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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In perioada de iarnă
O activitate 

cit mai bogată 
la căminele 
culturale!
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Ei aduc viitorul
mai aproape

Combinatul 
siderurgic 

din Hunedoara
Siderurgiștii hunedoreni au 

realizat vineri planul anual 
la producția globală pe în
tregul combinat. La îndepli
nirea planului anual cu o 
jumătate de lună înainte de 
termen au contribuit în mare 
măsură inițiativele pornite 
cnul acesta de siderurgiști.

La furnalele automatizate, 
$-a realizat anul acesta zii’ 
nic pe fiecare metru cub vo
lum util de furnal cite 440 
kg. de fontă peste indicele 
planificat. Topitorii de la 
cuptoarele Martin au elabo
rat, peste indicele planificat, 
în medie cîte 450 kg. de 
oțel pe fiecare metru pătrat 
vatră de cuptor și zi ca
lendaristică.

Productivitatea muncii pe 
întregul combinat a crescut 
față de plan cu 5,53 la sută.

Siderurgiștii hunedoreni au 
acordat atenție sporită re
ducerii consumurilor speci
fice și cheltuielilor de pro
ducție. In acest fel ei au 
realizat în 11 luni din acest 
an o economie la prețul de 
cost planificat în valoare 
de 22.275.000 lei.

A 50-a întreprindere 
din București

Fabrica de mase plastice 
-„București" — care și-a 
realizat ieri sarcinile anua
le de plan la toți indicii 
— este cea de-a 50-a între
prindere bucureșteană care 
dă produse în contul anu
lui 1961.

In perioada ianuarie-no- 
iembrie, fabricile, uzinele 
și unitățile social-economi
ce din Capitală au realizat 
peste plan beneficii in va
loare de 243 milioane lei.

In industria 
bunurilor 

de consum
Dună cum s-a comuni- 

cat de la Ministerul In
dustriei Bunurilor de con
sum planul de producție 
al acestui minister Pe anu] 
1960 a fost îndeplinit în 
ziua de 16 decembrie 

întreprinderile industriei 
ușoare și alimentare au 
realizat pînă în prezent e- 
conomii, peste plan. în va
loare de aproape 300 mili
oane lei.

Industria bunurilor de 
consum produce în acest 
an, față de 1959, cu peste 
38 milioane m.p. mai mul
te țesături de lină, bum
bac, in, cînepă și mătase, 
cu 135 mii tone mai mult 
zahăr, iar la ulei produc
ția se dublează.

* (Agerpres)

Rafinorii din Teleajen
Am fost zilele trecute mar

tor la un fapt pe care nu-1 
poți uita multă vreme. La 10 
decembrie, muncitorii, tehni
cienii și inginerii Rafinăriei 
nr. 3 Teleajen au început să 
dea patriei primele tone de 
produse petrolifere superioa
re în contul anului 1961. îmi 
dădeam seama că a o lua 
timpului înainte cu trei săptă- 
mîni, într-o întreprindere așa 
mare cum este Rafinăria nr. 3 
Teleajen, e un lucru deosebit. 
Pretutindeni în întreprindere, 
se simțea — pe chipul și-n 
gestul fiecărui om — bucuria, 
mîndria pentru succesul ob
ținut.

— în atenția noastră a stat tot 
timpul, spunea la
conic tovarășul 
inginer Gh. Pes- 
caru, directorul 
rafinăriei, conti
nua îmbunătățire 
a proceselor teh
nologice, introdu - 
cerea tehnicii noi 
în scopul valorifi
cării superioare a 
fiecărei tone de
țiței, perfecționa
rea continuă a 
măiestriei profe
sionale a fiecărui 
muncitor, tehni
cian și inginer.
Așa am reușit să mărim pro
ductivitatea muncii cu 2,41 la 
sută, îndeplinind astfel planul 
cu 20 de zile înainte de ter
men.

Tovarășii de la serviciul 
bplan-producție“ vorbesc și 
mai puțin. Ei îți pun la dispo
ziție numeroase tabele și sta
tistici în care a fost înregistrat 
prin calcul, fiecare succes al 
muncitorilor rafinăriei. Am 
reținut faptul că în cursul a- 
nului 1960 s-a redus prețul de 
cost al produselor, realizîn- 
du-se economii în valoare de 
11.894.000 lei, în loc de 
8.600.000 cit reprezenta anga
jamentul și că s-au * obținut 
beneficii peste plan în valoa
re de 17.502.000 lei.

Cifrele sînt concludente. 
Am pornit să vizitez rafină
ria, să-i cunosc pe cei care au 
adunat, zi de zi, într-un an 
întreg, această bogăție uriașă, 
de milioane de lei. pe cei care 
au silit noul an să vină în 
întîmpinarea lor cu mult mai 
devreme decît o cerea calen
darul.

— Veniți la noi, la secția 
Ulei 1, m-a invitat un tînăr 
mărunțel, inginerul Ene Vol- 
ter.

Un uriaș laborator, totul 
din metal argintiu — așa 
arată secția Ulei 1. Un adevă
rat labirint de țevi, conducte 
și coloane, în fața căruia 
rămîi surprins.

— Ce-au putut face oamenii 
aici, unde nu sînt decît insta-

lății, care se... descurcă după 
cît se pare și singure ?

— Nu-i chiar așa, zîmbește 
inginerul. Iată aceste patru 
conducte uriașe. Se numesc 
răcitoare tubulare de propan. 
Anul trecut nu existau. La 
noi există însă o comisie teh- 
nico-economică a cărei sarci
nă este să descopere și să va
lorifice resursele interne în 
vederea măririi capacității de 
producție a unor instalații. 
Din această comisie fac parte 
oameni de nădejde cum sînt 
comuniștii Lazăr Chiriac, Mi- 
rică Gh. și Păpușe Petre. Ei 
au propus să se monteze su
plimentar aceste 4 răcitoare 
tubulare. Tineri ca Oancea 

Ion, operator, Mi- 
nigoti Ștefan, ta- 
blonist, și mulți 
alții au contribuit 
la realizarea pro
punerii și deci la 
mărirea zilnică a

Tinerii Simionescu Petre și 
Mitran Ion sint muncitori 
frezori la Uzinele „Electro- 
putere" din Craiova și lu
crează in schimburi diferite 
pe aceeași mașina. Iată*i  dis- 
cutind la predarea schimbu
lui de lucru despre operațiile 
ce vor trebui făcute in 

schimbul viitor.

Foto : S. NICULESCU

225 propuneri 
de inovații

La cabinetul tehnic al în
treprinderii „Klement Gott
wald" din Capitală există o 
vie animație. Zilnic, vin aici 
zeci de muncitori care cer 
diferite lămuriri tehnice, fac 
propuneri de inovații. Astfel, 
de la începutul anului și pînă 
acum au fost înregistrate 225 
propuneri de inovații. Din a- 
cestea, peste o sută, au fost 
aplicate

Cine sînt acești inovatori ?
Alături de comuniști sînt 

prezenți utemiștii. Iată de 
pildă, pe utemistul Crețu 
Nicolae din secția scule și a- 
parataj care anul acesta a 
realizat 24 de propuneri de 
inovații care aduc întreprin
derii importante economii.

Printre inovatorii fruntași 
se numără și utemiștii Nico
lae Stan, inginer, Gheorghe 
Vasilescu, rectificator, Ion 
Toma și Tănase Crăciun 
strungari

T. SILICA 
tehnician

este bine venităDupă lecție
pentru toți o vizită pe șantier... 
Tinerii pe care-i vedeți în foto
grafie sînt toți cursanți într-unul 
din cercurile politice U.T.M. 
„Să ne cunoaștem patria" de 

Combinatul de cauciuc sin-- 
tetic de la Borzești.

Foto : N. STELORIAN

la

Fruntași pe raion

Măreț program 
de acțiune pentru viitora

Eon Rotaru
directorul Fabricii de antibiotice-Iași

Utemistul Gheorghe Georgescu, trasator la întreprinderea „Inde

pendența" din Sibiu este unul din fruntașii luptei pentru eco

nomii la debitarea tablei.
Foto : T. MIRONESCU

producției cu 40 
tone ulei rezidai 
fapt care a gră
bit venirea Anu
lui Nou cu 20 de 
zile mai devre
me...

Patruzeci de to
ne pe zi peste 
plan ?

— Da. Iată și instalația de 
bitum. Aici existau pînă nu de 
mult mari pierderi la turna
rea bitumului în saci. Peste 
bucățile care cădeau în afara 
sacilor treceau mașinile de 
transport și el se arunca. Co
muniștii și utemiștii din sec
ție (Iordache Simion, Radu 
Ștefan, Tatul Constantin și 
alții) au hotărît să organizeze 
o bună gospodărire la locul 
de muncă. Fiecare bucățică 
de bitum să fie adunată și va
lorificată, au zis ei. Știți cît 
s-a recuperat ? 200 de tone 
lunar I Adevărați gospodari, 
oameni chibzuiți. plini de 
dragoste și grijă pentru ave
rea poporului, ei au adus Ra
finăriei o economie anuală de 
336.000 lei.

...Cînd am ajuns la stația 
Ulei 2 se făcuse noapte. Peste 
dantelăria de metal a rafină
riei s-au aprins ghirlande de 
lumini.
- Cine lucrează acolo sus ? 

i-am întrebat, arătînd coloa
nele instalațiilor 1 și 2 de 
deparafinare.

— Nimeni.
— Dar pe etajele de mai 

jos ?
— Nimeni I
— Cum, în instalațiile aces

tea uriașe nu lucrează ni- I 
meni ?

— Lucrează... 8-10 oameni. , 
Locul lor de muncă este însă 
aici, la tabloul de comandă. 
In 1960 instalațiile au fost 
complet automatizate.

Muncitorii m-au condus j 
apoi într-o sală unde se afla | 
un uriaș tablou de comandă, ' 
cu zeci de aparate indicatoare.

— Pînă în 1960, mi-au expli
cat „tabloniștii“ Luncanu Flo- 
rica și Dumitru Ion, lucrători 
de la tabloul de comandă, noi

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. 3-a)

Fier vechi pentru 
oțelăriile patriei 

în dorința de a contribui din 
plin la buna aprovizionare a 
oțelăriilor patriei cu fier 
vechi, în scopul sporirii pro
ducției de oțel, tinerii din ora
șul Pitești, mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., participă cu 
însuflețire la vasta acțiune 
patriotică de colectare a me
talelor vechi. Rod al preocu
pării lor permanente, de la 
începutul acestui an și pînă 
acum, peste 1200 tone de fier 
vechi au luat drumul oțelă
riilor patriei.

Succese importante în a- 
ceastă acțiune au obținut și 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raioanele Mus
cel, Rm. Vîlcea și Pitești care 
în acest an au colectat și pre
dat la I.C.M. cîte 368, 350 și 
respectiv 250 tone fier vechi.

Bilanțul făcut la începutul 
lunii decembrie arăta că cei 
aproape 70.000 de brigadieri 
ai muncii patriotice din re
giunea Pitești, mobilizați de 
organizațiile de bază U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au colectat și ex
pediat oțelăriilor cantitatea 
de aproape 3.100 tone de fier 
vechi.

ION RIZOIU 
corespondent voluntar

----•----
Plecarea 

unei delegații 
a U.A.S.R. în Grecia

Vineri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Uniunii Aso
ciațiilor Studenților din R. P. 
Rominâ, care va participa la lu
crările Congresului Uniunii Na
ționale a Studenților din Gre
cia, ce se va ține între 17—22 
decembrie 1960 la Salonic.

Delegația este compusă din 
tovarășii Stana Enache. vicepre- 

• ședințe al U.A.S1R., și Vasile 
; FI orea, șeful secției internațio. 
| nale a C.C. al U.T.M.
1 (Agerpres)

într-una din zile, 
I Nițu Dumitru, res

ponsabilul brigăzii 
utemiste de muncă 
patriotică de la 
G.A.C. „Nicolae 
Bălcescu*  din Ca- 
lomfirești, raionul 
Sloboz’ia a mobili
zat, ca deobicei, în
treaga brigadă la 
sediul gospodăriei. 
De data aceasta 
însă, tinerii briga
dieri ai muncii pa
triotice, nu erau 
chemați să răspun
dă la o acțiune de 
folos obștesc, ci să 
primească drapelul

de brigadă utemis- 
tă de muncă pa
triotică, fruntașă 
pe raion, care le-a 
fost decernat de 
către Comitetul ra
ional U.T.M. Slobo
zia.

Ca o mărturie a 
hărniciei tinerilor 
brigadieri ai mun
cii patriotice putem 
aminti de munca 
depusă la construc
ția celor două graj
duri care adăpos
tesc vitele, la han
garele pentru sece- 
rători, magazia de 
grîu precum și la

atelierul gospodă
riei. Urmînd exem
plul comuniștilor, 
tinerii brigadieri 
printre care Petre 
Sava, Marin Ioni- 
ță, Ion Cristea și 
mulți alții au fost 
nelipsiți de la ridi
carea acestor con
strucții.

Tinerii n-au scă
pat din vedere nici 
acele acțiuni care 
priveau înfrumuse
țarea satului.

CAȚAN 
FLORENTIN 

profesor

O convorbire prietenească între eleve coreene și romince de la 
Centrul școlar metalurgic de pe lingă Uzinele „Steagul Roșu“« 

Brașov.
Foto : AGERPRES

Declarația și Apelul Consfă
tuirii reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești care s-a ținut la Mosco
va au fost primite cu satis
facție de către toți oamenii 
muncii din țara noastră. Ci
tind aceste documente am 
desprins multe învățăminte 
prețioase.

Pentru mișcarea comunistă 
internațională Declarația și 
Apelul de la Moscova repre
zintă un măreț program de 
acțiune pentru viitor. Repre
zentanții partidelor comunis
te și muncitorești și-au con
firmat fidelitatea față de De
clarația și Manifestul Păcii 
adoptate în 1957, documente 
programatice ale marxism- 
leninismului creator. Aceste 
documente, se spune în decla
rație, rămîn steagul de luptă 
și îndreptar ale întregii miș
cări comuniste internaționale. 
Ele și-au dovedit deplina jus
tețe în cursul celor trei ani 
care s-au scurs de atunci.

