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Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Romine s-a înapoiat în Capitală

Lq sosire pe aeroportul Băneasa.

Simbătă la amiaza s-au îna
poiat în Capitala, venind de la 
Moscova, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul de
legației romine, Petre Borilă 
și Leonte Răutu, membri ai 
delegației care au participat 
la cea de-a 43*a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și la Consfătuirea 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești.

In întîmpinare, la aeroportul 
Băneasa au venit tovarășii 
Chivu Stoica, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Nico- 
iae Ceaușescu, Alexandru Drâ- 
ghici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumi

tru Coliu, general de ar 
mată Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Janos Fa- 
zekaș, Alexandru Birlădeanu, 
membri ai C.C. al P.M.R., mem
bri ai guvernului, ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, con
ducători ai organizațiilor ob
ștești și ai instituțiilor centrale, 
activiști de partid, de stat și ai 
organizațiilor obștești, ziariști 
romîni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au fost de față A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, șefii altor misiuni 
diplomatice acreditați in R. P. 
Romrnâ și membri ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice.

La coborîrea din avion, mem
brii delegației au fost salutați 
cu îndelungi aplauze.

Un grup de pionieri !e*au 
oferit buchete de flori.

★
Cu același avion a călătorit 

spre patrie delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Populare Bulgaria, alcătuită din 
tovarășii : Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
conducătorul delegației, Anton 
lugov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Dimitâr Ganev, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Prezidiului

Adunării Populare a R.P. Bulga
ria, Vîlko Cervenkov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mitko Grigo
rov, secretar al C.C, al P.C. 
Bulgar, Ruben Avramov, mem
bru al C.C. al P.C. Bulgar.

Cei prezenți au salutat căldu
ros pe oaspeți. Pionieri le-au 
oferit buchete de flori.

După o scurta oprire la Bucu
rești, membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R.P. 
Bulgaria și-au continuat călăto
ria spre Sofia cu trenul.

(Agerpres)

MAI APROAPE
SUCCESE ALE INDUSTRIEI UȘOARE ÎN ANUL 1960 • 39 DE 
ÎNTREPRINDERI ȘI-AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL ÎNAINTE 

DE TERMEN • CE PRODUSE Șl SORTIMENTE NOI VOR 
APARE ÎN ANUL VIITOR ÎN MAGAZINE

în fiecare zl, din întreaga 
țară, tot mai multe întreprin
deri, uzine și fabrici anunță In* 
deplinirea înainte de termen a 
sarcinilor anuale de plan și a 
angajamentelor luate. Muncind 
cu o deosebita hărnicie, cu un 
entuziasm tot mai sporit, oame
nii muncii dau viață cu succes 
sarcinilor încredințate de partid.

Astăzi te invităm, tinere citi
tor, la o discuție despre succe
sele industriei ușoare, din care 
39 de întreprinderi au îndepli
nit pînă acum planul anual de 
producție.

Ce te-ar Interesa să afli în 
primul rînd despre industria 
noastră ușoară ?

— Multe m-ar Interesa. Toate 
succesele ei mă bucură, le văd 
cum se zice în... vitrine, sau 
pe mine, le simt direct. Aș vrea 
sa știu, în cîteva cuvinte, de 
unde am pornit.
- Am pornit de la foarte pu

țin. Un exemplu. In 1938, soco
tit an înfloritor pentru economia 
burgheză produceam 10.800.000 
m.p. țesături de mătase. în a- 
cest ans producem circa 
24.000.000 m.p. țesături de mă
tase. Anul acesta producem cu 
peste 16.000.000 perechi de în
călțăminte mal mult decît In 
anul 1950.
- Care slnt succesele obținu

te de Industria ușoară în acest 
an ?

« Uite, după dat» prelimina
te, magazinele noastre vor des
face anul acesta peste prevede
rile planului aproape 2.800.000 
bucăți tricotaje de bumbac, 
370.000 bucăți tricotaje de lină, 
360.000 bucăți tricotaje de mă
tase. Pantofii pe care i-ai cum- 

i parat azi sau îi vei cumpăra 
j mîine sînt din cele 400.000 pe- 
! rechi realizate peste planul a- 
1 nului 1960.

Simplu șî limpede, nu ? Sînt 
cifre care n-au termen de com
parație cu trecutul, care oglin
desc grija cu care partidul în
conjoară pe oamenii muncii, 
faptul ca în centrul politicii 
partidului nostru se află zi de 
zi creșterea continuă a nivelu
lui de trai al poporului. Ele vor
besc despre entuziasmul, des
pre hărnicia și priceperea cu 
care lucrează oamenii muncii 
pentru a înfăptui sarcinile pri
mului an din planul șese nai.

- Ce se va produce în anul 
viitor ? Ce vom vedea în vitri
nele magazinelor ?
- Realizările acestui an con

stituie doar preludiul anilor ce 
vor veni, ani în care industria 
noastră ușoara, prin grija parti
dului, va face pași mari spre 
satisfacerea tot mai completă 
a necesităților, gustului și exi
genței cumpărătorilor.

Ești curios — și e Anormal — 
să afli ce va fi nou în industria

ușoară în anul 1961. Hal sa 
facem atunci împreună o călă
torie în anul viitor. Să ne oprim 
în fața vitrinelor, să intrăm în 
magazine, să vizitam fabricile. 
De acord ?
- De acord, gata de drum.
- Sa începem cu magazinele 

de textile. Noutăți sînt multej 
14 articole noi de bluze și că
măși, 48 modele noi pentru im
primeuri. Zîmbești în fața numă
rului mare de desene și modele. 
Iți plac ? 500 desene noi pen
tru imprimeuri, 2.500 desene șl 
modele noi în industria linei, 
800 în industria mătăsii. Acum 
sînt și mai frumos lucrate, mal 
îngrijit

Sa mergem șl în fabricile cane 
le produc. Multe s-au dezvoltat, 
au fost dotate cu utilaje mo
derne. Muncitorii lucrează cu 
grijă, cu dragoste, cu adînca 
înțelegere, că lucrează pentru 
tine, pentru noi, pentru ei în
șiși.
- Care sînt prevederile pen

tru anul viitor ?
— La întrebarea asta nu e 

greu de răspuns. Daca vrei, no
tează, se cuvine să ții minte 
aceste date : în anul 1961 se 
vor produce, peste realizările 
acestui an, cu circa 7.000.000 
m.p. țesături de lină, 43.000.000 
m.p. țesături de bumbac. Pro
ducția firelor de bumbac va 
crește în anul viitor față de 
realizările anului 1960 cu 16,5 
la suta, a țesăturilor din fire

sintetice cu 22,4 la sută. Vrei 
să afli și alte noutăți din in
dustria ușoară ? Anul viitor, de 
exemplu, se vor produce cu 
aproape 17 la suta mai multe 
confecții, cu 43,1 la sută mai 
multe tricotaje din mătase de
cît sau realizat anul acesta, 
cu 32,1 la sută mai mulți cio
rapi din fire sintetice (din care 
cu 73,9 la sută la supraelastici) 
cu 18,5 la sută mai multe arti
cole de blănărie cu 30,4 la sută 
mai multe mașini de aragaz,

« Dar încălțăminte ?
— Și la încălțăminte au fost 

luate măsuri pentru a se realiza 
o încălțăminte mai ușoară, mai 
flexibilă, frumoasă și trainică. 
In anul 1961 întreprinderea 
„Nicolae Bălcescu" din Capi
tala va produce încălțămin
tea cu talpă vulcanizatâ prin
să direct pe piele, la Fa
brica „lanoș Herbak" din Cluj 
se vor produce pantofi pentru 
femei confecționați sistem „As- 
tra". In primul semestru al anu
lui viitor în magazine se vor găsi 
200-250 modele noi de încălță
minte (aproape atîtea cîte au 
fost în întreg anul 1960).

r- Sînt lucruri îmbucurătoare.
- După cum vezi. In anul vii

tor industria ușoară va lupta ca 
să pună la dispoziția oameni
lor muncii cantități însemnate

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. 3-a)
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harnicii muncitoridin industria ușoara 
dauanul aresta peste sarcinile deptam

Spre prima literâ din alfabet...

In raionul Murgeni

„Sărbătoarea majoratului"
IAȘI (de la cores

pondentul nostru). —
Sărbătorile noi, so

cialiste, își fac loc 
tot mai mult în viața 
tinerilor colectiviști 
din regiunea lași. In 
raionul Murgeni bu
năoară, anul acesta se 
va organiza pentru 
prima dată sărbă
toarea majoratului 
pentru 580 d* tineri 
car* împlinesc 18 
ani și devin cetățeni 
ai Republicii.

Comitetul raional 
V.T.M., în colabora

re cu comitetul exe
cutiv al sfatului 
popular raional au 
luat o seamă de mă
suri pentru pregătirea 
acestui eveniment 
deosebit. Cei 580 de 
tineri, cu ajutorul 
profesorilor de isto
rie, directorilor că’ 
minelor cultural* și 
dirijorilor formații
lor artistice din ra
ion studiază Consti
tuția statului nostru, 
învață cîntece revo
luționare și patrioti
ce, printre car* Im

nul de stat al R.P.R., 
Internaționala, Măreț 
pămint al patriei iu
bite.

In ziua de 22 de
cembrie, va avea loc 
sărbătoarea majora, 
tului la Casa raiona
lă de cultură din 
Murgeni. Aid vor 
participa tineri din 
comunele Murgeni și 
Schineni, In ultima 
săptămlnă a anului 
se va desfășura săr
bătoarea majoratului 
in alte 12 comun* 
din raion.

Alături 
de colegii noștri, 
artiștii amatori

400.000.
ÎNCĂLȚĂMINTE

13.000000
ARTICOLE DE 
ST ) C LARI E

Noi întreprinderi 
raportează 

îndeplinirea 
planului anual
• Colectivei* d* muncă din 

întreprinderii* care aparțin 
Direcției exploatărilor minie
re din Ministerul Industriei 
Petrolului și Chimiei rapor
tează îndeplinirea cu 35 de 
zile înainte de termen a pla
nului anual la producția glo
bală și marfă. Printre pri" 
mele unități car* lucrează în 
contul anului viitor tint sa
linele Ocnele Marii Ocna Mu
reș, Ocna Dej și Slănic.

In cele 11 luni care au tre
cut din acest an minerii din 
salin* și muncitorii din ca
riere și alt* întreprinderi au 
extras în plus, față d* reali
zării* întregului an 1959, a- 
proape 150.000 ton* d* sa
ramură pentru industria do- 
rosodică, 40.000 tone de sare 
și 60.000 ton* de calcar.

• Unitățile comerciale 
au primit în acest an de la 
fabrica de confecții „Prole- 
letarul roșu“ din Bîrlad a- 
proape 65.000 de articole 
date peste planul anual. 
Spiritul gospodăresc mani
festat în folosirea materiei 
prime și unele măsuri teh- 
nico-organizatorice luate 
au ajutat pe muncitorii a- 
cestei întreprinderi să rea
lizeze economii în valoare 
de un milion lei peste plan.

tn primele zece luni ale 
anului muncitorii, inginerii 
și tehnicienii fabricilor și 
uzinelor din regiunea Iași 
au obținut economii peste 
plan în valoare de aproape 
57 milioane lei. în această 
cifră sînt cuprinse și reali
zările obținute de colecti
vele de la fabrica de anti
biotice din Iași și fabrica 
de rulmenți din Bîrlad. 
care au economisit în acest 
timp peste plan 2.420.000 și 
respectiv 3.800.000 let

( A ger preș)

TRICOTAJE 
BUMBAC

In Capilală

A început 
construcția 

a șase școli noi
In Capitală a început con

strucția a șase școli noi cu 
128 de săli de clasă. Viitoa
rele școli, care se ridică tn 
diferite cartiere ale Bucu- 
reștiului, vor avea fiecare cite 
două laboratoare și două ate
liere pentru lucrări practice.

Ca și tn întreaga țari, nu
mărul construcțiilor școlare a 
crescut și tn București an d« 
an. La începutul acestui an 
tcolar, de pildă, la dispoziția 
elevilor au fost puse 154 săli 
de clasă noi, precum și 32 de 
laboratoare și ateliere bine 
utilate.

(Agerpres)

Am văzut un actor vîrst- 
nic, valoros, cu o boga
tă și îndelungată expe

riență artistică, stăpînit de e- 
moție, urmărind încordat din 
culise evoluția pe scenă a 
unor tineri artiști muncitori 
care întruchipau — sub im
pulsul unei reale emoții crea
toare — rolurile atît de dragi, 
atît de înnobilatoare ale unor 
eroici luptători comuniști din 
anii negri ai exploatării bur- 
ghezo-moșierești. „Copiii" lui 
— cum le spunea maestrul cu 
atîta dragoste amatorilor — 
i-au făcut cinste prin adevă
ratele lor creații. Am văzut, 
nu de mult, un tînăr actor 
urmărind transfigurat evolu
ția unor și mai tineri artiști 
amatori — care întruchipau 
cu măiestrie pe eroii unei 
lumi fantastice : erau pionie
rii din orașul nostru care pe 
scena Palatului Pionierilor 
porniseră într-o miraculoasă 
„călătorie a micilor astro- 
nauți".

