina 
Ccr-

torit. Un exemplu îl constituie 
întrecerea echipelor masculine, 
in care victoria a revenit gim- 
naștilor de la Școala medie 
nr. 35 cu 271 puncte iar echipa 
clasată pe locul secund — 
Școala medie nr. 1 Rm. Vilcea - 
a totalizat... 270, 35 puncte. Și 
pentru locurile următoare s-a 
dat aceeași luptă strînsă : 3

Spetiahșlis au cuvîntul
MIHAI TÎRNAVEANU, șeful serviciului educație fizică 

din Direcția Educației Tineretului Școlar din M.I.C. : 
„Această ediție a cunoscut un larg succes de participare 
și în același timp a reunit la finale mulți tineri începă
tori. Desfășurarea întrecerilor a arătat clar nu numai 
dezvoltarea pe care o cunoaște gimnastica în școli, ci și 
nivelul de pregătire — evident superior celorlalte ediții 
— a participanților. Un sprijin deosebit de prețios am 
primit din partea organizațiilor U.T.M. din școli ca și din 
partea federației de specialitate care a luat măsuri efi
ciente pentru asigurarea unor condiții optime de desfășu
rare a întrecerilor".

F. LOWI, secretar general al Federației Române de 
Gimnastică : „Am participat la toate cele 12 ediții ale 
campionatelor școlare dar cea din acest an a cunoscut cel 
inai frumos succes. Pentru federația noastră, aceste finale 
au prilejuit o ocazie din cele mai bune de a descoperi noi 
elemente talentate, de pregătirea cărora ne v(Jm ocupa în 
mod special și în tabăra ce va fi organizată în timpul 
vacanței și la care vor participa toți cei evidențiați la 
aceste campionate".

Nu rivmai aceste sportive cu 
fost iJHă in atenția specialiști
lor.'. Ei au urmărit cu același 
interes întrecerea pe echipe a 
juniorilor de categoria l-a la 
care au participat mărea ma
joritate a tinerilor gimnaști.

★
Campionatele au prilejuit în

treceri deosebit de disputate, 
multe echipe prezentîndu-se la 
o valoare apropiată cu cîștigă-

Școala medie nr. 1 F'oîești cu 
269, 05 puncte, Școala med e 
nr. 2 Tg. Mureș cu 266,80 
puncte. lată și cîteva dint-e 
cei care la aceste campionate 
au pășit cu hotărire pe drumul 
afirmării : M. Demetrescu și 
C. Hărisis (Școala medie nr. 35 
din București), Pop 
(Școala medie Bistrița), 
lae Negcescu (Școala 
nr. 1 Bacău) și mulți alții.

Ciprian 
Nico- 

med ie

La fete s-au remarcat tine
rele gimnaste de Ia Școala me
die nr. 3 din Sibiu care, te
meinic pregătite de profesoara 
Hortensia Stan au cucerit titlul 
de echipă campioană republi
cană pe anul 1961. Elemente 
talentate au cuprins de aseme
nea, formațiile din Timișoara, 
Constanța, Ploiești, Galați, etc.

Firește, este prea devreme 
ca să vorbim despre cei care 
vor urca tot mai sus treptele 
măiestriei, dar pentru a subli
nia creșterea valorică a parti- 
cipanțilior, afluența 
talente este acum 
cel mai potrivit.

★
...Pe profesorul

VIERU l-am găsit mai „liniștit" 
de-abia după ce victoria echi
pei sale nu mai putea fi pusă 
la îndoială. L-am rugat să ne 

cîte 
dos
eam-

Intrecerile celor mai buni 
gimnaști din școlile medii au 
redat sălii de sporturi Flo- 
reasca, atmosfera sărbăto
rească a competițiilor de 
talie republicană. Cele două 
imagini vă prezintă : ăspec
ie din timpul întrecerilor 
desfășurate duminică dimi
neața. La inele evoluează 
elevul Francis* Hatvani din 
dasa a Xl-a F. a Școlii me
dii „Mihail Eminescu“ din 

Satu Mare.

d a tinere 
momentul

NICOLAE

împărtășească pe scurt 
ceva din experiența sa, 
pre pregătirea formației 
p ioane.

„Ne-am pregătit foarte 
pentru campionate. In 
obișnuit lucrez cu grupe de cel 
mult 10 elevi pentru Ca fiecare 
mișcare să poată fi urmărită. 
Nu lucrez numai la apărate ci 
pun un accent deosebit pe 
gimnastica acrobatică. In gene
ral mu preocupă foarte mult 
desfășurarea cit mai atractivă 
a antrenamentului ‘ceea ce are 
mare importanță pentru copii. 
La orele de antrenament nu 
exclud ...mingea și rezultatele 
au fost bune. Am cucerit titlul 
de echipă 
mindri dar 
muricim și 
înainte".

în sala Aripile Soviete
lor din Moscova s-a în
cheiat duminică concursul 
internațional de tenis de 
masă la care au participat 
cei mai buni jucători din 
U.R.S.S. și R.P. Romînă. 
în proba de simplu mas
culin victoria a revenit 
tînărului A. Rethi, care 
La învins cu 3-1 pe Radu 
Negulescu. Proba feminină 
a fost cîștigată de Maria 
Alexandru învingătoare cu 
3-0 în fața lui Geta Pitică.

-----•-----

Actul final al întrecerii celor 
mai buni juniori a avut loc în 
sala de la ștrandul Tineretului 
din Capitală, simbătă și dumini
că. întrecerile s-au ridicat la 
un nivel tehnic superior fată de 
edițiile anterioare. Cei 96 de 
concurenți au depus toate efortu
rile de vi avea o comportare cit 
mai frumoasă și, spre cinstea lor, 
le-a reușit din plin acest lucru. 
Am discutat cu tovarășul D. 
TĂPȘAN, secretar general ol 
Federației Romine de Scrimă 
despre valoarea actualei ediții a 
finalelor campionatelor R.P.R. de 
scrimă juniori. Iată ce ne-a de
clarat :

„Dacă cu un an sau doi în 
urmă se simțea o lipsă acută 
de juniori ătît în ceea ce pri
vește cantitatea cît și calita
tea, acum, am reușit să elimi
năm această deficiență, în mod 
favorabil. Un aport deosebit a 
adus în această privință școli
le sportive de elevi ale Minis
terului învățămîntului și Cul
turii, care au „furnizat" peste 
50 la sută din finaliști. în 
ceea ce privește calitatea s-a 
făcut un serios pas înainte. 
Cele mai echilibrate întîlniri 
au avut loc la floretă băieți. 
In ordine descrescîndă cităm 
apoi spada, sabia și floreta 
fete. Ne-a bucurat în mod 
deosebit „apariția" unui grup 
numeros de tineri între 15 și 
18 ani care promit foarte 
mult în viitorul apropiat.

în ceea ce privește activi
tatea și rezultatele obținute de 
unele centre, trebuie să evi
dențiem în primul rînd scri- 
merii din Satu Mare (antre
nor Alex. Csipler) care s-au 
prezentat cu 7 finaliști. No
tăm buna comportare a seri- 
merilor de la Progresul Bucu
rești (antrenori A. Pelegrini 
și N. Marinescu) 5 finaliști, și 
Știința Tg. Mureș (antrenor 
A. Kakucs) tot cu 5 finaliști".

Ne-a reținut atenția faptul 
că clujenii, care aveau întot
deauna un cuvînt greu de spus 
în lupta pentru titluri, nu 
s-au prezentat decît cu doi fi
naliști. La acest lucru a con
tribuit din plin și lipsa de in
teres manifestată în ultima

vreme, față de secțiile de scri
mă, de către conducerile clu
bului Știința Cluj și a Școlii 
sportive din orașul de pe ma
lul Someșului.

In rândurile de mai jos fa
cem o scurtă prezentare a no
ilor campioni.

Floretă băieți: ION DRIM- 
BA (C.C.A.) 18 ani. Face scri
mă de 10 ani. Este membru al 
echipei reprezentative de se
niori. A participat la Jocurile 
Olimpice de la Roma. La Cri
teriul mondial de la Lenin
grad (1960) s-a clasat pe locul 
VII. Este un scrimer rapid. 
Dovedește multă finețe și sub
tilitate pe planșă. Rezistent. 
Are putere de luptă foarte 
mare, chiar atunci cînd este 
condus știe să recupereze.

Floretă fete: ANA ENE (Pro
gresul București) 16 ani. Ele
vă în clasa a IX-a a Școlii 
medii nr. 16 București. Face 
scrimă de 6 ani. A participat 
la Criteriul mondial de la Le
ningrad, dar n-a ieșit în evi
dență. Apoi înregistrează un 
salt calitativ în meciul cu 
Franța. A fost Ia Jocurile O- 
limpice de la Roma. Este 
membră a echipei reprezen
tative a țării. Bine dezvoltata 
fizic. Temperament combativ,

luptă îndîrjit pentru obține
rea victoriei.

Spadă : ȘTEFAN HAUK- 
LER (Cluj) 18 ani. Student 
Face scrimă de 9 ani. A fost 
o dată campion al R.P.R. de 
seniori și de două ori de ju
niori. De trei ani este mem
bru al echipei reprezentative 
a țării. A ocupat locul IV la 
Criteriul mondial al tineretului 
de la Paris. Anul acesta are o 
sarcină dificilă. Va trebui să 
apere titlul mondial cucerit 
de prietenul său A. Gurath, cu 
prilejul Criteriului mondial al 
tineretului de la Leningrad 
în 1960.

Sabie: OTTO TURKAS 
(Unio Satu Mare) 18 ani. Prin 
comportarea sa foarte bună a 
constituit surpriza campiona
telor. Acesta a fost primul său 
mare concurs. Talentat, plin 
de posibilități, promite mult 
în viitorul apropiat, dacă va 
dovedi aceeași sîrguință șj se
riozitate în pregătirea sa.