în recentele documente ale 
Consfătuirii de la Moscova se 
face o analiză multilaterală și 
amănunțită a situației inter
naționale actuale, indicîndu-se 
sarcinile partidelor comuniste 
și muncitorești. Ele sublinia
ză că în ultimii -ani a avut
loc o creștere impetuoasă a 
forței și influenței internațio
nale a sistemului socialist 
mondial, s-a intensificat pro
cesul activ de- destrămare a
sistemului colonial, datorită 
amploarei luate de mișcarea 
de eliberare națională, a avut 
loc o creștere a luptei de cla
să în lumea, capitalistă, s-a ac-

centuat decăderea și descom
punerea continuă a sistemului 
capitalist mondial.

Imperialiștii, în încercarea 
lor disperată de a-și menține 
pozițiile, întreprind acțiuni 
care amenință pacea în lume: 
sabotează dezarmarea, între
țin „războiul rece" și pregă
tesc un nou război mondial. 
„De aceea — se arată în De
clarație — viața reclamă in*  
sistent unirea tot mai strînsă 
a eforturilor și acțiunilor ho- 
tărîte ale țărilor socialiste, ale 
clasei muncitoare internațio
nale, ale mișcării naționale 
antiimperialiste, ale tuturor 
statelor iubitoare de pace, ale 
tuturor luptătorilor pentrik 
pace în vederea preîntâmpi
nării războiului și asigurării 
vieții pașnice. Viața reclamă 
insistent strîngerea continuă 
a tuturor forțelor revoluțio
nare în vederea luptei împo
triva imperialismului, pentru 
independență națională, pen
tru socialism".

în felul acesta, Declarația și 
Apelul Consfătuirii de la 
Moscova trasează mișcării co
muniste internaționale sarci
nile sale de bază, Ca om 
al muncii dintr-o țară so
cialistă, consider că tezele 
programatice ale acestor do
cumente istorice reprezintă un 
tezaur, prețios. Alături de toți 
oamenii muncii din țara noas
tră. mă voi strădui să contribui 
prin munca mea la transpune
rea în viață a directivelor 
partidului nostru privitoare la 
desăvîrșirea construcției so
cialismului în țara noastră, la 
apărarea păcii.

„Joia lineretuIiiiM
Național „I. L. Caragiale", 
precum și de la Teatrul sati- 
ric-muzical „C. Tănase". Ei 
fac parte dintr-o brigadă ar
tistică purtînd numele de 
„Vladimir Maiakovski“, înfi
ințată de curînd din inițiativa 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.M., cu scopul de 
a da spectacole în fabricile și 
uzinele din Capitală. Pînă 
acum, brigada a mai dat un 
asemenea spectacol pentru ti
nerii muncitori de la uzinele 
„Republica" și „23 August".

(Agerpres)

In cadrul unei „Joi a tine
retului", organizate în ziua de 
15 decembrie la Uzinele „Cle
ment Gottwald" din Capitală, 
au dat un spectacol un grup 
de tineri scriitori și actori, 
printre care, poeții Nicolae 
Stoian și Gh. Tomozei, actorii 
Silvia Popovici, Emanoii Pe- 
truț, Draga Olteanu, Grigore 
Pavel și alții de la Teatrul

O FAPTĂ... 0 DISCUȚIE... O NOTĂ...
La citeva clipe, după ce 

profesorii au pornit spre 
clase, liniștea iese din 

unghere și devine stăpînă în 
cancelarie. Doar în amintirea 
directorului, care rămîne în bi
roul său, mai stăruie crîmpeie 
din discuțiile purtate cu colegii 
în timpul recreației. Un nume, 
două, trei... o faptă... o discu
ție... o notă...

Toate compun micul și vi
brantul univers al unei școli. 
O școală de 7 ani. O școală ca 
toate celelalte. Așezată undeva 
la marginea Capitalei. Cu pu
țini ani în urmă, pe locurile tă
iate de șoseaua Olteniței erau 
doar cîteva case, un cimitir, un 
spital și lanuri de porumb. 
Acum e un întreg cartier : cu 
biblioteci, magazine, școală 
medie și mulți, mulți și dragi 
copii. Cei mai mari dintre ei 
(și „mare“ înseamnă 10-12 ani) 
au crescut odată cu cartierul 
și sînt elevii noștri.

In liniștea care s-a statorni
cit în cancelarie se aude din 
cînd în cînd doar fîșîitul filelor 
întoarse dintr-un caiet. Caietul 
de însemnări al directorului.

Din carnetul de însemnări al directorului de școală

Cronica lapidara a vieții tu
multoase din școala.

Pentru o recitare...

Peste trei zile va avea loc 
adunarea unității de 
pionieri. O adunare 

solemnă. Tema : „Slavă iți cîn- 
tăm, partid iubit !“.

Nu mai este nici o sală, nici 
o încăpere liberă în școală. 
Aici repetă corul, alături reci
tări, dincolo echipa de gim
nastică... In sala de festivități 
se înnoiește scena. Pe hol se 
pregătesc noi glastre de flori. 
Toți trăiesc apropierea eveni
mentului : aleargă, muncesc, în
vață... Numai într-un colț, mai 
retras, o fată, o elevă din cla
sa a V-a. Cea mai bună elevă 
din clasă. Ochii îi sînt umezi. 
Plînge. Nu se mai oprește din 
plîns. In cancelarie totul se lă
murește. I s-a dat să învețe o

poezie. Dar o poezie mica. Și 
pentru o sărbătoare atit de 
mare. Părinții i au arătat și la 
școală a înțeles și mai bine 
că partidul înseamnă copilăria 
ei fericită, fiecare bucurie — 
totul.

„Vreau să învăț o poezie 
care să spună tot ce simt eu ! 
o poezie mare, frumoasă !“.

După două zile, eleva Vasi- 
lica Vălăsceanu e în culmea 
fericirii, frumoasa ei recitare se 
imprimă la radio. O recitare 
asa cum și-a dorit-o.

Lumini

Pionierii sînt în întrecere, 
întrecerea celor mai buni 
la învățătură, la disci

plină, la frecvență. Numărul în- 
tîrzierilor scade. Și a absențelor. 
Și a celor cu note slabe. La 
cercurile de meditații se mun
cește unanim. Biblioteca este a-

saltată. S-au introdus și ore 
de consultații.

Sfîrșit de trimestru. Consiliul 
pedagogic urmează să hotă
rască „învingătorii**.

Ședința de consiliu a început 
seara, după orele de curs. Cine 
va cîștiga întrecerea ? Și di- 
riginții sînt emoționați. Mai cu 
seamă cei de la clasele a V-a A 
și a Vl-a A, clase care obținu
seră cele mai frumoase înfăp
tuiri.

Consiliul pedagogic se în
cheie tîrziu, în noapte.

— Dar de ce ard luminile Ia 
clase ?
- Vă așteaptă elevii ! - răs

punde îngrijitoarea. Nu -i-am 
putut clinti din bănci.

Intrăm în prima sală. In bănci, 
elevii clasei a V-a A. Și ca 
de obicei nu lipsește niciunul 
Și obrajii căpătaseră din stră
lucirea cravatelor pe care le 
poartă la gît. In cealaltă sală 
primim salutul elevilor din cla-

sa a Vl-a A și avem impresia că 
dacă intrăm și în celelalte cla
se elevii sînt acolo, cuminți, la 
Jocurile lor. Și luminile ard. 
Cine a cîștigat oare întrece
rea ?

0 sămînță roditoare

Pe fiecare pionier îl frămin
tă întrebările : Ce mese
rie îmi place mai mult ? 

Pe care să mi-o aleg ? De aici 
s-a născut ideea organizării 
unei adunări de unitate. O adu
nare cu această temă. Anunța
rea evenimentului a provocat 
interes, curiozitate. Și mai cu 
seamă discuții. Multe și pasio
nate. Fiecare își împărtășea 
gîndurile colegilor lui. Visuri 
îndrăznețe. Destăinuiri pasio
nate.

La adunarea de unitate a 
fost invitat un muncitor. Un 
fruntaș în producție. Maistru 
lăcătuș. El povesti biografia sa 
simplă, emoționantă.

Prof. IOAN N. CHIȚU

(Continuare în pag. 3-a)

Studenți din brigada artistică de 
agitație de la Universitatea 
„Alexandru I. Cuza“ din lași în 

timpul unei repetiții.

♦



In perioada de iarnă'

LA
O ACTIVITATE CIT MAI BOGATA 

CĂMINELE CULTURALE!
A venit lama. Muncile la cimp s-au terminat. 

Tineretul satelor are mal mult timp pentru a 
desfășura o activitate cultural-educativâ intere
santă. Căminul cultural este acum mai căutat 
ca oricind. Cărțile, șahul, activitatea culturai- 
artistică ii așteaptă mai cu seamă pe tineri. Ei 
trebuie să devină sufletul activității cultural-edu
cative din comună. Organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de partid, au un rol 
deosebit in alcătuirea unor programe cu conți
nut bogat, in forme variate, atractive care să 
asigure in fiecare zi acțiuni interesante, folosi
toare. De asemenea o activitate susținută tre
buie să desfășoare organizațiile U.T.M. și in 
atragerea tuturor tinerilor țărani muncitori spre 
lăcașul de cultură al satului.

Printre cele mal importante forme pe care 
poate să le imbrace activitatea culturală in 
timpul iernii sînt : acțiuni în vederea unei cit 
mai largi răspindiri a cărții, cercurile naturaiiș- 
tilor, urmărind înarmarea tinerilor cu cunoștințe 
științifice despre natură și societate, învățarea 
in comun o eintecelor patriotice-revoluționore, 
pregătirea unor spectacole ale echipelor artis
tice de agitație sau formațiilor de teatru, con
cursuri pe diverse teme inspirate din viața nouă 
a satului etc. Comitetele U.T.M. trebuie să cu
noască dorințele tinerilor, consultindu-i asupra 
celor ce vor să se organizeze la cămin și să 
întocmească împreună cu colectivele de condu
cere ale căminelor programele cele mai potri
vite pentru ridicarea continuă a nivelului poli
tic, ideologic, cultural al tineretului.

Zilnic — program
educativ, interesant

Bîrsei alături de o 
întărită, veche de 

ani, mărturie a tre- 
îndepărtat, prilej de 
istorice șl desfătări 

se află nenumărate

Hărman. în această comună 
din țara 
cetățule 
sute de 
cuiului 
cercetări 
turistice
semne ale noului, realizări ale 
anilor de putere populară : o 
gospodărie agricolă colectivă 
multimilionară, cunoscută în 
întreaga țară, o întinsă gos
podărie agricolă de stat, o pu
ternică stațiune de mașini șl 

școala de 7 ani, 
cămin ți creșă

de citit „Urmările Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie*.

MARȚI : - munca cu cartea. 
Distribuirea cărților ir cod-- 
bibliatedi. Lecția a H-a ia curse 
de îndrumare a femeilor ">un- 
citoore.

MIERCURI : - activitate ar
tistică, repetiții la cor. fo-oția 
de teatru in limbo romină și 
cea in limba germene.

JOI : — Activitate pentru ti
neret

VINERI : - Munca 
difuzarea cărților,
cercurilor de citit Activitate ar
tistică : repetiția formației de 
fanfară.

SIMBATA : — Cronice event 
montelor săptominii (la stația de

cu cortea, 
octVtc:ec

iaerScr

Din activitatea căminului culture! 
din comuna Hărman, 

raionul Codrea

practice 
îndemlnă

tractoare, 
dispensar, 
de copii, stație de radio- 
ficare, magazin universal. Și 
e firesc ca lingă 
toate acestea să stea 
activitatea căminu
lui cultural „Tudor 
Vladrmirescu".

Cei din Hărman 
recunosc în cămi
nul cultural unul 
dintre mijloacele 
care le stau la
Îisntru satisfacerea necesltăți- 
or lor spirituale în continuă 

creștere. Petrecute așa cum 
se cuvine, orele după amiezii 
și cele de seară îmbogățesc 
cunoștințele, dezvoltă gustu
rile și sensibilitatea ... .
frumos, bucură. Celor tineri, 
tn deosebi, programul și acti 
vitatea căminului cultural 
le-a demonstrat cu prisosință 
că locul lor este acolo, pe 
scena și în sălile lui.

Alcătuirea cu simț de dis- 
cemămint a programului săP- 
tămînai de activitate ordo
nează munca de ridicare a 
nivelului politic și cultural, 
permite înmănuncherea unor 
forțe și talente variate tn ca
drul căminului, asigură conti
nuitatea muncii de pregătire 
a viitoarelor programe artis
tice. Conținutul educativ al 
manifestărilor fiecărei zile 
este esențial în întocmirea 
programului care trebuie să 
țină totodată seamă de ca
racterul atractiv, pe bună 
dreptate cerut de tineri.

în programul s&ptămînii 12 
decembrie—18 decembrie, de 
pildă, colectivul de conduce 
re al căminului cultural „Tu- 
dor Vladimirescu11 din Hăr
man (directoare tov. Aurelia 
Micu) a inclus, intre altele, 
următoarele:

rodioficcre). Vîcionore la teferi
lor.

DUMINICA : - Dimineață de 
basme pentru copii. Vizionare 
în colectiv a unui film.

pentru

LUNI : - activitate artistică 
(repetiții la formația de dan
suri), repetiții la formația de 
teatru cu pregătirea piesei 
„Partea leului". Munca in rin- 
dui femeilor : temă in cercurile

Ca explicații suplimentare : 
după programul intitulat 
„Așa muncim noi", pe care 
brigada artistică l-a prezen
tat recent pe scena cămin--: 
lui, colectivul de creata al 
brigăzii, format dia tovarășii 
Constanța Măerușanu, Valeria 
Secui, Margareta Etthz și Gri- 
gore Cristolovear.u, pregătesc 
un nou text. Repetițiile de 
teatru au loc mai des decit 
e prevăzut in program, căci 
30 decembrie, data la care 
trebuie să aibă loc noua 
„premieră" e aproape.

