
Oamenii muncii 
din industria petrolului și chimiei

Tineri elevi ai Școlii profe
sionale o Fabricii „Kle- 
ment Gottwald” din Capita
la, împreuna cu instructorul 
lor montează un nou motor 

electric.

Foto : S. TOMESCU

Plenara
ConsiliHfui IniHiiii 

Asociațiilor Studenților 
din R. P. Rommă
In ziua de 28 decembrie 

1960 a avut loc Plenara Con
siliului Uniunii asociațiilor 
studenților din R.P. Romînă 
care a hotărît convocarea, la 
2 februarie 1961, a celei de-a 
IlI-a Conferințe a Uniunii a- 
sociațiilor studenților din R. P. 
Romînă, cu următoarea ordi
ne de zi :

1. — Raportul de activitate 
al Consiliului U.A.S.R. cu pri
vire la activitatea asociațiilor 
studenților în perioada dintre 
Conferința Il-a și Conferința 
III-a a U.A.S.R. și sarcinile 
care revin asociațiilor studen
ților în etapa desăvârșirii con
struirii socialismului în patria 
noastră.

2. — Raportul Comisiei Cen
trale de Cenzori.

3. — Alegerea Consiliului 
U.A.S.R. și a Comisiei Cen
trale de Cenzori.

Plenara a dezbătut de ase
menea sarcinile ce revin 
U.A.S.R. ca organizație ce face 
parte din F.D.P. în legătură 
cu pregătirea alegerilor pen
tru Marea Adunare Naționa
lă și sfaturile populare.

Succese 
ale constructorilor 

hunedoreni
Constructorii laminorului 

de sîrmă. benzi și profile 
mijlocii — unul din noile a- 
gregate siderurgice ce se ri
dică la Hunedoara, au termi
nat cu o săptămână mai de
vreme fundațiile halei liniei 
de sîrmă. Datorită acestui 
fapt, montorii au putut înce
pe înainte de termen lucră
rile de ridicare a halei.

TELEGRAMĂ

Către
Comitetul Central

al Partidului Comunist Francez

Dragi tovarăși,

Cu prilejul aniversării a 40 de ani de Ia întemeierea Parti
dului Comunist Francez, Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romin vă trimite dv. și tuturor comuniștilor francezi 
un cald salut frățesc și cele mai sincere felicitări.

Partidul Comunist Francez, continuator al celor mai bune 
tradiții revoluționare ale poporului franeez, a stat în fruntea 
marilor lupte, din ultimele decenii, ale clasei muncitoare și ale 
maselor populare pentru apărarea intereselor lor vitale, pentru 
libertate, democrație și progres social. In lupta împotriva co
tropitorilor hitleriști, Partidul Comunist Francez a înscris una 
din paginile cele mai luminoase din istoria Franței..

L&rgindu-și permanent legăturile cu masele, Partidul Comu
nist Francez a devenit cel mai mare și mai puternic partid 
politic din Franța. El militează cu abnegație și hotărîre pentru 
unitatea clasei muncitoare și a tuturor forțelor progresiste, mo
bilizează masele la lupta pentru încetarea imediată a războiu
lui colonialist din Algeria, sprijină mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor coloniale.

întreaga activitate a partidului vostru, sub conducerea Co
mitetului său Central. în fruntea căruia se află de 30 de ani 
tovarășul Maurice Thorez, constituie un exemplu viu de slujire 
devotată a clasei muncitoare și a întregului popor, de fidelitate 
nestrămutată față de învățătura marxist-leninistă.

Partidul Comunist Francez aduce o însemnată contribuție la 
luptj pentru pace, pentru dezarmare generală și totală, împo
triva planurilor războinice ale imperialiștilor, a reînvierii mili
tarismului german și instalării pe teritoriul francez a trupelor 
Bundeswehrului

Partidul Comunist Francez luptă neabătut, alături de cele
lalte partide comuniste și muncitorești frățești, pentru întărirea 
continuă a unității mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale. pentru puritatea marxism-leninismului.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romin trimite 
Partidului Comunist Francez cele mai bune urări de noi suc
cese în lupta pentru triumful păcii, democrației și socialis
mului.

Trăiască gloriosul Partid Comunist Francez !
Trăiască unitatea mișcării comuniste și muncitorești Inter

nationale !
Trăiască prietenia dintre poporul romin și poporul francez!

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Repetiție 
enerală

I— ' ............................-■ ........................ 1 ' -

Pregătiri la Uzina ,7 Noiembrie'-Craiova 
pentru îndeplinirea ritmică a planului 

pe anul 1961

Uzinele de mașini agricole 
„7 Noiembrie" din Craiova, 
încă de la 19 decembrie colec
tivul uzinei a îndeplinit planul 
anual la producția globală iar 
cu cîteva zile mai tîrziu și la 
producția marfă. Și totuși, în a- 
ceste zile graficul producției a- 
rată un nou salt: săgeata urcă 
ou peste 24 la sută față de pro. 
ducția din restul anului 1960.

— La noi în uzină, ne spune 
secretarul organizației U.T.M., 
tovarășul Mihai Nisipeanu, are 
loc în prezent un fel de „repe
tiție generală" în vederea înde- 
plinirii ritmice a planului pe 
1961 încă din prima zi. Sarci
nile uzinei pentru anul viitor 
sînt mult sporite. Prin introdu
cerea unor noi mașini și utila
je în multe sectoare, printr o 
mai bună organizare a muncii, 
producția va crește în 1961 cu 
peste 23 la sută față de anul
1960. Comitetul de partid îm
preună cu conducerea uzinei au 
stabilit ca imediat după înde
plinirea planului pe anul în 
curs, să se treacă la experimen
tarea posibilităților de îndepli
nire a planului potrivit noului 
ritm. Rezultatele sînt bune. Rit
mul de îndeplinire a planului 
pe 1961. a fost atins și chiar de
pășit. Multe sectoare lucrează 
deja în contul lunii februarie
1961.

Ce a stat la baza acestor suc
cese ? în primul rind, faptul că 
întreg colectivul uzinei, fiecare 
muncitor, tehnician și inginer, 
cunoaște din timp sarcinile care 
îi revin. De asemenea, a fost po
sibil să se ia unele măsuri teh- 
nico.organizatorice de mare im
portanță. Printre acestea, stabi
lirea din timp a planului de 
cooperare a uzinei cu alte în
treprinderi din țară, în așa fel 
îneît de pe acum uzina eate a- 
provizionată cu toate materialele 
necesare pentru o mare parte 
din producția anului viitor. A

telierele și sectoarele unde se 
introduc repere noi au fost uti
late cu uneltele necesare con
fecționării acestor repere. în 
unele sectoare, s-a trecut la lu
crul în două schimburi. în locul 
unei discuții prin poștă cu be
neficiarii, Uzina a trimis anul 
acesta delegați în toate centrele 
unde-și desface produsele, reu
șind ca să încheie contracte pen
tru întreaga producție a anului 
viitor. Planul pe primul tri
mestru al anului 1961 a putut 
fi astfel lansat încă de la data 
de 10 decembrie 1960.

— Desigur, măsurile tehnico* * 
organizatorice stabilite, ne spu
nea secretarul organizației 
U.T.M., sînt de mare importan
ță, dar nu sînt suficiente. Un 
mare rol în asigurarea îndepli
nirii cu succes a sarcinilor pla
nului pe anul viitor îl constituie 
desfășurarea unei intense munci 
politico educative. Pc această 
linie, în urma îndrumărilor co
mitetului de partid, în adună, 
rile generale U.T.M. s-au anali
zat din timp sarcinile care revin 
tinerilor în vederea îndeplinirii 
ritmice a planului pe anul 1961. 
Experiența pozitivă a celor 31 
de brigăzi de producție ale tine
retului, a determinat comitetul 
U.T.M. să treacă la cuprinde
rea în cadrul brigăzilor a unui 
număr mai mare de tineri. 
Șerban Lazăr, Anghcl Constan, 
tin, Marian Mircea, Vulpoi Aris- 
tița, șefi de brigăzi fruntașe, 
s-au angajat să antreneze în bri
găzile pe care le conduc și restul 
tinerilor de la locurile de mun
că respective. Au fost create noi 
brigăzi.

Mîîne, polmîine, se va număra 
printre muncitorii calificați, va 
fi el însuși un făurar ol vieții 
hol. Cunoașterea trecutului de 
luptă a clasei muncitoare este 
un aspect al setei de cunoaște
re. Dar și un izvor de mari, 
acjînci învățăminte., Printre care, 
.foarte importantă,, cămine aceea 
că el însuși ia parte la ofensiva 
cunoașterii. Pentru că această 
ofensivă a fost posibilă deoare
ce printre alții a existat și 
mama Pelaghia.

★
Utemistul Gui Petre are 16 

ani. Elev în clasa a X-a a. Școlii 
medii din Sînnicolaul Mare, a 
străbătut toate fazele în între
cerea „Prietenii cărții”, înfăți
șarea este aceea a unui adoles
cent Pe scenă fiind, nu și-a pă
răsit obiceiul școlăresc de a ri
dica mina atunci cînd vrea să 
completeze răspunsul unui coleg.

Lui Gui Petre îi plac cărțile. 
Citește mult. Biblioteca raiona
lă din Sînnicolaul Mare îl nu
mără printre cititorii cei mal 
harnici. Că lectura lui este te
meinică se desprinde mal ales

ROMULUS ZAHARIA

(Continuare In pag. 3-a)

Un exemplu bun de organiza
re îl oferă secția turnătorie, 
unde din inițiativa tinerilor 
muncitori și ingineri, pentru 
creșterea productivității muncii, 
s-a mărit numărul de modele 
în aceeași formă, a început aă 
se aplice metoda turnării di
recte în miezuri etc. întreaga 
activitate se desfășoară aici rob 
lozinca: Printr.o mai bună or
ganizare a locului de muncă, cu 
aceleași forțe, o productivitate 
mai mare. Această inițiativă a-a 
extins și la alte sectoare și în 
special la secțiile montaj gene
ral, secții deficitare din punct 
de vedere al organizării în anul 
care se va încheia curînd. Ast
fel, ritmul de îndeplinire a pla
nului pe anul 1961 a fost reali, 
zat și depășit încă de pe acum 
și în aceste secții. După cum se 
vede „repetiția generală* ’ di 
bune rezultate.

EUGEN FLORESCU

în regiunea Banat sWrt 18.000 
de purtători ai insignei „Prieten 
al cărții”, pe lingă care pot fi 
numărați sute de mii de cum
părători pasionați ai cărților și 
fără îndoială, cititori alJor...

Am asistat im Timișoara la în
trecerea „Prietenii cărții”, faza 
regională.

★
Răspunsul se aude-cu putere. 

Utemistul Tăutan Gheorghe, ca-, 
zangiu la Depoul de locomo
tive. Afad, recită fără șovăire :

— ' „De vrei să dai partidului 
ce-ți cere, / Tu, țara ta iu
bește-o cu putere 1“

— Foarte bineee I
Casă de cultută a studenților 

din Timișoara se învăluie în ro
potul de aplauze. Tăutan 
Gheorghe a răspuns excelent la 
cea de-a cincea întrebare, cu
cerind locul I la întrecerea 
„Prietenii cărții”, faza pe re
giune.

...Acum stringe la piept, cu 
emoție, darul ce l-l înmîneazâ 
juriul : o servietă, un vraf mare 
de cărți.

Cei patru sute de tineri spec
tatori unmăresc acum întrecerea 
dintre lăcătușul Samoilă Pop de 
la Gospodăria agricolă colec
tivă „30 Decembrie" din comuna 
Covasinți și elevul Școlii profe
sionale de textile din Lugoj - 
Constantin Năstase. Amindol

inererului
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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AU ÎNDEPLINIT
PLANUL ANUAL

La 27 decembrie a 
fost realizat planul 
producției globale 
industriale al Mi
nisterului Industriei 
Petrolului și Chi
miei.

în anul 1960, pri
mul an al planului 
de șase ani, au fost 
obținute realizări 
importante pe linia 
dezvoltării indus
triei noastre chimi
ce și petroliere. 
Astfel, au intrat in 
producție șase noi 
uzine și fabrici chi
mice, 18 secții și 
instalații chimice și 
de prelucrare a 
produselor petrolie
re. Printre noile u- 
nități se numără 
Combinatul Chimic 
de la Borzești, in
stalațiile de îngră
șăminte azotoase de 
la Combinatul chi
mic din Făgăraș,

fabricile de semi- 
celuloză din paie de 
la Constanța și 
Scăeni, Fabrica de 
metanol de la Com
binatul chimic din 
orașul Victoria, cele 
două instalații de 
cracare catalitică 
de la rafinăria din 
Onești etc.

Prin punerea tn 
funcțiune a noilor 
obiective și ca ur
mare a unei mai 
bune folosiri a ca
pacității de pro
ducție existente, 
chimiștii și petro
liștii au produs a- 
nul acesta în plus 
față de anul trecut, 
aproape 90.000 tone 
soda caustică și 
calcinată, peste 
50.000 tone îngră
șăminte fosfatice, 
5.400 tone materia
le plastice, peste 
110.000 tone benzi

Constructorii de drumuri
Constructorii de drumuri 

din unitățile care aparțin 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor au execu
tat pină acum lucrări de mo
dernizare pe trasee a căror 
lungime întrece prevede
rile planului anual. După 
cum rezultă din datele statis
tice, lungimea drumurilor 
modernizate anul acesta este 
de aproape 4 ori mai mare 
decît aceea realizată în perioa
da anilor 1939—1948. Au fost 
date în exploatare pe întregul 
traseu șoseaua de centură a 
orașului Ploești, drumurile 
modernizate București - Că
lărași, București — Fălticeni. 
București - Bîrlad, Adjud -*  

Ens Nicokie, mecanic la Uzina Poiana Crmpina ; Venera Ștefănescu profesoară ; Dumitru 
Gheorghe strungar la Uzina „1 Mai"-Ploeștl sînt ctștigătoril concursului „întrecerea priete

nilor cărții- din regiunea Ploești.