★
Lotul nostru de tineret se 

află în plină pregătire pentru 
participarea la Criteriul mon
dial al tineretului ce va avea 
loc, anul acesta la Diiisburg 
(R.F.G.) între 31 martie și 4 
aprilie.

mult 
mod

campioană. Sîntem 
știm că va trebui să 
mai mult de acum

d. vlAdeanu

Luptătorii gruzini 
victorioși

Sala de sporturi Dina
mo a găzduit duminică 
prima întilnire internațio
nală a anului la lupte cla
sice : R.P. Romină—R.S.S. 
Gruzină. Luptătorii gru
zini au obținut victoria « 
scorul de 4- •—J’.’î puncte. 
La categoria 73 kg cam
pionul olimpic Koridze a 
dispus la puncte de V. 
Bularca iar la categoria 
grea campionul lumii A- 
badsidze l-a învins la 
puncte pe N. Martinescu.

Echipa de juniori a H P.
a pișcat în Portugalia

In sala de la Ștrandul ti
neretului au continuat fina
lele Campionatului republi
can de 
nioriior. 
imagine

In locul cronicii

Luni dimineața a 
părăsit Capitala pie
rind eu avionul in 
Portugalia echipa 
seiecționată de fot
bal a R- P Romine 
care va participa la 
turneul U.E.F.A. re
zervat echipelor de 
juniori. Din rîndul 
echipei fac parte 
printre alții Andrei,

Gane, Pașcanu, To- 
meș, Seiimessy II, 
Hălmăgeanu și Fră- 
(ilă. Echipa este 
însoțită de antreno- 
rb‘ Gh Ola, N. Gor- 
gorin și arbitrul M. 
Popa. Conducătorul 
delegației este tov. 
I. Stoian, secretarul 
general al federa
ției de fotbal.

Echipa R. P. Ro
mine face parte din 
grupa II-a impreună 
cu echipele Olan
dei, R. F. Germane 
și Belgiei. în pri
mul mec!, la 30 mar
tie, tinerii fotbaliști 
romîni vor întîini 
echipa Olandei.

scrima rezervat ju- 
în fotografie : o 

din întrecerile fe
minine.

C. C. Â. campioană 
republicană 
la baschet

Titilul de ca.m,pioană republicană 
în întrecerea echipelor masculine 
de baschet a revenit și în acest 
an formației C.C.A. Duminică 
C.C.A. a întrecut echipa Dinamo 
București cu 61—58 (28—33)

de fotbal

Fotbal ! Sportul cel mai 
popular reunește pe sta
dioane sute de inii de spec
tatori. De multa ori pa
siunea pentru fotbal îi fac 
să se bucure împreună, 
plini de exuberanță pentru 
succesele echipei iubite, sau

să fie necăjiți cind aceasta 
are insuccese. Spectatorii 
unui meci de fotbal repre
zintă de fapt un adevărat 
seismograf al desfășurării 
partidei. Ne-am gîndit ca 
în locul cronicii de fotbal 
să înfățișăm, privind prin

teleobiectivul aparatului de 
fotografiat spectatorii din 
tribunele stadionului „23 
August", cîteva aspecte de 
la cuplajul bucUreștean 
U.T.A.-Progresul și Știința 
Cluj-Dinamo București.

Primul meci al cuplajului

a început să se desfășoare. 
Chiar din primele minute 
arădenii ne fac o plăcută 
surpriză. O să avem un 
spectacol bun ! (Fotografia 
nr. 1).

Primul gol stabilește și o- 
piniile unor spectatori. Au

păreri diferite chiar dacă 
stau cot la cot. (Fotografia 
nr. 2).

Ah. Dinulescu, și azi ra
tezi ?! Spectatorii sînt ne
mulțumiți. (Fotografia 
nr. 3).

Meciul „vedetă" Știința 
Cluj-Dinamo București a 
dezamăgit mtilți spectatori 
— lucru care se vede bine.
(Fotografia nr. 4).

Ultimul meci a luat 
sfîrșit. Au cîștigat studenții 
clujeni, dar putea cîștiga

Dinamo-București dacă ar 
fi șutat mai mult pe spa
țiul porții. (Fotografia 
nr. 5).

Fotografiile paginii :
V. CONSTANTINESCU 
V. RANGA

Confruntare
cu voleiul din Asia

Cu câteva zile în urmă s-a 
încheiat la Ulan Bator un in
teresant turneu internațional 
de volei masculin, organizat 
în cinstea aniversării a 40 de 
ani de la crearea Armatei 
populare a R. P- Mongole. 
Competiția — organizată în 
excelente condiții — a oferit 
publicului partide deosebit de 
spectaculoase, constituind un 
bun prilej de popularizare a 
acestui sport în R. P. Mongo
lă. Cu acest prilej a evoluat 
pentru prima dată în această 
țară o echipă de volei din R P. 
Rcmînă. Este vorba de forma
ția bucureșteană C.C.A. care 
a jucat alături de reprezen
tanții Uniunii Sovietice (echi
pa Casa Ofițerilor Leningrad), 
R. P. Chineze (formația „1 
August“-Pekin). R.P. Polone (e- 
chipa Legia Varșovia), R.P.D. 
Coreene, R.D. Vietnam și bine
înțeles al țării gazdă.

Despre acest turneu — bo
gat în învățăminte — l-am ru
gat să ne spună cîteva impre
sii pe tov. prof. VICTOR SU
RUGIU, antrenorul echipei 
C.C.A. : „Se poate spune că 
turneul de la Ulan-Bator a 
fost confruntarea a două școli 
în volei — după părerea mea 
cele mai bune în lume la ora 
actuală: școala europeană și

școala asiatică, total diferite 
ca stil. într-adevăr, în nici un 
turneu internațional organizat 
pînă acum, n-au participat 
alături atîtea echipe din Asia 
și Europa. Iar dacă școala eu
ropeană a cîștigat competiția 
nu știu dacă la alt tur
neu, cu aceeași participare, se 
va mai petrece același lucru. 
De ce ? Pentru că voieibaliștii

De vorbă cu prof. 
Victor Surugiu, 

antrenorul echipei 
C. C. A.

chinezi și coreeni au făcut 
progrese de nebănuit in cei 
doi ani care au trecut de cînd 
n-au mai evoluat pe terenu
rile bucureștene. Iar dacă cei 
din R. P. Mongolă (antrenați 
de bulgarul Costa Chopov, cu
noscut și el amatorilor de vo
lei din București), și din R. D. 
Vietnam nu s-au clasat acum 
pe locuri fruntașe, o vor 
face intr-un viitor apropiat.

— în ce constau caracteris
ticile jucătorilor de volei din 
Asia ?

— în primul rînd toți jucă
torii au o „primire" impresio
nant de bună ; un exemplu : 
echipele europene participan
te la turneu care aveau o for
ță de atac destul de mare, a- 
țacau cu toată puterea, dar 
balonul era „scos" în pas di
rect ! De asemenea, primirea 
serviciului este excepțional de 
bine pusă Ia punct, cu toate 
că sportivii chinezi nu folosesc 
plonjonul. De altfel, nici n-au 
nevoie de plonjon, datorită 
excelentei lor mișcări în te
ren. în egală măsură impre
sionează precizia paselor, care, 
de regulă, sînt fără boltă, a- 
proape razante cu plasa. Ser
viciul folosit este întotdeauna 
puternic, indiferent de scor. 
Din punct de vedere tactic, în 
atac folosesc combinații deo
sebit de variate, în care min
gea și jucătorii se deplasează 
cu o viteză extraordinară, in
cit nu ști pe cine să blochezi.

— înseamnă că la Olimpia
da de la Tokio...

— Exact : aceste echipe vor 
avea de spus un cuvînt im
portant. Pînă atunci este însă 
mai aproape campionatul 
mondial masculin din 1962, de 
la Moscova. Deci, foarte multă 
atenție pregătirii noastre.

T. ALEXANDRU

Stadionul tineretului a găzduit duminică pasionante întreceri 
de volei programate în cadrul finalei regiunii București a Cam
pionatului Școlilor medii tehnice. Fotografia noastră vă prezintă 
o imagine din întrecerea forma fiilor reprezentative ale orașe

lor Giurgiu și Alexandria.

PE SCURT
a Federația ce

hoslovacă de judo 
a alcătuit echipa 
reprezentativă a 
țării care va parti
cipa între 11 și 13 
mai la campiona
tele europene de 
la Milano. Din e- 
chipă fac parte cu
noscuta campioni 
Frode, Jelen, Po
lak, Novotny, Jakl 
și Kuna.

• Intr-un meci
internațional ami
cal de fotbal desfă- 
ț;'.t la Santiago e- 
chipa statului Chi
le a învins cu sco
rul de 3-1 (2-1)
echipa R.F. Ger
mane.

• Cea de-a 5-a 
etapă a Turului ci
clist internațional 
al Tunisiei: Beja- 
Le Kef (106 km) a 
fost ciștigată de el
vețianul Lutz Er
win cronometrat în 
2h 37’ 40”. In cla
samentul general 
individual continuă 
să conducă fran
cezul Cauvet - 
13h 58’ 21” urmat

■ de Scheibner (R.D. 
. Germană) — 13h
' 59’ 51"“. Pe echipe 
1 în fruntea clasa

mentului se află 
formația R.D. Ger
mane cu 41h 02’ 
08” urmată la 4’32” 
de echipa Franței.