Se impun insă o serie de 
observații pe marginea a- 
cestui program săptăminal 
Pe de 
rămîn 
pildă ___ _______ _
programul căminului cultural 
este cam artificial încărcat cu 
emisiunile stației de radio£- 
care: ..Sfatul medicului*.
„Sfatul pedagogului*  etc. uti
le, fără Îndoială, dar care 
sînt, de fapt, rodul altui co
lectiv decit cel ai căminului-

Că teatrul de păpuși, care 
a realizat montări frumoase 
(„Șoricelul mofturos*,  „Cei 4 
ursuleți*,  „Ridichea*),  nu a 
fo6t programat cu repetiții 
în această săptămină — e un 
fapt pe care tovarășa direc
toare îl explică prin concedi-Jl 
uneia dintre cele două in
structoare, absolvente ale șco
lii de artă populară. Că vizio
narea filmului, duminica, nu

o parte, tmele resoarte 
complet inactive, de 
cete sportive Iar

v« ține seama de propune
rile venite dm mase.

ION ȘTEFAN

„Să fii partidului oștean", răsun ă plin și armonios vocile tine
rești In sala căminului cultural din comuna Dumitrești, raionul 

Rimnicul Sărat.

Foto : S. N1CULESCU

Coreene Dumirești este așe
zata la poalele Corpaților, pe 
voice aopridoasd a Riasnicului 
Sărat Casele se cațără pe coli
nele deolurilor, mereu mai sus 
către podurile mori. Au parcă 
ceva din neastimpărul coprelor, 
dorree veșnic de frunză, de 
muguri, de lăstăriș. Pină să a- 
iursgâ la pragul codrului s-au 
înconjurat cu edevărate poduri 
de pomi. Viatul de toamnă an
tă in rămurișul lor ca-n bolțile 
stejarilor. Ploile reci, vecine cu 
zăpada, dau avint șuvoaielor 
ccre-și umflă și ele pieptul a 
cintcre, grăbindu-se, rostogo- 
lindu-se spre matca RimnicuTui.

Peste împletitura oceasta de 
glasuri ale naturii, vechi de 
ciad lumea, izbucnirile cinte- 
oelor tinerești, pe care le-am 
ascultat la căminul cultural, 
dădeau peisajului o vibranta 
căldură omenească, o tinerețe 
care nu poate fi decit a zilelor 
noastre

Deși ploua des, persistent, iar 
becurile de pe ulița mare se 
luptau borbațește cu întunericul 
serii și cu pinza deasă a stro
pilor, peste 60 de tineri, și 
multi oameni in rirstă, se strîn- 
seseră la căminul cultural. Era 
doar seara în care aveau repe
tiție de cintece pentru serba
rea ce o pregătesc in cinstea 
zilei Republicii șl a Anului 
Nou.

După ce oamenii s-au așezat 
la locurile lor, — coriștii în și
ruri compacte, pe voci, Iar as
cultătorii pe margine, — dirijo
ral dă tonul și vocile se topesc

O • -ece - *c  ~te Oe cc -tc-ars și poete echipa artistica a căminului cultural din Ma- 
Scrtwcșfgc j‘ premiu la concursul intercomunal de la Motătei.

Foto : C. MIHAI

fn satele raionului Corabia:
Priefenii cârjii devin 

tot mai numeroși

co-

ce. re se cssiifcari coc^cursul
U eartm***  comuDft-

Printre r-otărîrile zdopute ca

Seriie tineretului cu adevărat ale lui

Atotrat In obișznzința u- 
aor comitete comunale 
V.TM. din raionul Co

rabia ea, in colaborare cu 
caateeerea căminului cultu
ral. șg organizeae săptăminal 
-seri ale tzneretaiiu*.

Serile tineretului se bucură 
de • caldă primire din partea 
lz-«-:ter. Ei participă in nu- 
■Ur mare la manifestările or 
raazxue ea acest prilej, petrec 
cil-v» ere placate in colectiv.

Dar să vedem rom se desfă- 
sasrl aceste seri, care este 
pragrarau iar? Stind de vor
bă ca csșiTa secretari ai eo- 
meiesriar V-TJL și ca direc
tor <e data * Grojdlbed. 
Tta Mare, htaizi a alte c*>  
aeaae voai primi ia mod te- 
rariabii aceiași răspuns:

— „.Sa tin rccesui. saa se 
prezintă cărți, eitim unele ar- 
tieoie dia ziar, se daasesză—

Firerae că asemenea acțiuni 
stat ittteresante Dar dacă votn 
teîrcbia bibliotecarii despre

var eerbi despre oresentarea 
aner cărți, simporioazte. etc.

Sere*  tineretului trebuie să 
albă neta tor caracteristică, 
aa CTațfTat rit mai bogat. In 
Secare rsmeel w peste întoc
mi au plan eeeent ca subiec
te care să fto discutate ca

prilejui serilor tineretului. Se 
pot dezbate diverse probleme 
care preocupă tinerelul. De 
exemplu cum să ne purtăm în 
societate, care să fie atitudi
nea față de fete. De curînd, 
în gospodăriile agricole colec
tive din raion au făcut cereri 
de intrare sute de noi familii. 
Serile tineretului constituie un 
minunat prilej de educație co 
lectivistă a tineretului. Să se 
inițieze o discuție de pildă, 
despre cum trebuie să mun
cești în colectiv, despre ave
rea colectivei și câștigurile 
personale etc.

D. KUHTA

Brigada de păpușari
dm Irbicrmpre- 

[ un iot program.
Un speezaco’. cl bnpdrri 

de pipM>n «re al populari
zeze ntacescto obpnate de 
po«poddrx< spneold colectivi 
d:-. eomaeA

accetui pen de 
epectseote < pornit de U pro
fesorii Benedict F EUmbeta 
Storm. La luceput n fost pre- 
gitde piesele pentru copii: 
^Mașenks fi ursuT, „Scufița 
roțte' F a’trle. La spectacole, 
Bud, b-«m participat numai 
ecpni. ei F pdnnțti lor, țdre- 
bîx muncitori dn comună, in 
nndui edrora ana păpușari
lor amatori a trezit un viu in
teres.

Msi tfrzis c fost orpenizat 
n spectacol de brigadă de pâ- 
pxn f pesXrB care

succesele obținute 
de GJLC-, sau critica pe cei 
cm menteîități mapoiate, co
dașă ia itocrcrile agricole etc.

Teatrul de pipați atrage fa 
mod ceaseoit și pe tinerii din 
COTUM. £i 5-sm oferit să 
spr-.jxne ți si ajute activita
tea teatrvluL Tinerii Gheor- 
ghe Pațcchia și Emil Anto
nescu au început sâ rnrețe cu 
stăruință arta de mînuire a 
păpuților A!ți tineri au intrat 
fn ce-ul eere rucține progra
mul sau ajută La rezolvarea 
celorlalte probleme legate de 
spectacol.

M-i drag
intr-un singur cvirrt. Se aud 
primele ve^uri c e cântecului : 
„Părinte drog, pertidu-n vre
muri grele, / In lupte _ ne-a 
condus și ne-o fost scut..".

Gnd se boltește acordul fi
nal, dirijorul — învățătorul 
Alexandru Istrcte — «e explică 
unde, care voce nu merge toc
mai bine, de ce, și cum tre
buie cintat ca ansamblul sâ 
sune anr.onios.

In timp ce se petrec aceste 
obișnuite întreruperi, reluări, 
necesare finisării cintecului, ti
nerii nu dau dovadă de grabă, 
de enervare. Ascultă atenți și 
repetă după indicații.

— Greu ! zic către tovarășa 
Elena Constantin, secretara co
mitetului comunal U.T.M., care 
stă pe margine lingă mine. 
Cînd cîntă omul singur — con
tinui eu - mai merge, dar cind 
trebuie să respecte disciplina 
severă a unei armonii colec
tive, atunci nu-i ușor.

— Da, îmi răspunde dînsa, 
nu-i ușor. Numai că multe din 
cîntecele pe care le repeta co
rul, tinerii noștri nu le cîntă 
pentru prima oară în colectiv. 
Știți, organizația noastră U.T.M., 
îndrumată de organizația de 
partid, se îngrijește mai de 
multă vreme ca tinerii să înve
țe cîntece patriotice, revolu
ționare. Uitați cu-m am făcut...

Și din spusele tovarășei Con-

stantin am aflat că in tot 
cursul acestui an, după fie
care lecție ținută la învâță- 
mintul poiitic, tinerii d:n cercul 
respectiv învățau un ontec nou. 
Desigur, că nu-l „prindeau- 
dintr-o dată. Dar după a doua, 
a treia lecție se stringeau toți, 
d’.n toate cercurile și, sub con- 
duce ea unuia din propagan
diștii care se pricep fa muzică, 
- fie învățătorul Stolen Euge- 
niu, fie prof. Radu Oprea — 
repetau împreună, pină cind 
vocile se conturau cit mai pre
cis și armonios. Apoi, majori
tatea coriștilor fiind tineri, ute
miști, multe cintece au fost în
vățate și finisate în continuare 
la căminul cultural. Altele ajun
geau în această fază, oarecum 
finala, direct din adunările ge
nerale U.T.M., la sfîrșitul cărora 
se învață întotdeauna un dntec 
nou, sau se repetă unul pe care 
tinerii nu-l cunosc încă bine - 
fie că e vorba de cuvinte, fie 
de melodie.
- Pentru că, mi-a spus tînăra 

ingineră Elena Constantin, unii 
prind mai ușor melodia, dar 
nu țin minte cuvintele. Și nouă 
nu ne place să-l auzim mor- 
mâind. Zău, așa, fără cuvinte 
melodia încă nu însemnează 
un cîntec. Cuvintele îi dau sen
sul clar, mobilizator.

Deci, în acest fel au fost în
vățate bine mal multe cintece

Tractoriștii, 
în timpul liber

Seară de decembrie. în 
club s-au aprins luminile. 
Rînd pe rînd tinerii mecani
zatori vin aici pentru a petre
ce cîteva ore plăcute. Iată, 
concentrați, atenți la fiecare 
mutare, patru tineri joacă 
șah. Cîțiva suporteri îi pri
vesc, și, bineînțeles, combină 
în gînd mutări originale. Alți 
tineri, la bibliotecă, stau de 
vorbă asupra ultimelor nou
tăți literare și științifice apă
rute, se consultă ce să citeas
că mai întîi. într-altă încăpe
re un grup s-a strîns în jurul 
televizorului. Iubitorii filmu
lui discută aprins lingă afișul 
ce anunță pentru ziua urmă
toare filmul „Pămînt desțele
nit". Mulți citiseră romanul, 
și nerăbdarea de a vedea 
transpus conținutul lui pe 
ecran le e îndreptățită. Dumi
nică tinerii mecanizatori vor 
participa la programul artis
tic dat de tinerii colectiviști la 
căminul cultural din sat...

Cineva ar putea face obser
vația că această activitate 
culturală de la S.M.T. Vlă
deni este totuși limitată. Și 
desigur că ar avea dreptate. 
Tinerii nu s-au întors încă cu 
toții din campanie. Pentru 
cind se vor întoarce însă, pen
tru întreaga perioadă de iar
nă, comitetul organizației de 
bază U.T.M. a întocmit un 
plan pe cit de bogat, pe atit 
de atractiv. De vreo 2 ani 
tractoristul Constantin But- 
naru a lucrat cu tractorul său 
într-o comună din raionul 
Hîrlău, In timpul liber, el 
participa la activitatea cultu
rală de la cămin. Acolo a în
vățat să cînte la acordeon. 
Recent, Constantin Butnaru 
și-a cumpărat acordeon nou. 
în S.M.T. mai sînt și alți ti*  
neri talentați. Tractoristul Ion 
Maxim recită frumos, mecani
cul de sector Dumitru Cioba- 
nu cîntă, Dorin Cantemir se 
pricepe să scrie versuri. Or
ganizația U.T.M. și-a propus 
de îndată ce se vor întoarce 
tinerii din campanie să creeze

o brigadă artistică de agita
ție. Nucleul ei a și fost înche
gat, iar fapte sînt destule, și 
bune, demne de laudă, și mai 
rele, ce trebuie îndreptate.

Apoi în sala de festivități a 
clubului, de două ori pe săp
tămână rulează filme. In sta
țiune muncesc tineri cu o pre
gătire teoretică diferită. Unii 
au doar cursurile elementare, 
alții sînt absolvenți ai școlilor 
profesionale, alții sînt maiștri 
ori ingineri. Pentru ca toți ti
nerii să înțeleagă conținutul 
filmelor și să poată aprecia 
valoarea lor artistică, organi
zația U.T.M. a prevăzut ca 
începînd cu luna ianuarie să 
creeze tn S.M.T. un cerc 
„Prietenii filmului*.  Potrivit 
planului, vizionarea filmelor 
va fi însoțită de recenzii, de 
discuții pe marginea lor.

în perioada campaniilor a- 
gricole, organizația U.T.M. a 
neglijat oarecum problema 
muncii cu cartea tn S.M.T. în 
iarnă însă deficiențele acestea 
pot fi înlăturate, tn prezent, 
la bibliotecă se face o revizui
re a fondului de cărți exis
tente, avîndu-se în vedere, tn 
primul rind, sporirea numă
rului volumelor prevăzute în 
concursul „Iubiți cartea". Or
ganizația U.T.M. și-a propus 
ca în primăvară toți cei 45 de 
utemiști să fie purtători ai 
insignei „Prieten al cărții". 
In ajutorul lor vor veni și 
acțiunile prevăzute în planul 
clubului: recenzii, feri litera
re, concursuri ghicitoare pe 
marginea unor cărți prevăzu
te în listele concursului etc.

Tot în perioada iernii, în 
S.M.T. Vlădeni se va organi
za o bogată activitate sporti
vă. Șahiștii vor putea partici
pa la un concurs de durată. 
Iubitorii sporturilor albe vor 
avea și ei plăcute surprize. De 
îndată ce timpul va permite, 
se va organiza un concurs de 
patinaj și un concurs de schi 
cu toți tinerii din S.M.T.