întrecerea 
prietenilor cărții

sînt utemiști. îi deosebește mai 
întîi înălțimea. Apoi, Năstase 
Constantin e mai vioi. Și, lucru 
rf»ai puțin cunoscut, vîrstq. Pop 
Samoilă e cu patru ani mai în 
vîrstâ. Are 19 ani I Dar, și unul 
și.altul, cunosc bine conținutul 
cărților indicate în bibliografia 
concursult/î. In cele din urmă, 
pe locul II se clasează Pop Sa
moilă. Și de astă dată sala se 
învăluie în ropotul de aplauze 
care răsplătește strădania con- 
curenților.

Poate că mulți dintre specta
tori au reținut doar disputa din
tre cei trei concurenți, ea însăși 
foarte interesantă, în care scli
pirea inteligenței, conciziunea 
exprimării și mai cu seamă cu
noștințele lor, au impresionat. 
Poate au reținut și faptul că 
Năstase Constantin are o fire 
maî vioaie. La asta a contribuit 
și cîntecul popular cîntat cu 
multă pasiune de ucenicul tex- 
tilist.

Dar tinărul colectivist Pop Sa

nă, aproape 100.000 
tope motorină și 
alte produse. Tot în 
această perioadă 
chimiștii au fabri
cat pentru prima 
dată la noi tn țară 
două noi fibre sin
tetice înlocuitoare 
de lină — rolan și 
terel — semicelulo- 
ză din paie și celu
loză din stuf. S-au 
produs de aseme
nea peste 70 noi 
medicamente, 20 
de coloranți noi, 
diverși reactivi și 
articole din mate
riale plastice.

Prin reducerea 
prețului de cost 
chimiștii și petro
liștii au realizat în 
11 luni ale acestui 
an economii peste 
plan în valoare de 
70.000.000 lei.

(Agerpres)

Tg. Ocna, Craiova — Slatina. 
Craiova - Bechet etc.

La lucrările executate in 
cursul anului de aceste unități, 
prețul de cost pe km. de drum 
modernizat a fost redus în 
medie cu circa 60.000 lei fată 
de deviz. Constructorii de 
drumuri au fost larg sprijiniți 
și în acest an de oamenii 
muncii de la orașe și sate.

Muncitorii din unitățile de 
întreținere a drumurilor na
ționale, care de asemenea au 
îndeplinit planul anual, au 
executat pînă acum lucrări de 
întreținere și reparații a căror 
valoare depășește cu circa 6 
milioane lei realizările din a- 
nul 1959.

(Agerpres)

moilă, a văzut davidovi, parcă 
coborîți din cărți, oameni cu o 
astfel de structură sufle
tească, care, la îndemnul 
partidului, au făurit colec
tiva. Sub privirile lui și acum 
chiar cu participarea lui, gos
podăria colectivă „30 Decern-

însemnări de Ia faza 
regională 

a concursului 
din regiunea Banat

brie**  din Covăsinți s-a dezvol
tai odată cu el. „Moro*meții “ lui 
Marin Preda au viețuit și în sa
tul lui; oameni înaintați duc 
acum mai departe destinele sa
tului. „Ion” al Iul Rebreanu 
trăiește astăzi în amintirea 
vîrstnicilor și, deopotrivă, a ti
nerilor cititori prin descrierea

Pentru 
agricultura 

țării
Specialiști din Ministerul 

Agriculturii au recepționat ul
timele tractoare și utilaje agri
cole prevăzute în planul de 
stat pentru înzestrarea agri
culturii pe anul 1960.

Parcul de tractoare și ma
șini agricole al gospodăriilor 
de stat, stațiunilor de mașini 
și tractoare a crescut în acest 
an cu încă 11.600 de tractoa
re, 14.000 de semănători de ce
reale. 5.300 de combine de re
coltat păloase și alte utilaje 
necesare extinderii mecaniză
rii lucrărilor agricole.

Acum agricultura țării noas
tre dispune, printre altele, de 
43.000 de tractoare fizice, nu
măr aproape dublu față de 
1955. Un tractor revine în pre
zent la 230 hectare de teren 
arabil, față de 419 hectare în 
anul 1955.

Datorită înzestrării agricul
turii cu noi mașini Șj dezvol
tării continue a sectarului a' 
gricol socialist, mecanizarea 
arăturilor s-a dublat față de 
anul 1955. S-a extins mecani
zarea lucrărilor de îngrijire a 
culturilor, de prevenire și 
combatere a bolilor și dăună
torilor, de pregătire a nutre
țurilor pentru hrana animale
lor, precum și cele din viticul
tură, pomicultură și legumi
cultori.

In anul 1961 însemnate fon
duri din planul de investiții 
prevăzute pentru agricultură 
sînt destinate dezvoltării în 
continuare a bazei tehnico- 
materiale a agriculturii. Ast
fel, agricultura va primi 
12.000 de tractoare, 15.000 de 
semănători, 6.000 de combine 
și alte mașini și utilaje agri
cole.

(Agerpres)

vie, lăsată moștenire de marele 
prozator.

Pop Samoilă are o fire me
ditativă. Și răspunsurile lui se 
lasă oarecum așteptate la acea
stă întrecere. Ele nu erau întîr- 
ziate de necunoașterea subiec
tului ci de felul în care ju
decă întrebarea, de „filozofia" 
ce o cuprindea. Dar ucenicul 
textilist Năstase? La 15 ani — 
asta-i vîrsta lugojanuluî ajuns 
la faza regională a întrecerii 
prietenilor cărții — lucrurile, în
tâmplările, au o frumusețe c’eo- 
sebită. Năstase Constantin s-a 
născut odată cu țara noastră de 
astăzi. A deschis ochii și a văzut 
viața prin ochii unei mulțimi a- 
flată în avîntul construcției so
cialiste. El n-a cunoscut mize
ria vieții din timpul regimului 
burghezo-moșieresc. De aceea, 
întrebarea despre destinul ma
mei Pelaghia din romanul 
„Mama” de Maxim Gorki l-a 
fost oarecum de neînțeles.

lata în fotografia noastră pe inginerul Sasu Constantin de la 
Uzinele de tractoare „Ernst Thâ lmann” discutînd cu un grup de 
tineri propunerea unei noi inovații pentru -motorul tractorului,

S-au încheiat lucrările 
Consfătuirii pe țară 
a scriitorilor tineri

Cea de-a III-a Consfătuire 
pe țară a scriitorilor tineri, 
care a avut loc la București 
în zilele de 26 și 27 decem
brie, a pus încăodată în lumi
nă faptul că la noi în țară, 
datorită îndrumării și grijii 
părintești a Partidului Munci
toresc RomiU' a crescut și s-a 
format, în cadrul întregului 
front al literaturii noastre rea
list-socialist e, un talentat și 
larg detașament de tineri scrii
tori. Multe din cărțile lor au 
fost întîmpinate cu căldură de 
masele largi de cititori, de ti
neretul nostru.

Pe lingă scriitorii tineri con- 
sacrați, din Capitală sau din 
alte regiuni, la consfătuire au 
participat și mulți alți înce
pători într-ale scrisului mem
bri ai cercurilor literare care 
activează în marile întreprin
deri, în centrele de regiune 
sau raion, în școli și facultăți. 
De asemenea, au fost invitați 
mai mulți tineri muncitori, e- 
levi, studenți, instructori de 
pionieri. Din partea Uniunii 
scriitorilor la consfătuire au 
participat membrii ai biroului 
și comitetului, scriitori frun
tași.

In lumina marilor sarcini 
trasate întregului nostru po
por de către cel de-al III-lea 
Congres al partidului, raportul 
prezentat de tovarășul Aurel 
Mihale. secretar al Uniunii 
scriitorilor, a analizat pe larg 
creația tinerilor prozatori, 
poeți, dramaturgi, a celor care 
activează în domeniul litera
turii pentru tineret și copii, 
al scenariului cinematografic, 
al criticii și istoriografiei lite-
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rare. Raportul a vorbit, de a*  
semenea, despre rolul impor
tant pe care-l au cercurile li
terare în descoperirea, îndru
marea și promovarea noilor 
talente. Pe baza succeselor și 
lipsurilor existente în creația 
scriitorilor tineri, raportul a 
subliniat cu pregnanță necesi
tatea ca entuziasmul și pasiu
nea cu care tinerii au scris 
despre construirea socialismu
lui în patria noastră să fie 
mereu îmbogățite printr-o cu
noaștere și mai profundă a 
chipului luminos al oamenilor 
înaintați. Raportul a vorbit 
despre marea importanță pe 
care o are în realizarea unei 
opere literare, bogată în con
ținut și scrisă la un înalt ni
vel artistic, temeinica pregăti
re ideologică marxist-leninistă 
și cultura scriitorului tînăr. 
Au mai fost analizate diverse 
aspecte ale muncii pe care o 
desfășoară în rîndurile tineri
lor scriitori Uniunea Scriito
rilor, editurile și revistele li*  
terare.

Participanții la consfătuire 
au avut bucuria de a-l ascul
ta pe maestrul Tudor Arghezi, 
care le-a adresat în cuvinte 
pline de căldură și înțelepciu
ne, îndemnul de a folosi mi
nunatele condiții ce le-au fost 
asigurate de regimul demo
crat-popular, creind opere va
loroase care să slujească po
porului lor. Scriitorii Demos- 
tene Botez și Nagy Istvan 
le-au vorbit tinerilor scriitori 
despre necesitatea cunoașterii 
profunde și nemijlocite a vie
ții, despre necesitatea ridică
rii măestriei artistice. Pe mar
ginea raportului s-au purtat 
apoi discuții rodnice, vii. Prin
tre, numeroșii vorbitori, la con
sfătuire au luat cuvîntul: Dan 
Deșliu, Titus Popovici, Eugen

(Continuare în pag. 3-a)

Muncitoarea fruntașă Szekely 
Rozalia, de la Fabrica de tri
cotaje „Unitatea” din Sighet 
îșî depășește cu regularitate 
planul de producție cu 15 la 

sută.
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Program bogat dar prea puțincunoscut
Vacanța de iarnă a sosit și 

la Constanța, întocmai ca o 
corabie așteptată cu bucurie 
— și tot ca ea de frumoasă. Nu 
a venit 
coperite 
tem la 
brie) și 
A adus 
muzica, . . ,
țeles, surprizele. Intr-adevăr, 
dacă mergi pe litoral de la 
Vasile Roaită la Mamaia ai 

o 
de voioșie — nu 

numai a elevilor, a pionieri
lor și a școlarilor, dar chiar 
și a oamenilor în vîrstă care, 
in ascuns (îi trădează doar 
luminițele vesele din priviri) 
pregătesc tot felul de surpri
ze și cadouri.

Cu vreo trei săptămîni în 
urmă, cînd elevii 
„focul" tezelor, co
mitetul orășenesc 
U.T.M. și 
nea de 
mint a 
popular, 
dru marea 
tului orășenesc al 
P.M.R. se frărrdn- 
tau cum să orga
nizeze pentru ei 
o vacanță de 
mai plăcută, cît ________
fortantă și în același timp in
structivă și educativă. Așa s-a 
ajuns la întocmirea planului 
de acțiune, la instructajul cu 
directorii de școli, cu secre
tarii organizațiilor de bază 
U.T.M. și cu instructorii su
periori de pionieri.

...Și odată cu primele zile 
de vacanță a venit și prima 
surpriză plăcută: sărbătoarea 
majoratului. Peste 90 de elevi 
care au împlinit 18 ani — 
vîrsta cînd visurile prind via
tă - au trăit în ziua de 23 
decembrie clipe de neuitat: 
au fost felicitați, au primit 
cadouri, li s-au prins pe, piept 
panselute, o colegă mai mică 
le-a închinat o odă. A urmat 
dans... valsul celor 18 ani... 
surprize...

Două zile mai tîrziu, în sala 
mare a sporturilor aveau loc 
întrecerile sportive ale elevi
lor din clasele a VlII-a pînă 
la a XI-a în timp ce pionierii 
și școlarii din clasele mai 
mici se pregăteau pentru con
cursul cu premii gen „Dru
meții veseli" pe tema : „Con
stanța și împrejurimile". La 
acest concurs Casa pionieri
lor a prezentat un program 
artistic deosebit de frumos.

Dar vacanța nu-i decît la 
început. Alte și alte bucurii 
îi așteaptă pe elevii și pio
nierii din Constanța. „Orășe
lul copiilor", plin de farmec 
și curiozități, își va deschide 
azi-mîine porțile ; și vizita
torii, care deocamdată îl în
conjoară nerăbdători, vor da 
buzna înăuntru. Casa pionie
rilor pregătește o expoziție 
mare la sala sporturilor, cu 
obiectele executate de copii 
în diferitele cercuri, Urmează 
un carnaval pionieresc, apoi 
un carnaval al elevilor din 
școlile medii. Amîndouă au 
în program „defilarea costu
melor", eu premii pentru cel 
mal frumos costum și cîte o 
„poștă a carnavalului". De a- 
semenea : jocuri de artificii, 
concursurile „cel mai bun so
list" și „cel mai bun dansa
tor", tombolă etc. Pentru pio
nieri 
către 
nare 
să-ți

însă cu catargele a- 
de zăpadă (deși sin- 

sfîrșitul lui decem- 
nici cu ger pe bord, 
însă cu ea veselia, 
distracția și, bineîn-

să întâlnești pretutindeni 
atmosferă

se aflau în

secțiu- 
învăță- 
sfatului 
sub în- 
corni te-

In zilele de wxxnță, pionie

rii Școlii de 7 ani nr. 57 cu 

vizitat Fabrica „Electroapa- 

rctoj*  din București.

