
COMUNICAT Proletari din toate țările, uniți-vă!

în zilele de 19 și 20 decembrie 1960 a 
avut loc ședința plenară a C.C. al 
P.M.R.

La ședință au luat parte membrii și 
membrii supleanți ai Comitetului Cen
tral, primii secretari ai comitetelor re
gionale P.M.R., miniștri și adjuncți ai 
miniștrilor, șefi și adjuncți ai șefilor de 
secții ale C.C. al P.M.R., președinți ai 
sfaturilor populare regionale, conducă
tori ai organizațiilor de masă, redac- 
tori-șefi ai organelor de presă și alți 
activiști de partid și de stat.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
prezentat la plenară o dare de seamă 
cu privire la Consfătuirea reprezentan
ților partidelor comuniste și muncito
rești, ce a avut loc în noiembrie a.c. la 
Moscova, și cu privire la activitatea 
desfășurată la Consfătuire de delegația 
Partidului Muncitoresc Romîn.
' Plenara a aprobat în unanimitate do

cumentele adoptate de Consfătuire —

Declarația și Apelul către popoarele din 
lumea întreagă — și activitatea delega
ției P.M.R. la Consfătuire.

Trecînd la următorul punct al ordi- 
nei de zi, plenara a ascultat informa
rea prezentată de tovarășul Aurel 
Vijoli, ministrul Finanțelor, cu privire 
la proiectul bugetului de stat pe anul 
1961 și a aprobat propunerile privind 
proiectul de buget.

La punctul trei al ordinei de zi, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
propunerile Biroului Politic cu privire 
la unele îmbunătățiri în împărțirea ad- 
ministrativ-teritorială a țării. Plenara a 
aprobat propunerile prezentate.

Plenara a stabilit ca proiectul buge
tului de stat pe 1961 și propunerile pri
vind îmbunătățirea împărțirii adminis- 
trativ-teritoriale a țării să fie supuse 
sesiunii Marii Adunări Naționale a Re
publicii Populare Romîne.
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AU LUAT-O
TIMPULUI ÎNAINTE

PLOEȘTI. - Numărul în
treprinderilor industriale și 
unităților economice care au 
raportat îndeplinirea planului 
de producție pe anul 1960 s-a 
ridicat la 70. în urma preocu
pării pentru punerea în va
loare a unor noi rezerve in
terne, oamenii muncii din 
toate ramurile de activitate 
economică din regiunea Plo- 
ești au realizat în cele 11 luni 
din acest an economii peste 
plan în valoare de 153.600.000 
lei. Cele mai mari economii 
au realizat colectivele rafină
riei nr. 1 carotaj și perfo
rări, întreprinderea carbonife
ră Doicești, trustul energo- 
petrol Cimpina și altele.

BRAȘOV. - Pînă acum 86 
de întreprinderi din regiune 
și-au realizat planul de pro
ducție pe anul 1960. Printre 
întreprinderile care lucrează 
în contul anului viitor se nu
mără Uzinele „21 Decembrie" 
Copșa Mică, Fabricile „Liber
tatea*4 Sibiu, „Vitrometan*4 
Mediaș, „Nivea" Brașov și al
tele. In primele 11 luni din 
acest an au fost date peste 
plan 11.000 biciclete, 2.397 
tone negru de fum, 453.000 
m.p. țesături de bumbac, 
671.000 bucăți tricotaje, 16.650 
perechi de încălțăminte și alte 
produse în valoare de peste 
204.000.000 lei.

IAȘI. — începi nd din ziua 
de 20 decembrie și colectivul 
Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad a început să lucreze în 
contul anului viitor. Metalur- 
giștii bîrlădeni au economi
sit anul acesta peste plan 
12.686.000 lei. Cu 11 zile mai 
devreme și-a îndeplinit planul 
anual și colectivul Atelierelor 
de reparat material rulant 
C.F.R. Pașcani.

ONEȘTI. - în contul anului 
viitor lucrează și colectivul 
Intrepinderii șantier de con
strucții și montaje — Onești. 
Anul acesta muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici au 
dat în producție înainte de 
termen noi obiective indus
triale din marele complex 
petrochimic ce se construiește 
pe Valea Trotușului. Instala
ția de cracare catalitică nr. 2, 
de pildă, a fost dată în pro
ducție cu cinci luni înainte de 
termen. La combinatul chimic 
au fost terminate mai devre
me cu 30-75 zile secțiile de 
electroliză, de clorură de var, 
de clor lichid, acid clorhidric.

(Agerpres)

Metalurgiștii
reșițeni

în ziua de 10 decembrie, harnicul colectiv al vestitei cetăți 
a oțelului, Combinatul Metalurgic Reșița, a raportat îndepli
nirea sarcinilor planului anual. In legătură cu acest important 
eveniment, am rugat pe tovarășul ILIE NISIPEANU, director 
adjunct al Combinatului Metalurgic Reșița să ne răspundă la 
cîteva întrebări.

— Care sînt factorii care 
au determinat obținerea a- 
cestui important succes ?

— Anul 1960, primul an al 
planului de șase ani, a fost 
cu adevărat pentru noi, un an 
în care muncitorii Combi
natului Metalurgic Reșița au 
dovedit că sînt la înăl
țimea sarcinilor puse de cel 
de al III-lea Congres al parti
dului. în întrecerea socialistă, 
in lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor luate de colec
tivul nostru, muncitorii, teh
nicienii și inginerii combina
tului, tineri și vîrstnici, au 
înscris adevărate fapte de 
eroism.

Pe întreg combinatul, planul 
producției globale a fost în
deplinit în proporție de 106,1 
Ia sută, iar cel al producției 
marfă în proporție de 105,8 la 
sută. După toate calculele, 
pînă la finele anului vom rea
liza un beneficiu de 8.000.000 
lei.

Siderurgiștii merită în pri
mul rind laudă pentru obține
rea acestei valoroase izbînzi. 
Sectorul siderurgic a realizat 
planul producției globale în 
proporție de HO la sută.

Furnaliștii, in majoritate ti
neri, prin introducerea gazului 
metan și datorită reducerii 
consumului de cocs, au reali
zat o economie la prețul de 
cost de 5.000.000 lei.

— Pentru că a venit vor
ba despre tehnica nouă, în 
ce măsură a contribuit in
troducerea tehnldl noi la 
obținerea acestor rezultate 7
- Alături de sutele de ino

vații și raționalizări propuse 
în cursul anului de muncitori, 
tehnicieni și ingineri, Îmbună
tățirile introduse în procesul 
de fabricație a principalelor 
secții au determinat de aseme
nea o importantă creștere a 
productivității muncii și a ca
lității produselor. La oțelăria 
Martin productivitatea mun
cii a crescut cu 5 pro-

cente numai prin trecerea 
cuptorului nr. 5 pe șarje 
mari, iar stagnările care in- 
terveneau uneori din pricina 
ritmului neuniform de pregă
tire și turnare au fost complet 
eliminate prin darea în folo
sire a halei de lingotiere și a 
melanjerului de fontă de 600 
tone. Același lucru s-a întîm- 
piat și la laminoaiV, unde 
prin mecanizările făcute la 
trenul de laminare s-a mărit 
indicele intensiv și extensiv 
de utilizare. Tot aici s-a mă
rit producția atelierului de co
jit prin instalarea a încă două 
mașini de cojit.

Muncitorii de la fabrica de 
materiale refractare și-au a- 
dus și ei contribuția la crește
rea productivității în sectorul 
siderurgic. Fabrica de mate
riale refractare trecînd la fa
bricarea cărămizii după pro
cedeul semi-uscată a reușit să 
mărească cu 10 la sută timpul 
de folosire a unei căptușeli a 
oalelor de turnare.

— Ce ne puteți spune 
despre contribuția tinere
tului la îndeplinirea înainte
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lată-i pe tinerii Dumitru 
Neacșu, Emil Ciocodeică și 
Gheorghe Dumitrescu mem
bri ai brigăzii de tineret din 
sectorul II montaj al Uzine
lor „Vasile Roaită" din Ca
pitală, fruntași în lupta pen
tru obținerea unor produse 

de bună calitate.

Foto : N. STELORIAN

Decernarea unor 
diplome de onoare 

ale C. C. al U. T. M. 
unor tineri sportivi 

fruntași
La Comitetul Central al 

Uniunii Tineretului Muncitor 
a avut loc marți după amia
ză festivitatea decernării u- 
nor diplome de onoare ale 
C.C. al U.T.M. tinerilor spor
tivi fruntași lolanda Balaș, 
Dumitru Pîrvulescu, Lia Ma- 
noliu, Leon Rotman, Ion 
Dumitrescu și Ion Țăranu, 
care au cucerit medalii de 
aur și de bronz la întreceri
le din cadrul Olimpiadei de 
la Roma din acest an.

La festivitate au participat 
membri ai Biroului și oi C.C 
al U.T.M.

(Agerpres)

Noi centrale hidroelectrice pe Bistrifa
Pe cursul Bistriței, mai jos 

de Bicaz, se fac în prezent 
lucrări pentru construcția u- 
nor noi centrale hidroelectri
ce, baraje pentru acumularea 
apei, canale de alimentare cu 
apă a unor întreprinderi in
dustriale. Posibilitatea începe
rii acestor lucrări, ce se în
cadrează în amenajarea com
plexă a Bistriței, a fost creata 
prin construcția hidrocentralei 
de la Bicaz unde s-a format 
un mare lac de acumulare 
care regularizează cursul rîu- 
lui. Apele Bistriței vor ceda 
astfel, după ce vor trece prin 
turbinele hidrocentralei de la 
Bicaz, o mare parte din forța 
lor acționării a încă 10 hidro
centrale electrice care, potri
vit planului, vor avea o pu
tere instalată de 160.000 kW

și o producție anuală de 
750.000.000 kWh.

Prima din lanțul celor 10 
hidrocentrale se află în pli
nă construcție la Pîngărați. 
Pe acest șantier, unde lucrea
ză mulți muncitori și tehni
cieni veniți de la Bicaz, s-au 
terminat excavațiile din zona 
barajului și se fac pregătiri 
pentru betonare.

Intr-un stadiu avansat se 
află și construcția hidrocen
tralelor Roznov I și Roznov II, 
ca și lucrările în vederea ali
mentării cu apă a Combina
tului de îngrășăminte azotoa- 
se din Roznov. Pe aceste șan
tiere lucrările sînt în mare 
parte mecanizate.

(Agerpres)

Pentru zilele 
de vacanță

Peste două zile școlarii șl 
elevii din întreaga țară 
iau vacanță. Se încheie 

un trimestru de muncă și 
învățătură, vin zile de odih
nă, de recreere, de reconfor- 
tare.

Așadar, timp de 18 zile 
odihnă, odihnă activă, ser
bări școlare, serbări ale po
mului de iarnă, carnavale, 
excursii, vizionări de specta
cole, activități distractive 
la cluburile caselor de cul
tură sau ale întreprinderilor, 
cît mai multe jocuri pentru 
copii, lectura cărților pe care 
elevii le-au pus de o parte 
în timpul trimestrului pen
tru a le citi în vacanță. Mii 
și mii de elevi, dintre cei mai 
silitori, vor petrece zile de 
neuitat în cele mai pitorești 
stațiuni de odihnă. Perioada 
de la 2 la 10 ianuarie să fie 
consacrată în special activită
ții în aer liber și odihnei.

Multe organizații U.T.M. și 
mulți instructori de pionieri, 
cu sprijinul cadrelor didactice 
și sub conducerea organiza
țiilor de partid, au chibzuit 
din vreme cum să organizeze 
cît mai plăcut, atractiv, re
creativ și în același timp in
structiv zilele de vacanță ale 
școlarilor și elevilor. Au dis
cutat cu elevii, cu pionierii, 
cu părinții, au primit suges
tiile lor și au alcătuit pro
grame bogate -ținînd seama 
de preferințele, de pasiunile 
elevilor. La școala medie 
nr. 4 din Capitală, de pildă, 
elevii vor putea participa la 
un concurs „Drumeții veseli" 
pe tema Realizările regimu
lui democrat-popular , închi
nat zilei de 30 DECEMBRIE, 
la revelionul organizat îm
preună cu tinerii muncitori 
de la Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița Roșie", la o informare

Roade ale inițiativei 
fiecare leu

Fișele de evidență a con
sumurilor de materii prime șl 
conturile personale de econo
mii ale tinerilor muncitori 
de la Uzinele de utilaj petro
lier „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej11 din Tirgoviște arată că 
inițiativa „Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat" are o 
mare eficacitate economică. 
Aici, in urma introducerii 
unei metode raționale de cro
ire a tablei șl ca urmare a 
aplicării altor măsuri tinerii 
au economisit 30 de tone de 
metal.

O preocupare atentă pentru 
a găsi utilizare fiecărei bu
căți de metal dovedesc și ti
nerii muncitori de la Uzinele 
.,1 Mai11 Ploești, „I. C. Fri
mu11-Sinaia, cel de la uzinele 
de reparat utilaj petrolier 
din regiune, care au economi
sit In ultimele luni mai mult 
de 50 tone de metal.

De asemenea, tinerii din 
rafinării și schele au redus

„Nici un leu risipit, 
fructificat"
pierderile de țiței ti de pro
duse petroliere cu 3.500 tone. ■ 
iar cei din fabricile textile ; 
„Dorobanțul11 din Ploești, 
„Postav11 Azuga, „Trainica11 
și „Ivănuș Constantin“-Pu- 
cioasa au economisit materii 
prime din care se pot fabrica 
10.000 m. de țesături.

Prin aplicarea inițiativei j 
„Nici un leu risipit, fiecare 
leu fructificat11 tinerii munci
tori din întreprinderile regiu
nii Ploești au realizat anul 
acesta economii in valoare de 
peste 15.000.000 lei.

Oțtva dintre tinerii sărbătoriți cu prilejul mojoratulul - din ro ionul N. Bolcescu din Capitală -s 
privindu-șl felicitările făcute cu acest prilej.