După cum se vede, planul 
organizației U,T>M. de la 
S.M.T. Vlădeni, privind acti
vitatea culturală în timpul 
iernii, este bogat. Am relatat 
aici doar unele acțiuni prevă
zute în acest plan. El urmă
rește ca acești tineri harnici 
— care au contribuit ca 
S.M.T.-ul lor să fie fruntaș pe 
regiune — să-și consacre tim
pul liber din perioada iernii 
unor activități cu un bogat 
conținut educativ, continuînd 
o frumoasă tradiție care de 
cîțiva ani a început să se sta
tornicească aici.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tine
retului*  pentru regiunea Iași

Pe o traiectorie asemănătoa
re vor porni în Cosmos pri
mii ci sire nouți ! Tinerii din 
<cenoul naturaliștilor -din co
muna Băbeni, regiunea 
Ploești urmăresc de pe acum, 
cu imaginația, zborul îndrăz

neților.

Foto : N. STELORIAN

să cîntă m
p -tre care : Internaționala, 
Privesc din Doftana, Sub stea
gul partidului, Sâ fii partidului 
oștean, Imnul F.M.T.D., Măreț 
pământ al patriei iubite etc.

Cei mai harnici tineri la în
vățatul eintecelor, ca de altfel 
și la alte acțiuni culturale, sînt 
cei din satul Biceștii de Sus, 
care lucrează in cele două în
tovărășiri.

Printre cei care s-au eviden
țiat !a învățatul eintecelor se 
numără utemiști ca Roșea Gri- 
gore, Stroie Costică, Bodoc Be*  
none, Roșea lordache și alții. 
O mențiune specială merită 
tinârul Lâ zaro iu E. Gheorghe, 
membru de partid, care după 
ce s-a însurat, nu numai că 
nu s-c retras din activitatea 
culturală, cum se mai întîmplă 
cu unii, dar și-a antrenat și 
soția, perechea lor fiind acum 
fruntașă la cintece și dansuri.

In aceeași seară, după ter
minarea repetițiilor la cor, am 
stat de vorbă cu mai mulți 
dintre tinerii a căror dragoste 
șl pasiune pentru cintece, pen
tru cultură, bkuise noroiul, în
tunericul, ploaia șl distanțele 
destul de 'mari. Pe pieptul uno
ra ca Bucureșteanu P. Costică și 
omonimul său Bucureșteanu S. 
Costel luceau insignele de „bri
gadier al muncii patriotice". Ei 
n-au lipsit niciodată de la 
cercurile de învățămînt politia

Unele cîntece le-au învățat aco
lo și le-au cintat, cu înflăcărare 
și mîndrie, sus pe culmile unde 
au plantat păduri tinere. Deși 
știam precis mobilul interior al 
dragostei lor de a învăța cînte
ce despre partid și patrie, cin- 
tece închinate vieții noastre noi 
- i-am întrebat de ce le învață.
- Pentru că ni-i drag să le 

cîntăm, mi-au răspuns ei spon
tan și foarte pe scurt.

Ni-I drag să le cîntăm ! Așa 
e. In aceste cîntece pulsează 
focul tinereții fericite, o tinerețe 
luminată de înaltele idealuri 
de viață pe care partidul le-a 
aprins în inimile noastre. Cîn- 
tînd, muncești mai bine, înveți 
mai bine, ții pasul mai tine
rește în rîndurile tovarășilor tâi.

La Dumitrești exista o tradi
ție nouă, deosebit de fru
moasă. In luna iunie, cînd na
tura atît de bogată a locului 
e în plină tinerețe și floare, se 
alege o zi în care, încă de dimi. 
neață, locuitorii satelor ce țin 
de comună, de la mic la mare, 
în costume naționale, se string 
la Dumitrești. După defilarea

călăreților, a motocidiștilor șl 
cicliștilor din comună, urmează 
o adevărată paradă a portu
lui, a dansului și a eintecelor. 
Apoi, într-un fel de amfiteatru 
natural, la poalele unui deal 
în trepte, se desfășoară pină 
noaptea tîrziu diverse mani
festări cultural-sportive.

Ce bine ar fi dacă tovarășii 
din Dumitrești - mă gîndese și 
la -membrii corni totul ui comu
nal U.T.M, - pe care i-am cu
noscut «j oameni foarte ini
moși și plini de Inițiativă, «r 
pregăti acum pentru perioada 
de iarnă o zi a cintecului, den
sului, teatrului, a culturii noi, 
socialiste. Săli potrivite ou - 
și la cămin și la sfat și la cele 
eiteva frumoase școli din satele 
ce țin de comună și care, In 
vacanța de iernă, i-ar primi cu 
bucurie pe solii cîntoculuJ, dan
sului, teatrului, filmului, ai bri
găzilor artistice de agitație, pe 
recitatori și cititori artistici, pe 
cel care participă la diversele 
concursuri pe teme literare,

O astfel de inițiativă ar fî> 
desigur, primită cu mare bucu
rie în primul rînd de tineret, 
ca și de toți locuitorii acestei 
frumoase comune de la poa 
lele Carpaților.

ION BRAD



Reducerea consumurilor specifice
în centrul dezbaterilor

De curând a avut Ioc in 
secția I-a croit a Uzinelor 
„Ianoș Herbak" din Cluj a- 
dunarea generală pentru dare 
de seamă și alegeri a organi
zației U.T.M. Principala pro
blemă dezbătută în adunare 
a fost felul în care contri
buie tineretul la îndeplinirea 
planului de producție al sec
ției, la ridicarea productivi
tății muncii și reducerea pre
țului de cost al produselor.

Din darea de seamă pre
zentată în adunare și din 
discuțiile purtate a reieșit că 
organizația U.T.M. din secție, 
sub conducerea organizației 
de partid, a acordat o aten
ție deosebită muncii de atra
gere a tuturor tinerilor în 
lupta pentru reducerea con
sumurilor specifice de_ ma
terii prime și materiale. In 
acest scop, au spus mai mulți 
vorbitori, biroul organizației 
U.T.M. a întreprins cîteva 
acțiuni Interesante. în pri
mul rînd este vorba de ac
țiunea ca fiecare tînăr mun
citor să învețe croirea judi
cioasă a pielei, prin îmbina
rea corectă a tiparelor. Par- 
ticipanții la adunare au apre
ciat în acest sens, schimbu
rile de experiență inițiate de 
organizația U.T.M., în colabo
rare cu comitetul sindical de 
secție, la care muncitori cu 
temeinică pregătire profesio
nală cum sînt Eugen Naghi, 
Huluban Olga și alții, le-au 
împărtășit tinerilor din expe
riența lop în muncă, au fă
cut demonstrații practice, cu 
privire la cele mai economi
coase procedee de croit etc. 
De asemenea, au fost apre
ciate adunările generale 
U.T.M., consfătuirile brigă
zilor de producție, în care li 
s-a explicat tinerilor în mod 
concret, convingător, valoarea 
economisirii fiecărui gram de 
piele.

Rezultatele unor asemenea 
acțiuni n-au întîrziat să a- 
pară. Astfel, cele două bri
găzi de tineret din secție con
duse de Elisabeta Mureșan și 
Ana Lucacl au economisit în 
medie pe lună cîte 5.000 dm.p. 
de piele pentru fețe și res
pectiv, 5.300 dm.p. de piele 
pentru căptușeli.

Mai mulți utemiști care au 
luat cuvîntul în adunare prin
tre care se numără Luca Ma
ria, Simon Ana, Bonya Otilia 
și alții au arătat în discuțiile 
lor că cu toate rezultatele 
obținute pînă acum în pro
ducție, în secție, în munca 
brigăzilor și a fiecărui tînăr 
în parte există încă multe re
zerve, posibilități de redu
cere în continuare a consumu
rilor specifice. Următorul 
exemplu este edificator în a- 
ceastă direcție. Brigada de 
producție a tineretului con
dusă de Elisabeta Mureșan - 
s-a arătat în adunare — s-a 
angajat să răspundă la che
marea lansată de brigada de 
tineret „Vasile Roaită" de la 
întreprinderea ..Flacăra Ro
șie" din Capitală ca fiecare 
tînăr piejar să economisească 
lunar cîte 500 dm.p. piele 
pentru fețe. Cercetând cu a- 
tenție rezervele interne ale 
secției, această brigadă a 
ajuns la concluzia că fiecare 
tînăr poate economisi lunar 
nu 500 ci 600 dm.p. piele 
pentru fețe. Pentru îndepli
nirea acestui angajament 
sporit, brigada valorifică toa
te posibilitățile ce-i stau la 
îndemînă. întrajutorarea și

controlul reciproc ta muncă, 
generalizarea celor mai îna
intate metode de muncă, aju
torul și îndrumarea perma
nentă pe care tinerii o pri
mesc din partea tehnicienilor 
etc., stat doar cîteva din po
sibilitățile acestei brigăzi în 
lupta pentru reducerea con
tinuă a consumurilor speci
fice. Și iată că, la puțin timp 
după începerea acestei ac
țiuni, brigada și-a depășit 
propriile sale angajamente. 
Descoperind mereu noi rezer
ve interne, găsind soluții mai 
economicoase de croire a 
pielii, de organizare a mun
cii, membrii brigăzii au reu
șit ca în prezent să economi
sească fiecare lunar cîte 750 
dm.p. piele pentru fețe.

Pe marginea adunării 
de dare de seamă 

și alegeri a organizației 
U.T.M. de la secția I-a 

croit a Uzinelor 
„Ianoș Herbak“ din Cluj

Majoritatea vorbitorilor au 
arătat în cuvîntul lor că pen
tru a se reduce în continuare 
și mai mult consumul speci
fic de piele pentru fețe și 
căptușeli și pentru a se îm
bunătăți totodată calitatea în
călțămintei este necesar ca 
organizația U.T.M. să facă 
din experiența brigăzii con
dusă de Elisabeta Mureșan 
un bun al tuturor tinerilor 
din secție, și, în același timp, 
să acorde o importanță deo
sebită ridicării calificării pro
fesionale a tinerilor.

Numai dacă fiecare tînăr 
va avea o calificare înaltă, 
numai dacă își va cunoaște 
la perfecție meseria. — a spus 
Ana Lucaci în adunare — 
vom putea contribui cu suc
ces la îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor economice spo
rite pe care planul de stat 
pe anul 1961 le pune în fața 
întreprinderii noastre. La noi 
în secție, a continuat vorbi
toarea. materia primă are o 
mare pondere în prețul de 
cost. De aceea trebuie dată 
mare atenție reducerii pe toate 
căile a consumurilor specifice 
de materii prime. Pentru a- 
ceasta se cere din partea noa
stră a tuturor, pe lingă aten
ție și conștiinciozitate

muncă, o temeinică pregătire 
profesională. Iată ce trebuie 
să aibă ta vedere organizația 
U.T.M. pe viitor.

Pe baza propunerilor șl su
gestiilor făcute de utemiști, 
adunarea generală a adoptat 
o seamă de măsuri menite 
să sporească contribuția ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor economice care stau 
în fața secției ta anul viitor. 
S-a hotărît astfel ca pe baza 
descoperirii și valorificării de 
noi rezerve interne, fiecare 
tînăr muncitor din secție să 
lucreze o zl pe lună eu ma
terie primă economisită. De 
asemenea, anul viitor cele 
două brigăzi de producție ale 
tineretului vor economisi pie
le pentru fețe și căptușeli în 
valoare de peste 70.000 lei.

In scopul sporirii contri
buției tineretului la îmbună
tățirea calității produselor, se 
va acorda o atenție deosebită 
ridicării calificării profesio
nale a tineretului. Pentru a- 
ceasta, biroul organizației 
U.T.M. va mobiliza toți ti
nerii muncitori, maeștri șl 
ingineri din secție să parti
cipe la cursurile de ridicare 
a calificării.

Periodic, biroul organiza
ției U.T.M. va analiza cum 
își însușesc tinerii muncitori 
noi cunoștințe tehnlco-profe- 
sionale și cum le aplică în 
viață.

Biroul organizației U.T.M. 
este obligat să îndrume cu 
mai multă grijă postul ute- 
mist de control pentru ca a- 
eesta să-și îndrepte ta spe
cial atenția spre întărirea 
disciplinei, combaterea risi
pei Și descoperirea de noi re
zerve Interne ta vederea re
ducerii continue a consumu
lui specific de materii prime 
și materiale.

Pentru întărirea muncii 
politice șl cultural-educative, 
adunarea generală a hotărît 
să se organizeze periodic vi
zionări colective de specta
cole la Casa de cultură a 
tineretului, să se țină recen
zii, să se organizeze con
cursuri sportive, conferințe 
etc. care săi ajute pe tineri 
să-și petreacă ta mod plăcut 
și educativ timpul liber, să 
contribuie la îmbogățirea ori
zontului lor politic și de cul
tură generală.

P PALIC 
corespondentul „SrinteU 
tineretului*  pentru regiu

nea Cluj

SERVICIUL SPECIAL
SCRISORI DESCHISE

CU VALOARE DECLARATA.
Buletine, certificate, acte, 

cărți sau orice alte docu
mente de valoare expedia- 
ți-le numai prin serviciul 
special

SCRISORI DESCHISE
CU VALOARE DECLARATA.

Cereți oficiilor poștale ca 
expedierea documentelor de 
valoare (certificate, acte de 
stare civilă, buletine) să vi 
se facă numai prin

SCRISORI DE5CHISE 
CU VALOARE DECLARATA.