9 Cea de-a 45-a 
ediție a competi
ției internaționale 
cicliste „Turul Flan 
drei” desfășurată 
duminică pe ruta : 
Gând — Wetteren 
255 km) a fost cîș- 
tigată de alergăto
rul englez Tom 
Simpson care a 
realizat timpul de 
6h 22’. El l-a în
vins la sprintul fi
nal pe italianul 
Nino Defilippis. 
După 10” au sosit 
olandezul Haan și 
belgianul Daems.

• Echipele se
lecționate mascu
line de baschet ale 
R. S. Cehoslovace 
și R.P.F. Iugoslavia 
au susținut două 
întâlniri amicale la 
Fraga (simbătă) și 
Brno (duminică). 
In primul meci e- 
chipa cehoslovacă 
a terminat învin
gătoare cu scorul 
de 81—68 (30-38)
iar revanșa a re
venit echipei iugo

slave cu rezultatul 
de 71-54 (32-37)

® în prezența a 
peste 30.000 de 
spectatori dumini
că la Praga echipa 
selecționată de fot
bal a R.S. Ceho
slovace a susținut 
primul joc interna
țional al sezonului, 
învingînd cu scorul 
de 2-1 (0-0) echipa 
Suediei prin punc
tele realizate de 
Adamek și Katra- 
ba. Punctul echipei 
suedeze a fost mar
cat de Jonsson 
dintr-o lovitură de 
la 11 m.

In întâlnirea din
tre echipele se
cunde disputată la 
Liberec echipa sue
deză a terminat 
învingătoare cu 
scorul de 1-0.

» Echipa selec
ționată feminini 
de baschet a Iu
goslaviei și-a în
cheiat turneul în 
țara noastră jucînd 
duminică la Ora
dea in compania 
unei selecționate 
locale. Echipa oas
pete a terminat 
învingătoare cu 
scorul de 68-39 (32. 
18).



Telegrame 
de felicitare

Noi telegrame sosesc pe 
adresa tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej prin care este 
felicitat cu ocazia alegerii 
sale în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat.

Tovarășii Todor Jivkov, 
prim.secretar al C.C. al Parti
dului Comunist Bulgar, Di- 
mităr Ganev, președintele 
Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, și Anton 
Iugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulga
ria, scriu printre altele, în 
telegrama trimisă: „Vă do
rim din toată inima sănătate, 
mulți ani de viață și multă 
putere de muncă pentru a 
munci și în viitor cu energia 
și entuziasmul, care vă ca
racterizează^ pentru binele po
porului frate romîn, pentru 
înflorirea Republicii Popu
lare Romîne, pentru lărgirea 
colaborării și întrajutorării 
dintre țările noastre, pentru 
unitatea și coeziunea lagăru
lui de monolit al socialismu
lui, pentru întărirea păcii în 
întreaga lume și a prieteniei 
între popoare".

„Cu prilejul alegerii dv. în 
funcția de președinte al Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne vă rog să 
primiți din partea Prezidiului 
Adunării Populare a Republi
cii Populare Albania și a mea 
personal cele mai calde feli
citări și cele mai bune urări 
de succese tot mai mari în 
înalta dv. funcție în interesul 
poporului frate romîn", se 
scrie, printre altele, în tele
grama trimisă de tovarășul 
Hadji Leshi, președintele Pre
zidiului Adunării Populare a 
R.P. Albania.

în telegrama trimisă de 
tovarășul J. Sambu, președin
tele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, 
se spune printre altele : „Vă 
felicit cordial pentru alege
rea dv. în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Romîne și vă urez din toată 
inima sănătate, mari succese 
în activitatea dv. nobilă, spre 
binele poporului romîn, in in
teresul întăririi unității și for
ței lagărului socialist, al dez
voltării continue a prieteniei 
și colaborării între țările noa
stre".

★
Pe adresa tovarășului Ghecr- 

ghe Gheorghiu-Dej au con
tinuat să sosească telegrame 
de felicitări cu ocazia alegerii 
sale în funcția de președ r. e 
al Consiliului de Stat al R, P. 
Romîne.

In telegrama trimisă de to
varășii Liu Sao-ți, președin
tele R. P. Chineze, Ciu De, 
președintele Comitetului Per
manent al Adunării Repre
zentanților Populari din în
treaga Chină și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, se spune 
printre altele: ..Permiteți r.e 
ca in numele poporului chi
nez și al guvernului R. P. Chi
neze să vă felicităm călduros 
cu prilejul alegerii dv. în 
funcția de președinte al Con
siliului de Stat". „Vă dorim noi 
succese în activitatea dv. 
nobilă pentru construirea so
cialismului, întărirea coeziu
nii lagărului socialist, și men
ținerea păcii in întreaga lu
me".

„Poporal nostru — se spatie 
în telegrama trimisă de tova
rășul Antonin Novotny, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, cunoaște 
bine meritele pe care le aveți 
în prosperitatea și înflorirea 
R. P. Romîtte. în construirea 
socialismului în țara dv. ca și 
în dezvoltarea și adîncirea re
lațiilor prietenești și colabo
rării frățești între țările noas
tre. Primiți, iubite tovarășe, 
cele mai bune urări de feri
cire personală și de noi succe
se în noua dv. funcție, în 
munca de răspundere pe care 
o duceți pentru înflorirea paș
nică a patriei dv.“. „Vă trans
mitem călduroase felicitări cu 
prilejul alegerii dv. în func
ția de președinte al Consiliu

întreprinderea de prefabricate din beton din Turda, regiunea 
Cluj fabrică elemente de construcții pentru planșe de lo
cuite precum și diferite tipuri de stîlpi din beton destinați 
e'ectrificării. De Io data de 9 martie colectivul întreprinderii lu
crează în contul trimestrului II al anului, lată in fotografie 

un aspșet din depozit.

lui de Stat, se scrie printre 
altele, în telegrama trimisă de 
tovarășii Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene și 
Țoi En Ghen, președintele 
Prezidiului Adunării Populare 
Supreme a R- P. D. Coreene. 
Sînțem ferm convinși că re
lațiile de prietenie și colabo
rare între popoarele țărilor 
noastre, întemeiate pe princi
piile internaționalismului pro
letar, se vor dezvolta și întări 
tot mai mult și în viitor, în 
lupta comună în numele pă
cii, al socialismului și comu
nismului*.

♦
Președintele Consiliului de 

Miniștri, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, primește nu
meroase telegr;«me de felici
tare în legătură cu funcția 
în care a fost numit.

..Dorim noului guvern con
dus de dv. — se spune în te
legrama trimisă de tovarășul 
Anton Iugov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria - succese în 
activitatea sa pentru con
strucția socialistă multilate
rală în țara dv. și lărgirea 
continuă a prieteniei și co
laborării dintre popoarele 
noastre și popoarele celorlalte 
țâri socialiste, pentru menți
nerea și consolidarea păcii în 
înireaga lume".

în telegrama trimisă de 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Albania, 
Mehmet Shehu, se spune 
printre altele: „Vă urez noi 
succese în funcția dv. impor
tantă pentru binele poporului 
romîn frate, spre întărirea 
prieteniei și colaborării fră
țești dintre țările noastre so
cialiste".

„Vă doresc din toată ini
ma — scrie în telegrama 
trimisă J. Țedenbal, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, noi 
succese în activitatea dv. pen
tru binele popcrului romîn, în 
opera de construire a socia
lismului în R.P. Romînă și 
dezvoltarea continuă a prie
teniei și colaborării dintre 
țările ncastre. in opere de 
întărire a păcii in întreaga 
lume*.

*
Au continuat, de asemenea, 

să sosească telegrame de feli
citare in legătură cu numirea 
tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer in funcția de pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R- P- Romîne.

„in numele popcrului chi
nez și al guvernului R. P. 
Chineze, se scrie în telegrama 
trimisă de tovărășii Liu Sao- 
ți, președintele R. P. Chineze, 
Ciu De, președintele Comite
tului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari pe 
întreaga Chină și Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze — permite, 
ți-ne să vă felicităm călduros 
cu prilejul desemnării dv. în 
funcția de președinte al Con
siliului de Miniștri al R- P. 
Romîne*.

„Urăm ca ri de zi să se în
tărească și să se dezvolte 
prietenia frățească și de 
nezdruncinat între popoarele 
Chinei și Romîniei".

Președintele Consiliului de 
Miniștri al R. S. Cehoslovace, 
tovarășul Viliam Siroky, scrie 
printre altele, în telegrama 
trimisă : „îmi exprim convin
gerea că datorită eforturilor 
comune ale celor două popoa
re ale noastre, colaborarea 
dintre ele va continua să se 
adîncească tot mai mult. Vă 
urez scumpe tovarășe, multă 
sănătate și mari succese în 
activitatea dv. viitoare".

In telegrama trimisă de to
varășii Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene 
și Țoi En Ghen, preșe
dintele Prezidiului Adunării 
Populare Supreme a R. P. D. 
Coreene se serie printre alte, 
le : „Perrhiteți-rie să vă urăm 
din toată inima succese în 
activitatea dv. nobilă pentru 
construirea socialismului în 
țara dv“.

(Agerpres)

Secretarul U.T.M. de la 
Uzinele Ghiorghi Dimitrov 
din Arod, tov. Bărbușoiu 
Constantin împreună cu se
cretarul de partid din secția 
sculărie tov. Nini Gheorghe 
și secretarul U.T.M. din 
aceeași secție, tov. Fuiorea 
Dumitru discută probleme le
gate de calitatea pieselor 
lucrate în această secție.

Foto: N. STELORIAN

Plecarea 
tov. Costin Nădejde 
la Congresul P. C. 
din Marea Britanie
Duminică seara a părăsit 

Capitala, plecînd la Londra, 
tov. Costin Nădejde, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., 
care va reprezenta Partidul 
Muncitoresc Romîn la cel 
de-al 27-lea Congres al Parti
dului Comunist din Marea 
Eritanie.