Foto : S. NICULESCU

Elevii Școlii medii de muzică și artă plastică din Iași au sărbătorit

MAJORATUL

Cum să nu romii înaintat ?
Foto : AGERPRES

Pomi fructiferi 
plantați

în raioanele Filiași, Stre- 
haia și Turnu Severin a în
ceput de cîteva zile plantarea 
cu pomi fructiferi a unor în
semnate suprafețe de teren 
improprii culturilor de cerea
le. O largă acțiune pentru 
plantarea pomilor se desfă
șoară și în raioanele Tg. Jiu, 
Baia de Aramă și Novaci, 
unde au fost sădiți pomi pe 
500 ha.

Pînă acum în întreaga re
giune au fost terminate lu
crările de amenajare a unor 
noi livezi însumînd mai mult 
de 800 ha. De asemenea în 
ultimele' săptămîni a fost 
plantată viță de vie pe circa 
200 ha de terenuri nisipoase, 
întreg materialul săditor a 
fost asigurat de pepinierele 
raionale și ale gospodăriilor 

j agricole de stat din regiune. 
I (Agerpres)

De curind am luat parte la o 
interesanta solemnitate ce a 
avut loc la Școala medie de 
muzică și artă plastică „Octav 
Băncilă“ din orașul lași. Erau 
prezenți elevii școlii, cadrele 
didactice, reprezentanți ai or
ganizației orășenești U.T.M., ai 
sfatului popular și comitetului 
de părinți. In primele rinduri - 
elevii cei mai răsăriți ai școlii. 
Vreo 37 la număr. Fetele purtau 
prins în piept cite un trandafir 
alb ; băieții - cite o crenguță 
înflorită de cireș în miniatură. 
Fețe luminoase, zîmbete, nerăb
dare și nelipsita emoție greu 
de ascuns. In acea zi avea loc 
sărbătoarea majoratului. Prima 
sărbătoare de acest fel în ora
șul lași.

18 ani... Vîrstă minunată, 
vîrsta de aur cind visele încep 
să prindă contur, cînd pășești 
într-o nouă etapă a vieții.

„Dragă tovarășe, cu prilejul 
trecerii tale în rîndul cetățeni
lor majori, îți dorim o viață fe
ricită și succes în munca ta, 
alături de întregul nostru popor, 
pentru construirea socialismului, 
pentru înflorirea scumpei noa
stre patrii, Republica Populară 
Romînâ".

Dumitru Ignea
Felicitarea organizației orășe

nești U.T.M., frumos tipărită pe 
un fond albastru și limpede cum 
e cerul zilelor noastre, poposeș
te îndelung in mîinile tinerilor 
sărbătoriți.

Privind chipurile zîmbitoare și 
luminoase ale acestor tineri, fii 
de muncitori, țărani muncitori și 
intelectuali, adunați în această 
școală din aproape toate re
giunile Moldovei pentru a învă
ța și a-și cultiva talentul, 
mi-cu venit în minte două ver
suri ale regretatului poet Nico
lae Labiș :

„Sună sub soare
și lună mereu

Clopotul limpede-al
cerului meu”.

Intr-adevăr, e limpede cerul 
tinerilor noștri. Pășesc în majo
rat avînd în față largi și minu
nate perspective. Partidul le-a 
asigurat condiții excelente de 
învățătură, de creștere sănă
toasă, fără griji, fără nori ame
nințători îngrămădiți pe cerul 
tinereții lor. Elena Boaru, din 
regiunea Bacău, și Viorica Brîn-

zac, din raionul Botoșani, sînt 
fiice de țărani întovărășiți. 
Amîndouă vor să-și însușească 
tainele artei plastice. De sub 
penelurile lor vor ieși, poate, 
minunate tablouri care vor vorbi 
oamenilor despre munca și via
ța nouă a satelor noastre, a pă. 
rinților lor. Valerian Ursinschi, 
fiu de colectivist din regiunea 
Suceava, are talent la muzică, 
ii place in mod deosebit clari
netul. Poate va cinta in orches
tra filarmonică a regiunii de 
unde a venit Și alții. Și alții. 
Toți învață, muncesc și visează, 
siguri de împlinirea visurilor 
lor.

18 ani. Majorat Tinerii au 
căpătat in acest moment un 
drept consfințit în Constituția 
țării : dreptul la vot. De astăzi 
înainte ei iși vor spune cuvintul, 
alături de oamenii maturi, în 
bunul mers al treburilor țării. 
Cită mindrie, dar și cită răspun- 
dere I

Cetățean major al Republicii 
Populare Romîne, omul care va 
trebui să dea dovadă de o înal
tă ținută morală, să fie exem

plu la învățătură și muncă, să 
poată fi numit fără tăgadă con
structor al socialismului și co< 
munismului, să fie un înflăcărat 
luptător pentru pace. Frumoase 
și minunate sarcini. Un tînăr 
execută la vioară „Balada" lui 
Ciprian Porumbescu. II acompa
niază la pian o colegă. O altă 
tînără cîntă cîteva cîntece din 
minunatul nostru folclor. Sînt 
recitate versuri înălțătoare, pa
triotice.

In sală e liniște, dar Inimile 
bat puternic, pline de vigoare, 
înflăcărate, așa cum poate bate 
o inimă la 18 ani. Și în această 
liniște solemnă îmi pare că aud 
pornite năvalnic versurile ace
luiași Nicolae Labiș, stihuitor 
minunat al generației sale :

„Noi pentru viitor 
ne pregătim 

Să-l populăm pe solul 
fericirii,

Cu brațele-ncordate 
să-l săpăm

Și să-l udăm cu ploile 
gîndirii.“

18 ani. Majorat. Frumoasă 
ești viața noastră liberă, pașni
că, socialistă I

politică »,în fața globului* 
ilustrînd lupta de eliberare a 
țărilor coloniale și la alte 
acțiuni interesante. La școala 
elementară de 7 ani nr. 11 
din Iași, pionierii și școlarii 
vor participa la o șezătoare 
muzicală, la o șezătoare „Vă 
invităm în țara legendelor"* 
la un festival artistic „Te slă
vim, patrie dragă", organizat 
în cinstea zilei de 30 DECEM
BRIE etc.

în numeroase școli s-au 
alcătuit asemenea programe 
pentru vacanță. Acesta este 
un lucru bun. Programele tre
buie să fie astfel alcătuite 
să nu ducă la supraîncărcare^ 
elevilor în perioada vacanței, 
să nu ducă la reducerea nera- 
țională a numărului zilelor 
destinate sportului, odihnei în 
aer liber. Organizațiile U.T.M.* 
unitățile de pionieri care 
n-au luat pînă acum ini
țiativa de a alcătui programe 
concrete pentru vacanță, care 
să dea elevilor, școlarilor și 
pionierilor posibilitatea de 
a-și alege să participe la ac
tivități care-i interesează, tre
buie să facă acest lucru în zi
lele care au mai rămas pînă 
la vacanța. Ele trebuie să ia 
măsuri ca programul judicios 
alcătuit, să fie cunoscut de 
elevi, școlari și pionieri.

Programul trebuie să pună 
accentul pe activitățile orga
nizate în aer liber, plimbări, 
excursii, competiții sportive, 
vizite la locuri istorice, 
la muzee, în întreprinderi. 
Să se organizeze de ase
menea, vizionări colective 
de spectacole, spectacole de 
satiră și umor, seri ale cînte- 
cului și dansului etc.

Activitățile închinate zi
lei de 30 DECEMBRIE, infor
mări politice, întîlniri cu ac
tiviști de partid, oameni de 
știință, fruntași în producție, 
care să le vorbească elevilor 
și școlarilor despre realizările 
regimului democrat-popular — 
vor ocupa un loc însemnat în 
programul de vacanță.

Un loc important în pregă
tirea vacanței trebuie să-l 
ocupe pregătirea și desfășu
rarea revelionului. Programul 
manifestărilor din noaptea 
anului nou trebuie să fie bo
gat, atractiv, plin de fan
tezie, să cuprindă activități ti
nerești, variate. Se poate lua 
inițiativa ca revelioanele să 
fie organizate în comun cu 
tinerii muncitori. Brigăzile ar
tistice de agitație să alcătuias
că programe speciale închina
te anului nou, legate de viața 
elevilor: plugușoare, con
cursuri distractive, etc.

Și în acest an, prin grija 
guvernului și cu sprijinul Con
siliului Central al Sindicate
lor, se vor organiza tradițio
nalele serbări ale pomului de 
iarnă. în școli, întreprinderi^ 
la casele de cultură ale tinere
tului, în palatele și casele 
pionierilor trebuie organizate 
serbări frumoase cu prilejul 
pomului de Iarnă, la care să 
participe toți copiii între 
7—14 ani, carnavale pionie
rești, spectacole speciale pen
tru copii- etc.

Sugestiile profesorilor, ale 
cadrelor U.T.M., ale instruc
torilor de pionieri, ale elevi
lor și pionierilor vor îmbo
găți, desigur, programul ac
tivităților de vacanță, făcîn- 
du-1 mai atractiv, mai inte
resant. Trebuie avut însă în 
vedere că zilele de vacanță 
sînt zile de odihnă și recreere 
și deci programul trebuie 
astfel alcătuit, îneît elevii 
să îmbine odihna cu activită
țile instructive, educative* 
distractive și recreative.

Sudori! Teodor Cojocaru șl To- 
tolici Teodor de Ia întreprinde
rea de confecții metalice fl 
a pa rata j din Capitală, lucrînd 

la un recipient de presiune,



Interesant - convingător
eficace

Din activitatea

In satul Băbiciu din raio
nul Caracal scriu acum 
cererile de intrare în 

gospodăria colectivă ultime
le familii. In toamna a- 
ceasta, mai mult decît ori- 
cînd, privirile țăranilor din 
sat s-au oprit cu mult in
teres asupra gospodăriei co
lective. Principalul fapt care 
a stîmit interesul acesta a 
fost acela că gospodăria co
lectivă a obținut succese deo
sebite în dezvoltarea ei, în 
creșterea producțiilor agricole 
și zootehnice, în creșterea a- 
verii obștești și în sporirea 
veniturilor personale ale co
lectiviștilor.

Asupra acestor succese, a- 
supra avantajelor 
Pe care le prezintă 
gospodăria colecti
vă față -de gospo
dăria individuală, 
le-a atras țăranilor 
atenția în perma
nență activitatea a 
gitatorică desfășu
rată de organiza
ția de partid la
care au adus o contribuție 
importantă utemiștii, tinerii 
din sat.

Principalul lucru Ia care 
s-au gîndit membrii co
mitetului U.T.M. atunci cînd 
au început susținerea muncii 
de agitație desfășurată de or
ganizația de partid pentru 
completa colectivizare a agri
culturii satului a fost iniție
rea unor acțiuni, a unor for
me de agitație vii, convingă
toare, variate, care să expli 
ce limpede superioritatea a- 
grfculturiî socialiste.

„Joile tineretului44 au intrat 
adine în tradițiile noi ale vie
ții tinerilor din Băbiciu. Joia 
la căminul cultural se string 
foarte mulți tineri. Ei știu 
că în seara aceasta Ie sînt re
zervate întotdeauna orele ce
le mai plăcute și instructive.

Să urmărim cîteva din 
punctele programelor prezen-

rității agriculturii socialiste, a 
avantajelor pe care le au co
lectiviștii față de țăranii cu 
gospodărie individuală.

In continuarea programu
lui :

Jurnalul vorbit
Pe scenă apar un flăcău și 
fată. Timp de zece minuteo

ei dau citire unui interesant 
buletin de știri. Principalele 
știri externe, apoi știri din ța
ră și știri locale. Știrile lo
cale prezintă lucruri, întâm
plări pe care nu toți le știu, 
cu toate că trăiesc in sat. 
Cîți țărani au mai depus ce-

2000 kg la hectar, de sfeclă 
10.000-15 000 kg. Și în cele din 
din urmă acest spor aduce 
gospodăriei venituri de sute 
de mii de lei anual și deci o 
sporire a averii obștești și a 
veniturilor personale ale co
lectiviștilor. Dar asemenea 
irigații nu se pot face decît pe 
terenuri unite în tarlale mari, 
deci în condițiile gospodăriei 
colective.

La „Joile tineretului44 s-au 
folosit și multe alte forme de 
agitație, de popularizare a a- 
vantajelor colectivizării. Con
ferințele, concursurile „Dru
meții veseli44, serile de știință 
agricolă, audițiile colective la 
radio

in legătura cu activitatea 
desfășurată de comitetul comuna!

U. T. .M. Băbiciu-Caracal 
pentru transformarea socialistă 

a agriculturii

reri de înscriere în ultimul 
timp și cine sînt ei, producția 
record obținută de un tînăr 
îngrijitor de animale colecti
vist și stimularea lui de către 
conducerea gospodăriei, eiți 
colectiviști și-au cumpărat a- 
parate de radio, mobilă, bici
clete, costume etc. in ultimul 
timp. Iată 
cruri despre 
tinerii țărani 
sală.

Sint simple 
rui să le comunice tinerilor 
multe idei, multe lucruri la 
care ei se vor gindi mult și 
după aceea.

numai cîteva lu- 
care află acum 
individuali din

știri dar au da

Brigada artistică 
de agitație

toate au constituit 
teme în alcătuirea 
programului „Joii 
tineretului". Pentru 
că fiecare număr 
din program a 
fost întocmit și 
pregătit cu grijă, 
serile acestea i-au 
captivat pe tineri, 
i-au atras în nu
măr mereu mai 

i-au făcut să poves- 
, să transmită și celor 
nu participau ideile,

mare, 
teascâ, 
care i 
noutățile, faptele aflate acolo.

Experiența tinerilor din Bă
biciu am dori-o răspindită în 
cît mai multe sate unde se 
duce acum munca de lămu
rire a țăranilor muncitori 
pentru trecerea pe drumul 
gospodăriei colective.

