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Proletari din toate țările, uniți-văl

orașului, a străzilor
1 sale e feerică în seara aceas- 

ta. Oamenii, îmbrăcați sărbă
torește, cu chipurile pline de vese
lie, cu brațele încărcate de 
cadouri, magazinele cu vitrinele 
pline de belșug, atrăgînd pri
virile tuturor, ferestrele caselor, pu
ternic luminate, prin care se zăresc 
brazii împodobiți — totul creează 
atmosfera autentică a sărbătorii.

Peste tot, între tovarăși, în colec
tivele de muncă, în familii, între 
prieteni se pregătește sărbătoarea 
tradițională a Revelionului.

E o sărbătoare generală, o sărbă
toare a oamenilor muncii, a întregu
lui popor, un minunat prilej de 
bucurie pentru succesele dobîndite. 
O bucurie a tuturora și a fiecăruia 
în parte, pentru că fiecare om al 
muncii — muncitor, țăran, om de 
știință sau de cultură — și-a adus 
aportul său, cu însuflețire, la obți
nerea lor .

Anul 1960, primul an al planului 
de șase ani, a fost un an în care

oamenii muncii sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn au 
dobîndit mari succese în toate do
meniile economiei, pe frontul pașnic 
al științei și culturii. Din cuptoarele 
oțelăriilor și din furnale s-au 
revărsat cu 370 de mii de tone 
oțel și 175 mii tone de fontă 
mai mult decît în anul 1959, pe 
porțile uzinelor, fabricilor și între
prinderilor au ieșit mai multe utila
je, tractoare, mai multă îmbrăcămin
te și încălțăminte. Ogoarele înfrățite 
ale patriei au dat rod mai bogat, alte 
zeci de mii de țărani muncitori au 
pășit cu încredere pe calea gospodă
riei colective, a bunăstării și ferici
rii. Peisajul industrial al țării s-a 
îmbogățit cu cele 17 întreprinderi 
noi, cu 17 secții noi și cu cele 82 de 
uzine și fabrici dezvoltate și reuti- 
late. Inima dc oțel a țării. Hunedoa
ra, are o nouă baterie de cocs, o 
secție de dolomită și un cuptor Mar
tin de 400 tone. Au intrat în pro
ducție uzinele de produse sodice de 
Ia Govora șî Borzești, fabricile de

zahăr de la Bueecea șt Luduș șî 
multe alte obiective industriale im
portante.

Tineretul patriei noastre a muncit 
in anul acesta cu mai multă hărni
cie și Însuflețire, alături de întregul 
popor muncitor, pentru dobîndirea a- 
cestor succese. în producție, la mun
că patriotică, tinerii au luptat pen
tru îndeplinirea înainte de vreme a 
sarcinilor de plan, dînd produse de 
bună calitate ; tinerii brigadieri și-au 
adus contribuția la ridicarea unor 
obiective importante, la construcțiile 
de locuințe, la împăduriri etc.

Anul 1960 a fost anul unui impor
tant eveniment în viața poporului 
nostru — cel de-al ni-lea Congres al 
partidului nostru, care a des-

„Scinteia tineretului"
(Continuare tn pag. V-a)

Din realizările 
oamenilor muncii 
la sfîrșit de an
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• Întreprinderile siderurgia 
ce au produs pînă acum în 
contul anului 1961, aproxima
tiv 45.000 tone de fontă, 50.000 
tone de laminate finite pline 
și 11.000 tone de țevi. Produc
ția de oțel realizată în cele 
două săptămâni care au trecut 
de la data îndeplinirii planului 
anual în acest sector este ega
lă cu un sfert din producția 
de oțel obținută în întreg a- 
nul 1938.

întrecerea siderurgiștilor 
este sprijinită și de colecti
vele din industria minereuri
lor de fier și din industria 
materialelor refractare, care 
le-au livrat pînă acum, peste 
sarcina planului anual, circa 
60.000 tone de minereu de fier 
și aproape 10.000 tone de 
cărămizi refractare.