Fate : D. PREPELIȚA

Sule-te, cititorule, în zilele 
acestea, intr-unui din trenu
rile cere, stribitînd văile nin
se ale Prahovei ji Timișului, 
se îndreaptă către Brașov 
Vei trăi aceleași minunate 
sentimente și impresii pe care 
le-am încercat și not. Te va 
impresiona și te va copleși 
clocotul de voioșie a sutelor 
și miilor de elevi plecați în 
vacanță la munte.

Un oraș al elevilor
Să poposim mai întti la 

Sinaia. Ninsoarea a îmbrăcat 
orașul în straie albe, străluci
toare. Sus pe stîncă, se vede 
în toată splendoarea sa hote
lul turistic Cota 1.400. Pe stră*  
zile orașului trec grupuri, gru
puri de elevi. Zeci și sute de 
elevi. Sinaia a devenit in aces
te zile de vacanță un adevărat 
oraș al elevilor.

Cei de la Școala medie nr. 17 
„Matei Basarab" din București 
au pornit în excursie spre 
Piscul Cîinelui. Au sosit doar 
de o zi în Sinaia dar nici nu 
mai știu cum să-și drămuias
că fiecare ceas, fiecare minut 
pentru a admira toate frumu
sețile Bucegilor, pentru a po
posi măcar pentru cîteva clipe 
la mereu altă cabană, pen
tru a se recrea cit mai plăcut.

— Nici nu știu cînd am să 
scriu acasă, ne spune rixind 
Vasilescu Zenovia. Nu o cu
noașteți ? E o fată subțirică, 
cu părul negru, cu ochi mari, 
adinei, care atunci cînd ne 
vorbește de... colecția de note

de 8, 9 și 10 din catalogul cla
sei a X-a B se îmbujorează 
toată la față, li place mai 
mult să discute despre fizică 
și matematici decît despre suc
cesele ei la învățătură.

Dar iată o fată încărcată cu 
bagaje, cu schiuri și, cum ne-a 
destăinuit mai tîrziu, cu o va
liză mare, mare, plină de... 
voioșie și glume. Brunetă, cu 
codițe de un negru strălucitor 
și ochi puțin oblici, Maria Ga
lea a sosit de la Sibiu. Este 
elevă în clasa a XI-a C la

profil al orașului care străju
iește la porțile masivului Bu- 
cegi.

Corespondentă...
Dar iată că am ajuns și la 

Predeal. în zilele acestea ofi
ciul poștal din localitate e pur 
și simplu asaltat de sute și 
sute de scrisori. în fiecare zi 
elevii de serviciu de la tabe
rele de pe Cioplea, de la școala 
medie din oraș aduc cîte

culescu, la cea a tehnicianului 
Ion Bucur de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimir eseu'', a monto- 
rului Nicolae Ochinciuc, a pro
fesorului universitar Vaier 
Novacu, a strungarului Ion 
Ionescu de la Uzinele „23 Au
gust", a tipografului Vasile 
Vlâd de la Combinatul Poli
grafic „Casa Scinteii" și a 
multor alți părinți. Cu toții vor 
avea bucuria să primească 
vești de la Lucreția, Doina, 
Nicu, Anca, Nicolae, Victoria 
și ceilalți elevi. Vor afla ast

ÎN TABERE
PE VALEA PRAHOVEI

Școala medie „Gheorghe La- 
zăr" și-și va petrece vacanța, 
alături de alți 250 elevi și ele
ve, în tabăra organizată pe 
Furnica de C,C. al U.T.M. La 
învățătură Maria Galea nu se 
deosebește de ceilalți colegi 
din tabără. A încheiat primul 
trimestru cu 12 medii de 10 și 
trei medii de 9. Deci 250 de 
felicitări pentru cei 250 de e- 
levi fruntași la învățătură din 
tabără. Adăugați la grupurile 
amintite pînă acum încă 526 
de elevi și eleve de la Școala 
sportivă de elevi nr. 2 din 
București, încă 120 de pionieri 
din tabăra regiunii Ploești, 
încă 320 de elevi și eleve care 
au sosit în Sinaia o dată cu 
noi și vă veți explica noul

180—200 de scrisori și ilus
trai. Și cum să fie alt
fel cînd în tabăra de pe 
Cioplea în 15 din cele mai fru
moase vile sînt peste 200 
de elevi, iar în tabăra de 
la Școala medie au po
posit, într-o tabără de 12 
zile, 180 de pionieri din Plo
ești, București, Cîmpina, și 
raionul Teleajen.

Nu o să-i putem anunța pe 
toți părinții care vor primi în 
cursul zilei de astăzi scrisori 
de la copiii lor aflați în tabe
re. Totuși, ca să îndeplinești 
dorința elevilor care au fost 
mai insistenți ne-am însemnat 
că factorii poștali se vor opri 
peste cîteva ore la poarta 
muncitorului tîmplar Ion Ni-

fel despre minunatele excursii 
făcute la Clăbucet și Diham 
cît Și despre concursurile de 
schi și săniuș, reuniunile și șe- 
zătorile la care au participat 
sau vor participa copiii lor a- 
flați în tabără.

O filă din furnalul 
taberei

Cînd am ajuns la Timișul 
de Sus la frumoasa vilă ce 
găzduiește tabăra Școlii de 7 
ani nr. 2 „Nicolae Bălcescu" 
din București pionierii aveau 
program de club. Jucau șah 
sau șubah, citeau, scriau ce
lor dragi sau ascultau muzică. 
Intr-un colț, la o masă, l-am 
întilnit pe pionierul Mihail

Constantin din clasa a Vil-a 
A, fiul muncitorului Ion Mi
hail. El scrie in fiecare zi în 
jurnalul taberei toate acțiu
nile întreprinse. Iată o filă 
din acest jurnal :

„Astăzi, după exercițiile de 
înviorare și bătaia cu zăpadă 
am început să ne pregătim de 
drum, tn program avem tre
cut : excursie la Brașov- Por
nim in șir spre gara din Pre
deal. Pin tren admirăm cartie
rul de locuințe ale muncitori
lor de la Uzinele „Steagul 
Roșu" și coșurile fumegînde 
de la Fabrica de ciment „Te
melia". Am ajuns. Urcăm cu 
o mașină spre Poiana Bra
șov, Pionierii cîntă. Cerul 
e senin. Vacanța e minu
nată. Ninsă, Poiana Brașov ne 
oferă o priveliște de o frumu
sețe îneîntătoare, nemalîntîl- 
nită. Coborîm pe jos sau cu 
săniuțele. După-arhiază vizi
tăm Fabrica „Dezrobirea". A 
fost o vizită... dulce. Aici se 
fabrică prăjituri și ciocolată. 
Cele două mari uzine — „Stea
gul Roșu*  și Uzina de tractoa
re — le-am vizitat atunci cind 
ne-am trecut normele pentru 
distincții. Ne-am înapoiat la 
vilă seara. A fost o zi minu
nată".

...O zi ca toate celelalte 
petrecute în tabără. O zi de 
neuitat din vacanța elevi
lor noștri, cărora prin grija 
de părinte a partidului, li se 
oferă minunate posibilități de 
recreere, odihnă, reconfor- 
tare pentru un nou efort la 
învățătură.

Prof. IOAN CHIȚU

care va urma filmul „Secre
tul militar"; comitetul orășe
nesc va organiza o excursie 
la București, etc.

Dar adevărata bogăție a 
vacanței o descoperim în ac
țiunile ce se organizează în 
școli (cele amintite pînă acum 
sînt la nivelul orașului), 
programul de activitate al 
unității de pionieri de

în

Invitație Ia pomu
iarnă

Cum a fost 
organizată 

vacanța de iarnă 
in orașul 
Constanța

iarnă cît 
mai recon-

se mai pregătește de 
Casa pionierilor- o adu- 
cu tema: „Ce înseamnă 
iubești patria'1 după

la 
Școala de 7 ani nr. 1, de pil
dă, (instructoare superioară, 
Florica Tîrșe) este prevăzută 
serbarea pomului de iarnă 
(cu care ocazie se vor confec
ționa jucării, daruri, podoabe 
pentru pom), confecționarea 
măștilor și a coifurilor pentru 
carnaval (îndeletnicire foarte 
plăcută pentru copii), o reu
niune a pionierilor, o adunare 
cu tema „Uteciști, eroi ai cla
sei muncitoare"; o șezătoare 
pentru cei mici intitulată „In 
lumea basmelor*  și așa mai 
_________ departe. La Școa

la medie nr. 2. 
elevii au avut pe 
24 decembrie o 
reuniune tovără
șească ; pe 25 de
cembrie unii au 
fost în colectiv la 
film, alții la tea
tru, clasa a XI-a 
a avut un con

curs literar; pe 26 decem
brie au vizitat acvariul și 
muzeul; pe 28 decembrie 
vizita la o gospodărie _ 
gricolă de stat unde se pre
zintă un program artistic etc. 
Iaîă spicuiri și din alte pla
nuri luate la întîmplare : o 
plimbare în port, o vizită la 
Șantierul naval — Constanța, 
alta la Fabrica „Cimentul pă- 
cii“-Medgidia. un program 
artistic închinat muncitorilor 
fruntași. Iată și o întîlnire a 
pionierilor cu un marinar 
care va vorbi despre viața 
copiilor din diferite orașe ale 
lumii ; dincoace o excursie : 
,.S5 cunoaștem monumentele 
istorice din orașul nostru*,  
în alt plan : „Carnavalul frun
tașilor la învățătură*  etc. O 
bogăție de acțiuni interesante 
care vor face din vacanța de 
iarnă clipe de neuitat !

Păcat însă că toate acestea 
nu sînt suficient popularizate. 
La Școala medie nr. 1, de 
exemplu, poți 
toate coridoarele și n-ai 
dai de nici tin anunț care 
facă cunoscut că acolo, 
exista ceva activitate 
timpul vacanței O asemenea 
situație există și la alte școli 
din orașul Constanța. Ar fi 
bine deci ca programele, scri
se frumos, cu litere mari, să 
fie afișate chiar la intrarea 
în școailă. Este necesar ca co
mitetul orășenesc 
cretar cu școlile, 
reș) să controleze 
să se realizeze
Activiștii să meargă 
nent prin școli, să îndrume, 
să ajute la Îmbogățirea și 
chiar la transformarea pro
gramului de activitate acolo 
unde este cazul (de pildă, la 
Școala de 7 ani nr. 9 unde au 
fost incluse în programul de 
activitate pe perioada vacan
ței... ore de meditații la ma
tematici și la romînă (?!) în loc 
să se programeze cît mai 
multe acțiuni distractive, în 
special în aer liber).

Rezolvîndu-se și aceste 
chestiuni va exista garanția 
că în Constanța vacanța de 
iarnă va continua tot atît de

a

a-

să străbați 
să 
să 
ar 
pe

U.T.M. (se- 
Toma Ma
ca acestea 
Intr-adevăr.

perma-

frumos și interesant cum 
început.

AUREL GEORGESCU

Paqinaelevului

în Miile ți culoa
rele largi ale Casei 
de cultură a gindica. 
telar din Tg. Mureș, 
împodobite eu ghir
lande, cm lampioane, 
cu desene represen- 
tind eroii din basme
le și povestirile în
drăgite de copu, for. 
fota sutelor și sute
lor de pionieri cos
tumași e încetat. Aș
teaptă emoționați, 
nerăbdători sosirea 
lui Moș Cerile, care, 
conform tradiției, «• 
duce cu el nu numai 
uriașul său tac plin 
de daruri, de sur. 
prize. dar și bucuria 
desehiderii c amora
lului pionieresc.

Și Moșul nu e in- 
drziat nici de astă 
dată Aceasta cu aut 
mei mult, cu dl a- 
cum a cobori! nu 
din lezenderai sa
nie, ci dintr-un... 
modem turbopropzd- 
sor

Cameralul pionie
resc a început...

In melodia valsului 
se rotesc ut jurul 
pomului de iarnă ur
suleți din pădurile 
Carpafilor cu sprin
tene veverițe, alpi
ni f ti cu gingașe dori 
de nufăr, curajoși 
astronauți cu fru
moase Ilene Cosin- 
tene.

Dansul este*  între
rupt pentru un mo
ment. Toate privirile 
se îndreaptă spre 
scena unde, rind pe 
rind, evoluează, în
curajați de aplauze 
puternice, piomeri și 
pioniere, istterpreți 
de mutici populari, 
violoniști, ecerdeo- 
nifti, recitatori.

Moș Gerili pof
tește din nou invita
ții la dans. I rmeasA 
apoi tsn concurs de 
ghicitori, apoi altul 
de dasLs. Intre timp 
Moșul, decedindași 
dărnicia, împarte ve
selei asistente daruri-

Tras biții puter
nice cu toiagul ia 
podea. Moș Genii, 
emfigrioaal csrjtti- 
luini, aaaațâ ca vo
ce groasă începutul 
concursului de cos
tume. Pria țața ju
riului, prezidat ca 
toată competența da 
însuți Moș Gerili, 
trece mai iaâi, nau- 
di. imbajorcSâ ca iw- 

bsmu ei. Sau 
fișa roșie, apoi, îa 
ritmul cuuu dans cn 
cutezător astronaut, 
un marmor. aa aci a- 
tor. un tiacr african*  
un cazac de pe Don. 
Cenușăreasa, apoi 
vesttiul cavaler Don 
Quijotle.

