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l Un lucru obișnuit în secția j 
strungărie a Uzinelor '„231 
August" din Capitală: frezo- | 
rul fruntaș Victor Simio-) 
nescu împărtășește din ex- 1 
periența sa tovarășilor de j muncă.. )

Să intensificăm ritmul

lucrărilor agricole !
W5W
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de Marin Preda

I n ultima săptămînă vremea îm- bunătățindu-se în întreaga țară, în marea majoritate a regiunilor lucrările agricole de primăvară s-au desfășurat intens.Din ‘ siliul rezultă că pînă la brogea, București, tul mazărei, sfeclei de zahăr, lucernei, trifoiului și al altor plante anuale este aproape terminat. Aceste culturi au fost semănate pe suprafețe mai mari în ultima săptămînă și în regiunile Galați, Cluj, Mureș-Autonomă Maghiară și altele.Cu floarea-soarelui s-a semănat aproape o treime din terenurile prevăzute. De asemenea, au fost însămînțate cu legume în cîmp aproape 40 000 ha și a continuat repicatul răsadurilor destinate culturilor timpurii.în bazinele pomicole au continuat, paralel cu lucrările de îngrijire a livezilor, plantările de primăvară. Pînă acum au fost plantate a- proape 14 000 ha., cele mai mari realizîndu-se în regiunile Oltenia,

datele centralizate la Con- Superior al Agriculturii 12 aprilie în regiunile Do- Crișana și Banat, semăna-

suprafețeBanat, Ar

geș și Cluj. Aproape în toate podgoriile a început plantatul viței de vie și completarea golurilor.Rezultatele obținute în această săptămînă au dovedit că prin buna organizare și îndrumare a muncii pentru folosirea din plin a tuturor mijloacelor și a timpului favorabil, întîrzierea lucrărilor agricole de primăvară poate fi recuperată și că acestea pot fi executate în bune condiții agrotehnice. In continuare, consiliile agricole regionale și raionale și conducerile unităților agricole socialiste trebuie să ia măsuri pentru folosirea întregii capacități de lucru a tractoarelor, în vederea terminării în cel mai scurt timp a însămînță- rii mazării, sfeclei de zahăr, orzoaicei, plantelor de nutreț și pentru grăbirea semănatului florii-soarelui, legumelor și plantărilor de pomi și viță de vie. De asemenea, în săptă- mîna viitoare va trebui să se urmărească permanent temperatura solului, pentru ca, îndată ce se creează condiții prielnice însămînțării porumbului, această lucrare să înceapă din plin, încă din prima zi, și să se execute în perioada optimă. (Agerpres)
PE SCURT• TIMIȘOARA. — In regiunea Banat se însămînțează ultimele suprafețe destinate culturilor din epoca întîi. Unitățile agricole socialiste din zonele de șes au și terminat a- ceste lucrări. Cu sprijinul mecanizatorilor ele au efectuat lucrările agricole din prima e- pocă într-o perioadă mult mai scurtă decît anul trecut, iar a- cum se pregătesc pentru însă- mînțarea porumbului.

pot
Întîrzierile
fi recuperate

regiunea Iași,

Succese ale petroliștilor

• CONSTANȚA. — Mecanizatorii și colectiviștii din Do- brogea au folosit din plin timpul bun din ultima săptămînă lucrînd ndaptea la pregătirea terenului, iar ziua la însămîn- țări. în această parte a țării s-a însămînțat pînă acum peste 68 la sută din suprafața destinată culturilor din epoca întîi.® PITEȘTI. — în regiunea Argeș s-au însămînțat pînă în prezent mai mult de 22 000 ha cu mazăre, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartofi etc. Numeroase gospodării colective au terminat însămînțarea culturilor din prima epocă. Pentru grăbirea lucrărilor, în raionul Drăgășani s-a organizat lucrul în două schimburi la 80 la sută din numărul tractoarelor.

litate domină în unele cazuri atît de tare conștiințele încît nu dă înapoi nici în fată evidenței ultime. Acum vreo 5— 6 ani, în satul meu natal, un țăran dintre cei mai cu vază se opusese căsătoriei fiicei Iul cu un „străin“, „fără pămînt* fără avere”, un tînăr ofițer de aviație ; și atît a bătut-o. și atîtea presiuni a exercitat a- supra ei, folosind întregul „clan“ familial, încît, disperată si cu psihicul zdruncinat, fata a cedat în cele din urmă și s-a căsătorit cu băiatul ales de tatăl ei: dar în seara zilei în care a avut loc nunta s-a spînzurat. La înmormîntarea ei, privind fruntea descoperită și chipul țeapăn, ca de lemn, al tatălui, ai fi putut crede că bătrînul țăran este copleșit de

na dintre cele mai izbitoare trăsături ale omului înapoiat este inerția în gîndire și în comportare. în termeni științifici, inerție înseamnă forța cu care se deplasează un obiect în spațiu după ce i s-a imprimat o mișcare inițială. De aici și expresia curentă ; „în virtutea inerției“, adică în virtutea unui impuls extern a cărei acțiune deși a încetat, gîndi- rea inertă se mișcă orbește înainte pe un traseu stabilit de altcineva.Am văzut cum, în cazul discutat cu cîteva zile în urmă în ziarul nostru, părinții au adîncit conflictul care se născuse în tînăra familie a fiului lor. Era el, acest natură strict intimă, afectivă, și ca atare greu de soluționat printr-o intervenție din afară — a părinților și a rudelor și în cele din urmă a opiniei publice ? Pentru ca discuția să-și păstreze interesul în rîndul cititorilor noștri, noi pornim de la presupunerea că da ; conflictul avea probabil acest caracter intim, afectiv. Pentru noi sînt însă izbitoare formele de manifestare, unde nici un echivoc nu ne mai noate împiedica să ne dăm seama de rolul negativ al nărinților, de inerția gîndirii lor înapoiate. în țara noastră, noi am creat condițiile sociale pentru ca unica „zestre“ de preț a omului să fie însușirile sale, puterea simțirii sale în dragoste, și a gîndirii și concepției lui în profesie si în activitatea politică. „Ei și ? zic acești părinți, în virtutea inerției, conform gîndirii mic burgheze, în floare cu jumătate de secol în urmă : fiul nostru* cu studiile lui. trebuie să caute o partidă mai bună“. Cu alte cuvinte, ei au pornit de la ideea că fericirea într-o familie nu are o legătură prea mare cu capacitatea simțirii celor doi soți, cu afecțiunea lor sinceră și cu devotamentul reciproc. Bineînțeles că toate conflictele vor porni la astfel de părinți din pricini strict materiale sau de vanitate în relațiile cu alții, ajungînd pînă la cele mai stupide Și mai sordide. Redacția a primit astfel de scrisori în care se vorbește despre pitirea hainelor, a alimentelor, silirea soției („a norei“) la munci umilitoare, brutalitățile repetate conjugate cu tăcerea complice și imbecilă a tînărului soț ; sînt tot atîtea forme si rămășițe ale vechii mentalități de familie, potrivit căreia „nora“ trebuie să fie sau să devină un fel de servitoare a părinților soțului. Si această menta-

conflict, de
Să discutam
TINEREȚE 
EDUCAȚIE

mai larg

deznodămîntul tragic și că a înțeles, în sfîrșit, că nu are dreptul să siluias- că sufletul nimănui, chiar dacă el crede că are dreptate. Nici decum însă. Din relatările ulterioare s-a aflat că toți au considerat, tot „clanul”, în frunte cu acest bătrîn cu părul alb (față de care nu putem avea nici un fel de respect), că numai fata a fost vinovată, fiindcă nu i-a ascultat pe ei „de la început”.Dacă acești părinți înapoiați se coalizează între ei și nu se sfiesc să tabere cincizeci pe unul, bineînțeles că nu ne sfiim nici noi să discutăm. la rubrica noastră aceste cazuri si să supunem atenției cititorului ceea ce este dăunător familiei și societății în conflictele de mentalitate.în țara noastră, partidul a creat condițiile sociale necesare unei revoluții culturale adînci și a și înfăptuit această revoluție culturală. Un copil sau un tînăr poate învăța și studia orice și oriunde, în calea lui nu există niciun obstacol de ordin material sau social. Pînă și manualele sînt gratuite în cursul elementar. Si cu toate acestea, un oarecare Adalbert B. își bate copiii, le pune cărțile și caietele Pe foc, îi încuie în casă cu cheia, numai să nu se ducă la școală. Are o ideie fixă ; copiii n-âu ce învăța la școală. Poate să-i învețe și el carte. Să stea acasă.Nuideea în virtutea căreia acționeazăde el că copiii n-au ce învăța la scoală. La mijloc este vorba
(Continuare în pag. 3-a)

De la orele 
de agricultură 

la practică
troliftii acestei schele 
au realizat economii 
la prețul de cost în 
valoare de 832 000 lei.

număr însemnat de 
sonde din fondul 
inactiv. Planul tri
mestrial pe schelă a 
fost realizat în pro
porție de 102,30 la 
sută.

De asemenea, în ul
timele două luni, pe-

Petroliștii schelei 
<le extracție Țicleni 
au încheiat primul tri
mestru din acest an 
cu succese deosebite 
în întrecerea socia
listă. Cu posibilități 
interne au fost re
date producției un

22 350 de atelaje ale gospodă
riilor colective.

Toate aceste măsuri vor face 
să crească simțitor viteza zil
nică de lucru planificată, atît 
la pregătirea terenului, cît și 
la semănat. De pildă, la pre
gătirea terenului în loc de 
14 000 de hectare zilnic, cit 
prevăzusem inițial, se vor rea
liza 19 000 de hectare, iar la 
semănat în loc de 9 000 de hec
tare planificate vom ajunge la 
13 000 de hectare pe zi. 
Iul acesta vom reuși să 
năm însămînțările din 

ântîi în 7 zile bune de 
^APentru culturile din Wtîi există în fiecare gospo
dărie întreaga cantitate de să- 
mînță necesară și s-au stabilit 
măsuri concrete (sarcini pre
cise fiecărui colectivist, atela
je în număr corespunzător) 
pentru aprovizionarea ritmică 
a semănătorilor.

Îndată ce pămîntul s-a zvîn- 
tat chiar pe parcele mai mici, 
colectiviștii din raioanele su
dice ale regiunii au ieșit la 
cîmp. Rezultatele primelor zi
le de lucru sînt bune. Gospo
dăriile colective din raionul 
Bîrlad, de exemplu, au însă
mînțat 1456 de hectare, cele 
din raionul Huși aproape 700 
de hectare, cele din raionul 
Vaslui 400 de hectare.

Rămași în urmă sîntern cu 
asigurarea seminței de po
rumb (există acum în gospo
dăriile colective numai 64 la 
sută din cantitatea necesară). 
Pe lîngă alte măsuri, am în
drumat gospodăriile colective 
să facă schimburi între ele 
pentru completarea deficitului 
de sămînță provocat, într-o 
măsură, și de scăderea puterii 
de germinație datorită geruri
lor mari din iarnă.

C. SLAVIC

In
abia în ultimele 
zile s-au putut în
cepe lucrările în 
cîmp; pregătirea 
terenului și însă
mînțările din epo

ca întîi. S-a aglomerat, deci, 
într-un timp scurt un mare vo
lum de lucrări. Există condi
ții pentru ca întîrzierile să 
poată fi recuperate ? Ne-am a- 
dresat tovarășului Gheorghe 
Danu, președintele consiliului 
agricol regional, solicitîndu-i 
răspuns la întrebarea; „Ce 
măsuri au fost luate pentru e- 
fectuarea tuturor lucrărilor în 
timp cît mai scurt, pentru spo
rirea vitezei de lucru planifi
cate ?“— Cele 262 de gospodării 
colective din regiune — ne-a 
răspuns tovarășul inginer 
Danu — au prevăzut să însă
mânțeze în această primăvară 
cu culturi din epoca I supra
fața de 47 500 de hectare, iar 
cu porumb o suprafață de 
185 000 de hectare. Există posi
bilități pentru recuperarea 
întârzierilor provocate de tim
pul nefavorabil. Pe tarlalele 
gospodăriilor colective lucrea
ză 2 364 de tractoare ale 
S.M.T., organizate în 262 bri
găzi și grupe. Fiecare S.M.T. 
a asigurat la numeroase trac
toare schimbul doi. Au fost 
luate măsuri pentru organiza
rea în continuare a lucrului în 
două schimburi la un număr 
sporit de tractoare, prin folo
sirea tinerilor colectiviști care 
cunosc meseria de tractorist.

Toate brigăzile de tractoare 
au fost aprovizionate la locul 
de muncă cu stocurile de car
buranți și lubrifianți necesare 
pe o perioadă mai lungă.

Alături de tractoare vor fi 
folosite la arat și semănat

GHEORGHE LUPU 
corespondent 

voluntar

Turiști străini prin

in ta
ier mi- 
epoca 
lucru, 
epoca

In afara numeroșilor vizitatori 
din țară, printre noii oaspeți so
siți la Cluj se atlă aproape 80 de 
turiști din U.R.S.S. și R. P. Ungară, 
precum și un grup de studenți din 
Austria. Alți excursioniști din R.P. 
Ungară și R. F. Germană și-au a- 
nunțat sosirea In zilele următoare. 
Aceștia vin dornici să cunoască 
relicvele conservate in muzeele 
străvechiului Napoca (Clujul de 
azi), numeroase muzee și monu
mente istorice, frumusețile natura
le de neasemuit ale regiunii, Gră
dina botanică a cărei faimă a (re
cul de mult granițele țării, noile

careconstrucții social-culturale 
dau orașului o notă de tinerețe și 
prospețime.