• Zkz Complexul de indus
trializare a lemnului-Preajba 
din regiunea Oltenia a intrat 
în\fu/zcțiune înainte de ter
men o nouă unitate : fabrica 
de parchete prevăzută să pro
ducă anual 250.000 mp de 
parchete. Ea este dotată cu 
mașini modeme, care asigură 
o bună valorificare a materiei 
prime. La acest complex mai 
sînt în construcție noi unități, 
printre care fabrica de plăci 
aglomerate și fabrica de mo
bilă curbată. Odată cu intra
rea totală în funcțiune, pro
ducția anuală a complexului 
va fi de 12 ori mai mare de
cît producția sectorului de 
prelucrare a lemnului din în
treaga Oltenie a ânului 1938.

• Din portul Tt. Severin a 
plecat zilele acestea tn pri
ma cursă o nouă motonavă 
de 2.000 tone, construită la 
jantierul naval ăl Uzinelor 
Mecanice din localitate. Tot 
la Tr. Severin s-au terminat 
probele noilor cabotiere romt- 
tlefti uAfâd" Ji „Buzău", de 
J.100 ton» fiecare. Vasele au 
o construcție modernă) reali
zată pe baza Introducerii teh
nicii noi tn procesul de fabrl- 
•afie.

* Echipele de oțelari de la 
Uzinele „Wilhelm Pieck" din 
Brăila au realizat încă de pe 
acum indicii de utilizare a 
cuptoarelor planificați pentru 
anul viitor. De asemenea oțe- 
larli brăilenl au realizat tn 
contul anului viitor aproape 
3.300 tone de oțel lichid. Pre
țui unei tone de oțel este 
acum, datorită măsurilor lua
te pentru scăderea prețului de 
cost — cu 104 lei mai mic 
decît in anul trecut.

(Agerpres)
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pionierii

Cum e așteptat Moș Gerilă 
la Palatul pionierilor din Capitală

Acum cîteva zile,
care activează la Palatul pio
nierilor din Capitală au trimis 
o telegramă lui Moș Gerilă. Ei 
l-au invitat să vină în mijlo
cul lor, cu prilejul serbărilor 
pomului de iarnă. în cinstea 
evenimentului, ei s-au pregă
tit cît se poate mai frumos și
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interesant.
an la an, Moșul le aduce noi 
bucurii și surprize, cei mici 
au hotărît să-i pregătească și 
ei o surpriză: un Carnaval al 
poveștilor, cum altul n-a mai 
fost...

Să apropiem, cu ajutorul 
fanteziei, serile tradiționalului 
carnaval care se va desfășura 
la Palatul pionierilor în zilele 
de 1 și între 3—10 ianuarie 
1961.

Sala de marmură a palatu
lui e gătită ca în basme.

Un grup de trompetiști dă 
semnalul de începere a car
navalului. Fanfara cîntă un 
vals. Copiii se prind în iure
șul dansului amețitor.

Ca la 
sting și 
dreaptă 
nunțată
lă. El stă de vorbă cu pionie
rii, le aduce vești și bucurii, 
le face urări de sănătate, bună 
purtare și învățătură. Pionie
rii din formațiile artistice ale 
Palatului prezintă în cinstea 
lui un program artistic și un 
frumos plugușor pionieresc...

Apoi vor urma alte surpri
ze.^

Știind că de la

un semn, luminile se 
un reflector se în
spre intrare. Este a- 
sosirea lui Moș Geri-

I. MIHUT

DAN

CE UREAZĂ TINERETULUI
PENTRU ANUL 1961

Constantin Tuzu
ministrul Industriei Grele

Urez tineretului muncitor 
din patria noastră ca în anul 
1961, umăr la umăr cu între
gul popor muncitor, să-și spo
rească eforturile pentru înfăp
tuirea minunatelor sarcini tra
sate de Directivele Congresu
lui al III-lea al partidului. îi 
urez să-și ridice necontenit 
calificarea profesională, să 
studieze și să aplice tehnica 
nouă în producție, factor esen
țial în creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost. Prin ridicarea nive
lului tehnic vom contribui la 
îmbunătățirea calității pro 
dycției ; marca fabricii tre
buie să constituie o problemă 
de prestigiu pentru fiecare 
tînăr. Avem convingerea că 
în anul 1961 tinerii, îndrumați 
de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, vor deveni constructori 
de nădejde pe marile șantiere 
de la Galați, Hunedoara, Re
șița, Valea Jiului și altele, de 
mare importanță în realizarea

obiectivelor prevăzute în pla
nul de 6 ani trasat de partid.

