
Ei au luat-o timpului Proletari din toate țările, uniți-vă!

al

înainte
Scurt istoric Uzinele 

„Laminorul** 
din Brăila

unui marc succes
Vestea sa răspindit 

mai în uzină, încă de 
zi ea a fost cunoscută în în
treaga țară: la 5 noiembrie, 
Uzinele „Republica" din Ca
pitală au trecut pragul noului 
an.

Anul acesta, după date pre
liminare, uzina realizează pes
te plan 12.000 tone de produse 
finite. In 11 luni productivi
tatea muncii pe cap de mun
citor a crescut cu 10,1 la sută, 
rebutul a fost redus de la 
0,45 la sută, coeficientul admis, 
la 0,35, s-au realizat peste 
3.600.000 lei economii 
5.000 000 lei ' 
ficii peste 
Gospodărind 
jă materia 
harnicii metalurgiști 
au economisit peste 
1200 tone de metal. 
Cifrele acestea înși
rate doar așa, lapi
dar, vorbesc despre 
elanul muncitori
lor, despre abnega
ția cu care aceștia, 
cu comuniștii, înfăptuiesc sar
cinile încredințate de către 
partid colectivului lor. Rezul
tatele obținute sînt dovada 
înaltei conștiințe muncitorești, 
a atitudinii noi, socialiste, față 
de muncă și de bunul obștesc, 
o expresie concretă a felului 
în care colectivul îndeplinește 
Directivele celui de al IlI-lea 
Congres al partidului.

Anul 1960 a fost bogat în 
succese. Uzina s-a dezvoltat, 
au fost asimilate produse noi 
(țevi din oțel inoxidabil), s-a 
îmbunătățit calitatea produ
selor. Dacă s ar pune cap la 
cap cei 13.000.000 metri li
niari de țeavă realizată în a- 
nul 1960 aceasta ar reprezenta 
de 20 de ori distanța de la 
București )a Baia Mare. Acum 
10 ani uzina a produs 3.000.000 
metri, ceea ce înseamnă că 
producția a sporit cu 10.000.000 
metri liniari de țeavă. In frun
te cu comuniștii, sub condu
cerea organizației de partid, 
colectivul a reușit să o ia 
timpului înainte, să îndepli
nească cu succes sarcinile ce 
i-au revenit pe anul acesta.

Care sînt factorii care au 
asigurat succesul colectivului 
uzinei ?

îndeplinirea ritmică 
a planului

nu nu- 
a doua

bene- 
plan. 

cu gri- 
primă,

și peste

în fiecare oră, sesizarea 
neajunsuri care ar fi 
după ele anumite ștrangulări 
in producție și înlăturarea a- 
cestora, au contribuit la înde
plinirea ritmică a 
de plan.

Tot în sprijinul 
îndeplinirii ritmice 
lor de plan, în uzină s-a des
fășurat o largă acțiune pentru 
ca schimburile 2 și 3 să obți
nă realizări la nivelu] celor 
înregistrate de schimbul 1. 
Fiecare muncitor a fost re
partizat acolo unde poate da 
cel mai mare randament, s-au 
repartizat maiștrii, cei mai

unor 
atras

sarcinilor

asigurării 
a sare in i-

vină un bun comun. La lami
noare, preluarea schimbului 
din mers face să nu se piardă 
nici un minut, să crească ran
damentul utilajelor. Un mare 
efect l-a avut aplicarea ini
țiativei muncitorilor de la U- 
zinele „I. C. Frimu” din Sinaia 
— „cu utilajele noastre să ob
ținem o producție sporită".

La laminorul de 6 țoii, spu
nea inginerul Nicolae Iorda
che - șef adjunct al atelieru
lui, aceasta a dus la 
indicelui

• De 20 de ori distanța București- 
Baia Mare • Țevi din oțel inoxidabil
• Toți tinerii învață e 402 inovații 
care aduc aproape 1.500.000 lei 
economii • Nici o brigadă sub plan

. creșterea 
extensiv, 
creșterii 
extensiv 
specifică 
cu 0,95 

față de 
planificat, 

care a

In frunte

...este unul dm factorii esen
țiali. Fiecare secție, atelier, 
brigadă, fiecare muncitor a 
socotit ca una din cele mai 
de seamă îndatoriri ale sale 
îndeplinirea zilnică a planu
lui. Evident, ,în această privin
ță uzina a luat o seamă de 
măsuri : o aprovizionare cu 
materie primă la timp, o mai 
bună îndrumare tehnică, spri
jinirea permanentă a munci
torilor. Extinderea metodei 
graficului orar, mai cu seamă 
la laminoare, a constituit un 
factor mobilizator pentru co
lectiv. Urmărirea producției

buni tehnicieni în aceste 
schimburi, s-a asigurat apro
vizionarea în cele mai bune 
condiții. Așa s-a ajuns ca în 
multe rînduri schimburile 2 
și 3 să obțină rezultate mai 
bune decît schimbul 1.

In uzină lucrează peste 800 
de tineri și contribuția adusă 
de ei la realizarea planului 
înainte de termen s-a făcut 
din plin simțită. Sub condu
cerea organizației de partid, 
organizația U.T.M. a îndru
mat cele 44 de brigăzi de pro
ducție ale tineretului ca lună 
de lună săși realizeze sarci
nile de plan. Multe brigăzi 
au obținut lunar depășiri de 
plan de 10-20 la sută. Cele 9 
brigăzi de producție ale tine
retului din secția finisaj (care 
anul acesta au economisit a- 
proape 200.000 lei) printre 
care brigăzile conduse de Do- 
brescu Marin, Straton Ion, 
Nuță Gheorghiță, s au menți
nut lună de lună colective de 
muncă fruntașe.

îndeplinirea zilnică a sar
cinilor de plan, îmbunătăți’1 
rea calității reparațiilor (mul
te din ele realizate de brigă-^ 
zile conduse de Dima Marin^ ■ 
Botezatu Gheorghe), sînt fac
tori care au contribuit în mod 
direct ja îndeplinirea ritmică 
a planului uzinei, la realizarea 
sarcinilor anuale de plan cu 
aproape 2 luni înainte de ter
men.

intensiv și 
Datorită 
indicelui 
producția 
a crescut 
tone/ară 
cit este
Un succes 
adus după sine alte 
succese : reducerea 
consumului de ener
gie electrică cu 24 

kw/tană față de consumul pla
nificat, reducerea combustibi
lului convențional planificat cu 
54 kg/tonă, deci economii, e- 
conomii în cadrul milioanelor 
realizate.

Uzinele „Laminorul" din 
Brăila au început să lucre
ze de marți în contul anu
lui viitor. îndeplinirea cu 
18 zile mai devreme a sar
cinilor de producție pe 
anul 1960 a fost posibilă în 
urma aplicării in procesul 
de laminare a unor noi mă
suri tehnico-organizatorice 
ca : automatizarea trenului 
mijlociu de la linia a doua 
de laminare, îmbunătățirea 
procesului de încălzire a ța- 
glelor etc. Reducerea con
sumurilor specifice de me
tal și alte materiale i-au 
ajutat pe muncitorii din 
această uzină să realizeze 
peste plan economii în va
loare de 2.500.000 lei.

Pînă acum mai mult de 
20 de întreprinderi din in
dustria grea, printre care 
Combinatul metalurgic din 
Reșița, Uzinele „Oțelul Ro
șu", „I. C. Frimu’-Sinaia, 
lucrează în contul anului 
viitor.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

După exemplul 
celor mai buni

încă din primele zile ale a- 
nului întrecerea socialistă a 
cuprins întregul colectiv. At
mosfera însuflețită creată de 
întrecere a făcut ca experien
ța celor mai buni muncitori 
și colective de muncă să de-

ÎN EDITURA POLITICA A APĂRUT :

Declarația Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

(noiembrie 1960)

APEL
către popoarele din lumea întreagă

Broșura a apărut intr-un tiraj de masă.

O delegafie a C. C. al U. T. M. 
Budapestaa plecat la

Miercuri a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Budapesta 
delegația C.C. al U.T.M. care 
va participa la Congresul

Noi gospodării 
colective 

in regiunea 
Pitești

Producțiile medii obținute în 
acest an de gospodăriile agri
cole colective din regiunea Pi
tești sînt superioare celor reali
zate de întovărășirile agricole 
cu 250 kg. griu la fiecare hec
tar, iar la porumb cu peste 700 
kg. Creșteri asemănătoare s-au 
realizat și la alte culturi cerea
liere.

Succesele obținute de gos
podăriile agricole colective care 
ou devenit cunoscute ’ 
și comunele regiunii 
convingerea țăranilor 
șiți de superioritatea 
gospodăria agricolă 
In luna noiembrie șl 
lunii decembrie în regiunea Pi
tești peste 3.700 de familii de 
țărani muncitori întovărășiți au 
intrat in gospodăriile agricole 
colective. In ultimul timp in u- 
nele comune printre care Ber 
cioiu și Rîureni s-au inaugurat 
noi gospodării agricole colec
tive.

în sotele 
au întărit 

întovărâ- 
muncii în 
colectiva, 
începutul

(Agerpres)

Să năzuieșfi a ști 
mai mult

O atenție deosebită a fost 
acordată în uzină ridicării 
pregătirii profesionale a mun
citorilor, inginerilor și tehni
cienilor. în fața muncitorilor, 
periodic au fost prezentate 
conferințe cu caracter tehnic, 
filme documentare. Cabinetul 
tehnic a organizat consultații, 
recenzii. Tineretului i s-a 
acordat o grijă deosebită. în 
această uzină toți tinerii în
vață, toți se străduiesc să-și 
ridice calificarea profesională. 
Multi tineri se bucură de 
condiții pentru ca să urmeze 
învățămîntul seral și fără 
frecvență. Alții au absolvit 
cele 23 cercuri de ridicare

Colectivul 
laminorului 

de profile de 650mm 
de la Combinatul 

siderurgic 
Hunedoara

Colectivul laminorului de 
profile de 650 mm de la 
Combinatul siderurgic Hu
nedoara a dat miercuri ul
timele tone de laminate 
prevăzute în sarcinile de 
plan pentru acest an. La 
realizarea planului anual 
cu 17 zile înainte de ter
men a contribuit in cea 
mai mare parte inițiativa 
pornită anul acesta de la
minatori de a reduce cu cel 
puțin 10 secunde durata de 
laminare a fiecărui blum. 
Indicele de utilizare a la
minorului a crescut cu 33 
la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Laminorul de profile de 
650 mm este cea de-a 6-a 
secție productivă din Com
binatul siderurgic Hune
doara care lucrează în pre
zent în contul anului viitor.

(Agerpres)
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BI. L. earagiale*deoan al Facultății de

finală. Cunoștințe
• —u ___( maiSînt on vechi priefl 

ten al teatrului ar
mator. In ultimii 
zece ani am avut 
prilejul să particip 
atât la munca de pre. 
gătire a spectacole' 
lor teatrului amator, 
cit și la diverse com
petiții artistice unde 
actorii amatori fă
ceau dovada talentu
lui și elanului ce ca
racterizau munca lor 
rodnică pusă în 
slujba culturalizării 
maselor.

De cîteva zile tră. 
iese bucuria reîntîb 
nirii cu arta amatoa
re de teatru în ca
drul finalei celui 
de-al II dea Festival 
bienal „1. L. Caragia- 
le“. Descopăr prin
tre concurenți prie
teni vechi, pe care 
i-am mai întâlnit la 
competițiile anterioa
re și echipe tinerei 
care pentru prima 
dată participă la fa-

90 .' mai vechi sau 
noi, ceea ce mă en
tuziasmează la solii 
artei amatoare de 
teatru prezenți la a- 
cest festival este pre
ocuparea lor pentru 
perfecționarea măies
triei artistice menită 
să servească un re
pertoriu de calitate, 
puternic ancorat în 
contemporaneitate.

M->a impresionat în 
mod deosebit patosul 
revoluționar, sinceri' 
tatea și simplitatea, 
ritmul avîntat, ela
nul creator cu care 
echipa uzinelor „1 
Mai" din Ploești a 
dat viață, sub condu
cerea înzestratului 
instructor Nicolae 
Spudercă, piesei lui 
Boris Gorbatov ,,Ti
nerețea părinților".

Spectacole emoțio
nante au realizat și 
Sindicatul Lnvățămint 
din Călărași Cu „NL

lau de SaRnschi, pre-* 
cum și Căminul cul
tural orășenesc Ga
lați cu montajul li
terar ,,lți mulțumim 
partid iubit".

Se cuvine a fi evi
dențiată, în mod de o. 
sebit munca creatoa" 
re, progresul sub
stanțial realizate de 
căminele culturale 
sătești. Minunatul 
spectacol realizat de 
sătenii din comuna 
Dolhasca, raionul 
Fălticeni, cu piesa lui 
Ernest Maftei „Ră
zeșii lui Bogdan" 
farmecă prin autenti
citatea caracterelor, 
forța de convingere 
și emoționare, humo
rul popular de cea 
mai buna calitate, 
prin omogenitatea in
terpretării.

Nu mă îndoiesc 
că desfășurarea con. 
cursului îmi va reJ 

zerva și alte surprize 
plăcute.

Rezultatele obținute în pro
ducție i-au adus tînărului 
Ion Chiriac, muncitor la 
Șantierul Naval din Galați 
steagul de „cel mai bun 

strungar".

Foto : M. ISTRATELIDIA POPESCU
(Continuare în pag. 3-a)

Tata și cu mine învățăm.
(Seara în familia muncitorului Vasile Tănăsescu de la Atelierele C.F.R. „Grivița 
Roște -București). foto , y CONSTANTINESCU

Uniunii Tineretului Comunist 
(Kisz) din R.P. Ungară.

Delegația este condusă de 
tovarășa Elena Poparad, se
cretar al Comitetului Central 
al U.T.M.

(Agerpres)

Utemistul Nicolau Nicolae este 
cunoscut ca un muncitor harnic 
pe șantierul blocului de locuințe 
din str. Kirov, lată-l în fotogra
fie la locul său de muncă, pe 

’ macara.

