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SPRE NOI SUCCESE
ÎN ÎNFLORIREA PATRIEI
Alături de întregul popor, 

tineretul patriei noastre 
a urmărit cu viu inte

res lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale, și a pri
mit cu însuflețire, cu deose
bită satisfacție rezultatele 
rodnice ale acestei sesiuni.

Marea Adunare Națională a 
aprobat bugetul de stat pe 
anul 1961, legea pentru îm
bunătățirea împărțirii admi
nistrative a teritoriului Repu
blicii Populare Romîne pre
cum și legea pentru modifi
carea unor articole din Con
stituția R.P.R.

Bugetul de stat pe anul 
1961, bugetul celui de al doi
lea an al planului de șase 
ani, oglindește cît de mult au 
crescut posibilitățile statului 
nostru democrat-popular de 
a asigura condițiile materiale 
necesare avîntului impetuos 
a-1 economiei naționale, creș
terii necontenite a nivelului 
de trai material și cultural 
ai oamenilor muncii. Volumul 
sporit al bugetului, natura 
veniturilor și destinația chel
tuielilor prevăzute în buget, 
reflectă succesele istorice, ob
ținute de poporul muncitor 
sub conducerea partidului. în 
țara noastră a învins socialis
mul, forțele de producție cu
nosc o creștere impetuoasă, 
economia națională se carac
terizează prin echilibru și 
stabilitate, printr-o dezvoltare 
continuu ascendentă.

Bugetul a fost alcătuit pe 
baza sarcinilor și obiective
lor planului de dezvoltare a 
economiei naționale pe anul 
1961 cuprinse în expunerea 
prezentată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
plenara C C. al P.M.R. din 
31 octombrie — 1 noiembrie 
a.c. în limbajul lapidar, dar 
convingător al cifrelor, bu
getul de stat pe 1961 exprimă 
datele de bază ale dezvoltării 
economiei naționale și ale 
creșterii bunăstării poporului 
In anul ce vine.

în bugetul de stat pe anul 
1961 sînt prevăzute venituri 
în sumă de 65,651 miliarde 
lei, cu o creștere de 14,2 la 
sută față de realizările pre
liminate ale anului 1960, iar 
cheltuieli în sumă de 64,801 
miliarde lei, cu o creștere de 
17,6 la sută față de cheltuie
lile pe anul 1960. In noul an 
vom avea un excedent buge
tar de 850 milioane lei.

Caracteristic pentru buge
tul nostru de stat este faptul 
că partea covârșitoare a ve
niturilor bugetare o oonstituie 
veniturile provenite din sec
torul socialist al economiei. 
Oglindind dezvoltarea con
strucției noastre socialiste, 
veniturile din sectorul socia
list al economiei reprezintă 
94 la sută din veniturile bu
getului. Totodată, deși veni
turile bănești ale populației 
vor crește în anul 1961 cu 
5,5 miliarde lei, ponderea im
pozitelor și taxelor de la 
populație în totalul venitu
rilor bugetare scade de la 
6,7 la sută cît a fost în 1960 
la 6 la sută în 1961. Aceasta 
în timp ce în țările capitalis
te impozitele și taxele apasă 
tot mai greu pe umerii ma
selor muncitoare, constituind 
sursa principală a veniturilor 
bugetare. Astfel, din 1938—39, 
pînă în 1958—1959 impozitele 
au crescut de 8 ori in Statele 
Unite și de 5,5 ori în Anglia. 
Chiar și după datele oficiale 
publicate în presa americană, 
impozitele plătite de o fami
lie americană cu venit mediu 
însumează peste 30 la sută 
din întregul ei venit. în 
S.U.A., Franța, Anglia, R. 
F. Germană, impozitele (fără 
impozitul pe cifra de afaceri

MAGAZINUL-ȘCOALĂ
In plin centrul orașului, pe 

8tr. Republicii, este unul dintre 
cele mai mari magazine alimen
tare din Brașov. De aceea pro
punerea conducerii și organiza
ției U.T.M. a școlii profesionale 
de comerț din localitate de a 
face din aceasta unitate un ma’ 
gazin-școală a fost primită cu 
mult interes. Și intr-adevăr, de 
la 6 noiembrie în spatele galan
tarelor au apărut două schim
buri de vînzătoare tinere, eleve 
ale școlii profesionale care se 
întrec în a asigura o deservire 
exemplară a cumpărătorilor.

Și rezultatele nu au întârziat 
să se arate. Dacă pînă la data 
de 5 noiembrie magazinul lu
cra sub plan cu 6,5 la sută, pînă 
la sfirșitul lunii — prin munca 

al marilor monopoluri) re
prezintă în prezent peste 70 
la sută din totalul venituri
lor din bugetul acestor țări.

Urmărind destinația dată în 
patria noastră principalelor 
cheltuieli bugetare din anul 
1961 avem imaginea măreței 
opere pașnice, constructive 
pe care o înfăptuiește popo
rul nostru sub conducerea 
partidului. 61,5 la sută din 
volumul total al cheltuielilor 
bugetare este destinat finan
țării economiei naționale. 
Pentru finanțarea investiții
lor se prevăd sume cu 24 
la sută mai mari d-ecit în 
1960. Ele vor fi destinate cu 
precădere industriei și îndeo
sebi ramurilor industriale ho- 
tărîtoare. Fonduri importante 
se vor aloca pentru finanța
rea de noi obiective industria
le. Volumul considerabil spo
rit al investițiilor reflectă po
litica partidului de dezvoltare 
a forțelor de producție pre
cum șj capacitatea economiei 
noastre de a finanța obiecti
ve tot mai însemnate pe baza 
măririi continue a acumulări
lor bănești ale statului.

Despre grija pe care parti
dul și sfatul nostru o acordă 
dezvoltării agriculturii vor 
bește faptul că în bugetul pe 
1961 se prevede ca pentru 
dezvoltarea producției agri
cole să se aloce din buget și 
din resursele proprii ale u- 
nităților agricole de stat suma 
de 7,346 miliarde lei. Va 
crește nivelul de mecanizare 
și chimizare a agriculturii, se 
vor efectua noi lucrări de 
hidroameliorații

în chip strălucit se oglin
dește în prevederile bugetului 
pe 1961, grija partidului și 
guvernului pentru creșterea 
continuă a nivelului de trai 
al poporului muncitor. Chel-

„Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. 3-a)

Duminica dimineața, în sala 
Teatrului C.C.S. din Capitala 
a avut loc serbarea școlilor 
medii și elementare din re
giunea București, închinata 
zilei de 30 Decembrie. Cele 
mai bune formații artistice 
din regiune — coruri, orches
tre, echipe de dansuri, reci
tatori — au prezentat un bo
gat și frumos program artistic. 
In fotografie, orchestra Ca
sei pionierilor din Alexandria.

Foto : N. STELORIAN 

atentă și entuziastă a elevelor — 
s-a înregistrat o depășire a pla
nului lunar cu 5,5 la sută.

In ziua în care am vizitat ma. 
gazinul, tov. Nicolaie State, res
ponsabilul unității, ne-a anunțat 
că pînă la 20 decembrie tinerele 
vînzătoare practicante au reușit 
să depășească volumul de vîn- 
zări cu 36.500 lei.

Toate elevele care lucrează în 
cele două schimburi la magazi- 
nul-școală din Brașov merită lau
de pentru sîfguința cu care se 
pregătesc pentru profesia aleasă. 
Dintre ele se cuvine să amintim 
in mod special pe Marcu Olim
pia, secretara organizației U.T.M. 
din școală, fruntașă la învăță
tură, Preda Stela, Tătaru Cristi
na, Biro Elisabela, Schmidt Cris. 
tina și Colceriu Claudia.

Marți 2'7 decembrie

A treia Consfătuire pe țară 
a scriitorilor tineri

Luni dimineața, 
în aula Bibliotecii 
centrale universita
re din Capitală au 
început lucrările 
celei de-a treia 
Consfătuiri pe țară 
a scriitorilor tineri.

La lucrările con
sfătuirii participă 
aproape 160 de scri
itori tineri din 
București și din în
treaga țară, precum 
și numeroși invi
tați : academicieni,

membri corespon
denți ai Academiei 
R. P. Romîne, scri
itori, critici lite-. 
rari, conducători 
ai unor organi
zații centrale, tineri 
muncitori, ziariști, 
studenți și alți oa
meni de cultură și 
artă.

Cuvîntul de des
chidere a fost rostit 
de acad. Mihai Be- 
niuc, prim-secretar

Cursuri 
pentru cadrele 
din gospodării 

colective
In centrele școlare agricole se 

termină în aceste zile cursurile 
de specializare a cadrelor de 
conducere din gospodăriile agri
cole colective, organizate anul 
acesta de Ministerul Agriculturii. 
Aceste cursuri au fost urmate de 
aproape 6.000 de președinți de 
gospodării colective, brigadieri 
de cîmp, zootehniști, viticultori, 
precum și de contabili. Ei și.au 
însușit noi cunoștințe de orga
nizare a muncii, economie agra
ră, agrotehnică, viticultură, zoo
tehnie, evidență contabilă, cul
tură generală etc.

De cîteva zile au început în 58 
de centre școlare agricole, pregă
tirile pentru deschiderea noului 
an de învățămînt pentru cadrele 
de conducere ale gospodăriilor 
colective. Ministerul Agriculturii 
a prevăzut ca, în anul 1961, 
cursurile de specializare să fie 
urmate de peste 13.000 de pre. 
ședinți, brigadieri și contabili 
din gospodăriile colective, mai 
mult decît dublu față de numă
rul de cadre din aceste unități 
pregătite în ultimii 10 ani.

(Agerpres) 

al Uniunii scriitori
lor.

în continuare, 
scriitorul Aurel Mi- 
hale, secretar al 
Uniunii scriitorilor, 
a dat citire rapor
tului asupra crea
ției scriitorilor ti
neri din țara noas
tră.

Au avut loc apoi 
discuții la raportul 
prezentat.

(Agerpres)

95 întreprinderi din regiunea Ploești 
și-au îndeplinit planul anual

Pînă la 26 decembrie, 95 în
treprinderi industriale și imi
tați economice din regiunea 
Ploești și-au îndeplinit sarci
nile de producție și angaja
mentele luate pentru anul 
1960. Printre acestea se nu
mără rafinăria nr. 1, uzinele 
chimice din Ploești și Flo- 
rești etc.

Colectivul rafinăriei nr. 1, 
de exemplu, a produs pînă

La nivelul indicilor 
anului 1961

Muncitorii laminorului de 
profile de la Combinatul side
rurgic din Hunedoara au rea
lizat luna aceasta, în mecUe 
zilnic cîte 325 tone de lami
nate peste sarcinile de plan. 
Aceasta înseamnă că ei au 
atins obiectivul propus prin 
inițiativa pornită recent de a 
realiza încă în acest an indici 
de utilizare a laminorului la 
nivelul planificat pentru anul 
viitor.

Ca rezultat al aplicării aces
tei inițiative, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la cele 
două laminoare de profile ale

Citiți
In pag. 2-a:

- Pentru întărirea muncii 
de educație comunistă In 
rîndul studenților.

- Ziarul la cititor, în 
timpjil cel mai scurt!

— Sport.

In pag. 4-a:
— Din t>iafa și lupta tine- 

ritului lumii.

Munca practică ocupă un 
loc important în cadrul ac
tivității elevilor Școlii medii 
nr. 23 din București. Maistrul 
Gheorghe Alexandru îi în
drumă pe elevi în tainele 

lâcă tu seriei.

Foto : M. ISTRATE

Vizite prietenești
La Șantierul Naval, din Galați 

au venit în vizită recent 70 de 
tineri colectiviști din satele Chi- 
raftei și Măstăcani din raionul 
Bujor.

Tinerii muncitori de la șan
tierul naval Galați au primit cu 
multă căldură vizita colectiviști
lor. Constructorii navali au con
dus pe tinerii colectiviști prin 
sectoare, le-au vorbit despre suc
cesele lor în muncă și au vizitat 
împreună motonavele și cargou
rile aflate în fabricație. Seara, 
împreună cu tinerii constructori 
navali și cu tineri din alte în. 
treprinderi ale orașului, tinerii 
colectiviști au petrecut la „Joia 
tineretului" în cîntec și dans, 
între tinerii muncitori și co
lectiviști s-mu lega* strînse 
prietenii.

Oaspeții au invitat pe tinerii 
constructori navali la ei acasă, 
cu prilejul sărbătoririi majora
tului tinerilor în cele două gos
podării din Chiraftei și Măstă~ 
câni.

Distincții pionierești
Zilele acestea, 88 de pionieri 

de la Școala medie „Unirea** 
și Școala nr. 6 de 7 ani din Tg. 
Mureș, care au îndeplinit con
dițiile de obținere a distincțiilor 
pionierești, au primit steluțele 
roșii.

In cinstea zilei de 30 Decem
brie vor primi steluțele roșii 
sute de pionieri din școlile re
giunii Mureș-Autonome Ma
ghiare.

(Agerpres)

acum peste planul anual a- 
proape 10.000 tone produse 
petrolifere și a economisit 
peste plan la prețul de cost 
8.597.000 lei. întreprinderile 
din regiune care și-au înde
plinit planul anual au reali
zat pînă acum economii la 
prețul de cost în valoare de 
peste 150.000.000 lei.

(Agerpres»)

combinatului au obținut în 
22 de zile din luna a- 
ceasta 8.400 tone de profile și 
laminate finite mai mult de
cît prevedea planul.