In trecerea pentru o zi sau două, 
avlnd ca destinație orașul și re
giunea Cluj, circa 450 turiști din 
Austria, Belgia, Canada, Franța, 
R. F. Germană, R. P. Ungară și 
U.R.S.S. au vizitat In acest an me
leagurile clujene.

(Agerpres)

r

Printre colectiviștii și muncitorii 
de la S.M.T. aflați în aceste zile 
pe ogoare, în plină campanie de 
primăvară sint și numeroși elevi ai 
școlilor sătești. Aceștia, îndrumați 
de profesorii de agricultură, lu
crează pe terenurile gospodăriilor 
agricole colective, își completează 
și adincesc astfel cunoștințele că
pătate la cursuri, își formează în 
același timp frumoase deprinderi 
de muncă.

Viitorii colectiviști sint astfel 
temeinic pregătiți pentru activita
tea lor pe ogoare, învățînd încă 
de pe acum, de pe băncile școlii, 
să aplice agrotehnica cea mai îna
intată.

(Agerpres)

ne interesează acumAdalbert B., de ce cre-
TELEGRAMA

Către
Conferința 
Partidului

Noua

națională a 
Comunist din 
Zeeiandă

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROM1N

Studenții anului I exploa
tare, studiind într-unul din 
laboratoarele Facultății de 

silvicultură din Brașov. 
Foto : O. PLECAM

(Agerpres)

® BACĂU. — De cîteva zile și gospodăriile colective din raioanele Adjud și Tîrgu Ocna situate în sudul regiunii Bacău au început însămînțările. Sprijiniți de mecanizatorii de la S.M.T. Adjud, colectiviștii din comunele Găiceana, Ad- judu-Vechi, Coțofănești au semănat în terenuri bine pregătite peste 50 la sută din suprafețele planificate cu mazăre și borceag.

Noi drumuri forestiere
In raza ocoalelor silvice Sebeș, 

Gurahonț, Beiuș și Oradea au fost 
date în exploatare noi drumuri fo
restiere. Acestea asigură condiții 
de deschidere a unor noi parchete 
cu importante cantități de masă 
lemnoasă. In prezent se lucrează 
intens la construirea noului drum 
forestier Remeți-Stîna de Vale pe 
o distanță de aproape 40 km. El 
va asigura o bună legătură atît cu 
exploatările forestiere de pe Va
lea Iadului cît și cu stațiunea cli
materică Stîna de Vale. In acest 
an se prevede construirea de noi 
drumuri forestiere pe o lungime de 
aproape 60 km. (Agerpres)

AUCKLANDDragi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn adresează un cald salut frățesc tuturor delegaților la Conferința națională a Partidului Comunist din Noua Zeeiandă.Vă urăm noi succese în activitatea partidului dv. închinată măreței cauze a clasei muncitoare, în lupta pentru unirea maselor muncitoare și a tuturor forțelor progresiste în scopul apărării intereselor lor vitale și ale țării, pentru pace și progres social.
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în clasa lor. Colega lor. Luxa 
Bran nu voia să primească 
ajutorul colectivului. Colegii 
au încercat de multe ori s-o 
ajute să devină o elevă silitoa
re, disciplinată. Dar ea răs-

în coloanele sale coresponden
ța Adrianei Ostafe, elevă la 
Școala medie Gura Humoru
lui, o veche și activă cores
pondentă. Ea este întotdeauna 
operativă, „la zi“ cu ceea ce 
se întîmplă în școala sa și, 
mai ales, în clasa în care în
vață.

Mulți corespondenți-elevi 
pot fi amintiți pentru hărnicia 
cu care-și fac datoria înștiin- 
țînd ziarul despre ceea ce se 
petrece în viața organizației 
U.T.M. din școala lor, în viața 
școlii. Harnicul corespondent Ion Cobzaru de la Școala me
die din Fălticeni ne-a scris în 
ultima scrisoare despre pu
terea exemplului elevilor 
fruntași, despre atitudinea lor 
colegială și grija cu care se 
preocupă ca toți elevii din cla-' 
sa a Xl-a să se pregătească

lev la Școala medie din Jim- 
bolia și numeroși alții.

Corespondențele lor au cîte
va calități esențiale : se referă 
la problemele cele mai impor
tante din activitatea școlară și 
extrașcolară a elevilor, împăr
tășesc experiență, sînt scurte, 
dar, în același timp bine do
cumentate, consistente.

Printre scrisorile de la elevi 
găsim însă și altfel de cores
pondențe, pe care, din păcate, 
nu le-am putut publica și care 
nici nu ne-au ajutat să aflăm 
fapte interesante.

De ce nu au reușit să reali
zeze corespondențe bune ? Să 
luăm cîteva exemple. Bună
oară, scrisoarea lui Barbu Marian, elev la Școala profesiona
lă de mecanici agricoli din 
regiunea Argeș. El și-a intitu
lat corespondența „Pentru o

piu : Ilie Marin de la Centrul 
școlar agricol din Alexandria 
ne scrie despre un concurs 
„Cine știe, cîștigă“. Dar nu ne 
spune decît că a avut loc, a- 
nunță tema concursului și nu
mele elevilor care au partici
pat la concurs. Desigur, faptul 
este interesant. Dar trebuia să 
aflăm din corespondență cum 
a fost organizat concursul, 
cum a fost pregătit, de ce s-a 
ales tema respectivă, care au 
fost rezultatele acestui con
curs. Mai departe : am fi putut 
publica, de pildă, scrisorile e- 
levilor Popescu Cristian de la 
Școala medie din Drăgășani, 
regiunea Argeș, Vulpe Gheor- ghe de la Școala profesională 
din Lupeni, Ciochiu Nicolae de la Școala medie din comu
na Cornii, regiunea. Oltenia, 
despre vacanță ? Ele au sosit

n. fiecare zi, prin
tre zecile de scri
sori care sosesc la 
redacție, numeroa
se au consemnate 
la expeditor nu
mele unor elevi

care trimit ziarului vești din 
școlile in care învață, li în
deamnă să pună mâna pe toc. 
și să ne scrie dorința de a 
face cunoscut ziarului, și, prin 
ziar, colegilor lor din școlile 
patriei, cum învață, ce rezul
tate obțin, ce activități edu
cative interesante organizea
ză, sub îndrumarea organiza
țiilor U.T.M. Cu coresponden- 
ții-elevi vrem să stăm astăzi 
de vorbă : cum scriu, despre 
ce scriu, despre ce e bine să 
ne scrie în viitor. Răspundem 
astfel și numeroșilor elevi 
care ne-au scris pentru pri
ma dată și ne-au rugat să le 
îndrumăm primii pași în acti
vitatea de corespondenți vo
luntari ai ziarului. Mulți din
tre ei vor fi citind discuțiile 
noastre, de duminica, cu co
respondenții voluntari; «'
pre munca de redactare, i 
pre operativitate, despre 
gerea faptelor etc. Astăzi i 
discuta însă problemele 
vizează specificul muncii 
respondentului din școală.

tn „Pagina elevului", și în 
alte numere ale ziarului apar 
adesea scrisori de la elevi. Vă 
amintiți de scrisoarea lui Ion Mihalașcu, elev la Școala me
die din Pogoanele, intitulată 
„Am procedat ca adevărați co
legi ?“ 11 frământa de multă 
vreme un fapt ce se petrecea

des- 
des- 
ale- 
vom 
care 
co-

In Editura științificăIn ultima vreme în Editura științifică au apărut o serie de lucrări noi. Cartea lui A. Dîmboiu „Pe urmele atlanților", poartă pe cititori pe urmele unei străvechi civilizații. „Manuscrisele 
de la Marea Moartă" de I. D. Amusin se referă la manuscrisele descoperite în peșterile de la Qumran.în colecția editată de Consiliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice și Editura științifică au văzut lumina tiparului cîteva broșuri noi. Amintim „Calea lactee" de Matei Alecsescu. „Apa dis
truge, apa clădește" de prof. univ. Emil Pop etc.

Despre ce să ne scrie
pundea tuturor; „Nu vă in
teresează cum învăț, treaba 
mea ce fac". Colegii erau în
grijorați, se întrebau dacă au 
procedat bine, dacă au fost 
buni colegi. Ion Mihalașcu s-a 
hotărît să scrie și ziarului, să 
explice faptele și să ceară un 
sfat. Aceasta era problema cea 
mai importantă a clasei în 
momentul respectiv, și cores
pondentul voluntar a scris 
ziarului. Scrisoarea a apărut 
în pagina elevului. Curînd. au 
sosit numeroase scrisori de la 
elevi din alte școli. Problema 
ridicată de Ion Mihalașcu i-a 
interesat.

De curînd, ziarul a inserat

temeinic pentru maturitate. De 
la Graur Adrian, elev la Școa
la medie 
mit, în 
scrisori, 
dramatic 
pregătirea examenului de ma
turitate, iar alta, mai recentă, 
despre rezultatele cu care ele
vii au încheiat trimestrul al 
doilea. La fel de operativi s-au 
dovedit a fi și elevii Voicule- 
scu Veronica de la Școala teh
nică horticolă din regiunea 
București, Florian Săvoiu de 
la Centrul școlar agricol Ar- 
mășești, Nicolaie Cristescu, 
elev la Școala medie nr. 2 din 
Caransebeș, Liviu Cărășel, e-

din Suceava, am pri- 
ultima vreme, trei 
Una despre cercul 
al școlii, alta despre

învățătură și disciplină Cit 
mai bună". Intenția lui este 
lăudabilă, dar a vrut, să epui
zeze intr-o corespondență toa
te problemele care se ridică 
în școala lor privind învăță
tura și disciplina. In cele trei 
pagini de caiet este foarte greu 
să realizeze un material docu
mentat pe o asemenea proble
mă vastă, la nivelul școlii, 
mai ales că nu are experiență 
suficientă în ale scrisului. Âr 
fi fost mult mai bine ca 
Barbu Marian să ne scrie des
pre clasa lui, pe care o cunoa
ște bine și despre care ar fi 
putut să ne povestească foarte 
multe lucruri. Sau alt exem-

elevii
în ziua cînd a început școala 
sau după aceea, tn această 
perioadă dr fi trebuit să pri
mim. de la ei corespondențe 
despre 
despre 
luate 
succes 
sta ar 
văr, operativitate.

Iată despre ce este bine să 
ne scrieți acum, cînd ne aflăm 
în trimestrul trei al anului 
școlar, într-o perioadă grea, 
care hotărăște succesul la în
vățătură al elevilor. Din clasa 
voastră, ar fi interesant să ne 
scrieți despre preocuparea or
ganizației U.T.M. pentru, dez-

începutul trimestrului, 
măsurile care au fost 

pentru încheierea cu 
a anului școlar. Acea- 
fi însemnat, într-ade-

voltarea la elevi a interesului 
față de munca personală, față 
de studiu. Scrieți-ne, de pil
dă, despre metodele pe care le 
folosiți pentru a-i ajuta pe 
elevii rămași în urmă la în
vățătură și pe cei mediocri 
să se ridice la nivelul elevilor 
buni și foarte buni.

. Sinteți în clasa a Xl-a, 
vă pregătiți pentru maturita
te ; ne interesează mult să 
știm cum se desfășoară aceste 
pregătiri, să cunoaștem preo
cupările voastre pentru alege
rea profesiunii. Intilniți în cla
sa și în școala voastră elevi cu 
atitudine frumoasă, cu o ținu
tă demnă, colegi adevărați ; e 
interesant să scrieți despre a- 
ceștia, să arătați cum se com
portă și ce influență au asu
pra colectivului. Desigur că 
nu rareori aveți de-a face și 
cu elevi indisciplinați, neres- 
pectuoși față de profesori, care 
se comportă urît în afara școlii. Cum procedați față de a- 
semenea elevi, ce poziție ia 
colectivul, ați reușit să-i a- 
jutați ? Scrieți în corespon
dențele voastre despre aceste 
lucruri. Atunci însă cînd ho- 
tărîți să vă așezați la masa de 
scris, pentru a trimite ziarului 
o corespondență, gîndiți-vă 
bine la faptul pe care l-ați 
ales ca temă pentru corespon
dență : este cel mai interesant, 
cel mai actual ? Aflînd despre 
el, alții vor putea trage în
vățăminte ? V-ați documen
tat bine ? Ați ales datele 
cele mai semnificative, puteți 
împărtăși o experiență valo
roasă ? Dacă toate aceste con
diții le-ați îndeplinit, nu vă 
rămîne decît să alcătuiți cu 
grijă corespondența și s-o tri
miteți ziarului. Noi o aștep
tăm !