Am creionat doar două din 
numeroasele imagini care ex
primă legătura strînsă dintre 
actorul profesionist din tea
trul nostru și colegul lui — 
amatorul din uzină, fabrică, 
gospodăria agricolă colectivă 
sau școală. Imaginea ar pă
rea incompletă dacă n-am a- 
minti că ea începe a se con
tura încă de la lectura la 
masă a piesei sau poate mai 
devreme, în discuțiile cu ti
nerii despre rolul educativ al 
teatrului, despre piesa prefe
rată sau eroul îndrăgit și luat 
drept model în diverse împre
jurări din viață.

însetați de realizări cît mal 
desăvîrșite, artiștii amatori 
din regiunea noastră primesc 
și așteaptă întotdeauna cu 
bucurie în mijlocul lor pe ar
tistul profesionist, convinși că 
au de la el multe de învățat. 
Cu experiența și cunoștințele 
sale actorul poate asigura o 
dezvoltare armonioasă a echi
pelor, poate aduce o prețioa
să contribuție la creșterea ne
contenită a măiestriei artisti
ce a amatorilor. Acest lucru 
l-au înțeles tinerii actori din 
teatrul nostru care s-au hotă- 
rîț să sprijine cu însuflețire

și continuitate munca colegi
lor lor amatori. Lucrînd cu 
echipele de la Fabrica „Ni- 
vea“, Uzinele „Ernst Thăl- 
mann" și „Steagul Roșu“, de la 
căminele culturale din Teliu, 
Măieruș, Feldioara etc., Casa 
raională de cultură Sighișoa
ra, ca să amintim doar cîte- 
va, actorii și regizorii tineri 
au conceput pregătirea artiș
tilor amatori ca pe propria 
lor pregătire. Actori ca Dan 
Puican, Flavius Constantines- 
cu, George Gridănușu, Mihai 
Popescu, Vivi Candrea-Ne- 
leanu și alții au avut bineme
ritate satisfacții în confruntă
rile cu spectatorul, azi din ce 
în ce mai receptiv la frumos 
și exigent în egală măsură 
față de un colectiv artistic 
profesionist sau față de unul 
amator.

Comuniștii, utemiștii și ti

nerii actori din colectivul nos
tru împletesc strădania pro
priei lor perfecționări artisti
ce cu aceea de a crește talen
te viguroase din tot mai nu
meroasele echipe artistice a- 
matoare.

Cu sprijinul organizației de 
partid, organizația noastră 
U.T.M. se străduiește să cree
ze acel climat în care tînărul 
actor să nu se declare mulțu
mit cu munca sa la teatru 
dacă nu va avea nimic de 
spus și despre felul cum a a- 
jutat la creșterea măiestriei 
artistice a amatorilor.

„Creșterea amatorilor" a de-

ANTOANETA BORȘ
Secretara organizației U.T.M.

de la Teatrul de Stat din 
Orașul Stalin

(Continuare în pag, 3-a)

Citiți
Pag. 2-a:

Citește și răspunde!
Concurs-ghicitoare 

în ajutorul tinerilor 
care doresc 
să participe 

la concursul 
„Iubiți cartea11

pinguini
tn (Băzăgatt

în fotografia noastră lîmbesc dteva din membrele brigăzii de operatoare textiliste condusă de 
Elena Drăgulescu de Ia Fabrica de fire șl fibre sintetice de la Savinești. Această brigadă este 

fruntașă In lupta pentru obținerea unor produse de bună calitate.
Foto i C. VICTOR

Aproape să n-o recunosc pe 
Chira. De fapt, dacă nu i-aș fi 
auzit glasul, aș fi trecut pe lin
gă ea ca pe lingă oricare alt 
trecător și aș fi scăpat astfel pri. 
lejul să mă înlîlnesc cu o cole
gă pe care n o văzusem de șase 
ani. Veselă ca totdeauna, parcă 
ieri ne-am fi văzut ultima oară. 
Chira m-a recunoscut deîndată.

— Ce mai faci, leatule ?
— Ce să fac, i-am răspuns. 

Ce.am învățat. Cu oile...
Chira a rîs din nou. Așa rîdea 

ea încă din școală, cînd cineva 
făcea glume pe socoteala pasiu
nii sale pentru creșterea oilor. 
(La noi la școala 
Rimnicu Sărat 
fiecare avea cî- 
te-o pasiune, iar 
Chira Baciu se 
număra printre 
sionați făuritori i 
viitor).

— Tu pe unde mai ești ? — 
am întrebat-o.

— Exact acolo und* visam 
să fiu.

Am făcut un efort ca să-mi 
aduc aminte și am exclamat.

— Evrika! Te pomenești că 
ai ajuns în Bărăgan ?

— în chiar inima Bărăga
nului — a silabisit Chira. Adică 
la Filimon Sîrbu.

Totdeauna Chira a fost o fată 
care știe ce vrea. Iată un coleg 
care și-a atins scopul.

— Și ai luptat mult ca să 
ajungi în Bărăgan ?

— Ca să fiu cinstita, nu prea. 
Cînd l.a mutat pe soțul meu la 
Filimon Sîrbu m-am dus după 
el Conform codului familiei, 
soția este datoare...

Zîmbetul Chirei mi s-a părut 
de data asta cam ciudat. Nu 
cumva...

— Nu cumva nu lucrezi ? T*-i 
fi făcut gospodină ?

Chira a rîs de data asta din 
plin.

« Cum îți închipui ? Lucrez,

sigur că lucrez. Soțul meu la 
început n-a prea fost de acord, 
dar l-am convins.

Am răsuflat ușurat. Totdea
una îmi pare rău cînd aud de 
vre-un om car* a învățat de' 
geaba. Cum puteam să-mi în
chipui eu că tocmai Chira o să 
se lase convinsă 
simplă gospodină, 
la pasiunea ei ?

— Ei, atunci totul e 
în regulă.

Și am început să 
despre altceva

înainte de despărțire, după 
ce am vorbit despre tot ce fac 
eu, am întrebat-o:

sa 
să

ajungă o 
renunț*

bin*. E

zootehnică din

vorbim

FOILETON
cei mai pa- 

de planuri de

— Dar nu 
mi-ai spus ni
mic despre ma
rea ta pasiune, 
spus multe pen- 
m-ai lăsat să

— Nu ți-am 
truca nu prea 
vorbesc.

— Ce să mai vorbești? Toată 
lumea iți cunoaște protejatele: 
oile.

Nici nu vă puteți închipui în 
ce hohote a izbucnit ea.

— Oi, dragă, poate să crească 
tn Bărăgan oricine.

Și — savurînd dinainte efec. 
tul — Chira a coborît glasul și 
mi a spus rar.

— Eu mă ocup cu alte... ani
male. De pildă, pinguinii.

— Pinguinii?
Am privit-o dintr-o parte, 

pieziș, neințelegind gluma Am 
așteptat să continue. Dar ea mă 
privea. gustînd în înfățișarea 
mea, efectul scontat.

— Degeaba te chinui, că n-o 
să pricepi Nu-i o glumș^

A desfăcut apoi poșeta și a 
scos din ea un pachet de țigări,

— Nu vezi?
— Nu... Adică da... Dar de 

fapt ce trebui* să văd?

Un fost coleg, 
p conf. P. DANILA

(Continuare în pag. 3-a)



.VERIFICAȚI-VĂ CUNOȘTINȚELE 

DE CULTURĂ GENERALĂ-

Concurs-ghicitoare în ajutorul tinerilor care doresc să participe la Concursul „Iubiți cartea
» 7 oua etapă a concursului nostru 
l\l „Verificați-vă cunoștințele de cul- 

■L ’ tură generală" este menită să sti
muleze interesul tineretului pentru citi
rea literaturii, să atragă un număr cit 
mai mare de tineri la concursul „Iubiți 
cartea". Materialele care sint publicate 
în pagina de față și cele care vor apărea 
in paginile viitoare se referă la lucrări 
din bibliografia concursului „Iubiți car
tea".

Pentru a putea participa la concursul

nostru, tinerii trebuie să se adreseze 
deindată comitetelor organizațiilor 
U.T.M. cu cererea de a fi înscriși in con
cursul „Iubiți cartea", să se adreseze 
bibliotecarilor pentru a li se indica lista 
cărților obligatorii și a celor la alegere 
cuprinse in bibliografia acestui concurs. 
Pentru a putea răspunde la întrebările 
concursului nostru ghicitoare, tinerii 
trebuie să viziteze cit mai des bibliote
cile, să citească cu perseverență cărțile 
de literatură ideologică, politică, beletris-

tică cuprinse In bibliografia concursului 
„Iubiți cartea."■

Sorbind cu nesaț, din comorile cultu
rii, tinerii își vor dezvolta dragostea pen
tru frumos, iși vor lărgi orizontul cultu
ral, iși vor imbogăfi cunoștințele atît de 
necesare făuritorilor unei vieți noi.

UTEMIȘTI ȘI UTEMISTE, TINERI 
ȘI TINERE DE LA ORAȘE ȘI SATE!

PARTICIPAȚI LA CONCURSUL „IU. 
BIȚI CARTEA' I

PRIMELE
STRUNGURI IN ANII

Din c* lucrare 
au fost extras* 

rindurile 
d* mal jos î

0

„...Fără înțelegerea lim
pede a faptului că nu
mai prin cunoașterea 
precisă a culturii create 
de întreaga dezvoltare a 
omenirii, numai prin pre
lucrarea el. se poate con
strui o cultură proletară, 
fără această înțelegere 
nu vom putea îndeplini 
sarcina aceasta. Cultura 
proletară nu ecte ceva 
caro vine nu m știe de 
unde, nu ecte o născo
cire a oamenilor caro 
Iși zic specialiști in cul
tura proletară. Toate a- 
cestea sint curate prostii. 
Cultura proletară trebuie 
să apară ca a deivol- 
tare firească a acelui 
baga) de cunoștințe pe 
care omenirea le-a ela
borat sub jugul societății 
capitaliste, a societății

Din ce carte cuprinsă 
In bibliografia concursu
lui „Iubiți cartea* tint 
extrase ilustrațiile ală
turate ?

Cine este autorul lor 9 
Ce momente reflectă 

fiecare din ele ?

25 puncte

capitaliste, a societății 
moșierești, a societății 
birocratice. Toate aceste 
drumuri și cărări duceau, 
duc șl vor continua să 
ducă spre cultura prole
tară, la fel cum econo
mia politică, prelucrată 
do Man ne-a arătat la 
ce trebuie si ajungă so
cietatea omenească, ne-a 
arătat trecerea la lupta 
de clasă, la începutul 
involuției proletare.

Cînd In rindurile repre
zentanților tineretului șl 
In rindurile unora dintre 
apărătorii Invățăminhilul 
nou auzim uneori atacuri 
împotriva țcoKi vechi, 
cînd auzim că școala 
veche era o școală a 
tocelii, noi le spunem că 
trebuie să luăm tot ceea 
ce a fost bun In școala 
veche. Nu trebuie să 
luăm de la școala veche 
sistemul de a împovăra 
memoria tlnăruiui cu un 
număr Infinit do cunoș
tințe, dintre caro */10 
erau inutile ți o zecime 
denaturate, dar aceasta 
nu înseamnă că putem 
să ne mărginim la con
cluziile comuniste șl si 
nu facem dectt să învă
țăm pe de rost lozincile 
comuniste. In acest fel 
mi poți făuri comunismul. 
Poți deveni comunist nu
mai atunci dnd Iți îmbo
gățești memoria cu cu
noașterea întregului te- 
«aur pe care l-a elaborat 
omenirea".

30 puncte

M.

CONCURSUL NOSTRU ESTE 
DOTAT CU NUMEROASE 
PREMII Șl MENȚIUNI CARE 
SE VOR ACORDA PARTICI- 
PANȚILOR CE AU REALIZAT 
CEL MAI MARE NUMĂR DE 
PUNCTE.

LA SFlRȘITUL CONCURSU
LUI FIECARE PARTICIPANT 
TREBUIE SA TRIMITĂ REDAC
ȚIEI RĂSPUNSURILE LA IN. 
TRESARI Șl TOATE CUPOA- 
NELE DE PARTICIPARE PRE
CUM Șl O NOTIȚA IN CARE 
SA SPECIFICE NUMELE, PRO
NUMELE, ADRESA, LOCUL 
DE MUNCA, PROFESIA, 
VIRSTA Șl FAPTUL DACA 
ESTE SAU NU PURTĂTOR 
AL INSIGNEI „PRIETEN AL 
GĂRȚH".