Printre colectivele de side- 
rurgiști care s-au alăturat a- 
cestei inițiative se numără și 
cel de la secția I furnale. 
Și în această secție, Ia cele 3 
furnale, care au lucrat din plin 
s-au realizat în ultimele zile 
indici de utilizare la nivelul 
celor planificați pentru anul 
viitor.

(Agerprea)

LA UZINELE 
„1 MAI“—PLOEȘTI

Era spre sfîrșitul zilei de 
22 decembrie. La ora a- 
ceea, în uzine, fabrici 

și rafinării, cei din schimbul 
doi începuseră lucrul. In ma
rea sală de festivități a Uzi
nelor „1 Mai“ însă, cîțiva ti
neri, fete și băieți, rînduiau 
de zor scaunele, ghivecele cu 
flori, împodobeau scena. Pe 
fondul roșu al pînzei cu care 
era drapată, scria cu litere al
be : „Sărbătoarea majoratu
lui “. Pentru sărbătoarea ma
joratului se pregătea sala.

Aici s au adunat mai tîrziu 
sute de fete și băieți. Sînt cei 
care împlinesc anul acesta 18 
ani. Era prima sărbătoare de 
acest fel în orașul și regiunea 
Ploești, și trebuia cinstită 
cum se cuvine. Au venit și 
mulți (părinți ca și alți mun
citori cu părul cărunt care au 
ținut să ia parte la această 
sărbătoare.

Cei care s-au urcat la tri-' 
bună au vorbit despre drep
turile și datoriile tinerilor din 
țara noastră care se străduiesc 
să răspundă grijii cu care 
partidul înconjoară tînăra ge
nerație, o educă în spiritul 
unor înalte idealuri. Trecînd 
pragul majoratului, fiecaire 
tînăr dorește să devină mai 
matur în gîndire, mai harnic 
și mai pregătit ca înainte, 
mai pasionat în însușirea ști
inței și culturii, mai entuziast 
și hotărît, pentru a fi folosi
tor patriei și întregului nos
tru popor. Tinerilor li s-a vor
bit despre drepturile consfin
țite în cea mai largă și de
mocratică constituție pe care 
a avut-o vreodată poporul ță
rii noastre — Constituția 
R.P.R., despre felul în care 
prind viață zi de zi aceste 
drepturi.

Rînd pe rînd au urcat pe 
scenă tineri muncitori din pe
trol. strungari, elevi etc. ca 
să fie felicitați pentru cele 18 
primăveri, ca să li se ureze 
spor la muncă și învățătură. 
Am întîlnit aici și pe filatoa- 
rea Valerica Dinu. Venise cu 
un grup de fete — textiliste la 
„Dorobanțul^ — la sărbătoarea 
celor de 18 ani. Era emoționa
tă. Numai cînd a devenit 
muncitoare, cînd i s-a dat 
în grijă mașina, a fost 
la fel de sfioasă — ne-a 
mărturisit. O altă sărbă
torită, Margareta Duca, la
borantă la Rafinăria nr. 2 și 
elevă în clasa a IX-a la li
ceul seral, îmi spunea că ea 
trăiește cu acest prilej clipele

In regiunea
Peste 180 de elevi, fii de ’mun

citori și colectiviști din orașul 
Constanța și regiunea Dobro- 
gea, și-au serbat zilele acestea 
majoratul.

Intr-o atmosferă de entuziasm, 
tovarășii Ion Petre, prim-secretar 
al Comitetuiui orășenesc U.T.M., 
dr. Alexandru Dumitru, vicepre
ședinte al sfatului popular oră-

Carnavalul tineretului
Peste 5000 de tineri bucur 

reșteni, fruntași în producție și 
la învățătură, vor petrece îm
preună tradiționala noapte de 
anul nou. Este al treilea an în 
care, Comitetul Orășenesc Bucu
rești al U.T.M, organizează pen. 
tru ei, în sălile Palatului Repu
blicii Populare Romîne, carna
valul tineretului.

Programul carnavalului, oferă 
participanților momente distrac
tive și numeroase surprize. Car
navalul se va desfășura în 6 săli 
ale palatului ; fiecare sală va fi 
ornamentată într-un mod deose
bit. Voia bună și veselia tineri
lor vor fi întreținute de progra
me artistice la care își dau con
cursul cunoscuți artiști de la 
Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“, de la Teatrul de Operetă 
și de la Circul de Stat, orchestre 
de muzică populară și ușoară. 
Din program nu lipsesc plugușo. 
ml, răvașele satirice și Moș Ge- 
rilă, care ÎȘÎ va face apariția, 
împreună cu noul născut — a- 
nul 1961 — într-un mod întra- 
devăr... surprinzător.

Curtea palatului va fi lumina, 
ta feeric de reflectoare, jocuri 
de artificii, focuri bengale etc.

Numeroși alți tineri din Ca-

Brigăzi 
științifice

Pe lingă casa de cultură 
din orașul Tecuci au fost 
create recent 3 brigăzi știin
țifice, formate din 30 de spe
cialiști din diferite domenii 
de activitate. Pînă acum, pe 
lîngă acest lăcaș de cultură a 
funcționat o singură brigadă 
științifică care în ultimele 5 
luni a avut 26 întâlniri cu 
țăranii muncitori din raion. 
Activitatea brigăzii științifice 
este prețuită de țăranii mun
citori. La întâlnirile pe care 
brigada le-a avut în sate au 
participat peste 11.000 de ță
rani muncitori.

(Agerpres)

Sărbătoarea 
majoratului

unei duble bucurii. Tot în a- 
ceastă zi, la 22 decembrie, cînd 
a pășit pragul majoratului, ra
finăria unde lucrează și-a în
deplinit sarcinile de producție» 
pe anul I960. Utemista Elena{ 
Robu, elevă la Școala medie 1 
tehnică sanitară din Ploești,ț 

a rămas orfană de mică. Dar 
partidul, statul nostru au fă
cut ca visurile să i se împli
nească. Cînd va termina școa
la se va duce să muncească 
acolo unde a visat, să aline 
durerile, să lupte pentru să
nătatea oamenilor.

Grupuri de pionieri au în- 
mînat garoafe sărbătoriților. 
Din partea conducerii Școlii 
tehnice sanitare și a comite
tului U.T.M. pe școală, celor 
113 elevi sărbătoriți le-au fost 
înmînate cărți cu dedicația 
„Un dar cu prilejul majoratu
lui - 196O’k.

Au luat cuvîntul, dintre cei 
sărbătoriți, Elena Iordache, se
cretara comitetului U.T.M. de 
la cooperativa „Drumul nos- 
tru“, strungarul Aurel Ale
xandru din cadrul secției sa- 
pe-foraj a Uzinelor „1 Mai“, 
Ovidiu Alexandru și mulți 
alții. Toți și-au mărturisit ho- 
tărîrea de a munci din toată 
inima, de a învăța cît mai 
mult pentru a deveni demni 
fii ai patriei socialiste.

In încheierea sărbătorii a 
urmat un frumos program ar
tistic susținut de formațiile 
artistice ale Uzinelor „1 Mai’4 
și brigada artistică de la 
O.C.L. Produse Industriale. 
Pînă seara tîrziu s-a dansat.

N. PUIU 
corespondentul 

„Scîntevi tineretului** 
pentru regiunea Ploești

Dobrogea
șenesc, și Ion Lungu, directorul 
Școlii medii nr. 3 din Constanța! 
au vorbit sărbătoriților despre 
importanța acestui eveniment 
deosebit din viața lor, despre 
drepturile și îndatoririle ce ie 
revin ca cetățeni majori ai pa
triei, felicitîndu-i și urîndu-le 
succes la învățătură și în viață.

(Agerpres)

pitală își vor petrece noaptea de 
anul nou la casele de cultură 
ale tineretului și în alte săli, 
unde comitetele raionale U.T.M. 
organizează revelionul.

In ziua de 1 ianuarie 1961, în 
sălile Palatului R_ P. Romîne 
vor petrece mii de purtători ai 
cravatelor roșii și școlari. Car
navaluri pentru pionieri și șco
lari se vor mm organiza de ase
menea și Ia casele de cultură 
ale tineretului.

-- •--

Foto : AGERPRES

La Piatra Neamț
La Piatra Neamț au ’ fost 

sărbătoriți zilele trecu
te peste 100 de tineri 

din oraș care au împlinit 
vîrsta de 18 ani, vîrsta ma
joratului. Sărbătoarea a fost 
încununarea unui șir de ac
țiuni cu caracter educativ, 
prin intermediul cărora ti
nerii au fost pregătiți s-o în- 
tîmpine. Conferințe despre 
Constituția Republicii Popu
lare Romîne, despre trăsă
turile caracteristice ale omu
lui de tip nou, ori despre 
știință și religie au îmbo
gățit cunoștințele tinerilor, 
le-au lămurit în același timp 
importanța și sensul majora
tului, vîrsta la care visele 
prind contururi tot mai ^si
gure, în regimul nostru, cînd 
ei intră în rîndurile oameni
lor cu drepturi și răspunderi 
deosebite în viața obștească. 
Au fost vizitate întreprinderi 
din localitate și împrejurimi, 
muzeul Doftana.

„Joile tineretului", consa
crate majoratului, în care 
tinerii s-au întîlnit cu co
muniști, au ascultat diferi
te expuneri, au învățat cîn- 
tece și poezii, au luat parte 
la simpozioane, acestea și 
multe alie acțiuni ce au avut 
loc în aproape toate organi
zațiile U.T.M. din oraș în 
vederea sărbătoririi majora
tului, au făcut ca. ziua de 
22 decembrie 1960, să fie- 
pentru tinerii de 18 ani din 
Piatra Neamț o zi de neui
tat.

Fețele celor sărbătoriți, 

muncitori, elevi, tineri din 
cartierele orașului, pline de 
emoție, exprimau încrederea 
și elanul cu care pășesc în 
rîndul oamenilor cu depline 
răspunderi, certitudinea că 
viața li se deschide înainte 
luminoasă și primitoare. Fie
care tînăr de 18 ani are as
tăzi siguranța că drumul 
lui e limpede și sigur, 
că toată forța și avîntul 
tinereții lui va fi pus în sluj
ba desăvîrșirii frumuseții și 
măreției vieții. Cuvintele lui 
Gheorghe Moldoveanu și Ion 
Trenchea de la Fabrica „Re
construcția", al Elenei Jora, 
elevă la Școala medie nr. 2, 
al lui Mihai Teaci de la Școa
la profesională auto, rostite 
în numele sărbătoriților, ex
primau recunoștința lor față 
de partidul și statul nostru, 
pentru condițiile în care au 
crescut, pentru atenția deose
bită cu care e privită astăzi 
trecerea lor în rîndul oame
nilor majori. Sosirea grupului 
masiv al celor 40 de pionieri, 
care i-au felicitat pe sărbă
toriți în numele purtătorilor 
cravatei roșii din oraș, a con
tribuit la înfrumusețarea mo
mentului acesta însemnat din 
viața tinerilor.

GEORGE MUNTEAN



Pentru întărirea muncii de educație 
comunistă în rindul studenților

Ziarul la cititor, 
în timpul cel mai scurt!

Zilele trecute a avut loc la 
Casa de cultură a studenților 
„Grigore Preoteasa" din Capi
tală, cea de a IV-a conferință 
pentru darea de seamă și ale
gerea noului consiliu al U.A.S. 
pe Centrul universitar Bucu
rești. La lucrările conferinței 
a>; participat tovarășii Manea 
Mănescu, șeful secției știință 
a C.C. al P.M.R.. membru al 
C.C. al P.M.R., Ilie Murgules- 
eu, ministru al Invățămîntului 
ti Culturii, Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., 
Traian Dudaș, secretar al Co
mitetului orășenesc P.M.R.- 
București, prim secretar al 
Comitetului centrului universi
tar de partid, rectori ai insti
tuțiilor de învățămînt supe
rior din Capitală, academi
cieni, profesori, directori de 
Întreprinderi, tineri muncitori 
și elevi.

Darea de seamă, prezentată 
de tovarășul Ghiță Florea, 
președintele consiliului U.A.3. 
București și participanții la 
discuții, pornind de la indica
țiile cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej la cea de a II-a Con
ferință Națională a U.A.S.R. 
— indicații care au constituit 
programul concret de mun
că al U.A.S.R. — au ana
lizat munca desfășurată de 
asociațiile studenților din in
stituțiile de învățămînt supe
rior bucureștene în ultimii doi 
ani, contribuția acestora la 
pregătirea profesională temei
nică a studenților, la educarea 
politică, ideologică și morală, 
la mobilizarea lor pentru par
ticiparea activă la construcția 
socialistă. Conferința a stabi
lit sarcinile care stau în fața 
Studențimii bucureștene în 
vederea îmbunătățirii conti
nue a muncii lor, a participă
rii lor active, tot mai însufle
țite, la realizarea sarcinilor 
mărețe pe care Congresul 
ăl III-lea al P.M.R. le-a pus 
în fața întregului popor pen
tru desăvîrșirea construcției 
Socialiste în patria noastră.