LUCREȚIA LUSTIG

Sondarea atmosferei cu ajuto rul radiosonde! Ia serviciul 
aerologie de la Băneasa

Foto : AGERPRES

naturaliștiMicii 
pionierilor din

plină activitate.

Foto: O. PLECAN jDouă cărți în colecția „Oameni de seamă
„Cezar Bollüae“

de Tudor Șoimaru

■
CITITO I

întrecere cu primăvara
Acțiuni de muncăn teancul scrisorilor de ieri există multe corespondențe care vorbesc despre acțiuni de muncă patriotică ale tineretului. E Zilele frumoase care îmbie parcă la o în- omului cu natura. Și

patriotică

e-a lungul ani
lor, colecția 
„Oameni de 

teamă” a Editurii ti
neretului s-a îmbogă
țit cu un număr re
lativ mare de biogra
fii (originale sau 
traduse) ale unor 
oameni de cultură re
marcabili : cercetă
tori în domeniile ști
inței, scriitori, actori, 
muzicieni. Avem de-a 
face cu prezentări 
făcute cu pricepere 
— și adesea, cu ta
lent literar — ala 
drumului către desă- 
vîrșire pe care l-au 
ttrăbătut, animați de 
idei progresiste, unii 
dintre reprezentanții 
de frunte ai științei 
și artei. Autorii vo
lumelor editate 
colecție stăruie 
pra luptei duse 
acești oameni de 
tură împotriva

lor retrograde, subli
niază dorința lor de 
a contribui la dez
voltarea culturii pa
triei lor. Prestigiul 
îndreptățit pe care și 
l-a cîștigat colecția, 
mai ales între tinerii 
cititori — cărora li 
te adresează în pri
mul rind — e menți
nut și de ultimele 
două cărți apărute.

Cezar Bolliac, cel 
care a cîntat „ioba
gul și-a lui lanțuri de 
aramă”, a fost un 
mare nedreptățit al 
istoriei literare mai 
vechi. Vălul de uita
re pe care antipatia 
vechilor regimuri față 
de un scriitor animat 
de idei revoluționare 
îl flutura în fața nu
melui lui Cezar Bol
liac, a fost sfișiat în 
anii noștri cînd, în 
primul rînd prin mij. 
tocirea școlii, Cezar

Bolliac a devenit un 
scriitor bine cunos
cut. Cartea lui Tudor 
Șoimaru și-a asumat 
o dublă misiune: pe 
lingă aceea obișnuită, 
de a contribui la cu
noașterea unei figuri 
de om de cultură pro. 
gresist, misiunea su
plimentară de a do
vedi cit de nedrepte 
au fost încercările de 
a-l privi fără consi
derație pe unul din
tre primii noștri pu
bliciști de talent, 
spirit revoluționar în 
continuă 
poet cu 
portante în aborda
rea uridr
acute pentru vremea 
sa. Și trebuie spus că 
volumul, și sub acest 
raport, constituie o 
reușită. Scrisă cu pa
siune, bizuindu-se pe 
o documentare com
pletă, cartea — apar- 
ținînd unui scriitor 
cu experiență — se 
bucură și de 0 expri
mare stilistică deose
bit de îngrijită.

Poate tocmai do
rința de a ne arăta 
meritele într-o serie 
de domenii ale lui 
Bolliac. de a-l înfăți
șa cu, entuziasm 
tr-o lumină cit. 
vie, i-a smuls 
autorului, așa 
s-a mai

în- 
mai 
însă 
cum

remarcat,

unele accente gran
dilocvente. Spirit cri
tic lucid, Tudor Șoi
maru devine totuși 
uneori prea „poet”, 
în detrimentul cărții, 
străbătută in general 
de o înaltă forță a 
adevărului determi
nat cu exactitate.

„Dimâtrie Cantemir“
de Constantin Măciucă

fierbere, 
merite im-

terne sociale

C pre deosebire 
de Tudor Șoi-

Personalità- 
lui 

sur- 
ochi in- 
tot ce 
semnifi-

folosita

ganizat și elevii Școlii din orașul dr. Petru 
Constantin Donca ne arată că 
„în perioada de vacanță elevii 
au lucrat la înlocuirea ve
chiului gard cu unul nou de 
piatră. Au săpat gropi pentru 
stîlpi, au cărat materiale etc. 
Apoi, au trecut la curățirea 
curții, au văruit pomii din li
vada școlii și au nivelat aleile. 
A fost o acțiune ale cărei re
zultate ne-au adus fiecăruia 
un prilej de bucurie și mîn- 
drie”.Despre acțiuni asemănătoare în care grija pentru frumosul

medii Groza. colectat și predat I.C.M.-ului 
peste 20 000 kg fier vechi”.

„Fier vechi pentru oțel nou” — își intitulează corespondența tovarășa Mariana Pușkareu din Petrila care ne arată că de la 
începutul anului și pînă acum 
tinerii de la exploatarea mi
nieră Petrila au trimis oțelă- 
riilor patriei 12 300 kg fier 
vechi”.Răsfoind mai departe teancul scrisorilor găsim multe corespondențe ce ne vorbesc despre acțiunile de plantare a pomilor. Tinerii a- menajează terenuri erodate și plantează cu grijă pomi care vor rodi și vor înfrumuseța locul.

„Tinerii colectiviști din co
muna Fîntîna Domnească, ra
ionul Tr. Severin — ne scrie 
Mihail Cureteu — au plantat 
în primăvara acestui an pe te
renuri neproductive 4000 pomi 
fructiferi. Munca lor va fi răs
plătită cînd pomii vor rodi a- 
duoînd un nou venit gospodă
riei agricole colective”.Din Olteni, raionul Videle, ne scrie tovarășa Aurelia Do
garii :

„Zilnic vedeți pe marginea 
șoselei, pe terenurile gospodă
riei agricole colective, tineri 
care sapă gropi și plantează 
duzi, pruni, cireși etc. Pînă în 
momentul în care vă scriu, în 
această acțiune patriotică tine
rii au obținut următorul rezul
tat : au plantat 3 000 de pomi".în încheierea acestui grupaj vă redăm din corespondența tovarășului Constantin Dolni- 
ceanu, din Babadag, raionul Istria. El ne vorbește despre 
o zi petrecută de tineret pe un șantier de redare a noi terenuri agriculturii :

„Tinerii din nouă localități 
ale raionului au venit de di
mineață pe șantier. La sfîrșitul 
acțiunii firește toți erau nerăb
dători să afle rezultatul mun
cii lor, al întrecerii din acea 
zi: în cele peste 2 450 de ore 
de muncă patriotică ei au re
dat circuitului agricol o supra
față de 9 hectare.

și firesc, au venit trecere a de mult au așteptat tinerii a- ceste zile frumoase ; să planteze pomi, să adune fierul vechi, să redea circuitului agricol terenuri nefolosite. Acțiunile gospodărești, chibzuite cu grijă în adunările utemiștilor, iau acum înfățișare concretă. Dar să dăm cuvîntul prietenilor noștri, corespondenții voluntari.De la Reșița ne scrie Călin 
Năstase :

„Nu se făcuse bine ziuă și 
în fața blocului „23 August” 
din oraș se adunaseră peste 50 
de băieți și fete. Cîntînd, au 
plecat apoi spre marginea ora
șului și au poposit Ia șantierul 
noului cvartal de blocuri din 
prefabricate de beton. Pînă la 
prînz au muncit cu drag la 
curățirea terenului de resturj 
de cărămizi, de moloz și pietre 
au săpat și au nivelat. Corînfl 
pe acest teren pregătit va lua 
naștere încă un parc, frumoase 
ronduri de flori, zone cu ver
deață, alei; îți va fi mai mare 
dragul să privești”.Tot din regiunea Banat și corespondența pe care redăm mai jos.

„Utemiștii din comtlnă 
venit cu toții pe izlaz, la mun
că patriotică. O singură zi le-a 
trebuit ca să curețe și să ame
najeze cele 12 hectare de iz
laz” — comunică colectivistul 
Nicolae Ahghel din comuna Cărpiniș.O frumoasă acțiune au or-

mai

împăduriri 
de primăvară

împăduririle de primăvară au în
ceput și în regiunea Dobrogea. A- 
vînd pregătite dfn vreme terenu
rile și materialul săditor, ocoalele 
silvice Murfattar, Ostrov, Ciucu- 
rova, Adamclisi și altele au plan
tat pînă în prezent o treime din 
suprafața planificată. Se plantează 
specii de arbori care cresc repede: 
pin negru, plop negru hibrid, tei, 
salcie, salcîm și altele. O contribu
ție de preț lă dezvoltarea și refa
cerea patrimoniului silvic al regiu
nii o aduc oamenii muncii, îndeo
sebi tineretul, care participă cu 
entuziasm lă acțiunea de împădu
rire.

din jurul blocului, din curtea întreprinderii sau a școlii se îmbină cu spiritul adevăratului gospodar ne mai vorbesc 
Mocanu Panică din Ploiești, 
Bratan Petru din Fetești, M. 
Nistor din comuna Tăuteu, raionul Marghita și alții.Numeroase acțiuni patriotice tinerii le dedică colectării fierului vechi. Iată ce ne relatează Filimon Constantin de la Fabrica de antibiotice din Iași :

„De la începutul anului, pînă 
acum, utemiștii din fabrică au

epocii. 
tea complexă a 
Cant emir este 
prinsă cu un 
teligent, în 
are ea mai 
cativ.

Procedeele
de cei doi autori sînt 
diferite. Avem 
face, în cazul 
Bolliac, cu o 
fie care se 
de un roman 
cartea lui C. 
că folosește,

estev-o
au

i&fiiir ni-l relevăt „eu 
fiorul pe care ți-l dă 
apropierea de marii 
titani ai umanității^, 
pe cărturarul de re
nume european, pe 
omul politic animat 
de idei patriotice, pe 
tcriitorul umanist. 
Preocupat — ca și 
Tudor Șoimaru, de
altfel — de zugrăvi
rea realistă a cadru
lui istoric 
desfășoară 
roului, 
Măciucă 
surse de documenta
re extrem de variate 
și izbutește, cu 
lent, să picteze 
tablou veridic

de-a 
lui 

biogra- 
apropie 
istoric ; 
Măciu- 
dimpo-

trivă, un stil auster, 
reținut. Acolo unde 
procedeele sînt între
buințate cu măsură, 
fără exagerări — și 
asta se întîmplă cel 
mai adesea — autorii 
ne dau pagini remar
cabile de biografie, 
contribuind la cu
noașterea mai apro
fundată a două fi
guri importante 
oameni 
luptători 
greș.

niaru, Con
stantin Măciucă nu 
părăsește nici o cli
pă un ton de sobrie
tate, științific. Cule
ge și roadele acestui 
procedeu. Cartea sa 
e mai unitară, rnai 
egală cu sine. Nara
țiunea se desfășoară 
însă rnai puțin rapid, 
cu oarecare greutate, 
și interesul față de 
viața eroului, stirnit 
în cititor, nu este 
atît de puternic. Des
fășurată în perioade 
ample, înir-un stil 
elegant, povestea vie
ții lui Dimitria Can-

(Agerpres)

MUGUR

V CONSTANTÏNESCU

de 
de cultură, 
pentru pro-

în care se 
viața e- 

Constantin 
folosește

FLORIN

ALEXANDRU VASILE

TOI AL 1963

GEORGE MIHÄIESCU

I

IDe curînd, pentru elevii 
Școlii profesionale „7 
Noiembrie” din Craiova 

a fost dată în folosință o 
sală de club dotată cu biblio
tecă, aparat de radio, mese de 
tenis de masă și de șah. Zilnic, 
aici vin elevii să-și petreacă 
timpul liber, luînd parte la 
acțiunile organizate. In sala 
clubului se pot viziona filme 
în fiecare duminică. în cola-

borare cu conducerea școlii, 
cinematograful „Ana Ipătescu" 
din localitate aduce la club 
filmele cerute de elevi.

Zilele trecute, în noua sală 
a avut loc o seară literară de
dicată lui Ion Creangă. Pro
gramul acestei seri, prezentat 
în fața a peste 200 de elevi, 
s-a bucurat de succes.

Scenă din spectacolul pre
zentat de brigada artistică 
de agitație din. comuna Ma
nșei, raionul Bistrița, re
giunea Cluj în lața colecti

viștilor din comună.

Foto : AGERPRES

Firul trebuie legat cu grijă pentru ca nodul să fie cit mai 
mic iar țesătura de calitate superioară. Despre acest lucru 
discută tinerele Eutrosinia Georgescu și Elena Bulboacă, 
muncitoare în secția urzit a Uzinei de fire și fibre sintetice 

din Săvineșli
Foto: S. VIOREL

II■
izitatorii litoralului 
s-au obișnuit să gă
sească de fiecare 
dată, în fiecare 
vară, stațiunile de 
pe malul mării, mai 

frumoase, mai pri
mitoare. Din acest punct de ve
dere, sezonul estival la mare 
pare de fiecare dată un spectacol 
fantastic, de proporții uriașe la 
care sînt invitați să participe oa. 
menii muncii din întreaga țară și 
oaspeți de peste hotare.

E încă frig, primăvara a întîr- 
ziat, dar în aceste zile con
structorii celor două întreprin
deri I.S.C.L. și T.C.E.H. lucrează 
intens pe litoral, de la Mamaia 
și pînă la Mangalia.