La plecare, în Gara de 
Nord, au fost prezenți mem
bri ai C.C. al P.M.R., activiști 
de partid.

(Agerpres) 
-----•-----

Plscaraa unor dsl&jgții 
213 C. C. al U. T. M.

ia R. P. Bulgaria 
și in Finlanda

Dummzcă a părăsit Capita
la indreptindu.se spre Sofia 
o delegație a U.T.M. condusă 
de tov. Nicolae Roman, secre
tar al C.C. al U.T.M. care la 
invitația Comitetului Central 

| al Uniunii Tineretului Comu- 
i nist Dimitrovist, va face o vi- 
i zită în R. P- Bulgaria.

★
Luni a părăsit Capitala în- 

dreptîndu-se spre Finlanda o 
delegație a C.C. al U.T.M. con
dusă de tov. Anghel Paras- 
chiv, membru al Biroului C.C. 
al U.T.M. care va reprezenta 
Uniunea Tineretului Muncitor 
la al Vl-lea Congres al Ligii 
Tineretului Democrat din Fin
landa.

----- e—-

Angajamentul — 
va fi îndeplinit

(Urmare dm pel. Ij)

jate pentru excavator ni s-a 
indicat să folosim cuțite cu 
plăcuță dură- Potrivit unor 
păreri mai vechi, la aceste cu
țite folosirea lichidului de ră
cire nu este necesară. Totuși 
operația pe care o executăm 
noi, cuțitele nu rezistau mai 
mult de cit la 40—50 de ca
nale. Se încălzeau, se desli- 
peau. O risipă enormă ! Cineva 
a propus să încercăm folosirea 
lichidului de răcire.

— Dar nu e indicat, i s-a 
răspuns.

— Să încercăm, totuși...
Am încercat. Ce credeți ? 

Cuțitele țin acum pentru tă
ierea a... 500 de canale! Un 
cuțit costă 156 lei. Prelungirea 
vieții unui cuțit de 10 ori în
seamnă dintr-o dată economii 
de 1560 lei. Totodată, calitatea 
lucnilui este mult îmbunătă
țită dată fiind fixarea cotelor 
mașinii pe timp mult mai 
lung, greșelile la schimbări fi
ind evitate...

Credeți că s-a terminat cu 
asta 1 Băieților din brigada 
lui Vancea cuțitele nu le-au 
dat încă pace. Trebuie să 
strunjească uneori canale de 
anumite dimensiuni. După un 
timp, cuțitele se uzează deve
nind mici, nu mai pot fi folo
site. Ar trebui să le predea 
magaziei, ca necorespunză
toare. Membrii brigăzii au ho- 
tărît să le adapteze ei înșiși 
pentru executarea unor alte 
strunjiri, de dimensiuni mai 
mici. Trec astfel luni de zile 
și strungarii nu scot din ma
gazie nici o unealtă nouă.

— Deci, cam astea sînt pro
blemele... îi spuneam lui Van
cea.

— Astea ? Poate glumiți.' 
Ceea ce ați aflat e o părticică. 
Învățătura, căutările, nu se 
termină aici. Dar muncitorii 
care urmează cursurile șco
lii serale ? Și ei învață. 
Dar problema inovațiilor ? 
Numărul raționalizatorilor va 
trebui să crească.

Dacă sînt probleme de rezol
vat pentru un inovator ? Cap 
să ai pentru atîtea probleme ! 
Cu ajutorul cabinetului tehnic 
îi vom îndruma și mai mult 
pe tineri spre rezolvarea aces
tor probleme și, în special, 
spre rezolvarea acelor pro
bleme de care depinde îmbu
nătățirea calității produselor. 
Tot in cinstea aniversării 
partidului ne-am hotărit să 
ridicăm cu un grad calificarea 
la 80 la sută din membrii bri- 
găzii.Știți cine este profesor ? 
Noi între noi ne pregătim. 
Tode Mircea se ocupă de 
Burcă Florea, eu de Ilie Con
stantin, Marincea Niculai de 
Marin Andrei...

..Vancea vorbește, explică. 
Nici nu-ți dai seama de unde 
apar atîtea probleme în secția 
care la o primă vedere pare... 
fără probleme. Ne-ăr mai vor
bi încă o oră. li lăsăm însă 
să lucreze.

u
TȚNu puteam 

să procedez altfel
Cînd și cum l-am cunoscut ? 

Iată cum s-au petrecut lucru
rile. Nimerisem, cu cîtăva 
vreme în urmă la Fabrica 
„Ideal" din Mediaș, în momen
tul în care muncitorii tineri și 
vîrstnici, se adunau în sala 
de festivități a fabricii. Nu 
știa nimeni ce urma să se dis
cute. Eu am aflat de la secre
tarul organizației U.T.M.

— între altele zice el — v-a 
fi premiat un utemist de al 
nostru pentru fapta sa eroică 
de astănoapte...

Intru și eu în sală și aștept 
cu înfrigurare să-1 văd pe tî- 
nărul erou. După ce se dis
cută diferite probleme de pro
ducție, iată că urmă la tribu
nă cineva din partea conduce
rii fabricii, care începe să 
vorbească :

— Astă-noapte un tînăr care 
se află în sală, prin fapta sa, 
a adus fabricii o mare cinste 
și onoare, dând dovadă de un 
înalt patriotism.

Tînărul Nicolae Safar, ieșise 
de la film. Era aproape de 
cumpăna nopții. își conducea 
prietena acasă. Ea locuia un
deva pe la marginea orașului. 
Cînd, la un moment dat Nico
lae vede izbucnind, dintr-oda- 
tă în curtea Trustului regio
nal de construcții, o flacără, 
care-și unduia limbile roșii 
de foc. A uitat într-o clipă, de 
toate. „Trebuie să intervin, cît 
nu e prea tîrziu". Altfel, cum 
nu era nimeni prin preajmă 
incendiul s-ar fi putut extin
de asupra întregului cartier. 
Alergă în grabă mare într-a- 
colo. Sări gardul înalt, se izbi 
de tot felul de lemne și fiare. 
Cînd ajur.se la cițiva pași și 
văzu unde a izbucnit incen

Tinere din echipa de dansuri a Casei de cultură a tineretului din raionul „Gh. Gheorghiu-
Dej" din Capitală în timpul unei repetiții,

Stabilirea relațiilor diplomatice 
între R. P. Romînă și Republica Congo
în dorința de a promova re

lații de colaborare reciproc 
avantajoase între R. P. Romi, 
nă și Republica Congo, gu
vernul R. P. Romîne și guver
nul Republicii Congo au hotâ- 
rît să stabilească relații diplo
matice la rangul de ambasa
dă între cele două țări și să 
facă schimb de ambasadori.

COTIDIAN Șl FESTIV
(Urmare din pag. l-a)

mecanizare pentru izo!c-ea 
term ocup lei or. Sau o raționc i- 
zare - adaptarea dispozitive
lor de evacuare a condense _i 
la încălzirea aparatelor c n 
exterior. în afară de acecr.c 
ei știu, cum se zice, a se grăbi 
încet, asaltind timpul pe neob
servate. Au realizat modi- ce
rea de tablou din casa de 
control, sistematizare făcută 
din proprie inițiativă, concen- 
trînd aparatura mai înainte ri
sipită, greu de controlat Și 
cu făcut aceasta în cadrul re
viziei, care a ținut 7 zile in 
loc de 12—15 zile. Au avut 
emoții, dar instalația a pornit 
în bune condiții. Știu să se 
folosească de rezerve. Există 
de mult o pompă defectă scoa
să din uz ; oi lui Enache Si-au 
pus in gînd s-o repare, s-o 
utilizeze la verificarea mano- 
metrelcr — verificările inter-e 
ale secției — fără să mai ape
leze la atelierele de reparații. 
Și dacă pentru 8 Mai s-au an
gajat să obțină prin recuperări 
de materiale, economii de 7.000 
lei, numai pînă astăzi Enache 
ți Ion Pândele, recuperind ca- 

diul aproape să-și piardă cum
pătul. Focul izbucn.se Ungă 
un rezervor plin de benzr.â. 
Ardea pămintul îmbiba; c.r. 
preajmă, ardea păcura care 
se prelinsese pe bazin. ..Da
că..." atîta-și spuse și alergă cu 
răsuflarea întretăiată către 
punctul de incendiu, luă cu o 
iuțeală uimitoare două stiagă- 
toare și alergă spre bazinul 
îmbrățișat de vîlvătăile focu
lui. Era hotărit să facă tot 
ce-i stă în putință pentru a 
stinge focul, deși în orice cli
pă putea să se producă explo
zia. Se apropie la 3—4 metri 
și începu lupta cu focul care 
a durat timp de o jumătate 
de oră, timp în care au fost 
folosite toate cele 7 stingătea- 
re. între timp se strînsese 
multă lume. Unii îl căutau pe 
tînărul curajos, să-l vadă, să-1 
felicite, să-i strîngâ mina : el 
își luase prietena și o condu
cea mai departe, acasă.

La cîteva zile după povestea 
asta, mă abat din nou pe la 
Fabrica „Ideal" și caut să dau 
ochii cu Safar. înainte de a 
ajunge la el i-am văzut foto
grafia la panoul de onoare. 
Se scria despre el la gazeta 
de perete și-i erau lăudate suc
cesele în producție. Cînd, în- 
sfîrșit eram față-n față, și 
l-am rugat sâ-mi povestească 
amănunte despre fapta sa, 
mi-a răspuns simplu :

— Nu puteam să procedez 
altfel. Oricare tînăr. orice cm 
cinstit, cu conștiință ar fi fă
cut la fel. Doar era vorba de 
avutul obștesc.