Darea de seamă și partici
panții la discuții au exprimat, 
în numele studențimii bucu
reștene, adînca recunoștință 
pentru grija cu care partidul, 
guvernul și întregul nostru 
popor înconjoară tineretul 
studios din patria noastră, 
pentru ca acesta să învețe, să 
muncească și să trăiască în 
condiții optime, pentru grija 
Cu care organele și organiza
țiile de partid se preocupă de 
îndrumarea permanentă a ac
tivității studențimii noâstre. 
Conducerea de către organiza
țiile de partid și îndrumarea 
de către organizațiile U.T.M. 
au chezășuit obținerea unor 
succese însemnate în activita
tea asociațiilor studenților.

Majoritatea studenților ce
hii mai mare centru universi
tar din țară a dat dovadă de 
o înaltă conștiință înțelegînd 
profund menirea lor viitoare 
în vederea căreia trebuie să 
se pregătească cu pasiune, cu 
hărnicie, pe băncile facultăți
lor. Expresia creșterii conti
nue a responsabilității studen
ților față de Sarcinile lor pro
fesionale, o constituie rezulta
tele tot mai bune pe care le 
Obțin aceștia la învățătură. în 
anul Universitar 1959—1960, 
Spre exemplu, 95 la sută din 
numărul total al studenților 
au promovat. Demn de remar
cat este faptul că peste 70 la 
sută din numărul studenților 
au obținut note între 7-10.

Așa cum se sublinia în 
darea de seamă și în cadrul 
discuțiilor, asociațiile studen
ților au înțeles mai bine că 
pregătirea profesională este 
Indisolubil legată de munca 
de educație.

în educarea comunista a 
Viitorilor specialiști un loc în
semnat îl ocupă studiul știin
țelor sociale, care îl ajută pe 
studenți să-și formeze o con
cepție științifică, materialistă 
despre natură și societate, să 
Înțeleagă mai bine celelalte 
materii, să cunoască și să 
înțeleagă temeinic politica 
partidului și statului nostru, 
îi ajută să devină buni cetă
țeni ai patriei, Înflăcărați 
luptători pe tărîmul muncii 
constructive în patria noastră.

Asociațiile studenților au 
manifestat o mat mare preocu
pare decît în trecut pentru 
modul în care studenții se pre
gătesc la științele sociale. A 

Sfat la portiță.
Foto : AGERPRES

crescut interesul general al 
studenților pentru studiul 
științelor sociăle. Astfel stu
denții de la facultățile de 
mecanică, metalurgie (I.P.), 
geografie (Universitate), I.S.E., 
Institutul „Maxim Gorki" 
etc. manifestă o preocupare 
crescîndă pentru studiul socia
lismului științific, al economiei 
politice, al materialismului 
dialectic obținînd rezultate tot 
mai bune la examene.

A fost relevată, de aseme
nea, preocuparea asociațiilor 
studenților, alături de organi
zațiile U.T.M. pentru sprijini
rea studenților ca aceștia să 
cunoască și sâ înțeleagă mai 
profund unele documente im
portante de partid și de stat, 
să manifeste un interes tot 
mai mare pentru cunoașterea 
evenimentelor interne și inter
naționale.

O atenție deosebită au acor
dat asociațiile studenților ac
țiunilor menite să dezvolte în 

Pe marginea conferinței de dare de seamă 
și alegerea noului consiliu al U. A. S. 

din Centrul universitar București

rîndu] studenților mîndxia pa
triotică pentru marile reali
zări obținute de poporul no
stru în anii regimului de de
mocrație populară, pentru bo
gățiile și frumusețea patriei; 
să facă cunoscute studenților 
tradițiile glorioase de luptă 
ale clasei muncitoare, ale 
partidului și ale U.T.C.

în munca de educare pa
triotică, de dezvoltare a dra
gostei pentru oamenii muncii, 
a respectului față de munca 
productivă, un loc important 
l-a ocupat antrenarea studen
ților la realizarea unor sar
cini productive în timpul prac
ticii, la munca patriotică. 
Au fost relevate o seamă de 
forme și metode folosite în li
nele institute, cum ar fi, de 
pildă, institutele: politehnic, 
petrol, gaze și geologie, con
strucții, agronomie — pentru 
ca studenții să albă legături 
permanente cu producția, pe 
întreg parcursul anului uni
versitar.

întreaga activitate desfășu
rată de asociațiile studenților, 
în scopul educării studenților 
a contribuit — așa cum subli
niază dezbaterile Conferinței 
- la sporirea exigenței colec
tivelor studențești față de 
munca și pregătirea profesio
nală a fiecărui student. Ia 
crearea unei opinii de masă, 
combative împotriva acelora 
câre încalcă obligațiile stu
dențești.

în darea de seamă și în ca
drul discuțiilor s-a arătat că 
în facultăți mai sînt încă stu
denți care nu se pregătesc cu 
seriozitate, învață superficial, 
în sesiunile de examene, își 
amină examenele pînă la se
siunea din toamnă — denumi
tă pe bună dreptate în confe
rință ca sesiune a mediocrită
ții — cînd unii studenți, ce-i 
drept puțini la număr, se pre
zintă la examen în speranța 
că vor obține o notă de tre
cere, recurgînd uneori la 
reexaminări repetate. Asocia
țiile studenților de la Institu
tul agronomic și Institutul 
politehnic au fost criticate în 
conferință pentru că au ma
nifestat puțină exigență față 
de unii studenți, lăslndu-î 
să-și amîne mereu examenele 
pentru toamnă, să obțină re
zultate slabe.

Conferința a analizat cauze
le pentru care în unele facul
tăți mai există încă studenți 
Ce dovedesc lipsă de răspun
dere pentru propria lor pre
gătire. Cei care obțin rezulta
te slabe la învățătură, din ce 
în ce mai puțini la număr, 
sînt tocmai acele elemente 
înapoiate, inculte, indiscipli- 
nate rupte de colectiv, care 
se strecoară de la an la an cu 
rezultate slabe, cu reexami
nări. Faptul că asemenea ele
mente mai există în rîndul 
studenților bucureștfnl își gă
sește explicația în aceea că 
unele asociații ale studenților 
au slăbit munca educativă, 
automulțumindu-se cu unele 
succese obținute, socotind că 
în colectivele lor s-au rezol
vat toate problemele. Opinia 
colectivului a acționat mai 
slab, exigența studenților a 

slăbit. în acest climat de 
automulțumire au apărut la 
Institutul de construcții, la
I.C.F.,  la Conservator unele 
manifestări nesănătoase la 
unii studenți care au încălcat 
regulile’ conduitei morale a 
studentului de tip nou.

Conferința a arătat că este 
necesar să existe o mai vie 
preocupare din partea asocia
țiilor studenților pentru a dez
volta și mai puternic interesul 
studenților pentru însușirea 
științelor sociale, pentru a or
ganiza acele forme de studiu 
menite să ofere studenților 
posibilitatea de a aprofunda 
științele sociale, de a-și îmbo
găți cunoștințele ideologice și 
în afara orelor de curs.

Darea de seamă și unii vor
bitori au arătat că există în 
cadrul unor asociații o expe
riență pozitivă privind munca 
de educare politică desfășura
tă la nivelul grupelor, cu fie
care om. Astfel, la Institutul

„Maxim Gorki*, la I.M.F. sînt 
grupe întregi care au promo- 
vat integral, cu rezultate bune, 
la învățătură și în rindul că
rora domnește o atmosferă da 
studiu, de muncă, o disciplină 
serioasă. Conferința a a- 
rătat insă că această expe
riență nu este suficient folo
sită. Unele asociații ale stu
denților desfășoară o muncă 
de educație politică nu acolo 
unde este centrul activității 
studenților, in grupă și ani, 
ci se rezumă sâ ducă activita
tea la nivelul facultății, la ni
velul institutelor, ceea ce 
duce la formalism, la o mun
că lipsită de conținut și efi
ciență. In deosebi există mari 
neajunsuri în ce privește mun
ca de educație desfășurată cu 
fiecare student în parte. Nu se 
merge pînă la cunoașterea 
studenților. Individului, a a- 
mântuitelor privind viața, 
munca, comportarea acestora, 
atitudinea lor morală, a antu
rajului ta care trăiesc, cu cine 
stat prieteni.

Conferința a cerut asocia
țiilor studenților să deplase
ze centrul de greutate al ac
tivității educative in grupe, 
în ani, să se ocupe de fie
care student, cu grijă, cu tact, 
să-l determine să-și respecte 
îndatoririle, să-l obișnuiască 
să studieze organizat, să mun
cească continuu, să-1 tragă la 
răspundere ; să-l ajute pe toți 
studenții să aibă o comporta
re, o ținută demnă de un stu
dent al patriei noastre. In 
locul excesului de ședințe 
care se țin în unele institute, 
și în care, de multe ori, se 
poartă discuții sterile, cadre
le asociațiilor să meargă în 
ani, ta grupe, să se ocupe 
concret de problemele pe care 
le ridică activitatea practică a 
studenților.

In cadrul conferinței s-a 
arătat că trebuie să existe o 
mai mare preocupare pentru 
felul cum se comportă stu
denții in societate, ta viața 
din afara institutului, îndru- 
mîndu-i cum să-și folosească 
timpul, veghind ca aceștia să 
aibă o comportare civilizată, 
o ținută corespunzătoare, să-și 
petreacă timpul ta activități 
utile, să citească cărți folo
sitoare formării lor intelec
tuale.

S-a apreciat faptul că aso
ciațiile studenților au dove
dit O mai mare grijă pentru 
probleme sociale, au vegheat 
la buna gospodărire a fondu
rilor care stat puse la dis
poziție de către stat pentru 
ca studenții să se bucure de 
condițiile tot mai bune de 
viață și de învățătură : asis
tență medicală, confortul la că
mine, masa la cantină, odihnă 
ta stațiuni balneo-climaterice 
etc. Ele s-aU preocupat mai 
mult de organizarea vieții stu
denților cămtaiști, de educarea 
lor pentru ca aceștia să do
vedească mai multă grijă 
pentru bunurile ce le stat 
puse la dispoziție. în majo
ritatea căminelor și la unele 
cantine a fost introdusă auto- 
deservirea

Conferința a arătat Insă că 
unele asociații ale studenți
lor nu și-au respectat întru 

totul una din obligațiile prin
cipale statutare ce o aveau de 
a se ocupa de problemele so- 
Cial-gospodărești. Comisia so
cială pe centrul universitar 
Și comisiile sociale pe insti
tute au scăpat din vedere o 
Seamă de probleme. Acestea 
n-au controlat cum sînt gos
podărite căminele pentru ca 
Studenții să beneficieze de 
toate condițiile ce le sint puse 
la dispoziție, n-au organizat 
activitate educativă ta cămi
ne, nau controlat suficient 
cum se desfășoară autodeser- 
virea, cum iși îngrijesc stu
denții căminele. De asemenea, 
insuficient s-au ocupat aso
ciațiile studenților ca la can
tinele studenților să fie bine 
folosite fondurile pentru pre 
gătirea unor mîncâruri con
sistente, gustoase, variate. In 
ultimii doi ani s-au acordat 
studenților merituoși la învă
țătură și munca obștească, 
ajutoare în îmbrăcăminte ta 
valoare de 1X00.000 lei. Con
ferința a criticat însă faptul 
că asociațiile studenților nu 
au folosit toți bani; care sint 
alocați pentru aceste ajutoa
re, nu s au interesat îndea
proape de nevoile studenților.

S-a cerut asociațiilor stu
denților să-și îndeplinească 
mai bine a tribuțiile social- 
gospodărești pe care le au : să 
vegheze In Ce ccridițij învață 
și trăiesc studenții cămlniști 
și necâminiști, să se ocupe de 
acei studenți care se căsăto
resc, iși întemeiază un cămin, 
să I ajute să-și înjghebeze o 
gospodărie.

Conferința pentru dare de 
seamă și alegerea noului con
siliu al U.A.S. București a 
analizat pe larg toate aspec
tele activității studenților, a 
stabilit măsuri importante 
pentru ca asociațiile studenți
lor din institutele de învăță- 
mint superior bucureștene 
să-și îmbunătățească continuu 
activitatea, să sporească con
tribuția acestora la educarea 
și pregătirea multilaterală a 
unor specialiști care să-și 
pună întreaga lor capacitate 
de muncă, tot talentul și 
toată energia lor ta slujba 
patriei.

LUCREȚIA LUSTIG

In cctiv-ictea brigăzii de ti
neret numărul 3, condusă de 
Marin Tănase. din secția bo
binai a Uzinelor „Klement 
Gottwald" t-a încetățenit 
demult obiceiul ca, diminea
ța, inojnte de începerea lu
crului, sc se citecscă în co
mun ziarele proaspăt apă

rute.
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A Apărut

„LUPTA DE CLASA"
organ teoretic și politic al 
C.C. al P.M.R. - nr. 12 - 

decembrie 1960.

Acest număr se deschide cu 
articolul „Ud document — 
program al mișcării comuniste 
mondiale44 semnat de Ștefan 
Voicu. Sînt publicate âe ase
menea, printre altele, artico
lele „Creșterea bunăstării oa
menilor muncii — obiectiv su
prem al politicii partidului44 
de Manea Mânescu, „Parti
dul Comunist Francez la a 
40-a aniversare44 de Jacques 
Duclos. La rubrica „Din ex
periența conducerii de partid 
a economiei44 putem citi arti
colul lui V. Mihuț „Munca 
organizatorică și politică con
cretă, chezășia îndeplinirii 
planului de stat”. Sînt publi
cate de asemenea rubricile 
„Din presa partidelor comu
niste și muncitorești", „Criti
că și bibliografie".