Ce surprize se pregătesc pen
tru 1963 ?

Să începem mai întîi cu Ma
maia. tn afară de complexul de 
hoteluri cu 10 000 de paturi, con
struit în anii precedenți, stațiu
nea se îmbogățește cu numeroase, 
obiective social-culturale și de a- 
grement. Chiar în piața centrală a

stațiunii, fortnind o unitate arhi
tectonică cu centru comercial, se 
construiește uri mare și modern 
teatru de vară, in aer liber, me
nit să găzduiască — după nece
sități — și spectacole de cinema
tograf. Capacitatea lui e de 1 100 
locuri, așezate în amfiteatru, 6- 
ferind o vizibilitate perfectă din 
orice uttghi. Atît împrejmuirea

sonate și corectate cu un tronson 
de îndiguire cu piloni din beton 
armai, pe o lungime de 1 000 de 
metri. Scopul acestor lucrări e- 
fectuăte cu utilaje de mare capa, 
citate, cu drigi refulante și ex
cavatoare, este de a înlătura stu. 
ful. Locul lui îl vor lua spațiile 
verzi, arborii ornamentali, aleile. 
Și tot aici se construiește un

telier pentru spălare și gresare 
a acestor autovehicole.

Un interes deosebit îl vor știr, 
ni printre vizitatori cele 9 cea
suri solare din care 7 orizontale 
și 2 verticale amplasate cu fața 
la mare. Ele au cadrane imense 
și vor indica de dimineața pinii 
seara ora exactă, atît pentru cei 
de pe plajă, cit și pentru cei

zino ; la Eforie Nord se constru
iește pavilionul băilor reci și se 
lac numeroase reparații capitale 
la magazine, restaurante.

In afară de constructori, la în
frumusețarea litoralului colabo
rează din plin și artiști de seamă 
ai țării. Operelor de artă ampla
sate aici în anii trecuți li se a- 
daugă alte 7 sculpturi monumen-

teatrului cit și a scenei se face 
cu panouri din beton, de înălțimi 
variate, placate cu ceramică gla
zurată în culori diferite, oferind 
o plastică deosebită.

Lucrări de mare volum se efec
tuează și pe malul lacurilor Siut 
ghiol și Tăbăcărie a căror frumu
sețe va fi pusă și mai mult în 
valoare de noile podoabe arhi
tectonice care li se pregătesc. 
Malurile lor au fost mai întîi a-

' b nautic cu bufet și bar, cu te- 
i :.e însorite și peroane de circu

ite și spații pentru ambarca
țiuni.

O noutate pentru cei care vor 
veni la Mamaia în autoturisme o 
constituie cele 7 stații de parca
re, acoperite cu material plastic, 
în culori diferite, amplasate în 
aptopierea hotelurilor „Victoria'’, 
„Flora”, „Perla” etc. și stația a-

care vor fi in apă. tri. prezent se 
toarnă fundațiile de beton ale a- 
ceslor ceasuri originale, in mij
locul unor bazine cu apă.

Lucrări importante se execută 
și in celelalte stațiuni de pe lito. 
ral. La Eforie Sud se află într- 
un stadiu avansat de construcție 
două blocuri cu o capacitate de 
610 paturi în completarea com
plexului început anul trecut, o 
cantină restaurant și un nou ca-

tale realizate de Boris Caragea și 
Corneliu Medrea și un mozaic pe 
frontispiciul Casei de cultură din 
Mangalia, inspirat din realitățile 
noi ale Vobrogei pe care îl rea
lizează Jules Peraliim. Adăugați 
la toate acestea minunatele gră
dini și parcuri ale litoralului, 
care odată cu primele zile căldu
roase ale primăveri au devenit a- 
devărate șantiere. Incepind cu in
trarea în stațiunea Mamaia, pînă

la faleza din fața casei de cultură 
din Mangalia, pe o suprafață de 180 hectare se plantează 20000 
de arbori și arbuști ornamentali, 
unii din ei în vîrsta de 10-25 
ani, aduși din codrii subcarpatici, 
din plantațiile Dobrogei sau di
rect din pepiniere și două mili
oane și jumătate de flori.

Numai sera din Eforie Sud a 
T.E.C.H. a pregătit 1 500 000 de 
flori în Care un loc de seamă îl 
au cele 150 de specii de tranda
firi, între care se remarcă cu de
osebire o varietate a trandafiru
lui albastru creat în R.P. Ungară, 
apoi dalia cactus din Belgia, și 
azaleele olandeze, specii aclima
tizate aici de mâinile pricepute 
ale horticultorilor.

Cu toate că a fost o iarnă fri
guroasă, litoralul n-a fost pustiu. 
Constructorii, horticultorii și ar
tiștii au lucrat intens pentru a-l 
împrospăta și îmbogăți astfel ca 
oaspeții sezonului estival să se 
simtă cit rnai bine.



Vizitele delegaț’ei 
de activiști 

ai P. C. Bulgar
Delegația de activiști ai P.C. 

Bulgar condusă de tovarășul 
Stoian Karadjov, membru al 
C.C. al P.C.B., care face o vi
zită în țara noastră, a fost pri
mită în ziua de 12 aprilie la 
C.C. al P.M.R. de șefii unor 
secții și alți activiști cu munci 
de răspundere în aparatul C.C. 
al P.M.R. Delegația a fost in
formată despre activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid în domeniul 
și agriculturii.

Delegația a avut, 
nea, o întîlnire la 
Orășenesc de partid Bucu
rești, a vizitat Muzeul de isto
rie a partidului, Uzinele „23 
August“, și alte întreprinderi 
și șantiere de construcții.

In continuare, delegația de 
activiști ai P.C. Bulgar va vi
zita întreprinderi industriale 
și unități agricole socialiste 
din regiunile Oltenia, ■ Banat, 
Hunedoara, Brașov și Bacău.

(Agerpres)

de bază U. T. M.

Ajutor diferențiat
Turneul U Campionatul

fiecărei organizații
DEBUT

VICTORIOS
RPR.-URSS.: 1-0a instructor al Comitetului raional U.T.M. Zimnicea, am în raza mea de activitate organizațiile U.T-M. din patru gospodării agricole colective. îmi revine sarcina de răspundere să mă ocup de îndrumarea și controlul activității lor, să le ajut în desfășurarea muncii politice de educare a tineretului, de mobilizare a tinerilor la îndeplinirea planurilor de producție ale gospodăriilor colective. Problemele concrete de care este necesar să mă ocup sint multiple și importante. Mi-am dat seama însă din munca practică că ajutorul acordat organizațiilor U.T.M. nu poate fi concret, operativ, eficient, dacă se limitează la îndrumări generale, date comitetelor comunale U.T.M. sau comitetelor organizațiilor U.T.M. din G.A.C., și dacă nu ține seama de situația existentă în fiecare organizație U.T.M. în parte.Se întîmplă adeseori ca unele organizații U.T.M. să aibă nevoie de un mai mare ajutor și sprijin în rezolvarea unei anumite probleme, să îmbunătățească munca. Firește fără a stăpa din vedere toate sarcinile complexe pe care le ridică munca de organizație, caut de obicei să-mi concentrez atenția, să ajut o perioadă mai îndelungată a- cele organizații U.T.M. care nu au reușit să-și îndeplinească în mod corespunzător sarcinile ce le revin.De pildă, o bună perioadă de timp n-am slăbit nici o clipă îndrumarea și controlul muncii comitetului organizației U.T.M. din G.A.C. „Răscoala din 1907“ din Pietroșani. în această gospodărie sectorul zootehnic se dezvoltă continuu cu animale din prăsilă proprie. La un moment dat se resimțea aici lipsa de oameni pricepuți, cu dragoste pentru meseria de crescător de animale. La fermă munceau numai 3 tineri. Organizația de partid, conducerea gospodăriei au cerut organizației U.T.M. să Ie recomande tineri pentru a lucra în zootehnie. Tinerii însă se lăsau convinși cu greu. Persistau încă la. unii tineri concepții învechite cu privire Ia munca în zootehnie. Sub influența părinților ei socoteau că aceasta este o simplă muncă de „văcar“ în vechiul înțeles al cuvîntului. Atunci am îndrumat organizația U.T.M. să întreprindă unele acțiuni

--------•--------

politice pentru a lămuri tinerilor însemnătatea muncii în zootehnie. în primul rînd la o adunare generală U.T.M. a fost invitat tovarășul Gheorghe Simion, președintele gospodăriei colective, care le-a vorbit utemiștilor despre importanța ce o acordă partidul creșterii animalelor de către gospodăriile colective. Dînsul s-a referit și la planul de producție al gospodăriei, la veniturile pe care le obține gospodăria prin creșterea animalelor. Tehnicia-

nul agronom, invitat și dînsul la adunarea generală a explicat tinerilor ce înseamnă să fii crescător de animale, că a- ceasta presupune o adevărată calificare profesională deoarece în condițiile de astăzi zootehnia este o adevărată știință. într-o altă adunare generală, brigadierul zootehnic Ion Gâujăneanu, care înainte de a pleca la cursurile de brigadieri a fost crescător de a- nimale, a vorbit și dînsul tinerilor despre răspunderea a- cestei munci. în același timp am îndrumat organizația U.T.M. să desfășoare o susținută muncă politică pentru mobilizarea, tinerilor la învă- țămîntul agrozootehnic de trei ani. Un număr de 175 de tineri au absolvit primul an al acestor cursuri obținînd rezultate bune. A mai fost organizat un concurs „Cine știe, răspunde“ pe teme de zootehnie, iar cu sprijinul bibliotecii au fost difuzate în rîndul tinerilor numeroase cărți și broșuti despre creșterea animalelor. Munca politică desfășurată de organizația U.T.M. și-a arătat rezultatele. în ultimul timp

numeroși tineri au cerut fie recomandați pentru a era în zootehnie.în organizația U.T.M. G.A.C. „Drumul lui Lenin“ tot din Pietroșani am avut de rezolvat o altă problemă. Astfel studiind repartiția tinerilor în brigăzile statutare din G.A.C. am observat că, deși la fermă munceau utemiști, aici n-a fost creată organizație U.T.M. de brigadă. Am îndrumat comitetul U.T.M. să creeze și aici o organizație U.T.M. de brigadă contribuind prin aceasta la creșterea puterii de mobilizare a organizației U.T.M., a influenței sale asupra tinerilor din sectorul zootehnic. O deosebită atenție am acordat aici și instruirii postului U.T.M. de control cu sarcinile ce-i revin. Pe Tudor Condilă, responsabilul postului, l-am ajutat practic cum să organizeze un raid al postului și cum să rezolve problemele sesizate.în comitetul U.T.M. din G.A.C. „Grivița roșie“ din Pie- trișu majoritatea membrilor comitetului erau utemiști nou aleși, lipsiți de experiență în munca de organizație. Iată de ce aici am stat mai mult timp, ajutîndu-i concret pe membrii comitetului să-și organizeze munca. Datorită sprijinului primit, organizația U.T.M. din G.A.C. Pietrișu a obținut rezultate frumoase în primăvara za te tarea țirea pomi, satului, amenajarea unui teren sportiv.Numai sprijinind concret și diferențiat fiecare organizație U.T.M. le putem ajuta să-și îndeplinească operativ sarcinile care le stau în față. A- cest principiu în munca mea de instructor l-am învățat de la instructorul comitetului raional de partid care în repetate rînduri mi-a dat sfaturi și îndrumări prețioase. Socot însă că mai am încă multe de făcut în această direcție.

aceasta. Au fost organi- acțiuni pentru transpor- gunoiului de grajd, cură- izlazului, plantări de pentru înfrumusețarea

SPIRU MARCEA 
instructor al Comitetului 

raional U.T.M. — Zimnicea

INFORMAȚIESîmbătă dimineața a părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie, delegația condusă de îstvân Tompe, președintele ra- dioteleviziunii ungare.La plecare pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost salutați de Ion Pas, președintele Comitetului de radiodifuziune și televiziune de pe lîngă Consiliul de Miniștri al R. P. Romîne.Au fost prezenți Jeno Kuti, ambasadorul R. P. Romînă ambasadei. R.P. Ungare în și membri( Agerpres)
------------

CinematografeCariagina în flăcări: rulează la Patria ; Lanterna cu a- mintiri: rulează la I.C. Frimu, Gh. Doja, 23 August. G. Coș- buc ; Cumpără-ți un balon : rulează la Republica; Pescărușul negru : rulează la Maghe- ru. E. Pavel, 1 Mai, Flacăra; Turneul veseliei : rulează la V. Alecsandri, București Grivi- ța, Ștefan cel Mare, Libertății; Hamlet: rulează la Tineretului ; Vacanță la mare : rulează la Victoria, V. Roaită ; Patru inimi: rulează la Central ; Contele de Monte Cristo : (ambele serii) rulează la Lumină; Camelia : rulează lă 13 Septembrie, Arta ; Program de filme documentare : rulează la Timpuri Noi ; Hatifa : rulează la Maxim Gorki; Rîul și moartea : rulează Ia înfrățirea între popoare ; O întîmplare extraordinară : rulează la Cul-

LONDRA. — Ieri a 
început în Anglia cea 
<le-a 16-a ediție a 
turneului internațio
nal de fotbal U.E.F.A., 
la care participă cele 
mai bune selecționate 
de juniori din 16 țări 
europene. Primele 
meciuri din cadrul 
grupelor preliminarii 
au oferit spectatori
lor dispute interesan
te, marcate pe alocuri 
de surprize și carac
terizate prin numărul 
mare de goluri (27) 
înscrise de echipele 
învingătoare, față de 
nimai 6 marcate de 
formațiile învinse.