Frumusețea, fanta
sia costumelor au
pus la grea încercare 
juriul concursului. 
Cui si-i redai locul 
liUii, eind toate eo>- 
tumela dat etit de 
frumoase, dl dt 
grijii, de eleat lacre- 
le, cu miir.î intr-sde- 
vâr iadeuuaatice ?

A lit confecționarea 
costumelor, cil ți in- 
treags organizare • 
eerstavolalui, este ra
dul unei pregătiri 
eunuȘteose. începută 
iacă cu seplâmini ia 
urmi îs cercările ar 
*ex pionierilor dtn 
Tg Mureș. O eeftoi- 
tate iebrUâ « esistal 
ia bacara _ cerc, mei 
cu seamă in timpai 
ulcior de oorenți

Deși programul casei 
pionierilor a frwt bo
gat <k activități inte
resante, instructive, 
recreative, ți in aces
te sile de vacanță 
(vizite la întreprin
deri, adunări cu tâ
rnă, călătorii pe har- 
ti, UUburi cu mun
citorii fruntași, cu 
acticisti de partid fi 
V.TJd, incațarea de 
cintece, vizionări de 
filme și spectacole), 
pregătirii car noroiu
lui i se acordoș • 
mare atenție U tonte 
cercurile.

Dor cite alte J»- 
cmri bs» unt de fă
cut pentru bune rea- 
fĂo a axat eanexm^ 
*npodab .rea p ornai ii 
de iarnă, pregătirea 
programului artistic, 
c soliștilor, instruirea 
pionierilor cere v- 
meu tă se ocupe de 
primi rea oaspeților, 
pentru ca totul fă fie 
frumos, atrăgător, 
pentru ca toț-- cei 
presenti si se simtă 
cil mal biM.

.^-4m antic;pat car- 
■arWul pionierilor 
din Tg. Mureș care 
ce ove3 loc, de fapt, 

1 tș.wme 1961, 
dar pregătirile tnlen- 
te eo te desfășoară ia 
aceste zile la casa 
pionierilor ne îndrep
tățesc să credem ci 
nu am exagera! cu 
nimic, oi, U realita
te, cor nat olul va fi
chiar atei*  frumos, 
mei plăcu! decit ni 
Lom putui noi im«*  
fÎM.
FLORIAN BORZ
|T NEKAMȚCHI

„Moș Gerilâ'* este așteptat cum se cuvine. Pomul de ierna este 
împodobit cu grija pentru carnavalul care va avea loc intre 

1 și 10 Ianuarie 1961.
Foto : N. TOMESCU

Slăvesc Republica
Concurs Copiii Bărăganului

Varonica Porumbacu

PENTRU 
CARNAVAL

în vacanță se organizea
ză zeci și zeci de carnava
luri pionierești. Se pregătesc 
serbări, surprize. Se orga
nizează concursuri sau pa- 
răzi ale costumelor. Masca 
este un obiect necesar pen
tru costumare; hotărăște, 
in bună parte, succesul 
costumului. Iată, le dăm 
pionierilor și școlarilor ci- 
teva sugestii de măști care 
trebuie să fie nelipsite de 
la carnavalul lor.

Dimineața*  Pe ora Pe 
străini de nea așternut in 
curtea Casei pionierului din 
Focșani se vedeau zeci de 
urme de pași, mai mici tnai 
mari, semn ci pe «colo tre
cuse?'i și in ziua aceea vizi- 

I tătarii obișnuiți ai casei — pio
nierii.

Intr adevir, iatâ-1 în sala de 
festlviUti, frumos pavoazați. 

‘ luminoaăi Sint in piin con
cur». Tema j „Te slăvim, Re
publici iu bill".

Dm pre ooncursul acesta de 
poezii și eintece închinate Re
publicii, organizat in prima 
duminică după vacanță, pio
nierii știau înainte cu aproa 
pe două săptămini. Le-au spus 
instructorii, președinții de u- 
uitate, de detașamente. Cum 
au aflat pionierii, au și înce
put să se pregătească. Au in 

: vățat poezii și cintece. Minu- 
| nate poezii și eintece despre 

partid despre țara noastră 
frumoasă și bogată, despre 
marile realizări înfăptuite sub 
oanducerea înțeleaptă a parti
dului. de oamenii muncii 
in anii regimului demo
crat-popular. La concurs, fie 
care pionier știa cite o poezie 
sau un cintec De aceea, con
cur enții au fost mulți. Se ur
cau pe scenă roșii de emoție 
asemenea cravatelor, și-nce- 
peau să recite întâi mai încet, 
apoi din ce în ce mai îndrăz
neți, mai siguri-
ijOri unde aș fi, te iniilnese

in cale
O țara mea, cu dmple de argint! 
Mă-nalț in piscul frumuseții tale 
Te apăr fi te laud fi ta âni. 
(nȚârii mele" de V. Tulbure),

Ce frumos recită Venera, se 
auzeau în sală șoapte. Da, Ve
nera Arvinte, pionieră și ele
vă în clasa a V-a cucerise sala 
prin căldura cu care recita 
poezia despre patrie.

Dar nu numai Venera a fost 
i ascultată cu atenție și aplau

dată. La fel au recitat și cîn- 
tat și pionierii Lelia Martân- 
ciuc, Domnica Paraschiv, Jana 
Munteanu și mulți alții-

Căci ce e mai frumos decit 
să-ți slăvești patria, să-ți ex
primi mulțumirea pentru via
ța minunată, plină de bucurii 
pe care o trăiești astăzi, in 
patria noastră, prin grija ne
mărginită a partidului.

M. VERDEȘ

Zeci de ani, sute de ani 
chiar, Bărăganul a fost leagă
nul foametei, leagănul copii
lor slabi și rahitici care creș
teau intre lanuri de grîu și nu 
cunoșteau gustul piinii. Zeci de 
ani, poate sute de ani, largile 
șesuri erau cutreierate de ciu
lini, și ciulinii purtați de vînt 
aminteau de părinții copiilor, 
aruncați Ici și colo, între o 
foame și alta, între o jale și 
alto. Zeci de ani, poate sute 
de ani, în regimul de opresiune. 
Bărăganul iși purta ca ja
rul sub spuză, revolta ce se 
aprindea îci-colo în vîlvctaie.

Acesta a fost trecutul. Aceasta 
a fost copilăria trecutului. Dor 
alto este copilăria din zilele 
noastre. Numai cu două trei 
zile în urmă, am asistat, la 
Teatrul C.C.S., la o adevărată 
„invazie" a copilăriei aceluiași 
șes : școlafii din regiunea 
București au pregătit seri în
tregi, luni întregi, o surpriză ; 
serbarea pentru Ziua Republi
cii parcă îmbina prin prezența 
lor, prin lumina spectacolului, 
sensurile vieții noastre.

Dc. Nu mai sînt copiii slabi 
și rahitici de odinioară. Nu 
mai sînt vlăstarele înfometate 
ale țăranllo' din 1907. Sînt co
pii voinici, fie că vin din Zim- 
nicea sau Roșiorii de Vede, fie 
că sînt câlârășeni sau elevi 
la Buftea, sînt copii frumoși și 
sănătoși, cu avîntul celor în 
fața cărora s-au deschis toate 
porțile vieții. Sînt copii care 
nu știu ce e războiul, dar nici 
nu vor sâ știe... Nici acum, nici 
peste ani.

Dar frumusețea și sănătatea 
copiilor noștri, a copiilor din- 
tr-o regiune aproape complet 
colectivizată, cu invățămîntul de

CU VI NT

7 ani generalizat, era numai 
unul din aspectele serbării. Co
piii aceștia aduceau cu ei, în 
cînt și în dans, o moștenire scum
pa, frumusețea artei folclorice, 
pe care o preluau de mici, cu 
respect și cu dragoste. Copiii a- 
ceștia din Bărăgan cîntau din 
gura, și la vioara, din mandoline 
și armonice, cintece vechi și 
melodii noi, jucau hore și sîrbe, 
dansul călușului, și dansuri 
populare ale popoarelor prie
tene, recitau ca niște artiști a- 
devărați și vădeau talente, de 
la 7 la 16 ani, care vor putea 
înflori în voie în patria noastră. 
Intr-adevăr, arta devine un 
bun pentru masele largi,

Și dacă sute de copii frumoși 
cc lumina, calzi ca frumusețea, 
au putut sărbători în capitala 
țării ziua republicii, ei știau că 
aceasta o datorează în primul 
rînd partidului. O spuneau cra
vatele roșii fîlfîinde, o spuneau 
cuvintele corurilor, o spuneau 
versurile rostite cu ctîta Inimă. 
Dar pentru ca simțămintele lor 
să-și găsească ecou, a trebuit 
multă strădanie. Strădanie a 
elevilor, strădanie a învățători
lor, a profesorilor de cint și de 
educație fizică, o activiștilor de 
la stat și din regiune, a acti
viștilor U.T.M., a tuturor acelor 
modești ostași al revoluției cul
turale. Căci ea nu este o vor
ba goală. In Călărași e o rea
litate. in comuna Vîrteju e o 
realitate. La Periș, la Turnu Mă
gurele, oriunde In regiunea 
București, oriunde în patria 
noastră.

Și fiindcă prezența copiilor 
e ea însăși emoționantă, am 
încercat să le transmit emoția 
prin euto-prezentarea progra
mului, printr-un

ÎNAINTE

Sintem copiii șesului străvechi, 
sintem copiii
Ne cintă vintul verii în urechi -»
și al cîmpiel.
Ciulini erau străbunîi-n Bărăgan, 
ciulini ai sorții.
Creșteau sărmani și rămîneau sărmani 
și-n pragul morții.
Dar noi sintem copii ai țării noi 
eliberate,
și vintul vieții bate pentru noi, 
și tînăr bate.
Pe haturile vechi ce-au împărțit 
cîmpia țării, 
tractoarele trec azi în uruit 
in largul zării,,
Și totul e al nostru pe pamînt, 
șl griu, și carte.
Copiii Bărăganului, cîntînd, 
merg mai departe J



Prilej de generalizare a experienței înaintate
Și în anul acesta, ca și în 

alți ani, cu prilejul alegerii 
organelor conducătoare, au 
fost promovați în munca 
U.T.M., un număr însemnat 
de cadre tinere, capabile, ta
lentate, care nu au însă ex
periența muncii de conducere. 
De aceea și pentru Comitetul 
raional U.T.M. „23 August44 
din Capitală. pregătirea a- 
cestora, imediat după termi
narea adunărilor de dare de 
seamă și alegeri, a constituit 
o preocupare esențială.

Instrucțiunile C.C. al U.T.M. 
elaborate în acest sens au 
stat la baza cursurilor serale 
de instruire, organizate de 
noi. Am să mă refer în cele 
ce urmează în special la 
cursul de instruire a orga
nelor U.T.M. din întreprin
derile productive. înainte de 
începerea cursului seral de 
instruire, comitetul raional 
U.T.M. a format colective de 
activiști, care, pe baza unei 
tematici minuțios întocmită, 
au studiat amănunțit expe
riența bună din organizația de 
bază U.T.M., au descoperit 
principalele lipsuri din munca 
noastră și cauzele care le-au 
generat.

După cc s-a încheiat această 
perioadă de studiu în orga
nizațiile de bază U.T.M., bi
roul raional, într-o ședință 
specială, a selecționat cele 
mai bune metode folosite de 
comitetele U.T.M. în munca 
de mobilizare a tineretului 
la îndeplinirea planului eco
nomic al întreprinderilor din 
raionul nostru, de întărire a 
viețij Interne de organizație 
și îmbunătățire a muncii de 
educare politică a tineretului. 
Exemplele relatate din toate 
aceste domenii de activitate 
au fost apoi folosite în in
struirea pe care am organi- 
sat-o.

Iată de pildă, cura am tra
tat noi tema: „Sarcinile co
mitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. in vederea 
mobilizării tineretului in 
producție, pentru aplicarea 
în viață a sarcinilor ce revin 
organizațiilor U.T.M din ho- 
Urîrile Congresului al III-lea 
al P.M.R.**,  temă prevăzută 
în instrucțiunile C.C al 
U.T.M.

Prezentînd importanța deo
sebită pentru dezvoltarea pa
triei noastre, a hotăririlor 
celui dc-al III-lea Congres al 
partidului, principalele sar
cini economice ale întreprin
derilor industriale din raionul 
nostru, noi am pus un accent 
deosebit pe căile practice, pe 
mijloacele concrete de creș
tere a aportului tineretului 
în producție.