O imagine din Întilnirea feminini de baschet : „Mureșul" Tg. 
Mureș - „Constructorul" Bucu rești disputata duminică în salo 

Di noma.

Baschet
Duminica, în sala sporturilor 

FloreasOa, Știința Craiova a pro
dus surpriza campionatului re
publican de baschet, îtivingînd pe 
Rapid cu 93-76 (52^35). Ir. ce
lelalte meciuri disputate în Ca
pitală C.C.A. a întrecut pe Di
namo Oradea cu 89-60 (34-26) 
și Știința București a ciști gât 
cu 77-54 (32-27) ia C.S.M. Ga
lați.

La Iași, echipa Voința din lo
calitate a reușit sa întreacă pe 
Știința Cluj cu 72-66 (33-41).

Iată cîleva din cele mai im
portante rezultate ale campiona
tului feminin : Știința Bucu.

Eleoa Mărvuleeca—Piatra 
Neamț.

Absolvenții Institutului 
de Învățămînt superior, 
cursuri de zi, care n-au 
promovat examenul de 
stat, fiind încadrați ta pro
ducție, beneficiază de un 
concediu fără platâ de cel 
mult 30 de zile, în vederea 
susținerii examenului de 
stat

Valentin Mihăescu — Bo
toșani.

Intr-adevăr, în televiziu
nea modernă capătă un 
rol din ce ta ce mai im
portant Înregistrările emi
siunilor de televiziune. Pe 
lingă metoda cunoscută a 
fotografierii imaginilor pe 
o peliculă cinematografică, 
s-a experimentat ta ultimul 
timp utilizarea înregistrării 
magnetice a imaginilor. 
Aici insă s au întîmpinat 
greutăți deoarece pentru a 
se înregistra pe un magne
tofon normă] imagini de 
televiziune, banda de frec
vențe ar trebui lărgită de 
circa 300 de ori.

Ih momentul de față toa
te sistemele de înregistrare 
a imaginilor de televiziune 
se găsesc încă în faza ex
perimentală. Totuși se 
poate afirma de Pe acum 
că metoda de înregistrare 
magnetică este mai simplă 
decit fotografierea imaginii 
datorită faptului că nu este 
necesar procesul complicat 
de prelucrare a peliculei. 
In plus este posibilă reda
rea Imediată a imaginii. 
Banda de magnetofon are 
de altfel și o caracteris
tică de frecvență mâi linia 
ră decit filmul șl o dina
mică mult mai largă, cali
tăți care favorizează lărgi
rea gamei de strălucire a

rești — Știința I.C.F. 61-31 
(3412) ; Constructorul Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș 
36-45 (22-26) ; Voința Brașov 
— Voința T&. Mureș 54.39 
(30-15).

Voîel
In întilnirea cea nvai importau, 

tă a campionatului feminin de 
volei, echipa Dinamo București 
a întrecut Rapid cu 3-1 (15-6 ; 
15-10 ; 1215 ; 15-9). Cu aceas. 
ta nouă Victorie echipa dinamo- 
vistă își consolidează locul de 
fruntașă a clasamentului cu 22 
de puncte, urmată de Rapid cu 
20 puncte.

Imaginii redate, precum și 
fidelitatea gradației nuan
țelor.

Cătălin Bădescu — Turnu 
Severin.

Bucegii și zonele limi
trofe : Di ham, Gîrbova, 
Piatra Mare, oferă prin va 
rietatea reliefului loț, nu
meroase posibilități pentru 
practicarea schiului de toa
te gradele. Pentru compe
tiții menționăm Valea cu 
Brazi, denumită și Valea 
lui Carp : porțiunea cen
trală a Văii Albe; pirtia 
de sub Poiana Tirlelor — 
Bușteni ; Valea Cerbului pe 
porțiunea dintre Virfu] O- 
mul și căldările superioare 
ale văii.

Schiul alpin poate fi 
practicat pe muntele Di 
ham, sau pe platoul Buce- 
gilor între Virfui cu Dor
— Piatra Arsă — Babele, 
Obîrșia sau Peștera. Pe iti
nerarul Omul — Doamnele
— Strunga - Peștera sau 
pe traseul de traversare 
din Vaiea Ialomiței la Giu. 
vala peste munții Bucșa — 
Dudele - Pietrele .Albe - 
Fundata

Pentru începători pirtiile 
Dihamului și ale Clăbuce- 
tului, precum și traseele 
care conduc spre cabana 
Trei Brazi — Cabana Se
cuilor (din apropierea Pre 
dealului) sint cele mai in
dicate, ele câracteriztndu-sf- 
printr un parcurs puțin ac 
cidentat.

Mariana Gheorghiu, A 
drian Stancu, Monica Ml- 
lea, Mircla Radu —- Sibiu.

Ziarele și revistele care 
apar astăzi în țara noas
tră într-un impresio

nant număr de 960.000.000 
exemplare — număr care ta 
cursul anului ce vine va de
păși un miliard — au devenit 
în anii puterii populare tova
răși nedespărțiți, pentru fie
care om al muncii, pentru 
fiecare tînăr muncitor, țăran 
muncitor, student sau elev din 
patria noastră. Setea de cul
tură, dorința fiecărui om al 
muncii de a-și lărgi neconte
nit orizontul politic și ideolo
gic, de a cunoaște în fiecare 
clipă ce se petrece pe șantie
rele construcției socialiste din 
patria sa. ce se petrece pe 
alte paralele și meridiane ale 
pămîntului a devenit astăzi o 
cerință obiectivă.

Alături de întreaga presă 
comunistă din țara noastră 
presa de tineret și copii, 
„Scînteia tineretului", mili
tează cu fermitate pentru în
făptuirea politicii marxist-le- 
ntaiste a partidului nostru, 
contribuie zl de zi la educarea 
ta spirit comunișt a tineretu
lui din patria noastră.

Din dorința de a avea con
tinuitate în ceea ce privește 
informarea lor, urmărirea e- 
venimentelor interne și inter
naționale, tot mai mulți tineri 
de la orașe și sate se abonează 
la presa de tineret și co
pii. în momentul de față ta

In celelalte Inlîlniri ale etapei 
e-au înregistrat rezultatele I Me. 
talul — Farul 1-3 ; C.S.M. Cluj
— Țesătura lăți 3-0 ; C.P.B. — 
C.S.M. Sibiu 3-0 ; Știința Cluj
— Sănătatea 3-1 ; Olimpia Bra. 
foii — Progreful București 2-3.

Box
In seda sporturilor Floreasca 

s-a disputaț duminică dimineața 
întilnirea dintre echipele Meta
lul București și Dinamo Craiova, 
cOntind pentru „Cupa F.R. Boxli. 
Victoria a revenit cu scorul de 
21-19 echipei craiovene, care a 
intrat în posesia trofeului.

Schi
Primul concurs de schi al se

zonului „Cupa 30 Decembrie4, 
desfășurat la Sinaia, a reunit la 
start numeroși fruntași ai aces
tui sport. In întrecerile mascu
line cel mai bine s-a comportat 
C. Tăbăraș (Casa ofițerilor Bra- 
Ș6t), care a câștigat detașat pro
ba de slalom special. O dublă 
victorie a realizat tînăra poli
sportivă Ilona Miklos (Dinamo 
Brașov), învingătoare în probele 
de slalom special și uriaș. In 
proba de slalom uriaș Gh. Bălan 
și Tăbăraș au împărțit primul 
loc cu același rezultat.

TINERI ȘI TINERE!
Reînnoiti-vă abonamentele pentru anul 

viitor la „SCÎNTEIA TINERETULUI",
Începînd cu luna ianuarie a anului 

1961 ziarul „Scînteia tineretului" va apare 
zilnic * cu excepția zilei de luni * in patru 
pagini, iar o dată pe săptămlnă~ sîmbăta * 
in șase pagini.

La cea de-a doua etapă a 
concursului „Verificați-vă 
cunoștințele de cultură ge
nerală" (cuponul 2) puteți 
răspunde corect la între
barea „Povestiți-ne“ citind 
întreaga povestire „Copiii 
căpitanului Grant" de Ju
les Verne.

Octavian Ghilea, Liliana 
Săndulescu — București. 
La Ateneul R.P.R. s-a or
ganizat ciclul „Muzica de-a 
lungul veacurilor”. Confe
rințele însoțite de explica
ții practice au loc din două 
ta două săptăminl, vinerea. 
Audiind acest ciclu, veți 
avea posibilitatea să vă 
formați o părere de an
samblu asupra dezvoltării 
muzicii de-a lungul timpu
lui.

Roxana Popescu — Bu
zău, Dorel Oprescu — Pi
tești : Dacă doriți să cu
noașteți bogățiile galeriei 
Tretlakov vă recomandăm 
să consultați albumul de 
reproduceri „Galeria Tre- 
tlakov". ta acest album 
sînt cuprinse reproduceri 
după cele măi de Seamă 0- 
pere prezentate în galerie, 
aspecte semnificative ale 
muzeului.

Adriana Nîculescu - Rm. 
Sărat. „Conducta priete
niei" care se construiește 
ta unele state socialiste va 
lega Uniunea Sovietică cu 
R. P. Polonă, R. D. Ger
mană, R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Ungară. Această 
uriașă magistrală va avea 

întreprinderi, la sate, ta școH 
și facultăți, în instituții, zeci 
și zeci de mii de tineri se a- 
dresează difuzorilor voluntari, 
centrelor de difuzare a presei 
pentru a li se întocmi noile a- 
bonamente. începînd de_ la 1 
ianuarie 1961 ziarul „Scînteia 
tineretului" va apare într-una 
din zilele săptămînii în șase 
pagini iar în celelalte zile va 
apare în mod obișnuit în pas 
tru pagini.

Este de datoria fiecărei or
ganizații de bază U.T.M., a 
fiecărui utemist, ca mai ales 
în această perioadă, să facă o 
largă popularizare presei de ț 
tineret și copii, „Scînteii tine- 
retului".

Creșterea numărului de a- 
bonamente implică în munca 
de difuzare a presei o și mai 
mare răspundere. Fiecare a- 
bonat dorește pe bună drep
tate ca ziarul să sosească la 
timp la locul său de muncă, 
sau acasă, după cum preferă. 
Pentru aceasta însă trebuia 
activizați toți factorii care 
concură la 'o cît mai bună di- . 
fuzare a presei. Organizațiile 
U.T.M. vor trebui să recoman
de în munca de difuzori vo
luntari, tineri harnici cu un 
înalt spirit de răspundere care 
să nu cunoască liniștea pînă 
cînd ultimul ziar nu va fi în- 
mînat abonatului, să le expli
ce în permanență acestora im
portanța faptului că a fi difu
zor voluntar înseamnă că, o- 
dată cu difuzarea ziarelor și 
revistelor răspândește în ma
sele de tineri cititori cuvîntul 
partidului. Trebuie avut în 
vedere că în cursul acestui an 
nu puține au fost cazurile 
cînd în unele întreprinderi, 
sate, școli și facultăți, din 
cauza unui slab control în 
munca de difuzare a presei, 
ziarele stăteau 2—3 zile depo
zitate și abia după aceea erau 
date abonaților. Comitetele or
ganizațiilor de bază U.T.M. 
vor trebui să controleze cu 
toată atenția modul în care sa 
face difuzarea presei de tine
ret și copii, să ia cu ajutorul 
organizațiilor de partid măsuri 
operative, acolo unde acestea 
se impun.

în mod special la sate, tre
buie acordată o mal mare a- 
tenție atît muncii de încheiere 
a abonamentelor pe anul vii
tor, cît mai ales muncii de di
fuzare a presei.

Comitetele orășenești, raio
nale și regionale U.T.M. vor 
trebui să se ocupe îndeaproa
pe și de modul în care este fo
losit ziarul, de către organele 
șl organizațiile U.T.M., pentru 
generalizarea experienței po-1 
zitive a unor organizații 
U.T.M., de felul cum este 
el folosit de către fiecare tînăr 
cititor pentru formarea sa ca 
ttaăr înaintat, luptător activ 
pentru aplicarea în viață a po
liticii partidului nostru de 
construire a socialismului în . 
patria noastră.

o lungime totală de aproa
pe 4.500 km., fiind cea mai 
mare din lume. Conducta 
pleacă din bogata regiune 
petroliferă Kuibîșev de 
dincolo de Volga, merge 
spre vest, trece peste Vol
ga, Don și Nipru, alimen- 
tînd cu țiței și regiunile 
din apusul Uniunii Sovieti
ce. Lîngă orașul Mozîr se 
desparte în două. Ramura 
nordică se îndreaptă spre 
granița poloneză pe care o 
depășește mergind pe la 
nordul Varșoviei la Plock, 
pe Vistula unde va ali
menta o rafinărie cu o ca
pacitate inițială de 2 mi
lioane tone și o uzină pe
trochimică. De la Plock 
conducta nordică merge 
spre vest, trece frontiera 
R. D. Germane și apoi în 
nordul Berlinului. în oră
șelul Schlvedt, pe malul 
sting al Oderului va duce 
pe an 5 milioane de tone 
de țiței care vor fi trans
formate în carburanți sau 
prelucrate chimic.

De la Mozîr, ramura de 
sud a conductei merge pes
te granița cehoslovacă, pe 
malul Dunării, la Bratisla
va, unde se construiește 
Combinatul „Slavraft"’ De 
aici conducta se ramifică 
din nou și o parte va con
tinua drumul spre nordul 
orașului Praga, iar cea
laltă trece peste fron 
tiera ungară și merge spre 
sudul Budapestei unde se 
construiește o uzină petro
chimică

Prin intermediul „Con
ductei prieteniei" Uniunea 
Sovietică va furniza celor 
patru țări prietene, înce
pînd din anul 1963 peste 
15 milioane tone de țiței 
pe an.