MIHAI CARANFIL

activul

ION ȘTEFAN

împărțit rolurile.

împărțit rolurile...

S-au împărțit rolurile../*

Crește
Tovarășa Valeria Popovici, di

rectoarea căminului cultural din 
comuna Ghimbav, raionul Cod. 
lea, se grăbea, minată de treburi 
urgente, cînd, cu pași încă și 
mai iuți, o ajunse un grup mare 
și gălăgios de tineri colectiviști.

— Stați puțin, o rugară ei, 
avem să vă spunem ceva. Acum, 
pe loc.

Recunoscu printre dînșii pe 
Irimie Nicolae care lucrează în 
sectorul zootehnic al gospodă
riei, băiat harnic tare, unul din
tre cei mai buni la dansuri popu
lare ; pe Gicu Bălaș, pe Gheor
ghe Drăguței și pe alții, dintre 
care unii nu mai făcuseră nici 
cînd parte din formațiile artis
tice ale căminului.

— Haideți, vă ascult.
— Vrem să intrăm și noi în 

echipa de teatru. O să jucăm 
toț atît de bine ca Porumb. 
(Gheorghe Porumb, șef de echi
pă la G.A.C., jucase recent in

piesa „Paznicul stelelor" și fu? 
sese mult aplaudat).

— Iar noi vrem să intrăm la 
„dansuri". Se poate ?

In seara aceea vreo 20 de ti
neri — fețe noi — înconjurau 
cele patru perechi care forma
seră pînă atunci echipa de dan
suri. Iar Gicu Balaș, Drăgușcl, 
Irimie se pregăteau să-și ia in 
primire rolurile.

Munca organizației U.T.M. dă. 
dea roade. Ea închinase partici
pării la activitatea căminului te
ma unei adunări generale și în
tețise îndemnul în discuții pur
tate cu fiecare utemist.

Astfel, deși comuna Ghimbav 
se află la jumătatea distanței 
dintre doua orașe apropiate, 
Brașov și Codlea, atracțiile a- 
cestora nu izbutesc să împiedice 
atragerea a noi tineri în activul.. 
căminului cultural

taie în cadrul „Joii tineretu* 
lui44.

Un calcul convingător
Secretarul comitetului U.T.M, 

le vorbește tinerilor adunați 
în sală :

— Astă seară ne-am gîndit 
să facem împreună cîteva 
calcule privind veniturile co
lectiviștilor și ale tinerilor in
dividuali. Iată, am invitat 
aici pe contabilul gospodăriei 
colective. Să i 
facă socotelile 
resează.

Un moment 
sală și iată că un tînăr se ri
dică în
- Aș 

cuvine 
Păuna, 
munca 
gospodărie,

(Cei care a pus întrebarea 
nu era colectivist).

— Cîte zile-muncă ai depusă 
— îl întreabă contabilul pe 
Marin Păuna.

— Eu singur 283 de zile, iar 
împreună cu familia, adică 4 
oameni de muncă, 850 de zile.

Contabilul se apucă să facă 
calcule.
- 2400 kg griu : 4000 kg po

rumb, 160 kg zahăr, 800 kg 
orz, 800 kg 
sole» 200 kg 
de bumbac, 
je și 13.000 
bani, toate veniturile familiei 
lui Păuna ajung Ia 42.500 lei.

Se mai fac și alte calcule. 
Se calculează veniturile gos
podăriei, repartizarea lor pe 
ramuri, veniturile din secto
rul zootehnic etc., etc. Seara 
de calcule nu e un joc cu 
cifre, ci o dovadă a superio-

Pe scena căminului urcă 
vreo zece băieți și fete și în
cep să desfășoare programul 
brigăzii artistice de agitație. 
Un monolog face o scurtă pre
zentare a dialogurilor, cuple
telor ce vor urma. Tema pro
gramului de astăzi: „Drumul 
gospodăriei colective — dru
mul belșugului44.

Este cit se poate de intere
sant să afli lucruri noi des 
pre succesele colectiviștilor, 
despre principiile de muncă 
în gospodărie din cuplete și 
cîntece vesele. Lucrurile sint 
spuse limpede și cu exemple 
vii. Intr-un program de zece 
minute aî brigăzii artistice de 
agitație se pot spune a ti tea 
lucruri interesante : cum an 
cîștigat unii colectiviști mai 
mult decit alții, preș tind mai 
multe zile-muncă, dar și unde 
dace goana după zile-muncă 
în dauna calității. Exemple 
concrete, spuse în versuri sau 
redate în scenete.

Programul brigăzii e«te în
totdeauna așteptat și urmării 
cu interes.

cerem să ne 
care ne inte-

de tăcere în

picioare.
vrea să știu ce i se 
utemistului Marin 

vecinul meu, pentru 
pe care a făcut-o la

ceapă, 180 kg fa- 
brînză, 12 kg fire 
zarzavaturi, fura- 
lei. Socotite în

Seară de întrebări 
și răspunsuri

Iată frinturi din filmul 
fășurârii unei asemenea 
la ..Joia tineretului*4.

In sală tinerii stau

des
sert

gau 
să-și ia reciproc un scurt și 
amănunțit interogatoriu. Și 
iată că începe.

— Aș vrea - spune un ti 
năr țăran individual — să-mi 
spună un colectivist cum se 
(ace că gospodăria a scos 1800 
kg de grîu Ia hectar, iar 
noi, individualii, 800-900?

Se hotărăște să răspundă ute- 
mistul Marin Păuna. El expli
că cum a fost lucrat pămîntul 
colectiviștilor, ia ce adincime 
au arat tractoarele, ce metode 
agrotehnice s au aplicat la 
întreținere, cum a fost îngră
șat terenul în mai multe rin- 
duri, cum s-a făcut recoltatul 
mecanic fără pierderi și mai 
explică cum toate acestea nu 
sînt posibile decît pe o tarla 
mare, unită, pe care să se lu
creze mecanizat și după carte.

Altcineva întreabă : „De ce 
e nevoie să se sape canalul 
de irigație Stoenești — Scări
șoara ?"

Marin Mocanu îi dă un răs
puns scurt și lămurit. „Ca
nalul de irigații dă posibilita
tea colectiviștilor să irige o 
suprafață de 800 de hectare. 
Asta înseamnă un plus de 
producție la porumb de 1000-

„NEÎNȚELESUL11'
— FOILETON —

Păun, secretarul orga- 
U.T.M. din G.A.C. ' 
raionul Găești, a 

satisfacție din

Victor 
nizației 
gureni, 
nit cu 
gete privind lista. Apoi iși 
cu o nemăsurată satisfacție.

— Bravo, Victore I Aproape 
de tineri înscriși te 

agrozootehnic ! E un 
Meriți toate

Ju- 
poc- 
de- 
zise

Tehnicianul e contrariat
— Păi... tocmai despre 

vorbeam, fraților. Dar poate 
n-am fost eu îndeajuns

Lecții bine 
predate

„Aceasta este explicația știin
țifica a originii și evoluției 
omului“. La cercul naturaliș- 
tiior din comuna Băbeni, ra
ionul Rîmnicu-Sarat, tinerii 
ascultâ cu atenție explica

țiile lectorului.

tot în țara noas- 
la Celei intelec

tualii satului sînt che
mați să sprijine munca cultu- 
ral-educativă, să-și aducă ma
siv aportul la intensificarea ei 
în timpul iernii. Nerăbdători 
să aflăm ce anume fac în a- 
cest scop cadrele didactice de 
aici, ne-am adresat direct 
caietului în care sînt consem
nate toate activitățile extra- 
școlare ale acestora. Am fost 
convinși că — dacă există un 
caiet — există desigur șj acti
vitate pentru că altfel de ce 
ar mai fi fost făcut...

Liniat frumos, cu câte un 
loc rezervat notării amănunți
te, pe zile, acesta ni s-a pus 
amabil la dispoziție:

— Ce vă interesează ?
— Activitatea pe care o des_ 

fășoară învățătorii și prote

sorii în sprijinul muncii cul
turale din comună. Ce s-a fă
cut, să zicem, luni ?

— Luni s-a ales o piesă pen
tru echipa de teatru.

— Marți ?
— Marți s-au împărțit rolu

rile.
— Miercuri ?

împărțit rolurile.

treizeci 
cursul _ 
succes epocal I 
laudele. Asta te scutește chiar 
de a participa la lecțiile cercu
lui (atit in calitate de membru 
al iui, cit și in calitate de se
cretar al organizației U.T.M. 
care ar fi trebuit să controlezi 
cum se cuvine lecțiile).

Logica acea=t<j de 
făcut pe secretar să 
chiar și de la lec
ția de deschidere 
a cercului, ci nd, e 
drept, n-a lipsit 
numai el, ci și ma
joritatea tinerilor 
înscriși la cerc.

Acest lucru, insă, 
dovedindu-se pe 
semne a fi nedemn 
de luat în seamă, 
lectorul 
tehnicianul 
nom Dan 
s-a așezat 
importanță 
acre ținea 
cated'ă, a 
șor, dregindu-și glasul, 
ceput cu voce gravă :

— Tovarăși colectiviști I 
conferinței mele de astăzi 
„Despre sol in general“. 
despre... egrofond, f 
Fiindcă agrofondul este 
rul princeps in obținerea unor 
producții superioare de zea 
mays, fasole și alte boc be. De 
aceea e necesar ca agrofon
dul să aibă o textură intimă 
corespunzătoare iar caracteris
tica lui structurală trebuie să 
fie în așa fel înot complexul 
substanțelor nutritive să aibă 
eficiență maximă, evitindu-se 
simultan și evaporația 
freatice prin capilaritate.
înțeles, tovarăși ?

— De înțeles, parcă am 
Ies noi ceva, s-a ridicat atunci 
cineva din sclă. Dar ziceați la 
început că o să ne vorbiți și 
cite ceva desp'e sol ? I

fier l-a 
lipsească

sol 
că 
de 

explicit Agrofondul tocmai esta 
înseamnă. Fondul agro, adică...
- - - “ de

de
Și iarăși urmează zeci 

termeni tehnici, care mai 
•care mai savanți.

Pînă cînd, oprindu-se puțin 
din vorbire, iotă că de undeva 
a intr-o bancă se aude un sfo
răit ușor.
- He, tovarăși I Mihai ! Și 

tu, Mihclcea ! Păi ce faceți 
voi acolo. Domniți ?

— Păi noi, tovarășe tehnici- 
cian, sintem... îngrijitori de ani
male I Așa că...

cercului, 
agro- 
Toma, 

plin de 
ta masa 

loc de 
tușit u-

Adică 
tovarăși.

facto-

cpe:
Ați

înțe-

Au sosit tractoare noi la brigada condusă de tinărul Constantin Mușat de la S.M.T. Budești, 
raionul Oltenița.

BE.

Hoto i M. ISTRATE

- îngrijitori cone va să zică I 
Atunci se schimbă placa. Ascul
tați I Vacile, tovarăși, ca să dea 
lapte mai mult trebuie să fie 
hrănite și să fie mulse. Păi cum 
îngrijiți voi vocile ? La Intim- 
plare. Nu așa, tovarăși I Vocile 
trebuie îngrijite bine. Adică ce 
spun eu, vocile trebuie îngrijite 
cît mai bine I... 
înțeles, nu ?

Dar, după felul 
unul ta altul și ridicau 
umeri, se vedea cit de colo că 
cei doi îngrijitori nu pricepu- 
seră prea multe.

Lecția insă a mai continuat 
în felul acesta încă o vreme, 
fără ca tehnicianul agronom să 
amintească nimic despre cele 
mai importante probleme ale 
sectorului vegeta! și zootehnic 
din gospodărie, de felul cum 
trebuie să lucreze practic bri- 

a gospodăriei.
I didactic 

trebuit 
demon- 
cursan*

Ei, acum ați

cum se uitau 
din

?2da de cwnp a g< 
it despre materialul 
pe care lectorul ar fi 

să-l folosească pentru 
strații practice in fața 
ților în vederea aprofundării 
cunoștințelor, nici vorbă. Mate
rial există din 
încuiat intr-un 
gospodăriei.

Cele arătate 
cu prisosință _ ._r_.
cialitatea cu care biroul orga
nizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. Jugureni a privit mo
bilizarea tinerilor la cursurile de 
învățămînt agrozootehnic, des
pre lipsa de grijă pentru ace
ste cursuri dovedită de consi
liul de conducere al gospodă
riei colective, despre „înaltul" 
nivel al lecțiilor predate de 
lector.

Ținem să mal amintim ca 
pînă acum cercul agrozootehnic 
de la G.A.C. Jugureni n-a ținut 
decît „lecția“ despre care om 
vorbit mai sus. Așa dar, folosind 
cuvintele unuia din eroii lui Ca- 
ragtale, se poate spune despre 
acest cerc că el „este foarte 
bun, dar... lipsește cu desă- 
virșire !“.

belșug dar... stâ 
dulap la sediul

mai sus vorbesc 
despre superfi-

NICOLAE BARBU

Pelicula diafilmului se dea
pănă încet. La fiecare imagi
ne conducătorul cercului zoo
tehnic face cîte un scurt po
pas. Dă explicații minuțioase, 
ii întreabă pe cursanți dacă 
au înțeles țin? totul și mer
ge mai departe. Apoi, din 
teancul de broșuri ce stau pe 
masă alege una, în care scrie 
despre îmbunătățirea raselor 
de animale. Le spune cur san
dilor să deschidă la o anumită 
pagină. Vasilica Popa, Ioana 
Popa, Alexandru Ciobanu — 
toți îngrijitorii de animale ai 
gospodăriei colective prezenți 
la lecție — deschid, la locul in
dicat, broșurile pe care le au 
alături de caietele cu notițe. 
Medicul veterinar Gheorghe 
Pjimbă le dă lămuriri:

— Ca să înțelegeți mai bine 
ce reprezentau imaginile din 
diafilm, studiați paragraful a- 
cesta.