în această privință am 
aoordat multă atenție muncii 
comitetelor U.T.M. cu brigă
zile de producție ale tinere
tului, pentru ridicarea aces
tora la nivelul colectivelor de 
muncă fruntașe. Instruirea a- 
supra aoestor probleme o 
puteam face la modul ge
neral, teoretic dar o pu-

team face și pe baza 
exemple concrete, a

unor 
. _ , expe

rienței acumulate de unele 
comitete U.T.M. Am ales 
bineînțeles cea de a doua 
cale. Experiența acumulată 
de comitetul U.T.M. de la 
„Electromontaj* 4 a constituit 
principalul exemplu dat în 
această privință. Aici, sint în 
momentul de față 16 brigăzi 
de producție ale tineretului 
dintre car© 8 se pot numi cu 
adevărat colective fruntașe 
d© muncă- Aceasta acum. 
Dar nu întotdeauna a fost 
așa. Intr-un timp activitatea 
acestor brigăzi era slabă, în 
unele erau tineri care nu-și 
îndeplineau planul, în altele 
ca’itatea lucrului era sub ni
velul dorit. în fața unei ase
menea situații comitetul 
U.T.M. a format un colectiv

Cum «-a făcut 
instruirea organelor 

conducătoare U. T. M. 
din raionul „23 August'*

din ingineri, tehnicieni și ti
neri fruntași in producție 
care a a.ialsat starea de lu
cruri din fiecare brigadă in 
parte. S a constatat atunci că 
planurile brigăzilor sint gene
rale, că este o insuficientă 
preocupare pentru ridicarea 
calificării, că in unele brigăzi 
nu s-a format incă un spirit 
de echipă puternic, care să 
asigure ridicarea tuturor 
membrilor la nivelul frunta
șilor. Pe această bază comite
tul U.T M. a putut să facă o 
analiză temeinică a muncii 
brigăzilor. In urma acestei 
analize, pe baza hotărîri'or 
comitetului U.T.M., aprobate 
de comitetul de partid, s-au 
organizat consfătuirile cu res
ponsabilii de brigăzi, schim
buri de experiență intre bri
gada lui Sir.c Victor (fruntașă 
Pe ' '
brigăzi. i 
membrilor 
cursurile 
calirlcării. 
colaborare 
nic o 
dire a
Si periodic, de

întreprindere) și celelalte 
Încadrarea tuturor 

brigăzilor in 
de ridicare a 
S-a organizat tn 

l cu cabinetul teh- 
mal largă 
literaturii 

la 
dinți de comitet. în 
generale U.T.M. s-a 
activitatea uneia

răspîn- 
tehnke, 
acea 
adunări 
analizat 

_ sau alteia 
din brigăzile de producție.

Bineînțeles că toate aceste 
lucruri țe-am explicat mult 
mal pe larg, avinrt In vedere 
că ne adresam in bună parte 
unor oameni care aveau pen
tru prima dată o muncă in 
conducerea organizațiilor de 
bază U.T.M.

în analiza făcută de colec
tivele eare s-au deplasat in 
organizațiile de bază, s-a con
statat că unele comitete 
U.T.M consideră că, in ceea 
ce privește ridicarea califică 
rii tineretului, rolul lor se 
reduce la mobilizarea aces

tuia la cursuri. Cum răspund 
aceste oursuri gradului de 
calificare a tineretului, ne
voilor de producție ale între
prinderii, erau lucruri de care 
— spuneau membrii acestor 
comitete — se ocupă comi
tetele sindicale, cabinetele 
tehnice și conducerile între
prinderilor.

Pentru a combate această 
concepție greșită și a arăta 
totodată ce pot face practic 
in această direcție comitetele 
U.T.M. noi am vorbit pe larg 
despre metodele folosite in 
această privință de comitete
le U.T.M. de la Uzinele „23 
August". Comitetul U.T.M. in 
colaborare cu comitetul sindi
cal, conducerea administrati
vă și cabinetul tehnic, sub 
conducerea comitetului de 
partid, a format colective de 
ingineri și tehnicieni tineri 
care au studiat in flecare sec
ție, pe profesii, gradul de ca
lificare al tinerilor, proble
mele pe care le ridică proce
sul de producție și pe această 
bază au făcut propuneri con
crete asupra 
sint necesare, 
mei analitice 
aibă acestea.

într-un fel 
procedat și in ceea 
veșto 
U.T.M, în dezvoltarea mișcă
rii de /
zări. S-a vorbit despre felul 
în care au procedat comitete
le U.T.M. de la Uzinele „Repu
blica" de pildă, unde au fost 
aplicate 11» Inovații propuse 
de tineri, inovații oare au 
adus economii de peste 
900.000 lei ; de la Uzinele „23 
August", unde tineretul a rea
lizat 360 de inovații cu o 
eficacitate economică de peste 
1,5 milioane Iei.

Subliniind aceste lucruri 
nu trebuie trasă concluzia că 
nu ne am ocupat și de alte 
probleme In cadrul instrui
rii s-a vorbit și despre colabo
rarea ce trebuie să existe 
între organizați» U.T.M. și 
comitetul sindical privind 
antrenarea tineretului in în
trecerea socialistă in produc
ție, de activitatea brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
etc. De asemenea. pornind 
tot de la experiența practică 
acumulată de organizațiile 
U.T.M., noi am făcut instrui
rea și în ceea ee privește ro
lul comitetelor organizațiilor 
de bază U.T.M. in întărirea 
vieții interne de organizație, 
in creșterea permanentă a 
muncii de educare politică a 
tineretului.

Tovarășul Ronai Sândor a plecat spre patria
Miercuri la amiază a pără

sit Capitala tndreptindu-se 
spre patrie tov. Ronai Sandor, 
președintele Adunării de Stat 
a R.P. Ungare, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar, cu soția, care și-a 
petrecut o parte din concediu 
în R.P. Romînă.

La plecare, în Gara de 
nord, oaspeții au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Mo- 
ghioroș, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de

.Miniștri,'.Anton Moișescu, vi- 
.cepreședlnte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 
Constantin Pîrvulescu, pre
ședintele Marii Adunări -Na
ționale, Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.M.R., Tiță 
Florea, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, Dio- 
nisie Ionescu, șeful Ceremo
nialului de Stat, Mircea Biji, 
secretar general al Marii Adu
nări Naționale.

A fost de față Bela Nemety,. 
ambasadorul R.P. Ungare Ia 
București.

Întrecerea 
prietenilor cărții

cursurilor ce 
asupra progra- 

ce trebuie să o

asemănător am 
ce pri- 

sarcinile comitetelor

inovații și raționali-

IOAN CORNEL 
prim-secretar al Comitetului 
raional U.T.M. „23 August" 

București

Pentru studenții facultății de științe naturale, grădina botanică constituie o sursă importantă 
de Îmbogățire a cunoștințelor. In fotografie : prof. dr. I. Tarnavsky, directorul grădinii bota
nice din Capitală, demonstrează studenților o modificare a frunzei unei plante carnivore.
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Consiliilor regionale ale F.D.P
în tară au continuat să 

aibă loc ședințe plenare 
ale comitetelor "regionale de 
partid, ale organelor regio
nale de conducere ale sindi
catelor, organizațiilor tinere
tului, femeilor, cooperației și 
altor organizații obștești, care 
au desemnat reprezentanți în 
consiliile regionale ale Fron
tului Democrației Populare. 
Din consilii fac parte repre
zentanți ai organizațiilor lo
cale de partid și ai organiza
țiilor de masă, muncitori 
fruntași, colectiviști, ingineri, 
profesori și alțl intelectuali, 
activiști obștești.

In regiunea Dobrogea din 
Consiliul regional F.D.P. fac 
parte tovarășii: Vasile Vilcu, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea al P.M.R., 
președinte, ing. Petre Țacu, 
director a] Direcției regionale 
a navigației civile, dr. Pimen 
Fusu, directorul Spitalului 
unificat de aduiți din Con
stanța, președinte al Consi
liului regional A.R.L.U.S., 
actorul Jean Ionescu, direc
torul Teatrului de Stat Con
stanța. Petre Nistor, profesor 
în comuna Văcăreni, raionul 
Măcin. căpitan de rangul I 
Iosif Prioop, Ioana Sîrbu, gos
podină din orașul Constanța, 
Gheorghe Sîrbu, șef de bri
gadă la G.A.S. Stupina,

în regiunea Ploiești din 
Consiliul regional F.D.P. fac 
parte tovarășii : Dumitru Ba- 
lalia, prim-secretar al Comite
tului regional Ploiești al 
P.M.R., președinte, Gheorghe 
Stan, președintele Comitetului 
Executiv al sfatului popular 
al regiunii Ploiești, Ion Ale
xandru, președintele Consili
ului regional al sindicatelor, 
Gheorghe Belu, Erou al Mun
cii Socialiste, maistru rafinor, 
Florea Ristache, prim-seere- 
tar al Comitetului regional 
U.T.M., dr. A, Weismann, 
președintele filialei regionale 
S.R.S.C., Toma Caraglu, ac
tor, directorul Teatrului de 
Stat Ploiești, Gheorghe Neac- 
șu, președintele gospodăriei 
agricole colective din comuna 
Timboiești, Ion Dineecu, bri
gadier la schela petrolieră 
Gura Ocniței, Al. Vlalculescu. 
protopop, șl alții.

în regiunea Argeș din Con
siliul regional Argeș F.D.P. fac 
Parte tovarășii : Matei Ștefan, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Argeș al P.M.R., pre
ședinte, Sandu Constantin, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al sfatului popular regional, 
Gh. Țuiu, președintele Consi
liului regional al sindicatelor. 
Constantin Matei, prim-secre

tar al Comitetului regional 
U.T.M., Ion Bogățeanu, preșe
dintele tribunalului regional, 
Gh. Drăghici, muncitor la 
C.F.R., Ion Ganță miner, Ele
na Dlncă, muncitoare textilis- 
tă, Vlad Niculae, profesor, Se
bastian Musoiu, secretar al 
Consiliului regional A.R.L.U.S., 
Al. Oteleanu, vicepreședinte 
al U.C.F.S.-Argeș și alții.

în regiunea Banat, din Con
siliul regional F.D.P. fac par
te : Blajovici Petre, prim-se
cretar al Comitetului regional 
Banat al P.M.R., președinte, 
Vasile Benea, Erou al Muncii 
Socialiste, prim-topitor la 
Combinatul metalurgic Reșița, 
Albuș Veturia, ceferist, Albert 
Henri, profesor, Bec Sabin, 
președintele G.A.C. Biled, Ciq- 
ciu Adriana, solistă la Opera 
de Stat din Timișoara, Vasile 
Daju, președinte al comitetu
lui executiv al Sfatului popu
lar regional Banat, Drăgules- 
cu Coriolan, membru cores
pondent al Academiei, preșe
dinte al Filialei A.S.I.T., Faur 
Victor, protopop, Ghedean Io
sif, președinte al Consiliului 
regional al sindicatelor, Nlchi- 
ta Iosif, prim-secretar al Co
mitetului regional Banat al 
U.T.M., și alții.

(Agerpres)
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dfn lucrarea scrisă cu ca-re a 
participat la întrecere, faza re
gionaid, Bine documentata, 
expusa clar, tema : „Viața sa
telor de Ieri și de azi oglindită 
în literatura romînă și sovietica**  
a fost apreciata unanim de ju
riul concursului și notata cu 10.

Pe Tâutan Gheorghe, cazan
giul de la Arad, îl despart anii, 
vreo 11 la număr, de Gui Petre. 
De aceea, poate, „Evocări și 
amintiri pe drumul luptei pentru 
libertatea și fericirea celor ce 
muncesc4’, tema grupei l-a de 
cititori la lucrarea scrisă, este 
mai profundă. Chiar de la în
ceputul lucrării Tâutan Gheor
ghe scrie : „Nu-i de loc ușor 
sa discerni, din noianul de evo
cări șl amintiri, esențialul. Șl 
totuși, încălziți de patosul fap
telor, vom încerca...“

Tâutan Gheorghe a scris lu
crarea sa cu înfrigurare, vlbrind 
puternic la amintirea luptei pen- 
tru libertatea și fericirea celor 
ce muncesc.

Calitățile lucrării sînt multiple.
O expunere nuanțată de li

rism, entuziasm și recunoștința 
pentru lupta eroică dusă de-a 
lungul anilor de clasa munci
toare, sub conducerea partidu
lui. Conștiința de clasa, -măreția 
și vigoarea clasei din care face 
parte cazangiul arădean, îi dâ 
putere să dovedească in cuvinte 
în care verbul „a lupta'*  este 
exprimat fierbinte, iar comunis
mul — țelul luptei pentru mai 
bine — o certitudine, un adevăr, 
înlănțuirea plină de farmec a 
ideilor din lucrarea scrisă a lui

Tâutan Gheorghe desprinde un 
spirit în oare lectura cărților a 
avut un rol covîrșitor. Lui Tăutan 
Gheorghe, absolvent al urtuj 
curs elementar și al unei școli 
profesionale, lectura cărților Ita 
împlinit conștiința ou neprețuite 
bogății.

Cînd, mult timp după dooaurs, 
discutam cu el. despre felurite, 
lucruri ?l cînd, în tentativa mea 
de a descifra „tainele**  acestui 
suflet căutam explicația profun
zimii lucrării scrise, Tâutan 
Gheorghe mi-a răspuns cu un 
proverb : „Numai după ce ăî 
cunoscut întunericul adine 
nopții prețuiești mai mult lumi
na

Tâutan Gheorghe a apărut, 
s-« făcut cunoscut sutelor de oa
meni, într-o întrecere a „Priete
nilor cărții**.  Așa cum au apfitut', 
la aceeași întrecere, inginerul 
Covaciu Andrei, de la combina- . 
tul Metalurgic Reșița, sau plani- 
flcatoa-rea Paul Alexandrina de’ 
la Ambalajul Metalic Timișoara, 
profesorul Frențescu Ștefan de 
la Oravița, care a îneîntat spec
tatorii cu lectura unor versuri 
originale. Tărok loan din Arad, 
Negrilă Ileana din Orșova, Flo- 
rescu Florica din Lipova, și alți 
40 de cititori din regiunea Banat 
numărați printre concurenții 
fazei regionale a întrecerii 
„Prietenii cârtii**.

Și din regiunea Banat, ca de 
pe tot cuprinsul țării s-au ales 
cei mai destoinici și mai stărui
tori cititori ai cărților. Ei se yor 
întrece în faza finala a Ocertut 
concurs care va desemna pe 
cei mai buni prieteni ai cărții, 
dintre cel mai buni.