Foto : AGERPRES

Tractoriștii
Cu cîțiva ani în urmă, 

din comuna Largu, regiunea 
Galați, trei flăcăiandri abia 
răsăriți, meșteri doar la ținu
tul plugului in brazdă și la 
mînuitul sapei, au plecat să 
învețe meseria de tractoriști, 
meserie spre care se simțeau 
atrași. Este vorba despre Ște
fan lacob, Constantin Jinga 
și Vasile Dumitru. Fiecare din 
ei s-a dus unde i-a venit mai 
la îndemînă: Ștefan lacob la 
S.M.T. Făurei, Constantin Jin
ga la S.M.T. Rușețu. iar Vasi
le Dumitru la cel din Pogoa
nele. N-a trecut prea mult 
timp și flăcăiandrii aceștia, 
mărunți și sfioși la început, 
s-au urcat pe tractoare. Și de 
atunci, vreme de cîțiva ani, 
cei trei tineri au brăzdat 
multe hectare cu tractoarele 
lor, și de multe ori numele 
lor au figurat printre cele ale 
mecanizatorilor fruntași.

Lucrau departe de casă. 
Dar, din cînd în cînd, mai 
treceau și prin satul lor și 
urmăreau cu multă atenție 
transformările care se petre
ceau cu părinții și consătenii 
lor, care se pregăteau 
șească pe calea muncii 
mun. Lucrul acesta s-a 
plat în toamna lui ’59. 
au aflat cu bucurie 
înființarea în satul lor 
podăriei colective
Și atunci, ca și cînd ar fi fosț

să pă- 
in co- 
întâm- 
Băieții 
despre 
a gos- 

, Unirea"-

colectivei
înțeleși, Ștefan lacob și Va- 
sile Dumitru au cerut să fie 
repartizați la S.M.T. Rușețu, 
în raza căruia intra și comu
na lor. Aici cei doi au dat 
peste prietenul și consăteanul 
lor Constantin Jinga. Toți trei, 
la cererea lor, au fost înca
drați de conducerea S.M.T.- 
ului din Rușețu în brigada 
întâia de tineret care fusese 
repartizată să lucreze pe o- 
goarele gospodăriei colective 
„Unirea".

Marin Șerbănică, președin
tele gospodăriei, părinții și 
consătenii lor, i-au întâmpi
nat cu multă căldură. Din 
discuțiile care au urmat, băie
ții au înțeles că toți colecti
viștii își pun mari speranțe în 
priceperea și hărnicia lor. Și, 
de la bun început, s-au apu
cat cu sîrguință de lucru.

Sarcina care le revenea ce
lor 11 tractoriști era aceea de 
a executa toate lucrările ne
cesare din primăvară în toam
nă, pe cele peste 2.000 hecta
re ale gospodăriei. în ședin
țele grupei U.T.M. 
dă, cei trei tineri, 
ceilalți tovarăși ai 
rătat că toate aceste lucrări 
trebuie executate la timp și 
că ele trebuie să fie numai de 
bună calitate.

—- Numai așa — a susținut 
Ștefan lacob în una din aces
te ședințț colectiviștii voi

din briga- 
alături de 
lor, au a-

putea să obțină recolte boga
te, iar noi vom reuși să păs
trăm și să ridicăm prestigiul 
brigăzii noastre.

Majoritatea tinerilor tracto
riști din brigada întâia au în
țeles lucrul acesta. Și s-au 
străduit de la început să lu
creze mai bine, cu mai multă 
tragere de inimă. Totuși, unii 
încălcau cîteodată disciplina 
de producție, făceau lucrări 
de calitate slabă. Astfel, Ste- 
lian Iordache mai lipsea din 
cînd în cînd din brigadă. Ple
ca acasă pe unde pierdea cîte 
o zi, două. Deseori lucrul a- 
cesta s-a întîmplat chiar în 
toiul campaniilor. Ioniță Dima 
și Gheorghe Ion alergau de 
multe ori după hantri, execu
tând lucrări de slabă calitate. 
Mai mult decît ceilalți tracto
riști din brigadă, cei trei ti
neri s-au străduit să lichideze 
total aceste lipsuri din munca 
tractoriștilor, lucru pe care 
l-au făcut în primul rînd prin 
exemplul lor de conștiinciozi
tate în muncă.

— Ce credeți voi că zic pă
rinții și consătenii noștri cînd 
văd 
sub 
cele 
din

că un tractor stă părăsit 
șopron, iar pe unele par- 
arătura e la fel cu cea 

urma plugului cu boi ? îi

0. DIACONU

(Continuare fri pag. S-a)

Pacea ■ năzuință 
a întregii omeniri
ÎNCREDERE

1N VICTORIA
FORJELOR PĂCII
Întocmai ca oricare om 

al muncii, am studiat 
cu toată luarea-aminte 

Declarația și Apelul adoptate 
Ia Consfătuirea partidelor co
muniste și muncitorești 
Moscova. Ele constituie 
mente programatice de 
vîrșitoare însemnătate 
tică și practică. Ele abordea
ză cea mai arzătoare proble
mă a contemporaneității: pro
blema păcii și a războiului. 
Declarația și Apelul relevă 
excepționala importanță a 
faptului că în condițiile ac
tuale sistemul socialist mon- 
dial sc transformă în factorul 
hotărîtor al dezvoltării socie
tății omenești. Războiul nu 
este inevitabil. Socialismul 
are astăzi cuvîntui hotărîtor 
în lume. Azi devine cu putin
ță înlăturarea ororilor de 
coșmar Pe care o conflagrație 
pe plan mondial, în care ar fi 
utilizate armele de extermi
nare in masă, le-ar pricinui 
omenirii, azi devine cu pu
tință îndepărtarea spectrului 
hîd al războiului atomic, al 
cărui dureros avertisment a 
fost dat lumii acum 15 ani la 
Hiroșima și Nagasaki. Aceste 
documente, Declarația și A- 
pelul Consfătuirii partidelor 
comuniste și muncitorești de 
la Moscova, întăresc încrede
rea omului în viață, în viito
rul fericit al iui și al urmași
lor săi. Socialismul înseamnă 
fericirea oamenilor, înseam
nă pace pentru toate popoare
le lumii.

Odată cu triumful cauzei 
păcii și coexistenței, odată cu 
lichidarea mîrșavului sistem 
colonialist, uriașele energii 
azi încătușate în scopuri răz
boinice 
rialistă, 
puit de 
menirii, 
spre socialism, spre pace, spre 
lumină.

Noi, oțelarii, împreună cu 
întregul popor, strîns uniți în 
jurul partidului, sîntem în
suflețiți de gîndul că prin 
strădaniile noastre, prin mun
ca plină de perseverență și 
avînt, aducem 
contribuție Ia 
mărețului program al 
vîrșirii construcției socialiste 
în țara noastră, la lupta pen
tru victoria cauzei socialis
mului și a Păcii în lumea în 
treagă.

ISPAS IULIAN 
orim-topitor la Oțelăria 
nr. 2. Combinatul Side, 

rurgic Hunedoara

de la 
docu - 
o co- 
teore-

In avangarda lumii - 
partidele comuniste 

si muncitorești
Poporul 'nostru a luat cu

noștință cu bucurie și 
nemărginită încredere de 

consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești de la Moscova care a 
elaborat două documente pro
gramatice — Declarația și Ape
lul către popoarele din lumea 
întreagă. Declarația și Apelul 
fac o temeinică, o profundă a- 
naliză a situației mondiale, și 
inima fiecărui om al muncii e 
pătrunsă de un sentiment de 
legitimă mîndrie văzînd că in 
fruntea coloanei luptătoare pen
tru civilizație și progres, avînd 
un cuvînt 
glorioasă, 
partidele 
torești.

Analiza 
ție convinge, prin demonstrația 
ei axiomatică, și arată că în 
acest ceas nu există capitol al 
îndeletnicirilor spiritului 
unde cuvîntui hotărîtor 
fie al clasei muncitoare 
partidelor comuniste și 
torești marxist-leniniste 
o conduc. Sistemul 
putrezit și agonic, 
convulsii odioase 
deopotrivă. Nu ni 
cesar să repetăm 
pie cite demonstrează cu 
pezime, că imperialismul, și în 
primul rînd cel american, se 
zbate de ceasul morții, nă
zuind la o nouă conflagrație

decisiv, 
avangarda 

comuniste și

cuprinsă in

pășește, 
lumii

■muncii

Declara-

uman 
să nu 

șl al 
mu nei

că re
capitalist, 

se zbate în 
și ridicule 

se pare ne- 
a ti tea exem- 

lim-

mondială. Azi mai mult ca 
oricînd, socotelile de acasă ale 
imperialismului nu se potrivesc 
cu cele din tîrg. Una este ce-și 
propune imperialismul să mai 
săvîrșească, completînd lista a- 
tîtor scelerate fărădelegi, și 
alta ceea ce mai poate să facă. 
Declarația și Apelul către po
poarele din lumea întreagă a- 
rată că în lume există astăzi 
sistemul socialist mondial, care 
are un cuvînt hotărîtor în apă
rarea păcii în lume. Alături, în 
lupta pentru pace există miș
carea muncitorească internațio
nală, popoarele de multe mi
lioane de oameni din Asia, Afri
ca și America Latină, mișcarea 
mondială a partizanilor păcii.

In ajunul călătoriei omului uî 
Cosmos, în preziua acestei iz- 
bînzi, fără precedent, a spiritu
lui uman asupra naturii, pla
neta noastră seamănă cu o 
vastă arenă în mijlocul căreia 
răsună glasul de aur al liber
tății și al demnității umane, 
rostit de comuniști, acei oa
meni minunați care astăzi dau 
istoriei, prin spiritul de luptă, 
prin abnegație și devotament în 
slujba celor mai înalte idealuri 
umaniste, un nemuritor nimb de 
glorie.

AUREL BARANGA 
laureat al Premiului 

de Stat, 
secretar al Uniunii Scriitorilor

de reacțiunea impe- 
vor deschide neînchi 
vaste perspective o- 
îi vor netezi calea

o prețioasă 
înfăptuirea 

desă-

Deși am intrat în iarnă, la 
serele construite din mate
rial plastic de la Institutul 
de Cercetări Horticole-Bă- 
neasa, recoltatul tomatelor e



Gata pentru vacanță
Cum a alcătuit Comitetul U.T.M. al Școlii medii nr. 4 
din Capitală programul pentru vacanța de iarnă

MUNCA AJUTĂ CARTEA, 
CARTEA AJUTĂ MUNCA

Apropierea vacanței 
slăbește interesul 
pentru învățătură, 
pregătirea sistematică și te
meinică a lecțiilor. In fie
care școală, în fiecare clasă, 
domnește acum o atmosferă 
de efervescență caracteristică 
fiecărui sfîrșit de trimestru- 
Se analizează tezele, se ascul
tă. Cei care au obținut pînă 
acum rezultate mai slabe sînt 
ajutați de colegi, de profesori 
să se îndrepte. Fiecare elev, 
profesor, diriginte, își face 
acum bilanțul muncii desfă
șurate timp de trei luni de 
zile. Cei mai mulți constată 
cu satisfacție că acest bilanț 
este rodnic. Iar vacanța este 
așteptată cu bucurie și nerăb
dare de toți elevii.

Ne-am oprit la Școala me
die nr. 4 „Aurel Vlaicu" din 
Capitală. O școală care nu
mără peste 1.000 de elevi. 
Toți așteaptă ca în cele 17 
zile de vacanță să participe 
la activități interesante, cit 
mai variate și rnai instructi
ve, care să le Îmbogățească 
cunoștințele și în același 
timp să fie și un prilej de 
recreere, de destindere.

Folosind experiența anilor 
trecuți, comitetul U.T.M. a 
început să se preocupe din 
vreme de organizarea vacan
ței, cu grijă șj minuțiozitate.

Se știe că vacanța nu În
seamnă o întrerupere a mun- 
cij politico-educative în rin- 
du] elevilor ci o continuare 
a ei cu forme multiple, per
mise de faptul că elevii au 
acum mgi mult timp liber.

Țipțnd seama tocmai de 
acest- lucru, la organizarea 
vacanței alevjlor Școlii medii 
Tir. 4, comitetul U.Ț.M. a 
antrenat toate birourile pe 
c'asă, precum și un număr 
mare de elevi.

nu 
elevilor 
pentru

fruntași

ELENA FINTESCU, 
olcso o Xl-a B 

Școala medie nr. 10

VICTOR SALICA 
clasa a Vlll-a B 

Școala medie nr. 23

MILICA GEORGESCU, 
clasa a. Vlll-a E 

Școala medie nr. 23

. ii. i

CALIN BORCEA, 
data a Xl-a B 

Școala medie nr. 22

Zilele trecute, la îndemnul 
organizației de partid din 
școală, comitetul U.T.M. a 
organizat o consfătuire — 
sau mai bine-zis o ședință de 
lucru — ]a care au participat 
secretarii birourilor U.T.M. 
Pe clasă, elevi. La . această 
consfătuire au fost invitați, 
de asemenea, directorul șco
lii, profesori diriginți, precum 
și secretarul Comitetului 
U.T.M. de ia Atelierele C.F.R. 
„Grivița Roșie" unde elevii 
școlii fac practică Scopul 
consfătuirii : cum să se orga
nizeze vacanța. Fiecare a ve
nit cu sugestii, cu propuneri 
interesante: vizite în între
prinderi, concursuri „Drume
ții veseli", o seară de poe
zie, o fntflnire cu un Erou al 
Muncii Socialiste, vizionări de 
spectacole, excursii.

Ca întotdeauna, elevii au 
simțit și acum sprijinul or
ganizației U.T.M. de ia Ate- 
liereie „Grivița Roșie". Pe 
tot timpul vacanței, spunea 
secretarul U.T.M. al uzinei va 
fi pusă lg dispoziția eiev.lor 
o sală a clubului CF.R. La 
reuniuni va veni să cinte or
chestra tinerilor muncitori, 
iar activitățile sportive vor 
putea să aibă loc Ia baza 
sportivă a Complexului.

In afară de aceasta, tinerii 
muncitori sint bucuroși să or
ganizeze in perioada vacan
ței cit mai multe acțiuni co
mune cu elevii.

în urma acestor sugestii și 
propuneri, a fost Întocmit in 
consfătuire un plan de acti
vitate pe perioada vacanței, 
care prevede concret, pe zile, 
pe ore ce activități se vor 
desfășura, cum vor fi organi
zate, de cine și unde.

Iată planul:
«3 DECEMBRIE. - Reuni

une la Casa de eultură a ti
neretului din raionul Grivița 
Roșie (la această reuniune va 
fi organizat un concurs cu 
premii pentru cel mai bun 
solist).