ION CATANA 
activist al Comitetului 
raional U.T.M. Brașov

Informații
Comunicatul comun privi

tor la stabilirea relațiilor di
plomatice a fost semnat la 
Cairo de Constantin Stănescu, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
Republica Arabă Unită și 
Pierre Mulele, reprezentantul 
din Cairo aț guvernului cen
tral congolez cu reședința la 
Stanleyville.

blurî de compensație au în
sumat economii de mai bine 
de 7.500 lei.

S<nt dete cere se înscriu în 
îstc-c cotidiană a muncii lor, 
munco -—or utemiști, cei doi 
('onesc-. Ion și Constantin), o 
unor ccndidoți de partid (Va
ste Neocșj), a unor tineri mem- 
bri de po-tid (Gheorghe Dro- 
gănescu. k>-i Bes.nec. Enocne 
insusi). Dor tocte ocestea iți 
e*c <o șî c’.cevc, opc-eat moi 
puțin seziscci', moi greu ce 
denum't tatr-un cuvinrt Tocte 
ocestea Ai explică s-ncemctec 
emot el cu core, ta secso de 
poeze incnlncto nortidulu■. 
Ste ion c "ectet 4ă«ă să coc 
știința rostirii sonc--e. ier cu 
un fior c-terme cc-e a cuxer- 
tot asistența. P-vecgc munco 
a brigăzii este un orgume-it 
și-o exp-icctte pe-tru posunec 
cu cc-e D-ăgonescu seu 
Ciocoi u iau porte c munco 
brigăzii crtist-ce oe dansuri 
unde se o.-egctește in oceste 
zile dansul cu temă intitulat 
„Pagini din istoria pcrtidului 
la Rafinăria nr. 1“. Mișcările 
lor reduc, în limbajul suplu și 
elocvent al artei co-eogrefice, 
idei înălțătoare. Greva cea ma

Dimineața a veoh proaspătă și efeestră. 
Soarele a privit urnelor pe fereastră 
Și a eunguat pruncii in vis.
Apoi, ferestre e arți s-au deschis
Și aatecul străzii a nărătrt m cosă
Cu • —inrfr nouă
Și neest—u de frumoasă.
Omul, pieond ia lucru, și-a sărutat nevasta 
Parcă Bai altfel in dimineața ocecsta

Atenție, exigență
Victoria Cipifiai eate • tiaără 

taurrolaare de tuistate ăia sec
ția iarăhaure-r pevZra copii ■ 
Fabricii ^Nikas M»i—if* dia 
Tittifoan. La este uah pre- 
ftută de lararăfu tăi de aaacâ 
peatn. serieailatea <■ cere au. 
crș'.e. pentru exigeața de care di 
dovedi ciad este rară» de aurea 
fabricii, petUra eeaft.iața iada- 
tală pe cere o aaaai/estă ia rtața 
de toate xUak.

De ia locui mu de aaani. m 
se străduiește M aduci o contri
buție acriră la îmbunătățirea ca
lității produselor ș» nu odată de 
aici, de ia controlai de calitate, 
pornește pr-laial semnal atunci 
cînd rrn este in neregulă. E- 
xempleie tint numeroase. Dar 
este suficient ei amintim un caz 
petrecut recent, tn secție a fost 
introdus ia hsera na nou model 
de încălțăminte pentru copii, 
sandale cu an fruaaai decor în 
față. Privind cu atenție primele 
fețe ale noului modei tinăra con
troloare a observer că modelul 
este n rest etic din cauz, unor cu
sături executate nec erect.

Imediat a anunțai atunci șeful 
secției. In scurta consfătuire care 
a urmat cu muncitoarele care cos 
fețele, șeful secției a explicat 
cum trebuie să se lucreze acest 
model. Mai tîrziu ea B stat de

Foto : N. STELORIAN

Filarmonica de Stat „Geor
ge Enescu" a deschis dumini
că^ în sala Palatului R. P. Ro
mîne, un ciclu de concerte, în 
cadrul cărora vor fi interpre
tate simfoniile lui Beethoven.

★
La invitația Uniunii scrii

torilor din R. P. Romînă a 
sosit în țara noastră poetul 
francez Luc Andre Marcel

re, lupta împotriva războiului 
antisovietic, actul naționalizării, 
cea de a 40-a aniversare, sînt 
etape istorice pe cere acest 
dans le evocă.

Și ostiei ceea ce este coti
dian, integrat muncii obișnuite 
de fieca-e zi se imbinâ firesc 
cu ceea ce este festiv și so
lemn. Băieții din br'goda lui 
Enocbe intiinesc pretutindeni 
istoria vie a luptei poporului 
sub conducerea partidului. Se I 
duc sec-c ic scoc<ă, (ce fru- • 
rroosă este ctodrec liceului ’ 
■A. Tame' jnoe învetă ei !). 
umșău tebta de cccue și =și i 
o-.-tesc cun e-c retezat do
rul de cc-ne al pârințter lor. 
Trec prin tata d soensc-u 
modem o> Minerim și iți cOuc 
oaainte oe C spez '-*e canon- 
oo-C-e- reores.-- cere, in 1 
19H. o>tepna ce lăn țicr să na | 
B se cec nici-o ingryue.

Tatuf este -sbxe. tetiă se 
•"’scrie cu tere oe foc și cur , 
in «nimiie lor. Munco ți versul, 
munca și oons-l, slăvesc lupta 
partidului. Dragostea pentru 
partid, dorința ce a sluji cau
zei pcrtidului este axul tinerei 
lor vieți. I

Și a zimbit casei, incercind s-o măsoare 
Cu un amestec de fericire ți mirare.
Soarele bucuriei i-a inundat sufletul ți fața 
S. omul a rostit simplu : „Bună dimineața I" 
tn jur, toate i-au răspuns in ecou :
„Bună dimineața, in blocul cei nou !“.

vorbă en muncitoarele fi le-a e- 
rilat că decorai pe care îl exe
cută la sandalele pentru copii le 
dă acestora întreaga frumusețe. 
De aceea trebuie executat cu gri
ji fi atenție. Ea le-a amintit ci 
întregul colecția este in întrece
re în cinstea celei de a 40-a a- 
airersiri a partidului fi că. în. 
tregul colectiv al secției s-a an- 
Ftjat sa dea încălțăminte numai 
de calitatea intîia.

Exigența în munci este o tră
sături esențiali a unui controlor 
de calitate, dar era o creme cînd 
ii lipsea această calitate tinerei 
controloare. Pe atunci manifesta 
o atitudine tolerantă față de 
cei care dădeau drumul mai de
parte la un lucru prost executat. 
Comuniștii din secție, au aju
tat-o pe Victoria Căpățină să 
înțeleagă cit de importantă este 
exigența in munco ei. Ca urmare 
a acestui fapt ea a devenit acum 
atentă, exigentă în munci fi ex
plică cu răbdare, atunci cînd este 
nevoie, ce trebuie făcut pentru 
îmbunătățirea calității. Victoria 
Căpățină păstrează incă vie in 
amintire o întîmplare în apa
rență simplă, petrecută mai de 
mult. Intr-o zi comunistul Ion 
Cătină, șeful secției, s-a apropiat 
de ea cu un rraf de fețe pentru 
încălțăminte de copii.

Lucrările agricole — 
în timp optim!

fUrmare din pig. l.a) 
daterește șî faptului că orga
nizația U.T.M. i-a mobilizat la 
muncă pe toți tinerii. întrece
rea socialistă dintre brigăzile 
de cîmp se desfășoară în pri
mul rind sub semnul unei deo
sebite atenții pentru lucrările 
de calitate și încadrate în 
timpi optimi. O mare grijă 
s-a acordat suprafeței de 244 
hectare amenajată pentru cul
turi irigate. Dintre brigăzi s-a 
evidențiat cea condusă de Ma
rin Cristea care a redus timpul 
planificat la toate lucrările, 
obținînd în același timp nu
mai calificative foarte bune.

★

Marilena Bălan, secretara 
organizației U.T.M. din G.A.C. 
Bilciurești, a enumerat o su
medenie de tineri care au fost 
prezenți mereu la lucru în ac
tuala campanie agricolă. Din
tre ei, am notat Pe fruntașii 
Constantin Tănase, Ion Rota
ru, Andrei Constantin, Ion 
Andrei. Sînt și alții. Urmând 
exemplul comuniștilor, tinerii 
colectiviști din brigăzile de 
cîmip ale gospodăriei depun 
eforturi pentru terminarea lu
crărilor agricole la timp. Dar 
iată și rezultatele concrete ob
ținute de tineri în 'această 
campanie. Alături de vîrstnici 
tinerii de pe atelaje au trans
portat pe cîmp 1.000 tone de 
gunoi de grajd și 2.500 kg în
grășăminte chimice, au prestat 
peste 2.000 zile-muncă la însă- 
mînțatul culturilor din epoca 
întîia, a sfeclei de zahăr și a 
florii-soarelui. Prin munca 
lor tinerii au contribuit la si
tuarea gospodăriei colective 
printre unitățile agricole so
cialiste fruntașe pe raion, ter- 
minîna toate aceste lucrări cu 
o săiptămînă mai devreme. în 
zilele următoare va începe se
mănatul porumbului.

Din păcate însă nu toate or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
unitățile agricole socialiste 
din raionul Ploiești au acordat 
atenția cuvenită mobilizării

» In curînd pe ecranele Capitalei < 

l NOUL FILM ROMÎNESC |

M î N D R I E
O producție a Studioului Cinematografic << 

<V „București"

In regia lui Marius Teodorescu <<

DOREL SCHOR 
student, Iași

— Ai lăsat să treacă mai de
parte pe bandă, fețe necores- 
pur.zătoare, i-a spus șeful secției 
cu o voce liniștită dar mustră
toare. Apoi, bucată cu bucată, la 
fiecare față, el i-a arătat defec
tele peste care tinăra controloa
re trecuse cu ușurință. Nu-i bine, 
continuă șeful. Dacă nu ești exi
gentă, prin această poartă, care 
este controlul de calitate, se vor 
strecura după cum vezi, lucrări 
necorespunzitoare. Pe viitor să 
fii mai atentă.