In schimbul unei taxe mi
nime, serviciul „Scrisori des
chise cu valoare declarată" 
asigură primirea și predarea 
documentelor de valoare pe 
bază de Inventar al conținu
tului.
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Inginere Popa Mindruța, șefe cabinetului tehnic de la Șantie
rele Navale Galați studiind împreună cu inginerii Călin lan și 
Andronoche Alexandru una din ultimele propuneri de inovații 

venite la cabinetul tehnic.
Foto t N. ISTRATE

Rafinorii din Teleajen
trebuia să alergăm la flecare 
ventil, la flecare aparat. Fă
ceam zeci de drumuri Intr-un 
schimb și nici producția no 
puteam supraveghea cum tre
buie. La coloana de azeotrop, 
de pildă, erau pierderi mari 
de solvent, un produs scump. 
Tineri! comuniști Stănescu 
Dumitru, Căpitânescu Coman, 
Stan Benedict și alții au pro
pus ca. folosind materialele 
existente In secție, să se rea
lizeze automatizarea coloanei. 
Reglarea parametrilor, trans
miterea indicațiilor, controlul, 
totul se face acum automat 
La cea mai mică defecțiune 
agregatul se oprește automat.

Utemista Luncanu Florica, 
a oprit, spre convingere, acul 
unuia dintre aparatele indi
catoare. Alte 5-6 aparate s-au 
oprit deodată, ta timp ce un 
bec roșu se aprindea și se 
stingea dind semnalul de a- 
larmă.

— 1.200.000 lei economii 
anual ne-a adus automatiza
rea acestor instalații, spuneau 
tinerii muncitori.

Dar cîte nu erau de văzut 
aid ! Mundtorii, tehnicienii 
și inginerii Rafinăriei nr. 3 
Teleajen au lucrat într-adevăr 
cu hărnicie în anul 1960. Din 
secție în secție am aflat ast
fel despre cei 2.000.000 lei e-

Ilie Murgulescu,

Informații
Vineri • • încheiat în Capi

tală consfătuirea pe țari a lu
crătorilor din muzeele științifice, 
organizată de Mi ni stenii învă- 
țămîntulni și Culturii.

în încheierea consfătuirii an 
fost relevate sarcinile ce revin 
colectivelor de conducere ale 
muzeelor de istorie din țară în 
lumina problemelor dezbătute,

★
Vineri la amiază, prof, 

univ. Ignacio Marquez Rodi- 
les. membru în Consiliul de 
conducere al Academiei me
xicane de educație, condu
cătorul delegației de profe 
sori din Mexic, care se află 
în țara noastră, a făcut o vi- 
zită la Ministerul învățămin- 
tului și Culturii, unde a fost 
primit de “ _ ___
ministrul învățământului și 
Culturii.

Tineri de Io Uzine „Klement Gottwald" din Copitele evoluind ic 
tenis de masă in codrul întrecerilor Spartochiodei de iomo a 

tineretului.
Foto : R. VASILE

★
Vineri au sosit în Valea Ji

ului. scriitorii Nina Cassian, 
Mihu Dragomir și Corneliu 
Leu pentru a se documenta 
asupra muncii și vieții mine, 
rilor din acest important ba
zin carbonifer al tării.

(Agerpres)

Vizita unei delegații 
a Comitetului

Expoziției Universale 
de la New York

TINERI Șl TINERE!

conomii obținuți prin micșo
rarea consumurilor specifice 
de materiale, despre 3 000.000 
lei economii realizați prin 
aplicarea a 183 propuneri de 
inovații și raționalizări, des
pre succesele celor 13 brigăzi 
de producție ale tineretului. 
Pe tfnârul Zbîriea Florentin, 
responsabilul celei mai bune 
brigăzi de tineret n-am reu
șit să-l văd. Membru al co
mitetului U.T.M. pe rafinărie, 
participa la un instructaj cu 
cadrele U.T.M. privind 
nile pentru anul 1061.

Undeva, am auzit un 
vorbind rusește.
- E To’.ea Kukovițki. 

somolistul, m-au

sard-

tânăr

O delegație a Comitetului 
organizatoric ~___
Universale ce va avea loc la 
New York în 1964 a făcut o 
vizită de trei zile în țara noas
tră. Delegația este alcătuită 
din Erving S. Olds, fost pre
ședinte al Companiei „United 
States Steel“, Edward Durell 
Stone, arhitect și Edward 
Patrick Francis Eagan, mem
bru al Comitetului național 
olimpic al Statelor Unite.

La 16 decembrie, delegația 
a fost primită 
Bunaciu, ministrul 
Externe al R.P, 
Membrii delegației 
mînat ministrului 
Externe invitația 
Republicii Populare Romîne, 
de a participa la Expoziția 
de la New York din 1964.

Delegația a fost primită, de 
asemenea, de Ilie Murgulescu, 
ministrul învățământului și 
Culturii și de M. Ciobanu, 
președintele Camerei de Co
merț din R.P. Română.

în cursul șederii la Bucu
rești, dl. E. Olds a făcut o 
vizită ministrului Industriei 
Grele, C. Tuzu, dl. E. Stone 
s-a întîlnit cu arhitecți ro
mâni la Uniunea Arhitecților, 
iar dl. Eagan a fost primit de 
I. Balaș, vicepreședintele 
U.C.F.S.

Membrii delegației au vizi
tat instituții culturale și șan
tiere de construcții din Bucu
rești.

în seara zilei de 15 decem
brie, membrii delegației au 
fost oaspeții președintelui Ca
merei de Comerț, 
nu, la un dineu, 
cembrie, delegația 
la hotelul Athenee 
cocteil la care au 
AL Lăzăreanu, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, 
M. Ciobanu, președintele Ca
merei de Comerț din R.P. Ro
mână, reprezentanți ai Mini
sterului Afacerilor Externe, 
Ministerului Comerțului, Ca
mere: de Comerț, arhitecți, 
ziariști.

a Expoziției

de Avram 
Afacerilor 

Romîne. 
i-au ta- 
Afacerilor 

adresată

M. Cioba- 
La 1« de- 

a oferit 
Palace un 
participai

Reînnoiți-vă abonamentele pentru anul 
viitor la „SCÎNTEIA TINERETULUI".

Începînd 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 în șase 
pagini.

0 faptă... o discuție... o notă.-
(Urmare din pag, l-a)

A învățat meseria, a muncit 
și și-a însușit o calificare su
perioară. N-a uitat o clipa de 
vechii sa pasiune : cartea, în
vățătura. Acum, maistrul lă
cătuș a ajuns student la 
politehnică. Pionierii îl pri
vesc cu admirație. II aplau
dă. Din cuvintele lui ca și din 
discuțiile care au unmat, din 
vizitele făcute în întreprinderi 
ca și din celelalte acțiuni pio
nierești, ei au învățat că dru
mul spre c înaltă calificare tre
ce prin uzină.

Cînd un profesor nea anun
țat că 26 din pionierii noștri au 
reușit cu mult succes în școlile 
profesionale ne-am adus aminte 
de această adunare de unitate. 
O sâmînțâ care a rodit pe un 
ogor bun.

Necazul Irinei

ne fac de rușine șaoalq, Iau 
note slabe și nu se poarta 
frumos. Ajutați-ne, vâ rugam !“.

Cine i-a condus pașii Irinei 
spre vechea ei școala ?

Cîndul că aici s-au format ea 
și colegii ei, că aici au făcut 
primii pași spre învățătură, că 
aici s-au format în anii de pio
nierat pregătindu-se sâ devină 
utemiști. Dragostea pentru fosta 
școală, și >mai cu seamă dorin
ța de a-i păstra și întări pres
tigiul oriunde merg.

Seara, după orele de curs, 
școala are ceva din at
mosfera și farmecul uzi

nelor odihninde. De aceea, poa
te, nici nu s-o simțit cînd a in
trat în birou Irina Popescu. 
Cea mai bună pionieră a cla
sei a Vll-a de anul trecut acum 
elevă în clasa a Vlll-a la Școala 
medie „Ion Creangă*.

In seara aceasta nu mai este 
voioasă ca de obicei. Dimpo
trivă.

„Tovarășe director, colegii 
noștri lonescu și Mia Crigorescu

Seară dedicată culturii 
țârilor nordice

Sub auspiciile Institutului 
romîn pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, vineri a 
avut loc o seară dedicată cul
turii țărilor nordice.

Erau prezenți Al. Lăzăreanu*  
adjunct al ministrului Afa
cerilor Externe, Al. Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
Petre Drăgoescu, președinte
le Consiliului superior al 
școlilor, un numeros public.

A fost de față Matti Pyykko, 
însărcinatul cu afaceri al 
Finlandei la București.

Acad. Zaharia Stancu a 
vorbit despre cultura po
poarelor din această parte a 
Europei.

Celor prezenți le-a fost ofe
rit un bogat program artistic.

com- 
informat 

muncitorii. Anul trecut. Comi
tetul regional U.T.M. Ploești 
a invita: pentru un schimb 
de experiență un tînăr ingi
ner petrolist din U.RSS. A 
venit el, Tolea. Ne-a plăcut 
mult comsomollstul mai ales 
că este un bun specialist. în 
probleme petrolifere. El ne-« 
făcut multe propuneri pentru 
mărirea capacității de produc
ție a instalațiilor. Dacă Anul 
Nou a venit la noi mai devre
me asta se datorește și aju
torului pe care l-am primit 
de la el.

Da, intr-adevăr, rezultatele 
obținute de harnicii munci
tori, tehnicieni și ingineri de 
la Rafinăria nr. 3 Teleajen 
sînt într-adevăr remarcabile. 
La obținerea acestora au con
tribuit fără îndoială și tinerii 
din rafinărie.

— Dar ceea ce era mai im
portant încă n-ați aflat, mi au 
spus tinerii muncitori. Mărind 
capacitatea de producție a ra
finăriei s-a mărit și posibili
tatea de a da patriei mal 
multe produse petrolifere de 
bună calitate. In 1961 planul 
de producție va fi astfel cu 
11,5 la sută mai mare.

—La Rafinăria nr. 3 Teleajen 
pr.mele tone de produse pe
trolifere superioare au început 
să umple rezervoarele anu
lui 1961.

Finala 
bienal

Să report jucăria nepoților nu

• lucru tocmai ușorw

Foto : AGERPRES

celui de-al doilea Festival 
de teatru

In ultimele 
zentat Ia concurs, 
fazei finale a celui 
lea Festival bienal _. ___
„I. L. Caragtale", echipele ar
tiștilor amatori din regiunile 
Craiova. Timișoara, Oradea, 
Cluj, Constanța, Hunedoara și 
Regiunea Autonomă Maghiară.

Vineri, juriul concursului șl 
publicul au asistat la specta
colele date de formațiile de 
teatru de la complexul CJ’JL-

zile s-au pre
ta cadrul 
de-al doi- 
de teatru

„L L. Caragiale*
Satu Mare, Căminul cultural 
din comuna Budișteni, regiu
nea Pitești, Casa de cultură 
din Rlmnicu-Vilcea, Uzinele 
„Grigore Preoteasa" și Oficiul 
de transporturi Gara de Nord 
din Capitală.

întrecerea păpușarilor ama
tori, care s-a desfășuiat în 
sala Casei de cultura „Petdfi 
Șândor*  a luat sfîrșit în cursul 
dimineții de vineri.

(Agerpres)

In toată tara
continuă apariția lozurilor în plic de 5.000 lei. La BUCU
REȘTI, PITEȘTI, TIMIȘOARA, CLUJ, BRAȘOV, BAIA 
MARE, au ieșit asemenea cîștiguri Iată numele câtorva din 

câștigătorii lozurilor de 5.000 lei ;

— Tu(ă M. Spiridon, comuna Smeura, raionul Pitești 
— Iosub Virgil, București
— Pîrvu Patriciu, Cluj
— Ion Mibăileanu, Timișoara
— Ion Potop, București
— Vasile Dicu, Brașov
— Viorica Bărboșii, Baia Mare
— Soler Traian, București
— Lungulescu Ilie, corn. Celari, raionul Caracal

Lozuri in plic puteți cumpăra la agențiile Loto-Prono- 
sport, cooperative sătești, oficii P.T.T.R., factori poștali.

Creator complex, poetul 
Mihai Beniuc a prezentat In 
fața publicului cea de a doua 
piesă a sa : „întoarcerea".

Iubitorii operei poetice a 
scriitorului _ 
creația sa, rostită de la înăl
țimea scenei, de aceea care 
vibrează fierbinte in paginile 
tipărite ale cărților. Persona
litatea sa lirică, bogăția meta
forică proprie, partinitatea și 
combativitatea din poeziile 
sale cunoscute și prețuite de 
tineri au îmbrăcat de astăda- 
tă o haină specială, luînd 
mijloacele de expresie ale li
teraturii dramatice. Și chiar 
dacă între pauzele unui ta
blou sau altul n-ar fi răsunat 
strofe cunoscute, poetul ar fi 
putut fi lesne recunoscut și în 
teatru.

Cu „Valea Cucului", Mihai 
Beniuc și-a manifestat o per
sonalitate proprie și pe sce
nă ; Toma Căbulea aducea 
sucul dens al umorului popu
lar într-o comedie ce surprin
dea specificul eroilor tocmai 
pe linia dezvăluirii psihologiei 
lor.

In piesa „întoarcerea1* f- 
nărul spectator găsește răs- 
puns la multe din problemele 
vieții sale cotidiene, îndemn 
către vigilență neostoită, că
tre ținerea mereu trează a 
flăcării revoluționare.

Piesa iul Mihai Beniuc e de 
fapt povestea dramatică a Iul 
Savu Dalea, comunist din ile
galitate. în fabrica pe care 
dl o conduce se produc o 
serie de accidente tehnice,

nu pot despărți

O piesă închinată
conștiintei com uniste

„INTOARCEREA" de M. Beniuc*la  Teatrul Municipal

bănuite a fi sabotaje. Cel 
bănuit este inginerul șef Fi
lip, a] cărui trecut neclar îl 
poate face susceptibil de o a- 
semen ea crimă. Comunistul 
Savu e însă prieten din anii 
tinereții cu Filip și ezită să 
dea curs bănuielilor expri
mate de secretarul comitetu
lui de partid și de inginera 
Magda. Cei doi îl ajută a- 
tunci să se întoarcă în trecu
tul lui Filip. Cea mai mare 
parte a piesei devine astfel o 
retros-pecție, o investigație în 
trecut făcută de eroi de pe 
pozițiile luptei de clasă. Ac
țiunea piesei ne poartă pe tă’ 
rîmuri ardelene după odiosul 
dictat de la Viena, atunci cînd 
o parte a țării a fost cotropită 
de fasciști. Destinele ce
lor doi eroi, Savu și Filip, se 
îndreaptă spre drumuri opu
se. Savu rămîne în crâncenele 
condiții ale ilegalității în rân
durile comun iștiLor, Filip se 
îndreaptă către oportunism 
și trădare.