24 DECEMBRIE - ora 1# 
dimineața. Serbare de sfîrșit 
de trimestru. Se va decerna 
drapelul de clasă fruntașă 
(clasa respectivă va pleca 
Intr-o excursie in munți).

25 DECEMBRIE — ora 1» 
dimineața. Program de estra
dă prezentat de echipa ar
tistică a casei raionale de 
cultură. Ora 17. Reuniunea 
fruntașilor (va fi organizată 
ia Clubul C.F.R. Grivița Ro
șie și vor fi invitați *i tineri 
muncitori fruntași Se va or
ganiza un concurs de poezii 
și ghicitori).

36 DECEMBRIE - ora > 
dimineața. Vizitarea Combina
tului cinematografic de la 
Buftea. Ora 17. Vizionarea 
la cinematograful clubului 
C.F.R, a filmului „Darclăe".

27 DECEMBRIE - Ziua 
aportului. Se vor disputa în
treceri de volei, baschet intre 
clase, concursuri de șah, te
nis de masă.

29 DECEMBRIE - Viziona
rea filmului „Pămint desțe
lenit", seria I a șl a II-a. la 
Casa de cultură a tineretului 
sau la duhul C.F.R. Grivița 
Roșie

30 DECEMBRIE — era U 
dimineața. Concurs „Drume
ții veseli" pe tema „Realiză
rile regimului de democrație 
populară (participă reprezen
tanți din toate clasele). Ur
mează un spectacol prezentat 
d* echipa artistică a Atelie
relor C.F.R.

31 DECEMBRIE - Reve
lion organizat împreună cu 
tinerii muncitori la clubul

Recomandam comitetelor___ _____ .___________
exemplul Școlii medii nr. 4 din Capitală la ceea ce 
privește organizarea $1 pregătirea vacantei de iarnă a 
elevilor trecînd de îndată. împreuna cu profesorii si 
diriginții. la întocmirea unor planuri Interesante, Ins
tructive.

Urmărind tematica orelor 
de dirigenție, ținute la 
Școala medie nr. 1 și 

Școala medie nr. 5, din orașul 
Brașov rezultatele care au ur
mat acestor ore, am remarcat 
un lucru bun: că in numeroase 
clase se desfășoară ore educa
tive interesante, cu un conți
nut educativ bogat, concepute 
cu grijă ținind seama de 
pulsul activității acestor clase. 
Iată numai un exemplu. La 
clasa a Vill a C a Școlii me
dii nr. 1 s-a introdus, cu ca
racter experimental, incepind 
din acest an, practica in pro
ducție la Fabrica textilă „Par
tizanul roșu". Folosind larg 
fapte din această nouă activi
tate desfășurată de elevi, in 
scopul formării conștiinței lor 
comuniste, profesorul diriginte 
Tiberiu Gheție, sprijinit în
deaproape de biroul organiza 
ției U.T.M. din clasă, a con
ceput tematica orelor educati
ve in așa fel incit exemplul 
muncitorilor fruntași, alături 
de care elevii lucrează in in- 
treprindere să oonstituie ele
mente esențiale in munca de 
educație comunistă. Astfel la 
ora de dirigenție avind ca 
temă „Dragostea pentru mun
că - chezășia succeselor", un 
colectiv de elevi a prezentat 
un scurt referat cu privire la 
aotivltatoa in producție ală
turi de muncitorii Fabricii 
„Partizanul roșu", iar ceilalți 
elevi au lărgit cadrul discu
țiilor pe baza propriilor lor 
observații.

Atelierelor C.F.R, (In vede
re» revelionului brigada ar
tistică de agitație pregătește 
un program și un plugușor 
cu aspecte din viața școlară, 
din activitatea lor. La cule
gerea materialului, brigada 
va fi ajutată de colectivul 
postului utemist de control. 
De asemenea elevii vor mer
ge cu plugușorui la profesori, 
la muncitori fruntași. La re
velion vor fi organizate con
cursuri ghicitoare, concursuri 
de dans).

3 IANUARIE - ora 1« di
mineața. Simpozion științific 
pe tem» ..Zborul in Cosmos". 
Va fi invitat să vorbească un 
om de știință.

5 IANUARIE - ora 15 — 
Jaia tineretului pe tema „Me
seria este brățară de aur". Va 
H invitat să vorbească elevi
lor Alexandru Cod eseu, Erou 
al Muncii Socialiste, precum 
|i tineri muncitori fruntași. 
Va urm* • reuniune.

( IANUARIE - ora 11 di. 
■țineai*. Vtxitarea întreprin
derii de bum plastice. Discu 
ții despre masele plastice. 
Or* ÎL Concurs de gimnasti
că intre clasele s Xl-a (ra 
spectatori)

7 IANUARIE - Vizionare* 
aaui sporzaeel de operetă

• IANUARIE — ar* 1» di
mineața Informare politică 
„1* fața glabntni". 
„Tari coloniale car* 
dobindit independenta" 
tiu această informare fterar* 
clasă va pregăti tui scurt 
comentariu despre țării* ros 
pective. te va ierbi despre 
lupta iar peulra eliberarea 
de sub jugul ralanialtsmuiui 
Comentariile acestea vor fi 
prezentate rit mai atractiv, 
mai interesant. Fiecare elev 
va intraehipa dt* o țari eli
berată).

în consfătuire s-au discutat 
și metodele cele mai potrivi
te prin care acest program 
să fie popularizat in masa e- 
levilor, prin care toți elevii 
să fie artrenați ie desfășura
rea acțiunilor prevăzute in 
program

Peste efteva »’.* in Secare 
clasă se vor tine adunările 
generale UT M. unde se va 
analiza activitatea desfășura 
tă in acest triraertrc. Ee vor 
constitui și un prilej de crâ- 
cutar* a prograznaiu; ee va
canță De asemer.ea bzcur-Ge 
U.T.M. vor tras» Lecărz. u:e- 
mist sarcin: precise pe aceas
tă perioadă De pildL unii 
vor răspunde de ntotB? zarea 
clas*: la vizitarea unei Între
prinderi. alții vor răspund* 
de pregătirea ecrxrjrsulu: 
„Drumeții veseli", alții vor 
răspunde, in clasa l-or, de 
participarea elevilor 1* «im 
poeionuj științific ele.

în fiecare dasă șl pe co
ridoare se va afișa programul 
vacanței Gazeta de perete 
va publica articole despre u- 
nele acțiuni.

In afară de aceasta, pe 
școală se va alcătui un co
lectiv format dm cadre 
U.T.M„ profesor., diriginți. 
care vo- ave» grijă ca acti
vitățile prevăzute In program 
să fie organizate cit mai 
bine, să fie dt mai eficace.

Pini la vacanță mai este o 
săptămină de școală Cu toate 
acestea d* pe acum, comitetul 
UTM, birourile de clasă, 
diriginții, profesorii, știu ce 
vor avea de făcut in fiecare 
zi, pentru ca vacanța de iar
nă să constituie pentru elevi 
o odihnă activă, plăcută și 
reconfortantă.

ii

MONICA VERDES

U.T.M. din scoli să urmeze

Un factor important în munca de educație

Orele de dirigenție
experiența buni 
mult* clase ale 

școli nu este to-

Din păcate, 
dobindită de 
acestor două 
losită de toate celelalte clase 
pentru a organiza ore educa
tive interesante, cu un bogat 
conținut educativ, care să se 
incadreze armonios in com
plexul de activități educative 
desfășurate de școală Împreu
nă cu organizația U.T.M. De
fecțiunile se vădesc mai intii 
in ceea ee privește alegerea 
tematicii acestor ore educa
tive.

Iată, de pildă, tematica sta
bilită pentru s serie de ore de 
dirigenție la clasele a Xl-a. 
In central preocupărilor ele
vilor din aceste clase stă, de
sigur, alegerea viitoarei lor 
profesii, orientarea in viață. 
Dar din șirul de peste 35 de 
teme programate pentru orei* 
de dirigenție la clasele a Xl-a 
B și a Xl-a E de la Școala 
medie nr. 5, la clasa a Xl-a 
D, de la Școala medie nr. 1 o 
singură temă se ocupă direct 
de această problemă centrală.

Majoritatea elevilor din a- 
ceste clase fac practică in pro
ducție alături de muncitorii 
Uzinelor „Steagul roșu", al 
Uzinelor „Ernst Thălmann" și 
al întreprinderii de reparații 
auto. Nenumărat* fapte do

Scrt Ie

Cn- 
•gri- 
Tur-

■ou 
de
*■

muncă, cunoscute de elevi in 
timpul practicii, ar ti putut 
forma obiectul unor dezbateri 
vii cu privire la atitudinea 
comunistă față de muncă, la 
faptul că activitatea in fabrici 
și uzine constituie calea cea 
mai bună pentru dobindirea 
unei calificări superioare.

Paralelismul, suprapunerea 
unor teme prevăzute pentru 
orele de dirigenție cu temele 
din programa de invățămint 
politic U.T.M. sau chiar cu 
lecții care se predau la dife
rite discipline, respectarea de 
la an la an a acelorași teme 
la aceleași clase constituie o 
altă deficiență importantă in 
planificarea orelor de dirigen- 
(ie la școlile medii nr. 1 și 
nr. 5 din Brașov. De pildă, la 
clasele a Xl-a E și a X-a F 
de la Școala medie nr. 5 a 
căror tematică pentru orele 
de dirigenție este de altfel a- 
proape identică — sint progra
mate teme cuprinse și la invă- 
țămintul politio U.T.M. Aceas
ta dovedește necesitatea unei 
strînse legături intre profeso
rii diriginți și comitetul U.T.M. 
din școală, întărirea ajutoru
lui pe care organizația de ti
neret trebuie să-l acorde mun
cii djrigințllor.

Deficiența cea mai aooentua-

laborator
altoire 
or«a- 
desfă-

țire ori de 
a arbuștilor 
mentali, ie 
țoară paralel cu
ridicarea neconte
nită a producției 
«erelor. Dot-adă. ab- 
șolvenții Centrului 
școlar nr. 2 din 
Turda sint solicitați 
și apreciați de că
tre toate unitățile 
agricole socialiste 
din regiune, iar 
florile și legumele 
de iarnă ți timpu
rii produse m se
rei* școlii sint a- 
preciste de locui
torii orașului Tnr- 
i*.

M FLORIAN

tă in desfășurarea activității 
unor profesori diriginți o con
stituie insă felul cum sint 
concepute și cum se desfășoa
ră. in majoritatea claselor, 
orele de analiză a muncit fi
rele de analiză a muncii des
fășurate in ultimul timp Ia 
cit era clase ale Școlii medii 
nr. 5, de pildă, n-au purtat 
amprenta unui studiu temeinic 
al realității, ci au fost rodul 
unor improvizații de moment. 
Profesorul a venit in clasă și. 
răsfoind catalogul, consultind 
graficul activității clasei sau 
ascultind un scurt referat ți
nut de unul dintre elevi a fă
cut aprecieri cu caracter mai 
mult cifric : cite note proaste 
sau bune a mai luat in ulti
mul timp clasa, ce scăderi au 
unii elevi etc Desigur că ase
menea aprecieri statistice ră- 
mîn aproape fără ecou. Pro
fesorul diriginte trebuie să a- 
rate elevilor situația la Învăță
tură, dar pe baza unui stu
diu făcut in clasă, cu ajutorul 
celorlalți profesori ai clasei, 
cu ajutorul biroului U.T.M. de 
clasă, chiar și cu ajutorul pă
rinților.

Cele două școli dispun de 
experiența pozitivă a unor ca
dre didactice fruntașe, care, in 

■trinaă oulaboraj* eu organi-

e-

In sala de meditații a inter
natului Școlii medii nr. 10 
„Zoîa 
leva 
clasa
una cu Ileana 

clasa a

Kosmodemianskaia" 
Aurelia Chiceac din 
a Xl-a B învață impre- 

Pragomir din 
X-a B.

Foto : N. SCARLET

Elevi
inovatori

Elevii Școlii tehnice din 
grupul școlar al Uzinelor de 
autocamioane „Steagul Roșu" 
din Brașov se specializează 
încă din școală in executarea 
unor lucrări de înaltă tehni
citate. Astfel tineri ca Mircea 
Borșan, Adalbert Szabo, A- 
drian Negrea, Ladislau Szoke, 
lucrînd singuri la mașini — 
unelte moderne, de tnaltă 
tehnicitate, depășesc zilnic cu 
10—20 la sută sarcinile de 
plan privind executarea de 
scule speciale a căror toleran
tă la cote se măsoară în ze
cimi de microni. Cunoștințele 
temeinice de cultură generală, 
maturitatea de care dau do
vadă în timpul practicii a- 
cești viitori muncitori, le-au 
atras aprecierea și dragostea 
muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor din secțiile în care 
lucrează.

încă de pe acum elevii anu
lui II al Școlii tehnice de mai
ștri au început să se pregă
tească pentru lucrările prac
tice de absolvire. Ei doresc 
să continue exemplul absol
venților din anul trecut care 
au realizat, ca lucrări de di
plomă. prețioase inovații. Co
mitetul organizației U.T.M. a 
școlii tehnice înregistrează 
fiecare din noile propuneri de 
inovații și urmărește realiza
rea lor eu sprijinul 
test al 
ai școlii 
uzină.

compe-
profesorilor-in gineri 
și al tinerilor din

A HORIA

rațiile U.T_M„ au reușit să 
desfășoare ore de dirigenție 
interesante. Această experien
ță trebuie generalizată insă. 
Direcțiunile celor două școli 
ii pol indruma pe diriginți — 
punind, de pildă, in discuția 
unui consiliu pedagogic pro
blema desfășurării erelor de 
dirigenție — cum să se aleagă 
tematica orelor de dirigenție, 
cum să se organizeze aceste 
ore, realizind cu acest prilej 
și un util schimb de experien
ță intre diriginții claselor.

Orele de dirigenție trebuie 
să pună in dezbaterea ooleetl- 
velor claselor probleme pri
vind educarea morală a elevi
lor, privind ținuta lor etică. 
Orele de dirigenție trebuie să 
constituie momente de îmbu
nătățire a întregii munci a 0- 
levilor. In aceste ore, dirigin
tele, in colaborare eu birouri
le U.T.M. de clasă, poate or
ganiza discuții despre felul 
cum se învață la o materie, 
despre planificarea timpului 
de studiu, despre lectura ele
vilor in timpul liber, despre 
participarea elevilor la munca 
practică. De asemenea, anali
za muncii se poate face mal 
bine, cu rezultate mai eficfen- 
te deeit simpla citire a oata-

Dumitru Almaș

Sîntem în Uzinele „1 Mai“ 
din Ploești. In secția de 
sculerie centrală, strun

gurile șl rabotezele murmură în
cet, fin. Muncitorii studiază di
verse măsurători, manevrează 
roți și manete, apoi, cîtăva vre
me, supraveghează atent Prind 
acest moment și leg o discuție 
cu tov. Neagu Alexandru. Mi 
s-a spus că-i fruntaș în pro
ducție și... școlar.
- Sînt în clasa a IX-a, surîde 

el, vroind sa spună că-i cam 
bătrîn pentru asemenea clasă.