NOUĂ SUTE ȘAPTEîn
tură ...__ ___  ___
cuprinse în bibliografia con. 
cursului „Iubiți cartea" este și 
un roman înehinat tinerilor 
constructori de strunguri de 
la Fabrica de mașini-unelte 
„Iosif Rangheț". Publicăm ur
mătorul fragment și vă 
să spuneți care este 
și autorul cărții.

„Comisia de experți 
Institutul de proiectări sosi 
chiar în ziua cînd Crijan is
căli procesul verbal de termi
nare a primelor strunguri.

Hala de montare era pa
voazată de jur împrejur cu 
drapele și lozinci. Muncitorii 
veniseră pățiți în haine de 
sărbătoare, iar fanfara, deși 
afară ploua, îmbrăcase uni
forma cea nouă din doc alb 
cu petlițe albastre. Alămurile 
străluceau in bătaia becurilor 
din tavan. Cu Oniga nu se 
putea sta de vorbi: alerga de 
la direcțiune la sindicat, de la 
hala de montare la poartă, să 
vadă unde întîrzi» Far caș 
Otita.

Din București, de la ziarele 
central», veniseră cîțiva zia
riști foarte curioși, care-și no
tau cu o repeziciune uimitoa
re în carnețelele cu scoarțe 
colorate toate datele șl nu
mele montatorilor. Cei de 
la revista Flacăra și de 
la jurnalul cinematografic 
îl dăscăleau pe Brad, învă- 
țîndu-l că atunci cînd va fixa 
eticheta pe strung, să nu se 
uite la obiectiv, ci la strung. 
Ajutorii de operatori și elec
tricienii împînzeau întreaga 
hală. Un fotograf mai experi
mentat nu așteptase momen
tul solemn : în ciuda celor
lalți reporteri, lua cîteva poze 
pe nearanjate. Tovarășii de la 
ziarul local, mai obișnuiți cu 
fabrica, 
maistrul 
în haine 
când cu

Dar peste toată hărmălaia 
di» hală domaaa. atotputernic 
huruitul Bunoro» «1 mașini
lor. Macaragiul cobori și el 
din locașul lui din înălțimi și 
pipăi mașinile.

— Merg, spuse cu voce tare 
și nu voi să plece de lingă 
strung pînă cînd cineva din 
fundul halei strigă de cîteva 
ori după macara.

— Vin, vin, ce te agiți, nu 
vezi că au pornit strungurile?

Crijan fixă un cuțit în ma
șini și prinse o piesă în 
strung. Sîșiitul cunoscut al 
metalului încins, scurgerea e- 
vantaiului de așchii multico
lore fu singurul lucru ce a- 

atenția celor din ate-

lista cărților de litera- 
contemporană din R.P.R.

cerem 
titlul

de la

Publicăm mai jos cîteva fragmente dintr-un volum 
de versuri cuprins in bibliografia concursului „Iubiți 
cartea".

Cine este autorul, din ce volum sînt aceste versuri T

In anii noua sute șapte,
Ca din senin, în marte, într-o noapte 

S a ridicat spre cer, din Hodivoaia, 
Si din Fiâmînzi, și Stânilești, văpaia.

O suta, cum spusei, 
Fuseserâ-mpușcați ca 
Și răzvrătiți ai satelor, 
S-aducă deșteptare și

derbedei 
sculate 
dreptate.

Cătunul a râmat și mai sărac 
Ileana slugărește de-atuncoa la conac. 
E văduva lui Petre, ucit pentru stâpin 
Din ordinul ciocoiului bâtrin.

★
Proprietari, boieri si arendași 
Sint speriați și umblă ea guzganii 
Și încolțiți, simțindu-se vrăjmași,

Doresc să se impace cu țăranii.

15 puncta

0 LUCRARE
POPULARIZARE

SĂRRĂTOARE
Di» tt colsa de versuri este extras următorul frag-

20 puncte

mai jos cîteva

discutau cînd cu 
Crijan îmbrăcat fi el 
negre de sărbătoare, 
inginerul Ardeleanu.

de a înlesni cu-
___ ...___ mai temeinică a 
sistemului nostru planetar. în 

vorba despre me-

A ȘTIINȚEI

PERSONAJE

ROMAN

în

se

10 punct*

de 
o 

i e

ri
pe

Kiss în-
Insemna 

cuvintele 
șl strigi

Publicăm
notații făcute la cererea re
dacției noastre de autorul 
uneia dintre lucrările de 
popularizare a științei cuprin
să în bibliografia concursului 
„Iubiți cartea", la rubrica 
„cărți de popularizare a ști
inței și culturii”.

Despre ce carte este vorba ?
„Am scris cartea aceasta 

cu gîndul de a contribui la 
combaterea superstițiilor le
gate de o seamă de fenomene 
cerești și 
noașterea

20 puncte

carte este 
teoriți, comete și asteroizi — 
corpuri cerești cu masa mult 
mai mică decât a planetelor, 
dar care, ca și acestea, se ro
tesc în jurul Soarelui.

Istoria astronomiei cuprin
de momente „dramatice" In 
legătură cu acești „membri’’ 
ai familiei solare. Au fost pe
rioade cînd căderea pietrelor 
din cer a fost declarată de 
înalte foruri științifice drept 
„imposibilă“. pentru ca ulte
rior să se dovedească prove
niența lor cosmică.

Descoperirea primului aste
roid — Ceres — într-o regiune 
unde de secole se prevedea 
existența unei planete, a con
stituit începutul descoperirii 
a mii de corpuri cerești si-

milare, provenite probabil din 
explozia unei planete nesta
bile. în ce privește cometele, 
partizanii concepțiilor mistl- 
co-religioase le-au proclamat 
din totdeauna „semne divine", 
misterioase, folosindu-se de 
înfățișarea lor neobișnuită 
pentru a înfricoșa masele; 
astăzi a-ceastă superstiție a 
fost — ca atîtea actele — dez
mințită de știință.

Am căutat să arăt, în pagi
nile cărții, că astăzi natura 
asteroizilor și cometelor siste
mului nostru planetar este 
bine cunoscută. S-a demon
strat de pildă că meteoriții, 
singurele corpuri cerești care 
vizitează Pămîntul nu conțin 
nici un element chimic în 
afara celor cunoscute pe pla
neta noastră. în ce privește 
cometele, acestea se caracte
rizează prin rarefierea mate
riei lor ; cu 
nucleu 
foarte 
mulul 
uneori

Deși
inte de lansarea primului sa
telit artificial al Pământului 
de către oamenii de știință 
sovietici, ea tratează și despre 
unele probleme ale zborului 
interplanetar..."

20 punefe

excepția unui 
solid de dimensiuni 

reduse, tot restul volu- 
e ocupat de gaze șl 
de pulberi.
cartea este scrisă îna-

/» cere Un piesele cuprins, 
ia btbliogra.be concursului 
„Iubiți ccrtea* găsim urmă
toarele personaje:

Comunicațt-ne ce mo
mente reprezintă fiecare 
din ilustrațiile alătu-

25 puncte
un

10 puncte

„Gergely 
cearcă să-și 
In carnețel 
secretarului 
mereu :

— Mai încet, nu pot 
așa repede...

— Adică, așa e vor
ba ? se oprește Fele- 
can In șuvoiul cuvin
telor rostite cu pati
mă. Nu te mai omori, 
băiete. Ai articolul pe 
care l-am scris pentru 
gazeta de perete Și le 
găsești acolo pe toate.

Apoi arată spre pro
iectul noii hale de 
montaj :

— Să | scrii, Gerge
ly, că ăsta e visul nos
tru : hala de montaj I 
Va fi toată numai din 
sticlă și traverse de 
fier. Va fi ca o far
macie frumoasă, iar 
mentorii tocmai ca 
niște farmaciști in ha
late albe. In hala asta artera

In c* roman gătim acest 
fragment?

să lucreze fluierând. 
: Dar, ca să ajungem 

acolo, trebuie să ata
căm acum cu dinții 
încleștați vechile nor
me, mai întâi la cup
toarele de maleabili
zare, apoi la turnăto
rie și apoi — înainte I 

i — și la atelierele de 
prelucrare. Scrie-i Ro
zei, că după aceea... 
Se oprește și stringe 

i pleoapele gînditor : Ei, 
ce ! După aceea o să 

• vină alte sarcini... La 
noi nu i cu putință să 
te oprești pe loc, dra
gul meu, niciodată... 
Mai scrie-i că pe Cîm- 
pian l-am trimis la 
Fabrica de oțel „Brai- 
ner Bela- din Brașov, 
ca să învețe noul pro- 

\ codau, care M experi- 
î pMnteaat «ootoiecup-.

toarele de maleabili- 
zare. Scrie-i că infrn- 
gem decadentismul 
toate domeniile.

Gergely Kiss Iși 
dică privirea de 
însemnările lui, bănu
itor. Secretarul începe 
să ridă.

— Scrie liniștit așa 
cum ți-am spus : t" 
cadentismul. Roza 
să știe despre ce 
vorba.

Gergely Kiss 
luptă timp de două 
nopți cu răspunsul pe 
care trebuie să-1 tri
mită. A scris Rozei 
pe puțin cinci pagini. 
E mulțumit de lun
gimea scrisorii nu Insă 
și de conținutul șj de 
forma ei. Mai ales nu 
știe cum s-o înceapă. 
Scrisese „Dragă tava*

rășă Roza Zsigmond" 
dar ii îndeamnă parcă 
ceva s-o schimbe și să 
scrie „scumpă Roza’’. 
După aceea, li scrie 
despre cele culese din 
conversația cu secre
tarul și din articolul 
destinat pentru gaze
ta de perete. Iar mai 
departe urmează așa : 

„...Pînă acum a 
mers cum a mers, fi
indcă am transcris ce
le spuse de tovarășul 
Felecan. Astea au fost 
lucrurile principale 
Reducerea duratei de 
maleabilizare de la 
două sute de ore la o 
sută. Acum însă 
hei ! ce-ar fi să 
meze acum ?
s-au întâmplat atâtea 
de cînd ai plecat".

Cînd își sfirșește 
scrisoarea se crapă de 
ziuă...

btbliogra.be


Adunări de dări de seamă și alegeri 

în organizațiile de bază U. T. M. de la sate 

La baza succeselor — 
munca politică de masă

153 de fete și băieți din 
G.A.C. ,,N. Bălcescu", raionul 
Călărași ascultau ou atenție 
darea de seamă. Din cînd în 
cînd clătinau din cap a apro
bare. Era firesc. In darea de 
seamă se vorbea doar despre 
izbînzile lor, despre lipsurile 
pe care le-au avut, despre ex
periența acumulată intr-un 
an de muncă rodnică.

„Gospodăria noastră a obți
nut recolte frumoase și în a- 
cest an - se spunea în darea 
de seamă. La grâu s-au obți
nut 1.500 kg la ha, la porumb 
2.560 kg boabe, la sfeclă de za
hăr peste 17 tone la ha. La ob
ținerea acestor rezultate au 
contribuit, alături de vârstnici, 
și tinerii. Organizația U.T.M. 
a mobilizat tineretul la căra
tul și incorporatul în sol a 
4.500 tone de îngrășăminte, 
dintre care 2000 de tone prin 
muncă voluntară’.

O atenție mai mane a acor
dat organizația U.T.M. secto
rului zootehnic care a crescut 
în acest an de la 32 bovine la 
124, de la 113 porci la 284, de 
la 551 oi la 1398. Munca ti
nerilor din acest sector a con
stituit subieotul multor adu
nări generale U.T.M. în care 
aceștia au fost îndrumați să-și 
însușească și să aplice în viață 
metodele zootehnice înaintate. 
Ca urmare, prin aplicarea me
todelor științifica de îngrijire 
și furajare a animalelor s-a 
reușit ca toți tinerii ce lucrea
ză în sectorul zootehnic să ob
țină de la fiecare vacă fura
jată cite 300 litri lapte peste 
cantitatea planificată. La acea
sta a contribuit și faptul că 
organizația U.T.M. a dat o a- 
tenție deosebită asigurării ba
zei furajere. Din cele 90 ha de 
porumb-siloz cultivate în gos
podărie, 20 de ha au fost se
mănate, întreținute șl însllo- 
zate de către tineret, obținîn- 
du-se pe această suprafață o 
producție de 2950 tone.

Dar toate aceste rezultate 
nu au venit de la sine. Pentru 
obținerea lor organizația 
U.T.M. sub conducerea organi
zației de partid, a desfășurat 
o susținută muncă politică cu 
fiecare tînăr în parte.

Și aceasta nu a sunat ca o 
vorbă goală aruncată în sala 
înțesată de tineri. Ea a trezit 
amintiri, a făcut să treacă prin 
fata ochilor minții filmul mun
cii pasionate, entuziaste, des
fășurată cu pricepere de că
tre organizația U.T.M.