Cu ocazia Anului Nou, feli
cit călduros tineretul din ca
drul Ministerului Industriei 
Grele, întregul tineret al pa
triei noastre și îi urez noi 
succese în muncă.

Acad.
I. G. Murgulescu
ministrul

fi
învățământului 
Culturii

Anului 
se

Nou, gîn- 
îndreaptă 
încredere

In pragul 
durile noastre 
pline de dragoste și 
către voi, dragi elevi și stu- 
denți, către întreg tineretu- 
studios din uzine, fabrici și dc 
pe ogoare, viitorul detașament 
al desăvîrșirii construcției so
cialiste în Patria noastră !

însuflețiți de perspectivele 
mărețe deschise de hotărîrile 
celui de-al III-lea Congres al 
P.M.R., trebuie să pășiți plini 
de entuziasm în noul an, ho- 
tărîți să obțineți succese și 
mai mari pe drumul luminos 
arătat de partidul și guver
nul nostru, spre o viață închi
nată muncii. progresului o-

asigurării unui vii-meniriî, 
tor fericit.

Rezoluția cu privire la mă
surile pentru promovarea în 
rîndurile tineretului a ideilor 
păcii, respectului reciproc și 
înțelegerii între popoare, a- 
doptată recent de O.N.U. la 
propunerea guvernului țării 
noastre, reprezintă un îndemn 
puternic la sporirea eforturi
lor voastre în lupta comună 
a popoarelor ‘din lumea în
treagă pentru apărarea păcii.

Dăruindu-vă întreg entu
ziasmul tinereții voastre mun
cii, 
la 
țe, 
căi 
tei . 
socialismului și 
lui în patria noastră !

Vă felicit călduros și vă 
urez din toată inima, bucurie 
și spor la muncă în anul 
care vine !

La mulți ani I

învățăturii, vă veți ridica 
înălțimea acestor speran- 
veți străbate minunatele 
ce duc spre culmile știin- 
și culturii, spre făurirea 

comun ismu-

neri de pe meleagurile țării 
noastre.

Vă urez dragii mei prieteni 
spor la muncă, spor la învă
țătură, deplin succes în întrea
ga voastră viață.

Vă urez în special vouă 
tinerilor de la sate să ob
țineți noi succese în ’lupta 
pentru continuul avînt al 
agriculturii socialiste, pen
tru continua creștere a 
producției agricole. _ învățați 
cu multă sîrguință, însu- 
șiți-vă temeinice cunoștințe 
agrotehnice, fiți la înălțimea 
speranțelor pe care- noi cei ce 
muncim în domeniul agricul
turii le punem în tineretul 
nostru de la sate.

La mu Iți ani, dragii mei 
prieteni!

rind în jurul lui în entuziasm 
și bucurie toate vîrstele. în 
pace și nădejde.

Acad. 
Athanase Joja 

președintele Academiei R.P.R.

Tudor
Acad.

Arghezl

Maria Zidaru
Erou al Muncii Socialiste

0u prilejul Noului An vă fe
licit din toată inima dragi ti-

Urarea de 
tru tineretul 
rămîie tînăr, 
țlt nu numai
dar în toți anii viitori, întine-

Anul Nou pen- 
nostru iubit: să 
voios și însufle- 
in anul ce vine,

Cu ocazia noului an, trans
mit tineretului nostru harnic 
și entuziast cele mai bune 
urări de bine, de noi succese 
în munca ce o desfășoară în 
uzine și pe 
institute de

Pregătit 
părintească 
tul muncii și al dragostei fațf 
de popor, al însușirii tehnici 
înaintate, se asigură schimbu 
lui nostru de mîine toate con
dițiile dezvoltării multilate
rale, realizarea năzuințelor în 
drăznețe de a se ridica pc 
culmile științei și culturii.

Realizările tineretului nos 
tru, care dorim să sporească și 
mai mult în noul an, vor con 
tribui alături de munca plină 
de elan a întregului popor la 
întărirea patriei noastre so
cialiste.

ogoare, în școli și 
cercetare.
sub îndrumarea 
a P.M.R. în spiri-

DEȘLIU

Cu optimism și încredere priveș
te strungarul Ion Constantin, de 
la Uzina nr. 2 Utilaj chimic și 
petrolifer - Ploești, intrarea in 
Noul An. In I960, el și membrii 
brigăzii de producție a tineretu
lui pe cane o conduce au rea
lizat economii în valoare de 

peste 15.000 lei.