— Ai timp să înveți ?
— Da. Mai înțîi pentru că 

avem profesori foarte buni. Nu 
ne lasă pînă cind nu înțelegem 
din clasă, orice problemă, ori- 
cît de dificilă. De pildă, tova
rășa Dumitriu Ileana, profesoara 
de matematici, se interesează 
îndeaproape de fiecare dintre 
noi. De multe ori vine și la Io* 
cui de muncă, să ne vadă, să 
ne cunoască, să ne învețe cum 

să legăm cunoștințele din clasă 
de cele din uzina și invers. 
Apoi avem un program rațio
nal. Cele trei și patru ore de 
curș au devenit, pentru noi, o 
necesitate în programul zilnic.
- Cînd înveți ? îl țin eu din 

scurt cu chestionarul, vrînd să 
mă conving că Neagu Alexan
dru se descurcă intr-adevăr 
bine și deplin și in uzină șl în 
școală.
- Vezi, viața-l, la urma ur

mei și a problemă de metodă. 
Eu îmi scriu temele, adică sint 
„școlar de-adevăratelea“ cum 
glumește nevastă-mea, seara, 
pentru că la scris mă pot con
centra mai ușor. Iar între oFele 
3 și 5 după-o miază înyâț, după 
notițe și după manuale. Și dacă 
sint într-odevâr organizat, dacă 
nu amîn de azi pe mîine, da
că-mi respect programul cu 
sfințenie, mH yșor.

Pentru că vreau să știu ce 
zice soția, nu-l cruț cu o nouă 
serie de întrebări : cînd se dis
trează ? Cînd face o vizită ?

— Avem sîmbătă șl dumln.ica 
liber. Și soția mea-J mîndră de 
mine, mă înțelege, mă ajută. 
Mă șl întreabă, zilnic, adică, în 
fiecare seară : „Azi la ce te-a 
ascultat ?“ Cînd îi aduc note 
bune, se bucură parcă ea le-ar 
fi luat

— Șl-I aduci note bune ? îs- 
codesc eu.
- De Ic 7 in sus.
In acest moment al discuției 

intervine și tovarășul lui de 
muncă și învățătură : Ion C. 
Ion. învață la Școala medie se
rală nr. 2.
- Știu că mai sînt unii care 

se sperie de învățătură. Dar, 
după mine, cel mai important 
lucru-I frecvența. In școală ni 
se predă în așa fel incit, dacă 
ești atent, înțelegi totul.. Noi, 
cei mai mulți, învățăm din pre
darea lecțiilor. învățăm din 
clasă. Iau note, în mod organi
zat, In caiete anume, pentru 
fiecare materie. La fizică, la 
chimie facem experiențe foarte 
des. Și experiențele constituie 
chiar un fel de recapitulare. Și 
cum venim din producție, încă 
mai ușor înțelegem anumite lu

logului sau a unui referat sta
tistic ținut de un elev. într-o 
oră de dirigenție, spre exem
plu, se poate discuta despre 
activitatea unui elev care are 
rezultate slabe la învățătură; 
la această oră poate fi invitat 
și părintele elevului respectiv, 
în altă oră se poate face ana
liza activității de studiu a ele* 
vilor la o anumită materie, la 
care s-au obținut rezultate 
mai slabe, discuție la care să 
fie invitat și profesorul de la 
materia respectivă. Și cite alte 
posibilități nu există pentru a 
organiza ore de dirigenție care 
să-și îndeplinească menirea în 
procesul muncii de educație 
desfășurat în școală. Trebuie 
să existe insă mai multă ini
țiativă, mai multă grijă pen
tru această formă de activita
te educativă, iar dirigintele 
poate găsi în organizațiile 
U.T.M. un sprijin Însemnat 
pentru alegerea unei temati- 
ei interesante și organizarea 
temeinică a orelor de diri
genție.

Propunerea formulată de 
mulți profesori diriginți ca 
Ministerul Inv&țămîntulul și 
Culturii să elaboreze o pro
gramă șl o tematică experi
mentală cu privire la desfășu
rarea orelor de dirigenție 
poate aduoe, de asemenea, o 
serioasă contribuție pozitivă 
pe această linie,

AL* OIUCA 

cruri. In clasa mea sînt mulți 
elevi de la „Rafinăria nr. 1“. 
Și noi și profesorii rămînem im
presionați de lumina ce ne cu
prinde mintea cînd o lecție de 
geometrie ne lămurește cutare 
poziție a cuțitului de la strung» 
iar cutare proces chimic se tăl
măcește printr-o formulă cu 
iniția le...

— Dar uzina cum vă ajută ? 
stărui eu, cînd cei doi colegi 
se pregăteau să se apropie iat 
de mașinile lor.
- Celor care învață, uzina 

le-a creat cele mai bune con
diții. Lucrăm numai în schimbu
rile I și III- De asemenea avem 
prioritate la masa de la cantină. 
Cei care locuim la căminul uzi
nei avem condiții bune de în- 
vățătură. Fără să fie stînjenită 
producția, nl s-au programat 
concedii pentru perioadele mal 
grele la învățătură din timpul 
școlii, ca de pildă în perioada 
tezelor, ori a examenelor de 
admitere sau maturitate.

Schimb murmurul mașinilor 
de la sculerie cu fulgerele flă
cărilor la sudare șl cu tunetele 
și troznetșje ciocanelor din 
hala de cazangerie.

Aici îl întîlnesc pe Dinu Va- 
sile, tînăr controlor tehnic șl 
elev în clasa a Vlll-a tot la 
Școala medie nr. 6. însoțitorul 
meu, membru în Comitetul 
U.T.M., mă informează că Uzi
nele „1 Mai“ au 392 elevi la 
cursurile serale și 45 la cele 
fără frecvență. Că se depune 
multă munco și se obțin rezul
tate bune. Conducerea uzinei 
a organizat colective de într-a- 
jutorare. Iqr pentru cei care 
dau examen la învățămîntul su
perior, s-a amenajat o sală 
specială, chiar în uzină, unde 
unii profesori să facă meditații.
- întreprinderea noastră, nu

mai cu astfel de muncitori culți» 
bine pregătiți, poate să dea co
loane pentru rafinărie, ori pom
pe triplex pe care le exportăm 
pînă în India. Numai pșa poate 
crea utilajul necesar pentru ra
finăriile de la Onești sau Brazi.

Trecem pe Ungă două turle 
de sonde In verificare. Și simt 
o deosebită mîndrie gîndindu- 
mă că tînârul urcat sus, în ylrf» 
la peste 40 m înălțime, să con
troleze rezistența turlei, este șl 
elev în clasa a X-a la cursul 
seral.

Iar Dinu Vasile parcăjml ghi
cește gîndul.
- Cînd încă nu începusem să 

învăț, multe lucruri le făceam 

mecanic, după ureche, lăutâ- 
rește, cum se zice. Acum la 
trapeze, de pildă, aplic teore
me învățate la geometrie. Sint 
unele planuri, unele cote necal
culate. înainte - botă I Mă ru
gam de cîte cineva, pe ici pe 
colo, Acum învăț algebra și 
știu să calculez singur.

II întreb ce vîrstă are ; 23 de 
ani. Ce note ? De la 7 în sus. 
Ce materii îi plac ? Fizica și 
chimia.

— Dumneavoastră veți fi avînd 
e desagă de întrebări, zîmbește 
Dinu Vasile, dar eu am ora in
ti ia teză la matematici.

— Iți urez succes, mult succes 
la teză. Și Ia tot ce vei face 
în viață !

Pleacă schimbînd geanta din- 
tr-o mină în alta, pe aleea stră
juită de plopi piramidali. Mun
citorul din vîrful turlei II salută 
cu mîna, larg. De-aeo!o, de 
sus, salută viitorul parcă.

Participă 
la înfrumusețarea 

comunei
Comuna Pătîrlagele se află 

situată pe minunata vale a 
depresiunii Pătîrlagele-Nehoiw 
înainte vreme, aici nu exista 
decît un punct sanitar și 0 
șcală

în anii puterii populare, prin 
grija nețărmurită a partidului 
și guvernului, s a construit aiei 
un spital modern cu cîteva sute 
de paturi o școală medie de cul
tură generalăj trei magazine aliJ 
mentare o piață de desfacere ă 
bunurilor de larg consum, pre^ 
cum și o modernă fabrică uti« 
lată eu cele mai noi aparate^ 
care produce materiale de corn- 
strucție.

Bilanțul constructorilor pătîr- 
lăgeni nu se oprește aici. De 
curînd s-a început construirea 
unei școli medii cu internat, pe 
lingă cea existentă, menită să 
dea posibilitatea unui număr 
tnare de tineri să urmeze cursu
rile. La construcția acestei 
școli, noi, elevii, am dat și dăm 
zi de si o mină de ajutoT Ast
fel, am ajutat la căratul morta
rului, al cărămizilor și al grin
durilor,

FLORENTIN POPESCU 
elev



Comitetele comunale U. T. M
principalele noastre ajutoare

In munca de conducere și 
îndrumare a organiza
țiilor de bază U.T.M. de 

la sate, comitetele comunale 
U.T.M. sînt principalul noșțru 
sprijin. Și e firesc să fie așa. 
Comitetul raional n-ar putea 
să îndrume operativ cele 5-6 
organizații de bază cite există 
într-o comună, daeă n-ar fi a- 
jutat de comitetuj comunal 
ai cărui membri iși desfășoa
ră zi de zi activitatea în a- 
eeste organizații. Simțim a- 
cest ajutor acum — mai mult 
decît îp trecut —- pentru că a 
crescut competența comitete
lor comunale, ele au cîștigat 
o bună experiență în condu
cerea și îndrumarea organiza
țiilor de bază. Această creș
tere a activității comitetelor 
comunale U.T.M, a făcut po
sibilă și lărgirea atribuțiilor 
lor hotărite în Plenara a 
VIII-a a C C. al U.T.M.

Un număr însemnat din cele 
27 comitete comunale U.T.M., 
care funcționează în raionul 
nostru, îți îndeplinesc bine 
sarcinile ca le revin, Am să 
dau cîteva exemple. In pri
mele luni ale acestui an, Co
mitetul comunal U.T M Bu- 
ciumeni a hotărît să analize
ze într-o ședință a sa felul în 
care se ocupă organizația de 
bază U.T.M. de la (JAC. „11 
Iunie" de mobilizarea tineri
lor colectiviști pentru execu
tarea la tiipp a IțjcrȘrilpr a- 
gricole, în vederea sporirii 
producției la *-60101. Pregă
tind ședința, membrii comite
tului U.T.M. ap cercetat cu a- 
tenție munca tinerilor colec
tiviști, feiul în care se ocupă

_—•—

Scurt istoric
al unui mare

succes
(Urmare din pan l-a)

profesionale. Im- 
cunoștințele pro- 
de cultură gene-

a calificării 
bogățindu-și 
fesionșle și 
rală muncitori) au venit cu o 
seamă de propuneri care au 
dus la realizarea unor moder
nizări în procesele tehnologi
ce. Așa de exemplu, colecti
vul de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din secția 
finisaj, condus de inginerul 
Mihai Sălăjan. a realizat un 
procedeu superior de zincare 
a țevilor care a dus la creș
terea productivității muncii și 
la îmbunătățirea calității. 
Muncitorii din secția tras la 
rece au propus ca unele sor
timente de țevi trase să fie 
laminate la cald, sporindu-se 
în acest fel capacitatea de 
producție a secției tras la rece 
pentru țevile de precizie 
înaltă. îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale a dus așa 
cum era firesc la creșterea 
mișcării de inovații. Cele 402 
inovații înregistrate anul a- 
cesta la cabinetul tehnic (105 
aparțin tinerilor) aduc econo
mii poetcaiculate de aproape 
1.500.000 lei

Ridicarea calificării profe
sionale a făcut să crească rîn- 
durile fruntașilor. Numeroși 
tineri sînt azi fruntași în pro
ducție : Mirea Traian, Boboc 
Radu, Stan Constartin, Vlad 
Gheorghe, Călin Mihai și alții.

Or

De fiecare dată, cînd m>m- 
«terii de aici fac bilanțul 
muncii au în față sarcinile de 
viitor, angajamentele pe care 
și le-au luat Cu 15.8 la șută 
erese ta anul 1961 sarcinile 
planului fizic global față de 
planul acestui an, productivi
tatea muncii va crește, iar 
prețul de cost va fi redus cu 
1,4 la sută. Muncitorii, ingine
rii și tehnicienii s-au angajat 
să realizeze peste plan, In anul 
viitor, 4.000 tone de produse 
finite, 2,000.000 lei economii și 
alte 2.000.000 lei beneficii. 
Și-un secret — colectivul ur
mărește să termine și planul 
anului 1961 tot înainte de vre
me. Ca buni gospodari, ei au 
luat încă da pe acum măsuri 
care, firește, vor asigura în
deplinirea planului pe 1961, 
realizarea angajamentelor. 
Printre acestea se numără o 
seamă de prevederi tehnico- 
organișatoriee. 650 de tineri 
vor fi cuprinși tp 27 cercuri 
de ridicarea calificării profe
sionale (formă superioară), 600 
vor fl mobilizați în acțiunea 
„citiți literatura tehnică" și ia 
concursurile semestriale. Sînt 
prevăzute forme noi pentru 
specializarea în continuare a 
inginerilor, maiștrilor și teh
nicienilor.