Nu i-au venit ușor aceste vor
be. Lecția i-a folosit însă. Ca 
urmare, prin poarta controlului 
de caii tate Tfau mai trecut fețe 
necorețpunzutoare. De alunei, ro
lul ei in creșterea calității pro- 
duselor s-a făcut simțit.

Ga toți absolvenții școlilor pro
fesionale care intră in marea fa
milie a muncitorilor, odată cu 
pășirea ei în fabrică, Victoria 
Căpățină a simțit in formarea sa 
ca muncitor înaintat, ajutorul 
neprecupețit al colectivului, al 
comuniștii or. Comuniștii Ana 
Toth, Mihai Prișca și alții au 
încurajat^o cu dragoste și i-au 
călăuzit primii pași în viața de 
muncitoare. Și Victoria Căpățină 
nu uita acest lucru,
MIHAI CONSTANTINESCU 

elev

tuturor tinerilor la muncă în 
actuala campanie. La G.A.C. 
Poenari-Apostoli, de exemplu, 
mai sînt tineri colectiviști 
care nu participă cu regulari
tate la muncă, ccupîndu-se cu 
alte treburi mărunte. Organi
zația de bază U.T.M. de aici, 
deși știe că acum, când se pre
gătește belșugul anului a- 
cesta, este nevoie de contribu
ția tuturor colectiviștilor, n-a 
luat nici o măsură pentru 
combaterea atitudinii de chiul 
de care dau dovadă unii ti
neri.

La G.A.C. Buda-Palanca din 
cele 515 hectare care trebuie 
însămînțate cu diferite culturi 
în această primăvară, pînă în 
prezent nu s-au însămînțat de
ck circa 60 hectare. Acest lu
cru se datorește în bună mă
sură și faptului că unii tineri 
nu participă cu regularitate 
la lucru. Deși sesizat de a- 
ceastă situație, biroul organi
zației U.T.M. n-a luat nici o 
măsură.

★

Față de timpul înaintat și 
de posibilitățile existente, lu
crările agricole din raionul 
'Ploiești se desfășoară într-un 
ritm nesatisfăcător. Pînă acum 
în întregul raion s-au însămîn
țat numai 30 la sută din su
prafețele planificate. Față de 
această situație nu trebuie să 
rămână indiferente nici orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
unitățile agricole socialiste 
din raion. Este necesar în
deosebi să fie intensificată 
munca politică pentru ca fie
care tînăr să înțeleagă nece
sitatea de a participa la mun
că pretutindeni acolo unde 
este nevoie de forțele și pri
ceperea sa și să se combată 
tendințele de chiul de care 
mai dau dovadă unii tineri. 
Lucrările din campanie nece
sită o participare activă a 
tuturor, și tinerii au datoria 
de a contribui activ la efec
tuarea lucrărilor la timp și de 
bună calitate.

indreptindu.se
ajur.se
izbucn.se


Știința sovietică pregătește 
zborul omului în Cosmos

Uriașul răsunet internațional
al lansării celei de-a cincea nave satelit sovietice

CUVÎNTUL
SAVANȚILOR

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
TASS transmite: Lansarea cu 
succes a navei-satelit sovietice 
și aterizarea ei precisă în re
giunea stabilită reprezintă încă 
o verigă în pregătirea zborului 
omului în spațiul cosmic, a de
clarat cunoscutul om de știință 
sovietic, pTof. Gheorghi Pokrov
ski.

Prof. Pokrovski a arătat că 
marele număr de experiențe e- 
fectuate în Uniunea Sovietică au 
drept scop asigurarea securității 
depline în timpul zborului omu
lui în Cosmos. Caracterul umani
tar al științei sovietice, a spus 
el, nu permite să se riște viața 
unui om și cere de la oamenii 
de știință cele mai depline ga
ranții de securitate în efectuarea 
unei experiențe de importanță 
istorică cum va fi prima călă
torie a omului în Cosmos.

★

La 26 martie ziarul „Eko- 
nomiceskaia Gazeta11 a inserat 
un amplu articol semnat 
de Nikolai Jukov-Verejnikov, 
membru activ al Academiei de 
științe medicale a U.R.S.S., 
consacrat problemelor biologiei 
modeme în legătură cu cuce
rirea Cosmosului. în articol se 
arată că experiențele biologice 
la bordul sateliților sovietici 
recuperabili ai Pământului 
constituie oarecum o concen
trare a uriașei experiențe acu
mulate de biologii și medicii 
Uniunii Sovietice.

Savantul sovietic subliniază 
că primele experiențe cu câi
nii Laika, Belka, Strelka, Cer- 
nușka și Zviozdocika — care a 
aterizat la 25 martie —au sub
liniat o problemă de însemnă
tate istorică. S-a dovedit pen
tru prima oară, arată Jukov- 
Verejnikov, că o vietate supe
rioară poate suporta condiți
ile existente în spațiul cosmic 
fără ca aceasta să dăuneze des
fășurării proceselor ei vitale.

★
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

Zborurile efectuate cu succes 
și aterizarea navelor cosmice 
sovietice — în special ale ulti
melor două — ne-au apropiat 
mult de împlinirea visului și 
țelului nostru — realizarea 
zborului omului în Cosmos, a 
declarat duminică la postul de 
televiziune Moscova cunoscu
tul biolog sovietic prof. Iakov 
Kravțov.

si J.
9

WASHINGTON 27 (Ager
pres). •— TASS transmite : La 
27 martie ora 12 (ora locală) 
A. A. Gromîko, ministrul A- 
facerilor Externe al U.R.S.S. 
s-a întîlnit Ia Casa Alba cu J. 
Kennedy, președintele S.U.A. 
A. A. Gromîko era însoțit de 
M. A. Menșikov, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A.

Din partea americană la a- 
ceastă întrevedere au fost de 
față Chester Bowles, secretar 
de Stat adjunct al Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Foy Kohler, secretar de Stat 
adjunct pentru problemele 
europene, Charles Bohlen, 
subsecretar de Stat special 
pentru problemele sovietice și 
Adlai Stevenson, reprezentan
tul permanent al S.U.A. la 
O.N.U.

întrevederea dintre A. A. 
Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. și pre
ședintele Kennedy a durat o 
oră.

După terminarea întreve
derii, A. A. Gromîko a făcut 
o declarație pentru presă în 
care a arătat că a avut cu pre
ședintele o convorbire foarte 
interesantă și utilă, în cursul 
căreia a fost abordată proble-

Aparatajul tehnic 
a funcționat ireproșabil

Zviozdocika a fost
MOSCOVA 27 (Agerpres). — 

TASS transmite: Clinele
Zviozdocika, care a zburat la 
25 martie pe bordul celei de-a 
cincea nave cosmice satelit 
sovietice și s-a înapoiat cu 
bine pe Pămînt, a fost adus 
la Moscova. După cum a aflat 
un corespondent al agenției 
TASS la Academia de Științe 
a U.R.S.S., împreună cu 
Zviozdocika în cabina ermetic 
închisă a navei-satelit se aflau: 
șoareci de laborator, cobai, 
broaște, microbi și virusuri, 
actinomicete, semințe uscate 
de diferite plante, plantule 
de ceapă și alte cîteva orga
nisme, precum și o soluție de 
acid desoxiribonucleic și dife
riți fermenți.

Zviozdocika este o cățea de 
culoare deschisă, cu pete fu- 
murii-cafenii. Greutatea ei 
este de circa 6 kg.

Datorită condițiilor normale 
de viață care au fost create 
la bordul navei-satelit și a 
funcționării ireproșabile a 
mijloacelor tehnice care asi
gură înapoierea aparatelor 
într-o regiune dinainte stabi
lită a Uniunii Sovietice, toți 
„călătorii14 — organismele ani
male și vegetale, precum și 
aparatajul științific — au fost

Realitatea

OSLO 27 (Agerpres). — în
tr-o emisiune consacrată lansării 
în Uniunea Sovietică a celei de-a 
cincea nave-satelit, postul de 
radio Oslo subliniază că starea 
cîinelui „Sviozdocika11 și a celor
lalte animale de experiență este 
normală. Oamenii de știință so
vietici. se arată în emisiune, fac 
ultimele pregătiri pentru lansa
rea unui om în Cosmos. într-un 
articol publicat in ziarul „Mor- 
genposien", K. Hoye, membra al 
Societății norvegiene de astro-

John Bernal:
„PROGRES CONTINUU11

DELH1 26 (Agerpres). — în
tr-o convorbire cu coresponden
tul agenției TASS, cunoscutul 
savant englez prof. John Bernal, 
care participă la sesiunea de la 
Delhi a Consiliului Mondial al 
Păcii, a salutat noua victorie a 
științei și tehnicii sovietice în 
cucerirea Cosmosului. . Această 
experiență, a spus prof. Bernal, 
dovedește progresul continuu al 
Uniunii 
pasului 
unui om

Sovietice în pregătirea 
hotărîtor — trimiterea 
în Cosmos”.

ma Laosului. A. A. Gromîko a 
spus că în timpul convorbirii 
cele două părți și-au exprimat 
speranța că va fi găsită o po
sibilitate de reglementare pe 
cale pașnică a situației din 
Laos pentru a se asigura 
Laosului posibilitatea de a se 
dezvolta în mod pașnic și de 
a duce o politică de neutra
litate.