Ar fi destule visuri - eu unul n-am să stărui, 
(demult nu mi se-ntimplă minuni de sărbători) 
dar adu-ne-o pereche de aripi fiecărui, 
ca să mai dăm o raită prin stele, uneori I 
Să deslușim în aer, cînd ziua stă să vină, 
un foșnet lung de stoluri spre zare săgetînd, 
semn că se-nalță liberi, ca vulturii-n lumină, 
copiii și stăpînii întregului pămînt.
Imensele penaje călite de furtună 
să năruie zăgazuri și să despice drum 
prin veșnica pustie dintre pămînt și lună, 
și să se-ntimple-această minune, ca și cum 
te-ai duce după apă sau ai citi o carte.» 
Pe stația din Marte, la strung sau la birou, 
să dăinuie in tine avîntu! fără moarte, 
bătăile de aripi cu infinit ecou.
Plutirea lor,4mai blinda ca razele de soare, 
să-nvăluie planeta trecutelor dureri, 
bujor aprins în cosmos de mîna muncitoare, 
în iarna ce adie ciudat a primăveri.

ION BRAD

—

ECONOMII
PESTE PLAN

ORADEA. - Succesele obți
nute de colectivele întreprin
derilor industriale și ale celor
lalte unități economice din re
giunea Crișana în lupta pen
tru mărirea rentabilității sînt 
concretizate în cei 51.660.000 
lei economii și 43.624.000 lei 
beneficii obținute pînă acum 
peste plan.

Un an, o treapta cit un munte-n zare, 
L-am mai trecut I Și iată se deschid 
Noi orizonturi vaste jucînd scăpărătoare 
De visuri și de zboruri țe ni le-ai dat, Partid. 
Ca un colan de aur te-a-mpodobit Bicazul, 
An vechi, tu, cel mai mare din șase mindri frați. 
Peste grădini de cifre, noi deslușim obrazul 
Gigantului de-oțel de la Galați.
Și-n fiecare brazdă ca un pîrîu de munte 
Curgind in matca largă a noului belșug 
Vedem topită noaptea ogoarelor mărunte 
Și pasărea luminii cum cîntâ după plug.
Cu fiece mînuță, ca ramul plin de floare, 
De la etajul zece spre stradă fluturînd, 
Se șterge-o amintire în noi, care ne doare, 
A vechilor bordee și case de pămînt.
Se-adaugă-o culoare în orice colț de țară 
La vasta țesătură a noului chilim.
In inimi, tinerește, și-n tot ce ne-nconjoară, 
Bogate sensuri cîntâ. Muncim. Desăvîrșim.
An Nou, deschisâ-i ușa ! înalt ne este pragul. 
Pe trepte, val de soare, s-așterne larg covor. 
Hai, oaspe drag, că-n față e tare lung șiragul 
Nerăbdător s-ajungă la no! din viitor 1

PETROȘANI. — întreprinde
rile industriale și economice 
din Valea Jiului au obținut în 
acest an economii suplimenta
re la prețul de cost în valoare 
de 14.584.000 lei. Colectivele 
întreprinderii de preparare a 
cărbunelui Petrila, filaturii 
Lupeni, termocentralei Paro- 
șeni și întreprinderii forestie
re Petroșani și-au depășit an
gajamentul anual privind rea
lizarea de economii peste plan 
la prețul de cost.

Citifi
în acest număr
• Pag. II-a

Țoale visurile noa- 
stre se vor împlini.

• Pag. IlI-a

Ariciul la Revelion
• Pag. IV-a

Plugușorul
• Pag. Vl-a

Pacea va învinge 
războiul I
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„TOATE VISURILE NOASTRE 
SE VOR ÎMPLINI44

STUDENT, O ELEVA, UN SCRIITOR, UN ACTOR, UN
Ziarul nostru a pus mai multor tineri întrebarea: „Ce visuri dorifi sa vi se împlinească în anul 1961?