Selecționata R- P- 
Romîne a debutat 
victorioasă, întrecînd 
cu 1—0 (0—0) repre
zentativa U.R.S.S. Cea

mai mare supriză și 
scorul zilei au fost 
realizate de echipa 
Greciei, eîștigătoare 
cu 7—2 în meciul cu 
R. F. Germană, echi
pă cotată printre ma
rile favorite ale tur
neului. Redutabilă se 
anunță și echipa An
gliei, care joacă în 
serie cu R.P.Romînă. 
Fotbaliștii englezi au 
învins cu 5—0 forma
ția Olandei.

întîlnirca dintre e- 
chipele R. P. Romî
ne și U.R.S.S. s-a des
fășurat pe stadionul 
din Brentford.

în acest meci
chipa R. P. Romîne 
a avut următoarea 
componență : Hajdu, 
Lupescu, Grăjdeanu, 
Filimon, Mihăilă, Ple-

șa, Pavlovici, Dumi- 
triu, Popa, Nagy, Co- 
dreanu. A arbitrat 
Aston (Anglia).

Rezultate tehnice : 
GRUPA A : Grecia — 
R. F. Germană 7—2 
(0—1); Scoția 
veția 3—1 
GRUPA 
Bulgaria 
2—0 (2—0) ; Italia - 
R. P. Ungară 3—0 
(3—0); GRUPA C: 
Anglia — Olanda 5—0 
(3—0) ; R. P. Româ
nă — U.R.S.S. 1—0 
(0—0); GRUPA D: 
R. S. Cehoslovacă 
Suedia 
Irlanda de nord — 
Belgia 2—1 (1—1).

Luni, echipa R. P. 
Romîne, întâlnește pe 
stadionul Arsenal din 
Londra reprezentati
va Angliei.

(Agerpres)

B ■

— El- 
(1-0 ; 
R. P. 
Franța

4—2 (1—1);

e-

Semnarea Programului de colaborare culturală 
și științifică între R. P. Romînă 

pe anii 1963 și 1964legere de colaborare directă între Comitetul de radiodifuziune și televiziune de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P.R. și Radioteleviziuneă iugoslavă.La semnare au fost prezenți Pompiliu Macovei, adjunct al ministrului afacerilor externe, Costin Nădejde, adjunct al ministrului învățămîntului, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul învățămîntului, și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.Au fost de față Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București și membri ai ambasadei.

și R. S. F. JugoslaviaLa 13 aprilie 1963 a fost semnat la București Programul pentru aplicarea Acordului de colaborare culturală între R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia pe anii 1963 și 1964.Din partea romînă Programul a fost semnat de Nicolae Ghenea, directorul Direcției relațiilor culturale din Ministerul Afacerilor Externe iar din partea iugoslavă de Osman Djikici, director în Comisia pentru Relațiile culturale cu străinătatea din R.S.F.I.Programul prevede dezvoltarea pe mai departe a colaborării romîno-iugoslave în domeniul culturii și artei, științei și învățămîntului, presei, radiodifuziunii și televiziunii.Pe baza acestui program, între Academia R.P.R. și Consiliul Federal pentru activitatea științifică din R.S.F.I. urmează să fie încheiată o convenție de colaborare directă în domeniul științei și un plan de aplicare a ei pentru anii 1963 și 1964. De asemenea, urmează să fie încheiată o înțe-

dì

categoriei A

de fotbal

1 Campionatul 
cat. A de fotbal 
programează as
tăzi jocurile ce
lei de-a 19-a e- 
tape. în Capita
lă pe stadionul 
„23 August" se

desfășura în cuplaj meciuri- 
Progresul—Știința Timișoara 

(14,45) ; Rapid—-Farul Constan
ța (16,30).

în țară au loc meciurile : Pe
trolul Ploiești—Dinamo Bucu
rești ; U.T. Arad—Steaua ; Dina
mo Bacău—C.S.M.S. Iași; Stea
gul Roșu Brașov—Crișana Ora
dea ; Știința Cluj—Minerul Lu- 
peni.

vor 
le :

(Agerpres)

Ana Ene învingătoare în cadrul criteriului 
mondial al tineretului la scrimă

Succes strălucit al culorilor sportive ale R. P. Romîne, 
sîmbătă seara la Gând, unde scrimera Ana Ene a cîștigat 
proba de floretă fete din cadrul criteriului mondial al tine
retului. In întrecerea cu 50 de sportive din 20 de țări ale 
lumii, reprezentanta noastră, mergînd din victorie în vic
torie, a ajuns în turneul final împreună cu Berger (Africa 
de sud), Rousselet (Franța) și Miheeva (U.R.S.S.). După ter
minarea asalturilor s-an găsit în frunte la egalitate Ana 
Ene și Berger. Pentru desemnarea cîștigătoarei turneului a 
fost necesar un meci de baraj în care sportiva noastră s-a 
dovedit mai puternică învingînd-o pe Berger cu 4—1.

industrieide aseme- 
Comitetul

A apărut îh limbă romînă Iji E- 
ditura politică, nr. 4 (56)' pe anul 
1963 al revistei „Probleme ale pă
cii și socialismului”, revista teore
tică și informativă a partidelor co
muniste și muncitorești.

Acest număr cuprinde articolele: 
„Politica partidului și întărirea or
ganizațiilor de bază“ de G. Mar- 
chais ; „Dictatura iranchistă — un 
pericol pentru pace în Europa" de 
A. Cordon ; „Creșterea militaris
mului în Columbia și tactica parti
dului comunist“ de G. Vieira ; „Re- 
tleefii despre propagandă” de , N. 
Freed, K. Osterling ; „Țările nean
gajate și politica mondială’ de M. 
Kremnev.

Rubrica „Comentariile noastre" 
cuprinde comentariul „Evenimen
tele din Irak“ de I. Saadi.

La rubrica
sint publicate materiale pe tema 
„Rolul științei în societatea con
temporană". semnate de acad. S. 
G. Strumilin, acad. V. A. Trapez- 
nikov, acad. V. S. Nemcinov și 
convorbirea cu Josue de Gastro cu 
privire la „Dezarmarea 
sul social“.

Rubrica „In partidele 
șl muncitorești" conține 
materiale cu privire la 
unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri’ 
sint publicate materiale ale discu
ției pe tema „Comuniștii și demo
crația".

, Rubrica „Cărți și reviste". cu
prinde recenzia lui A. Anveiler la 
culegerea de articole și cuvintări 
ale lui Walter Ulbricht intitulată 
„Eliberarea țăranilor în R.D.G.“ 
și recenzia Iui J. Cohen la o lu
crare a laburistului de dreapta 
Douglas Jay.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „împotriva represiunilor și 
persecutării democraților'.

Acest număr conține și un supli
ment intitulat : „Intllnirea repre
zentanților partidelor comuniste 
din țările „Pieței comune".

Se schimbă centrul orașului Timișoara. Noi construcții, noi locatari...
Foto : AGERPRES

După semnare, Nicolae Ghenea, șeful delegației romîne a oferit o masă în cinstea delegației iugoslave, la care au participat, în afară de membrii celor două delegații, Pompiliu Macovei adjunct al ministrului afacerilor externe, Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia lă București și membri ai ambasadei.(Agerpres)

comuniste 
numeroase 
activitatea

„Interviul nostru'

și progre

Instantaneu de primăvară 
In Capitală

Foto: AGERPRES

Răspunderea părinților
(Urmare din pag. I)de o obsesie de ordin religios sau o rătăcire de același gen (ne vom ocupa poate de acest jeaz mai tîrziu, cînd cititorii din localitate ne vor trimite mai multe date despre această problemă). Pe noi ne interesează deocamdată aceeași mentalitate ca cea de mai sus, potrivit căreia tatăl mod absolut, ca un soarta copiilor săi. mare dintre copiii bert B., utemist, îngrijorat de viitorul fraților săi ne întreabă ce să facă, ce sfat îi dăm, cum să procedeze ? N-ar vrea să se rupă de tatăl său, dar nici să-și lase frații să rămînă analfabeți.Un alt tînăr de 26 de ani, Sîrbu T., ne scrie că are de rezolvat o problemă asemănătoare, în legătură cu aceeași voință arbitrară a tatălui, care se opune la căsătoria fiului cu femeia pe care acesta o iubește. Motivul : femeia a mai fost căsătorită și are și un copil și, de ce, zice tatăl, să crească fiul său „vițelul altuia“ ? „Așa este denumit un copil, ne scrie tînărul Sîrbu T., indignat, care a venit pe lume și care nu este cu nimic de vină că părinții s-au despărțit. Si încă ceva, continuă

decide în tiran, de Cel mai lui Adai-

tînărul. ca orice om mi-am făcut din salariul meu cîteva lucruri de îmbrăcat. Tatăl meu mi-a spus că dacă voi îndrăzni să plec de lîngă dînsul, preferă să facă orice cu ele, însă nu mi le dă ! Mai absurd ca acest lucru, exclamă băiatul naiv, nu mi-a fost dat să aud nici chiar în conținutul fantezist ai unui roman 1“Noi îl asigurăm că există altele si mai fanteziste decît cele pe care ni le relatează el, fără ca prin aceasta să vrem să diminuăm cu ceva cazul său. pe care de asemenea îl expunem aici opiniei cititorilor. Este de remarcat că acest tată, ca si celălalt a cărui fiică și-a pus capăt zilelor, nu acționează singur în conflictul cu fiul său. „împreună cu u- nele salariate din cadrul întreprinderii unde lucrează, ne scrie fiul, tatăl meu a întocmit o scrisoare injurioasă și insultătoare la adresa prietenei mele“.Prin urmare tatăl încearcă să ridice opinia publică locală împotriva fiului său și a prietenei acestuia. Mijloacele folosite de el constituie un indiciu că este cel puțin îndoielnică grija sa pentru fericirea fiului.Nu putem însă încheia expunerea acestor cazuri despre
u

răspunderea părinților, fără a relata și pe acela al mamei tînărului I«t S- de profesiune mecanizator;' Iată ce ne povestește tovarășa Elena Sîrbu, activistă la Comitetul raional U.T.M. Balș :„într-una din zile vine la S.M.T. soția tînărului Ion S., însoțită de mama acestuia. Plîngînd, cu copilul în brațe, ea arată tovarășului director că bărbatul ei nu-i mai trimite bani, că a rămas într-o comună unde muncește în campanie și că locuiește la o altă femeie cu care are legături. Bătrîna sa mamă (mama soțului !), îndurerată, arată că singurul vinovat este fiul ei deoarece soția este o femeie cinstită, o colectivistă harnică și o mamă plină de grije și nu s-a făcut cu nimic vinovată fată de soțul ei. Din ceea ce spunea ea, reieșea că își iubea noi-a și era îngrijorată de soarta familiei fiului ei”.Noi vom ține în atenția noastră acest caz în vederea unei eventuale discuții viitoare despre familie. Ceea ce ne-a impresionat însă înainte de orice în relatarea trimisă este atitudinea mamei. E greu de Ies de de aibă care îl pîndește pe fiul ei. Firește că ea își iubește în primul rînd fiul. Dar trebuie să ai minte limpede, ferită de inerție și prejudecăți, și să fii superior din punct de vedere

crezut ca o mamă, mai a- tărancă, să-și iubească atît tare nora încît să treacă partea ei, fără ca ea să nu conștiința primejdiei

moral ca să nu-ți învinuiești nora de rătăcirea fiului. Iată cum arată prin urmare adevărata dragoste și răspundere a părinților față de familia și viitorul copiilor. Nu tiranizîn- du-i să se supună voinței arbitrare și mai ales concepțiilor înapoiate, primitive ale părinților, dar nici închizînd ochii cînd copiii apucă cu adevărat și fără justificări a- dînci pe drumul destrămării familiei, cum pare să fie cazul tînărului Ion S.Cît despre folosirea mijloacelor în toate aceste conflicte de mentalitate să nu uităm că ele ne dau totdeauna cele mai revelatoare indicii despre natura adevărată a conflictelor. Un tată care trimite o scrisoare murdară prietenei fiului _său nu va convinge niciodată opinia publică că comportarea sa este dictată de un sentiment ales și că a făcut-o în numele fericirii fiului. De asemenea, un tînăr care își părăsește soția și copilul și nu le trimite bani din salariul său nu va putea convinge opinia publică că este un bun cap de familie și că nu a greșit căsătorindu-se, și mai ales avînd și un copil, cu alte cuvinte că și-a luat răspunderea întemeierii unei familii fără să fie suficient de maturizat și de educat • (astă îh câzul în care persistă în voința sa de a nu se mai întoarce acasă). Și, după cum se știe, greșelile nu rămîn străihe' de cel ce le-a comis, ele'sg plătesc totdeauna.

tural ; Balada husarilor : rulează la Alex. Popov, M. Emi- nescu ; Mongolii: rulează la 8 Martie ; Celebrul 702: rulează la C. David ; Bunica Sabella : rulează la Unirea, B. Delavran- cea ; Rebelul : rulează la Alex. Sahia, Miorița, Floreasca ; Clinele sălbatic Dingo : rulează la T. Vladimirescu, Moșilor ; Un erou în papuci : rulează la Munca ; Teroare în munți : rulează la Popular ; Aventurile lui Huckleberry-Finn : rulează la 16 Februarie ; Mirajul : rulează la I. Pintilie; Șapte dădace : rulează la Volga, G. Bacovia ; Inelele gloriei : rulează la Luceafărul ; Frumoasa Lurette : rulează la Olga Bancic ; Noapte necruțătoare : rulează la Drumul Serii ; Omul merge după soare : rulează la 30 Decembrie ; Divorț italian : rulează la Aurel VI ai cu.