Despre o uzină în care fie
care năzuiește să lucreze 
mereu mai bine, să se de
pășească continuu sînt încă 
firește multe lucruri de spus. 
Dar dacă spunem „Ei au 
luat-o timpului înainte", în
seamnă că am spus spirit de 
răspundere, hărnicie, entu
ziasm, dăruite pentru înfăp
tuirea sarcinilor încredințate 
de partid.

de tineret — una 
zootehnic și două 
vegetal — stabi. 
măsurile de spri-

biroul organizației de bază 
U.T.M. de mobilizarea acesto
ra, a consultat conducerea 
gospodăriei asupra direcțiilor 
în carg tineretul și-ar putea 
aduce un aport mai mare. 
Despre toate acestea s-a vor
bit pe larg în ședință, mem
brii comitetului sugerînd bi
roului U.T.M. măsurile prin 
care să poată determina îm
bunătățirea disciplinei în 
muncă a tinerilor, crește
rea aportului lor la în
tărirea și dezvoltarea G.A.C. 
Ședința comitetului comunal 
a fost imediat urmată de o 
adunare generală țn organi
zația de bază U.T.M., în care 
s-a analizat profund activi
tatea aproape a fiecărui ute- 
mist. Ca urmare adunarea ge
nerală a hotărît să propună 
conducerii gospodăriei crearea 
a 3 echipe 
în sectorul 
în sectorul 
lindu-se și 
lipire a lor ; a adoptat hotă- 
rîri pentru îmbunătățirea 
muncii politice, legarea mal 
strinsă a acesteia de sarcinile 
concrete ale tinerilor. Și re
zultatele n-au întîrziat să se 
arate. Au fost curmate actele 
de indisciplină, tinerji au e- 
fectuat între 150 și 250 zile- 
muncă, echipele de tineret au 
obținut rezultate foarte bune 
atît în creșterea animalelor 
cit și în obținerea unor re
colte mari.

Cu o deosebită grijă șl răs
pundere se ocupă o serie de 
comitete comunale de crește
rea eîpdiiriîpr organizației 
noastre. Odată cu lărgirea a- 
tribuțiilor lor în această di
recție, ele se ocupă mai bine 
de îndrumarea organizațiilor 
de bază cu privire la pregă
tirea politică a ținerilor ce 
doresc să devină utemiști. Co
mitetele comunale U. T. M. 
Munteni. Brâhășești, Poiana 
au inițiat pentru tinerii ce 
se pregăteau să devină ute- 
mișh cereqri de studiere a 
Statutului U.T.M., tinerii au 
fost antrenați (n activitatea 
patriotică, culturală. La con
firmarea calității lor de ute- 
miști, li se fac recomandări 
cu privire la ridicarea nivelu
lui lor politic, la modalitatea 
de a-și îndeplini mai bine 
sarcinile de producție și ob
ștești.

Comitetele comunale U.T.M. 
s-au ocupat de organizarea 
unor acțiupi de masă in no
durile tineretului. Astfel au 
tost mobilizați mii de tineri 
la împădurirea a 46 hectare și 
îngrijirea a 115 hectare pădure, 
acțiune deosebit de importan
tă din punct de vedere eco
nomic pentru raionul nostru, 
în urma căreia s-au economi
sit peste 100.000 lei. De 
asemenea s-au mobilizat pes
te 4.000 utemiști la concursul 
cultural sportiv din anul aces
ta. Cu sprijinul comitetelor

Recolta viitoare se pregătește șl în laboratoare. La laboratorul regional central pentru con
trolul semințelor din Capitală, se fac determinări și probe asu pra puterii de germinație a 

semințelor. Foto . AGERPRES

— Sînt foarte bucuros că 
de data aceasta am prilejul sa 
discut pe marginea programu
lui cu dirijorul însuși. Apăreți 
pentru prima oară la pupitrul 
Ateneului?

— Dacă nu las la o parte 
cel dinții concert al meu, pe 
care l?am dat acum patru ani 
in aceeași sală, cu orchestra 
Conservatorului, aș putea 
spune că pentru a doua oară. 
De la absolvirea Conservato
rului am dirijat aproape toate 
Filarmonicile din țară.

— Și-acum, în sfirșit, Filar
monica „George Enesou".

— Drumul pe care l-am 
parcurs mi se pare firesc. Dar 
nu uit nici o clipă că el a fost 
posibil datorita condițiilor fa
vorabile de dezvoltare oferite 
generației tinere de regimul 
nostru democrat-papular.

— O simfonie necunoscută 
de Schubert, o lucrare concer- 
tistică a unui autor italian 
preclasic, Pergolesi, care a 
trăit în prima parte a veacu
lui XVIII, schițele lui Th. Ro- 
galski impresionanta uver*

îl oferim comite- 
comunale îndrumin- 
practic, pe teren, 

membrii biroului ra- 
comitetului

oomunale U.T.M. noi am or
ganizat excursii cu o mare 
valoare educativă la București, 
Doftana și în alte locuri, la 
care au participat sute de 
tineri.

Comitetul raional acordă o 
deosebită atenție comitetelor 
comunale ajutîndu-le să-și 
îmbunătățească în permanen
ță munca. Pentru aceasta, 
lunar, instruim secretarii co
mitetelor comunale. Cu pri
lejul acestor ședințe ne 
străduim să realizăm schim
buri de experiență între se
cretari în cele mai importan
te laturi ale muncii de orga
nizație. Noi am analizat de 
asemenea cum este organizată 
munca de educare comunistă 
a tinerilor din raza comunei 
Ghidigeni, cum este organiza- 
zată munca politică de pregă
tire a tinerilor ce doresc să 
devină utemiști din organiza
țiile de bază ale comunei 
Matca precum și alte proble
me. Dar ajutorul cel mai 
eficient 
telor 
du-le 
Toți 
ional, secretarii ... .. 
raional, răspund de unul sau 
mai multe comitete comuna
le, ajutîndu-le să-și organize
ze munca, să-și îndrepte a- 
tenția spre problemele prin
cipale.

Din cele expuse pînă aici 
nu înseamnă că munca noa
stră de îndrumare a comite
telor comunale se poate so
coti încheiată- Dimpotrivă. 
Mai avem comitete comunale 
cu o activitate slabă, care 
BU îndrumă competent orga
nizațiile de bază, care se ocu
pă de lucruri mărunte, ne
esențiale. Comitetele comuna
le Matca, Tălpigi, Gabor, și 
altele stau acum din acest 
punct de vedere in atenția 
noastră. Ce ne-am propus 
pentru îmbunătățirea mun
cii acestora ? în primul rînd 
ne străduim să le înarmăm cu 
experiența bună ciștigată de 
unele comitete comunale. în 
acest scop vom organiza 
schimburi de experiență. 
Ia pare vom invita toți 
secretarii comitetelor comu
nale. Vom continua să anali
zăm în ședințele biroului ra
ional activitatea unor comi
tete comunale, în unele ca
zuri vom ține aceste ședințe 
chiar ia comuna respectivă 
pentru a putea studia mai 
bine situația concretă și a- 
dopta cele mai potrivite mă
suri. Și firește vom pune 
și pe mai departe în centrul 
atenției noastre îndrumarea 
practică, pe teren a comitete
lor comunale de către fiecare 
dintre membrii biroului raio
nal.

GHEORGHE MIHAI 
prim-seeretar al Comitetului 

raional U.T.M. Tecuci 

invitație la viitorul concert al Filarmonicii
Dirijor: EUGEN PRICOPE Solist: VARUJAN COZIGHIAN

tură — fantezie „ftomeo și 
Julieta1*, de Ceajkovski, alcă
tuiesc un program de mare 
cuprindere stilistică, despre 
care mi-ați putea vorbi, fără 
îndoială, mult.

— N-aș vrea să vă răpesc 
timpul și...

s- Nu voi renunța, totuși, la 
cîteva întrebări. Schițele sim
fonice de Rogalski, punctul 
romînesc al programului, cînd 
au fost scrise ?

— țn toamna lui 1929, a- 
tunci cînd compozitorul avea 
27 de ani. Sînt lucrări cu ca
racter programatic, de o mare 
forță sugestivă, care evocă 
două crîmpeie din realitățile 
mizere ale suburbiilor Bucu- 
reștiului de pe vremea regi
mului burghezo-moșieresc. 
Descriind un cortegiu funerar 
însoțit de o fanfară (...„desi
gur, răposatul, poate vre-un 
mic slujbaș al statului, era 
decorat" — ne explică Rogal- 
ski) prima schiță transmite 
pătrunzătorul sentiment de 
compătimire resimțit de com
pozitor în fața ultimului drum

Informații

La depozitul de stuf al Fabricii de celuloză din stuf de Io Chiscani operația da 
descărcare se face cu ajutorul macaralelor.

Telegramă
Excelenței sale domnului 

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
Mulțumesc călduros excelenței voastre pentru amabilele 

felicitări cu ocazia Sărbătorii Naționale și vă exprim cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
și a poporului romin.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda

Marinescu Vasile — Corabia, 
Ștefan Cluceru — Pitești, Ni- 
colae Fărâmiță — Satu-Mare.

Participanta la cea de a 
Il-a etapă a concursului „Ve- 
rificați-vă cunoștințele de cul
tură generală". organizat de 
„Scinteia tineretului, vor tri
mite răspunsurile la întrebări 
precum și cupoanele de parti
cipare numai la sfirșitul con
cursului. Data încheierii lui 
va fi anunțată prin ziar.

Eugen Patru — Brad-Hune- 
doara

Pentru a te documenta in 
problgme de fizică atomică și 
nuclegră iți recomandăm să 
citești cartea „Elemente de 
fizică atomică și nucleară” de 
Helmut Lindner (traducere 
din limba germană). Lucrarea 
cuprinde istoricul noțiunii de 
atom, legile importante din fi
zica nucleară, despre particu
lele elementare ele. Cuprin- 
zind un material foarte va
riat, cartea se oprește asupra 
aplicărilor tehnice, medicale 
etc. ale energiei atomice.

Ioana Șerbu — Ploești
In practicarea sporturilor de 

iarnă la munte este in- 

al unui om anonim, ieșit din- 
tr-o viață anonimă, în care 
tinicheaua decorației însemna 
suprema consacrare a zădăr
niciei. Plină de ritmicitate, 
următoarea schiță redă jocul 
paparudelor ce cutreierau pe 
vremuri mahalalele bucureș- 
tene.

— Știu că de la Schubert,

Avancronică 
muzicală

genialul autor de lieduri, 
ne-au rămas șt un număr de 
nouă simfonii. Vestita simfo
nie „Neterminata", Marea 
Simfonie în do major și Sim
fonia V-a se aud din cînd în 
cînd, dar a IV-a, „Tragica", 
n-am ascultat-o niciodată.

— In cei aproape 100 de ani 
de existență a Filarmonicii ea 
n-a fost cîntată decît o singu

dicat să fie luate citeva mă
suri strict necesare pentru fe
rirea părților corpului expuse 
vîntului și soarelui. La altitu
dini mari. împotriva frigului, 
vîntului și a razelor soar el yi 
fața se unge cu o cremă grasă 
sau in lipsa acesteia cu puțin 
unt. De asemenea buzele se 
vor unge eu vaselină. Cea mai 
mare atenție însă trebuie a- 
cordată ochilor. Iama, la 
munte, razele solare sînt foar
te puternice fiind asociate cu 
fenomenul de ,.reverberație“ 
— adică reflexul orbitor al ra
zelor șolâre pe zăpadă. Ochii 
se protejează prin ochelari de 
soare cu lentile de bună ca
litate. Nerespectarea acestei 
recomandări poate avea drept 
consecință inflamarea ochilor^ 
dureri de cap, conjunctivite.

Maria Caraman «p Cîmpina
In limba noastră cuvîntul 

de „concert** are două semni
ficații. într-un prim înțeles 
este vorba de interpretarea 
unei lucrări muzicale într-o 
sală, în fața publicului. în ce
lălalt sens înțelegem o compo
ziție muzicală scrisă pentru 
un instrument sau mai multe 
cu acompaniament de orches
tră (mai rar de pian) oferind 
executantului posibilități de o 
mare virtuozitate. Părintele 
concertului clasic, pe baza ex
perienței predecesorilor săi 
(Corelli, Vivaldi, Bach, Han
del), este socotit W. A. Mo
zart.

Un rol deosebit de impor
tant in dezvoltarea concertu
lui îl au compozitorii mși și 
sovietici ale căror lucrări sînt 
străbătute de idei muzicale 
bogate în imagini și sentimen
te. Concertele pentru instru
mentiști soliști și orchestră de 
Ceaikovski, Glazunov, Proko
fiev, Șostakovici, Haciaturian 
se bucură de o largă apreciere 
a maselor iubitoare de muzică 
din lumea întreagă.

In țara noastră forma con
certului a găsit o largă expri
mare în lucrările compozito
rilor Paul Constantinescu, Al
fred Mendelsohn, Anatoi Vie 
ru și alții.

Octavian Ilea — Oradea
Intr-adevăr în ultima vre

me a îneeput fabricarea sti
clelor de geam din pelicule 
polietilenă. „Sticla** are pro
prietatea de a se întinde, și de 
a lua apoi forma și dimensiu
nile inițiale. Avantajul princi
pal al acestei „sticle** este a- 
cela că nu se sparge chiar 
dacă se aruncă cu putere o 
piatră în ea. Sticla din polie
tilenă prezintă și avantajul că 
spre deosebire de sticla obiș
nuită, permite trecerea raze
lor ultraviolete.

ră dată. Reprogramtirea Sim
foniei acesteia se situează pe 
linia îmbogățirii repertoriului 
nostru, pe de o parte cu var 
loroase piese contemporane, 
iar pe de altă parte cu o sea
mă de creații clasice proemi
nente, pe nedrept uitate.

— țn simfonie Schubert este 
un urmaș spiritual al lui 
Beethoven ?

— Este mai curînd un ve
cin. Cei doi compozitori au 
trăit in aceleași realități crun
te din Viena regimului reac
ționar al lui Metternich. Tra
gismul lucrării cu care se va 
deschide concertul nu e însă 
tunător, dramatic. Simfonia 
este mai degrabă o confesiune 
lirică, plină de patetism, izvor 
rîtă din dureri ce răscolesc 
sensibilitatea unei firi poetice, 
avidă de fericire și care, în 
momentele apăsătoare ale e- 
xistenței găsește în ea însăși 
resursele consolării, privind 
întotdeauna spre limanurile 
însorite ale bucuriei.

— Lucrarea are patru 
părți ?

Și
O delegație alcătuită 

conf. univ. Traian Pop 
conf. Eugen Blideanu a ple
cat in Uniunea Sovietică pen
tru a participa la seminarul 
internațional pentru proble
mele învățămîntului politeh
nic, care are loc la Moscova.