Ar fi bine, a spus A. A. 
Gromîko, dacă cele două părți 
vor acționa în această direc
ție.

A. A. Gromîko a comunicat 
de asemenea că în timpul con
vorbirii sale cu președintele 
au fost abordate o serie de 
alte probleme interesând atît 
S.U.A. cît și U.R.S.S.

Răspunzînd la întrebarea 
unuia din corespondenți, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a adăugat 
timpul întrevederii 
ședințele S.U.A., i-a 
cat verbal punctul de vedere 
al guvernului sovietic și per
sonal al lui N. S. Hrușciov, 
șeful guvernului sovietic în 
problemele care au făcut o- 
biectul discuției.

că în 
cu pre- 
comuni-

ANGOLA: Ciocniri între polițiști
și populația de culoare

adusa la Moscova
remiși, fără să prezinte vătă
mări vizibile, unor laboratoa
re pentru observații și studii 
minuțioase.

Rezultatele examenului pre
liminar au arătat că organis
mele vii se află în stare satis
făcătoare și că procesele lor 
vitale se desfășoară normal.

Aparatajul științific de pe 
bordul celei de-a cincea nave 
satelit sovietice a funcționat 
normal. Informațiile radiote- 
leme trice obținute sint in 
curs de prelucrare.

Scopul principal al expe
rienței efectuate cu ajutorul 
celei de-a cincea nave-satelit, 
ca și al experiențelor prece
dente, l-a constituit culegerea 
de materiale necesare asigu
rării zborului omului în Cos
mos și înapoierii lui în de
plină securitate pe Pămînt.

Din sarcinile științifice fă
ceau parte .-

— determinarea particula
rităților funcționării șl efica
cității sistemelor de asigurare 
a proceselor vitale și a ateri
zării, instalate la bordul navei;

con- 
asu- 
vii; 
bio-

— studierea influenței 
dițiilor zborului cosmic 
pra diferitelor organisme

— studierea urmărilor 
logice de perspectivă.

a întrecut

nautică, scrie printre altele : Noi 
consideram că lansarea unei ra
chete spre Lună, Marte și Venus 
va fi posibilă abia peste 10 ani, 
iar înfăptuirea unui zbor al o- 
mului în Cosmos — peste 15—20 
de ani. Or, arată savantul nor
vegian, realitatea a și întrecut 
cele mai îndrăznețe prevederi. 
Știința și tehnica au făcut un 
semenea salt înainte, se arată

,..1 A-,.

LUANDA 27 (Agerpres). — 
Știri transmise de corespon
denții agențiilor occidentale de 
presă relatează că în Angola 
continuă ciocniri între trupele 
colonialiste portugheze 
populația de culoare.

După cum transmite agenția 
Associated Press, autoritățile 
colonialiste portugheze conti
nuă operațiunile de „curățare11 
într-o regiune de 300 mile pă
trate la care participă avioane 
și trupe terestre Colonialiștii 
au anunțat arestarea unui grup

și

de 14 fruntași politici angolezi 
despre care afirmă că au în
cercat să instituie un guvern 
revoluționar de eliberare a 
Angolei.

Agenția Associated Press 
subliniază că guvernul portu
ghez a făcut cunoscute noile 
împuterniciri acordate forțelor 
armate portugheze în așa-zi- 
sele „teritorii de peste mări". 
De acum înainte armata a că
pătat dreptul de a-și asuma 
autoritatea polițienească și să 
efectueze arestări.

Sesiunea Consiliului
Mondial al Păcii

DELHI 27 (Agerpres). - In 
ședința plenară din diminea
ța zilei de 26 martie a Con
siliului Mondial al Păcii, a 
luat cuvîntul reprezentanta 
Uniunii Sud-Africane Hilda 
Bernstein. Ea a criticat aspru 
politica guvernului Uniunii 
Sud-Africane

Delegații la sesiune au pri
mit cu aplauze furtunoase a- 
pariția la tribună a lui Feng 
Fongsavang, șeful delegației 
partizanilor păcii din Laos. 
Delegatul laoțian a exprimat 
recunoștința caldă a poporului 
din Laos față de mișcarea 
mondială a partizanilor păcii 
pentru sprijinul acordat de 
această mișcare luptei pen
tru libertatea și independența 
Laosului.

In cuvîntarea sa Șetiadi 
Keksoprodjo, reprezentantul 
partizanilor păcii din Indone
zia, a 
dopte 
să se 
nației
Irianul de vest — vechi teri
toriu indonezian.

In numele Federației Sindi
cale Mondiale delegații la 
sesiune au fost salutați cu 
căldură de S. A. Dange, vice
președinte al F.S.M.

Heinz Willmann, solul 
luptătorilor pentru pace din 
R.D. Germană, a criticat as
pru politica cursei înarmări
lor, inclusiv a înarmărilor 
nucleare, promovată de 
vernul R.F. Germane, 
arătat că constituirea 
confederații a celor două sta
te germane este singura cale 
realistă pentru unificarea ță
rii.

Următorul vorbitor, Sherif 
Guelal, delegat din partea 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria, a arătat că 
problema algeriană nu poate 
fi rezolvată în detrimentul 
intereselor poporului algerian, 
care trebuie să-și dobîndească 
libertatea deplină.

Gordon Schaffer, reprezen
tantul partizanilor păcii din 
'Anglia, s-a ocupat printre al
tele în cuvîntarea sa, de 
lupta poporului englez împo
triva amplasării de subma
rine americane în apele teri
toriale engleze. Luînd cuvîn
tul în numele partizanilor 
păcii din Bulgaria, Gheorghi 
Pirinski a arătat că poporul 
bulgar sprij' ~ eforturile

Romesh Chandra, secretar 
general al Consiliului pagii 
din întreaga Indie, a dat ci
tire mesajelor de salut adre
sate sesiunii de diferite orga
nizații obștești și sindicale, 
precum și de cunoscuți repre
zentanți ai vieții publice — 
participant la mișcarea de 
luptă pentru pace.

Diallo Saidou, reprezen
tantul partizanilor păcii din 
Republica Guineea, a vorbit 
despre lupta poporului guineez 
pentru lichidarea totală a co
lonialismului. In ședința de 
după-amiază au luat cuvîntul 
de asemenea reprezentanți ai 
partizanilor păcii din Ceylon, 
R. D. Vietnam, Cehoslovacia 
și din alte țări.

Ieri a sosit Ia re
dacția ziarului no
stru, prin avion, un 

plic cu fotografii de ia 
Viena. Willi Darbusch, 
foto-reporter al ziarului 
austriac „Volksstimme", 
ne-a trimis cîteva ima
gini despre activitatea 
membrilor Uniunii Tine
retului Liber Austriac. 
Recent aceștia au ieșit 
pe străzile Vienei cu 
panca rte chemi nd ia 
lupta împotriva înarmă
rii atomice, cu lozinci 
care atrăgeau atenția a- 
supra pericolului ce-l re
prezintă politica revan
șardă dusă de către mi
litari știi din Germania 
occidentală. Tinerii au 
difuzat manifeste ui rîn
dul populației (după cum 
se vede și în fotogra- 
iiile alăturate) care și-a 
exprimat în mod deschis 
acordul față de lozincile 
membrilor Uniunii Tine
retului Liber Austriac, 
față de necesitatea de a 
lupta necontenit pentru 
apărarea păcii.

chemat sesiunea să a- 
o rezoluție prin care 
ceară lichidarea domi- 
coloniale a Olandei în

gu
și a 
unei

VIENTIANE 27 (Agerpres). 
— Intr-un bilanț pe care îl face 
asupra situației de pe frontu
rile de luată din Laos, cores-

articol, incit 
stare să săvârșească o nouă fa 
eroică — să rupă cătușele Pă- 
mintului și să se îndrepte spre 
Cosmos.

popoarelor Africii

a ie ret 
time 
O.N.U

CAIRO 27 (Agerpres). — Cea 
de-a treia conferință a. popoa
relor Africii continuă să dis
cute problemele de actualitate 
ale zilelor noastre, a căror re
zolvare echitabilă este aștep
tată de popoarele continentului 
african și ale întregii lumi. 
Luînd cuvîntul la conferință, 
Ahmed Boumendjel, șeful de
legației algeriene, a declarat 
că guvernul provizoriu al Re
publicii Algeria a acceptat să 
ducă tratative cu guvernul 
francez cu condiția ca la trata
tive să, se găsească o. regle
mentare pașnică a problemei 
algeriene, care să asigure li
bertatea și suveranitatea po
porului algerian. Delegatul Al
geriei a condamnat vehement 
blocul nord-Atlantic agresiv 
pentru ajutorul acordat Fran
ței în răszboiul sîngeros din 
Algeria. Franța intenționează 
să-și mențină controlul asupra 
deșertului algerian Sahara, a 
spus Boumendjel și a adăugat: 
„In numele guvernului Alge
riei. sînt împuternicit să de
clar că Sahara este un teritoriu 
algerian. Frontul de eliberare 
Națională din Algeria va lupta 
pentru acest teritoriu cu ace-

eași dirzenie cu care luptă pen
tru Algeria însăși11.

Printre alții la ședința ple
nară a luat de asemenea 
cuvântul delegatul Congou- 
lui, Antoine Kiwawa, care 
a condamnat cu hotărîre 
pe Chombe și ceilalți protejați 
ai colonialiștilor, subliniind că 
O.N.U. nu a rezolvat problema 
congoleză

Conferința își continuă lu
crările.

cum arata e_ .ne.m_ș:ea ac
tuală din capitalele occidentale 
a fost creată în urma atacului 
încununat de succes ai forțelor 
Patet Lao din 7 martie care 
au alungat trupele lui Boun 
Oum de la punctul strategic 
Sala Fukun, situat la 80 de 
mile sud de capitala regală 

’Luang Prabang și au tăiat șo
seaua importantă care leagă 
acest oraș de capitala admi
nistrativă, Vientiane11.