In ultimul veac, zeci de com
pozitori, muzicologi, interpreți 
au scris nenumărate pagini 
despre viața și creația lui We
ber, primul mare reprezentant 
al romantismului muzical, dar 
nici una din aceste pagini nu 
mi se pare a sintetiza mai pro
fund esența artei weberiene 
decît cuvintele notate de 
Piotr Ilici Ceaikovski în „Rus- 
slcie vedomosti” în septembrie 
1873 pe marginea uneia din 
operele creatorului german: 
„în ce privește puterea de ® 
întruchipa caractere prin mu
zică — scrie Ceaikovski — Weber este un maestru pe care 
numai Mozart îl poate egala. 
Sentimentele și personajele 
sini conturate cu un realism 
atît de palpabil, cu atîta dra
goste și consecventă desăvîr- 
șită... si cu atîta virtuozitate 
vocală, încît muzica aproape 
că atinge concretizarea pe care 
o realizează artele plastice’’.

Viitorul concert al Orche
strei simfonice a Radiotelevi- 
ziunii, în care dirijorul J. Bobesc« a întocmii un program 
ce cuprinde alături de Simfo-

nia a V-a de Dvorak (prezen
tată cu alt prilej cititorilor 
noștri), prima audiție a Con
certului pentru pian de Nico
lae Buicliu (construit în forma 
clasică a concertului în 3 părți 
pe baza unor teme quasi 
populare) și uvertura la opera 
„Oberon”, ne permite să creio
năm în cadrul avancronicii 
noastre cîteva idei despre cre
ația lui Karl Maria Weber.

spectacolele cu opeVele sale la 
Londra), un strălucit pianist, 
un puternic animator al vieții 
muzicale (in 1816 a fost numit 
director al Teatrului muzical 
din Dresda), un critic muzical 
și un scriitor de talent (a scris 
printre altele și un interesant 
roman autobiografic intitulat 
„Viață de artist”) avînd tot
odată remarcabile aptitudini 
pentru artele plastice și gra
vură.

că aparține genului operei fe
erice, este ultima lucrare a lui 
Weber. Ea a fost scrisă spe
cial pentru Teatrul Covent 
Garden din Londra unde a șt fost reprezentată sub condu
cerea lui Weber cu două luni 
înainte de moartea autorului. 
Weber a început să scrie 
opera în ianuarie 1825 pe baza 
libretului lui James Robinson 
Plancé. Lucrarea (al cărei li-

Weber
In numai cîteva decenii de 

viață, Weber a militat pe cele 
mai diverse planuri pentru 
găsirea unor noi drumuri în 
arta națională germană, fiind 
pe bună dreptate socotit „un 
bard al națiunii germane”. Ca 
un tipic reprezentant al ro
mantismului, Weber a fost a- 
lături de un creator fecund, 
un dirijor de mare talent (este 
cunoscută litografia lui Hull- 
mann care ne redă siguranța, 
forța cu care Weber dirija

„Uvertura la Oberon'a

Catalogul creației lui Weber 
cuprinde, alături de o serie de 
piese simfonice de cameră, 
instrumentale, piese vocale 
(printre ele — celebrul ciclu 
pe baza versurilor lui Th. 
Körner „Liră și spadă“), o se
rie de lucrări destinate tea
trului muzical printre care 
cunoscutele opere „Frei
schütz”, „Euryanthe” și „Obe
ron”.

„Oberon”, care prin temati-

bret este întocmit prin îmbi
narea mai multor feerii prin
tre care Oberon de Wieland, 
Visul unei ncpți de vară de 
Shakespeare și Huon de Bor
deaux de Villeneuve) redă 
marea dragoste ocrotită de 
Oberon, regele elfilor, dintre 
frumoasa Rezia, fiica unui ca
lif și viteazul Huon de Bor
deaux.

Uvertura la „Oberon", intra
tă de peste un secol în reper
toriul mărilor orchestre simfo-

nice ale lumii, conturează în
treaga atmosferă a operei.

După o introducere lentă — 
Adagio sostenuto — care su
gerează liniștea plină de taine 
a unei păduri în care răsună 
cornul lui Oberon, îritr-un 
Allegro, coardele intonează 
tema principală — magistrală 
întruchipare a zbuciumului 
lui Huon. Clarinetul solo con
turează pătrunzătoarea temă 
a dragostei sale iar din depăr
tare viorile aduc apoi melodia 
Reziei „Drag 
meu”.

Dezvoltarea 
stor elemente 
pasiunea cu 
drăgoștiți
nenumărate piedici pentru a-Și 
împlini iubirea.

Melodiile calde, pătrunză
toare, „comorile tainice 
inspirației lui Weber” — 
pre care vorbea Berlioz 
„Memoriile” sale caracteri
zează fiecare pagină a acestei 
inspirate lucrări orchestrale.

Huon, iubitulși repriza ace- 
tematice redau 
care cei doi in- 

înfruntă cu curaj

CENTROCOOP

tehnice,

didactice și lite-

rechizite școlare

rare, precum și

și de birou

Cărți profesio-

la unitățile delà 
intele raionale 
comune ale
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„Cosmos -14“ un nou satelit 

artificial al Pămintului 

lansat in ll.R.S.S.
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite: La 13 apri

lie 1963, în Uniunea Sovietică, a fost lansat un nou satelit arti
ficial al Pămintului — „Cosmos-14“. La bordul satelitului este 
instalat aparatajul științific destinat continuării explorării spa
țiului cosmic în cadrul programului anunțat la 16 martie 1962 
de agenția TASS. Satelitul s-a plasat pe o orbită eu următorii 
parametri : perioada inițială de revoluție — 92,1 minute, distanța 
maximă de suprafața Pămintului (la apogeu) — 512 km, distanța 
minimă (Ia perigeu) — 265 km. Unghiul de înclinație a orbitei 
față de planul Ecuatorului — 48 grade 57 minute.

în afara aparatajului științific, la bordul satelitului se află : 
un emițător radio care funcționează pe frecvența 20,004 MHz, un 
sistem radiotehnic pentru măsurarea precisă a elementelor or
bitei, un sistem radiotelemetric pentru transmiterea Pe Pămînt 
a datelor referitoare la funcționarea dispozitivelor și a aparata- 
juluî științific.

Aparatajul instalat la bordul satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare șl calcul procedează la prelucrarea 
informațiilor recepționate.

Congresul P. C

al P.C.Ernest P.C. din statutul

ANVERS 13 (Agerpres). — La 13 aprilie, la Anvers s-a deschis Congresul al XlV-lea al Partidului Comunist din Belgia. Pe ordinea de zi a congresului figurează : Raportul de activitate al C.C. din Belgia (raportor Burnelle, președintele , Belgia), modificări înpartidului, alegerea organelor conducătoare ale partidului. La congres participă delegații ale partidelor comuniste și muncitorești din Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, R. P. Romî- nă, Polonia, Bulgaria, Ungaria, Franța, Suedia, Norvegia, Austria, Olanda și Italia.

După catastrofa submarinului
american

Prezențe rominești 
peste hotare

A

In parlamentul congolez s-a cerut
nou

Uniunii artiști-® La clubul
lor plastici și arhitecților din 
Praga a avut loc o seară a fil
mului documentar
Au fost prezentate filmele : 
„N. Grigorescu”, 
unui tablou”, „Arta plastică 
contemporană romînească” și 
„Ritm și construcții”. Dr. Jitka 
Stankova a vorbit celor pre- 
zenți despre recenta ci vizită 
în R. P. Romînă, subliniind 
succesele artei plastice și arhi
tecturii romînești.

Au participat numeroși oa
meni de artă, critici și arhi- 
tecți. în holul clubului s-a des
chis o expoziție de albume și 
cărți despre arta plastică ro
mînească.

romînesc.

„Secretul

• La 12 aprilie s-a deschis 
Tirgul internațional de la Mi
lano la care participă 84 de 
țări printre care și Republica 
Populară Romînă. în acest an, 
R. P. Romînă prezintă expo
nate în sectoare specializate 
ca : mașini unelte, electromo
toare, tractoare și instalații de 
foraj pe autocamion.

Mult apreciată a fost stația 
de foraj prezentată și în ca
drul televiziunii italiene. Pa
vilionul romînesc a fost vizitat 
de numeroase personalități o- 
ficiale, oameni de afaceri, zia
riști, bucurîndu-se de un deo
sebit succes.

LEOPOLD VILLE 13 (Agerpres). 
— In cadrul ședinței din 12 apri
lie a Camerei Reprezentanților a 
Parlamentului congolez, majorita
tea deputaților au cerut să fie a- 
dusă la îndeplinire cît mai urgent 
rezoluția Camerei Reprezentanților 
din 21 decembrie 1962 cu privire 
la punerea în libertate a lui An
toine Gizenga.

Deputății care au luat cuvîntul 
au criticat vehement încercările 
autorităților de a tărăgăna înfăp
tuirea acestei rezoluții.

Primul ministru, C. Adoula, mi
nistrul afacerilor interne C. Kami- 
tatu și ministrul justiției P. Bclya, 
au refuzat, de fapt, să răspundă 
la interpelările deputățiilor privind 
motivele tărăgănării aducerii la 
îndeplinire a hotărîrilor Camerei 
Reprezentanților. Ei au încercat sâ 
amine examinarea problemei, in- 
vocînd necesitatea „de a studia 
detaliile dosarului Gizenga“, dar 
au primit riposta cuvenită din par
tea majorității deputaților care au 
luat cuvîntul.

La propunerea deputatului Midi- 
bura Joseph, Camera Reprezentan
ților a adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care se cere să se tri
mită în insula Bolabemba, unde se 
află deținut de mai mult de un an 
în mod ilegal Antoine Gizenga, 
patriot înflăcărat, o delegație clin, 
partea Camerei Reprezentanților, a 
guvernului și a Partidului solida
rității africane, însărcinată să-l a- 
ducă pe Antoine Gizenga la Leo
poldville.

In pofida propunerii făcute de 
C. Adoula de a trimite în insula 
Bolabemba trei medici însoțiți de 
reprezentanți ai Camerei, ai

nului și ai Partidului solidarității 
africane, care să-l consulte medical 
la fata locului pe Antoine Gizen- 
ga și să raporteze rezultatele, Ca
mera a cerut in unanimitate ca a- 
cest consult medical să fie efectuat 
la Leopoldville.

Delegația urinează să se depla
seze în insula Bolabemba la în
ceputul săptămînii viitoare.

WASHINGTON 13 (Agerpres).—Agenția France Presse menționează că ancheta desfășurată de către comisia prezidată de către amiralul B. Austin și compusă din cinci dintre cei mai calificați ex- perți în submarine din S.U.A. va urmări îndeosebi diferitele faze de „modernizare“ cărora a fost supus în ultimele luni submarinul „Thresher“, a cărui catastrofă a costat viața a 129 de oameni.Amiralul Anderson, șeful statului major al flotei maritime militare, a dezvăluit joi că ultima revizie făcută submarinului a necesitat perforarea unei deschideri de un metru în carcasa acestuia pentru sistemul de evacuare a gunoaielor. Agenția France Presse, referindu-se la unele informații anunță că, pe de altă parte, la bordul submarinului „Thresher“ au fost descoperite cu cîtva timp în urmă u- nele defecțiuni ale echipamentului electronic de control și în rețeaua de aerisire. Mai mult decît atît, în iunie anul trecut, „Thresher“ s-a ciocnit cu un remorcher în portul Cape Canaveral, în Florida, ceea ce a provocat o spărtură de un metru și jumătate în carcasă și a necesitat repara- țiuni timp, de trei săptămîni.Ziarul „Chicago Daily News“ a publicat vineri textul unei declarații făcute în toamna a- nului trecut de către amiralul Hyman Rickover, șeful secției

guver-

Divergențele din N. A. T. O

Sensul unor dezmințiri
WASHINGTON 13 (Agerpres). 