Simbolic, eroii piesei se 
află mereu împreună *•

pe dealul Feleacului (căruia 
poetul dramaturg i-a închi
nat acorduri vibrante), la fa
brică, sau chiar pe front. 
Poate, cele mai emoționante 
pagini ale piesei stat acelea 
dedicate luptei ilegale a co
muniștilor : tinerii ilegaliști 
sînt surprinși în lupta revo
luționară dusă de partid, folo
sind mijloacele complexe ale 
muncii ilegale. Neînfricați, 
minați de un elan ce nu poate 
fi strivit de gratiile închisorii 
așa ne apar ei intr-un tablou 
respirînd o emoție bărbăteas
că, gravă, cu rezonanțe me
talice dublată de o perspecti
vă optimistă. Astfel, tinerii 
spectatori vor găsi în piesa 
Iul Mihai Beniuc un imn în
chinat 
tru.

Unul
cipale 
poate cel mai adînc, mai iz
butit artistic, este bătrinul co
munist Dănilă Bulz. Consec
vența partinică, vigilența re
voluționară, tăria de oțel a 
unei oanștiințe puternice, sînt

luptei partidului nos-

din personajele prin- 
ale piesei și totodată

grefate la el pe un fond uman 
plin de umor popular, („ru- 
dă“ apropiată și în acest sens 
cu Toma Căbulea) de înțelep
ciune și sfătoșenie, respirînd 
umanismul cuprinzător al so
cietății socialiste. Dănilă 
Bulz aduce o experiență în
delungată de muncă parti
nică ; el va fi în primul 
rînd acela care-1 va „întoar
ce*  pe Savu în trecut spre 
a și înțelege ezitarea de azi, 
slăbiciunea trecătoare, spre 
a-i aduce în față realitatea 
așa cum trebuie ea privită de 
pe pozițiile luptei de clasă.

Important pentru spectato
rul tînăr e și exemplul înal
tei etici comuniste pe care-1 
oferă eroii cei mai înaintați 
ai piesei.

„întoarcerea" lui Mihai Be
niuc militează pentru privi
rea adâncă, necruțătoare în 
propria noastră conștiință, 
pentru smulgerea îndoielilor 
și ezitărilor care poticnesc 
cadența marșului către viitor; 
atunci când Savu a ezitat, 
alături de el a găsit imediat

comuniștii care î-au ajutat să 
meargă cu ei în același pas 
mai departe.

Desigur, piesa nu redă în
totdeauna cu intensitate dra
matică evoluția personajelor, 
unde dintre ele și în mod 
special inginera Magda rămî- 
nind fără un contur puternic, 
schematică. Finalul, de aseme
nea, ni se pare cam insufi
cient de dar și convingător.

Fără a face o cronică pro- 
priu-zisă a spectacolului, tre
buie să arătăm ca întregul 
colectiv al Teatrului Munici
pal a urmărit să redea ideile 
piesei prin caractere viabile, 
complexe psihologice (regizor 
Ion Olteanu), în cadre scenice 
sugestive, urmînd unda lirică 
a textului (scenografia : Geor
ge Ștefănescu) cu o distribu< 
ție în care a excelat prin 
personalitatea sa ‘masivă, mer- 
gînd totdeauna la sensul ma
jor al replicei — Ștefan Ciu- 
botărașu. El a redat admi
rabil umorul, umanismul și 
accentele revoluționare ale 
lui Dănilă. Septimiu Sever 
(mai complex ca în alte ro 
luri), George Măruță, Ileana 
Predescu, Gina Petrini, Geor
ge Andreescu, Petre Gheor
ghiu, Ionescu-Gion, Ina Ott- 
lia, Carol Kron, Rodica 
Suciu, Benedict Dabija, au 
fost pionii unui spectacol pe 
care-] recomandăm călduros 
tineretului.

AL. POPOVICI

Cu prilejul „lunii Cadourilor*  magazinele 
comerțului de stai au pus în vînzare numeroase 
produse printre care:

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

vinii (12 modele noi).
In magazine!® de specialitate din întreaga 

țară se găsesc mari cantități de poplin uni.
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Documentele Consfătuirii de la Moscova
in atenția întregii

în Comitetul nr. 3

A fost adoptată rezoluția propusă 
de delegația R. P. Romine

R. D. G.
BERLIN 16 (Agerpres). — 

A.D.N. transmite : Partidul li
beral-democrat din R.D.G. a 
dat publicității la 15 decem
brie o declarație în legătură 
cu documentele Consfătuirii 
de la Moscova a reprezentan
ților partidelor comuniste și 
muncitorești, în care se spune 
printre altele : „Cele două do
cumente ne întăresc convin
gerea că forțele păcii vor ob
ține victoria deplină asupra 
forțelor războiului**...

PARIS 16 (Agerpres). — De 
șase zile în orașele Alger, 
Bone, Oran flutură sub nasul 
soldaților și poliției franceze 
steagurile Frontului de elibe
rare națională. Soldații le 
smulg, dar ele apar din nou 
pe acoperișuri, balcoane, stîlpi 
de telegraf și copaci.

Ziarul „L’Humanită" rela
tează că în ultimele zile au 
fost arestați circa 3.000 de al
gerieni. O serie de orașe al
geriene sînt supuse unui re
gim de stare de asediu: în 
piețe și la încrucișările dru
murilor staționează tancuri 
și automobile blindate. Deta
șamente de soldați gata de 
luptă sînt postați în școli și 
clădiri publice. „Casbah (par
tea arabă a orașului Alger),

MOSCOVA 16 (Agerpres).— 
TASS transmite: Sindicatele 
sovietice cer pedepsirea per
soanelor vinovate de reprima
rea nemiloasă a cetățenilor 
algerieni pașnici.

Consiliul Central al Sindi
catelor din U.R.S.S. protes
tează în numele celor 55 mi
lioane de membri ai sindica
telor sovietice împotriva tero. 
rii sîngeroase și a fărădele
gilor la care sînt supuși cetă
țenii pașnici din Algeria de 
către autoritățile coloniale 
franceze.

★
PEKIN 16 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
China Noua, guvernul Republi
cii Populare Chineze a protes
tat cu hotărîre împotriva repre. 
siunilor cărora le este supusă 
populația algeriană care luptă 
eroic contra dominației coloniale 
a Franței, pentru independența 
sa națională.

Guvernul și poporul Chinei 
sprijină cu hotărîre poporul al
gerian in lupta lui dreaptă îm
potriva agresiunii franceze, pen
tru independența sa națională. 
Guvernul Chinei și poporul chi. 
nez cheamă țările afro-asiatice și 
toate țările și popoarele iubitoa
re de pace să împiedice conti
nuarea crimelor împotriva popu
lației algeriene.

■k
DJAKARTA 16 (Agerpres), — 

Asasinare«a în masă a demon
stranților musulmani de la Al
ger a provocat o explozie de in
dignare în Indonezia.

Președintele Partidului Națio.

Este extrem de important —• 
se arată în declarația Parti
dului liberal-democrat — fap
tul că politica de pace a 
R.D.G. se bucură de sprijinul 
deplin al mișcării muncitorești 
internaționale. Acest lucru ne 
însuflețește la noi acțiuni...

Franța
PARIS 16 (Agerpres). — în 

raportul cu privire la Consfă
tuirea de la Moscova a repre
zentanților partidelor comu- 
niște și muncitorești. prezentat 
în cadrul Plenarei C.C al Parti
dului Comunist Francez, Maurice 
Thorez, <a subliniat că „discuta.

Primul Congres 
al Uniunii 

Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară

La 16 decembrie s-au des
chis la Budapesta lucră
rile primului Congres 

al Uniunii Tineretului Comu
nist din R. P. Ungară.

La deschiderea lucrărilor 
Congresului au participat con
ducători de partid și de stat 
ai R. P. Ungare în frunte cu 
Janos Kadar, prim-secretar al 
C C. a! P.M.S.U.

La Congres participă o de
legație a C.C. al U.T.M. con
dusă de Elena Poparad, secre
tar al C.C. al U.TJVI.

Raportul de activitate al 
C.C. al U.T.C. din R. P. Un
gară a fost prezentat de Zol- 
tan Komocsin, membru su 
pleant aț Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., prim-secre
tar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Comunist din R. P. Un
gară.

0 VICTORIE A FORȚELOR
ANTICOLONIALISTE

Opinia publică din întreaga lume a primit ea pe o BBportOfltft I 
victorie a frontului forțelor anticolonialiste adoptarea cu 90 d» I 
voturi, în Adunarea Generală a O.N.U, a Declcraței cu privire la 
acordarea independenței țărilor și popoarelor catoaiolt. Dapâ care I 
se știe Uniunea Sovietică a fost aceea care a cerat iodadereo pe i 
ordinea de zi a sesiunii problema lichidării definitive și «replete I 
a sistemului colonial. Declarația — rezoluție adoptați cadrul I 
Adunării Generale a O.N.U. include o seamă de teze esențiale ale 
proiectului de rezoluție propus de Uniunea Sovietică.

în tot ti-mpul dezbaterilor nu* * 
me roși reprezentanți ai tinerelor 
state independente din Asia și 
Africa nu au precupețit cuvinte
le de recunoștința fața de gu
vernul Uniunii Sovietice, care a 
prezentat istorica Declarație cu 
privire la acordarea indepen
denței țârilor și popoarelor co
loniale, oare a propus luarea 
de «măsuri eficiente, concrete, 
pentru izbăvirea lumii de can
grena colonialismului. Luind 
cuvîntul în cadrul Adunării Ge
nerale a O.N.U., reprezentantul 
Marocului a spus : „Sîntem re
cunoscători Uniunii Sovietice 
care a ridicat această problemă 
și a cerut adoptarea unei De
clarații solemne cu privire la 
acordarea independenței tuturor 
țărilor și popoarelor coloniale'. 
Intr-un mod asemănător s-au 
exprimat și reprezentanții Ceylo
nului, Irakului, Republicii Mali, 
Afganistanului, Nigeriei, Suda
nului, Nepalului, Guineil și al 
altor țări.

In sprijinul dreptului la inde
pendență al popoarelor subju
gate de colonialism s-au ridicat 
reprezentanții țărilor socialiste, 
între care și cel al țării noa
stre, ai statelor afro-asiatice, ai 
unor țări din America Latină. 
Reprezentanții acestor țări au 
demascat calamitatea pe care 
o reprezintă colonialiștii, acți
unile lor inumane din Congo, 
Algeria și alte părți ale lumii, 
și s-au declarat pentru lichida
rea neîntîrziată a colonialismu
lui, pentru asigurarea indepen
denței tuturor popoarelor. In 
toată istoria Organizației Na
țiunilor Unite nu au fost auzite 
încă asemenea condamnări as
pre și hotărîte ale colonialis
mului. La actuala sesiune a 
Adunării Generale a x O.N.U. 
colonialiștii s-au aflat într-o 
izolare aproape totală. Toate 
încercările lipsite de îndemînare 
ale colonialiștilor de a afirma 
că în unele teritorii colo
niale ar exista o „insuficien
tă pregătire politică, econo
mică și socială sau „slaba 
dezvoltare a învățămîntului" au 
fost demascate prompt, fără 
posibilitate de ripostă. De 
altfel punctul 3 din Declarație 
exprimă clar că nici unul din 
falsele considerente arătate, mal 
sus „nu trebuie folosite nicioda- 

rea tuturor problemelor ra 
desfășurat intr-o atmosferă fră
țească, la un nivel înalt, pe baza 
principiilor marxism.leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar".

Maurice Thorez a acordat o 
mare atenție problemei celei 
mai arzătoare a contemporanei
tății — problemei războiului și 
a păcii.

El și-a exprimat convinge
rea că Declarația Consfătuirii 
reprezentanților partidelor Co
muniste și muncitorești, care 
constituie o chartă a întregii 
mișcări comuniste internaționale 
va da o noua energie și entu
ziasm tuturor celor care luptă 
in Franța pentru pace, demo
crație și socialism.

Comitetul Central aprobă De
clarația și Apelul către popoare
le din lumea întreagă adoptate 
în unanimitate la Consfătuirea 
de Ia Moscova.

Marea Britanie
LONDRA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite: La numai

Noi victorii ale constructorilor 
comunismului

NOVOSIBIRSK 16 (Ager
pres). — TASS transmite: 
La Uzina cces tractoare de 
mașizi-uzâte grele dm 
Novosibirsk a fcat realiza
tă o mașină gig2n:xă pen
tru executarea pieselor 
destinate mașinilor ener
getice.

înălțimea mașini*  este 
egală cu a unei case eu 
dcuâ etaje. Ea este înzes
trată cu ascensoare spe
ciale și platforme auto
propulsate. Cu ajutorul 
ei pot fi prelucrate piese 
cu o greutate pină la 250 
da tone.

Planul propus de Nkrumah 
pentru normalizarea 
situației din Congo

ACCRA 16 (Agerpres). — 
Agenția Reuter anunță că în
tr-o cuvântare radiodifuzată 

ta drept pretext pentru i-ttirtie- 
rea acordării independentei*.