Face apoi cîteva scheme pe 
o tablă, pe care, într-un colț 
se află o planșă cu desene co
lorate și întreabă cine doreș
te să vină ca să explice și ce
lorlalți ce a înțeles. Se pre
zintă la tablă un băiat înalt, 
subțirel, vioi. E îngrijitorul 
de animale Alexandru Cio
banu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. din gospodăria 
colectivă.

Explicațiile lui sint simple, 
clare. Pentru conducătorul 
cercului zootehnic e limpede 
că elevul său a înțeles bine 
lecția. A doua zi cunoștințele 
teoretice se cimentează prin- 
tr-o lecție practică. Tinerii în
grijitori de animale se string 
în jurul conducătorului cer
cului zootehnic. Acesta face 
cîteva experiențe cu animale
le gospodăriei. Cu ajutorul a- | 
paratelor, al căror scop și a 
căror minuire este explicată 
pe îndelete, tinerii iau cunoș
tință practic despre metodele 
științifice de îmbunătățire a 
raselor.

O altă lecție: pregătirea 
solului". Tablă, planșe diferi
te, mostre de sol. Colectiviștii 
din brigăzile de cîmp iau cu
noștință de modul în care tre
buie îmbunătățită fertilitatea 
solului din gospodăria lor. De 
la lecție nu lipsește nici un 
tînăr din brigăzile de cîmp. 
Aceasta a fost și este de fapt 
prima grijă a organizației de 
bază U.T.M. din gospodărie. 
Un membru al biroului orga
nizației de bază U.T.M. ur
mărește îndeaproape ca toți 
tinerii colectiviști să participe 
la cursuri, să studieze mate
rialul bibliografic. Altul or
ganizează citirea unor bro
șuri și materiale de speciali
tate, care îi ajută pe tineri 
să înțeleagă mai bine fiecare 
lecție predată. La propunerea 
organizației de bază U.T.M. 
consiliul de conducere s-a în
grijit ca biblioteca să fie îm
bogățită cu broșuri și cărți 
noi.

Organizația de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă din 
Leordeni se preocupă îndea
proape de îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale tine
rilor colectiviști antrenîndu-i 
la cursurile agrotethnice de 
masă.

B. COSTEA

Foto : N. STELORIAN

O seară de cintece populare romîneștl Ia că-mlnul cultural din 
comuna Cîrje, raionul Murgenl.

Foto i 5. NICULE5CU

$i de-aici pornesc
Au trecut zilele calde ale ve. 

rii cu cerul lor adine și senin 
ca apa mărilor liniștite, cu soa
rele strălucitor, cu iarba mătă
soasă a terenurilor de sport care 
te cheamă la mișcare, la activi
tate. S-au întrerupt pentru o 
perioadă emoționantele meciuri 
de fotbal între satele învecinate 
în vederea desemnării „celui mai 
tare44, îndîrjitele meciuri de vo
lei pentru cîștigarea unui set în 
plus, întrecerile atletice. Au ve. 
nit zilele mai reci, mai scurte 
de iarnă.

Asta însă nu înseamnă de loc 
că de acuma pentru tinerii din 
comuna Cuzdrioara, regiunea 
Cluj, a început un sezon mort.

Comitetul comunal U.T.M, din 
Cuzdrioara a pregătit din vre
me și cu multă grijă participa, 
rea tinerilor la Spartachiada 
de iarnă a 
fel, s-a luat 
tura cu președintele 
sportive pe comună. Ion Stăn- 
ciulescu, și s-a organizat o adu. 
nare generală la care s.a prelu
crat regulamentul competiției. 
Tinerii au pus întrebări și au 
primit răspunsuri clare și pe 
larg despre probele sportive pe 
care le cuprinde Spartachiada de 
iarnă a tineretului, despre felul 
în care se desfășoară concursu
rile.

Apoi s-a trasat sarcină fiecărui 
membru al comitetului comunal 
U.T.M. să mobilizeze cît mai 
mulți tineri la Spartachiada de 
iarnă a tineretului. S au stabi
lit zilele de antrenament. S-au 
completat foile de concurs și ia. 
tă-ne într-una din zilele trecute 
într-o sală a școlii elementare 
din Cuzdrioara transformată, pe 
loc, într un adevărat ring.

Ion Todor, Gavril Pop, Teofil 
Bătinaș, Florian Neamț și încă 
alți mulți tineri înscriși pentru 
proba de trîntă se întreceau cu 
dîrzenie pentru cucerirea titlu
lui de cel mai bun trîntaș pe co. 
mună

Emoție, încordare, elan tine
resc, atît din partea celor care 
luptau „corp la corp44 pe ringul 
improvizat, cît și din partea ce
lor de pe margini, care-i : 
rajau necontenit, pînă 
la sfîrșitul 
învingătorii la cele două ca
tegorii ale probei

pînă 
concursului,

meu* 
tîrziu, 

cînd

de trîntă

tineretului. Ast- 
mai întîi legă- 

asociației

Spartachiada 
de iarnă 

a tineretului

au rămas Teofil Bătinaș și 
respectiv Florian Neamț, ca 
fiind cei mai bine pregătiți 
din punct de vedere tehnic și 
dînd dovadă de voință deosebită 
în lupta sportivă. De aceea ei 
yor fi cei care-i vor reprezenta 
mai departe, în întîlnirile cu
sportivii din celelalte sate, pe
tinerii din Cuzdrioara.

Mobilizați de organizația
U.T.M., tinerii desfășoară o vie 
activitate și ] 
celorlalte prol 
dei de 
care iau 
înscriși pînă acuma la 
doisprezece dintre cei mai buni 
jucători de șah, care aproape în 
fiecare zi, la căminul cultural, se 
pregătesc în vederea concursului. 
Pe de altă parte, la școala ele-

pentru pregătirea 
»be ale Spartachia. 

iarnă a tineretului la 
parte. Astfel au fost 

concurs

— S-au
— 7
— S-au
— ... ?
— S au _______________
Și ca o placă de patefon 

stricată, caietul, săracu’, era 
nevoit să repete neobosit a- 
ceastă frază, sau cea cu ale
gerea piesei.

Ei n-avea nici o vină, era 
un caiet onest, care nu dove
dise în nici o ocazie tendințe 
formaliste... Dar dacă învăță
torii, profesorii școlii nu a- 
veau prea multe de consemnat 
cu privire la activitatea lor—

Acum, cînd rolurile au fost 
atît de mult împărțite, sperăm 
că se 
cru și 
Iul - 
bolul 
care cadrele didactice din Ce
lei, raionul Corabia, îl dau 
muncii culturale — va începe.

S. VOINESCU

va trece concret la lir 
cît de curînd spectaco- 
care poate să fie sim- 
unui activ ajutor pe

Căminul cultural 
• din Cornu

înaltă, moderna, 
față și foișorul, 
piatră cubica, fa-

O clădire 
Stîlpii din 
măiestriți din 
fada <albă, lucrată în praf de
piatră, ferestrele largi și ușile 
grele de stejar — îi dau clădirii 
un aspect arhitectonic care in
cintă privirea. Acesta e lăcașul 
de cultură al sătenilor din Cor
nu, regiunea Ploești, clădit da 
mîinile meștere ale vestiților zi
dari, pietrari și dulgheri din co
mună Căminul cultural de aici 
este unul din cele mai frumoa
se de pe Valea Prahovei. Și aici 
tinerii din comună iși petrec 
timpul lor liber. De trei ori pe 
săptămînă rulează filme. In în
căperile de la etaj găsesc ja*1 
huri, masă de ping-pong, colec
ții de ziare, reviste. Sîmbăta și 
duminica tinerii din echipa artis
tică oferă celor din comună cli
pe plăoute, prin cintecele, dan
surile și piesele de teatru pe 
care le prezintă.

B. NICUTA

campionii
mentară din comună, în timpul 
liber, alți tineri, împreună cu 
președintele asociației sportive 
care este totodată și profesor de 
educație fizică, pregătesc exerci* 
țiile de gimnastică pe care le 
vor prezenta în cadrul viitoarelor 
concursuri.

Deci o activitate sportivă de 
iarnă intensă, interesantă.

Tinerii din Cuzdrioara mai 
au însă și unele „necazuri". Așa, 
de exemplu, pînă acuma prin 
părțile lor n-a căzut încă ză
pada și ca atare ei nu pot să 
se pregătească îndeajuns în ve
derea probelor de schi, de pati. 
naj și de săniuțe, probe care 
sînt de asemenea prevăzute în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. In vederea acestui 
lucru și-au pregătit ei, ce i 
drept, schiurile, săniuțele și pa
tinele, însă numai atîta nu-i de 
ajuns. In așteptarea zăpezii atît 
de dorite tinerii din Cuzdrioara 
pot să treacă la organizarea unor 
exerciții fizice pregătitoare pen
tru probele de schi și patinaj. 
Fot de asemenea să învețe multe 
lucruri teoretice în legătură cu 
aceste probe la unele ședințe din 
cadrul asociației sportive. Aceas, 
ta tocmai pentru ca atunci cînd 
timpul va deveni favorabil des
fășurării probelor de schi, de 
patinaj și săniuțe, pregătirile să 
fie terminate și să se poată trece 
direct la desfășurarea concursuri
lor

In felul acesta activitatea spor
tivă a tinerilor din Cuzdrioara 
poate deveni și mai interesantă, 
iar succesele în cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului 
pot fi asigurata din timp.

PETRE GHELMEZ



Pe urmele materialelor publicate

Munca brigăzilor
s-a îmbunătățit

In ziarul ,iScînteia tineretu. 
lui* nr. 3520 a fost publicat ar 
ticolul „Pentru ca brigada să 
fie... brigada" in care se analiza 
felul în care brigăzile de produc
ție ale tineretului de la Uzinele 
metalurgice Tirgoviște antre
nează pe tineri la realizarea sar. 
cinilor Ce stau în fața uzinei. 
Articolul critica unele brigăzi 
care nu-ți desfășurau activitatea 
în mod organizat, care obțineau 
rezultate slabe în întrecerea so
cialistă. De asemenea. articolul 
scotea în evidență munca for
mală dusă cZe către comitetul 
U.T.M. în îndrumarea și urmă
rirea activității brigăzilor de 
producție ale tineretului.

★

In urma apariției aces
tui articol, comitetul 
U.T.M.; analizînd lipsu

rile semnalate, a trecut la re
organizarea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului. S-a ți
nut seama, în primul rînd, 
ca tinerii care fac parte din- 
tr o brigadă să lucreze în a- 
celașî schimb și în aceiași sec
ție. în brigăzi au fost în
cadrați tineri muncitori frun. 
tași, precum și unii mai 
puțin pregătiți din punct 
de vedere profesional, pentru 
a-i ajuta pe aceștia din urmă 
să-și ridice calificarea la ni
velul fruntașilor. De asemenea, 
în cadrul brigăzilor au fost 
repartizați muncitori vîrstnici 
cu o îndelungata experiență în 
producție. Comitetul U.T.M. 
a avut în vedere ca brigă
zile de producție să fie crea
te numai acolo unde există 
condiții pentru ca acestea să 
poată desfășura o bună acti
vitate. Fără să mai pună ac
cent pe creșterea numărului 
de brigăzi, ci pe calitatea mun - 
cil, a rezultatelor în produc
ție ale acestora, comitetul 
U.T.M., îndrumat și ajutat în
deaproape de comitetul de 
partid, și a îndreptat mai mult 
atenția spre instruirea brigă
zilor, pentru ca ele să 
devină cu adevărat colective 
închegate care să transforme 
locul de muncă respectiv în 
loc de muncă fruntaș. în 
acest sens, a fost organizată 
pe uzină o consfătuire cu res
ponsabilii tuturor brigăzilor 
de producție ale tineretului în 
care aceștia au fost instruiți 
atît în ceea ce privește mo
dul cum trebuie întocmit un 
program de lucru și urmărite 
rezultatele ce se obțin, cit și 
în ceea ce privește felul cum 
trebuie organizate consfătui
rile de brigadă.

Un ajutor eficient l-a con
stituit de asemenea și orga
nizarea de către comitetul 
U.T.M. cu sprijinul comite
tului de partid și al conduce
rii întreprinderii, a unul 
schimb de experiență în afara 
uzinei. Un număr de 15 ti
neri, responsabili de brigăzi și 
membri ai unor brigăzi s-au 
deplasat- la Urinele „1 Mai* 
din Ploești pentru a vedea, 
practic, cum sînt organizate 
aid brigăzile de producție, 
cum își duc ele 
cum țin evidența realizărilor 
etc.

Datorită acestor măsuri, 
munca unor brigăzi de la Uzi
nele metalurgice Tîrgoviște 
a început să se îmbunătățeas
că Iată, de pildă, tinerii din 
brigada de producție de la 
turnătorie, condusă de ute- 
mistul Ion Mocănescu, briga
dă criticată în articol pentru 
faptul că dădea produse de 
proastă calitate, rebutînd ade
sea piese importante, a ajuns 
astăzi să fie fruntașă pe uzină.

Acest lucru a fost posibil 
datorita faptului că comitetul 
U.T.M., cu ajutorul organiza
ției de partid, s-a îngrijit ca 
toți tinerii turnători să par
ticipe la cursurile de ridicare 
a calificării profesionale.

Deși după apariția articolu. 
lui au fost luate o seamă de 
măsuri, ale căror rezultate 
s-au simțit în munca multor 
brigăzi de producție, comite
tul U.T.M. nu a desfășurat 
totuși o activitate susținută 
pentru ca toate brigăzile de 
producție ale tineretului din 
uzină să devină colective de 
muncă închegate prin care ti
neretul să-și sporească contri
buția la realizarea planului 
de producție.