•— Dezmințirile succesive publi
cate oficial în Franța în legătură 
cu afirmațiile unor publicații a- 
mericane, potrivit cărora guver
nul francez și-ar fi modificat a- 
titudinea față de planurile ame
ricane de creare a unei forțe nu
cleare a N.A.T.O., au determinat, 
în cele din urmă, și o punere la 
punct din sursă americană, 
ceasta punere la punct are 
caracter puțin obișnuit. După 
cum relatează agenția France 
Presse, ea a fost comunicată re
prezentanților presei străine din 
New York de „o personalitate a- 
mericană neidentificată". La con
ferința de presă anonimă s-a ară
tat că, „contrar afirmațiilor din 
anumite articole apărute în pre
sa americană, nici politica State
lor Unite, nici politica Franței 
n-au suferit modificări în cursul 
recentelor convorbiri de la Pa
ris". S-a precizat, de asemenea, 
deși acest lucru nu a fost contes
tat în nici un articol — că gu
vernul american nu a abandonat 
proiectul de creare a unei forțe 
nucleare multilaterale (cu echi
paje și fonduri puse la dispoziție 
de mai multe țări) și că Living- 
ston Merchant, reprezentantul 
personal al președintelui Kenne- 
dy, continuă consultările în a- 
ceastă privință în cîteva țări ale 
Europei occidentale. în ceea ce 
privește poziția franceză, „per
sonalitatea americană" a afirmat 
că ca poate fi definită în felul 
următor : Franța mi acceptă nici 
un contrftl străih asupra forțelor 
nucleare staționate pe teritoriul 
Franței, dar acceptă controlul 
N.AZF.O. asupra forțelor de acest 
fel, situate pe teritorii străine. 
Această a doua eventualitate s-ar 
referi, pentru inoment, Ia esca
drilele franceze de aviație care 
se află pe teritoriul Germaniei 
occidentale și care ar putea fi 
dotate cu armament nuclear a- 
merican. I

Nici această „punere la punct" 
nu coincide însă cu explicațiile 
franceze în această privință.

France Presse repetă ceea ce 
a afirmat și cu două zile 
urmă : Nu s-a căzut încă de 
cord nici măcar asupra participă
rii celor două escadrile de avioa
ne franceze din R.F.G. ]a o forță 
nucleară controlată de americani. 
Dar chiar dacă Ia întâlnirea mi
niștrilor țărilor N.A.T.O. de la 
Ottawa se va realiza un acord în 
această privință, el va reprezen
ta limita maximă a 
franceze.

„Poziția franceză 
generalul de Gaulle 
poate de clară, scrie France Pres
se. Deși rămîne fidelă alianței a- 
tlantice, Franța nu uită că aceas
tă alianță nu va dăinui totdea
una. Pactul N.A.T.O. expiră în
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că gu-

în
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concesiilor

definită de 
este cît se

Sntu a ția

1969. O națiune care vrea 
mînă suverană trebuie să 
măsură să-și asigure singură apă
rarea, bineînțeles „în colaborare 
cu aliații, dar fără a depinde de 
ei. Așa se explică hotărîrea Fran
ței de a se înzestra cu o forță 
nucleară autonomă, care nu exis
tă însă, dar care trebuie să în
ceapă să existe în toamna viitoa
re în forma ei provizorie (avioa
ne „Mirage-4" și bombe atomice) 
pînă în 1970, cînd va trebui să 
aibă rachete și bombe cu hidro
gen".

Și totuși ziarul „New York Ti- 
mes" scrie în pagina I, într-un 
articol semnat de Drew Middle- 
ton : „Statele Unite au hotărît 
să persevereze în hotărîrea de a 
crea o forță nucleară a N.A.T.O., 
incluzînd Franța, în ciuda obiec
țiilor franceze". Această politică, 
se spune în articol, a fost stabi
lită în cadrul întrevederilor de Ja 
I’aris dintre secretarul de stat, 
Dcan Rusk, ministrul de război, 
McNamara, și generalii Taylor și 
Lemnitzer. Ziaristul american 
recunoaște că hotărîrea S.U.A. de 
a include cele două escadrile 
franceze în forța nucleară „este 
o pilulă greu de înghițit pentru 
Franța".

Observatorii politici de la Pa
ris sînt de părere că toate aceste 
divergențe, expuse fățiș cu circa 
șase săptămîni înainte de întâl
nirea de la Ottawa, arată că este 
puțin probabil ca în următoarele 
cîteva săptămîni să se pună la 
punct un plan comun de înarma
re atomică a N.A.T.O.

să rà
fie în

VIENTIANE 13 (Agerpres). — 
De cîtva timp presa și agențiile 
americane răspîndesc cu asidui
tate știri despre agravarea situa- 
ției din Laos, care ar fi o urmare 
a unor disensiuni în sinul forțe
lor patriotice laoțiene staționate 
în Valea Ulcioarelor. Postul de 
radio „Vocea Patet Lao” a difu
zat o declarație a generalului 
Sinkapo, reprezentant al coman
damentului suprem al forțelor 
armate ale Patet Lao, în care se 
arată că știrile false răspîndite 
de presa americană cu privire la 
situația din Valea Ulcioarelor au 
drept scop să camufleze acțiunile 
cercurilor imperialiste împotriva 
neutralității și unității Laosului.

în declarație se spune că o se
rie de ofițeri .ai trupelor neutre, 
împreună cu elemente corupte 
strecurate în rîndurile acestor 
trupe, au săvîrșit o serie de acte 
teroriste împotriva populației și 
a persoanelor cu vederi democra
tice din armata și administrația 
de sub conducerea lui Suvanna 
Fumma. La 5 aprilie, ei au ares
tat 29 de soldați din divizionul 
de artilerie al trupelor neutre și 
au împușcat 27 din ei.

Generalul Sinkapo a respins cu 
hotărîre născocirile presei occi
dentale că trupe ale Patet Lao 
ar fi atacat trupele generalului

Kong Le. 
spus el — 
un pretext
Valea Ulcioarelor trupe ale gru
pării proamericane din Laos și să 
provoace ciocniri între trupele 
neutre și forțe ale Patet Lao.

Aceste născociri — a 
sînt menite să creeze 
pentru a trimite în

VIENTIANE 13 (Agerpres). Agenția France Presse anunță că în seapa zilei de 12 aprilie, la domiciliul său din Vientiane, a fost asasinat locotenent colonelul Khanthi Visap- hanthong, membru al grupului neutralist cunoscut pentru activitatea desfășurată cu prilejul reorganizării forțelor polițienești laoțiene.Khanthi Visaphanthong se afla în conducerea forțelor polițienești, afirmîndu-se în decursul activității sale prin poziția sa fermă în sprijinul politicii de neutralitate și pace. Asasinarea lui Khanthi urmează la numai cîteva zile de la asasinarea ministrului de externe al Laosului, Quinim Folsena, personalitate de frunte a grupului neutralist condus de primul ministru Su- vanna Fumma.

„Thresher" submarinelor atomice a lor navale americane, fără să se refere la un submarin anume, spunea : „Am avut ocazia în mai multe rînduri să mă aflu pe un submarin în timpul unei scufundări la a- dîncimi și să constat că la u- nele aparate se produceau dereglări, deoarece o piesă era fabricată cu materiale necorespunzătoare. Dacă echipajul nu ar fi luat hotărîri rapide, consecințele ar fi. fost dezastruoase și eu nu m-aș mai fi aflat aici astăzi“. Mai. mult decît atît, agenția France Presse menționează că una din rudele unui membru al echipajului ar fi declarat că „starea în care se afla submarinul zdruncinase încrederea membrilor echipajului“.Pe linia cercetărilor în vederea descoperirii cauzelor care au provocat scufundarea submarinului, oficialitățile, după zile întregi de consultări și nehotărîre, au decis, în sfîr- șit, ca batiscaful „Trieste“, care urmează să examineze e- pava submarinului atomic, să fie transportat din California prin Canalul de Panama. Purtătorul de cuvînt al marinei americane a anunțat că batiscaful va fi plasat fără a fi demontat la San Diego (California) pe un fel de doc plutitor. Călătoria tal 12 zile.In ceea ce ta echipajului „Thresher“, după, cum menționează agenția France Presse ■ într-o declarație dată tații în după-amiaza 12 aprilie, Ministerul a afirmat din nou că exista supraviețuitori strofei „Thresher“, reamintind că adîncimea la care se află submarinul (2 560 m) exclude orice posibilitate de salvare.Oficialități ale Ministerului Marinei au declarat că posibilitatea salvării submarinelor există numai pînă Ia o adîn- cime de 400 de picioare, or submarinul „Thresher“ a trebuit să coboare Ia o adîncime mult mai mare.între timp, cercetările continuă pe o zonă care s-a re- strîns la o suprafață cu un diametru de circa 100 kilometri. Cercetările sînt desfășurate de 16

forțe- care,

va dura în to-privește soar- submarinului
publici- zilei de Marinei „nu pot ai cata-

nave.
Congresul

Uniunii Tineretului

Democrat din suediaLa 12 aprilie s-a deschis 
Stockholm cel de-al 
XXVI-lea Congres al U- 

niunii Tineretului Democrat 
din Suedia, care coincide cu 
aniversarea a 60 de ani de la 
întemeierea sa.

La Congres vor fi discutate 
problemele luptei pentru pace 
și participarea tineretului la 
această luptă.

La 12 aprilie 
Stockholm 
WUT

Un omagiu original

0 LENINGRAD. —■ Intr-un mod 
original a sărbătorit Ziua cosmo
nauticii Teatrul Academic de Ope
ră și Balet din Leningrad : a pre
zentat la 12 aprilie premiera spec
tacolului „Planeta îndepărtată", un 
poem coregrafic despre un tînăr 
savant sovietic care a făcut o că
lătorie în îndepărtata lume cosmi
că și s-a înapoiat cu bine pe Pă
mînt. La spectacol iau parte trei 
soliști care interpretează rolurile 
omul, pămîntul și planeta, precum 
și un corp de balet.

0 MOSCOVA, — După cum 
anunță agenția TASS, la Mos
cova a sosit un nou grup de 
oameni de afaceri din Anglia 
reprezentînd importantul con
cern „Cope Almen and Har- 
per Engineering“ care grupea
ză 100 de firme diferite. De
legația este alcătuită din șase 
directori de firme, in frunte 
cu Leonard Matchen, președin
tele concernului.• MOSCOVA. — Mareșalul Malinovski, ministrul apărării al U.R.S.S., s-a înapoiat la 13

atît de 
cuvinte 
ale mi-

Pămînt al suferinței
și al luptei
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omunicatele 
zgîrcite în 
și amănunte 
nisterului portughez 
pentru teritoriile de 
peste mări s-au ră
rit treptat în ulti

mele luni pînă la dispariția a- 
proape completă din paginile zia
relor. Săptămîni de-a rîndul nici 
o veste de pe frontul din Angola. 
Parcă nimic nu s-ar întîmpla. Tă
cere...

Generalii lui Salazar i-au „dis
trus" de mult (bineînțeles pe hîr- 
tie, în comunicatele de la Lisabo
na) pe patrioții angolezi. Reali
tatea este însă alta decît cea din 
lăudăroasele texte publicate de 
slujbașii coloniali. Forțele ango
leze de guerilă au dobîndit expe
riența luptei, și-au modificat tac
tica învățînd să evite ciocnirile

că au avut loc ciocniri între in
surgenți și unitățile colonialiste 
intr-o regiune situată la mai pu
țin de 100 mile de Luanda. Co
respondentul ziarului englez 
„OBSERVER" informa că r&scu- 
lății angolezi întreprind cu regu
laritate atacuri asupra gărilor 
de-a lungul unei importante căi 
ferate. Multă vreme transportul 
feroviar pe această linie a fost 
întrerupt, iar acum este efectuat 
sub paza unor puternice detașa
mente înarmate. Coloanele de 
autocamioane portugheze sînt a- 
tacate în plină zi. Pe străzi și 
șosele au loc ambuscade organi
zate de patrioți. Nu de puține ori 
detașamentele portugheze de 
„pedepsire" sînt atrase în curse 
și decimate. Chiar autoritățile 
colonialiste au recunoscut că în 
nordul Angolei, în regiunile

istoriei. Cei trei : Salazar, We- 
lensky și Verwoerd. Ei au înche
iat o alianță cu scopul de a păs
tra partea sudică a Africii sub 
dominația colonialismului.

Cei trei vor să cuprindă în- 
tr-un diabolic clește de fier în
treaga Africă la sud de Ecuator 
— cum scria un săplămînal nor
vegian. Salazar, Welensky și Ver- 
ivoerd au ridicat la rangul de po
litică oficială practici pe care o- 
menirea civilizată le condamnă 
fără rezerve. Alianța nu este însă 
numai politică, ci și militară și 
economică. Doar minele sud-afri- 
cane și rhodesiene primesc sclavi 
din Angola. Federația Rhodesia- 
Nyassaland (in curs de destră
mare) nu dispune de ieșire la o- 
cean. Transporturile ei de măr
furi se efectuează prin coloniile 
portugheze.

Patrioti angolezi la reîntoarcerea dintr-o misiune de luptă
IR
J&J

cu dușmanul atunci cînd, sînt 
dezavantajate din punct de vede
re strategic și să-i dea lovituri 
nimicitoare atunci cînd el se aș
teaptă mai puțin.

„Casimbo“

nu-i aliat sigur...