Faptul că puterile coio"«ol'ste ■ 
au fost izolate se vooește 
limpede din •eru’tctu! vo- ' 
tuhsL In timp ce 90 de rtcte 
ou votat pentru oco-dorec in
dependenței țârilor și popoare
lor coloniale, door un grup, 
format in nxre majoritate d:n 
puteri cc'.onio-’iste (S.UA, An
glia, Franța, Belgia, Austra*  
lie, Spcnia. Portugalia, Uniu
nea Sud*Africană  și Republica 
Dominicană) s-cu prommțot ; 
împotrivă. deși de ochii lumii ; 
,^-ou abținut-. Astfel în fața 
lumii, puterile colonialiste s-au 
cutodemascct In această lumi
nă interesant este și faptul că 
după ce rezoluția celor 43 de 
țări afro-asiatice a fost odop
tată, cunoscuta sociologă de 
culoare, Sekna Watson George, 
inclusă în delegația americană 
evident din motive propagan
distice, s-a ridicat în picioare și 
s-c alăturat apl-auzeîor gene- 
role. Fiind întrebată de cores
pondenți de ce a hotărit să-și 
demonstreze în public dezacor
dul față de poziția delegației
S.UA în problema colonială, 
ec a declarat : „Imi venea să 
mâ ascund sub maso cînd 
S.U.A. s-au abținut de la vot, 
iar apoi am hotărit pur și sim
plu sâ mâ ridic și să aplaud-.

După cum se știe țările so
cialiste s-au pronunțat pentru 
rezolvarea radicală și imediată 
a întregii probleme a colonialis
mului. Proiectul de rezoluție al 
U.R.S.S. avea această orientare. 
Deși proiectul de rezoluție al 
celor 43 de state afro-asiatice 
are unele insuficiențe, deoarece 
nu prevede termenul maxim al 
eliberării tuturor țărilor și po
poarelor coloniale, între proiec
tul sovietic de declarație și pro
iectul de rezoluție al țărilor 
afro-asiatice, așa după cum a 
arătat V. A. Zorin, există o 
platformă comună și o uni
tate de vederi într-o serie de 
probleme esențiale.

Adopta rec Declarației cu 
privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor co
loniale reprezintă o importantă 
victorie a frontului forțelor anti
colonialiste, «ceea ce arată încă*  
odată că bate ultimul ceas al 
colonialismului.

CAROL ROMAN 

cîteva zile după publicarea 
Declarației Consfătuirii de la 
Moscova a reprezentanților, 
partidelor comuniste și mun
citorești, deputata Jennie Lee 
(membră a Comitetului națio
nal executiv al Partidului la
burist) a prezentat în parla
ment o rezoluție în care se 
salută faptul că în Declarația 
Consfătuirii de la Moscova 
este exprimată convingerea că 
este posibilă coexistența paș
nică a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

Această rezoluție a fost sem
nată pînă acum, printre alții, 
de Crossman, președintele Co
mitetului național executiv al 
Partidului laburist, Green
wood, Driberg și Barbara 
Castle, membri ai Comitetu
lui național executiv al parti
dului.

într-o convorbire cu cores
pondentul TASS, numeroși la
buriști, membri ai parlamen
tului, au subliniat că docu
mentele Consfătuirii de la 
Moscova sînt discutate cu în
suflețire în cercurile paria- 
mentare.

siderurgici din 
(Ucniaa) a fost 
-d mare cuptor 

Europe. Peste 
el va elabora

KRIVOI ROG 16 (Ager
pres). — TASS transmite t 
La Uzina 
Kriroi Rog 
nonzoz cel 
Martin din 
cîievu sue 
prima șarjă de oțel.

întregul proces de elabo
rare < oțelului este mecani
zat ri automatizat. Cuptorul 
Martin este dotat cu aproxi
mativ 200 dispozitive electro
nice care cor putea regla 
firi intervenția omului dițe- 
rite operații tehnologice, 
printre cure fi operații care 
«a se prefăcu pini in prezent 
la dirijare.

rasată la 15 decembrie, pre
ședintele Ghanei. Kwame 
IHiiiiiiali, a propus Organi
zație: Națiunilor Unite un 
plan de acțiun: ta scopul res
tabiliri: legalității $: ordinii 
ta Congo.

Plan ul propus de Nkrumah 
prevede —ră marele măsuri:

L Să te dezarmate com
plet bandele hrl Mobutu p 
toate celelalte forțe armate, 
eu excepția forțelor armate 
ale O N U. Aceste bande să 
£e excluse din lupta politică.

2. Sâ se ajungă la un acord 
eu privire la eliberarea ne- 
Intirratâ si necondiționată a 
primului ministru legal. Lu
mumba. si a tuturor celorlalți 
membri ai guvernului ace
st—a și membr. ai parlamen
tului. ales legai, care se află 
de asemenea arestați.

3. Sâ £e restabilită activi
tatea normală a parlamentu
lui legal al Republici: Congo.

4. Sâ Le evacuați neîntîr- 
ziat din Congo întreg perso
nalul militar belgian și per
soanele oficiale belgiene.

5. Ca o măsură provizorie, 
OJi.U. să-si asume conduce
rea treburilor interne ale Re
public: Congo, pentru a res
tabili legalitatea si ordinea.

6. Sâ se cadă de acord ca 
ta postul de comandant al 
forțelor O.N.U. In Congo să 
fie numit un comandant mi
litar cu experiență care sâ 
poată lua măsuri hotărîte.

7. Sâ fie creat un comitet 
al O.N.U. alcătuit din repre
zentanții țârilor afro-asiatice 
pentru -a cerceta ce surse 
finanțează si aprovizionează 
cu arme pe colonelul Mobutu 
și banda acestuia”.

Nkrumah a subliniat că 
dacă aceste măsuri nu vor fi 
adoptate, atunci. în conformi
tate cu Carta O.N.U., Ghana 
cu ajutorul celorlalte state 
africane va considera de da
toria sa să creeze un coman
dament african suprem „care 
să poată lua neîntîrziat mă
suri și să restabilească legali
tatea și ordinea, astfel îneît 
guvernul legal condus de pre
mierul Lumumba să-și poată 
exercita funcțiunile".

Kwame Nkrumah a subli
niat că acțiunile Organizației 
Națiunilor Unite in Congo „au 
dezamăgit amar și nu au jus
tificat nici pe departe speran
țele noastre".

PE SCURT
NEW YORK 16 (Agerpres). 

— în dimineața zilei de 16 
decembrie Adunarea Gene*  
rală a reluat discutarea pro
blemei situației din Congo, 
care a fost inclusă pe ordinea 
de zi din inițiativa guvernu
lui sovietic.

PEKIN. După cum anunță 
agenția China Nouă, la 15 de
cembrie Liu Șao-ți, președin
tele Republicii Populare Chi
neze, s-a întîlnit cu Norodom 
Sianuk, conducătorul statului 
Cambodgia. între Liu Șao-ți 
și Norodom Sianuk a avut loc 
o convorbire care a decurs în
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

PEKIN. — Agenția China 
Nouă anunță că la 16 decem
brie Ciu En-lai, premierul 
Consiliului de Stat al R.P.

NEW YORK 16. « Trimisul 
special Agerpres transmite : In 
Comitetul nr. 3 după ce au 
mai luat cuvîntul reprezentan
tul Nigeriei și cel ol Liberiei 
dezbaterile în legătură cu pro*  
iectul de rezoluție romîn cu 
privire la măsurile pentru pro
movarea în rîndurile tineretului 
a ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare 
s-au încheiat.

In oadrul dezbaterilor de joi, 
reprezentantul R.P. Romine, M. 
Malița, a prezentat - ținind 
seama de propunerile făcute de 
diverse delegații și venind în 
întîmpinarea acestora - un pro
iect de rezoluție revizuit. El a 
arătat că, întrucit unele dele
gații nu sînt pregătite pentru 
elaborarea unei convenții, pro
iectul de rezoluție propune 
elaborarea unei declarații in*  
ternaționale care să proclame 
principiile fundamentale referi
toare la promovarea în rîndu*  
rile tineretului a ideilor pă
cii, colaborării internaționale, 
înțelegerii și respectului reci
proc intre popoare.

El a dat apoi explicații asu« 
pra unor modificări de amă
nunt făcute în textul proiectu
lui de către delegația romînă 
în scopul accelerării mersului 
lucrărilor comitetului.

Au luat apoi cuvîntul repre*  
zentanții mai multor state. Dele
gatul Franței a declarat că este 
de acord cu rezoluția romînă 
care tinde să promoveze pacea 
și că nu este împotriva unei 
declarații dar crede că aceasta 
ar trebui lăsată în sarcina 
U.N.ES.CO.

Delegatul RA.U. a declarat 
că rezoluția rominâ este o mă
sură valoroasă și a propus sâ 
se studieze ansamblul proble
mei și sâ se întreprindă un stu*  
diu pentru pregătirea unei de
clarații cu privire la promova
rea ideilor păcii in rîndurile ti
neretului.

In cuvîntul său delegatul In
diei a cerat să se menționeze 
in rezoluție rolul organizațiilor 
neguvernamentale. De aseme
nea, delegatul Irakului s-a pro
nunțat atit în favoarea unei 
convenții cit și a unei declara
ții în cceastă chestiune.

In ședința de după-cmiază 
au luat cuvîntul delegații An
gliei. R.A.U., Liberiei. Irakului, 
Perului, Boii viei, Italiei, Indone
ziei, Indiei, Ecuadorului, Irlan
dei, Arabiei Saudite, Ceylonu
lui, U.R.S.S. Ședința de după- 
cmiază, in cursul căreia a avut 

| Ioc votarea, a avut un carac
ter foarte agitat ec durind nu 

. trei re ca deob'cei, ci peste 
' șapte ore, ca urmare a situației 

erecte de poziția rigidă și rou- 
vortoc-xe a delegcțli’or S.U-A. și 
AngfieL După cum se știe, a- 
ceste două delegații au propus 

I mai multe amendamente comu
ne în scopul de a diminua și 
chiar anihila in cea mai mere 
perie importantele măsuri prac
tice ale rezoluției. Aceste amen
damente au fost criticate ce 
mut'țj delegați ca refund con
structive. Ca urmare a pre
siunii multor delegații, S.UĂ. și 
Anglia și-au modificat in -două

Printrerinduri omendamentele.

Vizita delegației guvernamentale 
a R. P. Romîne în Italia

ROMA 16. — Coresponden
tul Agerpres transmite: De
legația guvernamentală romî
nă condusă de AL Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care se află in 
Italia la invitația guvernului 
italian, a vizitat in zilele de 
14 și 15 decembrie centre in
dustriale din regiunea Pie
mont.

La Torino membrii delega
ției romine însoțiți de Pom- 
piliu Macovei. ministru R, P. 
Romine in Italia, au vizitat 
Uzinele de automobile „Fiat", 
precum și Uzinele de mașini- 
unelte „Cimat”, Uzinele de 
mașini de scris și calculat „O- 
livetti-, întreprinderile de ma
teriale plastice „Europlastica- 
și „Fimplast” și laboratoarele 
societăților „EniM și „Monte- 
catini”,

★
ROMA 16. — Coresponden

tul Agerpres transmite: La 
14 decembrie la Teatrul co
munal din Modena a avut loc 
sub auspiciile secției pentru 
probleme culturale a Consi
liului Municipal al orașului, 
un concert de muzică roma
nească. Cu acest prilej cuar
tetul Ottorino Respigni a in
terpretat studiu pentru vioa-

Chineze, a dus tratative cu 
prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia. Tra
tativele s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

SOFIA 16 (Agerpres). — La 
16 decembrie s-a deschis la 
Sofia cea de-a Vl-a sesiune 
extraordinară a Adunării 
Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria.

DELHI. După cum anunță 
presa indiană, regele Nepalu
lui, Mahendra, a mai arestat 
în afară de primul ministru 
B. P. Koirala și de miniștrii 
cabinetului acestuia și pe pre
ședintele Camerei Inferioare 
a Parlamentului, K. P. Upad- 
haia, și pe fostul prim-minis
tru M. P. Koirala. 

altele, S;UA. șl Anglia au afir
mat că sînt pentru promovarea 
în rindul tineretului a oricăror 
idei, ceea ce deschide calea 
propagandei ideilor războinice. 
Ele au fost însă nevoite să ad
mită pînă la urmă formularea 
delegației romîne. S.U.A, și An
glia și-au concentrat eforturile 
spre a împiedica adoptarea de
clarației, demonstrînd astfel că 
nu vor accepta nici un fel de 
instrument internațional cu pri
vire la promovarea în rîndurile 
tineretului a ideilor păcii și în
țelegerii între popoare.

Numeroși delegați, printre 
care delegații Irakului, Arabiei 
Saudite, Ceylonului și-au expri
mat dezaprobarea față de ati
tudinea delegațiilor S.U.A. și 
Angliei, care urmăreau să aba
tă atenția generală de la fon
dul problemei.

Proiectul de rezoluție revizuit 
a fost apoi votat pe paragrafe. 
Multe dintre acestea au obținut 
unanimitatea. Pusă apoi la vot 
în ansamblu, rezoluția romînă 
cu amendamente a fost votată 
cu 58 de voturi, abținîndu-se 
numai ciankaișistul.

Votarea rezoluției romine 
chiar cu unele amendamente 
ole S.UA. și Angliei, este con
siderată în rîndurile comitetu
lui ca o victorie morală a de
legației romîne. Principalele 
idei ale autorului rezoluției ca : 
sprijinirea contactelor între ti
neri, răspunderea statelor față 
de educația tineretului, dezvolt 
tarea acțiunilor pe plan inter
național, întreprinderea unor 
studii de către O.N.U. și insti
tuțiile sale specializate în le
gătură cu tineretul, precum șl 
inițierea elaborării unui docu
ment internațional au rămas și 
în textul final.

Dezbaterile au arătat în an*  
samblu aprecierea aproape 
unanimă a importanței și opor
tunității propunerii romîne. 
Propunerea romînă a fost pri
mită cu deosebit interes de că
tre numeroase delegații, care 
au recunoscut marea valoare 
a acestei inițiative.

Multe delegații au apreciat 
atitudinea binevoitoare, elasti
că c delegației romîne, care a 
manifestat dorința sinceră de 
colaborare pentru rezolvarea 
unei probleme atit de impor
tante ca educarea tineretului 
în spiritul păcii ce interesează 
tineretul de pretutindeni. Cei 
mc: mulți membri din comitet 
nu au putut sâ nu remarce în 
oce'ași timp rigiditatea și reaua- 
vc ~ță manifestată de reprezen^ 
ta-ti puterilor occidentale.