Ion Mihăilescu îșl pleacă 
capul, Așteaptă să fie dat e- 
xemplu, să fie criticat pentru 
cile greutăți a făcut el orga
nizației U.T.M. cu luni în ur
mă. Era chemat la muncă, la 
acțiunile organizației și nu ve
nea. Se plimba pe uliță cu 
Bănică Ion, C. Marin și alții. 
Iși amintește ca acum cind a 
fost chemat la comitetul 
U.T.M. Era și tatăl lui acolo. 
Știa că va fi criticat, muștru
luit. Știa și era pregătit. Ce 
se vîră ? Ce-i privește ? De ce 
l-au chemat și pe ăl bătrin ?

— Facem o echipă de tine
ret i s-a spus. Ce zici, vrei să 
lucrezi în ea ?

— Și pe tata de-asta l-ați 
chemat ?

— De asta. I-am cerut și Iul 
părerea. Zice că n-o să faci 
treabă. Dar noi credem că in
tr-o echipă de tineret n-o să 
te lași să fie altul mai înain
tea ta.

Ion Mihăilescu clătină din 
cap. Nu au trecut decit cîteva 
luni de atunci ! Și uite acum, 
îl laudă. Au auzit toți din sală 
cum l-a lăudat in darea de 
seamă. „Muncitor harnic, bă
iat de ispravă și sertos“. Se 
uită la alde Bănică și Marin 
și-și zimbiră cu mindrie. De 
veniseră cu toții „băieți de is
pravă’’.

— Cred unii că dacă am in
trat în gospodărie am și is
prăvit cu individualismul — 
spunea Tase Petru în aduna
re. Dar cînd folosești lucrul 
gospodăriei numai pentru tre
burile tale asta ce este ? în 

O plăcere pentru cei ce oferă 
și o bucurie pentru cei ce primesc 

Oferiți tuturor celor dragi 

Cadouri frumoase și utile
LUNA CADOURILOR

1 — 31 decembrie

organizată de Ministerul Comerjului
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loc să te duci cu căruța la 
muncă o tragi pe lingă casă și 
o folosești pentru ale tale. 
Asta ce este ? De aia noi, în 
organizația de brigadă, nu am 
tolerat așa ceva. Răuță Chiru 
știe. I-am spus cu vorbă bună 
odată, de două ari: Măi băie
te, păgubești gospodăria. Măi 
băiete asta-i apucătură de in
dividual. El — nimic. Cînd 
ți-era lumea mai dragă, pleca 
cu atelajul acasă să-și vadă de 
treburile lui Atunci ne-am a- 
dunat toți utemiștii și am dis
cutat cu el într-o adunare ge
nerală a organizației U.T.M. A 
plecat de acolo nădușit. Avea 
și de ce. Adunarea generală so
cotise că nu merită să mai 
fie conducător de atelaj. Pe 
urmă s-a apucat băiatul serios 
de treabă. Muncea cît trei. Dar 
vedeam noi că tânjea după cai. 
li erau dragi. Si-1 drept oă-i 
îngrijea bine. Mai târziu i-am 
dat înapoi atelajul. Acum este 
cel mai bun conducător de 
atelaje de la noi. Are peste 
200 zile-muncă. Ce-am vrut 
să zic ou asta ? Că noi nu tre
buie să lăsăm să-și facă men
drele la unul și la altul apu
căturile de individual, ci 6â le 
arătăm tinerilor că muncind 
pentru întărirea colectivei, 
muncesc pentru propria lor 
bunăstare.

în această privință, un rol 
important l-au avuit organiza
țiile U.T.M. pe brigadă. Prin 
acțiunile întreprinse ele au 
reușit să creeze în rîndui ute- 
miștilar o opinie colectivă pu
ternică împotriva tuturor ma
nifestărilor de indisciplină, a 
concepțiilor individualiste. Din 
organizația U.T.M. de la bri
gada nr. 4 fac parte 35 ute- 
miști. Ei formează astăzi un 
colectiv puternic, închegat, 
care a știut să situeze pe toți 
membrii săi în rîndui frunta
șilor pe gospodărie. Cind a 
constatat că Anghel Ion ți Stan 
Vasile fac o muncă de proastă 
calitate, acest colectiv s-a a- 
dunat seara, după lăsarea lu
crului, acolo pe cimp, și le-a a- 
rătat concret acestor tineri cât 
de dăunătoare este pentru co
lectivă munca de proastă cali
tate. Băieții și fetele din a- 
ceastă organizație i-au chemat 
pe acești doi tineri la întrece
re, cerind biroului U.T.M. pe 
brigadă să afișeze in mijlocul 
comunei rezultatele. Și nu 
după mult timp la panoul 
fruntașilor a apărut ți nume
le tinerilor Anghel Ion și Va- 
sile Stan.

& adunare a fost apreciată 
de asemenea ca bună și efica
ce munca desfășurată de or
ganizația U.T.M. în perioada 
recoltatului. într-o adunare 
generală U.T.M. s-a discutat 
cu seriozitate ce pot face ti
nerii pentru a-și aduce un a- 
port sporit în această campa
nie. In planul gospodăriei erau 
prevăzute 10 zile pentru a 
termina recoltatul griului. în 
această campanie celor 4 echi
pe de tineret le-au fost repar
tizate 40 ha. Adunarea gene
rală U.T.M. discutind cum se 
poate organiza mai bine mun
ca pe totul echipelor de tine
ret, cum pot fi repartizate 
mai bine forțele a con
statat că echipele de ti
neret pot termina recoltatul 
griului in 5 zile. Dar echipele 
au terminat recoltatul in 4 
zile iar după aceea au ajutat 
și celorlalte echipe aducînd 
astfel o contribuție însemnată 
la terminarea campaniei de 
recoltare pe întreaga gospo
dărie numai in 8 zile.

în adunarea generală a fost 
apreciat de asemenea și mo
dul in care propagandiștii au 
știut să muncească cu fiecare 
cursant în parte, să lege dis
cuțiile în seminarii de proble
mele concrete ale gospodăriei, 
în cercul condus de GheJeț 
Ștefan de exemplu, s-a discu
tat mult despre sectorul zoo
tehnic al gospodăriei. Propa
gandistul a confecționat gra
fice care au oglindit ce veni
turi însemnate poate - aduce 
gospodăriei dezvoltarea secto

rului zootehnic, cit de impor
tantă este munca pe care o 
prestează tinerii în acest sec
tor.

In cuvîntul tovarășilor din 
conducerea gospodăriei oare 
au participat la adunare, s-a 
subliniat importanța și utili
tatea acțiunilor patriotice în
treprinse de tineri. Tăierea 
celor 3000 maldăre de stuf 
pentru învelitul saivanului, 
dezinfectarea gropilor de si
loz, construirea a două puier- 
nițe cu lemn strâns voluntar 
de tineri, văruitul ți lipitul 
tuturor construcțiilor din 
G.A.C. etc., au adus gospodă
riei economii de peste 20.000 
lei din care s-au și cumpărat 
10 juninci de doi ani. în adu
nare s-a apreciat ca pozitiv 
faptul că înaintea fiecărei ac
țiuni de muncă patriotică, or
ganizația U.T.M. a desfășurat 
o susținută muncă politică in 
rindurile tineretului. Cind s-a 
hotărât tăiatul stufului pentru 
saivan, de pildă, președintele 
gospodăriei a fost invitat să 
le vorbească tinerilor intr-o a- 
dunare despre importanța a- 
cestei acțiuni, despre foloasele 
ei economice.

Toate aceste lucruri bune 
au fost apreciate de adunare 
care a cerut noului comitet 
U.T.M. să le continue, să le 
dezvolte.

Pornind de la sarcinile spo
rite pe care recenta Plenară 
a C.C. al P.M.R. le pune în 
fața oamenilor muncii de la 
sate, ținînd seama de critidle 
și propunerile utemiștilor, a- 
dunarea generală a luat o 
seamă de măsuri privind mo
bilizarea Și mai activă a tine
rilor Ia munca de întărire 
economico-organizatorică a 
G.A.C., privind întărirea mun
cii de educare politică a tine
retului. Iată mai jos cițeva 
din aceste măsuri, cuprinse 
In hotărârea adoptată de adu
narea generală :

— Ținerii colectiviști să 
transporte pe cimp cite 15 
tone de îngrășăminte natura
le pentru fiecare hectar de 
arătură ;

— apiicînd metodele agro
tehnicii inaintate, cele patru 
echipe de tineret să obțină de 
pe loturile încredințate, pro
ducții sporite cu 20 la sută la 
ha față de cele planificate ;

— toți tinerii din gospodă
rie să participe la cursurile 
agrozootehnice iar periodic, 
in ședințe de comitet Și adu
nări generale ale organizați
ilor U.T.M. pe brigăzi, să se 
analizeze cum își însușesc a- 
ceștia noi cunoștințe agro
zootehnice șl cum le aplică în 
viață.

— în urma creșterii numă
rului de animale, șe vor reco
manda încă 5 tineri care să 
lucreze în sectorul zootehnic ;

— prin munca tineretului se 
va asigura tnsliozarea a 13 
tone de porumb pe cap de a- 
nimal ;

— pină la 1 ianuarie se va 
crea în gospodărie un post 
utemist de control;

— cu forțele tineretului se 
vor planta in gospodărie 400 
pomi fructiferi, se va amena
ja parcul din fața sfatului 
popular, var fi întreținuți 4 
km de drumuri și se vor 
strânge 13.000 kg fier vechi ;

— periodic in adunări gene
rale U.T.M., se va analiza con
ținutul învățămintailui poli
tic, cum învață tinerii și apli
că în viață cele studiate ;

— in colaborare cu căminul 
cultural, in luna decembrie se 
va organiza sărbătoarea ma
joratului ;

— in această iarnă se va 
organiza cu tinerii colectiviști 
vizitarea Muzeului Doftana și 
a Castelului Peieș.

P. ISPAS

Alături
(Urmare din pag. l-a) 

venit cuvîntul la zi, mai ales 
după ultima adunare genera
lă de organizație ce am ți
nut-o de curînd și în care am 
hotărît să luăm o seamă de 
măsuri pentru sprijinirea miș
cării artistice de amatori în 
perioada de iarnă, în mod 
special la sate- Este cunoscut 
fiecăruia că iarna la sat a în
cetat de mult să mai fie o pe
rioadă lungă de inactivitate, 
în anii noștri, sub conducerea 
partidului, satului i-au fost 
create nenumărate condiții de 
desfășurare a unei interesan
te și permanente activități 
culturale. în căminele cultu
rale — ce se ridică mereu mai 
multe și mai frumoase și în 
satele regiunii noastre — 
pînă-n noapte tîrziu răsună 
cîrjtecul și versul înaripat, jo
cul popular. Iar la ore fixe, 
ca în oraș, faldurile cortinei 
se ridică : pe scenă — în ro
lurile unei piese izvorîte din 
viața satului nou — evoluează 
eroii care în realitate făuresc 
această viață nouă.

Spre creșterea tinerilor ar
tiști amatori de la sate ne-am 
hotărît să ne îndreptăm cu 
deosebire atenția în această 
perioadă. Un imbold ni l-a 
dat și experiența transmisă 
prin ziarul „Scînteia tineretu
lui “ de utemiști din alte teatre 
de stat din țară. începutul 
l-am făcut prin organizarea 
unei brigăzi artistice care au 
prezentat spectacole în satele 
raioanelor Rupea, Mediaș, Fă
găraș. Brigada — formată în 
majoritate din tineret — cu-

Mirsul l^crănhr
agricole

Oamenii muncii de pe o- 
goare, folosind timpul priel
nic, continuă să execute ară
turile adînci pentru însămîn- 
țările de primăvară și să în
corporeze îngrășăminte în sol 
pentru a obține recolte bune 
în anul viitor. în unele regi
uni ca Galați, Craiova și Su
ceava, unde tractoarele și ate
lajele au fost mai bine folo
site, s-au arat aproape toate 
terenurile prevăzute.

în întreaga țară, pînă la 1 
decembrie s-au arat aproape 
3.000.000 de hectare. în unele 
regiuni, printre care Cluj, 
Iași, Ploiești, Oradea, Hune
doara, București și Timișoara 
nu s-a realizat planul arătu
rilor adînci datorită faptului 
că nu au fost folosite toate 
mijloacele, îndeosebi după 
terminarea însămînțărilor de 
toamnă, pentru efectuarea cît 
mai repede a acestei lucrări.

După cum apreciază Mini
sterul Agriculturii există po
sibilități să se realizeze în în
tregime planul arăturilor a- 
dânci și în aceste regiuni, care 
dispun de suficiente tractoare 
șl atelaje. Este necesar însă 
ca aceste mijloace să fie utili
zate cît mai bine. Totodată să 
se urgenteze transportul pe 
cîmp al întregii cantități de 
gunoi de grajd existent în 
gospodării. O atenție deose
bită trebuie să se acorde în 
continuare executării unor lu
crări de bună calitate.