I
I

TOKIO: aspect de la conferința națională a studenților japonezi împotriva unor acțiuni antipopulare ale guvernului japonez

aprilie la Moscova din călătoria de trei săptămîni prin țările Asiei de sud-est.Mareșalul Malinovski și persoanele care îl însoțesc au făcut vizite oficiale în Indonezia și Birmania și s-au oprit de a- semenea la Bombay (India).
Acord privind încetarea 

operațiunilor militare 
din Yemen

• CAIRO. — Agenția Fran
ce Presse relatează că R.A.U., 
Republica Arabă Yemen, Ara- 
bia Saudită și Organizația Na
țiunilor Unite au încheiat un 
acord cu privire Ia încetarea 
operațiunilor militare în 
Yemen.

Potrivit acordului, trupele 
egiptene vor fi retrase treptat 
de pe teritoriul yemenit.o CAIRO. — Agenția relatează că în cadrul miting care a avut loc aprilie la Sanaa, președinteleRepublicii Arabe Yemen, Sal- lal, a proclamat prima consti-

MEN unui la 13

tuție în istoria Yemenului. Constituția, care va fi în vigoare în cursul perioadei de tranziție proclamă Republica Arabă Yemen „parte integrantă a națiunii arabe și acordă drepturi egale tuturor cetățenilor republicii, indiferent de sex, rasă sau religie“. Constituția prevede conducerea țării de către guvern, Consiliul Executiv și Senat, din care parte 25 de șefi de triburi prezentînd toate triburile menite.
fac re- ye-

murit 16 copii. Alți doi copii au 
murit in orașul Leon. Agenția 
Associated Press relatează că a- 
proximativ 1 500 de persoane se 
află internate în spitale.

Lipsa de apă în întreaga regiune 
agravează la extrem situația.

De patru zile, temperatura con
tinuă să oscileze între 40 și 43 de 
grade la umbră. Agenția mențio
nează că valul de căldură s-a abă
tut Și 
peste

asupra localităților situate
2 000 metri altitudine.

la

• PRAGA. — Agenția CTK a- 
nunță că la 12 aprilie a avut loc 
la Praga sesiunea ordinară a Adu
nării Naționale a R. S. Ceho
slovace. Deputății au discutat și 
aprobat proiectul de lege cu pri
vire la organizarea conducerii 
gricylturii republicii.

Valul de căldură 
din Mexic

a-

Va- 
de 

noi

0 CIUDAD DE MEXICO. — 
Iul de căldură, care bîntuie 
patru zile în Mexic, a făcut 
victime. Potrivit agenției France 
Presse, în orașul Monterros au

S.U.A. : Neliniște 
cauza unor alimente 

alterate
• NEW YORK. — Agențiile de 

presă anunță că in rîndurile 
populației din New York și din 
multe alte orașe americane (De- 
troit, Cleveland, Pittsburg și Au
gusta) domnește neliniște, deoarece 
departamentul însărcinat cu con
trolul alimentelor și medicamente
lor au anunțat că o încărcătură de 
cutii cu conserve de thon alterat 
și prezentînd un pericol de intoxi
cație mortală a fost expediată nu
meroșilor distribuitori.

Potrivit agenției, thonul din a- 
ceste conserve este susceptibil de 
a conține un microb (bacillus 
botulinus) care provoacă un ansam
blu de fenomene toxice denumii

din

peranțele unor con
ducători militari 
portughezi în lichi
darea „aventurii an
goleze" după siste
mul blitz s-au dove
dit neîntemeiate, 
vădește dificil, în-Războiul se.

delungat, obositor și lipsit de 
perspective pentru Portugalia. 
Moralul trupelor este extrem de 
scăzut. Lozincile patriotarde puse 
în circulație de aparatul propa
gandistic al Lisabonei sînt lipsite 
de răsunet. încep să se manifeste 
cazuri de șovăială în executarea 
unor ordine sîngeroase, chiar și 
dezertări. „Luînd hotărîrea de a 
părăsi armata portugheză am 
vrut să dovedesc nu numai refu
zul meu de a colabora cu colo
nialiștii, ci să obțin posibilitatea 
de a-mi pune toate forțele în 
slujba cauzei pentru care luptă 
africanii" -— a declarat Silvano 
Manuel de Lus fost locotenent în 
trupele coloniale portugheze din 
Angola.

Avea dreptate săptămînalul 
britanic „NEW STATESMANN' 
cînd scria : „Situația militară din 
Angola este de fapt mult mai se
rioasă decît se arată în mod ofi
cial la Lisabona". Săptămînalul 
înfățișează imagini deloc tranda
firii : „Soldații păzesc orașele și 
căile de comunicații, dar sînt 
prea puțin dispuși să pătrundă în 
junglă pentru a-i urmări pe ad
versarii lor. Ofițerul de rînd și 
soldații din plutonul său nu riscă 
aceasta". Și trebuie menționat că 
în Angola nu sînt expediate re
gimente obișnuite, ci unități spe
ciale recrutate din elementele so
cotite „sigure", capabile să se de
dea la reprimări fără scrupule.

Efectivul trupelor portugheze 
care operează în Angola « fost 
mărit continuu. Cu toate acestea, 
patrioții angolezi acționează cu 
îndrăzneală. Ziarul „DAILY, 
MAIL" din Johanesburg arăta în- 
tr-o corespondență din Angola

Nambuangong și Quitexe, s-au 
desfășurat recent violente cioc
niri. Știrea transmisă de „ASSO
CIATED PRESS" demonstrează 
eșecul mult lăudatei „pacificări* 
anunțate la Lisabona. Un repor
ter de la ziarul londonez „DAILY 
MAIL" constata : „In comparație 
cu primele zile ale răscoalei in
surgenții sînt mai bine organizați 
și ceea ce este mai important 
sînt mult mai bine înarmați".

Strategii de la Lisabona își clă
desc planurile lor războinice ba- 
zîndu-se în primul rînd pe... „ge
neralul Casirnbo'. Generalul a- 
ccsta este nădejdea colonialiștilor 
în frămîntata Angola, singurul 
lor aliat. Singur, dar nu și sigur, 
fn fond, cine-i misteriosul Ca
simbo ? „Generalul Casimbo" — 
așa-i spun africanii cu o mușcă
toare ironie vîntului uscat care 
invadează savana angoleză în to
iul verii. Atunci, în perioada se
cetoasă, portughezii incendiază 
desișurile înalte ale „ierbii de e- 
lefant“ în speranța că astfel răs- 
culații vor ieși din ascunzătorile 
lor și vor putea fi lesne nimiciți.

„Generalul Casimbo" aduce 
multă jale, dar nu poate frînge 
lupta angolezilor. Iar dacă-i vor
ba de vîrit, să amintim ce scrie 
ziarul britanic „DAILY MAIL" : 
„Vîntul și-a schimbat direcția și 
a atins o viteză îngrijorătoare 
pentru guvernul lui Salazar".

Alianța celor

fără speranță

un

botulism. Intr-un singur depozit 
din Brooklyn au iost depistate 
2 500 de cutii de asemenea con
serve.

• BEIRUT. — Agenția France 
relatează că la îl aprilie a lost 
semnat un important acord între 
companie petroliferă americană 
,.Dubai Petroleum“ și emirul din 
Dubai, prin care se concesionează 
amintitei companii dreptul de 
prospectare și exploatare a petro
lului din acest teritoriu, „Dubai 
Petroleum" este proprietatea socie
tății „Continental Oil Company“. 
Concesiunea este acordată pe 45 
de ani și intră în vigoare imediat.

Emiratul Dubai se atlă așezat 
pe așa-numita Coastă a Piraților 
din Golful Persic. Populația 
este de 45 000 de locuitori.

alazar a acordat 
interviu. Esența de
clarațiilor se află 
concentrată într-un 
singur paragraf: 
„Portugalia nu se 
va împăca nicioda

tă cu ideea de a acorda inde
pendență teritoriilor sale de pes
te mări. Portugalia își concen
trează fără șovăire toate forțele 
pentru înăbușirea oricărei răs
coale sau rebeliuni, în baza drep
tului la autoapărare și în numele 
datoriei noastre de a apăra viața 
și avutul oamenilor care 
sub autoritatea suverană 
gheză”. Nu vom discuta absur
dele „argumente". Doar 
YORK TIMES" exclama: 
există oameni mai încăpățînat! 
îu respingerea realității vieții 
din secolul XX decît actualii gu
vernanți ai Portugaliei". Impor
tant în declarațiile lui Salazar 
este faptul că Portugalia nu in
tenționează să renunțe la aven
tura sa colonială din Angola, nu 
intenționează să se acomodeze 
realității contemporane. Salazar 
pare decis să lupte pînă la ulti
mul escudos din vistieria portu
gheză.

Trei cîrmaci ale unor învechite 
încearcă să-și unească pu

terile spre a ține piept furtunilor
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Violent incendiu 
în Filipine

• MANILA. — După cum trans
mite agenția Associated Press, 
2 500 de persoane au rămas iară a- 
dqpost în urma unui incendiu vio
lent care a izbucnit la 12 aprilie 
la Masbate (în centrul Filipinelor). 
Pagubele pricinuite de incendiu 
sînt evaluate la un milion și ju
mătate de dolari.
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T ratativeleCAIRO 13 (Agerpres). — După o întrerupere de o zi, tratativele tripartite în vederea constituirii unei uniuni federale între R.A.U., Siria și Irak, care se desfășoară la Cairo, au fost reluate în dimineața zilei de 13 aprilie. Comentariile apărute la 13 aprilie în presa din Cairo indică însă că nu a fost realizată o înțelegere în privința tuturor punctelor.Astfel, cunoscutul ziarist e- giptean Hassanein Heykal, care exprimă de obicei punctul de vedere al președintelui

Elementul esențial îl reprezin
tă dominația acelorași monopo
luri în ramurile-cheie ale econo
miei țărilor atrase in alianța ce
lor lipsiți de speranțe. In fond, 
20 de mari companii (în majori
tate americane și engleze) au cu
vîntul hotărîtor în stabilirea po
liticii „africane" a puterilor ves
tice. Remarca cu ironie revista 
„FRANCE OBSERVATEUR" că 
„Portugalia acționează ca man
datară a marelui capital străin". 
Aceeași revistă amintea că resur
sele angoleze au fost predate 
companiilor străine. Aproape to
talitatea acțiunilor trustului care 
monopolizează extracția și co
merțul cu diamantele angoleze a- 
parțin societății „Union Minière 
du Haut Katanga" și băncii Mor
gan, grupurilor Oppenheimer și 
Guggenheim si mai ales lui „An
glo-American Corporation of 
South Africa”. Piața cafelei este 
dominată de trustul belgian Ral- 
let. Soarta petrolului angolez 
este în mîinile lui „Chase Na
tional Bank".

Deoarece din motive politice, 
puterile occidentale manifestă o 
prudență crescută în trimiterea 
de armament către Salazar, prin 
intermediul lui Welensky vor pu
tea fi achiziționate armele de 

care colonialiștii portughezi au 
nevoie în Angola. Deocamdată, 
însă, Welensky se clatină pe fo
toliul lui ministerial și nu știe 
ce-i va aduce ziua de mîine.

Planurile alianței celor con
damnați de istorie țin seama și 
de serviciile lui Chombe. La în
ceputul anului 1963, marioneta 
din Elisabethville a trebuit să 
părăsească, cel puțin temporar, 
scena congoleză. Atunci merce
narii săi albi și sute de jandarmi 
katanghezi s-au refugiat în An
gola. O seamă de oameni de în
credere ai lui Chombe au primit 
„oferte de serviciu“ în Angola. 
Experiența lor în samavolnicie se 
vădea prețioasă administrației 
coloniale portugheze...

In calculele colonialiste intră 
și intenția de a diviza forțele 
care luptă pentru independența 
Angolei, de a le împinge în con
flicte interne. Firește, aceste ma
nevre au sporit dificultățile 
luptei eliberatoare din Angola. 
Totuși, combinațiile colonialiste 
nu își vor atinge obiectivul pro
pus. Unul din liderii mișcării pa
triotice din Angola, Eduardo Dos 
Santos, afirma convingerea că 
„poporul din Angola este hotărît 
să continue lupta pînă la victo
ria finală", învingînd nu numai 
pe cîmpul ciocnirilor armate, ci 
și în bătălia politică.

Prezentul este dificil, dureros, 
împovărător, șirag nesfîrșit de 
suferințe, dar luptătorii pentru 
libertatea Angolei știu că va veni 
ziua cînd lacrimile vor fi șterse 
de pe obrajii Angolei, cînd ră
nile vor fi cicatrizate, iar ango
lezii vor simți gustul neasemuit 
de dulce al libertății !

EUGENIU OBREA

de la CairoNasser, făcînd un bilanț al tratativelor care s-au desfășurat pînă în prezent, scrie că se mențin divergențe între reprezentanții R.A.U. și cei ai partidului Baas, în special din Siria, cu privire la problema partidelor politice.Totodată, presa din Cairo informează că cele trei delegații au căzut de acord ca în funcția de președinte al noului stat federal să fie numit Gamal Abdel Nasser, dar nu s-a luat încă o hotărîre privind atribuțiile președintelui.