I



LEGE
pentru modificarea 

articolelor 18, 19 și 39 din Constituția 
Republicii Populare Romîne

Semnarea unei Convenjii de eolaborare 
în domeniul prevederilor sociale 
între R. P. Romînă și U.R.S.S.

Marea Adunarea Națională a 
Republicii Populare Romîne 
hotărăște :

Articol unic. — Articolele 18, 
19 și 39 din Constituția Repu
blicii Populare Romîne se mo
difică după cum urmează :

1. Articolul 18 va avea ur
mătorul cuprins :

„Alt. 18 — împărțirea ad
ministrativă a teritoriului Re. 
publicii Populare Romîne se 
face prin lege, ținîndu-se sea
ma de condițiile economice, so
ci al-politice, geografice, istorice 
și naționale locale, în vederea 
asigurării dezvoltării multilate
rale a societății socialiste și

LEGE
pentru îmbunătățirea împărțirii

administrative a teritoriului
Republicii Populare Romîne (Urmare din pag, l-a)

Pentru asigurarea dezvoltării 
neîntrerupte a construcției eco
nomice, social-culturale și de 
stat, și a ridicării continue a 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii ;

— pentru apropierea apara
tului de stat de mase și asigu
rarea participării tot mai largi 
a acestora la activitatea de stat 
și obștească;

Marea Adunare Națională a 
Republicii Populare Romîne 
hotărăște :

Art. 1. — Teritoriul Republi. 
cii Populare Romîne se îm
parte, potrivit condițiilor eco-

crea din India 
a tovarășului Gogu Râdulescu

Luni după-amiază a sosit 
în Capitală tovarășul Gogu 
Rădulescu, ministrul Comer
țului, conducătorul delegației 
guvernamentale a R. P. Ro
mîne, care a semnat un aran
jament între guvernul romîn 
și guvernul indian, în 
acordului comercial 
plăți existent între R.

cadrul 
și de 
P. R0-

în vacanță, la munte
vile 

pe
în cele mai frumoase 

situate la Bran, Predeal, . 
Valea Timișului și în alte 
locuri pitorești ale regiunii 
Brașov, își petrec vacanța de 
iarnă aproape 800 de elevi și 
pionieri din regiunile Hune
doara, Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Argeș, Ploești, Olte
nia. București și Brașov. în 
zilele vacanței, elevii șl pio
nierii fac excursii pe munți, 
participă la numeroase ac
țiuni culturale, la concursuri 
de șah, tenis de masă, 
niuțe și schi, precum și 
programele artistice ce 
fi organizate cu prilejul 
navalului în seara 
Nou.

să- 
la

vor
car-

Anului

Calificare înaltă
In raportul prezentat de to

varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta plenară a C.C. 
al P.M.R. a-a arătat că ingi
nerii și mecanizatorii din 
stațiunile de mașini șl trac
toare trebuie să acorde o deo
sebită atenție executării lu
crărilor agricole la timpul po
trivit și la un nivel agrotehnic 
ridicat, în vederea realizării 
unor recolte bogate la ha. de 
către unitățile agricole socia
liste pe care le deservesc. 
Aceste sarcini de mare în
semnătate pentru înfăptuirea 
cu succes a politicii partidu
lui nostru de construire a so
cialismului la sate au stat în 
centrul dezbaterilor adunării 
generale de dare de seamă și 
alegeri a organizației de bază 
U.T.M. din S.M.T. Vlădeni - 
raionul Iași.

Alături de ceilalți munci
tori din stațiune — s-a spus 
în darea de seamă - ti* 
nerii mecanizatori și-au a- 
dus din plin contribuția la 
reducerea prețului de cost pe 
hantru cu 33 lei față de sar
cina planificată, la obținerea 
de economii în valoare de 
1.327.824 lei și la realizarea 
pînă la începutul lunii decem
brie a.c. a unui volum de lu
crări de 48.780 hectare arătu
ră normală în loc de 37.919 cît 
era planificat. Pentru aceste 
succese dobîndite în producție, 
S.M.T. Vlădeni a fost declara
tă fruntașă pe regiune.

6 atenție deosebită s-a a- 
cordat în darea de seamă și 
în discuțiile purtate, calită
ții lucrărilor agricole. Compa- 
rind munca tinerilor mecani
zatori cu producțiile obți
nute la hectar de către uni
tățile agricole deservite de a 
ceștia a reieșit că și din acest 
punct de vedere tinerii meca
nizatori și-au făcut datoria. 
Bunăoară, Ion Mandache din 
brigada a H-a a lucrat la gos
podăria agricolă colectivă din 
satul Hermeziu. Pe cele 60 de 
ha lucrate de el gospodăria 

pentru apropierea aparatului de 
stat de mase și asigurarea parti, 
cipării tot mai largi a acestora 
la activitatea de stat și ob
ștească"

2. Articolul 19 va avea urmă
torul cuprins :

„Art. 19. — Republica
Populară Romînă are următoa
rele regiuni: Argeș, Bacău, Ba
nat, Brașov, București, Cluj, 
Crișana, Dobrogea, Galați, Hu
nedoara, Iași, Maramureș, Mu- 
reș-Autonoma Maghiară, Olte
nia. Ploești, Suceava“.

3. Articolul 39 va avea ur
mătorul cuprins :

„Art. 39. — Prezidiul Marii 

al-
re-

nomice, social-politice, geogra
fice, istorice și naționale locale, 
în unități administrativ terito
riale: regiuni, raioane, orașe ți 
comune.

Art, 2 — Regiunea este 
cătuită din raioane ți orașe 
gionale.

Raionul este alcătuit din 
mune și orașe raionale.

Orașele sînt republicane, 
gionale și raionale.

Orașele republicane și regio
nale poț să cuprindă orașe, 
raioane de oraș și comune.

Capitala Republicii Populare 
Romîne este oraș republican.

oo-

re-

mînă și India. Aranjamentul 
prevede furnizarea de către 
India de minereu de fier în 
cantități crescînde pînă în 
anul 1966 și livrarea de către 
R. P. Romînă de echipament 
petrolier, fabrici, echipament 
industrial, produse petroliere 
și altele.

Ministrul Comerțului, Gogu 
Rădulescu, a fost salutat la 
sosire în Gara de Nord de 
tovarășii M. Florescu, minis
trul Industriei Petrolului și 
Chimie*, Ana Toma, V. Ste- 
riopol și M. Petri adjuncți ai 
ministrului Comerțului, V. 
Dumitrescu adjunct al minis
trului Afacerilor Externe și 
alte persoane oficiale.

A fost de față S. Gupta, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Indiei la București.

(Agerpres)

„Vnecu să fiu puternic ca 
nenea".

(„Țapinarul** — sculptură 
a tînărului artist amator 
Wenzel Hagel, muncitor la 
întreprinderea forestieră 
Vișeu).

Foto : AGERPRES

colectivă a obținut cite 8500 
kg porumb stiulețî la ha și 
dte 2000 kg floarea-soarelui. 
Gospodăria agricolă colecti
vă din satul Potingheni pe 
tarlalele căreia a lucrat Mir
cea Cojocaru a obținut cite 
5700 kg porumb la ha. In 
plus M freca Cojocaru a reu
șit să execute 1700 hantri cu 
tractorul său fără nici o repa
rație. Cum au reușit acești 
tractoriști să obțină asemenea 
rezultate ?

Totul pornește de la pregă
tirea politică ?i profesională a 
tractoristului, de la cunoștin
țele sale tehnice.

— Eu, de exemplu — a spus 
Mircea Cojocaru — am avut 
grijă de tractor în fiecare 

dări de seamăAdunări de
și alegeri în organizațiile U. T. M.

moment. L-am curățat, l-am 
gresat, i-am schimbat uleiul și 
motorina la timp. M-am stră. 
duit apoi să cunosc din timp 
planurile de producție ale co
lectiviștilor, să știu precis ce 
am de făcut.

Prin intermediul grupei 
U.T.M. din brigada de trac
toare am organizat de multe 
ori întâlniri cu brigadierii și 
inginerii agronomi din gospo
dăriile colective, le-am cerut 
sfatul pentru a putea să lu
crăm cît mai bine. Anul a- 
cesta. am avut semănători și 
combine noi cu care nu mai 
lucrasem înainte. Cu ajuto 
rul inginerilor și tehnicienilor 
din S.M.T, și al inginerilor a- 
gronomi din gospodăriile co 
lective, grupa U.T.M. din bri
gada de tractoare a organizat 
studierea și cunoașterea a- 
cestor mașini de către fiecare 
tractorist. Acest studiu a con
stituit o verificare serioasă a 
cunoștințelor noastre tehnice 

Adunări Naționale stabilește 
prin decret data alegerilor pen
tru noua Mare Adunare Națio
nală. Alegerile vor avea loc 
după expirarea mandatului 
Marii Adunări Naționale, în ter. 
men de cel mult trei luni de 
la aceasta. Decretul pentru sta
bilirea datei alegerilor poate fi 
emis și mai înainte de expirarea 
mandatului Marii Adunări Na
ționale.

Prezidiul în funcțiune își 
păstrează împuternicirile sale 
pînă la alegerea noului Prezi. 
diu de către noua Mare Adu
nare Națională a Republicii 
Populare Romîne".

dinComuna este alcătuită 
unul sau mai multe sate.

Art 3. — Regiunile, raioa. 
nele, orașele și comunele sînt 
cele prevăzute în tabelul anexă.

Art. 4. — Orașelor regionale 
de însemnătate deosebită li se 
poate stabili prin lege un regim 
asemănător aceluia prevăzut 
pentru regiune.

Art. 5. — Legea nr. 5/1950 
pentru raionarea administrativ 
economică a teritoriului Repu
blicii Populare Romîne, publi
cată în Buletinul Oficial nr, 77 
din 8 septembrie 1950 cu mo
dificările ulterioare, se abrogă.

— cu

producții mari
li agrotehnice, un mijloc de 
ridicare continua a calificării 
noastre profesionale. Iată „se 
crețul- succeselor obținute în 
muncă de brigada noastră — 
a încheiat el.

— E drept - spunea tracto
ristul Vasile Marțolea — că 
anul acesta nu s-a întâmplat 
ca vreo unitate agricolă de
servită de noi să ne reproșeze 
ceva în privința calității lu 
crărilor. Asta nu înseamnă 
însă că în munca noastră nu 
mai sînt și lipsuri împotriva 
cărora trebuie să luptăm. 
Tractoristul Popa Petre, de 
exemplu, a spus în adunare 
că tractorul său se defectea- 

des și din această cauză 
poate realiza întotdeauna 

2ă 
nu

lucrări de calitate. Dar pen
tru asta vinovat e însuși Popa 
Petre Zile de-a rindui a lăsat 
tractorul pe ci mp. necurățat, 
negresat. Tot așa a procedat 
și Vasile Rădeanu. Ce dove
desc toate astea ? Că Popa 
Petre, Vasile Rădeanu și alți 
cîțiva tractoriști de la noi 
încă nu-și cunosc cum trebuie 
meseria, n-o iubesc, nu se stră 
du iese să-și ridice necontenit 
nivelul de cunoștințe tehnice și 
agrotehnice Șj pentru aceste 
lipsuri organizația noastră 
U.T.M. poartă o serioasă vină. 
După cum știți, a continuat 
el, pentru anul care se încheie 
acum organizația U.T.M. își 
alcătuise un bogat plan de ac
tivitate privind ridicarea cali
fi călii profesionale a tinerilor 
tractoriști La început treaba 
pornise bine. Pe parcurs însă 
comitetul U.T.M. n a contro
lat îndeaproape cum îndepli
nesc grupele U.T.M. din bri
găzile de tractoare acest

Tinerilor din formația artistică a căminului cultural din comuna Gîngiova, regiunea Oltenia, 
le-au rămas numai cîteva minute înajntea începerii spectacolului. Ei le folosesc pentru ultimele 

„retușuri
Foto : AGERPRES

Spre noi succese în înflorirea patriei
tuielile din buget prevăzute 
pentru acțiunile social-cullu- 
rale se ridică la 15,199 mili
arde lei adică aproape o pă
trime din totalul cheltuielilor 
bugetare.

O mare atenție, o grijă cu 
adevărat părintească acordă 
partidul și guvernul creșterii 
și educării tinerei generații, 
creării celor mai bune con
diții de^ dezvoltare a aptitu
dinilor și talentelor tineretu
lui. Pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului de toate gradele, 
bugetul pe anul 1961 prevede 
alocații de 4,155 miliarde lei, 
adică cu 19,4 la sută mai mult 

plan, nu s-a preocupat de ge
neralizarea unor metode bune 
de muncă, cum au fost cele 
din brigada a V-a și, de a- 
ceea. planul a rămas pînă la 
urmă neîndeplinit.