★
Meciul de baraj pentru 

titlul de campioană a țării la 
șah a luat sfirșit cu victoria 
maestre! internaționale Ale
xandra Nicolau care a tntrin- 
s-o cu 2’/»—puncte pe Mar
gareta Teodorescu.

—•-

f Urmare din pag. l-a)

Consfătuire în cadrul Comisiei
Permanente C.A.E.R. pentru cărbune

întrebau ei pe tovarășii lor de 
muncă.

In strinsă colaborare cu co
lectiviștii, tractoriștii brigăzii 
I-a nu și-au precupețit nici 
un efort pentru ca gospodăria 
să obțină recolte bogate. Ară
turile adinei, de 28—30 cm., 
terminarea campaniei de vară 
cu două zile mai devreme, iar 
a celei de toamnă cu patru 
zile, dar mai ales recoltele 
bogate obținute anul acesta de 
colectiviștii din G A.C. „Uni
rea’ vorbesc cu prisosință de 
lucrul acesta : 1700 kg griu la 
hectar, 1540 kg floarea-soare- 
lui, 2100 kg porumb boabe, 
25.500 kg sfeclă de zahăr la 
hectar etc. Și, se poate spu
ne că, intr-adevăr, cei trei 
tractoriști din sat și-au adus 
și ei din plin contribuția la 
realizarea acestor recolte.

Dar contribuția tor nu se 
reduce numai la atit. Colecti
viștii din „Unirea" au multe 
cuvinte de laudă pentru „bă
ieții lor". Ei au fost aceia care 
s-au străduit să-i apropie pe 
tractoriștii brigăzii de colecti
viști, mai ales de cei tineri. 
De asemenea, tinerii colecti
viști Constantin Mușat, 
Gheorghe Iordache, Voicu O- 
vid iu și alții, care au îndrăgit 
meseria de tractorist și au lu
crat tot timpul împreună eu 
cei trei tineri, vorbesc cu deo
sebită căldură despre faptul 
că băieții i-au ajutat să pă
trundă in tainele tractorului 
și că acum o să le fie mult 
mai ușor să se califice ca 
tractoriști, lucru pe care ei in
tenționează să-l facă incepind 
din toamna aceasta.

Multe lucruri frumoase se 
pot spune despre străduința 
cu care cei trei tineri tracto
riști au muncit alături de to
varășii lor din brigadă pe o- 
goarele gospodăriei colective 
„Unirea’ din comuna Uargu 
din care fac și ei parte. Acum, 
împreună cu ceilalți tracto
riști ai brigăzii, după ce au 
terminat de ogorit și cele din 
urmă hectare ale gospodăriei, 
au început repararea tractoa
relor și a mașinilor agricole. 
Totodată ei participă la cursu
rile de ridicare a calificării 
profesionale recent deschise in 
stațiune, hotăriți ca in anul 
viitor si muncească și mai 
bine, in așa fel incit colecti
viștii din comuna Largu să 
obțină recolte și mai mari.

— Da. Prima, neliniștită, în
fiorată, e precedată de o in
troducere apăsătoare care jus
tifică din plin epitetul de 
„Tragica" atribuit Simfoniei 
de Schubert însuși. Mișcarea 
lentă — partea a doua — este 
un fel de suav cîntec fără cu
vinte, întrerupt din cînd în 
cînd de răbufniri amenință
toare. Ascultînd această mi
nune a geniului melodic al 
autorului de lieduri ne dăm 
seama cită dreptate avea poe
tul Griellparzer care spunea 
atît de frumos că Schubert... 
„a făcut poezia să cînte și 
muzica să vorbească". Urmea
ză un menuet viguros, demn 
de contemporaneitatea impe
tuoaselor scherzo-uri beetho- 
veniene și un final în care 
triumfă, în cele din urmă, vo
ioșia tinerească. Este o cuce
ritoare chemare la optimism 
a inimii unui compozitor tî- 
năr, care la vîrsta de numai 
19 ani crea, prin Simfonia 
a IV-a, una din cele mai va
loroase lucrări ale sale.

E. Pe

TINERI ȘI TINERE!
Reinnoiți-vă abonamentele pentru anul 

viitor la „SCÎNTEIA TINERETULUI" 
începind cu luna ianuarie a anului 

1961 ziarul „Scinteia tineretului" va apare 
zilnic - cu excepția zilei de luni - în patru 
pagini, iar o dată pe săptămînă In șase 
pagini.

MOȚIUNE
Comitetul Național pentru 

Apărarea Păcii din Republi
ca Populară Romînă, întregul 
popor romin au luat cunoș
tință cu adîncă indignare de 
actele de barbarie săvîrșite 
în Congo de către colonialiști 
și agenții lor. împotriva tine
rei Republici Congo acțio
nează cu brutalitate Și în 
mod samavolnic cercurile im- 
perlallst-colonialiste în frunte 
cu cele din 8.U.A.

Patrioțli congolezi, care 
luptă pentru independența șl 
libertatea patriei lor, sînt 
crunt oprimați și persecutați. 
Primul ministru Patrice Lu
mumba șl alți membri al gu
vernului legal și ai parlamen
tului congolez sînt arestați șl 
torturați.

Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, in numele 
miitoanelor de partizani ai 
păcii din Republica Popu
lară Romînă, protestează 
cu botărire împotriva acestor 
fărădelegi. Actele de teroare 
deslănțulte tmpotriv» patrio- 
ților din Congo, constituie un 
atentat la independența și 
drepturile suverane ale a-

Intre 7 și 11 decembrie 
1966 a avut loc la București 
Consfătuirea directorilor in
stitutelor de cercetări știin
țifice și de proiectări din in
dustria carboniferă a țărilor 
membre ale C.A.E.R., organi
zată în cadrul Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru căr
bune.

Au participat delegați din 
Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Populară

Plecarea unei delegații economice 
la Varșovia

O delegație economică eon. 
dusă de tovarășa Ana Tema,, 
adjunct al ministrului Comer’ 
tulul, a părăsit miercuri dimi
neața Capitala, plecînd spre 
Varșovia. Delegația economi
că romînă va duce tratative 
în vederea încheierii Protoco
lului privind schimburile de 
mărfuri pe anul 1961 între 
H. P. Romînă și R. P. Polonă.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa au foet prezenți to- 

Cu prilejul „lunii Cadourilor", magazinele 
comerțului de sfaf au pus în vînzare numeroase 
produse printre care :

țesături din relon pentru lenjerie 
și rochii, țesături de lină din tergal, 
15 modele noi de cravate din mătase 
naturală, poșete din policlorură de 

vinii (12 modele noi).
In magazinele de specialitate din întreaga 

țară se gdsesc mari cantități de poplin uni.

TEATRUL ARMATEI
SALA MAGHERU

anunță PREMIERA pe țară

NOPȚI ÎN MADRID"
(Coloana a cincea)

de ERNST HEMINGWAY
In distribuție : Geta Ciboiini, George Mânu, VirgU Va- 
silescu, Laurențiu Măricel, Constantin Brezcanu, Ion 
Igorov, Mariana Vincze, Sebastian Radovici, Vasile 
Lupu, Nelly Cutava, Dorin Moga, Costel Zaharin, Sabin 
Făgărășanu, George Jurcanu, Grigore Constantin, Iulian 
Marinescu, Cornel Rusu, Comei Elefterescu, George 
Sirbu.

Regia: ANDREI BRADEANU 
Decoruri și Costume: I. IPSER
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cestul tinăr stat și reprezin
tă un serios pericol pentru 
pace.

Exprimînd deplina solidari
tate a poporului romin cu 
lupta dreaptă a poporului 
congolez, Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii din 
Republica Populară Romînă, 
cere imediata eliberare a lut 
Patrice Lumumba și * odor» 
lalți conducători legali ti po
porului congolez.

Considerăm că este necesag 
ea Organizația Națiunilor U* 
nite, Consiliul de Securitate 
al O.N.U. s* ia măsurile cm 
reepunzătoare pentru a PunȘ 
capăt teroarei deslănțuiie Inui 
potriva poporului oongolesj 
pentru Îndepărtarea colonia» 
liștllor de pe pămlntul cong 
golez, pentru restabilirea ac
tivității guvernului legal ta 
parlamentului congolez, pen* 
tru retragerea trupelor colo4 
nialiste din Congo și dezar
marea bandelor Iul Mobntu,

Să fie eliberat Patrioe Lite 
mumba 1

Să fie asigurata libertate* 
și independenta poporului 
congolez !

Romină, Republica Populari 
Ungară, Uniunea R^ublici» 
lor Sovietice Socialiste.

Consfătuirea a examinaț 
rezultatele colaborării p« 
anul 1960 a institutelor de 
cercetări științifice și de pro
iectări din industria carboni
feră a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a elaborat proiec
tul de plan de colaborare pa 
anul 1961.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de deplini 
unitate, înțelegere și cola* 
borare frățească.

varășii V. Stertapol, adjuncl 
aj ministrului Comerțului, N. 
Anghel, secretar general în 
Ministerul Comerțului, M. 
Ciobanu, președintele Came
rei de Comerț a >. P. Boa 
mîne, precum »i _ funcțio» 
nari din Ministerul Comer
țului-

Erau prezenț! Januw Zam- 
browicz, ambasadorul R. P. 
Polone la București și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)
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Vizitele unor delegații 
guvernamentale ale R. P« R. 

în Italia și India

Opinia publică mondială salută 
documentele istorice ale Consfătuirii

reprezentanților partidelor

R, P. Ungară
BUDAPESTA 14 (Agerpres). 

— Presa ungară continuă să 
se ocupe de importantele do
cumente adoptate la Consfă
tuirea reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești de la Moscova. în edito
rialul . sau din 13 decembrie, 
ziarul „Nepszabadsag" scrie 
intre altele: „Socialismul 
n-are nevoie de război.

Ziarul „Magyar Nemzet" 
scrie : „Declarația și Apelul 
adoptate la consfătuirea de la 
Moscova au umplut de căldu
ră și speranță inimile oame
nilor care se simt răspunză
tori pentru soarta lumii. De 
aceea, aceste documente sînt 
studiate cu profunzime in 
toate țările. Declarația și ape
lul indică drumul clar și logic 
al evoluției istorice, stabilesc 
sarcinile hotărîtoare ale fie
cărui om conștient de răspun
derile sale pentru perioada a- 
propiată și definesc mijloace
le continuării victorioase a 
luptei pentru pace*.

gerea in triumful deplin al 
Ideilor luminoase și drepte ale 
comunismului in întreaga lu
me. Poporul nostru a primit 
Declarația și Apelul ca pro
gramul său de luptă. Unin- 
du-se în jurul Partidului Co
munist Bulgar, el va traduce 
în viață acest program.

cesară. Toate aceste forțe sînt 
superioare forțelor imperia
lismului și războiului".

R. D. Germană

R. A. U.

R. P. Bulgaria
SOFIA 14 (Agerpres). — De

clarația Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești, precum și A- 
pelul către popoarele din lu
mea întreagă, continuă să ră- 
mînă în centrul atenției pre
sei bulgare.

în articolul său de fond, in
titulat „Programul nostru de 
luptă", ziarul „Otecestven 
Front” scrie : Consfătuirea de 
la Moscova a insuflat convin-

CAIRO 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: Declarația 
și Apelul adresat popoarelor 
din lumea întreagă adoptate 
de Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești a trezit un ecou 
larg în cercurile intelectuali
tății locale și a reprezentan
ților presei.

Interesul manifestat față de 
aceste documente importante 
este dovedit, printre altele, de 
faptul că unul din cele mai 
importante ziare din Cairo 
„Al Gumhuria Garidat Aș- 
Șaab" le-a consacrat un arti
col special semnat de Abdel 
Azis Fahim, principalul co
mentator politic al ziarului, 
care subliniază că concluziile 
documentelor Consfătuirii „se 
sprijină pe faptele reale ale 
vieții internaționale".

„Documentele Consfătuirii, 
subliniază autorul, confirmă 
posibilitatea coexistenței paș
nice și a preîntîmpinării unui 
război mondial cu condiția ca 
țările lagărului socialist, ță
rile independente ale Africii, 
Asiei și Americii Latine, po
poarele țărilor dependente, 
toți cei care doresc să urmeze 
politica de coexistență pașni
că să manifeste vigilența ne-

BERLIN 14 (Agerpres). — 
Opinia publică din R.D. Ger
mană continuă să manifeste 
un deosebit interes față de 
documentele istorice ale Con
sfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești. Zia
rul „National-Zeitung" anun
ță că conducerea Partidului 
național-democrat din Ger
mania a examinat într-o șe
dință rezultatele Consfătuirii 
de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești și sarcinile care 
se desprind din documentele 
consfătuirii pentru poporul 
german și în primul rînd 
pentru populația Republicii 
Democrate Germane.

Conducerea Partidului na
tional-democrat din Germa
nia relevă că Declarația și 
Apelul către popoarele din 
lumea întreagă, care se ba
zează pe o analiză amănun
țită a evoluției internaționale 
din ultimii ani, arată popoa
relor calea transpunerii 
viață a visului omenirii de 
realiza o pace trainică.

în 
a

In Congo 
bandele lui Mobutu 

își fac de cap

Să fie eliberat 
Manolis Glezos!

Eroul național al Greciei — Manolis Glezos — continuă 
să fie deținut. De trei ani el stă in închisoare în condiții 
foarte grele, care îi periclitează sănătatea și poate chiar 
viața. Manolis Glezos suferă de o boală grea de plămîni, 
care s-a agravat în perioada ocupației hitleriste. La 8 de
cembrie a.c. s-a anunțat că sănătatea lui Manolis Glezos 
s-a agravat serios.

Situația lui Manolis Glezos a stirnit o neliniște profundă 
nu numai în Grecia, ci și în rîndul opiniei publice progre
siste din lumea întreagă. In ultimul timp, autoritățile gre
cești primesc mii și mii de telegrame și scrisori prin care 
se protestează energic împotriva detențiunii lui Manolis Gle
zos și se cere grabnica lui punere în libertate. Pină la 29 
noiembrie în întreaga Grecie au fost strinse semnăturile a 
peste 81.000 de fruntași ai vieții politice și obștești, oameni 
de cultură, muncitori, țărani, funcționari, reprezentanți ai 

celor mai diferite orientări politice, care cer într-o petiție ca 
Manolis Glezos să fie pus imediat în libertate. Aceasta este 
o cerere pe deplin justificată a întregului popor grec, a ome
nirii progresiste.