Așa se face că și astăzi mai 
există în uzină brigăzi ca cele 
de la secțiile vane și freze care 
își desfășoară munca fără un 
program de lucru concret, nu 
constituie încă colective de 
muncă bine organizate. în 
care tinerii 
reciproc, 
ța bună 
devină 
colectiv, 
cină, 
obțin nu sînt întotdeauna pe 
măsura posibilităților lor. A- 
cest lucru se datorește și fap
tului că organizațiile de bază 
U.T.M. de la secția vane 
(secretar tovarășul Nicolae 
Gheorghe) și cea de la secția 
freze (secretar tovarășul To
boșarii Vasile) nu au analizat 
de foarte multă vreme activi
tatea brigăzilor din secții
le respective, iar comitetul 
U.T.M. nu a îndrumat și con
trolat suficient activitatea a- 
cestor brigăzi.

Comitetul U.T.M. (secretar 
tovarășul Coman Gheorghe) 
trebuie să nu scape din ve
dere faptul că numai printr-o 
temeinică muncă de îndru
mare și control a tuturor bri
găzilor de producție, printr-o 
răspindire sistematică a expe
rienței brigăzilor de producție 
fruntașe, se vor obține rezul
tate din ce în ce mai bune. 
Este necesar să fie antrenați 
Ia cursurile de ridicarea cali
ficării profesionale toți tinerii 
din brigăzile de producție, sâ 
se organizeze periodic între 
brigăzi schimburi de experi
ență, să fie extins ajutorul to
vărășesc în muncă, pentru ca 
astfel brigăzile de producție 
ale tineretului să aducă un 
aport din ce In ce mai mare 
la îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața colectivului uzi
nei.

să se ajute 
în care experien- 

în 
bun

Din __
rezultatele pe care le

producție să 
al întregului 

această pri-

activitatea,

SPORT
Hochei pe gheată

Ăstă-seară eu începere de la 
ora 19 pe patinoarul artificial 
„23 August? din Capitala se va 
desfășura întâlnirea internațio
nală de hochei pe gheață din
tre echipele selecționate ale 
R. P. Romîne fi R. P» Ungare.

Joi de la ora 19, cele două 
echipe te vor întâlni din nou 
sub denumirea t București—Bu
dapesta.

Box
în sala de festivități a Uzi

nelor „Semănătoarea* din Ca
pitală s-au desfășurat marți 
seara finalele competiției de 
box dotate cu „Cupa orașului 
București“. Titlurile de cam
pioni la cele 10 categorii au 
fost cîștigate de F. Dron, C. 
Toma, C. Gheorghiu, G. Pre- 
descu, Ion Marin, C. Anton» 
N. Constantin, N. Linca, E. 
Schnapp și V. Mariuțan.

Pe echipe victoria a reve
nit formației Dinamo care a 
cîștigat „Cupa orașului Bucu
rești”.

Haltere
Cu prilejul campionatelor u- 

nionale de haltere pe echipe, 
care se desfășoară în orașul 
Ufa, sportivul Vladimir Stogov 
a realizat un nou record unio
nal la categoria cocoș, stilul 
„împins^ cu o performanță de 
105,500 kg. Vladimir Stogov, de 
patru ori campion mondial, este 
în vîrstă de 30 de ani.

ir
în cadrul campionatelor re

publicane de haltere ale R. P. 
Polone de la Torun, halterofi
lul I. Palinski (cat. semigrea) a 
stabilit un nou record mondial 
la stilul „aruncat* cu o perfor
manță de 186 kg Vechiul re
cord era de 185,500 kg și apar
ținea acelui ați sportiv

Noul bloc cu 35 aparta
mente construit în str. Victor 

Babeș din Timișoara.

Distincții pionierești
Cu două zile in urmă un 

grup de nouă pionieri de la 
Școala de 7 ani nr. 150 din 
Capitală au trăit clipele unei 
mari bucurii: lor le-au fost 
înmînate primele distincții 
pionierești din școală. Acum, 
pe piepturile lor strălucesc 
steluțele roșii mult dorite.

Mii de purtători ai cravate
lor roșii din întreaga țară tră
iesc in aceste zile asemenea 
bucurii și emoții. Numai in 
Capitală aproape 1.800 de pio
nieri vor primi, pină la 30 
decembrie, distincțiile pionie
rești.

Să fie fruntaș la învățătu
ră și in activitatea ertrașeo- 
Iară, să cunoască o serie de 
momente din trecutul de luptă 
al partidului și poporului nos
tru, al LJ.T.C„ să aibă o com
portare exemplară, să știe cin- 
zece și poezii, să-și cunoască 
bine ținutul natal, cartierul, 
strada, să facă sport etc., iată 
Citeva dintre condițiile pe 
care trebuie să le îndeplineas
că un pionier pentru a putea 
cuceri steluța roșie.

Inițiată de C C. al U.T.M. 
cu scopul de a contribui la 
stimularea eforturilor pionie
rilor pentru a obține cele mai 
bune rezultate la învățătură 
și de ari antrena in activități 
menite si-i ajute in formarea 
unei puternice educații co
muniste, acordarea distincții
lor pionierești a fost întâmpi
nată cu cel mai viu interes 
de copii.

TELEGRAME EXTERNE
Documente de o uriașa forța 

mobilizatoare
Răsunetul internațional al documentelor 

Consfătuirii de la Moscova

Avem impresii foarte plăcute 
din Rominia*

- Declarațiile membrilor delegației 
de profesori

Vin pentru a dou> oară în 
Rominia și acest fapt îmi pro
duce o plăcere deosebită, a de
clarat într o convorbire cu un 
redactor al Agenției „Agerpres* 
profesorul universitar Ignacio 
Marquez Rodiles, membru în 
Consilia] de conducere al Aca
demiei mexicane de educație, 
conducătorul delegației de pro
fesori din Mexic care ne.a vizi
tat țara.

Avem impresii foarte plăcute 
din Rominia. La întrevederea pe 
care am avut o cu dl. Ilie Mur- 
șulescu, ministrul Invățămîntu- 
lui și Culturii, am făcut propu
nerea ca între Mexic și Rominia 
sâ se stabilească contacte și 
schimburi sistematice. Cu «cest 
prilej am exprimat dorința A. 
cademiei mexicane de educație 
de a primi in anu] viitor, ea 
oaspeți, un grup de intelectuali 
romini. M-a mișcat foarte mult 
interesul și bucuria cu eare d] 
Murgidescu a primit această 
propunere.

Cu prilejul vizitării 
stituții de îavățimînt 
dv. — a spus profesorul Hercu- 
lano Torres Montalvo, șef-adjunct 
al Departamentului școlilor se
cundare din Mexic — am rămas 
cu impresia că după eliberarea 
Romi ni ei guvernul dv. se preo
cupă în mod foarte serios de a 
da an paternie avînt muncii de 
educație. Aceasta iese în eviden
ță prin minunatele condiții ma
teriale pe care le au la dispo
ziție școlile de toate gradele din 
Bomînia. Consider foarte impor. 
tanti preocuparea manifestată

din Mexic

onor far 
din țara

pentru instruirea și educarea ti
neretului, atît din punct de ve 
dere teoretic, cit și sub aspect 
practic. In felul acesta pregătiți 
cadre cu o serioasă calificare care 
vor contribui la dezvoltarea pro
ducției naționale pu«e în slujba 
ridicării nivelului de viață al po
porului.

Aveți planuri solide și inteli
gente de educație — a continuat 
discuția profesorul Jose Tillez 
Maciel, un alt membru al dele
gației mexioane. Poporul rom în 
— a spus el mai departe — care 
a ridicat cu propriile sale brațe 
mărețe edificii ale culturii, lo 
cuințe, care se străduiește să va
lorifice cit mai bine resursele 
bogățiilor naturale, care luptă ca 
și alte popoare pentru un nivel 
de viață cit mai înalt, este sin
cer și ferm situat pe poziția 
popoarelor care luptă pentru a. 
pararea păcii ia lume. Prin efor
turi comune fi legături cit mai 
strinse vom apăra și consolida 
pacea.

★

In cursul zilei de marți pro. 
fesorii mexicani au părăsit 
Capitala.

Institutul Botanic 
din București 

într-o nouă clădire

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
20 decembrie, ziarul „Neues 
Deutschland” a publicat rezo
luția Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania cu privire la rezul
tatele Consfătuirii de la Mos
cova a reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești. în această rezoluție, Co
mitetul Central aprobă rapor
tul tovarășului Walter Ul- 
bricht și activitatea delegației 
PB.U.G. la Consfătuirea de 
la Moscova.

Comitetul Central al P.S.U.G.

declară că este întrutotul de 
acord cu Declarația și Apelul 
către toate popoarele, adopta
te la Consfătuire,

★
OSLO 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Oslo a 
avut loc o ședință a Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Norvegia la care 
a fost prezentat raportul de
legației Partidului Comunist 
care a participat la Consfătui
rea reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești de 
la Moscova din noiembrie a.c. 
în ziarul „Friheten* s-a publi
cat hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului care aprobă 
hotărîrile și documentele con

sfătuirii și declară că le spri
jină întrutotul.

★
ATENA 20 (Agerpres). — 

TASS transmite: Declarația 
și Apelul către popoarele din 
lumea întreagă adoptate la 
Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești au o uriașă importan
ță pentru mobilizarea po
poarelor în lupta pentru pace, 
a declarat în cadrul unei adu
nări de masă a opiniei publi
ce din Grecia, consacrată pro
blemelor luptei pentru pace și 
dezarmare, Zakkas, deputat și 
fost ministru.

In Comitetul Politic O. N. U.

Adoptarea unor rezoluții privind 
experiențele cu arma nucleară

NEW YORK 20 (Agerpres). 
— La ședința din după-amiaza 
zilei de 19 decembrie a Comi
tetului politic a continuat dis
cutarea problemelor legate de 
dezarmare. Comitetul a hotă- 
rit ca in cursul acestei ședințe 
să pună la vot numai proiec
tele de rezoluție cu privire la 
suspendarea experiențelor ter
monucleare, precum și proiec
tul de rezoluție cu privire la 
preîntâmpinarea răspindirii pe 
scară largă a armei nucleare.

Reprezentantul S.U.A., care 
a luat cuvîntul înainte de vot, 
a declarat că delegația sa are 
o serie de obiecțiuni împotri
va unor prevederi cuprinse în 
toate cele trei proiecte de re
zoluție. El a arătat că Statele 
Unite nu s-au decis încă asu
pra datei reluării experiențe
lor termonucleare. După cum 
a declarat el, marile puteri nu 
pot refuza celorlalte țări să le 
acorde sprijinul lor în vede-

In

rea obținerii oricărui tip de 
arme.

Reprezentantul Poloniei și-a 
exprimat regretul în legătură 
cu faptul că Statele Unite nu 
vor să-și asume obligația de a 
nu aproviziona alte țări cu 
arma nucleară. El a subliniat 
că planurile Statelor Unite de 
a pune arma atomică la dis
poziția Bundeswehrului vest- 
gemțan provoacă o serioasă 
neliniște în rîndul poporului 
polonez.

Comitetul a adoptat cu 58 
de voturi și 20 dc abțineri 
(S.U.A., Anglia, Spania, Franța, 
Portugalia, Republica Domini
cană, Filiptae etc), proiectul de 
rezoluție al Irlandei, care pro
pune țărilor producătoare de 
arme atomice „să nu trans
mită controlul asupra acestei 
arme statelor care nu o pose
dă”. împotriva proiectului de 
rezolufie nu a votat nici o de
legație.

Comitetul a adoptat apoi 
proiectul de rezoluție al In
diei, Austriei si Suediei in le
gătură cu suspendarea expe
riențelor nucleare și termo
nucleare. Pentru acest proiect 
de rezoluție au votat 72 de 
delegații, iar cinci s-au abți
nut .

Proiectul de rezoluție al ce
lor 26 de țări, care cer ou in
sistență statelor participante 
la tratativele de la Geneva 
„să prelungească actualul mo
ratoriu de bună voie asupra 
experiențelor cu arma nuclea
ră și termonucleară”, a fost 
sprijinit de 67 de delegații 
(țările socialiste, majoritatea 
delegațiilor din Asia, Africa 
și America Latină precum și 
o serie de țări din Europa 
occidentală, inclusiv Anglia).' 
S-au abținut din nou de ja 
vot delegațiile Belgiei, S.UIĂ-, 
Spaniei, Uniunii Sud-Africane, 
Olandei, Franfei și ale altor 
cîtorva țări — în total 11 de
legații

Adunarea Generală a O.

Puterile colonialiste au zădărnicit luarea
unor măsuri eficiente în problema algeriană

I. IS AHA (Agerpres)

Studenții din ultimul on ol Institutului de orte plastice „Nicolae Grigonescu" din Capitală 
iși pregătesc lucrările de diplomă s ei dau viață Impresiilor culese în timpul muncii de do
cumentare în uzinele și pe ogoarele patriei. In fotografie studenții Ion Neagoe și Mihai Florin 

pregătindu-și lucrările de diplomă. foto : AGERPRES

A fost terminată noua clă
dire a Institutului Botanic 
din București. Construcția cu
prinde, printre altele, un am
fiteatru, săli pentru colecțiile 
de ierbare, numeroase labora
toare, o bibliotecă, precum și 
un muzeu botanic.

Aici își vor desfășura acti
vitatea oameni de știință, ca
dre didactice și studenți.

De asemenea, la Grădina 
Botanică s-a terminat ame
najarea unui nou și modern 
bazin pentru plantele acvati
ce, precum și a unei mari 
machete a munților Carpați 
cu diferite specii de plante 
caracteristice microclimatului 
alpin.

Frumusețea grădinii și va
rietatea plantelor atrag an de 
an numeroși vizitatori din 
țară ca și din străinătate.

Informație
Filarmonica „Gheorghe Di

ma” din Brașov a prezentat 
marți seara în sala Teatrului 
da Stat din localitate un con
cert simfonic la care șl-a dat 
concursul violonistul Kubiny 
Atilla din R. P. Ungară.