LA ÎNTREBARE NE-AU RĂSPUNS: O BRIGADĂ DE STRUNGARI FRUNTAȘA, UN COLECTIVIST, UN TRACTORIST, UN STUDENT, O ELEVĂ, UN SCRIITOR, L'.V .‘.CTC.„ 
SPORTIV VISURILE LOR SINT DINTRE CELE MAI DIVERSE, REFLECTIND PREOCUPĂRI DIFERITE, UNELE StNT OBIȘNUITE, ALTELE MAI ÎNDRĂZNEȚE. CEEA CE UNEȘTE INSA 
ACESTE GINDURI ROSTITE IN PRAG DE AN NOU ESTE ÎNCREDEREA NESTRĂMUTATA, OPTIMISTA IN ÎMPLINIREA LOR, FAPTUL CĂ TOATE AU CA TEMELIE MINUNATA VIAȚĂ A POPORULUI NOS
TRU DE AZI FAPTUL CA ELE IZVORĂSC DINTR-0 INSUFLEȚ1TOARE DORINȚĂ DE DĂRUIRE A ÎNTREGII PUTERI A MIINILOR ȘI MINȚILOR PENTRU CAUZA ÎNFLORIRII PATRIEI NOASTRE SO
CIALISTE, ESTE RECUNOȘTINȚA FIERBINTE: PEN TRU PARTIDUL NOSTRU DRAG, CEL CE A FĂCUT CA TOATE VISURILE FRUMOASE ALE TINEREȚII NOASTRE SĂ RODEASCĂ NEÎNCHIPUIT DE BOGAT.

„STEAGUL 
DE FRUNTAȘ 
VA RĂMÎNE 

TOT EA NOI"

<3
rigada de tineri 
strungari, condusă 
de Nicu Marin, de 
la Uzinele „Wilhelm 
Pieck" este foarte 
bine cunoscută în

întreg orașul Brăila. De la 
începutul acestui an, ea deți
ne fără întrerupere drapelul 
roșu al Comitetului Orășenesc 
U.T.M.

Locul de muncă al brigăzii 
lui Nicu Marin, îh uriașa hală 
a rotăriei de vagoane, îl des
coperi ușor după același in
diciu — drapelul roșu care 
flutură de-asupra uneia din 
mașini.

— Ce dorim să realizăm în 
anul viitor ? Multe, foarte 
multe.

în jurul responsabilului de 
brigadă, Nicu Marin, s-au a- 
dunat toți membrii brigăzii.

— Visurile noastre pentru 
anul 1961 — a continuat șeful 
de brigadă — au căpătat de 
acum o formă concretă. Bri
gada noastră, ca un colectiv de 
muncă fruntaș, luptînd pentru 
îndeplinirea sarcinilor celui 
de-al III-lea Congres al par
tidului, s-a angajat ca în anul 
viitor fiecare membru al 
sau să prelucreze zilnic pes
te plan cite două osii de va
gon. Vrem sa deținem în con
tinuare și in anul care vine 
drapelul roșu de brigadă frun
tașă al comitetului orășenesc 
U.T.M. Nu vrem să-l pierdem 
în nici un chip, nu-l dăm ni
mănui. în privința asta să 
știți că sîntem focrte~. ,.e- 
goiști". în anul viitor toți 
membrii brigăzii vor deveni 
elevi ai liceului seral. Fiecare 
membru din brigadă va înde
plini zilnic norma și va lucra 
sub coeficientul de rebut ad
mis.

Visurile personale ale fie
cărui membru din brigada de 
strungari a lui Nicu Marin 
se împletesc strîns cu năzuin
ța lor colectivă de a spori și 
mai mult în anul care trine 
succesele în muncă pe care 
le-au realizat în acest an. 
Noul an marchează de altfel 
un eveniment deosebit în via
ța acestei brigăzi. Zece din 
membrii brigăzii la sf ir fitul 
acestui an au devenit majori. 
La ce visează cei care în a- 
ceste zile au sărbătorit majo
ratul ? Mirea Constantin, ca 
de altfel încă alți 9 tovarăși 
din brigadă, se vor înscrie la 
liceul seral. în felul acesta, 
toți membrii brigăzii vor fi 
elevi ai liceului seral. Aurel 
Rahel, tehnicianul brigăzii, vi
sează ca în anul viitor să pre
zinte cabinetului tehnic mai 
multe inovații și raționalizări. 
Poate că prima din seria a- 
cestor multe inovații va fi cea 
care-l frămîntă acum : înlo
cuirea bacurilor de bronz de 
la linetc cu lemn de corn fiert 
în ulei. Dar cite vise, la cîte 
lucruri nu năzuiesc membrii 
din brigada de tineri strun
gari a lui Nicu Marin ? A- 
celașl Aurel Rahel visează co 
în anul viitor să-și cumpere o 
motocicletă I.J. de 350 cm3. Și 
ceilalți vor să-și ia motocicle
te. Ion Ionescu speră chiar ca 
în anul viitor sa nu se mai 
ceară carnete de conducere 
pentru motocicletele de 
125 cm.s