Manolis Glezos să fie redat patriei și familiei sale ! în
temnițarea lui Manolis Glezos este o ofensă adusă tuturor 
oamenilor cinstiți. Este inadmisibil ca cel mai mare erou al 
luptei de eliberare a poporului grec Împotriva fascismului 
să stea în închisoare !

Libertate lui Glezos și celorlalți luptători greci ! Acesta 
este glasul rațiunii. “ 
pitrioților greci!

Popoarele așteaptă să se facă dreptate

Un patriot curajos
Aflu cu profun

dă îngrijorare că 
Manolis Glezos, 
care continuă să se 
afle pe nedrept în 
închisoare, este 
grav bolnav.

neliniștit 
grea 
află 
fiu

grec,

fn- 
pro- 
tîrît

M-a 
situația 
care se 
nunatul 
poporului

în 
mi- 

al 
Ma-

precupețit viața în 
zilele negre ale o- 
cupației fasciste. 
Iată cine este cel

nolis Glezos. El
este un adevărat
erou național. Ma-
nolis Glezos este
un patriot cu-
rajos care nu și-a

căruia îi sint 
scenate atîtea 
cese și este 
în închisori.

Este o crimă că 
Manolis Glezos, 
care a smuls stea
gul hitlerist de pe 
Acropole și a 
început lupta de 
eliberare a poporu
lui grec împotriva 
nazismului este ți
nut în închisoare. 
Protestele poporu
lui grec, ale opi
niei publice in
ternaționale. ale tu
turor oamenilor cin
stiți sînt o dova
dă 
lui

de 
care 

în 
în

Viata

a respectu- 
față de Manolis

Glezos, față de 
participanții la miș
carea de rezistență 
antifascistă.

Sînt alături 
uriașa mișcare 
se desfășoară 
întreaga lume,
rîndurile oamenilor 
muncii din Grecia, 
pentru eliberarea 
lui Manolis Glezos. 
Eroul de pe Acro
pole să fie grabnic 
pus în libertate, re
dat patriei sale iu
bite !

VASILE 
CALATOAIE 

strungar fruntaș la 
Uzinele „Republica" 

București

îi este în pericol
In ciuda adevărului și 

dreptății, Manolis Glezos con
tinuă să fie ținut în închi
soare. Condițiile grele, neome
nești din temniță au du« la 
agravarea sănătății sale. Via
ța lui Manolis Glezos este ast
fel în pericol.

Este binecunoscut cum e- 
roul național al Greciei a 
fost aruncat în închisoare în 
urma înscenărilor judiciare 
îndreptate împotriva sa. Nu
mele lui Manolis Glezos îmi 
este scump. El întruchipează 
curajul, patriotismul, devota
mentul nemărginit față de 
popor, căruia i-a închinat în
treaga sa viață. Manolis Gle
zos simbolizează lupta cura
joasă a poporului grec împo
triva ocupanților fasciști, pen
tru independență. Numele 
lui Manolis Glezos a intrat 
In istoria Greciei ca cel al 
unui erou. Punîndu-și viața 
In pericol, Manolis Glezos a 
smuls steagul hitlerist cu

svastica ce flutura sfidător pe 
ruinele Partenonului. Manolis 
Glezos a devenit astfel 
cetățean de onoare al 1 
antifasciste, al lumii 
toare pentru pace și 
crație.

Apare limpede, ______
toarea nedreptate adusă unui 
mare fiu al 
In toate cele 
pămîntului 
iubitori de 
s-au ridicat 
glas în apărarea lui 
Glezos. Uriașa mișcare de pro
test din Grecia și din întrea
ga lume pentru eliberarea lui 
Manolis Glezos trebuie luată, 
în sfîrșit, în considerare.

Libertate grabnică lui Ma
nolis Glezos și celorlalți de
mocrat greci din temnițe I

un 
lumii 

luptă- 
demo-

revoltă-

poporului grec.
5 continente ale 
nostru, 
pace și 
într-un

oamenii 
progres 

puternic 
Manolis

VICTOR GRIGORESCU 
directorul Școlii medii 

nr. 4 „Aurel Vlaicu"- 
București

LEOPOLDVILLE 14 (Ager
pres). — Intr-o știre din Leo
poldville a corespondentului 
France Presse. se arată că în 
noaptea de 13 spre 14 decem
brie, un detașament de sol
dați ai lui Mobutu, sprijiniți 
de o mașină blindată și patru 
tunuri a ocupat, la vest de 
Leopoldville. baza militară 
Kitona aflată, ca și alte două 
foste baze militare belgiene 
— Kamina și Banana — sub 
controlul trupelor O.N.U. din 
Congo.

După cum se arată în știre, 
acest atac a fost săvîrșit din 
ordinul șefului rebelilor - 
colonelul Mobutu, care, pro- 
fitînd de îngăduința 
damentului trupelor 
acționează cu tot mai 
insolență pentru a-și 
lida situația.

★
CAIRO 14 (Agerpres).

dieatul ziariștilor și lucrătorilor 
din presă din RA.U. a dat pu
blicității apeluri către ziariștii 
din întreaga lume, referitor la 
situația din Congo și Algeria.

In primul apel, Sindicatul zia
riștilor din R.A.U. cheamă pe 
lucrătorii din presa tuturor ță
rilor lumii să ceară stăruitor 
punerea imediată în libertate a 
lui Patrice Lumumba, primul 
ministru al Republicii Congo, și 
restabilirea drepturilor parla
mentului congolez.

In apelul asupra situației din 
Algeria ziariștii tuturor țârilor 
sînt chemați să desfășoare o 
campanie de presă în sprijinul 
luptei poporului algerian.

coman-
O.N.U. 
multă 
conso-

— Sin-

ROMA 14. Corespondentul 
Agerpres transmite: Delegația 
guvernamentală romînă condu
să de Al. Bîrlădeanu, vice-pre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, care se află în Italia, la 
invitația guvernului italian, a 
continuat vizitarea unor centre 
industriale din nordul țării.

în zilele de 12 și 13 decem
brie, membrii delegației au vi
zitat uzine metalurgice, de ma. 
șini-unelte, de utilaj pentru in
dustria celulozei și hîrtiei în
treprinderi dc mașini de pre
lucrat mase plastice și metale 
sub presiune, întreprinderi de 
fibre artificiale, întreprinderi 
din industria alimentară din 
orașele Milano, Como, Intra, 
Malnate, Vercollî. Busto.Arsirio. 
Abbazi. A fost vizitat de ase
menea Institutul de hidrocar
buri al societății E.N.I, din 
Metanopolis.

în seara rilei de 12 decem
brie, Al Bîrlâdeann și Gh. 
Gaston Marin s-au întîlnit la 
Milano cu reprezentanți ai so. 
cietâților „Soia Visco***4 (in
dustria de fibre artificiale) și 
„Montecatini*4 (industria chi*

mică). Tot la Milano, membrii 
delegației romîne au avut o în
trevedere cu reprezentanții Ca. 
merei de Comerț, Industrie și 
Agricultură.

★
14 (Agerpres). — 

specială : In 
zilei de 13 de

NEW DELHI 
Corespondență 
după-cai ia za 
cembrie, conducătorul delega
ției guvernamentale romîne,
Gogu Rădulescu, ministrul Co
merțului, însoțit de 
Poonache, președintele 
tățij indiene de stat

C. M. 
Soc ie- 
pentru 

comerțul exterior, și de N. Cio- roiu, . . - - _
mîne 
zițio
Delhi 
furi le
Oaspeții au fost primiți de 
M. Mathur, directorul expozi
ției, care a dat explicațiile ne
cesare.

După vizitarea expoziției, la 
Ministerul Comerțului au conti
nuat discuțiile în legătură 
schimburile comerciale pe 
men lung intre India și 
Romînă.

ambasadorul 
in India, a ’ 

permanenta 
unde sînt 

indiene
au

I R. P. Ro- 
vizitat expo- 

din New 
expuse măr- 
de export.

cu 
ter- 
R.P.

Aprecieri elogioase cu privire 
la expoziția de artă plastică 

romînească de la Atena

Dezbaterile din Comitetul nr. 3
pe marginea propunerii R. P. Romîne

YORK 14. - De la tri
misul special Agerpres : Propu
nerea R. P. Romîne referitoare 
la măsurile pentru promovarea 
în rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și în
țelegerii între popoare se bucu
ră de o mare atenție din par
tea delegaților în Comitetul nr. 
3 pentru problemele sociale, 
umanitare și culturale. 35 de 
delegați s-au înscris la discuți
ile generale în jurul proiectului 
de rezoluție care au început la 
sfîrșitul săptămînii trecute.

In ședința de marți au luat 
cuvîntul reprezentanții Ceho
slovaciei, U.N.E.S.C.O., Indiei, 
Angliei, Uniunii Sovietice și 
Ceylonului.

Reprezentanta Cehoslovaciei 
a adus mulțumiri delegației ro
mîne pentru prezentarea aces
tui proiect de rezoluție care co
respunde țelurilor Cartei O.N.U. 
și Declarației drepturilor omu
lui.

Reprezentantul U.N.E.S.C.O., 
scoțînd în evidență rolul educa
ției în promovarea ideilor păcii 
și colaborării în rîndurile tine
retului. s-a ocupat de dife
rite acțiuni desfășurate de 
U.N.E.S.C.O. în domeniul activi
tății de tineret.

Reprezentantul Indiei a ana
lizat rezoluția romînă prin pris-

ma răspunderii față de educa
rea tineretului, apreciind-o ca 
o contribuție concretă la apă
rarea păcii.

Reprezentanta Angliei a în
cercat în intervenția ei să dimi
nueze importanța propunerilor 
rezoluției romîne. Ea a propus, 
împreună cu delegația S.U.A., 
mai multe amendamente comu
ne a căror adoptare ar semni
fica anihilarea în cea mai 
mare parte o valorii practice a 
măsurilor prevăzute în proiectul 
de rezoluție. Totodată, ea a în
cercat să ocolească răspun
derea directă ce revine state
lor și guvernelor pentru edu
carea tineretului în spiritul în
țelegerii și păcii, pretinzînd că 
această răspundere ar reveni 
părinților. Cu toate acestea, 
delegata britanică nu a putut 
să nu recunoască caracterul 
constructiv și util al propunerii 
romîne.

Reprezentanta U.R.S.S., Zoia 
Mironova, a apreciat propu
nerea romînă ca o problemă de 
o importanță esențială pentru 
toate popoarele. Promovarea 
ideilor păcii în rîndurile tinere
tului, care este o sarcină a fie
cărei națiuni, a arătat ea, va 
duce la progresul omenirii și la 
colaborare în întreaga lume. 
De aceea a adăugat reprezen-

ATENA 14 (Agerpres), Cares, 
pondență speciala: Expoziția de 
arta plastica contemporană ro- 
mină deschisă la 5 decembrie 
la Atena, continuă să se bucure 
de o deosebită atenție.

In cartea de aur a expoziției 
se înscriu în continuare apre
cieri elogioase la adresa artiști
lor plastici romini, făcute de di
feriți vizitatori. care cu această 
ocazie îți exprimă sentimentele 
lor de prietenie fața de poporul 
romin.

„Mulțumim că ni s’a dot oca
zia să admirăm arta care înflo
rește într-o țară prosperă și pro
gresistă* — semnează F, LofiUis, 
critic de artă.

„Am vizitat prima expoziție a 
artiștilor plastici contemporani 
romini și am admirat numeroase

mea
Urez

lucrări care după părerea 
sînt adevărat^ capodopere, 
ca această primă expoziție de 
artă plastică romînească să con
tribuie la strângerea relațiilor 
prietenești între popoarele noas
tre* — A. Manteos.

Aceleași aprecieri pot fi în- 
tUnite și în presa greacă. Astfel 
ziarul „To Vima* publică sub 
semnătura criticului de artă grec, 
N. Alexiou, o amplă cronică în 
care elogiază operele de artă 
prezentate de artiștii romini La 
rîndul său ziarul „Eleftheria* 
publică un articol al lui Spiros 
Melos în care acesta face o pre
zentare a operelor expuse de ar
tiștii plastici romini precum și 
a culturii romînești contempo.
rane.

R. Berger despre perspectivele 
comerțului dintre Anglia și Romînia
LONDRA 14 (Agerpres). — 

Sub titlul „Perspectivele co
merțului cu Rominia", Consi
liul britanic pentru promova
rea comerțului internațional 
a publicat o broșură expunînd 
constatările făcute de Roland 
Berger, directorul consiliului, 
care a vizitat de 
țara noastră.

„Inapoindu-mă la 
după o trecere de 
prima mea impresie este a 
deea a unei economii dinami
ce caracterizate prin creșterea 
nivelului de trai, scăderea 
prețurilor bunurilor de con
sum și intesificarea conside
rabilă a construcției de apar
tamente. magazine și clădiri*4, 
scrie Berger chiar la începu
tul broșurii adăugind că „ra
piditatea și amploarea muncii 
de construcție te izbesc in

două ori

București 
zece luni,

mod deosebit ca și aspectul și 
calitatea noilor clădiri'4.

Trecind in revistă realiză 
rile R. P. Romine în cursul 
anilor 1956-1960 și citind date 
ample din planul de șase ani. 
Berger subliniază că „o țară 
cu un asemenea ritm de dez
voltare economică constituie o 
piață demnă de o atenție se
rioasă*4.

In acest sens Berger atrage 
atenția exportatorilor și im
portatorilor britanici asupra 
posibilității sporirii volumului 
schimburilor comerciale din
tre Marea Britanie și R P.R. 
și afirmă că date fiind posi
bilitățile economice ale celor 
două țări este posibil ca in 
viitorii doi ani volumul aces
tor schimburi să crească de 
trei sau patru ori față de ni
velul actual.

Lovitură de stat în Etiopia
NEW YORK 14 (Agerpres). 

— TASS transmite : Cores
pondentul din Washington al 
agenției United Press Inter
national anunță că persoane 
oficiale americane au comuni
cat la 14 decembrie că prin
țul moștenitor al Etiopiei a 
dat o lovitură de stat.

Corespondentul arată că 
prințul a format un guvern în 
care au intrat reprezentanți 
ai forțelor armate. Se anunță 
de asemenea

rile unor instituții guverna
mentale din Addis Abeba au 
fost instalate mitraliere. Con
ducătorii loviturii de stat nu 
permit avioanelor aflate pe 
aerodromurile etiopiene să de
coleze.

că pe acoperișu-

că 
au 
în 

un 
din

în America șomajul a atins 
presionantă.

o creștere im-

(Ziarele)

★
LONDRA 14 (Agerpres). 