(Agerpres)

Metalurgiștii reșițeni
(Urmare din pag. l-a)

de termen a planului pe 
anul 1960 ?

— S-ar putea spune foarte 
multe lucruri. într-un cuvînt. 
tinerii au fost la înălțime.

Pentru că sîntem la capito
lul siderurgic, să vă spun cîte- 
va cuvinte și despre vestiții 
noștri oțelari. La oțelăria 
Martin lucrează foarte mulți 
tineri, un schimb este format 
numai din brigăzi de produc
ție ale tineretului. Oțelarii 
noștri au fost la înălțimea sar
cinilor puse de partid, ei au 
produs anul acesta cu 160.000 
tone mai mult oțel decît în 
anul 1959.

Succesele laminoriștilor se 
datoresc în mare măsură și 
muncii harnice a tinerilor. 
Trebuie evidențiați în mod 
deosebit tinerii de la linia fină 
(aici lucrează numai brigăzi 
de producție ale tineretului) 
cea mai grea linie de lamina
re de la noi. Rezultate de sea
mă au obținut tinerii din sec
torul construcții de mașini. 
Din economiile realizate, ei 
au construit o turbină de 3 000 
kW. Tot atît de importantă 
este și contribuția tinerilor la 
noua fabrică de motoare

sel care însușindu-și într-un 
timp scurt sistemele de func
ționare ale modernelor mașini 
de Înaltă tehnicitate cu care a 
fost utilată, dau produse de 
cea mai bună calitate.

în mod deosebit vreau să 
subliniez acțiunea întreprinsă 
de comitetul U.T.M. de a adu
na tot fierul vechi din combi
nat, acțiune care ne-a dat po
sibilitatea să acoperim uneic 
goluri ce s-au ivit în aprovi
zionarea oțelăriei cu fier 
vechi.

Dar cite lucruri minunate 
nu se pot spune despre mun
ca tinerilor din combinatul 
nostru ! Faceți o vizită prin 
secții și sectoare și veți afla 
zeci șl sute de fapte minunate,

...Ascultând îndemnul tova
rășului Nisipeanu, am făcut o 
scurtă vizită prin cîteva secții 
ale Combinatului Metalurgic 
Reșița.

La Reșița, hrisoave de isto
rie pentru a afla fapte de sea
mă din viața nouă a cetății 
oțelului întâlnești pretutin
deni. Oțelul, miile de tone de 
oțel peste plan, iată hrisovul 
cuprinzător al istoriei luptei 
oamenilor de aici, care-ți vor
bește de faptele eroice ale oțe-

larilor. Parcurgînd la Oțelăria 
Martin un registru cu zeci de 
coloane, în care se aliniau mii 
de cifre, am aflat că: la 13 
august 1960, în întrecerea so
cialista desfășurată în cinstea 
celui de-al III-lea Congres al 
partidului și a zilei de 23 Au
gust, tânărul prim-topitor Flo- 
rea Bălan, a elaborat cea iflai 
rapidă șarjă a anului. La cup
torul 3, prim-topitorul Florea 
Bălan în numai 6,25 ore a ela
borat o șarjă de 125 de tone 
oțel.

La secția laminoare am 
aflat sumedenii de fapte inte
resante și oameni deosebiți.

Linia de tablă deservită de 
brigăzile de producție ale ti
neretului conduse de Alexan
dru Bodrea, Gheorghe Locmer 
și llie Romînu — sectorul 
care și-a îndeplinit primul 
sarcinile planului anual — au 
laminat peste plan, în 11 luni 
peste 14.3Q0 tone tablă.

Alexandru Bodrea, în anul 
care este pe sfîrșite, și-a cîș- 
tigat faima de cel mai vestit 
laminorist reșițean. Recordul 
lui: 204,3 tone de tablă lami
nate în 8 ore.

Sau altă secție: Hala nouă. 
Alături de întreg colectivul 
de muncitori de aici, care la 
23 noiembrie au raportat în
deplinirea planului anual, bri

gada de tineri lăcătuși a lui 
Gheorghe Chirilă a contribuit 
la fabricarea peste plan de 
către secție a trei turbine de 
cite 3.000 kW.

în întreaga țară este cu
noscută și aplicată inițiativa 
tinerilor reșițeni de economi
sire a metalului. La Reșița, 
inițiatorii, tinerii metalurgiști, 
însușindu-și mereu tehnica 
nouă, îmbunătățind procesele 
de fabricație cu noi raționali
zări si inovații, gospodărind 
mai bine metalul, au reușit 
lună de lună să înscrie în 
conturile lor zeci de tone de 
metal economisit. întrecerea 
pentru realizarea de economii 
a fost cîștigată anul acesta 
de oțelarii de la cuptoarele 
Martin. în numai 11 luni din 
acest an, tinerii oțelari reși
țeni au economisit peste 3.680 
tone metal. Locul următor 
l-au cîștigat în întrecere ti
nerii laminoriști care în ace
eași perioadă au economisit 
peste 1.700 tone metal. în a- 
ceasta perioadă, tinerii reși
țeni au economisit metal din 
care se pot construi 24 de 
turbine de 3.000 kW. Iată încă 
un succes de mare prestigiu 
al tinerilor metalurgiști de la 
Reșița, o contribuție a lor la 
îndeplinirea de către combi
nat a planului cu 20 de zile 
înainte de termen.

NEW YORK 20 (Agerpres).
— TASS transmite: în ședin
ța plenară din după-amiaza 
zilei de 19 decembrie Aduna
rea Generală a O.N.U. a ter
minat examinarea problemei 
algeriene. Adunării Generale 
i-au fost prezentate proiectul 
de rezoluție adoptat cu majo
ritate de voturi de Comitetul 
Politic precum și amenda
mentele celor 11 țări africane
— foste colonii ale Franței și 
amendamentul Ciprului.

Primele au fost puse la vot 
amendamentele celor 11 țări. 
Ele au fost respinse cu majo
ritatea voturilor.

Apoi a fost pus la vot, în 
mod separat, paragraful pa. 
tru (ultimul) al proiectului 
de rezoluție. Pentru acest pa
ragraf au votat 40 de dele
gații, 40 — au votat contra și 
16 s-au abținut de la vot.

In felul acesta Franța, care 
n-a participat nici la discu
tarea problemei algeriene și 
nici la vot, a reușit cu ajuto
rul partenerilor săi să scoată 
din rezoluție punctul cel mai 
esențial - cererea privitoare 
la ținerea unui referendum în 
Algeria. După aceea s-a tre-

cut la votarea rezoluției în 
ansamblu, însă £ără paragra
ful mai sus-menționat. Pentru 
rezoluție au votat 63 de dele
gații. Camerunul, Ciad, Ga
bon, Coasta de Fildeș, Ma
dagascar, Portugalia, Uniunea 
Sud-Africană și Volta Supe
rioară au votat împotriva re
zoluției. 27 de delegații, prin
tre care S.U.A., Anglia, Bel

gia, Izraelul, Italia, s-au abți
nut de la vot.

în rezoluția adoptată, Adu
narea Generală recunoaște 
dreptul poporului algerian la 
autodeterminare și indepen
dență și menționează că Or
ganizația Națiunilor Unite 
poartă răspunderea pentru 
exercitarea justă și în bune 
condițiuni a acestui drept.

In Editura politică 
a apărut:

LOUIS SAILLANT: 
F. S. M. in slujba 
oamenilor muncii 

din toate țările
(1945-1960)

Lucrarea secretarului ge
neral al F.S.M. constituie 
un scurț istoric al activi
tății desfășurate de aceas
tă organizație internațio
nală a oamenilor muncii, 
de la înființarea ei pînă în 
prezent
136 pag. 0,80 lei
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Prin serviciul special 05 

obțineți 
următoarele informații:

ora exactă ; apel Ia ora 
cerută de Dv.; rezultatele 
tragerilor LOTO, C.E.C. și 
PRONOEXPRES ; rezul
tatele sportive și PRONO
SPORT ; Programul mani
festărilor culturale, artis
tice și sportive; farmacii 
de serviciu noaptea; adre
sa — numărul de telefon 
și specialitatea policlinici
lor și a medicilor care dau 
consultații Ia domiciliu; 
starea timpului in localită
țile balneo-climaterice și 
turistice din țară; străzi 
din localitate și mijloace 
de transport în comun.

La centralele automate. 
FORMAȚI 05.

La centralele manuale 
cereți informația dorită la 
telefonista de serviciu.
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Afară cu colonialiștii
„Măsuri menite să promoveze 

în rîndurile tineretului 
Idealurile păcii, respectului reciproc 

și înțelegerii între popoare11

Vizita delegației 
guvernamentale 

a R. P. R. in Italia

din Congo !

■>

* Textul integral al rezoluției adoptate 
de Adunarea Generală a O.N.U, la propunerea R. P. Romîne *

NEW YORK 20 (Agerpres). — După cum s-a anunțat Adu
narea Generală a O.N.U. a adoptat în unanimitate rezoluția 
propusă de delegația romînă. intitulată „Măsuri menite sâ pro
moveze în rîndurile tineretului idealurile păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare44. Iată textul integral al rezo
luției adoptate:

Adunarea Generală,
convinsă că pentru înfăp

tuirea țelurilor Cartei, con- 
stind în a salva viitoarele ge
nerații de flagelul războiului, 
este important și urgent ca 
TINĂRA generație de 
ASTĂZI să FIE EDUCATA 
IN SPIRITUL PĂCII, AL 
RESPECTULUI RECIPROC ȘI 
AL ÎNȚELEGERII INTRE PO
POARE ;

rcafirmind principiul în
scris în Declarația universală 
a drepturilor omului și in 
Declarația drepturilor copilu
lui. ca Și în articolul 14 din 
proiectul de pact referitor Ia 
drepturile economice, sociale 
și culturale conform căruia 
TINERETUL TREBUIE EDU
CAT INTR-UN SPIRIT DE 
PACE, ÎNȚELEGERE TOLE
RANTĂ ȘI PRIETENIE IN
TRE NAȚIUNI ;

constatind cu îngrijorare că 
în diverse părți ale lumii edu
carea tineretului nu a fost 
încă orientată spre realizarea 
acestor obiective ;

apreciind că DACĂ INTRE 
TINERII DIN DIFERITE ȚĂ
RI VOR AVEA LOC SCHIM 
BURI LIBERE ȘI FĂRĂ RE
STRICȚII, PRIN TOATE MIJ
LOACELE, DE IDEI ȘI PĂ
RERI DE NATURĂ SĂ PRO
MOVEZE IDEALURILE PĂ
CII, RESPECTULUI RECI
PROC ȘI ÎNȚELEGERII IN
TRE POPOARE, ACEASTA 
VA CONTRIBUI LA RF. ÎN
TĂRIREA ÎNCREDERII IN
TERNATIONALE ȘI LA ÎM
BUNĂTĂȚIREA RELAȚII
LOR INTRE STATE ;

reamintind rezoluția sa 1397 
(XIV) și rezoluția 803 (XXX)

prin care Consiliul Economic 
și Social invită in mod special 
tl.N.E.S.C.O. să studieze posi
bilitatea de a formula prin
cipii în vederea ghidării ac 
țiuniior bilaterale regionale și 
internaționale privind relațiile 
și schimburile in domeniul e- 
ducatiei și culturii;

recomandă statelor, organi
zațiilor neguvernamentale și 
persoanelor, să ia măsuri efi
ciente pentru A PROMOVA 
IN RÎNDURILE TINERETU
LUI IDEILE PĂCn. ÎNȚE
LEGERII ȘI RESPECTULUI 
RECIPROC INTRE POPOA
RE ;

invită instituțiile speciali 
zate și mai ales U.N.E.S.C O. 
să examineze mijloacele pro
prii de A INTENSIFICA AC
ȚIUNILE INTERNATIONA
LE, NAȚIONALE ȘI BENE
VOLE ÎN ACEST DOMENIU, 
INCLUSIV POSIBILITATEA 
ELABORĂRII UNUI PRO
IECT DE DECLARAȚIE IN
TERNAȚIONALĂ CARE SĂ 
PROCLAME PRINCIPIILE 
FUNDAMENTALE PRIVIND 
PROMOVAREA ÎN RINDU 
RILE TINERETULUI A IDE- 
aLurilor pact, RESPEC
TULUI RECIPROC ȘI ÎNȚE
LEGERII INTRE POPOARE 
ȘI SA PREZINTE UN RA
PORT PE ACEASTA TEMA 
CONSILIULUI ECONOMIC 
ȘI SOCLAL, DACĂ ESTE PO
SIBIL LA CEA DE-A 32 A 
SESIUNE A ACESTUIA ;

roagă Consiliul Economic și 
Social ca atunci cind va supu
ne Adunării Generale reco
mandării? sale cu privire la 
acest? rapoarte SA TINA 
SEAMA DE PĂRERILE EX-

PRIMATE DE STATELE 
MEMBRE LA CEA DE-A 
XV-A SESIUNE CU PRIVIRE 
LA NECESITATEA DE A 
PROMOVA IN RÎNDURILE 
TINERETULUI IDEILE PA 
CIL ÎNȚELEGERII ȘI RES
PECTULUI RECIPROC ÎN
TRE POPOARE;

roagă, în afară de aceasta. 
Consiliul Economic și Social 
fa atunci cind va supune A- 
dnnării Generale observațiile 
tale cu privire la viitorul ra
port pe care U3i.ES.C-0. a 
fost invitat să-j prezinte in 
termenii rezoluției 803 (XXX) 
a Consiliului. SA ȚINĂ SEA
MA DE PREZENTA REZO
LUȚIE A ADUNARD GENE
RALE ȘI DE DEZBATERILE 
PE CARE ADUNAREA LE-A 
CONSACRAT ACESTEI PRO. 
BLEME. J

ROMA 20 — Corespondentul 
Agerpres transmite : In dimi
neața zilei de 20 decembrie 
delegația guvernamentală ro- 
mînă condusă de Al. Bîrlădea- 
nu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, a făcut o 
vizită la Palatul președinției 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Italiene. Membrii de
legației romîne, însoțiți de 
Pompiliu Macovei, ministrul 
R. P. Romîne la Roma, au a- 
vut o întrevedere cu Atilio 
Piccioni, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Ita
liei.