— Dar dumneata ce-ți do* 
rești pentru anul viitor, tova
rășe Filote ?

Toți membrii din brigadă 
zîmbesc au înțeles. Florea 
mărturisește oarecum rușinat:

— Eu... vreau să mă însor* 
rAstă-vară, la cursul de propa* 
gandiști am cunoscut Ot fată. 
E învățătoare într-un sat din 
regiunea noastră. Amîndoi fa* 
cern acum... pregătirile pen
tru evenimentul care va veni.

„COLECTIVA MEA 
VA FI MÎNDRĂ 

Șl BOGATĂ"

O
brajii rumeni, plini 
de sănătate, au 
ceva din frumusețea 
trandafirilor. Au
zind întrebarea, Fio- 
rea Neacsu surîde,

te privește drept în față, cu 
ochii limpezi, și răspunde sfă
tos.

— Cum să încep eu ? De
curînd, la noi în comună s-a 
înființat o gospodărie colecti
vă. O gospodărie mare...

Și Neacșu face un gest larg 
cu mîinile, ca și cînd ar voi 
să îmbrățișeze toate întinde
rile din jur.

— în gospodăria noastră a 
intrat tot satul. Avem peste 
1600 hectare. Ce visuri am 
pentru noul an ? Pentru mine 
acum începe o altă viață, o 
viață cu totul nouă. Am sem
nat cererea de intrare în co
lectivă împreună cu taică-miu, 
într-o seară, după ce-am stat 
de vorbă amîndoi. Am făcut 
pasul acesta din toată inima. 
Și ne gindeam noi in seara 
aceea cum va trebui să arate 
gospodăria noastră colectivă. 
Fuseserăm înainte în vizită pe 
la multe gospodării vecine, 
văzuserăm multe... De ce în
cep cu asta ? Pentru că toate 
visurile mele pentru anul care 
vine sînt legate de gospodă
ria colectivă in care am pășit.

Vreau să văd gospodăria 
noastră bogată, cu de toate: 
cu recolte mari, cu vite mul
te, mai ales vaci și oi. Cel mai 
mult mie-mi place să lucrez 
la cîmp. încă din iarna asta 
mă pun pe învățat, nu vreau 
să lipsesc de la nici o lecție 
de la cercul agrotehnic. Pe 
urmă, aș dori să învăț și mai 
mult. Gospodăria o să aibă ne
voie de șefi de echipe, de bri
gadieri — oameni cu învăță
tură, cu știință in ce privește 
agricultura. Doar de-aia ne-am 
unit împreună, să obținem cu 
ajutorul mașinilor și al științei 
recolte mari.

De aceea vreau să învăț, șa 
merg la o școală de brigadieri. 
Conducerea a și discutat cu 
mina în privința asta. Și pot 
să spun că sînt foarte bucu
ros. Visul meu mai vechi, de 
a învăța, se va împlini anul 
viitor prin sprijinul gospodă
riei colective. Am să răsplă
tesc asta cu toate puterile 
mele, am să muncesc pentru 
ea din tot suj.etuL Vrem să 
avem o gospodărie bogată, 
fruntașă, să ne fie la toți drag 
de ea. să ne mindrim cu ea 
oriunde am merge.

— Dar personal, ce visuri 
ai ?

- Păi, astea de care am 
vorbit...