După votare, ședința a fost 
ridicată, ea fiind reluată vineri 
dimineața and au avut loc 
unele explicații asupra votului. 
M'-cea Malița, explicind votul, 
o exprimat mulțumiri numeroa
se' or delegații care au sprijinit 
oct v rezoluția romînă. El a 
subliniat încă o dată că tine
retul romîn este în fevoc rea 
pocii si întinde o mînâ priete
neasca tuturor celor care se 
pronunță pentru poce, indife
rent de concepțiile lor.

Luind cuvîntul pentru a expli- 
oa votul numeroși delegați au 
relevat din nou însemnătatea 
rezoluției romîne.

ră ?i pian de George Enes- 
cu, concertul tn Mi minor de 
Marțian Negrea și trei cînte- 
ce de Brediceanu.

Concertul a fost audiat de 
un numeros public din orașul 
Modena.

EVENIMENTELE DIN LAOS
HANOI 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Potrivit știrilor primite la 

Hanoi trupele care apără o- 
rașul Vientiane continuă să-și 
mențină pozițiile în părțile de 
Vest și de Nord ale orașului. 
Postul de radio „Vocea Patet 
Lao“ relata în seara zilei de 
16 decembrie că în cursul ul
timelor trei zile în cursul 
luptelor de la Vientiane au 
fost luați prizonieri numeroși

Eșuarea loviturii de stat din Etiopia
DJIBUTI 16 (Agerpres). — 

Corespondentul din Djibuti 
(Somalia Franceză) al agenției 
France Presse relatează că 
postul de radio „Vocea Etio- 
piei“ a anunțat că la 16 de
cembrie împăratul Haile Se
lassie I a sosit la Addis- 
Abeba.

Agenția Associated Press 
transmite că la Addis-Abeba 
au fost restabilite ordinea și 
liniștea.

NEW YORK 16 (Agerpres).

Divergențe la sesiunea N.A.T.O.
PARIS 16 (Agerpres). — La 

16 decembrie s-a deschis la 
Paris sesiunea anuală a Con
siliului N.A.T.O. la care par
ticipă miniștrii Afacerilor Ex
terne, miniștrii de Război și 
miniștrii Finanțelor ai celor 
15 țări membre ale blocului 
agresiv nord-atlantic.

Principala problemă de pe 
ordinea de zi a sesiunii este 
examinarea proiectului gene
ralului american Norstad cu 
privire la crearea în cadrul 
acestei organizații agresive a

8 In Comitetul Politic
• A fost adoptată rezoluția celor 24 de țări afro-asiatice în 

problema algeriană, care prevede un referendum sub controlul 
O. N, U. • Intervenea reprezentantului R. P. Romîne, Silviu Brucan

NEW YORK 16 (Agerpres).
— Dezbaterea problemei alge
riene la această sesiune, a 
spus reprezentantul R. P. Ro
mîne, Silviu Brucan, a fost 
străfulgerată de evenimentele 
tragice din Algeria.

Represiunea sălbatică orga
nizată de armata franceză îm
potriva demonstrației pașnice 
a populației algeriene a rea
mintit întregii lumi, și îndeo
sebi O.N.U., că în Algeria se 
desfășoară un război colonial 
purtat, nu numai împotriva 
armatei naționale de elibe
rare, ci împotriva întregului 
popor algerian.

Aceste evenimente zgudui
toare au arătat încă o dată că 
rezolvarea problemei alge
riene nu suferă nici o amin are 
și singura consecință a efortu
rilor celor care încearcă să o 
tergiverseze vor fi noi văr
sări de singe și suferințe. De 
ce argument mai este oare ne
voie pen tiu a dovedi că po
porul algerian merită inde
pendența după demonstrația 
vie a bărbaților, femeilor, co
piilor și bătrânilor care prefe
ră să moară decât să rămână 
sub jugul colonial ?

Nu sînt oare deajuns șase 
ani de luptă neîntreruptă pen
tru independență ?

Pentru opinia publică mon
dială devine din ce în ce mai 
clar că lupta de eliberare a 
poporului algerian nu mai 
poate fi separată în mod arti
ficial de valul puternic și ire
zistibil al eliberării din Africa.

Problema Algeriei este în 
mod clar o problemă colonia
lă. Acest lucru a fost recunos
cut de însuși generalul de 
Gaulle cînd a declarat că pro
blema algeriană exista de 130 
de ani, adică de atunci de cînd 
colonialiștii francezi au ocu
pat această țară și au supus 
populația indigenă dominației 
străine. Există două elemente 
care împiedică soluționarea a- 
cestei probleme. Primul care 
acționează deschis este repre
zentat de colonialiștii francezi. 
Al doilea este N.A.T.O.

S. Brucan a arătat că vorbi
torii anteriori au prezentat 
ample dovezi cu privire la 
înarmarea forțelor franceze 
din Algeria cu arme, avioane 
și elicoptere fabricate în A- 
merica. Unul din faptele cele 
mai izbitoare pentru oricine 
studiază programele de ajutor 
militar ale S.U.A. ,a continuat 
el, este că Franța se află în 
ultimii ani în fruntea țărilor 
care beneficiază de ajutor mi
litar.

De la începerea războiului 
din Algeria, adică în decurs 
de șase ani. Franța a primit 
din partea S.U.A. sub formă 
de asistență militară mai mult 
de două miliarde de dolari. în 
fapt, „Congressional Record“ 
a arătat că Franța a primit de 
două ori mai mult ajutor mi
litar american decît oricare 
altă țară. Se ridică o întrebare 
legitimă: de ce este Franța 
favorita programului de aju
tor militar american ? La ur
ma urmelor oricine știe că 
principalele forțe ale armatei 
franceze se află în Algeria. 
Concluzia se impune de la 
sine: războiul din Algeria este 
finanțat în mod substanțial de 
S.U.A.

ofițeri și soldați tailandezi, și 
filipinezi.

In dimineața zilei de 16 de 
cembrie. Q Folsena, ministru 
în guvernul legal al lui Su- 
vanna Fumma, a vorbit tru
pelor guvernamentale direct 
pe cîmpul de luptă. în fața 
ofițerilor și soldaților a luat, 
de asemenea, cuvîntul căpita
nul Kong Le. El le-a cerut să 
lupte pînă la capăt

— După cum transmite cores
pondentul din Nairobi (Ke
nya) al agenției United Press 
International, la 16 decem
brie generalul Merid Men- 
gheșa, comandantul forțelor 
armate etiopiene a declarat 
la postul de radio Addis- 
Abeba că lovitura de stat din 
Etiopia a eșuat și că „con
ducătorii loviturii au fost 
puși pe fugă'4. Generalul 
Mengheșa a subliniat că el 
„controlează întreaga situa- 
ție“.

unor forțe nucleare de șoc 
speciale cărora în Occident li 
s-a făcut deja o largă recla
mă ca „forțe atomice de șoc 
ale N.A.T.O”.

Planurile americane care 
urmăresc în primul rînd în
zestrarea Bundeswehrului cu 
arma nucleară, întîmpină o 
împotrivire puternică din par
tea diferitelor țări membre 
ale N.A.T.O. care nu doresc 
să-și asume răspunderea pen
tru pregătirea unor noi aven
turi primejdioase.

Interesele americanilor în 
Algeria sînt împletite cu 
strategia militară globală a 
N.A.T.O., pe de o parte, și cu 
expansiunea economică a mo
nopolurilor americane, pe de 
altă parte. Statele Unite nu-și 
pot permite să fie sentimen
tale în această privință. Bu- 
sinessul este business. Un lu
cru trebuie să fie clar pentru 
toată lumea : dacă S.U.A. fo
losesc influența lor pentru a 
se opune rezoluției afro-asia
tice, aceasta nu este pentru că 
vor să ajute Franța ci în pri
mul rînd pentru că vor să se 
ajute pe sine.

Unul din argumentele cele 
mai importante în favoarea a- 
doptării rezoluției țărilor afro- 
asiatice constă în faptul că ea 
va crea condiții dificile pen
tru puterile occidentale și în 
special pentru S.U.A., în ceea 
ce privește continuarea finan
țării, înarmării și sprijinirii 
politicii războiului din Alge
ria.

In încheiere S. Brucan a 
declarat că delegația R. P. 
Romîne sprijină proiectul de 
rezoluție prezentat de țările 
afro-asiatice.

Delegatul statului Panama a 
propus un amendament la 
proiectul de rezoluție afro- 
asiatic care în fond ar fi ani
hilat cererea ca în Algeria să 
se țină un referendum sub 
controlul O.N.U.

La sfîrșitul ședinței, delega
tul sovietic, V. A. Zorin, a a*  
nunțat că la Moscova s-a dat 
publicității declarația Agen
ției TASS în legătură cu re
centele evenimente din Alge
ria și a citit această declara
ție membrilor Comitetului.

In legătură cu această de
clarație, a s>pus V. A. Zorin, 
delegația sovietică consideră 
că este necesar să se accele
reze rezolvarea problemei al
geriene pentru a se pune ca
păt vărsării de sînge în aceas
tă țară.

Delegatul Italiei s-a pronun
țat împotriva proiectului de 
rezoluție al țărilor afro-asia
tice în problema algeriană și 
a încercat să scoată basma cu
rată politica colonială dusă de 
Franța în Algeria.

In seara zilei de 15 decem
brie, in Comitetul Politic s-au 
încheiat discuțiile pe margi
nea problemei algeriene și a 

ÎN ALGERIA: regim 

de stare

PROTESTELE OPINIEI
PUBLICE MONDIALE

fost adoptată cu majoritate de 
voturi rezoluția celor 24 de 
țări din Asia și Africa. Aceas
tă rezoluție a fost sprijinită 
de 47 de delegații ; 20 de dele
gații, printre care toate țările 
colonialiste în frunte cu Sta
tele Unite, au votat împotri
vă, 28 de delegații s-au abți
nut de la vot iar 4 delegații*  
printre care și cea franceză, 
nu au participat la vot. PRIN
TRE ALTELE, ACEASTA 
REZOLUȚIE PREVEDE OR
GANIZAREA IN ALGERIA 
A UNUI REFERENDUM SUB 
CONTROLUL O.N.U, PEN
TRU CA POPORUL ALGE
RIAN SĂ POATA HOTĂRÎ 
LIBER SOARTA ȚĂRII SALE.

Acest ultim și cel mai im
portant punct al rezoluției a 
întîmpinat o rezistență înver
șunată din partea puterilor 
coloniale și a țărilor care le 
sprijină. Acest punct și cele
lalte părți ale rezoluției au 
fost votate separat. Pentru 
preambul au votat 80 de de
legații ; 13 delegații s-au ab
ținut, iar șase delegații n-au 
participat la vot. Pentru pri
mul punct al capitolului mă
surilor operative, în care sa 
recunoaște dreptul poporului 
algerian la autodeterminare*  
au votat 83 de delegații. Zece 
delegații s-au abținut d« la 
vot, iar șase delegații n-au 
participat la vot.

Punctul în care ze recu
noaște necesitatea imperioasă 
a unor garanții efective, care 
să asigure înfăptuirea dreptu
lui la autodeterminare pe ba
za respectării unității și inte
grității teritoriale a Algeriei, 
a fost sprijinit de 73 de dele
gații, iar 20 de delegații s-au 
abținut. 70 de delegații au vo
tat pentru punctul care recu
noaște că Organizația Națiu
nilor Unite are datoria să con
tribuie la înfăptuirea cu suc
ces și în mod echitabil a a- 
cestui drept. Numai 10 dele
gații între care Anglia, Spa
nia, Portugalia, Italia, Belgia 
au votat împotrivă. 14 delega
ții, inclusiv Statele Unite, s-au 
abținut de la vot. Pentru efec
tuarea referendumului s-au 
pronunțat 38 de delegații, 33 
delegații au votat împotrivă 
și 23 de delegații s-au abținut 
de la vot, iar cinci delegații 
nu au participat la vot.

de asediu
scrie corespondentul ziarului 
„France Soir“, este înconjura
tă de un inel compact de tru
pe. Nimeni nu poate intra și 
nici ieși din această parte a 
orașului, inclusiv ziariștii. 
Pretutindeni circulă soldați 
înarmați.

PARIS 16 (Agerpres). — La 
16 decembrie, primul ministru 
al Franței, Debră a făcut în 
Adunarea Națională o decla
rație cu privire la politica 
guvernului în problema alge
riană.

Referindu-se la evenimente
le tragice din Algeria primul 
ministru a pus pe același plan 
acțiunile ultracolonialiștilor și 
demonstrațiile pașnice desfă
șurate sub lozincile mișcării 
de eliberare națională,

nai din Indonezia, Sastroamid- 
jojo, a dat publicității o decla*  
rație în care cere tuturor po
poarelor din Asia și Africa și în
tregii lumi iubitoare de pace să 
întreprindă acțiuni imediate pen- 
tru încetarea asasinatelor din 
Algeria, pentru acordarea inde. 
pendenței Algeriei.

★
BEIRUT 16 (Agerpres). — La 

15 decembrie, la Beirut a avut 
loc o puternică demonstrație a 
studenților și elevilor în semn de 
protest împotriva asasinării lo
cuitorilor pașnici ai Algeriei de 
către trupele colonialiste fran
ceze Demonstranții purtau pan
carte pe care se puteau citi lo. 
zincile : „Jos imperialismul
francez !“, „Libertate și inde
pendență poporului algerian 
„Trăiască solidaritatea popoare1 
lor arabe !“.

★
TUNIS 16 (Agerpres). — 

Potrivit informațiilor parve
nite din Libia, Abdul Qadir 
Allam, ministrul Afacerilor 
Externe al Libiei, a înmînat 
ambasadorului Franței la Tri
poli o notă de protest a gu
vernului său în legătură cu 
evenimentele sîngeroase din 
Algeria.

★

PARIS 16 (Agerpres). — A- 
genția D.P.A. relatează că fostul 
prim-ministru al Franței, Mendes 
France, s-a pronunțat într-o adu. 
nare publică, care a avut loc 
la Nancy, pentru boicotarea re
ferendumului în problema alge
riană.
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