In cadrul convorbirilor ce 
s-au desfășurat intr-un spirit 
de înțelegere reciproca au fost 
dezbătute probleme privind 
relațiile economice rotniao-ita- 
liene — ccnstatindu-se că exis
tă posibilitatea pentru lărgi
rea schimburilor economice in 
avantajul ambelor țări.

In seara zilei ce 20 decem
brie. Pompiliu Macovei, mi
nistrul R. P. Rcmine in Italia, 
a cfer.t in saloanele legației 
R. P. Romîne din Roma o re
cepție cu prilejul vizitei in 
Italia a delegației guverna
mentale romîne condusă 
Al. Birlâdeanu.

Recepția s-a desfășurat 
tr-o atmosferă cordială.

de

!n-

Deschiderea celei de-a 6-a 
sesiuni a Sovietului Suprem 

al U. R. S. S.

0 însemnată
tea R. P. Romine la intărirea păcii

in Iunie

De citeva luni se desfășoară un puternic conflict in Congo pe 
care puterile occidentale il considerau pînă de curînd sectorul cel 
mai „de neatins" al „rezervației" coloniale din Africa. Congo, 
această țară bogată și totuși lovită de sărăcie, cu mari posibilități 
de dezvoltare economică și totuși pînă în prezent o țară înapoiată 
a Africii Centrale a devenit terenul unde se desfășoară o luptă 
aprigă intre poporul congolez dornic de libertate și uneltirile negre 
ale colonialismului. Evenimentele din Congo scot puternic în evi
dență faptul că puterile colonialiste, condamnate de istorie, con
damnate de popoare, se opun cu indirjire lichidării definitive a 
sistemului colonial înrobitor.

cuPopoarele lumii 
ind gncre și profundă 
rare despre arestarea 
ministru c! Republicii Congo, 
Pct-ce Lumumba, despre mal
trata rea lui și c tovarășilor săi 
oe către cică militaristă a co- 
lone’j ui Mobutu, unealta co- 
tanialiștilor și imperialiștilor. 
Potrivit ultimilor știri, în urma 
tort-* o', Lumumba și-a pier
dut vederea. Și toate acestea 
sub privirile binevoitoare ale 
reprezentanților O.N.U. Acum, 
după ce cu trecut citeva luni de 
cind O.N.U. a intervenit in des- 

evenrmentelor din 
pun o seama de in-

oftat cu 
ingrijo- 

primului

MOSCOVA 20 (Agerpres). — TASS transmite: La 20 de
cembrie, ora 10,00 (ora Moscovei) s-a deschis la Kremlin cea 
de-a 6-a sesiune a Sovietului Suprem al U R-S.S., a celei de-a 
5-a legislaturi.

Sesiunea Sovietului Suprem al U.RS5. a aprobat în cadrul 
ședințelor separate ale Camerelor (Sovietul Uniunii și Sovietul 
Națio ■ -..................... ....

1. 
miei

2. 
R la

3. 
nă a

4.
al UJtSS.

La 20 decembrie ora 11.00 
vietului Uniunii și Sovietului Naționalităților.

La ședință participă conducătorii P.C-UJS. și guvemuhri so
vietic in frunte cu Nikita Hrușciov.

In sală se află diplomați străini, numeroși reprezentanți ai 
presei scrrence și străine.

Raportul prezentat 
de Vladimir Novikov

nalităților) următoarea ordine de zi:
— Cu privire la planul de stat de dezvoltare a econo- 

na ticna le a U.R-S S. pe anul 1961 ;
— Cu privire la bugetul de stat al U R^.S. pe anul 1961 
executarea bugetului pe anul 1959 ;
— Cu privire la situația
Uniunii Sovietice;
— Aprobarea decretelor

internaționali fi politica exter

Prezidiului Sovietului Suprem

a început ședința comună a So

fășurerea 
Co-go se 
trebări :

Cum se 
golez este 
dec it in urmă cu citeva luni ? 
De ce toți aventurierii și lacheii 
colonialiștilor sint sprijiniți de 
O.N.U. in timp ce numai guver
nul legal al lui Lumumba 
este sprijinit de O.N.U. ?

Toate 
ci.nd se 
O.N.U.
©crea 
Congo ___ ,
colonialiștilor belgieni și ameri
cani, și în cîrdășie cu ei, cei 
portughezi, englezi și francezi.

Moi cu seamă în ultima 
rioadă puterile colonialiste, 
frunte cu Statele Unite,
făcut tot ce le-a stat în pu
tință pentru a lichida parla
mentul Republicii Congo și gu
vernul legal condus de Lumum
ba, urmârindu-se lichidarea in
dependenței naționale cucerită

poete că statul con- 
! mai dezorganizat

nu

defaptele petrecute 
consemnează prezența 

in Congo indică incer- 
de a se rrinstaura in 
puterea administrației

pe
in 

au

activitatea 
Cînd primul 

membri ai 
guvernuluiȘi

în treburile Republicii Congo 
și au 
acestui 
ministru 
parlamentului
Republicii Congo au trebuit să 
fie apărați împotriva represiu
nilor imperialiștilor și colonia
liștilor, atunci deodată s-a tre
cut ta „neamestec", in fapt la 
complicitate cu colonialiștii.

paralizat 
guvern.

și a Iți

Intervenția în Republica Con
go i-a demascat puternic pe 
apărătorii sistemului colonial, 
faptul că puterile colonialiste 
se află în spatele manevrelor re
prezentanților O.N.U. in Congo. 
In primul rind este vorbo despre 
„Comitetul Africii- al blocului 
agresiv al Atlanticului de Nord, 
din care fac parte S.U.A., Ma
rea Britanie și celelalte țări din 
Europa occidentală care au
colonii în Africa. Adevărata preo
cupare a acestui comitet este de 
a elabora planuri secrete, ca de 
pildă intervenția în Republica 
Congo, terorizarea patrioților 
africani care luptă pentru in
dependență și libertate și apă
rarea în comun a regimurilor 
colonialiste condamnate ta 
pieire. Prin intermediul O.N.U., 
puterile colonialiste încearcă 
să-și mențină profiturile fabu
loase stoarse din Congo.

Tipic este exemplul Katan- 
gei, provincie a Congoului, 
care este una dintre cele mai 
bogate regiuni din lume în mi
nereuri (uraniu, aur, diamante, 
cupru, platină, zinc etc.). întrea
ga regiune este „încredințată4*

Noi cătușe pentru poporul congolez, făurite la Washington.
Desen de B. EFIMOV ' 

din „Izvestla"

Adoptarea în unanimitate 
de către Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a rezo

luției privind promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare, în
scrisă pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni din inițiativa 
R. P. Romîne, constituie un 
succes de seamă al politicii 
externe a țării noastre. Adop
tarea rezoluției este o dovadă 
în plus a eforturilor consec
vente pe care le depun toate 
statele socialiste și statele iu
bitoare de pace pentru trium
ful ideilor coexistenței pașni
ce, dorința lor sinceră de a 
vedea O.N.U. acționînd prac
tic în vederea traducerii în 
viață a principiilor cuprinse 
în Carta O.N.U.

Inițiind dezbaterea cu pri
vire la măsurile pentru pro
movarea în rîndurile tineretu
lui a ideilor păcii, respectului 
reciproc și înțelegerii între 
popoare, guvernul R. P. Romi
ne și-a exprimat convingerea 
că această problemă are o 
mare importanța pentru în
deplinirea imperativului zile
lor noastre de apărare și con
solidare a păcii. Propunerea 
R. P. Romîne cuprinde acțiuni 
concrete pe care O.N.U. tre
buie să le întreprindă pentru 
ca tineretul să fie educat în- 
tr-un climat pătruns de prin
cipiul nobil al respectării 
drepturilor, culturii și vieții 
celorlalte popoare. Astfel se și 
explică largul răsunet pe care 
l-a trezit propunerea țării 
noastre în rîndurile a nume
roase organizații de tineret 
din diferite țări ale lumii. 
F.M.T.D. și U.I.S., care numă
ră în rîndurile lor zeci de mi
lioane de membri, tineri de pe 
toate continentele, precum și 
alte organizații de tineret și 
studenți și-au exprimat depli
na lor aprobare față de pro
punerea guvernului romîn.

Delegațiile la cea de a 15-a 
sesiune a O.N.U. au primit cu 
un deosebit -interes inițiativa 
țării noastre. Ecoul pozitiv 
stârnit de propunerea delega-

ție, R. P. Romine a fost su
bliniat nu numai prin înscrie
rea ei promptă pe agenda se
siunii, ci în mod special prin 
cuvîntările majorității delega- 
ților din Comitetul nr. 3, că
ruia i-a fpst repartizată.

Reprezentanții S.UA. și An
gliei, ferindu-se să-și asume 
obligația ce ar decurge din- 
țr o acțiune îndreptată spre 
destinderea încordării inter
naționale și curmării războiu
lui rece, au avut o atitudine, 
care de fapt era în fond îm
potriva propunerii rominești.

La discutarea propunerii
R. P. Romine, reprezentanții
S. U.A. și Angliei au urmărit 
să anihileze în cea mai mare 
parte valoarea practică a mă
surilor prezentate în proiectul 
de rezoluție a țării noastre- 
Rigiditatea și reaua voință a 
acestor țări s-au manifestat în 
dezbateri și în amendamentele 
propuse de ele. E2e au afir
mat pur și simplu că promo
varea ideilor păcii în rindu- 
rile tineretului nu ar cădea 
în răspunderea directă a gu
vernelor și au pretins că a- 
ceasta ar fi o treabă exclusivă 
a părinților.

Majoritatea celor care au 
luat cuvîntul în Comitetul 
nr. 3 au criticat șj dezaprobat 
atitudinea delegaților S.U.A. 
și Angliei. Pentru a evita izo
larea, delegații S.U.A. și 
Angliei n-au mai insistat. Prin 
adoptarea rezoluției au fost 
create posibilități pentru a 
se 
ce la mobilizarea tineretu
lui 
consolidarea păcii.

Votul unanim dat de Adu
narea Generală a O.N.U. re
zoluției adoptate la inițiativa 
R. P. Romîne este o recunoaș. 
tere a importanței și oportu
nității propunerii guvernului 
romîn. Rezoluția se înscrie la 
capitolul pozitiv in bilanțul lu
crărilor sesiunii O.N.U. ; ea 
este o contribuție a țărilor 
socialiste pe linia creării unor 
condiții tot mai bune pentru 
întărirea păcii în lume.

acționa în mod efica-

lumii în apărarea și

PE SCURT
HANOI 20 (Agerpres). — 

TASS transmite : Purtătorul 
de cuvînt al guvernului Su- 
vanna Fumma a dat publici
tății o declarație care înfie
rează Statele Unite, Tailanda 
și clica trădătoare a lui Fumi 
Nosavan pentru distrugerea 
orașului Vientiane — capitala 
Lâosului.

PEKIN. După cum anunță 
agenția China Nouă, guvernul 
Republicii Populare Chineze a 
adresat tuturor țărilor și po
poarelor preocupate de pacea

în Indochina chemarea de a 
întreprinde neîntîrziat măsuri 
și acțiuni eficiente și de a de
pune eforturi active pentru 
a menține acordurile de la 
Geneva și a restabili pacea în 
Laos.

ATENA. Expoziția de artă 
plastică contemporană Termi
nă, deschisă la 5 decembrie la 
Atena, continuă să se bucure 
de o deosebită apreciere. Pre
sa greacă consideră expoziția 
drept un eveniment important 
în viața artistică a Greciei.

MOSCOVA 20 (Agerpres). - 
TASS transmite: In raportul 
său Vladimir Novikov a infor
mat că se prevede ca in 
anul 1961 volumul global 
al producției industriale să 
fie spori: cu 8,8 la sută, 
din care producția mijloacelor 
de producție — cu 9,5 Ia sută 
iar producția bunurilor de 
consum — cu 6.9 la sută.

în fesul acesta, ritmul me
diu anual al creștem produc
ției industriale în primii trei 
ani ai septenalului va repre
zenta 10 ia sută in loc de 8.3 
la sută, după cum prevăd ci
frele de control.

Se prevede sporirea venitu
lui național al UJLSS. cu 9 
la sută. Veniturile reale ale 
oamenilor muncii vor 
cu 5 la sută, calculat 
care ora al muncii.

crește 
pe Ce-

Se prevede ca volumul to
tal al comerțului exterior al 
UJLS.S. să sporească cu încă 
6.5 la sută. Uniunea Sovietică 
face comerț in prezent cu 76 
țări capitaliste.

In anul 1961 UJLS.S. va 
participa în cadrul ajutorului 
tehnic la construirea a peste 
380 de întreprinderi industria
le în alte țări.

Datorită sporului cu 10 la 
sută al producției industriale, 
raportul dintre nivelul econo
miei sovietice și economiei 
STA s-a îmbunătățit și mai 
mult anul acesta in favoarea 
UJLSJL, a declarat Novikov.

El a subliniat că dacă în 
perioada 1958—1960 întreaga 
producție industrială a S.U.A. 
va spori cu numai 8 la sută, 
in Uniunea Sovietică ea va 
spori cu peste 30 la sută.

Proiectul Bugetului de Stat 
al U. R. ‘ ‘s. s.

MOSCOVA 20 Agerpres).- 
TASS transmite: Minirxul de 
Finanțe al U^-S-S„ Vasili 
Garbuzov, a prezenta: spre 
exanunare Sovietului Suprem 
al UJLS-S. PROIECTUL BU
GETULUI DE STAT AL 
UNIUND SOVIETICE PE 
ANUL 1961, care prevede la 
capitolul venituri suma de 
789 miliarde rable iar Ia ca
pitolul cheltuiri: — 775 mi 
liarde ruble. (Valută actuală).