„ÎN URMA
PLUGURILOR

NOASTRE, NUMAI
RECOLTE MARI"

72 espre succesele 
din anul acesta ale 
tractoristului Petre 
Boran de la G.AS. 
,.16 Februarie- din 
comuna Șerbânești,

raionul Bacău, mi-au vorbit 
tovarășii lut din brigadă, in
ginera Silvia Ghionea și-., pa
noul de onoare din curtea
gospodăriei. Depășirea planu
lui de producție în cele trei 
campanii în medie cu 57 la 
sută, buna calitate a lucrărilor
executate, economiile de car
buranți și de piese de schimb
care se ridică la suma de
12.000 lei — iată pe scurt bi
lanțul realizărilor lui.

Pe el l-am găsit pe tractor, 
transportind ceva. Chiar și a- 
cum, cînd nu mai e de lucru 
pe cîmp, Petre Boran nu stă 
degeaba nici un ceas.

- Ce să mai discutăm des" 
pre ceea ce am realizat, a în
ceput el. Să vorbim despre ce 
va trebui să fac anul viitor. 
Vreau să muncesc mult mai 
bine. De curînd, am ținut o a- 
dunare cu întreaga brigadă. 
Am făcut și noi un bilanț, am 
discutat despre realizările 
noastre, dar cel mai mult am 
vorbit despre ceea ce putem 
face pentru ca aceste realizări 
să fie și mai mari în anul 
viitor. Munca noastră, a me
canizatorilor, se măsoară în 
recolte. Vrem să muncim în 
așa fel incit toate recoltele de 
pe terenurile pe care le vom 
lucra noi să fie peste media 
planificată în gospodărie.

Personal, vreau să-mi depă
șesc planul în anul viitor cu 
cel puțin 70 la sută, să fac 
numai lucrări de bună calita
te, să realizez economii de 
combustibil și piese de schimb 
în valoare de cel puțin 17.000 
lei.

Gîndul că toate acestea le 
fac, la îndemnul partidului, 
pentru ca belșugul poporului 
muncitor să sporească și mai 
mult, mă face să lupt cu toate 
puterile ca dorințele acestea 
să mi se îndeplinească întoc
mai.

„VOI SCRIE
DESPRE TINERII
PATRIEI MELE46

ntr-o pauză a 
consfătuirii pe țară 
a scriitorilor tineri, 
tînărul scriitor Du
mitru Radu Popes
cu a așternut pe

hîrtie rindurile de mai jos.
„Ce visuri doresc să mi se 

împlinească in anul care 
vine ? Dificil și totuși sim
plu de răspuns. înainte, în 
trecut, dacă ai fi pus unui 

tînăr scriitor o asemenea în
trebare, acesta ar fi ridicat 
din umeri. Ce-ar fi putut 
să-ți răspundă ? întreaga 
lui viață era sub semnul 
nesiguranței, visurile îi erau 
primejduite poate chiar di
nainte de a se naște. 
Orice vis mai înalt, mai îna
ripat, care încerca să treacă 
dincolo de granițele strimte și 
nemiloase ale închistării și o- 
primării burgheze, materiale 
și spirituale, era înăbușit ne
milos.

Astăzi, o asemenea întreba
re te face să rămîi o clipă pe 
gînduri, cu un zîmbet cald de 
încîntare pe buze. Da, și eu, 
ca mii și mii de alți tineri din 
patria mea am în minte un 
noian de vise, care mi-s dragi 
și pe care le încălzesc cu toa
tă căldura sufletului meu. Vi
surile sînt ca niște flori, la 
început firave, dar care apoi 
cresc viguroase sub soarele 
binefăcător al împlinirilor.

Visul meu este ca în anul 
care vine să muncesc mai 
mult, mai spornic, să scriu 
mai bine, spre folosul citito
rilor noștri, oamenii muncii. 
Vreau să dau viață îndemnu
lui adresat de către Congresul 
partidului scriitorilor de a 
merge in mijlocul vieții, de a 
o cunoaște mai profund, a- 
ceasta fiind chezășia succesu
lui muncii noastre. Primul 
rod al acestei legături tot mai 
strînse cu viața va fi un vo
lum de reportaje despre ve
chile tîrguri provinciale, mi
zere și înapoiate, care azi au 
devenit sau devin orașe in
dustriale înfloritoare. Vreau 
să descriu în aceste reportaje 
chipul omului care le-a ridi
cat spre lumina socialista.