Pe baza criticilor și a su
gestiilor făcute de utemiști a- 
dunarea a adoptat cîteva hotă- 
rîri menite să contribuie în 
viitor la înlăturarea deficien
țelor semnalate și la obținerea 
de noi succese în muncă. Iată 
cîteva din aceste hotărîri :

In scopul cunoașterii și fo
losirii din plin a noilor ma
șini agricole, în scopul cu
noașterii cît mai profunde a 
meseriei de mecanizator, or
ganizația U.T.M. va mobiliza 
pe toți tinerii tractoriști să 
participe cu regularitate la 
cursurile de ridicare a califi
cării. Pentru ca toți tractoriș
tii tineri să-și poată îmbună
tăți activitatea, organizația 
U.T.M. va iniția două consfă
tuiri la care tractoriștii Ion 
Mandache și Mircea Cojocaru 
vor împărătăși celorlalți tineri 
experiența șî metodele lor de 
lucru. In vederea îmbogățirii 
nivelului de cunoștințe agro
tehnice al tinerilor tractoriști, 
organizația U.T.M. va propu
ne conducerii S.M.T. ca la 
cursurile de ridicare a caii 
ficării din perioada iernii să 
se predea și lecții cu conținut 
agrotehnic. In perioada repa
rațiilor, prin munca tinere
tului se vor realiza economii 
în valoare de 200.000 lei.

Adunarea generală U.T.M. 
a cerut tuturor tractoriștilor 
tineri să-șl întrețină în așa 
fel tractoarele îneît între 2 re
parații să realizeze minimum 
1900 de hantri. In 1961 fie
care tractorist tîrăr va lupta 
pentru a reduce prețul de cost 
a] lucrărilor sub 63 lei pe 
hantru.

C. SLAVIC
corespondentul 

„Scînteii tineretului* 
pentru regiunea lași 

decît în 1960. Numai in învă
țăminte! preșcolar și de cul
tură generală, numărul copii
lor și elevilor va fi cu circa 
280.000 mai mare decît în anul 
școlar 1959—1960. Va fi mări
tă capacitatea școlilor de cul
tură generală cu 3200 săli de 
clasă. în învățăminte! supe
rior vor fi date în folosință 
săli pentru cursuri, laboratoa
re etc. în suprafață de peste 
36.000 m.p.; se vor construi 
cămine studențești, cu o ca
pacitate de aproape 11.000 
locuri, cantine pentru 12.500 
studenți; va începe construi
rea Institutului Politehnic din 
București.

Cît de puternic contrastea
ză bugetul nostru — ca și bu
getele celorlalte țări socialiste 

bugetele țărilor caplta- 
în vreme ce la noi par- 
covîrșitoare a cheltuie- 
bugetare e îndreptată 

dezvoltarea economiei, 
acțiunile social-cultura- 

le, spre crearea unor condi
ții mereu mai bune de viață 
oamenilor muncii, în țările 
capitaliste grosul cheltuielilor 
bugetare este îndreptat spre 
scopuri militare, spre pregă
tirile de agresiune, umfiîn- 
du-se astfel buzunarul mono
polurilor morții. în S.U.A. de 
pildă, în anul bugetar 1960— 
1961 cheltuielile militare în
ghit Ț? la sută din buget iar 
alocațiile pentru învățămînt, 
știință, ocrotirea sănătății» 
construcția de locuințe și alto 
nevoi sociale însumează nu
mai aproximativ 5 la sută din 
totalul cheltuielilor bugetare.

în bugetul țării noastre fon
durile destinate apărării re
prezintă 5,4 la sută din tota
lul cheltuielilor bugetare, fiind 
aproximativ la același nivel 
ca in anul 1960.

Fiecare cifră din bugetul 
•nostru de stat pe anul 1961 
vorbește despre pașii înainte 
ce-i vom face în noul an, cel 
de al doilea an al planului de 
șase ani — pe drumul înfăp
tuirii mărețului program tra
sat de cel de-al III-lea Con
gres al partidului.

La recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale a fost a- 
doptată legea pentru îmbună
tățirea împărțirii administra
tivo a teritoriului R. P. Romî
ne. Rod al unor studii temei
nice, aprofundate, legea pentru 
îmbunătățirea împărțirii admi
nistrative a teritoriului țării 
e menită să înlesnească mun
ca harnică, spornică, a po
porului nostru pentru înflori
rea economică și culturală a 
regiunilor și raioanelor.

Prin îmbunătățirile aduse se 
vor crea unități administrati
ve mai puternice, mai înche
gate din punct de vedere e- 
conomic, cu perspective mai 
mari de dezvoltare economică, 
socială și culturală. Aceste 
îmbunătățiri vor asigura o 
mai strînsă legătură cu cen-

Informații
ANUNȚ

Institutul de istorie a 
partidului de pe lingă C.C. 
al P.M.R. achiziționează 
cărți, broșuri, reviste și 
ziare, manifeste, precum și 
alte materiale privind tre
cutul de luptă al mișcării 
muncitorești din țara noas
tră, activitatea Partidului 
Comunist Romîn și a orga
nizațiilor democrate 
tifasciste dinainte 
August 1944.

Deținătorii unor 
de materiale sînt rugați a 
se adresa Institutului de 
istorie a partidului, Bucu
rești, Intrarea Ministerului 
nr. 4 (raionul I. V. Stalin).

și an 
de 23

astfel

Sîmbătă seara s-a întors în 
Capitală delegația U.A.S.R., 
formată din tov. Stana Ena- 
che, vicepreședinte al U.A.S.R. 
și tov. Vasile Florea, șeful 
secției internaționale a C.C. 
al U.T.M., care a participat la 
Congresul Uniunii Naționale 
a Studenților din Grecia.

★
Pentru activitate îndelungată 

și merite deosebite în munca de 
învățător,

Prezidiul Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romine a conferit printr-un de-

agri-

deli- 
unor

trele raionale și regionale. De 
asemenea, prin ieftinirea și 
perfecționarea aparatului ad
ministrativ local se vor rea
liza economii. Astfel, în urma 
noii împărțiri administrative 
avem acum 146 raioane să
tești față de 189 cite au fost 
pînă acum, creîndu-se raioane 
și regiuni mai puternice eco- 
nomicește, cu largi posibilități 
de valorificare a resurselor 
locale. Iată, de pildă regiunea 
Oltenia. Ea are o populație de 
peste 1.500.000 locuitori, o pro
ducție industrială în valoare 
de 2,7 miliarde lei, o supra
față agricolă de 1.326.720 ha; 
este o regiune cu o economie 
complexă — industrie petroli
feră, electrotehnică, industria 
bunurilor de consum și 
cultură.

Modificările aduse în 
mitarea raioanelor și a 
regiuni urmăresc totodată rea
lizarea unor mai lesnicioase 
legături a centrelor agricole 
cu cele industriale, fiind me
nite să contribuie la dezvol
tarea schimbului dintre oraș 
și sat, la îmbunătățirea apro
vizionării orașelor cu produse 
agro-alimentare, iar a satelor 
cu produse industriale.

Răspunzînd dorinței expri
mate deseori de populație, le
gea votată de Marea Adunare 
Națională a hotărît să se re
vină la o serie de denumiri 
ale regiunilor avind vechi tra
diții istorice și încetățenite de 
veacuri în limbă, obiceiuri, 
folclor. Fosta regiune Pitești 
— de pildă se va numi regiu
nea Argeș, fosta regiune Ora
dea a primit denumirea de 
regiunea Crișana, regiunea 
Constanța se denumește re
giunea Dobrogea etc.

★
Pregătindu-se să pășească 

în noul an, tineretul nostru, 
împreună cu întregul popor 
își exprimă hotărîrea de a 
munci avîntat, sub conducerea 
partidului, traducînd in viață 
cu abnegație prevederile pla
nului economic și ale bugetu
lui de stat pe anul 1961. Dor
nic să contribuie cit mai din 
plin la realizarea prevederi
lor bugetului de stat, tinere
tul nostru e hotărît să-și in
tensifice eforturile în lupta 
pentru creșterea producției și 
a productivității muncii, pen
tru îmbunătățirea calității 
produselor, pentru descoperi
rea și folosirea maximă a re
zervelor interne și creșterea 
rentabilității întreprinderilor, 
pentru creșterea acumulărilor 
bănești ale statului, pentru 
fructificarea la maximum a 
fiecărui leu investit în econo
mia națională.

Și in noul an tineretul nos
tru va ști să fie la înălțimea 
măreței epoci pe care o trăim, 
la înălțimea sarcinilor desă- 
vîrșirii construcției socialiste 
în patria noastră.

creț titlul de „învățător Emerit 
al Republicii Populare Romine“ 
tovarășei lonescu D. Maria și 
„Ordinul Muncii" clasa a lll-a 
tovarășului lonescu D. Dumitru.

★
Luni a intrat în funcțiune 

la Făgăraș o fabrică de pro
duse lactate. Noua unitate, 
care este dotată cu utilaj mo
dem realizat în cea mai mare 
parte în țara noastră, va pre
lucra zilnic 20.000 litri lapte.

★
Duminică seara, Filarmonica 

de Stat din Cluj a dat la Casa 
Universitarilor un concert 
simfonic la care și-a dat con
cursul pianistul Iakov Zak, ar
tist emerit al R.S.F.S.R., care 
întreprinde un turneu în țara 
noastră.

Concertul s-a bucurat de 
frumos succes.

★
Duminică s-a înapoiat 

Capitală venind din R. 
Germană delegația C.C.
Uniunii Sindicatelor din în
treprinderile industriei 
petrol, chimie și gaz metan 
care la invitația C.C. al Sin
dicatului lucrătorilor din in
dustria chimică din R. D. 
Germană a participat la un 
schimb de experiență în do
meniul activității sindicatelor 
din industria chimică.

un

în 
D. 
al

de

(Agerpres)

La 24 decembrie 1960 a fost 
semnată la București Con
venția privind colaborarea în 
domeniul prevederilor sociale 
între R. P. Romînă și U.R.S.S.

Convenția reglementează 
problemele colaborării între 
organele de prevederi sociale 
ale părților (schimbul de ex
periență în muncă, informări 
reciproce etc.).

TELEGRAME EXTERNE
ÎN U. R S. S.

Manifestări închinate 
celei de-a 13-a aniversări 

a R. P. Romîne
MOSCOVA 26 

Corespondentul A- 
gerpres transmite : 
în Uniunea Sovieti
că au loc numeroa
se manifestări în
chinate celei de-a 
13-a aniversări a 
Republicii Populare 
Romîne. La 24 de
cembrie la școala 
Centrală a Comso- 
molului a fost orga
nizată o festivitate 
la care au partici
pat cursanți din 19 
țări. în cuvîntul in
troductiv, Anatoli 
Arhipov, secretarul 
organizației de par
tid din școală, a 
relevat frumoasa 
tradiție a acestui 
colectiv multinațio
nal care an de an 
sărbătorește alături 
de poporul romîn

ziua proclamării 
R. P. Romîne. Gh. 
Colț, secretar al 
Ambasadei R. P. 
Romîne la Mosco
va, a ținut o confe
rință prezentînd 
principalele reali
zări ale poporului 
romîn pe calea con
struirii socialismu
lui. Au luat cuvîn
tul numeroși stu
denți, aspiranți și 
reprezentanți ai 
corpului didactic, 
care au adresat po
porului romîn cu
vinte de salut.

La școala supe
rioară de artă a 
avut loc o altă fes
tivitate organizată 
de comitetul de 
Comsomol al raio
nului Lenin din 
Moscova. în cadrul

In Uzbekistan a fost dată în exploatare

Prima porțiune a canalului 
din sudul Stepei Flămînde

IANGHI-ER (Uzbekistan) 26 
(Agerpres). — TASS transmi
te : La 25 decembrie la Ian- 
ghi-Er (Uzbekistan) a avut 
loc festivitatea dării în ex
ploatare a primei porțiuni a 
canalului din sudul Stepei 
Flămînde — cel mai mare 
din Uzbekistan.

Noul canal prin care pot 
trece 300 metri cubi apă pe 
secundă se întinde pe o dis
tanță de 93 km în adîncul 
pustiului. El va iriga zeci de 
mii hectare de pămînt rod
nic de pe care se vor strînge 
recolte bogate de bumbac, iu- 
cernă și alte culturi.-

Restabilirea vie (ii normale 
în capitala Etiopiei

ADDIS-ABEBA 25 (Ager
pres). - După cum s-a anunțat 
oficial, în apropiere de Addis- 
Abeba, după o luptă crîncenă 
a fost arestat unul din condu
cătorii recentei rebeliuni din 
Etiopia — generalul de briga
dă Mengistu Neway, coman
dantul gărzii imperiale. După 
arestare lui Newai a rămas în 
libertate numai unul din cei 
10 conducători ai rebeliunii —

■
IN CURIND PE ECRANELE CAPITALEI î

Noul film romînesc

SOLDAȚI FĂRĂ UNIFORMĂ

O producție a Studioului Cinematografie București j 
Scenariul și regia: FRANCISC MUNTEANU 
In rolurile principale : :

LIVIU CIULEI, COLEA RAUTU, LICA GHEORGHIU. • 
MIRCEA CONSTANTINESCU

O băuturanaturală -bogată tn. b ogata in Vitamine
SUCUL

Df vÎnzare*

Tratativele au decurs într-o 
atmosferă prietenească.

Convenția a fost semnată: 
din partea R. P. Romîne de
O. Berlogea, adjunct al mi
nistrului Sănătății și Preve
derilor Sociale, iar din partea 
U.R.S.S. de G. E. Cebotariov, 
însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

(Agerpres)

festivității, aspiran
tul Gh. Nistoroiu a 
vorbit despre în
semnătatea zilei de 
30 Decembrie în - 
viața poporului ro
mîn. Numeroși par
ticipant la adunare 
au luat cuvîntul u- 
rînd poporului ro
mîn noi succese în 
construirea socia
lismului.