Vasili Garbuzov a comuni
cat că venitul rațional al 
UJLSJS. a crescut in primii 
doi ani ai septenaluhi: cu 18 
la sută-

Executarea cu succes a Bu- 
getului de Stat al UJLSS. in 
anul 1960 a permis sâ se re
partizeze fondurile necesare 
colaborării economice frățești 
cu țările socialiste și acordării 
de ajutor țărilor slab dezvol
tate pentru intărirea econo
miei lor.

Se prevede ca aproape 80 la 
sută din totalul cheltuielilor 
bugetului pe anul 1961 să fie 
folosite pentru finanțarea eco
nomiei naționale și a măsuri
lor soc iai-cul turale.

Cheltuielile pentru învăță- 
mint, știință ocrotirea sănă
tății, prevederi sociale, asigu
rări sociale de stat vor fi spo
rite cu 8,7 la sută în compa
rație cu anul curent. Cheltu
ielile pentru măsuri soci al- 
culturale vor reprezenta ,35 
la sută din totalul cheltuieli
lor prevăzute in bpget

Cheltuielile statului pentru 
dezvoltarea științei vor spori 
cu 15,6 la sută în comparație 
cu anul 1960. Fonăurile desti' 
nate construcției de locuințe 
vor îngădui ca în anul 
să se construiască case 
suprafață totală cu 3,7 
oane metri pătrați mai 
dxnt în acest an.

1961 
cu o 
mili- 
mare

pe anul 1961
Iu bugetul pe anul 1961, a 

declara: ministrul Finanțelor, 
se prevede o mare reducere 
a cheltuielilor pentru între
ținerea forțelor armate. A- 
ceste cheltuieli vor reprezen
ta 9.255.000.000 rable sau 
IU la sută din Întregul bu
get (în anul 1960 ele repre
zentau 12.9 la sută, iar în 
anul 1955 — 19,9 la sută).

Totodată Garbuzov a amin
tit că în ultimii zece ani, în 
țările blocului occidental chel, 
tuielile pentru cursa înarmă
rilor au sporit de 
Printre altele. în 
S.U.A., cheltuielile 
din acest an reprezintă a- 
proape 60 la sută, iar împre
ună cu împrumuturile de stat 
— peste 70 la sută din între
gul buget.

trei ori. 
bugetul 
militare

<•

LA MOSCOVA

Fotografia îl Înfățișează pe primul ministru al Congoului, P. Lu
mumba, cu miinile legete de către bandiții lui Mobutu.

prin 'uptă de octre poporul 
congolez.

Colonialiștii tern î nd u-se de 
solidaritatea statelor africane 
cu lupta poporului congolez, au 
trimis și continua sc trimită, 
folosindu-$e de steagul albastru 
al O.N.U., militari și funcționari 
americani, canadieni, suedezi, 
irlandezi eta. Cine sint aceștia ? 
Oameni oare slujesc marile 
monopoluri străine, și care nu 
au nimic comun cu aspirațiile 
de libertate și independență 
ale patrioților congolezi. Mai 
mult chiar. După cum retata 
ziarul londonez „Times", men
ținerea forțelor O.N.U. în Con
go costă 10 milioane de dolari 
pe lună... „O.N.U. c încredințat 
toată munca 
locală firmei 
seaux-Frigos, 
numai pentru 
în jurul sumei 
dolari pe lună. Pe lingă acea
sta, firma mai achiziționează 
pentru O.N.U. paturi, cear
ceafuri, corturi și alte obiecte. 
Firma belgiană este prosperă 
sub oblăduirea O.N.U."

Este cunoscut că sosirea trupe
lor O.N.U. s-a făcut ta cererea 
primului ministru al Congoului, 
Patrice Lumumba. In acest caz 
devine concludent de partea 
cui acționează reprezentanții 
O.N.U. în Congo, din moment 
ce atunci cind era intr-adevăr 
nevoie de neamestec, pentru a 
permite guvernului legal să-și 
exercite funcțiunile, reprezen
tanții O.N.U. au intervenit brutal

de aprovizionare 
belgiene Da fr
ec re-i prezintă, 
alimente, focturi 
de un milion de

exdusiv „Uniunii miniere a Ka- 
tengei superioare- și societăți
lor afiliate acestei uniuni. Deși 
nominal este belgiană, acea
stă societate reprezintă un mă
nunchi de grupuri monopoliste, 
deoarece în societățile edia- 
cente ale lui „Union Miniere*4 
(Societe generate de Belgique, 
ARBED, SOFINA etc) găsești ca 
acționari „Banca Națională a 
Angiiei", „Chase Manhattan 
Bank“ o lui Nelson Rockefeller, 
banca franceză „Bcnque de 
Paris et des Pays Bas", al cărui 
președinte este fratele genera
lului De Gauile, 
palii ocțio.nari sînt 
gate cte Belgiei, 
Suediei, „Deutsche 
Printre societățile afiliate 
BED-ului (consorțiu monopolist 
sxJerurgic asociat cu „Union 
Miniere") găsim și societatea 
luxemburgbeză „Grolux- ale că
rei octiuni aparțin in majoritate 
Vaticanului. Așadar, nu este 
greu de înțeles cum a reușit 
„Union Miniere", care are o 
mare influență la O.N.U. prin 
intermediul reprezentanților ță
rilor colonialiste, să creeze in 
Katanga un guvern scizionist

Tendința de fărîmițare a ță
rilor africane de către colonia
liști a apărut deosebit de evi-

iar princi- 
familiiie re- 
Olandei 
Bank"

ți 
etc. 
AR-

dentă în timpul evenimentelor 
din Congo. Dar în același timp, 
a apărut mai evident și un alt 
lucru și anume, dorința crescin- 
dă a poporului congolez de 
unitate, slăbirea generală a in
fluenței separatismului, care 
s-a dovedit a fi o unealtă a im
perialismului străin.

Cit privește lupta desfășurată 
de puterile colonialiste pentru 
îndepărtarea de ta putere a 
lui Patrice Lumumba, prim mi
nistru ol guvernului legal con
golez, aceasta se explică prin 
aceea că politica sa mu con
vine puterilor imperialiste. Pa
trice Lumumba s-a pronunțat 
pentru scuturarea tutelei 
dentate, dovedind o 
energică anticolonialistă, 
festînd o atitudine de 
de re față de lumea 
cialistă. Înlăturarea fizică 
conducătorilor statului 
lez și folosirea unor marionete 
de genul Kasavubu și Chombe 
dovedesc că forțele agresive
N. A.T.O. se folosesc de steagul
O. N.U. pentru a-și realiza in
teresele lor colonialiste.

Colonialiștii au făcut tot ce 
le-a stat în putere pentru c-i 
transforma pe reprezentanții 
O.N.U. în Congo, inclusiv pe 
secretarul general, într-o armă 
a Jor, a agresorilor. Acest lucru 
este dovedit și de comportarea 
puterilor occidentale în cadrul 
dezbaterilor din Consiliul de 
Securitate, convocat la insisten
ța Uniunii Sovietice, pentru dis
cutarea măsurilor urgente ce 
se impun în legătură cu recen
tele evenimente din Congo, cît 
și în Adunarea Generală a 
O.N.U. în cadrul a numeroase 
ședințe ale O.N.U., Hammarsk- 
joeld s-a dovedit a fi un avocat 
al colonialiștilor. Toate cuvîn- 
tările sale în cadrul Adunării 
Generate a O.N.U. au încercat 
să acrediteze ideea falsă că 
trupele O.N.U. „nu au dreptul'* 
să ta măsuri pentru punerea în 
libertate a lui Patrice Lumumba, 
primul ministru al Republicii 
Congo. Potrivit afirmațiilor Iul 
Hammarskjoeld, ca și ale dele
gărilor puterilor colonialiste, a- 
semenea acțiuni ar fi un „a- 
mestec intolerabil" în treburile 
interne ale Congoului. Sub a- 
celași pretext ei s-au pronunțat 
împotriva dezarmării bandelor 
lui Mobutu și a convocării 
parlamentului congolez. După 
aceștia, bandele lui Mobu
tu patronate de Kasavubu sâ 
fie lăsate să taie și să spinzure 
în favoarea colonialiștilor, orice 
dezarmare a acestora neadu- 
cînd altceva decît... „haos“(? I). 
Nu întimplător ziarul irakian 
„Al Bilad" remarca .- „Kasavubu 
este agentul credincios al Bel
giei, iar Mobutu aparține mo
nopolurilor americane".

In cadrul Adunării Generate 
O.N.U. reprezentantul S.U.A. a

occi- 
pozițta 
mani- 
înere- 

so- 
a 

congo-

I
■

'vai
W-x-:

n 
in 
cu

declarat că S.U.A. deși ar 
putut sâ Intervină direct 
Congo, s-a mulțumit numai 
aprobarea acțiunilor reprezen
tanților O.N.U. Dar mai era 
oare nevoie de vreo cită ac
țiune a S.U.A., din moment ce 
comandamentul forțelor O.N.U. 
în Congo a servit cît se poate 
de bine interesele colonialiști
lor în Congo ?

In fața Adunării Generale 
O.N.U. s-au aflat spre exami
nare două proiecte de rezo
luție diametral opuse. Proiec
tul de rezoluție anglo-american 
care repetă vechile fraze gene
rate, sforăitoare, nepropunind 
nimic altceva decit adresarea 
de... rugăminți către Kasavubu» 
care „să asigure condiții" pen
tru întrunirea parlamentului 
congolez ; și proiectul de irezo< 
luție al celor 8 țări — Ceylon, 
Ghana, India, Indonezia, Irak, 
Iugoslavia, Maroc și R.A.U. cu
prinde o seamă de măsuri con
crete a căror aplicare ar putea 
modifica evoluția evenimentelor 
din Congo. Acest proiect 
cuprinde un minim strict ne
cesar pentru a restabili or
dinea în Congo, și a ajuta 
forțele politice sănătoase să 
restabilească legalitatea. Re
prezentanții țărilor socialiste la 
O.N.U. au arătat că tocmai 
de aceea sprijină acest proiect 
de rezoluție al celor 8 state. Re
prezentantul R.P. Romîne ta 
O.N.U. a arătat că : „...dacă nu 
vor fi întreprinse măsuri ener
gice pentru a modifica evoluția 
evenimentelor din Congo, pa
cea și securitatea în Africa și 
în întreaga lume vor fi amenin
țate serios".

La închiderea ediției aflăm că 
puse ta vot, nici una din cete 
două rezoluții nu a întrunit ma
joritatea necesară de două 
treimi.

Ultimele evenimente din Con
go au stîrnit Indignare și pro
test în rîndul opiniei publice 
mondiale. Cete ce se petrec 
in Congo conving popoarele 
Africii - după cum arăta și 
ziarul „Journal d’Egypte" - că 
ele „nu pot permite ciopîrțirea 
independenței atît de greu cîș- 
tigată, că puterile imperialiste 
trebuie făcute să înțeleagă câ 
nu mai au ce căuta în Africa, 
în sfîrșit că organizarea ordi- 
nei, politicii și stabilității eco
nomice a continentului revine 
incontestabil africanilor". Po
poarele africane care au primit 
cu bucurie adoptarea Declara
ției cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
aflate sub jugul colonial luptă 
cu un avint sporit pentru lichi
darea totală a colonialismului. 
Potrivit expresiei unui ziarist 
african- „gratiile de fier nu pot 
opri vîntul libertății".

CAROL ROMAN

Recepție în cinstea misiunii economice 
guvernamentale cubane

MOSCOVA 20 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 19 de
cembrie guvernul Uniunii So
vietice a organizat 
în cinstea misiunii 
guvernamentale a 
Cuba.

La recepție au 
Nikita Hrușciov, 
Furțeva, Aleksei Kosîghin, A- 
nastas Mikoian, Dmitri Po- 
leanski miniștri și alte perso
nalități din conducerea Uniu
nii Sovietice.

Luînd cuvîntul la recepție, 
Anastas Mikoian a subliniat 
că tratativele sovieto-cubane 
care au avut loc la Moscova 

și acordurile încheiate în

o recepție 
economice 
Republicii

participat 
Ekaterina

urma acestor tratative vor re
prezenta o contribuție substan
țială la dezvoltarea prieteniei 
dintre U.R.SS. și Cuba.

în cuvîntarea sa, Ernesto 
Guevara și-a exprimat satis
facția profundă față de fap
tul că misiunea pe care o 
conduce a îndeplinit însărci
narea ce i-a fost încredințată 
de guvernul Cubei. El a arătat 
că în Cuba vor intra curînd 
în funcțiune 100 de uzine și 
fabrici construite cu ajutorul 
Uniunii Sovietice și al altor 
țări socialiste. Bizuindu-ne pe 
aceasta, a spus Guevara, ne 
va fi mai ușor să mergem pe 
calea independenței.

<
*

Mi i

/

Un tablou îngrozitor : In Congo tilharil Iul Mobutu lovesc 
bestial, cu picioarele, un congo lez. Pentru care vină ? Pentru că 

a strigat : „Patria mea să fie Independentă !“
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Declarația 
Secretariatului 

Consiliului Mondial 
al Păcii

O La 19 decembrie se
cretariatul Consiliului Mon
dial al Păcii a dat publi
cității o declarație în care 
arată că de la arestarea 
primului ministru Lumum
ba situația din Congo s-a 
înrăutățit. Subliniind că 
„primejdia care amenință 
pacea în Africa și în în
treaga lume nu a fost nici
odată atît de gravă ca a- 
cum“, secretariatul Consi
liului Mondial al Păcii 
cheamă toți partizanii pă
cii să întreprindă acțiuni 
hotărîte.

S.UA