Sosirea unor studenți africani 
care vor învăța în țara noastră

în Capitală a sosit un grup 
de studenți din Togo și Soma
lia, care își vor face studiile 
superioare la Institutul de pe
trol, gaze și geologie și la In
stitutul de medicină și farma
cie. In prezent mai mult de 
1000 de tineri din 43 de țări 
ale lumij se pregătesc în țara 
noastră în cadrul instituții
lor de învățămînt superior, 
își fac aspirantura sau se spe
cializează în diferite ramuri 

E. POPPER „Secție nouă la Inter industrial*4

(Din expoziția interregională de 
fotografii de la Oradea)

de colegii noștri, artiștii amatori
prinde pe lingă o piesă într-un 
act și un program artistic a- 
gitatoric al cărui text este 
creat pe loc, în fiecare comu
nă. Iată cum se procedează. 
Parte din membrii brigăzii 
merg din vreme în comunele 
în care urmează să se dea 
spectacole, se sfătuiesc cu or
ganizația de partid, cu sfatul 
popular, stau de vorbă cu ță
ranii muncitori asupra celor 
mai importante probleme care 
frămintă satul. Pe baza date
lor culese se creează textul, se 
adaptează muzica. Sălile că
minelor culturale în care bri
gada artistică își dă progra
mele sint totdeauna pline, 
pentru că pe scenă se prezin
tă lucruri care-i interesează 
pe țăranii muncitori, fapte 
din viața satului, problemele 
care-i frămintă. Activitatea 
brigăzii va fi permanentă pe 
toată perioada de iarnă. Pe 
lingă programele ce le vor 
prezenta, membrii brigăzii vor 
sprijini echipele amatoare în 
punerea în scenă a unor piese, 
în rezolvarea unor probleme 
de regie, de întocmire a de
corului etc.

Utemiștii și tinerii din tea
trul nostru au mai hotărît să 
răspundă de îndrumarea con
cretă a unor echipe de teatru 
de pe lingă căminele cultura
le. Astfel, actrița Stela Popes- 
cu-Puican va îndruma îm
preună cu actorul Dan Puican 
echipa de teatru din Hălchiu, 
cu amatorii de la I.F.E.T.- 
Apața va colabora actorul 
Flavius Constantinescu, cu cel 
din comuna Cristian actorul

La întreprinderea „Râs-

coala din 1907“ din Ca

pitală au sosit noutăți

literare.

ale științei și tehnicii. Tineri 
din Argentina, Brazilia sau 
Bolivia, India, Indonezia, Irak, 
Japonia sau Nepal, din Came
run, Sudan, Tunis, Republica 
Arabă Unită sau Cipru, pre
cum și din țările socialiste în
vață în aceleași amfiteatre, bi
blioteci sau laboratoare, ală
turi de studenți romîni.

In curînd vor mai sosi și 
alți studenți din încă 10 țări, 
în special din țări africane.

Alexandru Drăgan. Pentru 
toți tinerii din teatru, dorința 
artistului emerit Mișu Fotino 
de a crește artiști amatori din 
gospodăria colectivă din Her
man este o mindrie, un imbold 
de a munci cu și mai mult su
flet. îp același timp, actorii 
noștri vor continua munca de 
îndrumare a echipelor ama
toare din fabricile, uzinele, 
instituțiile și școlile din 
oraș. Urmărind dezvoltarea 
mișcării amatoare în mod 
special din punct de vedere 
artistic, tinerii noștri actori 
sint hotărîți să ducă și o 
muncă atentă dc descoperire 
a noi talente, să-i inițieze pe 
cît mai mulți în această fru
moasă activitate. Echipele din 
căminele culturale amintite 
vor primi o îndrumare com
plexă — în ceea ce privește 
regia, alcătuirea decorurilor, 
jocul propriu zis. Cu sprijinul 
organizației de partid și a 
conducerii teatrului, actorilor 
care și-au luat angajamente 
concrete, li se va crea timpul 
necesar pentru ca această în
drumare să se desfășoare cu 
continuitate. La această mun
că își vor da concursul și ti
nerii tehnicieni din teatru 
care vor ajuta la montarea 
spectacolelor. Tinerii din tea
trul nostru s-au hotărît sâ al
cătuiască prin muncă patrio
tică și din material economi
sit un decor complex, adapta
bil pentru mai multe piese, 
pe care să-l dăruiască Casei 
raionale de cultură din Făgă
raș, pentru a putea fi folosit 
de toate echipele de teatru de 
pe lingă căminele culturale.

(Urmare din pag. l-a)

—Nu vezi țigările?... Marca... 
Aha, erau țigări Pinguin. Dar 

în loc să mă dumiresc, mai rău 
măncurcasem,

Chira a părăsit în clipa aceea 
zîmbetuț și a început să-mi ex
plice ca unui elev greu de cap.

— Ce voiai să fac? La un 
an după ce-am terminat școala 

măritat. N-oi fi vrînd să 
spui că nu trebuia să mă mă' 
rit de dragul oilor. Am ajuns în 
Filimon Sîrhiț, unde f-țț mutat 
pe bărbatu-meu-, că-i ceferist. 
Iar acolo, ca să nu mă plicti
sesc, am început să lucrez. Insă, 
maritală nu mai mergea să co
lind drumurile pe la stîne și 
prin grajduri. M-am angajai 
chiar în gară la Filimon Sîrbu

— In gară? — am exclamai 
înțelegînd din c? îji ce mai pu
țin legătura tainică dintre oi* 
pinguin, bărbatul Chirei și gara 
Filimon Sîrbu.

— In gară Ce ți se pare ciu
dat? Find țigări la un debit. 
La țigări mă refeream cind 
ți-am vorbit de Pinguin. Cînd 
treci cu trenul prin Bărăgan, 
coboară la Filimon Sîrbu și în-

INFORMAȚII
în urma înțelegerii inter

venite între Republica Popu
lară Romînă și Republica O* 
rientală a Uruguayului, la 
București a fost înființat un 
consulat Uruguayan. Guvernul 
Uruguayan a numit în cali
tate de consul pe domnul 
Josâ Pedro Bastarrica.

Funeraliile compozitorului Ion Vasilescu
Numeroși compozitori, inter

pret, iubitori de muzică și prie
teni au condus pe ultimul său 
drum pe compozitorul și dirijo
rul Ion Vasilescu, maestru eme
rit al artei, laureat al Premiului 
de Stat, membru in comitatul de 
conducere șl secretar al secției 
de muzică ușoară a Uniunii 
compozitorilor din R. P. Romînă.

Tn cursul zilelor de vineri și 
sîmbătă prin fața catafalcului 
cu corpul neînsuflețit al lui Ion 
Vasilescu, depus la sediul Uniu
nii compozitorilor, s-au perindat 
numeroși oameni de artă și cul
tură precum și admiratori ai 
celui dispărui. In jurul catafal
cului au făcut de gardă compo
zitori, scriitori, prieteni.

Ceremonia funebră a avut loc 
la ora 13 la sediul Uniunii. Com

pozitorul Ion Dumiireșcu, in

Colectivul artistic al teatru
lui pregătește piesa „Lanțul 
sfîntului Anton” a tinărului 
dramaturg din localitate I. M. 
Măgură. Inspirată din reali
tățile unui sat din raionul Fă
găraș — piesa tratează o pro
blemă deosebit de importan
tă : lupta oamenilor înaintați 
pentru înființarea unei gospo
dării colective și pentru de
mascarea influentelor misti
cismului (alimentate de unele 
elemente dușmănoase care în
cearcă să se opună mersului 
înainte a întregului sat). Cu 
această piesă vom da specta
cole in toate satele și comu
nele regiunii noastre. O legă
tură mai strînsă cu teatrul o 
vom stabili și prin organiza
rea la sediu a unor spectaco
le la care să invităm artiști 
amatori din gospodăriile și în
tovărășirile agricole din re
giune, și în urma cărora vom 
organiza discuții.

Pentru îndeplinirea hotări- 
rilor luate, comitetul U.T.M. 
va controla cum se desfășoară 
practic munca, va analiza pe
riodic activitatea actorilor, va 
organiza schimburi de expe
riență popuiarizînd cele mai 
bune metode de instruire. 
Sîntem convinși că ayîpd 
sprijinul organizației de partid 
și conducerii teatrului, pașii 
pe care ne-am hotărît să-i fa
cem în îndrumarea artei a- 
matoare ne vor aduce mulțu
mirea îndeplinirii unei sarcini 
de deosebită importanță cum 
este aceea a creșterii colegilor 
mai tineri, artiștii amatori de 
la sate. 

treaba de mine. Debitul e chiar 
pe peron.

Și Chira a plecat veselă, fără 
să-mi dea timp să-i mai răspund 
ba invitație.

Am privit în urma ei năucit. 
Nu m-am gî-ndit în clipa aceea 
nici la banii aruncați de stai 
în zadar ca s-o învețe pe Chira 
Baciu meseria de tehnician zoo
tehnist, nici la faptul că gos
podăriile agricole de stat și gos
podăriile colective din jurul 
gării Filimon Sîrbu au nevoie 
de zootehniști, nici la conștiința 
fostei mele colege. La toate a- 
ceslea m-am gîndit abia mai 
tîrziu. Dar în clipa aceea, nău
cit, îmi suna în gind o absurdă 
împerechere de cuvinte: pin
guini în Bărăgan... pinguini în 
Bărăgan..

Nu mă gindeam la țigări. Ve
deam pasărea născută pentru 
alte latitudini, căzută ca din 
lună in șesul Bărăganului. Și 
o vedeam pe Chira. crescută 
pe banii poporului ca să ajute 
la creșterea șeptelului nostru... 
vinzînd țigări într-un chioșc de 
gară.

...Un pinguin în Bărăgan ! 
Spuneți și dumneavoastră daca 
poate fi ceva mai absurd.

La Invitația Academiei 
R. P. Romîne, sîmbătă a so
sit în Capitală prof. dr. A. 
Oculov, director adjunct 
Institutului de Filozofie 
Academiei de Științe 
U.R.S.S. Oaspetele va ține

F. 
al 
al 
a 
o 

serie de conferințe și va face 
schimb de experiență cu oa
meni de specialitate din țara 
noastră.

numele Ministerului Invâțămln- 
tului și Culturii și al Uniunii 
compozitorilor, acad, Miliail 
Jora, scriitorul Eusebiu Cornilor 
și alți vorbitori au evocai meri, 
tele celui dispărut, tiu subliniat 
popularitatea de care se bucură 
creația sa în rlrtdul iubitorilor 
de muzică. De la Uniunea com
pozitorilor. cortegiul funebru 
s-a îndreptat cătrș cimitirul 
Bellu, unde 
marea.

cortegiul
f către

a avut loc irthu-

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE
Patria; Cuibul 

Republica, I. C.
Darclee — 

vuiturilor: 
Frimu, înfrățirea între po- 
poare, Miorița, 1 Mai ; Marea
mă cheamă : Magheru, Gh. 
Doja, Arta ; Hanul din Spe
ssart : V. Alecsandrj, Maxim 
Gorki ; Discipolul diavolului: 
București, 23 August, N. Băl- 
cescu ; Muntele: Elena Pa
vel ; De la Apenini la Anzi: 
Drumul Serii, Unirea, Donca 
Simo ; Alo... Ați greșit nu
mărul : Lumina; Mamelucul: 
Central; Culisele varieteului : 
Victoria, Munca ; Oameni și 
stinci : 13 Septembrie, Liber
tății ; Pana de aur — O zi 
pierdută — Gimnastică acro
batică — Gimnastică artis
tică — Tema nr. 1 — Cu
rățenia și dezinfecția — Știin
ța șj tehnica nr. 16-1960:

Scurte știri sportive
• Echipele selecționate de 

handbal £n șapte ale R.P. Ro
mine au sosit la Bratislava 
unde urmeazi si susțină la 
4 decembrie meciuri priete
nești cu formațiile reprezen
tative ale R.S. Cehoslovace.

» Echipa de fotbal Empor 
Rostock din R-D. Germană își 
continuă turneul in țara noa
stră, jucitțd astăzi pe stadio
nul Giulești în compania for
mației Progresul. Intîlnirea 
va incepe la ora 11 și va fi 
arbitrata de I. Chirițescu.

• tn sala sporturilor Dina
mo din Capitală se va desfă
șura de la ora 10 intilnirea 
feminină de volei dintre echi
pele bucureștene Dinamo și 
Metalul.

(Agerpres)

-----•-----

Ei aduc viitorul 
mai aproape
(Urmare din pag. l-n)

sâ 
mi-

de produse, noi modele șl sor
timente.

Prin politica sa înțeleaptă, 
științifică, ipartidud nostru a dat 
întotdeauna q atenție deosebită 
dezvoltării industriei grele șl 
constructoare de mașini, ceea 
oe a însemnat asigurarea unul 
avînt deosebit al întregii econo
mii naționale, creșterea necon* 
tenită a productivității muncii. 
Industria ușoară s-a bucurat an 
de an de o atenție tot mai spo
rită din partea partidului, pen
tru a se asigura astfel oameni-* 
lor muncii cît mai multe bunuri 
de consum.