In cadrul mani
festărilor consacra
te celei de-a 13-a 
aniversări a R. P. 
Romîne a avut loc 
de asemenea o a- 
dunare festivă a ti
neretului de la fa
brica „Kozitki" din 
Leningrad și a stu
denților romîni care 
studiază în acest o- 
raș.

La marele miting care a 
avut loc cu prilejul dării în 
exploatare a canalului a luat 
cuvîntul Mihail Suslov, mem
bru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S. și secretar al C.C. al
P.C.U.S. în numele C.C. al 
P.C.U.S. el a felicitat poporul 
uzbek pentru această victorie 
remarcabilă și a arătat că nu 
este departe timpul cînd pă
mânturile irigate din Stepa 
Flămândă vor deveni cea mai 
mare regiune de cultivare a 
bumbacului din Uniunea So
vietică.

fratele acestuia, Girmame Ne
way — guvernatorul provin
ciei Djighiga, care împreună 
cu un grup de rebeli este în
cercuit de trupe la 70 mile 
est de Addis-Abeba, unde o- 
pune rezistență înverșunată. 
La 24 decembrie, la Addis- 
Abeba, capitala Etiopiei, viața 
normală a fost complet resta
bilită. Cursurile în școli și în 
celelalte instituții de învăță
mînt au fost reluate.
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iGuvernul sovietic va acorda

Ședința Consiliului
de Miniștri al U R.S S.

Produse industriale 
peste plan în valoare 

de 120 miliarde 
de ruble

și pe viitor tot ajutorul posibil
poporului congolez și guvernului său legal

MOSCOVA 25 (Agerpres).— 
TASS transmite : N. S. Hruș- 
ciov l-a asigurat pe A. Gizen- 
ga, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Congo, că „guvernul sovietic 
a acordat și va acorda și pe 
viitor împreună cu alte state 
prietene ale Republicii Congo 
tot ajutorul și sprijinul posi
bil poporului congelez și gu
vernului său legal în lupta 
justă împotriva colonialismu
lui”.

Șeful guvernului sovietic a

făcut această declarație ca 
răspuns la telegrama trans
misă din Stanleyville de A. 
Gizenga în care se arată pri
mejdia care planează asupra 
Provinciei răsăritene a Repu
blicii Congo din cauza ban
delor lui Mobutu. A. Gizenga 
arată de asemenea în telegra
ma sa că guvernul central al 
Congoului a trecut în Provin
cia răsăriteană și a proclamat 
orașul Stanleyville capitală 
provizorie a Republicii Congo.

în continuare N. S. Hruș-

ciov scrie „împărtășim întru
totul îngrijorarea guvernului 
dv. fată de situafia creată din 
cauza terorii colonialiștilor și 
a mercenarilor lor care l-au 
arestat pe primul ministru 
Lumumba și mulți membri ai 
guvernului și deputați ai 
parlamentului".

N. S. Hrușciov subliniază că 
agresiunea puterilor imperia
liste împotriva Republicii 
Congo „provoacă minia și in
dignarea tuturor oamenilor 
sovietici".

26 (Agerpres).—

Evenimentele din Congo Crearea unei Uniuni
LEOPOLDVILLE 26 (Ager

pres ). — După cum anunță a- 
gențiile de presă occidentale, o 
unitate militară a guvernului 
legal congolez a sosit la 26 de
cembrie la Bukavu, capitala 
provinciei congoleze Kivu, și a 
arestat pe Miraho, președintele 
„guvernului" provincial •subor
donat lui Mobutu, pe coman
dantul trupelor lui Mobutu din 
această localitate și alte elemen
te corupte, făcînd astfel posibilă 
extinderea autorității guvernului 
de la Stanleyville asupra pro
vinciei Kivu. Acțiunea unității 
militare credincioase guvernului 
legal a fost efectuată cu spri
jinul soldaților din garnizoana

locală De cîteva zile, la Bukavu 
au loc tulburări, o mare parte 
din soldații garnizoanei răscu- 
lîndu-se împotriva elementelor 
trădătoare.

Agenția Associated Press subli
niază că trecerea provinciei Ki
vu sub controlul guvernului de 
la Stanleyville agravează situa
ția Iui Mobutu și a bandelor 
tale. Aceeași agenție arata că si
tuația lui Mobutu este compli
cată și mai mult de faptul că 
în ultimele zile au apărut di
vergențe între diferiți lideri po
litici din jurul lui Mobutu și 
Kasavubu în problema formării 
unui nou ~ s”
locuiască actualul 
comisarilor generali1

a Ghanei, Guineei 
și Republicii Mali

„guvern care să în-
„Consiliu al

CONAKRY 25 (Agerpres).- 
La Conakry, unde timp 
două 
rință 
Seku 
blicii 
președintele Republicii Mali, 
și Kwame Nkrumah, președin
tele Ghanei, s-a dat publicită
ții comunicatul comun al șe
filor celor 
în care se 
nei uniuni 
din Africa

de 
zile a avut loc o confe- 
la care au participat 
Ture, președintele Repu- 
Guineea, Modibo Keita,

trei state africane 
anunță crearea u- 
a acestor trei țări 
occidentală.

Marea grevă a oamenilor muncii• •

• Paralizarea unor importante centre industriale • Muncitorii francezi 
s-au solidarizat cu frafii lor de clasă belgieni • Guvernul încearcă să 

spargă unitatea mișcării greviste
PARIS 25 (Agerpres). - In 

pofida amenințărilor, arestă
rilor și altor represiuni din 
partea autorităților, lupta dîr- 
ză a clasei muncitoare belgie
ne împotriva planurilor 
vernamentale de 
în detrimentul 
muncii a intrat în a șasea zL 
Ziarele pariziene informează 
că cu ajutorul acestor planuri 
guvernul Eyskens urmărește 
să stoarcă de la popor peste 
6 miliarde de franci pentru 
ca în contul acestei sume să 
acopere cheltuielile legate de 
continuarea politicii coloniale 
în Congo.

După cum anunță ziarele 
franceze, la 25 decembrie gre
va a paralizat aproape a treia 
parte a țării, inclusiv cîteva 
centre industriale deosebit de 
importante. A încetat lucrul în 
aproape toate uzinele metalur
gice și constructoare de ma
șini, precum și în minele din 
Liege, Charleroi și Mons. Ac
tivitatea stagnează în marile 
porturi Anvers și Gând.

gu-
,economii" 
oamenilor

între greviști și poliție au 
avut loc ciocniri în marele 
centru textil Vervier.

Informațiile parvenite din 
Belgia arată că muncitorii 
sînt ferm hotăriți să ducă 
lupta pînă la victoria finală.

Ziarul jTHumanite-Diman- 
che“ relatează despre solidari
tatea muncitorilor francezi cu 
frații lor de clasă belgieni. 
Docherii din Dunkerque refu
ză să încarce navele cu desti
nația Belgia.

BRUXELLES 26 (Agerpres). 
— Acțiunile greviste ale mun
citorilor belgieni paralizează 
de o săptâmînă aproape în
treaga viață economică a Bel
giei.

Mișcarea grevistă a căpătat 
o deosebită amploare în ulti
mele zile mai ales în centrul 
și nordul țării. După cum se 
știe, pînă acum, acțiunile gre
viste au avut loc mai ales în 
sudul țării.

Acțiunile maselor populare

L

Acțiuni de masă ale populației

algeriene in sprijinul F. L. N
PARIS 26 (Agerpres). — In 

ultimele două zile în regiunile 
ocupate de trupele franceze 
s-au întețit acțiunile de masă 
ale populației algeriene în 
sprijinul guvernului provizo
riu al Republicii Algeria. îm
potriva dominației colonia
liștilor. La Oran. al doilea 
oraș ca mărime din Algeria, 
a avut loc la 25 decembrie o 
demonstrație sub lozincile: 
„Trăiască Ferhat Abbas!“, 
„Algeria algerienilor !“. Seara 
tîrziu s-au produs ciocniri in
tre algerieni și poliție, care a 
deschis focul.

După cum anunță agenția 
France Presse, încercările 
unor membri ai „gărzilor re-

publicane de securitate* de 
opera o razie la o periferie

a 
a 

Oranului și de a aresta sim
patizau ți ai Frontului de eli
berare națională s-au lovit de 
o ripostă energică din partea 
populației locale.

în zorii zilei de 26 decem
brie pe tot cuprinsul acestui 
cartier al Oranului au fost 
arborate drapelele naționale 
ale Republicii Algeria, 
monstrațiile algerienilor 
fost reluate. Magazinele 
rămas închise.

Autoritățile militare 
centrează trupe și jandarme
ria. Pe străzile Oranului cir
culă autocamioane blindate, 
au fost postate patrule întă

rite.

De- 
au 
au

con-

Situația din Laos
HANOI 26 (Agerpres). — Re. 

ferindu-se la postul de radio ,, Vo
cea Patet-Lao“, Agenția Vietna* 
jneză de Informații anunță că la 
20 decembrie la nord de Vien
tiane detașamente locale și trupe 
guvernamentale au oprit ofensiva 
a zece batalioane 
cii rebele Boun 
Nosavan.

aparținînd cli- 
Oum — Fumi

HANOI 26 (Agerpres) — 
Potrivit știrilor primite la 
Hanoi, sub presiunea Washing
tonului și a clicii lui Nosavan, 
regele Laosului Vatthana. a 
semnat un decret care consfin
țește formarea guvernului re
belilor în frunte cu Boun 
Oum și dizolvarea guvernului 
Iui Suvanna Fumma unicul 
*uvetn legal al Laosului Pre- 
văzînd că diplomația ameri
cană va exercita asemenea 
presiuni asupra regelui, repre
zentanții guvernului legal au

rînduri 
decret similar ce- 
decembrie nu este

declarat în repetate 
că nici un 
lui din 26 
valabil.

au dat naștere unei mari con
fuzii atit în rindul guvernului, 
cit ri in interiorul partidului 
social creștin, principalul par
tid de guvernămint, comunică 
agenția France Presse. Unii 
membri ai guvernului se pro
nunță pentru adoptarea unor 
măsuri mai „dure' împotriva 
greviștilor iar alții au o pozi
ție echivocă. Guvernul încear
că să spargă unitatea mișcării 
greviste, difuzînd prin 
comunicate 
amenințări 
panților la

radio 
în care se dedă la 
la adresa pârtiei- 
mișcarea grevistă.

SCHIMB

MOSCOVA 26 (Agerpres).— 
TASS transmite : Cunoscutul 
fruntaș al vieții publice din 
S U.A., Cyrus Eaton, a comu
nicat într-o scrisoare adresată 
lui Nikita Hrușciov că o se
rie de capitaliști influențl 
sin: dispuși să se intîlnească 
cu reprezentanți ai țărilor 
socialiste Și să elaboreze îm
preună cu ei propuneri cu 
privire ’a dezarmare. Ideea 
unei astfel de întîlniri a fost 
sugerată de N S. Hrușciov la 
dejunul care a avut loc la 26 
septembrie la New York și la 
care au participat reprezen 
tanțj ai industriei din S.U.A. 
și Canada.

în scrisoarea de răspuns 
adresată lui Cyrus Eaton, Ni
kita Hrușciov își exprimă

MOSCOVA . _ _ .
TASS transmite: La 24 de
cembrie a avut loc, sub pre
ședinția lui N. S. Hrușciov, o 
ședință a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la care a 
fost examinat modul în care 
au fost îndeplinite în primii 
doi ani sarcinile planului sep- 
tenai de dezvoltare a econo
miei nationale a U.R.S.S.

La ședință s a constatat că, 
în perioada 1959—1960 pro
ducția globală a industriei a 
crescut cu circa 23 la sută, în 
loc de 1*7 la suta, cum pre
vedeau cifrele de control. 
S-au realizat produse indus
triale peste Plan în valoare 
de circa 120 miliarde de 
ruble.

Cu cel mai mare succes se 
îndeplinesc sarcinile în do
meniul dezvoltării siderurgiei, 
industriei petroluIuL indus
triei constructoare de mașini, 
industriei materialelor de 
construcție. Sarcinile de plan 
în domeniul producției unui 
mare număr de mărfuri de 
consum popular au fost depă
șite.

în primii doi ani ai septe- 
n aiului 
ploatare 
prinderi 
zestrate < 
modernă.

în conformitate cu propu
nerile și observațiile făcute la 
ședință de Nikita Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. de mem
brii guvernului și de alti par
ticipant! la ședință, s-a con
siderat necesar că noile re
surse obținute în urma depă
șirii planului pe primii doi 
ani ai septenalului să fie di
rijate sere accelerarea dez
voltării industriei și agricul
turii și satisfacerea cerințelor 
crescînde ale populației.

S-a considerat de asemenea 
necesar să se introducă unele 
modificări în planul septenal 
în direcția sporirii sarcinilor 
în ceea ce privește dezvolta
rea unor ramuri ale econo
miei naționale.

în aceeași ședință. Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. a 
examinat problema perfecțio
nării continue a sistemului de 
planificare a economiei națio
nale a U.R.S.S.