Ziarele londoneze anunță 
radioamatori din Anglia 
recepționat o informație 
limba engleză transmisă de 
radioamator necunoscut
Etiopia. Acesta relata că la 
Addis Abeba a avut loc o lo
vitură de stat și cerea ca acest 
lucru să fie comunicat împă
ratului Haile Selassie care în 
prezent se află în vizită în 
Brazilia.

NEW-YORK 14 (Agerpres).
— Dezbaterile în Adunarea 
Generală a O.N.U. cu privire 
la problema lichidării defini
tive a colonialismului — pro
blemă ridicată de Uniunea 
Sovietică — sînt pe sfîrșite.

„O măreață discuție44 — ast
fel a calificat aceste dezbateri 
conducătorul delegației Indiei, 
Krishna Menon, care a luat 
cuvîntul în încheierea ședin
ței din dimineața zilei de 13 
decembrie.

Krishna Menon a supus unei 
critici nimicitoare afirmațiile 
colonialiștilor potrivit cărora 
în lume există popoare care 
„nu se pot conduce44.

Colonialismul, a declarat 
reprezentantul Marocului, re
prezintă o primejdie perma
nentă pentru pacea și secu
ritatea popoarelor. Acest ana
cronism trebuie să fie lichidat 
cît mai grabnic. Iată de ce 
sîntem recunoscători Uniunii 
Sovietice care a ridicat aceas
tă problemă și a cerut adop
tarea unei declarații solemne 
cu privire la acordarea inde
pendenței tuturor țărilor și 
popoarelor coloniale.

Luinj cuvîntul șeful dele
gației Uniunii Sovietice, V. A. 
Zorin, a spus printre altele :

Delegația sovietică a avut 
prilejul de a-și expune în a- 
mănunțime poziția în toate 
aspectele problemei lichidării 
imediate a colonialismului. 
Uniunea Sovietică se pronun
ță pentru o rezolvare radica
lă și imediată a întregii pro
bleme a colonialismului, și a- 
nume : ea cheamă toate sta
tele să adopte la cea de a 
15-a sesiune a Adunării Gene
rale o declarație cu privire la 
acordarea imediată a indepen
denței tuturor țărilor și po
poarelor coloniale, declarație 
al cărei proiect a fost pre
zentat de guvernul

Analizînd proiectul 
luție prezentat de 43 
fro-asiatice, Zorin a 
că delegația sovietică 
ciază în general pozitiv, deși 
îl consideră 
incomplet.

Atrăgînd 
mai multor 
cise din proiectul afro-asiatic, 
reprezentantul sovietic a pre
zentat o serie de amendamen
te care, fără să schimbe tex
tul existent, concretizează re
zoluția, sporesc eficacitatea 
ei. Primul amendament stabi
lește termenul maxim al eli
berării tuturor țărilor și po
poarelor coloniale — cei tîrziu 
pină la sfîrșitul anului 1961
— și propune în vederea a- 
cestui lucru puterilor respec
tive să înceapă tratativele cu 
reprezentanții popoarelor co 
Ioni ale, aleși în baza dreptu
lui de vot universal, iar dacă

tonta U.R.S.S., considerăm pro
punerea ro'mînă ea o temă 
nouă și plină de actualitate 
pentru O.N.U. și credem că or-? 
genele O.N.U. trebuie să acor* 
de o mare atenție acestei pro
bleme în scopul promovării 
ideilor păcii și înțelegerii reci
proce între popoare.

Delegata sovietică a arătat 
că la Moscova va avea loc 
anul viitor o întîlnire internațio
nală a tineretului la care au ac
ceptat să participe organizații 
din 63 de țări, ceea ce va con
tribui la întărirea colaborării și 
înțelegerii între tineri. Referin- 
du-$e la amendamentele propu
se de Anglia și de S.U.A,, ea a 
arătat că acestea nu sînt meni
te să îmbunătățească rezoluția 
romînă ci să o lipsească de 
obiect.

Reprezentantul Ceylonului a 
făcut o amplă analiză a propu
nerii romîne arătînd că sprijină 
ideile fundamentale ale aces
teia. El a adăugat că ideile de 
la oare a plecat delegația ro
mînă sînt vii în lumea întreagă.

In zadar încearcă unele țări 
occidentale să țină în loc sau 
să împiedice adoptarea unor a- 
semenea propuneri — a spus 
reprezentantul Ceylonului. Sen
sul propunerii romînești este de 
a se face un pas înainte 
calea luării de măsuri 
in interesul tineretului, 
că țările socialiste au 
țiativa organizării de 
între tineri, Perera a 
necesitatea contactelor de acest 
fel. Perera a declarat că con
vențiile internaționale sînt ne
cesare pentru îmbunătățirea 
relațiilor între națiuni și de a- 
ceea trebuie luate măsuri efec
tive pentru încheierea convenției 
propuse de rezoluția romînă. El 
și-a exprimat convingerea că 
proiectul de convenție cu privi
re la tineret, propus de R. P. 
Romînă, constituie un pas înain
te pe calea promovării încrede
rii între națiuni.

algeriană

pe 
concrete 
Amintind 
luat ini- 

întîlniri 
subliniat

este necesar — sub controlul 
O.N.U.

Al doilea amendament pre
vede examinarea problemei 
cu privire la îndeplinirea a- 
cestei rezoluții la cea de-a 
16-a sesiune a Adunări Ge
nerale.

La 14 decembrie vor fi su
puse la vot proiectele de re
zoluție cu privire Ia lichida
rea colonialismului.

Problema 
în discuția Comitetului Politic

sovietic, 
de rezo- 
state a- 
declarat 
îl apre-

ca insuficient și

atenția asupra 
formulări nepre-

prim- 
P.M.S.U.

Nu manineă nl mic, bea nimic, dar în
schimb, crește văzînd cu ochii !

Desen de V. VASILIU

1 ^ / \
Ok/

BUDAPESTA. - In cadrul 
vizitelor de prezentare, noul 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R. P. Ro
mîne la Budapesta, Corneliu 
Mănescu, a fost primit de to
varășul Janos Kadar, 
secretar al C.C. al “

WASHINGTON, 
decembrie, George 
a dirijat orchestra 
națională din 
Programul a cuprins 
nia clasică de 
Rapsodia I-a de Enescu și 
Poemul Viață de erou de R- 
Strauss. Publicul numeros 
care a umplut pînă la refuz 
sala „Constitution Hall“, a 
rechemat în repetate rînduri 
pe dirijorul romîn.

PARIS. In seara zilei de 12 
decembrie la „College de 
France" din Paris a avut loc 
o ședință în cadrul căreia 
acad. Tudor Vianu, membru 
al delegației R. P. Romîne la 
a 11-a sesiune a Conferinței 
generale U.N.E.S.C.O., a con
ferențiat despre „Studiul lite
raturii universale și compara
te" în universitățile din R. P. 
Romînă.

- La 13 
Georgescu 
simfonică 

Washington. 
Simfo- 

Prokofiev, 
Enescu

SOFIA. Teatrul Popular din 
Vidin a pus în scena piesa ro
mânească „Partea leului" de 
C. Teodoru.

MOSCOVA. La 13 decem
brie Leonid Brejnev, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a semnat 
decretul cu privire la decora
rea post-mortem cu ordinul 
Marele Război pentru Apăra
rea Patriei clasa I-a lui Vik
tor Tretiakevici, membru al 
organizației comsomoliste din 
ilegalitate „Tînăra Gardă", 
„care a dat dovadă de eroism 
și devotament în lupta împo
triva cotropitorilor hitleriști".

PARIS. La 13 decembrie în 
sala hotelului parizian „Palais 
D’Orsay* a avut loc festivita
tea inmînării Premiului in
ternațional Lenin „Pentru în
tărirea păcii între popoare* 
eminentului luptător francez 
pentru pace Laurent Casa
nova.

LONDRA. Potrivit relatări
lor presei, la 13 decembrie cri
minalul de război german ge
neralul Heusinger a fost nu
mit în funcția de președinte 
al Comitetului militar al 
N.A.T.O.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
Comitetul Politic al Adunării 
Generale a O.N.U. continuă 
discutarea problemei algerie
ne. La ședința din dimineața 
zilei de 13 decembrie a Comi
tetului a luat cuvîntul V. A. 
Zorin, șeful delegației sovie
tice.

V. A. Zorin a subliniat că 
în prezent peste jumătate din 
omenire, inclusiv țări ca R. P. 
Chineză, India, R.A.U., decla
ră că recunosc guvernul pro
vizoriu al Algeriei. Uniunea 
Sovietică, a spus delegatul 
sovietic, încă din primele zile 
ale existenței guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria 
i-a acordat și continuă să-i 
acorde ajutor și sprijin de
plin.

Uniunea Sovietică, a conti
nuat Zorin, sprijinind dreptu
rile legale ale poporului alge
rian la libertate și indepen
dență, se pronunță pentru în
cetarea imediată a războiului 
din Algeria. Guvernul sovietic 
este profund convins că pro
blema algeriană poate și tre
buie să fie rezolvată pe cale 
pașnică, pe baza autodetermi
nării Algeriei, ținîndu-se sea
ma de interesele reciproce ale 
părților algeriană și franceză.

Zorin a declarat că proiec
tul de rezoluție al țărilor 
afro-asiatice în problema al
geriană se bucură de spriji
nul deplin al delegației sovie
tice.

A luat apoi cuvîntul repre
zentantul Etiopiei. Războiul 
dus de guvernul francez în 
Algeria, a declarat el, este un 
război colonial rușinos care 
nu poate fi justificat prin nici 
un fel de considerente politi
ce. Delegatul Etiopiei a criti
cat vehement afirmațiile 
cercurilor guvernante din 
Franța că războiul din Alge
ria ar fi o chestiune internă 
a Franței. El s-a pronunțat 
pentru exprimarea liberă a 
voinței poporului algerian pe 
calea unui plebiscit sub con
trolul O.N.U.

Reprezentantul Cubei a 
exprimat solidaritatea fier
binte a poporului liber din 
Cuba cu poporul luptător din 
Algeria. Condamnînd cu mî- 
nie atrocitățile îngrozitoare 
comise de colonialiștii fran
cezi în Algeria, el și-a. expri
mat convingerea că poporul 
algerian care luptă cu arma 
în mînă va obține fără doar 
și poate victoria.

Represiuni sîngeroase 
împotriva populației algeriene

PARIS 14 (Agerpres). — A- 
genția France Presse transmi
te că la 14 decembrie, în ciu
da presiunilor polițienești, la 
Alger, au continuat manifes
tațiile populației musulmane 
în favoarea independenței. In 
Casbah, cartier musulman din 
Alger, mii de manifestanți au 
ieșit pe străzi strigînd lozin
cile : „Algeria musulmană", 
„Ferhat Abbas la putere".

După cum relatează cores
pondentul din Alger al agen
ției U.P.I., jandarmii francezi 
au deschis focul. Numărul 
morților și răniților nu este 
cunoscut. In ultimele 24 de 
ore unități de parașutiști au 
efectuat numeroase descin
deri la domiciliul algerienilor 
din cartierul Casbah. Pe 
străzi circulă patrule și sînt 
efectuate razii și percheziții.

După cum relatează France 
Presse un martor ocular a po
vestit că în cursul nopții, în 
Casbah, forțele armate fran
ceze au pătruns în băile pu
blice care servesc și drept dor
mitoare silind pe algerieni să 
iasă în stradă, desbrăcați, sub 
ploaia rece. Ei au lipit pe 
spatele lor inscripții: „Trăias
că Franța" și „Trăiască Alge
ria franceză". Protestînd cu 
indignare împotriva acestor 
înjosiri, populația musulmană 
a ieșit pe străzi strigind:

„Trăiască Algeria musulma
nă", „Trăiască Ferhat Abbas- 
și „Trăiască F.L.N.".

Evenimentele din Algeria 
au provocat confuzie în rîn- 
durile reacțiunii franceze neli
niștite de faptul că aceste e- 
venimente au dat un puternic 
impuls mișcării întregului po
por algerian pentru încetarea 
războiului și tratative imedia
te cu guvernul provizoriu al 
Republicii Algeria.

Odată cu întoarcerea preșe
dintelui de Gaulle la Paris, 
cercurile politice și ziaristice 
din Franța se întreabă cu ne
liniște de ce de Gaulle nu a 
considerat necesar să facă o 
declarație privitoare la rezul
tatele vizitei sale care au fost 
însoțite de evenimente atît de 
dramatice.' Ziarul „Le Figaro" 
arată că „țara așteaptă de la 
șeful statului o declarație ur
gentă și clară în legătură cu 
ceea ce intenționează să în
treprindă, avînd în vedere e- 
venimentele din ultima vre
me în cursul cărora au fost 
uciși și răniți sute de oameni". 
Agenția France Presse rela
tează că cercurile politice 
franceze care în general spri
jină politica președintelui re
publicii, consideră acum că 
hotărîrea generalului de Gaul
le de a organiza un referen
dum este inoportună.

EVENIMENTELE DIN LAOS
U)NDRA 14 (Agerpres). — 

După cum transmite corespon
dentul din Vientiane al agen. 
ției Reuter ,,în seara zilei de 14 
decembrie, capitala Laosului era 
împărțită in două, deoarece 
după o zi de lupte înverșunate 
părțile beligerante dețineau cîte 
o jumătate din oraș*.

După cum reiese din știre, 
trupele guvernamentale, sub co 
manda lui Kong Le dețin partea 
de vest a orașului Vientiane, în 
timp ce trupele rebele ale lui 
Fumi Nosavan sînt concentrate 
in partea răsăriteană a orașului.

„La căderea nopții, arată co
respondentul, se pare că nici

urva din părți nu dobindiso 
vreun avantaj asupra celeilalte*.

★
HANOI 14 (Agerpres). — 

Potrivit știrilor sosite din 
Laos, grupul reacționar con
dus de Nosavan, care s-a a- 
ciuit la Savannaket, a anunțat 
că a fost creat un „guvern" in 
frunte cu Boun Oum. In urma 
presiunii trădătorilor, regele 
Laosului a confirmat prin- 
tr-un decret acest guvern-ma- 
rionetă ilegal. Această mane
vră a reacțiunii laoțiene a fost 
pusă, la cale mai de mult po- 
trivit directivelor imperialiș
tilor americani.
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