Partidul a alocat pentru anul 
1961 cu 18,5 la sută mai multe 
investiții decîț în anul 1960. Se 
vpr pune în funcțiune noi 
obiective industriale, Vrei 'x 
știi care sînt ? Tăbăcăria 
norală de la Jilava, noua secție 
de fire din bumbac oarda te de 
la „Filatura Romînească de 
Bumbac" din Capitală, cu o 
capacitate anuală de 5.000 tone; 
țesătoria cu finisaj de ila Pău- 
iești (se vor termina lucrările) 
care va produce anual 8 .mi
lioane m.p. țesături și 10 mi
lioane m.p. finisaje ; se va dez
volta fabrica de tricotaje „Mol* 
dova“ din lași, fabricile de con
fecții din lași, Odorhei etc.

S-au făcut multe eforturi 
și în acest sens. S-au preconi
zat măsuri eficiente pentru vii* 
tor, cursuri de ridicare a califi
cării profesionale în întreprin
deri, cursuri de perfecționare 
de scurtă durată, centralizate 
pe regiuni, pentru tehnicieni, 
maiștri finisori și șefii de secții. 
S-au luat măsuri pentru revi* 
zuinea tehnologiilor, pentru in
troducerea unor operații noi 
oare să dueă la îmbunătățirea 
calității produselor. Dar 
realizare de ___
care-ți face viața 
șoară, mai î 
obligă și pe tine să muncești 
mai bine, să nu lași să plece 
din mîna ta un produs necores
punzător, să te gîndești că pro
duci pentru muncitori ca si 
tine, că fiecare dorește să cum
pere produse mai bune, fru-i 
moașe, trainice.

Acum, la despărțire, să reca
pitulăm : în anul 1961 produc
ția globală a industriei textile 
va crește cu 18,6 la sută față 
de rezultatele obținute în acest 
an și cu 8,3 la sută producția 
industriei de pielărie, sticlă, arti
cole casnice. Prin reducerea 
prețului de cost muncitorii, in* 
ginerii și tehnicienii din indu
stria ușoară vor da statului în 
anul 1961 economii în valoare 
de 392 milioane lei.

orice
care te bucuri, 

mai u-' 
îmbelșugată, te

Timpuri Noi ; Nopțile Cabi
nei : Tineretului ; Ca4 frun
zele : Grivița, 30 Decembrie;
Palatul de cleștiw: Al. Po-
pov, Volga ; în umbra legii: 
8 Martie, Al. Sabia ; Portul 
fără apă: Cultural; Bădăra
nii : V. Roaită, Moșilor ; Mi- 
ciman Panin : G. Bacovia; 
M. Eminescu; Normandie- 
Niemen : Flacăra, Olga Ban- 
cie ; Pasărea cerului : T. Vla- 
dimirescu; Departe de patrie : 
C-tin David; Don Quijotte: 
16 Februarie; Nopți albe: llie 
Pintilie ; Doamna cu cățelul : 
Popular ; Norii părăsesc cerul: 
8 Mai ; Pămînt desțelenit 
(ambele serii) : Floreasca; 
Enrico Caruso : G. Coșbuc ; 
Bîtă, ieși din sac: Aurel 
Vlaieu ; Șapte mirese pentru 
șapte frați: B. Delavrancea.



Plecarea din Moscova a delegației 
de partid și guvernamentale

In cursul evoluției sale, cea de-a treia
navă cosmică sovietică a transmis

O* N« II* este chemată 
să se pronunțe în 
lichidam

NEW YORK 3. - Trimisul 
special Agerpres transmite : 
Luînd cuvin tui în ședința A- 
dunării Generale a O.N.U. din 
dimineața zilei de 2 decembrie 
consacrată discutării proble
mei lichidării colonialismului, 
reprezentantul R. P. Romîne, 
Eduard Mezincescu a spus :

Delegația romînă acordă o 
importanță deosebită dezbate
rilor asupra lichidării regimu
lui colonial, problemă înscri
să pe ordinea de zi a celei 
de-a cinsprezecea sesiuni a 
Adunării Generale la cererea 
.guvernului Uniunii Sovietice.

Realizarea scopurilor funda
mentale ale Națiunilor Unite 
nu este de conceput fără li
chidarea regimului colonial 
care privează de libertate și 
independență națională peste 
o sută de milioane de oameni. 
Subliniind că în cursul dezba
terilor generale, conducătorul 
delegației romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a scos în evi
dență faptul că „aderarea la 
principiile Cartei O.N.U. a 
devenit incompatibilă cu opri
marea colonială săvîrșită de 
către state-membre ale O.N.U. 
și că a sosit timpul ca O.N.U. 
să cheme toate guvernele să 
respecte cu strictețe princi
piile Cartei privind egalitatea 
și respectul pentru drepturile 
suverane și pentru integrita
tea teritorială a tuturor sta
telor fără excepție, nepermi- 
țînd nici o manifestare a co
lonialismului, nici un drept 
exclusiv sau privilegiu pentru 
anumite state în dauna alto
ra*, delegatul romîn a spus : 
Numai lichidarea definitivă a 
regimului colonial și a tuturor 
vestigiilor sale poate aduce 
satisfacție aspirațiilor legiti
me către libertate și indepen
dență și opiniei publice pro
gresiste din întreaga lume 
care cere ca această rușine 
a omenirii să fie înlăturată 
pentru totdeauna de pe plane
ta noastră. Poziția față de li
chidarea regimului colcctial, 
sub toate formele sale, și a- 
cordarea imediată a indepen
denței popoarelor coloniale, a 
subliniat E. Mezincescu, este 
o piatră de încercare pentru 
fidelitatea statelor față de 
principiile Cartei O.N.U.

Răspunsul categoric în fa
voarea propunerii concrete șl 
practice pentru lichidarea i- 
mediată a regimului colonial 
situează statele alături de for
țele progresului și păcii, iar 
cele care dau un răspuns ne
gativ sau echivoc; se situează 
alături de forțele reacțiunii și 
agresiunii.

Reprezentantul romîn a 
demascat apoi subterfugiile 
dipjpmaților occidentali care 
caută să evite luarea unei 
poziții categorice în problema 
lichidării regimului colonial 
sau aduc elogii „misiunii civi
lizatoare" sau „gen eroziv ții” 
asupritorilor coloniali.

Delegatul R. P. Romîne a 
combătut în continuare teza 
colonialistă care pretinde că 
unele teritorii n-ar fi încă 
pregătite pentru autoguverna
re, pretext folosit în cursul 
acestor dezbateri pentru a în
târzia dobîndirea libertății și 
independenței popoarelor co
loniale. „A recunoaște că 
după zeci de ani și uneori 
chiar după secole de „misiune 
civilizatoare” a țărilor colo-

a R. P Romine

regimului
Cuvintarea 

reprezentantului 
R. P. Romîne, 

Eduard Mezincescu, 
in Adunarea 

Generală a O.N.U.

favoarea 
colonial

nialiste popoarele respective 
nu sînt pregătite să se admi
nistreze singure, a spus el, în
seamnă a recunoaște nu nu
mai falimentul „misiunii civi
lizatoare" coloniale ci și fal
sitatea oricărei pretenții în le
gătură ou aceasta.

Referindu-se la problema 
pregătirii de cadre naționale 
din țările care luptă pentru 
acordarea independenței E. 
Mezincescu a relevat că lupta 
împotriva asupririi și exploa
tării coloniale a fost și este 
încă o școală a pregătirii de 
cadre capabile să asigure au- 
toadministrarea popoarelor 
coloniale. Din această școală, 
a spus el, au ieșit oameni po
litici remarcabili care s-au do
vedit nu numai conducători 
de seamă ai popoarelor lor 
dar au câștigat și o înaltă au
toritate internațională ca Ne- 
hru, Sukamo, Nknnnah, Seku 
Ture, Ferhat *
alții.

Multe cin 
află încă în 
nialiștilor, în 
centrare sau în exil. ca
zul lui Kenyata în Kenya, Ru- 
keba în Ruanda. Mohammed 
Ben Bela și alți conducători 
ai luptei de eliberare națio
nală a poporului algerian și, 
potrivit ultimelor știri, Lu
mumba in Cor.go.

Acordarea independenței L 
mediate popoarelor colonia
le pentru ca ele să-și con
struiască statele k>r națio
nale conform propriei lor vo
ințe, iată calea cea mai sigu
ră și mai rapidă pentru ma
turizarea, pentru formarea de 
cadre in toate domeniile. 
Exemplul statelor care au de
venit cu adevărat indepen
dente este cel mai edificatcr 
in această privință.

E. Mezincescu s-a ocupat 
apoi de problema lichidării 
tumror formelor de domnape 
colonială, încluzixMi restituirea 
că^re tor leg umi a
posesiunitor și regiunJar în
chiriate Pe care puteril-e co
loniale le deț in pe teriteoul 
altor stele. Delegatul romîn a 
subliniat că acest ger. de po
sesiuni și regiuni închiriate, 
sînt folosite in cea mai 
parte in scopuri militare Și 
reprezintă o forma deosebit 
de periculoasă a regimului co
lonialist, Existența posesiuni
lor și regiunilor închiriate, a 
spus E. Mezincescu. nu numai 
că împiedică statele să-și e- 
x erei te suveranitatea asupra 
întregului teritorni național 
dar este însoțită întotdeauna 
de intervenție brutală din a- 
fară in afacerile interne aie 
statelor pe teritoriul cărora 
se află aceste posesiuni și re
giuni.

Popoarele care sint Încă 
în sclavie colonială, precum 
și popoarele care și au cuce
rit recent independența îșl 
dau seanu că bazele militare 
care aparțin S.U.A. și aliați- 
lor lor nu sint îndreptate nu
mai împotriva țărilor socia-

Abbas ți atâția

nare

liste ci sînt destinate de ase
menea să mențină sau să im
pună sub o formă sau alta 
dominația colonială.

Adesea — a subliniat repre
zentantul romîn — țările colo
nialiste mai mici, membre ale 
N.A.T.O., fac din bazele mili
tare americane instalate pe 
unele teritorii din imperiul 
lor colonial obiectul unor 
tranzacții rușinoase menite 
să obțină ajutorul S.U.A. și al 
altor mari puteri colonialiste 
din N.A.T.O. pentru a înăbuși 
lupta de eliberare a popoa
relor asuprite. In legătură cu 
aceasta el a amintit că colo
nialiștii belgieni au condițio
nat participarea lor viitoare 
la N.A.T.O. de sprijinul S.U.A. 
și al puterilor colonialiste 
pentru interesele belgienilor 
în Congo, sprijin care a fost 
acordat. El a citat de aseme
nea cazul Portugaliei care a 
pus la dispoziția S.U.A. baze 
in Azore pentru ca S.U.A. 
să-și manifeste ..înțelegerea și 
solidaritatea cu privire la te
ritoriile portugheze din Afri
ca**. După eliberare și dobân
direa independenței politice, 
a continuat E. Mezincescu, po
poarele coloniale au în fața 
lor problema luptei pentru 
independență economică și 
pentru stăpinirea nestingheri
tă și valorificarea bogățiilor 
tor in folosul popoarelor lor. 
Lupta pentru independență 
economică care trebuie să dea 
un adevărat conținut indepen
denței politice și să o consoli
deze este un proces tot atit 
de legitim și inexorabil ca și 
mișcarea de eliberare și de 
independență a popoarelor co
loniale.

O N.U„ a spus ir. încheiere 
E. Mezincescu. este chemată 
acum să se pronunțe in fa
voarea lichidării totale si de
finitive a regimului colonial. 
Popoarele care au dobir.iit și 
care vor dobhxh in viitorul 
apropiat independența politi
că. duc o luptă înverșunată 
pentru a lichida infiltrarea 
monopolurilor străine in eco- 
nortia tor.

Puterile colonialiste nu pot 
împiedica lichidarea ultimelor 
vestigii ale cdonialismuluL 
Această problemă, asupra că
reia trebuie să se pronunțe 
O-N.U, repremtă sfîrșitul 
unui proces istoric recunoscut. 
Acest s^rșit nu mai poate fi 
amina t, indiferent de hotărî- 
rea Adunării Generale, dar 
ei ar putea fi accelerat și li
chidarea cotor, i al ismului ar 
putea fi dusă pînă Ia capăt 
dacă Adur.area Generală ar 
condamna toate formele și 
manifestările dcnvr.ației colo 
rtiale.

Evenimentele din Congo — 
consecință a agresiunii colonialiste

Declarația delegației 
în legătură cu 

a lui P.

sovietice la O N. U. 
arestarea ilegală 
Lumumba

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zilei 
de 2 decembrie delegația sovie
tică la cea de a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
difuzat la O.N.U. o declarație în 
legătură eu arestarea ilegală a lui 
Patrice Lumumba, primul mi
niștrii al Congoului. Delegația so. 
vietică arată că acțiunile provo
catoare împotriva lui Lumumba 
au devenit posibile numai ca re
zultat al prea marii îngăduințe 
și complicității efective a co
mandamentului O.N.U. din Con
go. Ultimele evenimente din 
Congo, se spune în declarație, nu 
sînt decît o verigă din lanțul de 
crime comise de agresorii belgi
eni și de către aliații lor din ca. 
drul N.A.T.O., cu ajutorul ace-

lora care în Congo au pornit pe 
calea slujirii unor stâpîni străini 
și și-au asumat rolul de execu- 
tanți direeți ai planurilor mur
dare ale colonialiștilor.