Deschlderea festivă a expoziției 
„Tehnica nouă 

tn slujba septenalului"
Miercuri a avut loc la Casa 

prieteniei romîno-sovietice 
A.R.L.U.S. din Capitală des
chiderea festivă a expoziției 
„Tehnica nouă în slujba sep- 
tenalului", organizată de Con
siliul General A.R.L.U.S. Au 
fost de față acad. P. Constan- 
tinescu-Iași și Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinți ai Con
siliului General A.R.L.U.S., 
oameni de artă și cultură, 
conducători al unor întreprin
deri, reprezentanți din insti
tute de cercetări științifice, 
cadre didactiee din învățămîn- 
tul superior tehnic și alții.

Au asistat V. A. Karpov, 
consilier, și D. K. Zvonkov, 
prim-secretar al Ambasadei

Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de ing. Oliviu Rusu, 
prim-secretar al Consiliului 
central A.S.I.T.

Expoziția cuprinde nume
roase fotografii, grafice, dis
pozitive, scheme ale unor 
obiective industriale de mari 
proporții, cărți tehnice etc., 
care oglindesc introducerea 
tehnicii noi în diferite ramuri 
ale economiei naționale a 
U.R.S.S.

Expoziția oferă o imagine 
bogată a felului cum poporul 
sovietic îndeplinește cu suc
ces sarcinile planului septe- 
nai. (Agerpres)

A apărut în limba romînă, in Editura politică, nu
mărul 12 (28) pe anul 1960 al revistei

„Probleme ale păcii și socialismului
revistă teoretică și informativă a partidelor co

muniste și muncitorești.
In acest număr al revis

tei sint publicate „Comu
nicatul infqrmativ cu pri
vire la Consfătuirea repre
zentanților partidelor co
muniste și muncitorești", 
„Declarația Consfătuirii re
prezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești", 
„Apelul către popoarele 
din lume» întreagă", pre
cum și articolele : „Dez
voltarea economică inegală 
a capitalismului" de V. 
Ceprakov; „Comuniștii din 
Italia luptă pentru o refor
mă democratică a învăță- 
mîntuluj" de A. Natta ; „O 
colaborare 
nunată de 
Plojhar.

Rubrica 
comuniste 
conține un bogat mate
rial informativ cu privire 
la activitatea unor partide 
frățești.

în rubrica „Schimb de 
păreri" pe tema „Ce schim
bări se produc în structura 
clasei muncitoare 7“ simt 
publicate răspunsurile pri
mite din partea revistelor 
„Economie et politique” 
(Franța), „Politica e l’eco- 
nomia" (Italia), precum și 
din partea lui P. Alberdi 
(membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Argen-

rodnică și încu- 
succes” de J.

„în partidele 
și muncitorești"

In fotografie : noul hotel construit de eurfnd In orajul Pitești.

S-au încheiat lucrările 
Consfătuirii pe fără 
a scriitorilor tineri

(Urmor, din paj. l-a)

Barbu, Constantin Chiriță, AL 
Ivan Ghilia, Ion Brad, H. Zin
că, Nicolae Stoian, N. Tie, S. 
Damian, Al. Oprea, I. D. Bă
lan, Ion Băieșu, Octav Pancu- 
Iaji, Ion Meițoiu, Ion Enache, 
muncitor la Uzinele „23 Au
gust" din Capitală, Irimie 
Străuț (Regiunea Hunedoara), 
Kantor Lajos (Regiunea Cluj), 
Tita Chiper și Radu Cîrneci 
(regiunea Bacău). A. Socaciu 
(Regiunea Brașov) Mircea 
Radu Iacoban (Regiunea Iași).

Scriitorii tineri care au ur
cat Ia tribuna consfătuirii au 
subliniat necesitatea sporirii 
legăturii lor cu viața, a cu
noașterii profunde a muncii 
constructorilor socialismului, 
urmind astfel îndemnul adre
sat scriitorilor de către cel 
de al III-lea Congres al parti
dului. Ei au vorbit despre mi
nunatele chipuri de eroi care 
se găsesc în uzine, pe șan
tiere, pe ogoarele patriei, și 
care-și așteaptă zugrăvirea 
veridică in operele literare. 
S-au discutat, de asemeni, în
tr-un spirit combativ proble
me legate de necesitatea ridi-

Informații
Miercuri dupa-vimiază s-a des. 

chis în sala „Nicolae Cristea" 
din Capitală cea de a cincea 
expoziție de fotografii artistice 
și științifice a medicilor.

Ea cuprinde aproape 180 de 
lucrări alb-negru și color și redă 
aspecte variate din diverse ra
muri de activitate

★
Miercuri la amiază s-a der 

chis în sălile Muzeului Simu 
din București expoziția „Arhi
tectura contemporană iugoslavă", 
organizată de Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu stră-

Un bilet LOTO CENTRAL vă poate aduce:!

1 autoturism, unul sau mai multe premii in bani 
sau obiecte.

Pentru a le obține, jucat! la

MAREA TRAGERE
LOTO CENTRAL

A REVELIONULUIj

Se extrag 44 numere. Se poate juca și cu bilete 
multiple sferturi.

AZI ULTIMA - Zii

inătatea, tn cadrul schimburilor 
culturale dintre R. P. Romînă 
și R.P.F. Iugoslavia.

La deschidere au fost de față 
tovarășii Vasile Dumitrescu, ad
junct al ministrului Afacerilor 
Externe, prof. acad. Duiliu 
Marcu, președintele Uniunii -dr*  
hitecților, reprezentanți ai 
I.R.R.CJS., ai Uniunii arhvtec- 
ților.

Au fost de față Arso Mildto- 
vici, ambasadorul R.P.F. Iugo
slavia la București, precum și, 
alți membri ai corpului diplo- 
matic.

tina) și a profesorului O. 
Reinhold (R.D.G.),

Rubrica „Congrese și 
conferințe internaționale4* 
cuprinde articolul „De pe 
poziții diferite — la un 
punct de vedere comun" 
de E. Vercellino.

La rubrica „Cărți și re
viste" sint publicate arti
colele : „Recunoașteri silite 
și calcule sterile**  de V. 
Drobijev și B. Korolev ; 
„Otrava anticomunistă a 
profesorului Hook” de J. 
Mitchell.

Rubrica „Scrisori, note, 
replici" cuprinde următoa
rele articole : „Din practi
ca colaborării tehnice-ști- 
ințifice intre țările socia
liste**  de V. Scripnik ; 
„Transformările socialis
te în agricultura Dobrogei” 
de V. Vîlcu ; „Uraniul-235 
și „respectarea**  tratatelor 
de către Bonn” de O. Bart- 
ke. La sfîrșitul revistei gînt 
publicate note cu privire 
la represiunile și persecu
tarea democraților din Por
tugalia, Mexic, R.A.U. și 
Argentina.

Revista mai cuprinde și 
un supliment conținînd cu
prinsul revistei „Probleme 
ale păcîi și socialismului” 
pe anul 1960 (nr. 1—12),

Scriitori tineri.

Una din problemele 
mai vju dezbătute 
de-a HI-a Consfătuire 
a scriitorilor tineri 
necesitatea legăturii 
nemijlocite cu viața, 
tivitatea multilaterală a oa
menilor muncii, viitorii eroi 
ai cărților.

Pentru a cunoaște mai bine 
marile realizări pe care cla
sa noastră muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, ti
neretul nostru din întreprin
deri. școli și facultăți le ob
țin în munca avîntată, eroică 
pentru îndeplinirea istorice
lor hotărîri ale Congresului 
al III-lea al partidului, pen
tru a cunoaște deci bogatul 
univers spiritual al omului 
nou, înaintat, scriitorii tineri 
au la îndemînă posibilități 
multiple, variate.

Una dintre acestea este, 
fără îndoială, participarea 

, permanentă la activitatea cul
turală de masă. In cadrul 
manifestărilor care au loc la 
cluburi, case de cultură, că
mine culturale, participînd 
la dezbateri vii, pasionante

cele 
cea 

țară 
fost

la 
pe
a

directe, 
cu ac-

Pe marginea cărților, aju- 
tindu-i în cenacluri pe con
frații amatori, alcătuind pro
grame pentru brigăzile artis
tice de agitație, tinerii scrii
tori au posibilitatea să spri
jine concret activitatea cultu
rală de masă și, mai ales, să 
cunoască prin discuții directe 
cu oamenii muncii părerile 
acestor» dertre creația lor 
literară.

Se bucură de tot mai mare 
interes șezătorile literare în 
cadrul cărora scriitorii «- 
printre care mulți sint tineri 
— citesc fragmente din lucră
rile lor, disoută cu tinerii 
lor cititori. Și nu arareori, 
cel mai bun prieten 
ruluj — eroul cărți} 
rul el, totodată — 
să-și îmbogățească 
creației lui literare.

In Capitală comitetul oră
șenesc al U.T.M. a organizat 
in cursul zilei de ieri — întâl
niri ale tinerilor scriitori, 
poeți, prozatori, critici cu ti
nerii muncitori elevi șj stu
dent din oraș. La Școala me-

al scriito
ri citito- 

■ II ajută 
tematica

„Gheorghe Lazăx“ la 
.ReptiHi- 

„Indus- 
Casa de 
„Grigo- 
scriitori 
Achiței,

die 22 
cluburile Uzinelor „I 
ca" și întreprinderii 
tria Bumbacului", la 
cultură a studenților 
re Preoteasa", tineri 
printre care — G.
I. D. Bălan, Ion Brad. C. Bal
tag, Uie Constantin, Al. I. 
Ghilia, Ion Gheorghe, Ion 
Horea, Ștefan Iureș, Ion Lăn- 
crănjan, Toma George Ma- 
iorescu, Al. Oprea, Valerlu 
Rîpeanu, Nicolae Stoian, Mi
hai Stoian, Nichita Stănescu, 
Comeliu Șerban, Gh- Tomo- 
zei, Nicolae Velea, Violeta 
Zamfirescu și alții — le-au 
relatat ascultătorilor despre 
lucrările consfătuirii pe țară 
a scriitorilor tineri, și le-au 
citit versuri și fragmente de 
proză. Din discuții, tinerii 
scriitori au avut încăodată 
prilejul să cunoască exigența 
mereu sporită a oamenilor 
muncii, au primit cu bucurie 
numeroase sugestii pentru 
îmbogățirea tematicii creației 
lor. Astfel de manifestări se 
cer a fi continuate cu mai 
multă frecvență.

cdrii măettriei artistice a ni
velului criticii noastre lite
rare. Consfătuirea a fost tot
odată un bun prilej pentru 
împărtășirea experienței unor 
cercuri literare fruntașe in 
sprijinirea creației celor mai 
tineri scriitori.

La consfătuire au luat, de 
asemeni, cuvintul tovarășul 
V. Mușat, vice-președinte al 
C.C.S. și tovarășul Nicolae 
Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M. Tovarășul N. Roman 
a vorbit pe larg despre mi
nunatul nostru tineret, care 
muncește și învață cu însufle
țire, îndeplinind alături de 
întregul popor muncitor sar
cinile trasate de partid, des
pre datoria scriitorilor tineri 
de a zugrăvi în operele lor 
chipul tinărului constructor 
de azi. de a scrie mai mult 
și mai bine pentru copiii pa
triei noastre.

Încheind lucrările consfă
tuirii, tov. Mihai Beniuc, prim- 
secretar al Uniunii Scriitori
lor, a trecut în revistă succe
sele îmbuțurătoare ale scrii
torilor tineri, subliniind tot
odată sarcinile mari care stau 
în fața lor, pentru zugrăvirea 
vieții oamenilor muncii din 
țara noastră, a chipului lumi
nos al constructorilor socialis
mului, necesitatea cunoașterii 
profunde a realității contem
porane.

Consfătuirea a fost o mani
festare a hotărîrii celei mai 
tinere generații de scriitori 
de a servi prin scrisul lor 
lupta poporului muncitor, con
dus de partid, pentru desăvir- 
șirea construcției socialiste în 
patria noastră.

— 1 —

In curînd va apare 
ALMANAHUL 

„Știință și tehnică
19 6 1

IC

Do vînzare Ia CHIOȘCURILE DIFUZĂRII PRESEI, COOPE
RATIVE DE LA SATE, TUTUNGERII, precum și la OFI
CIILE POȘTALE ȘI FACTORII POȘTALI DIN MEDIUL 

RURAL

ALMANAHURILE ANULUI 1961
Procurați vă din timp :

UN CADOU UTIL

ALMANAHUL FEMEIA
ALMANAHUL SĂNĂTĂȚII 
ALMANAHUL MAGAZINUL
ALMANAHUL NEUER WEG (in limba germană) 
almanahul elOre (in limba maghiară) 
ALMANAHUL TURISTIC O.N.T.

ÎN CURIND PE ECRANELE CAPITALEI

Noul film romînesc

SOLDAȚI FÂRA UNIFORMĂ

O producție a Studioului Cinematografic Bucuroși 
Scenariul șl regia; FRANCISC MUNTEANU 
In rolurile principale :

MVIU CIULEI, COLEA RAUTU, LICA GHEORGHIU,' 
MIRCEA CONSTANTINESOU

I1
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Priviți aceste tinere sovietice, muncitoare la Combinatul de 
fibre sintetice de la Barnaul. Pe fețele lor radioase se poete 
citi bucuria muncii, bucuria de a participa la construcția vieții 

minunate, comuniste.

U. R. S. S.

Un laminor gigant 
dat în exploatare

La Uzina siderurgică „Ilicl" 
din Jdanov (sudul Ucrainei)

Premiali 
pentru introducerea 

tehnicii înaintate
Consiliul Expoziției reali

zărilor economiei naționale a 
U.R.S.S. a acordat premii in 
bani colectivelor a 186 de 
întreprinderi. șantiere. colho
zuri și sovhozuri pentru in
troducerea activă în produc
ție a celor mai bune tipuri 
de mașini, procese tehnolo
gice și metode înaintate in 
muncă, prezentate la expozi
ție in acest an.