în comunicatul oficial se 
spune: „In scopul asigurării 
continuității planificării, al 
descoperirii și folosirii de noi 
rezerve ale economiei națio
nale, s a considerat necesar 
să se elaboreze, cu prilejul 
întocmirii planurilor curente, 
și principalii indici ai dezvol
tării economiei naționale pe 
anul care urmează după sfâr
șitul perioadei de cinci ani, 
in așa fel incit să existe per
manent in vigoare un plan pe 
cinci ani”.

au fost date în ex- 
peste 2 000 de între- 
industriale mari, în- 
cu tehnica cea mai

ȘI CYRUS EATON
speranța că o asemenea în- 
tilnire va ajuta guvernele la 
realizarea unei înțelegeri cu 
privire la dezarmarea gene
rală șî totală.

N. S. Hrușciov amintește 
de asemenea că în propune
rile sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și totală 
prezentate la O.N.U. s-a ți
nut seama de multe conside
rente exprimate anterior de 
reprezentanții puterilor occi
dentale. Uniunea Sovietică, se 
arată în scrisoare, este gata 
să examineze cu toată serio
zitatea și alte propuneri con
structive, îndreptate spre de
zarmarea generală și totală în 
scopul instaurării unei păci 
trainice și îndelungate pe 
glob.

In Grecia

Atac huliganic asupra redacției 
ziarului „Makedonia"

ATENA 26 (Agerpres). - 
TASS transmite : în noaptea 
de 22 spre 23 decembrie la 
Salonic 100 huligani au atacat 
redacția ziarului „Makedonia“, 
unul dintre cele mai mari și 
cele mai vechi ziare bur
gheze din Grecia, care a a- 
doptat o poziție critică față 
de guvern.

Atacul a stîmit protestele 
opiniei publice. Majoritatea 
ziarelor acuză guvernul grec 
de îngăduință față de acest 
atac.

Viridis, a 
se înca-

IN CÎTEVA RINDURI
MOSCOVA Comitetul Cen 

trai al P.C.U.S. a hotărît să 
convoace plenara ordinară a 
C C. al P.C.U.S. la 10 ianuarie 
1961

ATENA 25 (Agerpres), — 
Ziarul „Avghi" relatează că 
pe petiția în care se cere am
nistierea și eliberarea lui Ma- 
nolis Glezos s-au strîns în 
întreaga țară peste 104.000 de 
semnături. In pofida terorii și 
represiunilor s-a realizat țelul 
propus la începutul campaniei

- acela de a strînge 100.000 
de semnături.

MOSCOVA 26 (Agerpres).- 
TASS transmite : La 26 de
cembrie ora 10,00 dimineața 
(ora Moscovei) la Kremlin s-a 
deschis cea de-a IV-a sesiune 
a Sovietului Suprem 
R.SF.SR.

La deschiderea sesiunii 
participat conducători 
P.C.U.S. și ai guvernului 
vi etic în frunte cu N. S. Hruș
ciov.

al

au
ai

so-

Editorul ziarului, 
declarat că atacul 
drează în „încercările guver
nului de a închide gura pre
sei din Grecia prin diferite 
metode și mijloace".

Viridis a adresat Organiza
ției Internaționale a Ziariști
lor apelul de a cere guvernu
lui grec să înceteze campania 
de teroare și încercările de a 
împiedica activitatea ziaristi
că liberă, în special de a pune 
piedici apărării în presă a in
tereselor poporului grec.

Passalidis, președintele par
tidului E.D.A., a declarat că 
atacul este o dovadă a faptu
lui că guvernul încearcă să 
lichideze rămășițele libertăți
lor constituționale din Gre
cia. El a chemat toate forțele 
patriotice 
nunțe 
ției.

Au 
ții de 
derul 
dul , 
organizații 
E.D.A.

Sub presiunea opiniei 
blice, autoritățile au arestat 
pe organizatorii atacului îm- 

■ potriva ziarului „Makedonia".

în

dat
; protest și Venizelos, li- 
partidului liberal, parti- 

„Noua mișcare politică", 
ale partidului

Congresul Confederației Studenților
de norddin Africa

Festivalul anual 
al tineretului muncitor 

japonez

La 24 decembrie, ia Universitatea din Rabat s-a 
deschis al doilea Congres al Confederației Stu
denților din Africa de nord sub lozinca „Lupta Al
geriei este lupta noastră". La lucrările congresu
lui participă delegații ale organizațiilor studen
țești din Maroc, Tunisia și Algeria, afiliate la Fe
derație.

La congres participă observatori din partea or
ganizațiilor studențești din mai multe țări, precum 
și din partea Uniunii Internaționale a Studenților 
și a Secretariatului de coordonare al Conferinței 
Internaționale Studențești (C.O.S.E.C.).

La propunerea lui Kadiri, președintele Uniunii 
studenților marocani, care a deschis congresul,

delegații și oaspeții au păstrat un minut de tăcere 
în memoria victimelor terorii coloniale din Alge
ria. La ședință au rostit saluturi Benjelloun, mi
nistrul Educației din Maroc, Ben Seddîk, secretar 
general al Uniunii Marocane a Muncii, repnpien- 
tanți ai studenților din Cehoslovacia, Irak, U.I.S., 
Federației Studenților din Africa neagră care stu
diază în Franța și alții. In telegramele de salut 
adresate Congresului de diferite organizații stu
dențești se protestează împotriva acțiunilor. colo
nialiștilor din Algeria și ale puterilor imperialiste 
din Congo, se exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor africane împotriva colonialismului.

Congresul își continuă lucrările.

Masele de tineret participă a- 
lături de întreg poporul japo
nez la lupta contra cotropitori
lor americani. Cu flecare zl ce 
trece el își dau tot mai mult- 
seama că prezența bazelor mi
litare americane în patria lori 
nu poate aduce nimic bun po
porului japonez. In această țară' 
au loc în permanență impor
tante acțiuni populare împotri
va prezenței trupelor S.U.A. La 
aceste acțiuni tineretul japonez 
desfășoară o luptă activă.

Intre 9 și 11 decembrie I960- 
a avut loc la Tokio Festivalul 
anual al tineretului muncitor 
din Japonia. Au participat zeci 
de mii de tineri care au luat 
parte activă la campania împo
triva alianței militare japono-a- 
mericane, la lupta minerilor din 
bazinul carbonifer Miike, pre
cum și la alte greve și acțiuni 
pentru pace, democrație, inde
pendență și progres social. In 
fotografia de sus un aspect din 
sala în oare s-a ținut Festivalul. 
In fotografia de jos publîqam 
o imagine din timpul Festiva
lului.

încurajarea 
neonazismului 

în Austria
— Un articol 

din ziarul austriac 
„ Volksstimme
VIENA. Ziarul „Volksstim

me" publică un articol con
sacrat rezultatelor procesului 
intentat unui număr de 10 
căpetenii ale organizațiilor 
neonaziste de tineret din 
Austria. în articol se spune 
printre altele că Tribunalul, 
care a judecat procesul lor. a 
fost mai mult decît mărini
mos față de neonaziști. Trei 
dintre ei au fost condamnați 
la închisoare pe termene 
scurte, iar ceilalți au fost a- 
chitați

Procesul a luat sfîrșit. scrie 
ziarul, dar problema existen
ței organizațiilor neonaziste 
în țară este încă departe de 
a fi rezolvată.

Activitatea acestor organi
zații, subliniază ziarul, a fost 
încurajată de anumite per
soane oficiale și de presă. 
Neonazistul Vesvaldi din 
Graz a atras printre altele 
atenția asupra declarațiilor 
lui Kreiner, șeful guvernului 
landului Carinthia, cu privire 
la însemnătatea Austriei în 
„lupta împotriva comunismu
lui".

Căpeteniile neonaziste pri
meau nestingherit din Germa
nia occidentală literatură 
fascistă și organizau discuții 
cu privire la un război pre
ventiv împotriva Uniunii So
vietice.

Foto : JAPAN PRESS TOKIO

Pe scurtDeclarata președintelui 
Federajiei studenților din Cuba

„Popoarele Americii Latine 
sprijină revoluția cubană“

Luînd cuvîntui la 23 de
cembrie în cadrul unei con
ferințe de presă organizată la 
ambasada Cubei, președintele 
Federației studenților univer
sitari din Cuba, Rolando Cu- 
bela. care a sosit în Mexic în 
urma invitației organizațiilor 
studențești din această țară, 
a subliniat că în pofida cam
paniei de minciuni și calom-

nii pe care o desfășoară im
perialiștii americani 
va Cubei, popoarele 
din America Latină 
întrutotul revoluția 
Solidaritatea studenților, mun
citorilor, mobilizarea forțelor 
largi ale ............. ”
Americii 
planurile 
potriva Cubei.

împotri- 
frățești 
sprijină 
cubană.

populației din țările 
Latine au zădărnicit 
de intervenție îm-

i 
© Anul acesta în Japonia 

au fost săvârșite zilnic peste 
4.000 de crime. Această cifră 
este citată în raportul Direcției 
generale de poliție din Japo
nia. în total în cursul anului 
au fost comise 1.5*78.828 crime. 
Majoritatea crimelor, se subli
niază în raport, au fost comi
se de minori.

IN CUBA: 10.000 săli noi de cursuri

„Canada 
să se retragă 
din N.A.T.O

Puternică demonstrație stu
dențească la Ottawa

La 25 decembrie în fața 
clădirii Parlamentului ca
nadian a avut loc o de
monstrație la care au par
ticipat sute de studenți de 
la toate universitățile din 
Canada. După cum trans
mite agenția Reuter, de
monstranții au cerut Parla
mentului să nu accepte 
înarmarea atomică a Ca
nadei și țara lor să se re
tragă din blocul N.A.T.O.

In anul 1961 alo
cațiile bugetului de 
stat al Cubei pentru 
nevoile invățămintu. 
lui vor fi de peste 
100 milioane pesos. 
Aceste fonduri vor 
fi folosite în primul 
rînd pentru lichida
rea deplină în noul 
an a analfabetismu
lui în Cuba și pen
tru dezvoltarea mul
tilaterală a învăță- 
mîntului elementar.

De la instaurarea 
puterii revoluționare

în Cuba, adică în doi 
ani, numărul elevilor 
din școlile elementa. 
re de stat a crescut 
cu 80 la sută. In a- 
ceastă perioadă s-au 
construit 10.000 săli 
de clasă. La începu
tul anului 1961 vor 
fi date în folosință 
încă 1.500 săli de 
clasă

Aceste 
dovedesc 
rapidă a
tului public în Cuba 
au fost citate în cu-

date care 
dezvoltarea 
învățămîn.

vîntarea televizată 
rostită de Armando 
Hart, ministrul Invă- 
țămîntului al Cubei. 
El a mai citat date 
cu privire la dezvol
tarea invățămîntului 
mediu și superior în 
prezent 4.000 de stu
denți primesc burse 
de stat. Dacă înainte 
de revoluție cursurile 
invățămîntului tehnic 
superior erau frec
ventate de 2.000 de 
studenți, acum numă. 
rul acestora este de 
7000.

• Asociația studenților afri
cani din Delhi a adresat pre
ședintelui S.U.A. un memo, 
randum în care condamnă ro
lul nefast pe care îl joacă 
S.U.A. în Congo.

O La 21 decembrie guvernul 
Nigeriei a luat măsuri pentru 
a Împiedica desfășurarea mi
tingului și demonstrația stu
denților fixate de Congresul 
nigerian al tineretului pentru 
ziua de 23 decembrie în semn
de protest împotriva acordului
militar anglo-nigerian.

Fărădelegile rasismului în S.U.A.
în fiecare noapte, în nume

roase case din New Orleans 
telefonul sună aproape neîn-

din țară să se pro- 
apărarea democra-

publicității declara-

- Moș Gerilă, la casele negrilor din S.U.A, = 
desen de V. VASILIU

tr erupt. Cetățenii s-au săturat 
să mai ridice receptoarele 
pentru a afla cine nu-i lasă 
să se odihnească. Ei știu prea 
bine că nu poate fi altcineva 
decît rasiștii care, după cum 
arată ziarul „New York He
rald Tribune", au început o 
„campanie de masă de înspăi 
mîntare prin telefon".

Folosindu-se de toate mij
loacele posibile, ajungînd chiar 
pînă la amenințări cu moar
tea, concedieri, ordine de pă
răsire a orașului trimise pă
rinților care au încălcat boico
tul aplicat celor două școli 
din oraș unde învață patru fe
tițe de culoare, rasiștii au 
obținut ca în ultimele zile tot 
mai puțini copii albi să frec
venteze școlile „integrate'1.

In fața celor două școli pa
trulează în permanență ban
de de rasiști cu mantiile și 
glugile Ku-Klux-Klanului. 
Chiar sub ochii poliției, ra
siștii amenință și brutalizea-

ză pe copiii albi însoțiți 
pînă la intrarea în clase de 
părinții lor.

„Consiliul cetățenilor albi“ 
din Louisiana a adresat Adu
nării Legislative a statului o 
telegramă care conține printre 
altele și lista persoanelor care 
„își trimit cu forța copiii la 
școlile din New Orleans" (așa 
numesc rasiștii faptul că pă
rinții își însoțesc copiii pen
tru a-i apăra de furia turbată 
a bandelor de huligani). In te
legramă se mai spune: „Ce
rem categoric să deferiți aces
te familii comitetului pentru 
cercetarea activității anti-a- 
mericane al Adunării Legisla
tive a statului Louisiana".

Totodată „Consiliul cetățeni
lor albi* a convocat un miting 
de masă al rasiștilor. Se ș'ie 
că cu cîteva săptămîni în 
urmă a mai avut loc un ase
menea miting care a luat sfîr- 
șit prin molestarea populației 
de culoare pe străzile orașului.
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