Delegația sovietică declara cu 
hotărîre că în primul rînd secre
tarul general al O.N.U. și co
mandamentul O.N.U. din Congo 
sînt direct răspunzători . pentru 
securitatea și viața membrilor 
guvernului coneolez. Delegația 
sovietică cere, de asemenea, se’ 
cretarului general al O.N.U. sâ 
prezinte o informare atotcuprin
zătoare asupra situației în care 
se află primul ministru al Con
goului și asupra acțiunilor între
prinse de comandamentul O.N.U. 
pentru asigurarea securității lui 
P. Lumumba.P. Lumumba maltratat de către bandiții lui Mobutu

LEOPOLDVILLE 3 (Ager- 
pres). — Din Congo se anun
ță că la 2 decembrie primul 
ministru Patrice Lumumba, 
prins de bandiții lui Mobutu 
la Port-Francqui și dus apoi 
la Leopoldville, a fost trans
portat la Thysville, care se 
află. în apropierea capitalei, 
în acest oraș staționează o 
brigadă motorizată coman
dată de Boboso, un „prieten 
apropiat" al lui Mobutu. Din 
știrea transmisă de agenția 
France Presse rezultă că Mo
butu intenționează să-l de
țină pe Lumumba la Thysvil
le „pînă la judecată4*.

Agenția United Press Inter
national anunță că la 2 de
cembrie bandiții lui Mobutu 
l-au bătut pe Lumumba pînă 
ce acesta și-a pierdut cunoș
tința, iar apoi l-au aruncat 
într-o carceră. După aceea, a- 
rată agenția, Lumumba a fost 
bătut crunt în tabăra mili
tară din Thysville. Automobi
lul în care se afla Lumumba 
și alți oameni politici ares
tați împreună cu el a fost es
cortat pînă la Thysville de 
jeep-uri pe care se aflau mi
traliere grele.

MOSCOVA 3 - Corespon
dentul Agerpres transmite :

Sîmbătă dimineața a plecat 
din Moscova delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Populare Romîne. 
Cu același avion a plecat spre 
patrie delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Bulga
ria.

La plecare, la aeroportul 
Vnukovo, oaspeții au fost con
duși de Anastas Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Otto Kuusinen, 
membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., Ekate
rina Furțeva, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul Culturii al U.RSJS.. 
Dmitri Poleanski, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.USn 
președintele Consiliului de

Miniștri a] R.S.F4S.R.; Niko 
lai Organov, vicepreședinte aJ 
Prezidiului Sovietului Suprem 
ai U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., F. V. Konstanti
nov, membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S., redactor șef al 
revistei „Kommunist4*, A. A. 
Sobolev, locțiitor al ministru
lui Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

Au fost de față N. Guină, 
ambasadorul R.P.R. la Mosco 
va, și membri ai ambasadei, 
Gh. Cioară, locțiitorul repre
zentantului R. P. Romîne în 
Consiliul Economic de Ajutor 
Reciproc.

Pe aeroport se afla o gardă 
de onoare.

Au fost intonate imnurile 
de stat al R. P. Romîne, R. P. 
Bulgaria și Uniunii Sovietice.

Noi propuneri 
ale delegației romîne

la U. N. E. S. C. 0
PARIS 3 — Corespondentul 

Agerpres transmite : în după- 
amiaza zilei de 2 decembrie, 
în Comisia de programe a 
U.N.E.S.C.O. membri ai de
legației romîne au prezen
tat noi propuneri cu pri
vire la activitatea culturală 
a U.N.ES.C.O. pe anul 1961.

Octav Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.CS.» a propus 
organizarea unei expoziții in
ternaționale de opere de artă 
plastică în localul sediului 
U.N.E.S.C.O. din Paris. Deși 
această propunere a fost pri
mită cu un viu interes de 
majoritatea delegaților, Bi
roul Conferinței Generale a 
U.NES.C.O. a ridicat obiec
ția că la sediul U.N.E.SC.O. 
nu ar exista spațiu suficient 
pentru o asemenea expoziție. 
Propunerea romînă a fost 
sprijinită de reprezentantul 
R S_S Ucrainene, care a sub
liniat că delegația sa a 
organizat deja la sediul 
UNESCO. de la Paris ex
poziția despre orașul Kiev’, 
ceea ce arată că motivele in
vocate de Birou sînt cu totul 
nefendate.

O altă propunere romînă a* 
doptată de comisie, prevede 
organizarea aniversării unor 
personalități Sustre.

Tot în comisia de progra
me, acad. Tudor Vianu a ară
tat că ar trebui să Se acorde 
mai puține credite pentru ex- 
perții U-N.E-S.C.O. .Jn misiu
ne", care de cele mai multe 
ori nu fac decît să propage 
propriul tor punct de vedere. 
Astfel s-ar putea spori cu cel 
puțin 10 000 de dolari fondu
rile destinate acțiunilor con
crete.

Delegația romînă a prezen
tat un proiect de rezoluție cu 
privire la organizarea unei 
-mese rotunde" pe tema „U- 
manismul și epoca noastră”.

pri-
1 a

Rezoluția romînă cu 
vire la „masa rotundă' 
fost adoptată cu 24 de voturi 
pentru, zece abțineri și 19 
voturi contra.

Continuînd dezbaterile asu
pra activității culturale, comi
sia de programe a ascultat din 
nou sîmbătă dimineața pe a- 
cademicianul Tudor Vianu. 
care a prezentat o propunere 
cu privire la editarea în mai 
multe limbi a diferitelor pu
blicații ale U.N.E.S.C.O. De
legatul romîn a cerut totodată 
ca U.N.E.S.C.O. să editeze bro
șuri în diferite limbi, inclusiv 
ale țărilor slab dezvoltate. 
Sprijinită de delegațiile Bra
ziliei și Italiei, propunerea 
romînă a fost reținută de că
tre biroul comisiei.

Sîmbătă după-amiază, în 
cadrul ședinței plenare, R.P. 
Romînă a fost aleasă ca mem
bră a grupului de lucru al 
conferinței generale pentru 
stabilirea programului și bu
getului.

Importante date științifice 
pentru realizarea zborului

omului in Cosmos
MOSCOVA 3 (Agerpres), — TASS transmite : 

„Cea de-a treia navă-satelit sovietică și-a conti
nuat mișcarea în jurul globului pămîntesc pînă la 
2 decembrie 1960 ora 12 (ora Moscovei)".

Pînă la aceasta dată au fost îndeplinite in în
tregime lucrările prevăzute de programul de în
cercarea construcției navei cu sistemele instalate 
pe bordul ei, cercetările medico-biologice, precum 
și volumul prevăzut de cercetări asupra spațiului 
cosmic.

Au fost obținute date suplimentare cu privire la 
efectul pe care îl au asupra organismului anima
lelor diferiții factori care apar în cursul plasării 
satelitului pe orbită și cu privire la comportarea 
animalelor în condițiile zborului cosmic. Cu aju
torul aparatelor de televiziune și al unui sistem 
telemetrie s-au obținut informații științifice cu pri
vire Ia funcționarea sistemelor cardiovascular șl 
respirator al animalelor de experiență și la com
portarea lor In condițiile vibrațiilor, suprasolicită
rilor, zgomotului și Imponderabilității,

După cum au arătat rezultatele prelucrării In
formațiilor primite de pe bordul navei-satelit, cel 
doi cîini au suportat destul de ușor perioada pla
sării pe orbită, iar activitatea organismelor lor s-a 
normalizat rapid. Indicii fiziologici obiectivi care 
caracterizează starea animalelor de experiență In 
condițiile stării de imponderabilitate timp de mai 
multe ore au 
Animalele au 
coordonate.

fost cpropiațl de valorile normale, 
fost calme, mișcările lor au fost

Au fost obținute date suplimentare privind sigu
ranța construcției navei, funcționarea diferitelor el 
agregate și sisteme, funcționarea surselor de ali
mentare existente pe bord.

Funcționarea neîntreruptă a sistemului radio’ 
telemetrie a asigurat transmiterea pe Pămînt. a 
datelor necesare Cu privire la funcționarea apa» 
ratajului de pe bord și la starea animalelor.

Mijloacele •radiotehnice destinate dirijării de pe 
Pămînt a aparatajului de bord și pentru controlul 
orbitei de zbor au funcționat normal în tot timpul 
zborului navei-satelit. Aparatajul de televiziune a 
asigurat observarea stării și comportării anima
lelor. Rezultatele experiențelor transmise pe Pă« 
mint au confirmat câ in timpul zborului sistemele 
destinate asigurării pe viitor a condițiilor pentru 
desfășurarea normala a proceselor vitale la om 
in cursul zborului - condiționarea aerului, termo» 
reglajul, telecomunicațiile și altele - au funcțio
nat absolut normal.

INFORMAȚIILE OBȚINUTE AU FURNIZAT NOI 
DATE PENTRU REALIZAREA INTR-UN VIITOR 
APROPIAT A ZBORULUI UNUI OM IN COSMOS.

După obținerea datelor necesare *-a dat co
manda pentru înapoierea navei-satelit pe pămînt

Coborînd pe o altă traiectorie decît cea stabi
lită prin calcul nava-satelit și a încetat existența 
după ce a pătruns în păturile dense ale atmos’ 
ferei.

Ultima treaptă a rachetei purtătoare îșl conti
nuă mișcarea pe vechea orbită".

Miting al prieteniei 
sovieto-chineze la Leningrad

LENINGRAD 3 (Agerpres). 
— La 3 decembrie a sosit la 
Leningrad, venind din Mos
cova, delegația de partid și 
guvernamentală a R.P. Chi
neze în frunte cu Liu Șao-ți, 
vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez, pre
ședintele R.P. Chineze. îm
preună cu membrii delegației, 
la Leningrad au sosit Leonid 
Brejnev, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și Frol 
Kozlov, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C.U.S.

în cursul zilei, membrii 
delegației chineze și conducă-

romîne
în Japonia

Succesul grevei generale 
din Atena

Moscova ,,

TOKIO 3 (Agerpres). — în 
ziua de 2 decembrie. ” " 
adjunct al ministrului 
lui și 
romîne 
•cordul 
între R. P. Romînă și 
împreună cu P. Silard. 
trul R. P. Romîne în Japonia, 
•u vizitat pe Zentaro Kosaka. 
ministrul Afacerilor Externe al 
Japoniei.

Discuțiile purtate »-au desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

conducătorul 
care a semnat 

comercial și

M. Petri, 
Comerțu- 
delegației 
la Tokio 
de plăți 
Japonia, 

minis-

în după amiaza aceleiași rile, 
Tokutaro Kitamura, președintele 
Asociației pentru 
comerțului între 
U.R.S.S. și țările 
a oferit în cinstea delegației ro- 
mîne un cocteil la care au partî. 
cipat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Ministerul Comerțului și 
triei precum și numeroși 
câtori de întreprinderi 
triale și reprezentanți ai 
rilor de afaceri japoneze.

dezvoltarea 
Japonia și 

est europene,

Indus- 
condu- 
indus*
cercu-

terii sovietici care îi însoțesc 
au vizitat uzina „Kirov44 din 
Leningrad, unde au fost căl
duros primiți de mii de mun
citori și specialiști. Cu acest 
prilej, în uzină a avut loc un 
miting consacrat prieteniei 
popoarelor sovietic și chinez.

In cuvîntul rostit la miting, 
Leonid Brejnev a subliniat că 
Uniunea Sovietică, împreună 
cu toate țările socialiste, a 
promovat în mod consecvent 
și va promova politica leni
nistă de pace și coexistență 
pașnică. El a scos în eviden
ță marea importanță a prie
teniei de nezdruncinat dintre 
popoarele sovietic și chinez, 
dintre toate țările lagărului 
socialist, lupta lor comună 
hotărîtă împotriva forțelor a- 
gresive. în continuare, Leo
nid Brejnev a vorbit despre 
succesele U.R.S.S., R.P. Chi
neze și ale celorlalte țări so
cialiste, despre creșterea con
tinuă a forțelor socialismului 
și ale păcii.