Bntr-un an 6.600.000

In Polonia înde
plinirea planului cin. 
cinai este pe termi’ 
nate In ultimii cinci 
ani oamenii muncii 
polonezi au înregis
trat mari succese în 
toate sectoarele indus
triei și în special în 
siderurgie. In acest, 
an producția de oțel 
se cifrează la circa 
6.600.000 tone.

Producția de cocs 
a crescut anual în

R. P. Polonă

tone otel
medie cu 4 la sută, 
cea de fontă cu 9,1 
la sută, iar produc, 
ția de oțel și lami
nate cu 10 la sută.

In industria side
rurgică poloneză func
ționează în prezent 
25 furnale și 89 cup. 
toare Martin. 62 Ia 
minoare și 66 bate
rii de cocs.

Furnaliștii de la 
Combinatul „Lenin“ 
din Nowa Huța, Com
binatul „Bierut“ din

R. S. Cehoslovacă

Crește calificarea muncitorilor
în ultimii cinci ani, volumul 

global al industriei chimice al 
R. S. Cehoslovace a crescut 
cu 70 la sută. Producția globa
lă pe anul 1960 depășește cu 
14 la sută pe aceea din anul 
trecut.

Industria combustibilului a 
înregistrat în acești cinci ani 
o creștere de 105,4 la sută. 
Producția chimică de bază a 
crescut cu 69 la sută, a indus

R D Germană

Un nou centru 
energetic

La noua uzină hidroelectri
că cu acumulare prin pompaj 
de la Noderwart, pe Elba, au 
fost date recent în exploatare 
toate cele șase agregate. Ast
fel, s-a terminat în linii mari, 
construirea unui nou centru 
energetic a cărui proiectare 
s-a început în 1954.

în numai cîteva minute 
noua uzină livrează în prezent 
rețelei' energetice 126 MW de 
energie electrică.

Uzina hidroelectrică cu a- 
cumulare prin pompaj func
ționează în felul următor: 
noaptea, cu ajutorul energiei 
electrice, care în acest timp 
este în cantitate suficient de 
mare, apa este pompată în- 
tr-un rezervor situat cu 140 
metri mai sus. în cazul tind 
se ivește o mare nevoie de 
energie electrică apa este 
coborîtă întrun rezervor ai- 
t.uat mai jos. Trecînd prin tur
bine ea produce astfel ener
gie electrică. 

a fost dat în exploatare un 
laminor pentru laminarea con
tinuă a tablei subțiri „1700“. 
Un agregat de o capacitate 
atit de mare nu există in nici 
o' țară din Europa.

Noul laminor este pe deplin 
mecanizat și automatizat pe 
întreaga lui linie de laminare 
în lanț, lungă de peste 1 km. 
Un număr de 2.500 motoare 
acționează sute de mașini și 
mecanisme. Reglarea lamino
rului se efectuează cu ajuto
rul unor dispozitive de calcul 
și de rezolvat ecuații.

Giganticul laminor a fost 
construit intr-un timp record 
— numai intr-un an. De obicei 
asemenea construcții se efec
tuează in 2-3 ani.

și Uzi- 
,,Kos- 

început 
cu suc

Czestochowa 
na sileziană 
ciuszko“ au 
să folosească
ces presiunile sporite 
la topire și răcirea 
automată a aerului 
suflat. Introducerea 
acestei metode tehno
logice moderne a 
permis să se ridice 
randamentul furnale
lor. Producția de 
fontă a crescut la a- 
ceste furnale cu 3.8 
la sută.

triei cauciucului - cu 64 la 
sută, iar producția de hîrtie 
și celuloză - cu aproape 41 la 
sută.

S-a îmbunătățit de aseme
nea nivelul profesional șt ca
lificarea muncitorilor din in
dustria chimică. Numărul 
muncitorilor cu studii supe
rioare de specialitate a cres
cut de la 18,5 la sută cit era 
în 1955 la 27,5 la sută în 1959.

La Rarii • demonstrația a’boa râtului frenoez pentru pace In Algeria este brutal reprimată 
da către polițiști.

Foto : PRANCE PRESS
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Majoritatea regiunilor Belgiei 
cuprinse de greva generală

• Peste 600.000 de pârtiei panfi la greva generală 
• Portul Anvers paralizat în întregime

BRUXELLES 28 (Agerpres).
’ — TASS transmite : In Belgia 

greva generală a cuprins ma
joritatea regiunilor țării.

La apelurile oportuniștilor 
| greviștii răspund prin intensi

ficarea luptei. Portul Anvers 
continuă să fie paralizat în 
întregime. In orașul Tongres 
din apropierea frontierei olan
deze greviștii au închis filia
lele poștei, iar siderurgiștii au 
încetat lucrul.

BRUXELLES 28 (Agerpres). 
— La 27 decembrie pe străzile 
orașelor belgiene au ieșit 
100.000 de persoane pentru a 
protesta hotărî t împotriva 
„infamului proiect de lege", 
cum este calificat proiectul de 
lege guvernamental cu privi
re la „economii" în dauna in
tereselor oamenilor muncii. La 
Bruxelles. Liege, Charleroi, co
loanele demonstranților au 
parcurs străzile scandind lo
zincile : „Jos guvernul Eys- 
kens 1", „Grevă pînă la victo
rie !“, „Socialiști, comuniști, li
berali. catolici — sîntem uniți 
in luptă !“. La Bruxelles, in 
rindurile demonstranților se 
aflau deputați în parlament 
din partea partidelor de opo
ziție, o serie de fruntași ai 
vieții publice și politice.

într-una din suburbiile 
muncitorești ale orașului Liege 
a avut loc un miting la care 
au participat 10.000 de persoa
ne. Participants la miting au 
trecut apoi pe străzi cin tind 
„Internaționala”. Minerii și

Intensificarea 
mișcării greviste 

in Italia
ROMA 28 — Corespon

dentul Agerpres transmite: 
Ultimele zile ale anului 
1960 se caracterizează în 
Italia prin intensificarea 
mișcării greviste a oame
nilor muncii. Miercuri di
mineața au declarat o gre
vă de 24 de ore 35.000 de 
muncitori feroviari, in ma
joritate mecanici de loco
motive. Greva este efec
tivă pe întreg teritoriul 
Italiei. în urma grevei au 
rămas imobilizate circa 
3.500 de trenuri de călători 
și 15.000 de mărfare.

Tot miercuri dimineața 
au intrat in grevă în re
giunea Milano 150.000 de 
metalurgiști din cei 200.000 
care Lucrează în această 
ramură în întreaga Italie. 
Această grevă a fost de
clarată in semn de solida
ritate cu lupta celor 60.000 
de muncitori din industria 
electromecanică, care sint 
in grevă de aproape trei 
luni. 

MIZERIE, ȘOMAJ, SCUMPETE

feroviarii din Charleroi 6-au 
pronunțat de asemenea in 
unanimitate împotriva ofensi
vei guvernului și monopoluri
lor contra intereselor vitale ale 
oamenilor muncii.

Biroul politic al Partidului 
Comunist din Belgia a dat 
publicității o declarație în care 
se arată că puternicele de
monstrații de la 27 decembrie, 
„subliniază forța grevei, creș
terea ei și eșecul încercărilor 
guvernului de a împiedica gre
va. Guvernul este nevoit să 
convoace parlamentul și să 
declare că își retrage proiec
tul de lege care a stîrnit o a- 
semenea indignare a întregii 
țări".

ÎN PREZENT NUMĂRUL 
PARTICIPANȚILOR LA 
GREVA GENERALA SE RI
DICA LA 600.000 DE PER
SOANE.

Greviștilor li s-au alăturat 
in capitala Belgiei alți repre
zentanți ai clasei muncitoare. 
Incepînd de miercuri pe stră
zile orașului Bruxelles nu a 
mai ieșit nici un tramvai și 
nici un autobuz. Centrala e- 
lectrică este în grevă. S-au în
chis marile magazine univer
sale. Aproape în toate tipogra
fiile, rotativele nu funcționea
ză Greva se extinde tot mai 
mult spre nord.

Guvernul a dat dispoziția să 
fie aduse în Belgia unitățile 
militare belgiene staționate în 
Germania occidentală în con
formitate cu tratatul N.A.T O. 
în dimineața zilei de 28 de
cembrie au sosit pe teritoriul 
belgian și s-au îndreptat spre 
Liege unități motorizate din 
regiunea Aachen. A început 
mobilizarea rezerviștilor din 
armata belgiană.

Anunțuri 
semnificative

La rubrica judiciară a mul
tor ziare uruguayene au apă
rut recent următoarele infor
mații :

„Roberto Soții, cap de fami
lie, șomer, a otrăvit pe cei 
cinci copii ai săi și apoi s-a 
otrăvit ei însuși pentru că nu 
avea bani pentru a-și între
ține copiii..**

9 Indicele costului vieții în 
Anglia este in continuă creș
tere. Luind ca indice de bază 
100 in luna ianuarie 1956, cos
tul vieții s-a ridicat la 112 in 
luna noiembrie, față de 111 
in octombrie și HO în lunile 
precedente ale anului in curs.

Autoritățile afirmă că scum
pirea se datorează majorării 
prețului cărbunelui, laptelui și 
ouălor. intervenită în luna oc 
tombrie.
• în diferite regiuni ale 

Canadei au avut Ioc demon
strații ale șomerilor. în fața 
parlamentului din Ontario au 
manifestat mai multe sute de
muncitori veniți din Toronto, 
Hamilton, Windsor, St. Cat
harina și alte centre indus
triale care au cerut să li se 
dea de lucru. La Winnipeg, 
al patrulea oraș ca mărime 
din Canada, muncitori șomeri

„Mario Ansa Catalan, de 24 
de ani, caută urgent orice 
muncă, are studii universi
tare. Ar fi mulțumit de ase
menea șl la munca cîmpului**.

Potrivit calculelor ziarului 
„Diario* *4, începînd din anul 
1948, prețurile au crescut in 
Uruguay de peste cinci ori.

„Ieri carnea, astăzi piinea, 
miine laptele, scrie ziarul ,,Ac- 
cion**.  — Aceste produse ne
cesare fiecărei familii devin, 
datorită măsurilor antipopu
lare ale guvernului, obiecte 
de lux inaccesibile claselor ce
lor ce muncesc".

au demonstrat în fața primă
riei cerînd să li se dea posi
bilitatea de a munci și să se 
acorde un moratoriu asupra 
datoriilor și ipotecilor con
tractate de ei în perioada șo
majului.

® Din cauza intensificării 
la maximum a muncii, Ger
mania occidentală se situează 
în prezent pe primul loc în 
lume în ceea ce privește nu
mărul accidentelor în produc
ție. Chiar potrivit datelor ofi
ciale ale organelor de statis
tică de la Bonn, în ultimii 
zece ani numărul accidentelor 
din uzinele metalurgice și 
pentru prelucrarea metalelor 
a crescut aproape de trei ori. 
Dacă în 1950 fiecare al șapte
lea metalurgist a fost victima 
unui accident în producție, în 
1959 a fost accidentat fiecare 
al patrulea metalurgist vest- 
german.

Consfătuirea
in problemele dezvoltării 

agriculturii irigate 
in U.R.S.S.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 28 decem
brie la Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., a avut loc o eonsfă. 
tuire în problemele dezvoltării 
agriculturii irigate în UR.S.S. 
Ltiînd cuvîntul la consfătuire 
N S. Hrușciov a subliniat că 
dezvoltarea irigației este una 
din sarcinile importante care 
deschid mari posibilități pen- 

unor 
deschid mari 
tru sporirea producției 
valoroase produse agricole în di
ferite regiuni ale țării.

N. S. Hrușciov a arătat că 
irigarea va permittc «ă se intro
ducă în asolament milioane de 
hectare de pămînt care vor ga. 
ranta în orice condiții recolte 
mari. Șeful guvernului U.R.S.S. 
a subliniat că în toate zonele în
care se practică agricultura iri
gată trebuie să se țină seama de 
interesele dezvoltării creșterii 
animalelor pentru a se obține o 
producție mai mare de carne 
și lapte.

La consfătuire au participat 
oameni de știință, conducători 
și specialiști în construcții din 
domeniul gospodăririi apelor și 
agriculturii irigate, reprezentanți 
ai organelor -*de  partid, sovietice 
și agricole, funcționari din mi
nistere

La Moscova

Consfătuirea lucrătorilor 
de pe frontul ideologic
MOSCOVA 28 (Agerpres).— 

TASS transmite : La 28 de
cembrie s-a deschis la Mos
cova o consfătuire a lucrăto
rilor pe frontul ideologic, la 
care participă reprezentanți 
ai ziarelor, ai radiodifuziunii, 
ai Asociației unionale pentru 
răspîndirea cunoștințelor po
litice și științifice, reprezen
tanți ai organizațiilor ob
ștești. propagandiști și lectori.
.La consfătuire a luat cu

vîntul Frol Kozlov, membru 
al Prezidiului C.C. al P C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C.U.S 
EI a prezentat un raport 
despre rezultatele Consfătui
rii de la Moscova a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

-----•-----
Vizita delegației 

comerciale romine 
in Turcia

ANKARA 28 (Agerpres). — 
La 26 decembrie, Mihail Cio. 
banu, președintele Camerei de 
Comerț al R P. Romine, con
ducătorul delegației comerciale 
romine care ee afli in Tureia, 
a avut o întrevedere cu Mehmet 
Baidur. ministrul Comerțului, 
al Turciei. Au fost examinate 
posibilitățile dezvoltării relați
ilor comerciale romîno-turce.