In prezent — transmite co
respondentul agenției U-P.I. — 
„trupele regale (rebelii laoți- 
eni n-r.) aflate în defensivă pe 
două fronturi, hărțuite de gue
rile chiar și la periferiile ora
șului Vientiane, se străduiesc 
să mențină liniile dificile și 
costisitoare de comunicații a- 
proape numai pe calea aeru
lui".

în ce privește starea de spi-

1 nehrU: Principala problemă
este dezarmarea

DELHI 27 (Agerpres). s» 
TASS transmite: Principala 
problemă este problema dezar
mării. Este absolut clar că 
dezarmarea trebuie să fie ge
nerală și totală, a declarat pri
mul ministru al Indiei, Nehru, 
luînd cuvîntul la 27 martie în 
Consiliul statelor al Parlamen
tului indian.

Primul ministru a arătat pe.

generală și totală
ricolul pe care-l reprezintă ar
mamentul clasic care în pre
zent are și el o mare forță 
distructivă. Am dori, a spus 
Nehru, ca cele două mari pu
teri, S.U.A. și Uniunea Sovie
tică, să ajungă la o înțelegere 
în problema dezarmării. Nu 
poate exista dezarmare efecti
vă dacă
Sovietică 
acord în

S.U.A. 
nu vor 
această

și Uniunea 
ajunge la un 
problemă.

desen de V. VASIL1U

rit care domnește în rîndurile 
poporului laoțian agenția re- 

ea care se 
mare spr- 
asTn aceea 

Si-var-a

ca
C-6 C€L

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— La 26 martie a avut loc la 
Palm Beach o întrevedere în
tre președintele Kennedy și

PRAGA 27 (Agerpres). — 
între 22 și 25 martie 1961, la 
Praga a avut loc cea de-a 5-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria u- 
șoară și alimentară. După cum 
relatează agenția Ceteka, la 
lucrările ședinței au partici
pat delegațiile Albaniei, Bul- 

. gariei, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Poloniei, Rominiei, 
Ungariei și Uniunii Sovietice.

La ședința Comisiei au par 
ticipat în calitate de observa
tori reprezentanți ai Republi
cii Democrate Vietnam.

La ședință s-au discutat o 
serie de probleme importante 
ale dezvoltării colaborării e- 
conomice și tehnico-științifice 
între țările membre ale 
C.A.E.R. în domeniul indus
triei ușoare și alimentare.

LA MOSCOVA
V. N Novicov

ir
LONDRA 27 (Agerpres). “
Comentând sesiunea Consi

liului S.E.A.T.O. deschisă la 27 
martie la Bangkok, care va 
discuta planurile de interven
ție militară în Laos, majori
tatea ziarelor engleze nu-și 
ascund temerile că politica a- 
mericană poate atrage Anglia 
într-o aventură periculoasă.

Ziarele engleze relatează că 
Statele Unite concentrează 
unități al infanteriei marine 
pe teritoriul taiiandez la baza 
Udon, în imediata apropiere 
a graniței cu Laosul. Cores
pondentul special al ziarului 
„Daily Telegraph41 transmite 
că el a văzut personal cum pe 
aerodromul Vattaj din Vien
tiane a fost descărcat arma
ment transportat cu avioanele 
de la Bangkok.

Relevând că problema lao
țiană creată de americani a- 
menință pacea, ziarul conser
vator „Daily Mail41 subliniază 
că Anglia se va acoperi de 
rușine dacă va permite trupe
lor sale să participe la acea
stă intervenție.

care s-a reîntors dintr-o „misi
une de inspecție'* în Laos și în 
Asia de sud-est.

După cum s-a mai anunțat, 
vizita generalului Trapnell în 
Laos a coincis cu livrarea de 
către S.U.A. a 15 elicoptere 
militare pentru rebelii laoțieni 
și cu diferite alte acțiuni în 
direcția intensificării interven
ției americane în Laos. Obser
vatorii constată însă că, cu 
tot ajutorul masiv acordat do 
S.U.A. rebelilor, aceștia conti
nuă să sufere grele infrîngeri, 
retrăgîndu-se în fața lovituri
lor forțelor patriotice. Agenția 
France Presse subliniază im
portanța militară a eliberării 
de către forțele patriotice a 
localității Kham Kuet, la 60 
de km de Paksane situat pe 
fluviul Mekong una din prin
cipalele baze ale rebelilor. A 
genția arată că această victo
rie, precum și prezența trupe
lor căpitanului Kong Le la 50 
de km de Luang Prabang, în 
apropierea căruia operează de
tașamentele de partizani, și la 
70 de km de Vientiane, cre
ează posibilitatea ca trupele 
rebele să fie izolate de baza 
lor sudică de Ia Savannaket 
situat la frontiera cu Tailanda 
și să fie alungate din capitală.

l-a primit 
fîh. Baston Marin

MOSCOVA 27 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 27 mar
tie V. N. Novikov, vicepre. 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de Stat al Plani
ficării al U.R.S.S., l-a primit 
pe Gh. Gaston Marin, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării și a avut cu el 
o convorbire.

La convorbire au participat 
G. M. Orlov, prim-vicepre- 
ședințe al Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S. și 
alte persoane, precum și N. 
Guină, ambasadorul R. P. Ro. 
mîne în U.R.S.S.

Congresul Uniunii 
Tinerelului Muncitor 

din Vietnam

k. Gizenga despre convocarea 
parlamentului congolez

STANLEYVILLE 27 (Ager
pres). — La Stanleyville apar 
ziare noi, se consolidează secu
ritatea militară a teritoriului 
controlat de guvernul legal, 
se examinează posibilitatea 
stabilirii de legături comer
ciale cu străinătatea și se a- 
doptă legi în scopul întăririi 
unității naționale a Republicii 

jfCongo relatează coresponden- 
;'tul din Stanleyville ai agen
ției Taniug.

Intr-un interviu acordat de 
Antoine Gizenga corespon
dentului acestei agenții, șeful 
guvernului legal congolez a 
vorbit pe larg despre situația 
din teritoriul controlat de gu
vernul său și a expus părerile 
acestui guvern cu privire la 
problema unității Republicii 
Congo.

Principalele greutăți întîm- 
pinate în rezolvarea crizei 
congoleze, a subliniat Gizen
ga, pot fi biruite. Convocarea 
Parlamentului care este supre
mul organ legislativ, a decla
rat el, ar fi o cale bună pen
tru rezolvarea politică a ac
tualei situații din Congo. Se
siunea Parlamentului ar tre
bui să aibă țoc în Congo, pe 
teritoriul național, dar într-o 
zonă neutră, eventual într-o 
localitate aflată sub protec. 
ția forțelor O.N.U.

După cum anunță agenția 
France Presse, separatistul 
Chombe, care se află la Braz
zaville, a anunțat duminică că 
la 4 aprilie va avea loc la 
Bakwanga, capitala așa-zisu- 
lui „stat miner" Kasaiul de 
sud, o nouă întîlnire a părți- 
cipanților la conferința de lu 
Tananarive,

La 25 martie a luat 
sfîrșit cel de-al treilea 
Congres al Uniunii 

Tineretului Muncitor din 
Vietnam.

In ședința de închidere 
cu fost adoptate apelul a- 
dresat tineretului din R.D. 
Vietnam. scrisoarea către 
tineretul din Vietnamul de 
sud și noul statut al oega- 
nizației.

Congresul a ales compo
nența noului Comitet Cen
tral și a biroului permanent 
al Uniunii Tineretului Mun
citor din Vietnam.

Prim-secretar al C.C. al 
Uniunii a fost ales Bu 
Kuang.

pp scurt Pe scurt Pe scurt

LEOPOLDVILLE 27 (Ager, 
preș). — Participanții la com
plotul de la Tananarive între
prind noi acțiuni în vederea 
realizării planurilor lor cri
minale de dezmembrare a Re
publicii Congo.

MOSCOVA. — La 27 martie 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe amba
sadorul Indiei, K. P. S. Menon, 
la rugămintea acestuia, și a 
avut o convorbire cu el în le
gătură cu problema laoțiană.

BRUXELLES. — în urma 
alegerilor care au avut loc 
duminică în Belgia principalul 
partid guvernamental — Parti
dul social-creștin — a pierdut 
majoritatea absolută pe care 
o deținea în Senat, iar în Ca
mera Deputaților a pierdut 
opt locuri dispunind în pre
zent de 96 de mandate din to
talul de 212.

Partidul Comunist Belgian 
a obținut o importantă victo 
rie, rezultat al creșterii influ
enței sale în rîndul maselor 
populare. P.C. din Belgia dis
pune acum de cinci deputați

față de doi în Camera prece
dentă. In Consiliile provincia
le, comuniștii au obținut 11 
locuri față de trei în alegerile 
anterioare.

BANGKOK. — La 27 martie 
la Bangkok s-a deschis o con
ferință a reprezentanților ță
rilor membre ale blocului a- 
gresiv S.E.A.TO.

Reprezentanții a opt țări 
s-au întrunit pentru a exami
na situația din Laos și a ela
bora planurile de „acțiuni co 
mune“.

GENEVA. - La Palatul Na
țiunilor a avut loc o nouă șe 
dința a conferinței celor trei 
puteri cu privire la încetarea 
experiențelor cu arma nuciea 
ră, prezidată de D. Ormsby- 
Gore, reprezentantul Marii 
Britanii.

Următoarea ședință a con
ferinței a fost fixată pentru 
2? martie.
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