Luînd cuvîntul Liu Sao-ți a 
subliniat marea însemnătate 
a prieteniei indestructibile 
dintre popoarele sovietic și 
chinez, a relevat ajutorul pri
mit de poporul chinez în con
strucția socialistă și a mulțu
mit din inimă pentru acest 
ajutor popoarelor U.R.S.S., 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice și guvernului 
sovietic. Liu Șao-ți și-a expri
mat bucuria prilejuită de în
tâlnirea cu muncitorii uzinei 
„Kirov**, uzină cu vechi tra
diții revoluționare.

i

i_> I N 
VIATA

Cu c'tevc zHe înainte de da
rea in funcțiune a laminorului 
„2500“ de la Combinatul meta
lurgic din Magnitogorsk, la di
recțiunea șantierului a sunat 
telefonul :

— Lc operat, teatrul ce dra
mă. Noi om hotăât inchî- 
nom premiera piesei „Poveste 
din Irkuțk- constructorilor lami
norului. Premiera va cvec loc ■a 
5 decembrie, in ziuo dorii in 
exploatare a laminorului.

— Ați intirziat, 
intrat in 
brie.
- - ? 

voi - a 
g:tă.

Da, 
timpul 
tinerii 
lui „2500“. Termenul de date in 
funcțiune a fost scurtat de trei 
ori. lată câ, in sfîrșrt, la 30 no
iembrie, foaia inoandenscentâ 
de oțel a trecut prin toci- cele 
10 cadre de angrenare ce lami
norului. Un nou obiectiv al sep- 
tenalului a fost dot in exploa
tare înainte de termen.

Intr-un răstimp scurt, con
structorii laminorului au efec
tuat un volum de muncă nemai
pomenit de mare. Peste 
3.000.000 m.c. lucrări de te’O- 
sement, 200.000 ce tone de be
ton și beton armat; s-au mon
tat construcții de metal cu o 
greutate de 29.000 tone și 
aproape tot atit utilaj tehnic.

Suprafața noii hale este atit 
de mare, înot dacă pe fiecare 
metru pătrat ar sta cite trei oa
meni, în ea ar încăpea întrea
ga populație de 300.000 oameni 
a orașului Magnitogorsk.

Capacitatea de producție a 
laminorului este foarte mare. 
Dacă din producția Iul anuală 
s-ar fabrica tuburi pentru con
ducte de gaze, cu ele s-ar pu
tea încinge globul pămîntesc In

lominorul a 
funcțiune Ic 30 nciem-

Nu te poți ține după 
răspuns vocea dezcmâ-

într-adevor, nici măcar 
n-a putut ț,n« pasul cu 

constructori ai lominoru-

Prin telefon de la prieteni
Mezinul'1 Magnitkăi
dreptul Ecuatorului. La acest 
șantier comsomo'st fruntaș au 
muncit peste 4.000 de oomeni, 
majoritatea lor fiind comsomo- 
liști și tineri. Fiecare din ei 
poate fi numit erou.

Brigăzile de montaj conduse 
de Vasili «"•cenko, Aleksei Sere
briakov, Nikolai Troșin și Niko
lai Komisarov cu montat in 
două luni 6 cod re de angrenare 
ale lominorului. Un termen fără 
precedent!

EJectromcntorii din brigada de 
muncă comunistă condusă 
Victor Lihov cu montat 12 
de

deplasare ele moceralelor, ajus- 
torii din grupul lui Ghenadil 
Tanov cu lucrat fără întrerupe
re dte un schimb și jumătate 
pînă Io două schimburi pentru 
a proba dispozitivele automati
zate din sala de mașini a lomi
norului. Dar încercați numai să 
spuneți vreunuia din ei că este 
un erou ; fiecare va da numai 
din umeri :

— Ce vreți, doar așa lucrează 
noi toata lumea.

Praga j Șase fete 
harnice

la

cabluri pentru căile

da
km.
de

Sofia
.Voi sin tem mon

tării Brigada noas
tră este mereu che
mată azi pe un șan
tier, miine pe un al
tul. De aceea ni se 
spune că trăim ca 
păsările călătoare. 
Iar unii spun, pe a- 
cest motiv, câ noi nu 
putem forma un co
lectiv unit.

într-adevăr, profe
sia noastră nu ne dă 
posibilitatea să ră- 
minem timp îndelun
gat intr-un singur 
loc. Dar nu e adevă
rat că nu putem for
ma un colectiv orga
nizat și bine sudat. 
Brigada noastră în
deplinește lunar pla
nul de producție cu 
205 la sută. Pînă la 
sfîrșitul anului vom 
depăși planul de con
strucții cu 220.000 le
va. Ni s-a acordat 
titlul de cinste de 
„brigadă* fruntașă de 
tineret". Dacă noi 
n-am fi un colectiv

EVGHENII TKACENKO 
redactor al ziarului 

„Komsomolskaia Pravda*

Aproximativ 2000 de brigăzi 
de tineret din uzinele R. S. Ce
hoslovace participă la întrecerea 
pentru titlul de „brigadă frun
tașă*. La mijlocul lui ianuarie 
1961 va avea loc la Praga prima 
consfătuire republicană a acestor 
brigăzi. Fetele din filator» de 
bumbac ,,Slezan“ din orașul 
Mistek vor avea ce povesti la 
consfătuire.

Șase fete formează brigada pe 
care o conduce Marta Malișova.

,Jn uzina noastră există trei

Viață
bine închegat, am fi 
putut oare obține 
astfel de rezultate ? 
Desigur că nu.

Aș vrea să subli
niez și o altă latură 
a problemei, 
cărora le sînt dragi 
„liniștea** și comodi
tatea, privesc cu ne
încredere profesia 
noastră. „Ce fel de 
meserie mai e și asta 
— spun ei — dacă 
nici măcar nu știți 
unde veți fi trimiși 
să lucrați peste două 
luni. Tot timpul sîn- 
teți parcă cu gea
mantanele gata de 
plecare".

La 
tea" 
care 
rea! 
voie 
noastră de fiecare zi 
este plină de frămîn- 
tări creatoare. Și 
foarte bine că e așa 1 
Profesia noastră nu 
poate să se mulțu
mească cu formele

Unii,

naiba cu „linia
ți comoditatea 
ascund delăsa- 
Noi n-avem ne- 
de ele! Viața

de constructor
învechite. Metodele 
de montaj ale utila
jului și marinilor de 
pe un șantier nu co
incid niciodată — în 
amănunte — cu me
todele de montaj de 
pe un alt șantier. O- 
dată cu sosirea la un 
loc de muncă, noi ne 
ciocnim cu desene, 
mașini și utilaje noi. 
Iată de ce trăim me
reu intr-o încordare 
creatoare. Tocmai da
torită emoțiilor fi în
cordării se pot reali
za fapte mari.

Gindiți-vă de pil
dă, Fabrica Ceavdar, 
o fabrică de sticlă, o 
uzină în stația Ku- 
rilo. Acestea sînt nu
mai cit ev a din șan
tierele la care am 

lucrat noi. Aproape 
pretutindeni noi am 
terminat montajul 
înainte de termen. 
Ori cît de mari au 
fost greutățile pe ca
re le-am întîmpinat, 
întotdeauna am avut

viu în minte faptul 
că de munca noastră 
depinde ca noua în
treprindere sa intre 
la timp în funcțiune, 

în ce consta ferici
rea noastră ? îmi 
dați voie să vă spun 

că noi ne simțim ex
trem de fericiți cind 
vizităm locurile un
de am lucrat și ve
dem cum funcționea
ză mașinile pe care 
noi le-am montat.

în următorul plan 
cincinal, construcția 
Combinatului textil 
din orașul lhtiman 
va fi obiectivul cel 
mai important la ca
re va munci brigada 
noastră. El va con
stitui încă un exa
men al calității mun
cii pe care o depune 
brigada noastră.

PIOTR STEFANOV 
NENCEV 

conducătorul brigăzii 
de montaj a Trustu
lui de stat „Montaj" 

din orașul Sofia

săli mari — povestesc fetele. In 
aceste săli există și brigăzi ră
mase în urmă. De aceea organi
zația noastră a Uniunii Tineretu
lui Comunist a propus ca într-u- 
na din cele trei săli — sala nr. 
3 — să muncească cu preponde
rență tineret. Acest plan a fost 
înfăptuit.

După un timp sala nr. 3 a de
venit fruntașă, 
muncitoare 
început să 
condiții cu 
muncă.

Am hotărit să verificăm aceas
ta. Acum cînd munca merge 
bine la noi — spuneau unele — 
putem trimite cîteva fete din 
brigada noastră să lucreze într o 
altă sală. Marta, Jana și Ganka 
au trecut în altă sală. Ele au ur
mărit cu atenție întregul proces 
de producție și după un scurt 
timp au descoperit care este 
principala piedică. Pe mașini se 
aduna o mare cantitate de sca
me; ele trebuiau mai bine între, 
ținute. S-a dovedit că fetele au 
avut dreptate. Mașinile începînd 
să lucreze fără întrerupere, sala 
nr. 2 a ajuns din urmă sala nr. 
3. Cele trei fete s-au întors în 
brigada noastră. Peste puțin timp 
s a anunțat că o brigadă din 
sala nr. 2 a obținut titlul de 
brigadă fruntașă44.

Și în sala nr. 1 a pornit între, 
cerea Știți ce a contribuit la a- 
ceasta? Magnetofonul. Am im
primat Pe ° bandă o relatare 
despre viața colectivului, despre 
experiența și munca noastră, des
pre greutățile noastre, despre fe
lul cum ne petrecem timpul li
ber și am trimis magnetofonul 
în alte secții. în acest fel „cu
tia fermecată44 a făcut ocolul 
uzinei și s.a transformat într-o 
tribună originală a colectivelor 
aflate în întrecere, într-un mij
loc eficace de agitație**.

Atunci unele 
din celelalte săli au 
spună că noj avem 
totul deosebite de

LIVUȘE BARTLOVA 
redactor al ziarului 

^Mlada Fronta"

ATENA 3 (Agerpres). «u 
TASS transmite : Greva ge
nerală a constructorilor din 
Grecia declarată la 2 decern, 
brie s-a desfășurat cu succes.

La greva generală a con
structorilor au participat în 
total, conform relatărilor pre
sei, circa 100.000 muncitori. 
Aceasta a fost cea mai mare 
grevă a oamenilor muncii din 
Grecia, din ultimii ani.

Sub presiunea mișcării gre
viste, guvernul a fost nevoit 
să anunțe în parlament că a 
satisfăcut parțial revendică
rile greviștilor.

Trupe rebele 
încercuite în Laos

VIENTIANE 3 (AgerpresL 
— Postul de radio Patet Lao 
a anunțat că forțele armate 
Patet Lao au încercuit capi
tala regală Luang Prabang 
unde se află concentrate uni
tățile rebele laoțiene și au în
ceput să lanseze atacuri asu
pra pozițiilor rebelilor. In 
prezent au loc lupte în gatel® 
din jurul capitalei regale 
unde trupele Patet Lao au a- 
tacat prin surprindere două 
companii ale rebelilor într-o 
tabără militară situată la nouă 
mile de Luang Prabang.

CARACAS 3 (Agerpres). — 
Agențiile occidentale de presă 
transmit că la 2 decembrie, în 
capitala Venezuelei, Caracas, 
au continuat ciocnirile între 
poliție și grupuri de demon
stranți care se pronunță îm
potriva politicii președintelui 
Betancourt. Agenția subliniază 
că în urma evenimentelor 
care au avut loc pînă acum la 
Caracas numărul morților se 
ridică la 15. Intre timp, 
după cum anunță agenția 
France Presse, tulburările 
s-au extins și în provincie.

--------•--------

VARȘOVIA 3 (Agerpres). — 
La ședința festivă care a avut 
loc la 3 decembrie la Katowice 
cu prilejul Zilei Minerului, a 
rostit o cuvîntare Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C, 
al P.M.U.P. El s-a ocupat de 
realizările din industria cărbu
nelui și de sarcinile ei pe. anii 
1961 — 1965. W. Gomulka a vor
bit de asemenea despre marea 
însemnătate a Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților par
tidelor comuniste și muncitorești 
și rezultatele ei și despre unele 
probleme ale .................
ționa le.

BERLIN. Cu 
rii sale de la 
Ulbricht,

situației internai

prilejul înapoia- 
Moscova, Walter 

pritn-secretar al C.C, 
al P.S.U.G, a făcut o declarația 
referitoare la însemnătatea Con
sfătuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncitorești 
și a documentelor adoptate de 
aceasta.

VARȘOVIA, La 2 decembrie la 
Varșovia, Ion Jalea, președinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici din 
R. P. Romînă, și Wejrnan Mie- 
czyslaw, președintele Comitetu
lui de Conducere al Uniunii Ar
tiștilor Plastici polonezi au 
semnat o înțelegere de colabo
rare pe anul 1961 care prevede 
schimburi de artiști plastici, de 
informații și materiale între cele 
două «uniuni de creație. Cu acest 
prilej în seara aceleiași zile, 
prof. D. Pmaporgescu, ambasa
dorul R. P, Romîne la Varșovia, 
a oferit un cocteil.

HANOI. La 3 decembrie a so
sit la Vientiane primul avion 
din gruip'uil de avioane sovietice 
care vor livra combustibil Lao- 
sulul în cadrul acordului reali
zat anterior cu privire la acor
darea de ajutor sovietic Laosuț 
Iul.
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