La întrevedere a participat 
prof. Nicolae Di nul eseu, amba
sadorul R. P. Romîne la An
kara

La 27 decembrie Mihail Cio- 
banu, însoțit de N. Dinul eseu, 
ba vizitat pe Osman Tosun, mi
nistrul Agriculturii.

40 de ani de la înființarea 
P. C. Francez

Se împlinesc 40 de ani de 
la înființarea Partidului Co
munist Francez. Prin activita
tea sa glorioasă el s-a do
vedit a fi un demn continua
tor al luptei duse de eroico 
Comună din Paris, un demn 
continuator al celor mai bune 
tradiții de luptă revoluționară 
ale mișcării muncitorești 
franceze. Partidul Comunist 
Francez ține sus steagul 
victorios al marxism-leninis- 
mului.

In timpul celui de-al doi
lea război mondial el a fost 
inițiatorul și organizatorul 
mișcării de rezistență împo
triva cotropitorilor fasciști. 
Lupta eroică pe care a dus-o 
pentru eliberarea Franței i-c 
adus dragostea și respectul 
întregului popor francez.

După terminarea războiu
lui, Partidul Comunist Fran
cez, partidul cel mai mare 
și mai puternic din țară, 
apăra cu curaj și eroism 
interesele vitale ale cla
sei muncitoare, ale mase
lor muncitoare de la orașe și 
sate. El luptă cu perseveren
ță pentru progres social, 
pentru libertăți democratice, 
pentru a pune capăt războiu
lui declanșat de colonialiști 
împotriva poporului algericn. 
Dentru pace și libertate în 
Algeria, pentru unitatea și 
coeziunea tuturor forțelor de
mocratice și progresiste din 
țară.

Comuniștii francezi se gă
sesc în primele rinduri ale 
luptătorilor pentru pace in 
întreaga lume, pentru dezar
mare și pentru prietenie in
tre popoare. P.C. Francez 
apără în mod consecvent 
principiile coexistenței paș
nice intre state cu • orin- 
duiri sociale diferite, de
nunță cu curaj unelti

Opinia publică mondială 
condamnă noua experiență 

atomică franceză
CAIRO 28 (Agerpres. — 

După cum anunță posturile 
de radio din Sudan, Muham
med Farid, ministrul Informa
țiilor din Sudan, a declarat 
la 27 decembrie că experi
mentarea în pustiul Sahara a 
celei de-a treia bombe ato
mice franceze constituie o 
crimă împotriva păcii. „Po
poarele lumii, a spus minis
trul, trebuie neapărat să ia 
atitudine împotriva unor ast
fel de acțiuni agresive".

ACCRA 28 (Agerpres). — 
Președintele Ghanei, Kwame 
Nkrumah, a convocat pentru 
30 decembrie o ședință ex
traordinară a guvernului, în 
legătură cu noua explozie 
nucleară efectuată de Franța 
în Sahara în ciuda proteste
lor hotărîte ale țărilor africa
ne. Referindu-se la cercuri 
apropiate de președintele 
Nkrumah. Ghana News A- 
gency anunță că guvernul va 
hotărî acțiunile pe care tre
buie să le întreprindă în le
gătură cu această explozie.

TUNIS 28 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anun
ță, din Tunis că Ministerul In
formațiilor al guvernului pro
vizoriu al Republicii Algeria 
a dat publicității o declarație 
de protest împotriva experi
mentării celei de-a 3-a bom-

0 conferință la nivel înalt 
a conducătorilor statelor 

africane independente
RABAT 28 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Reuter, la 27 decembrie Mi
nisterul marocan al Informa 
țiîlor a anunțat că în orașul 
Casablanca se va deschide la 
3 ianuarie 1961 o conferință 
la nivel înalt a conducătorilor 
statelor africane independen
te. Potrivit agenției, un purtă
tor de cuvint al ministerului 
a declarat că participanții la 
conferință vor discuta situația

Atrocitățile autorităților 
sud-vietnameze împotriva 

populației pașnice
HANOI 28 (Agerpres). — 

i Autoritățile ngodinhdiemiste 
continuă să bombardeze și să 
mitralieze populația pașnică 
din fostele baze de rezistență 

I ale Armatei Populare Vietna- 
I meze din perioada războiului 
' anticolonialist

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, la 

! 23 decembrie misiunea de le- 
J gâtură a înaltului comanda

ment al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat comi
siei internaționale de supra
veghere și control din Viet
nam o scrisoare in care se 

rile imperialiste contrare In
tereselor poporului, antre
nează masele populare In 
lupta împotriva cursei înar
mărilor rrppotriva renașterii 
militarismului yest-german, 
împotriva prezenței trupelor 
Bundeswehrului pe teritoriul 
Franței. Comuniștii francezi 
apără și susțin cu fermitate 
mișcarea de eliberare nar 
țională a popoarelor aflate 
sub jugul colonial.

P.C. Francez luptă neabă
tut alături de pcrtkiefe co
muniste și muncitorești fră
țești, pentru întărirea conti
nuă a unității mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale, pentru puritatea 
marxism-leninismului.

Recent, plenara C.C. al 
P.C Francez a adoptat o re
zoluție în care se arată că 
CC al P.C Francez, aprobă 
in uncnimitate raportul lui 
Maurice Thorez, cu privire la 
Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești. Comitetul Central 
aprobă Declarația și Apelul 
către popoarele din lumea 
întreagă adoptate in unani
mitate la Consfătuirea de la 
Moscova.

Partidul Comunist des?ă 
șoară o activitate neobosită 
in rindurile tineretului fran
cez, educindu-I in spiritul 
păcii, al prieteniei intre po
poare, mobilizindu-l la lupta 
împotriva co’oniaiișt'lor.

Cu prilejul glorioasei 
sale aniversări, -oamenii 
muncii din țara noastră, ti
neretul, urează Partidului 
Comunist Francez noi succe
se în lupta sa fermă pentru 
triumful ideilor marxism- 
leninismului pentru binele 
întregului popor francez, pen
tru pace în lumea întreaga. 

be atomice de producție fran
ceză.

In declarația Ministerului 
Informațiilor se spune : „A-
ceasta este o agresiune împo
triva Africii și ea demonstrea
ză că imperialiștii francezi, 
pătrunși de ideile unei false 
măreții, disprețuiesc năzuințe
le și demnitatea africanilor".

ROMA 28. — Coresponden
tul Agerpres transmite : Ex
perimentarea celei de-a treia 
bombe atomice franceze în 
Sahara a stîrnit o profundă 
indignare în rîndul opiniei 
publice din Italia.

Ziarul „Messaggero" scrie 
că .,în timp ce U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia și-au suspen
dat experiențele cu arma nu
cleară. Franța rămîne singu
ra țară care își asumă o grea 
responsabilitate în ochii lu
mii făcînd să explodeze o 
nouă bombă nucleară"

Sub titlul „Bomba colonia
listă", ziarul „Unita" sublinia
ză că „Franța gaullistă este 
singura țară care a întrerupt 
de trei ori anul acesta armis
tițiul privitor la încetarea ex
periențelor nucleare. în felul 
acesta, guvernul francez se 
pune de-a curmezișul efortu
rilor de dezarmare, care și 
așa au obținut rezultate des
tul de slabe".

din Congo, Algeria, precum și 
experiențele nucleare franceze 
din Sahara.

La conferința de la Casa
blanca vor lua parte, printre 
alții, președintele Ghanei, 
Nkrumah, președintele R.A.U., 
Nasser, și președintele Repu
blicii Mali. Modibo Keita. Sc 
așteaptă de asemenea partici
parea unor reprezentanți ai 
primului ministru al Congou- 
lui, Patrice Lumumba.

spune că recent, diferite re
giuni ale provinciei Kien 
Tuong și ale altor provincii 
sud-vietnameze au fost bom
bardate și mitraliate din nou 
în urma cărui fapt, potrivit 
datelor preliminare, au fost 
uciși 43 de oameni, iar alți 
peste 60 de oameni au fost 
răniți. Multe locuințe au fost 
incendiate cu napalm.

Val de teroare dezlănțuit de rebelii 
lui Nosavan la Vientiane

Peste o sută de studenfi au fost masacrați 
Populația a început să părăsească

VIENTIANE 28 (Agerpres). 
Agențiile occidentale de presă 
relatează că trupele rebelilor 
conduși de Fumi Nosavan au 
dezlănțuit un puternic val de 
teroare la Vientiane.

Agenția France Presse a- 
nunță că trupele lui Nosavan 
arestează și torturează nu
meroși civili din capitala 
Laosului. „Peste o sută de 
studenți au fost masacrați la 
Vientiane sub acuzația că au 
sprijinit unitățile căpitanului 
Kong Le". Au fost uciși și doi 
preoți budiști.

Arestarea și masacrarea 
populației, relatează postul de 
radio „Vocea Patet Lao“, sînt 
conduse de căpitanul Si He,

PE SCURT
PARIS. — La Paris a fost e- 

ditată intr-un mare tiraj o 
culegere a cuvîntărilor pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov. la cea de-a 15-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N U.

Culegerea este intitulată: 
..Să unim eforturile tuturor 
popoarelor în lupta pentru 
pace și libertate”.

NEW DELHI. - Societatea 
Indiană de filme pentru copii 
..Children's Film Society", in 
colaborare cu Centrul Interna
tional de filme pentru copii 
de sub auspiciile U.N.E.S.C.O., 
a organizat la Casa de Cultu
ră „Sapru House" din New 
Delhi prezentarea filmelor ro- 
mi n ești „Scurtă istorie". „Șap 
te arte". „Homo Sapiens”, 
„Intr-o dimineață" și „Termo
metrul are febră”. Prezentarea 
a avut Ioc in cadrul festiva
lului internațional de filme 
pentru tineret care se desfă
șoară in India.

TOKIO 28 (Agerpres). - 
După cum transmite postul 
de radio Tokio, guvernul ja
ponez a dat indicații ambasa
dorului său în Franța să a- 
dreseze guvernului francez un 
protest hotărît în legătură cu 
experiența atomică din Saha
ra. In protest se va arăta că 
după părerea guvernului japo
nez repetatele experiențe nu
cleare efectuate de Franța nu 
țin seama de dorința întregii 
omeniri de a înceta exploziile 
nucleare. Guvernul japonez 
insistă pentru ca guvernul 
francez să respecte hotărîrea 
O.N.U. și să înceteze experien
țele nucleare.

Libertate 
lui Lumumba I

Declarația 
secretariatului F.M.T.D.

BUDAPESTA «8 (Agerpres). 
— După cum anunță agenția 
MTI secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului Demo
crat a dat publicității o de
clarație in care cere punerea 
imediată în libertate a pri
mului ministru congolez Lu
mumba.

F.M.T.D. cheamă organiza
țiile de tineret din întreaga 
lume să-ți exprime solidarita
tea cu poporul congolez, să 
ceară punerea imediată In li
bertate a primului ministru 
Lumumba și restabilirea acti
vității guvernului legal șl a 
parlamentului Congo-ulul.

Comunicat al Sec{lel 
de presă a Ambasadei 
U R. S S. în R. F. G.

BONN 28 (Agerpres). — 
TASS transmite: Secția de 
presă a ambasadei U.R.S.S. 
în R.F.G. a dat publicității la 
28 decembrie următorul co
municat :

La 28 decembrie 1960, 
A. A. Smirnov, ambasadorul 
U.R.S.S. în R.F.G., l-a vizitat 
pe cancelarul federal Ade
nauer cu care a avut o con
vorbire. La convorbire a asis
tat și von Scherpemberg, se
cretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe.

In cursul convorbirii, care 
a avut loc între ambasadorul 
U.R.S.S. și cancelarul Ade
nauer, s-a discutat problema 
semnării acordului comercial 
dintre U.R.S.S. și R.F.G. pe 
anii 1961—1963. Au fost în
lăturate rezervele care au 
provocat amînarea semnării 
acestui acord. După toate pro
babilitățile, semnarea acor
dului comercial între U.R.S.S. 
și R.F.G. va avea loc înainte 
de 31 decembrie 1960.

orașul
fost ofițer de informații al luî 
Nosavan. El este cunoscut ca 
un agent activ al ambasadei 
S.U.A. la Vientiane. După lo
vitura de stat de la 9 august*  
agentul Si Ho a trecut împre
ună cu un grup de rebeli în 
Tailanda. De acolo el a trimis 
la Vientiane sabotori, care au 
fost prinși de autoritățile gu
vernului lega] al Laosului. în 
frunte cu Suvanna Fumma.

Trădătorul Si Ho a trecut 
fluviul Mekong la 13 decem
brie împreună cu trupele tai- 
landeze care au atacat orașul 
Vientiane.

Potrivit unor ști.i din Vien
tiane, populația a început să 
părăsească orașul.

DJAKARTA. — Subandrio, 
ministrul Afacerilor Externe 
al Indoneziei, a plecat Ia 28 
decembrie de la Djakarta pe 
calea aerului la Moscova.

PHENIAN. - La 28 decem
brie s-a deschis la Phenian 
Congresul republican al frun
tașilor din agricultură. La lu
crările Congresului participă 
conducători ai partidului și 
guvernului in frunte cu Kim 
fr Sen, precum și peste 2.000 
de oameni ai muncii din agri
cultură.

HAVANA. — La 27 decem
brie Intr-unui din cele mai 
mari magazine universale din 
Havana a explodat o bombă 
cu efect întîrziat, pusă de duș
mani ai poporului Cuban. Au 
fost răniți numeroși vizitatori 
al magazinului printre car# 
femei șj copii Explozia a pro
vocat de asemene» mari pre
judicii materiale.

REDACȚIA ți ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scinteii" TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poli grafi» bCua Sdnteii' STAS 3452 52.