Vreau de asemenea să scriu 
tn anul viitor un roman des
pre studenți, despre procesul 
de formare a intelectualului 

de tip nou al patriei noastre, 
despre problemele muncii și 
vieții viitorilor ingineri, me
dici și profesori, viitori con
structori pe marile șantiere 
ale socialismului. Mi se pare 
o temă utilă, frumoasă, plină 
de romantism. Dar unul 
dintre visele care doresc să 
mi se împlinească cel mai 
mult în anul care vine, este 
punerea în scenă a unei piese 
de teatru. Piesa esțe scrisă 
deja, dar ea va mai trebui lu
crată, finisată cu grijă. în ea 
este vorba despre lupta comu
niștilor în zilele premergătoa
re actului istoric de la 23 Au
gust. despre sacrificiul lor 
minunat pus în slujba elibe
rării poporului de sub asupri
re, despre chipul lor moral 
luminos și pilduitor.

Doresc din toată inima ca 
această piesă să vadă lumina 
rampei cu ocazia aniversării a 
40 de ani de existență a parti
dului nostru drag, ca acesta 
să fie modestul meu dar în
chinat părintelui iubit al tine
retului din patria noastră.

Și mai doresc ca în anul 
viitor să intru în rîndul can- 
didaților de partid. Dintre 
toate proiectele împlinirea a- 
cestuia o doresc cel mai fier
binte.

„VIITORUL MEU 
IOC DE MUNCĂ: 

ȘANTIERUL"
ată cîteva crîmpeie 
de biografie. Cite- 
va crîmpeie și... 
două destine. Tatăl 
și fiul. Tatăl lui, 
Nicolae Bendea a

fost miner. A muncit la mi
nele de aur din Gura Roșie, 
își avea însă casa în Sohodol, 
un sat aruncat peste niște co
clauri din inima Apusenilor. 
Drumul pînă la Gura Roșie, 
la mină, 8-9 kilometri peste 
dealuri și văi, l-a făcut pe jos 
toată viața. Pe jos pleca la 
lucru în fiecare dimineață^ 
Pleca noaptea și se-ntorcea 
noaptea. Copiii, nouă la nu
măr, foarte rar l-au văzut pe 
tatăl lor ziua. A muncit în 
mină de la vîrsta de 13 ani. 
Minerul Nicolae Bendea a 
muncit ca un rob, toată viața. 
Un accident l-a răpus la 65 
de ani, imediat după război lă- 
sînd in urma lui 9 copii orfani 
și o mamă deznădăjduită.

Toate acestea le știe, le-a 
văzut, le-a trăit tînărul Gheor
ghe Bendea, unul din copiii 

minerului din Țara de Piatră, 
astăzi student în ultimul an al 
Institutului politehnic din 
Cluj.

Tinărul pui de moț, student, 
viitor inginer constructor, care 
mai păstrează încă în înfăți
șarea lui acea încruntare, tră
săturile zgrunțuroase, caracte
ristice moțului ros de nele
giuiri și de neagră mizerie, știe 
că destinul său este unul din 
rezultatele transformărilor re
voluționare petrecute în viața 
poporului și a țării, prin lupta 
partidului clasei muncitoare. 
Biografia lui Gheorghe Ben
dea este indestructibil legată 
de prefacerile săvîrșite în anii 
de cînd poporul își făurește 
singur destinul, sub conduce
rea partidului. Gheorghe a în
ceput școala la 12 ani. Trebuia 

s-o înceapă la 7 ani, dar n-a 
putut. Cînd avea 7 ani a tre
buit să muncească. Nimănui 
nu-i ardea de școală. Nici ta
tăl lui nu învățase carte. Anal
fabetismul era cea de a doua 
boală socială aici, în Țara Mo» 
ților. De-abia în 1948, după re
forma învățământului, cînd 
copiilor oamenilor muncii li 
s-au creat condiții de învăță
tură, a început și el școala. 
La 12 ani era în clasa I. Era 
băiat mare. Trecuse peste 
multe. învățase să înfrunte 
greul și poate că asta l-a am
biționat, i-a dat tărie să în
frunte greutățile. S-a bucurat 
nespus cînd a văzut că deși 
n-are un tată, este înconjurat 
pretutindeni cu o grijă părin
teasca. A învățat bine. Mînca 
la internatul școlii, dormea 
acolo, avea și bursă. Cînd ți 
se arată atîta grijă părinteas
că. cum să nu dai tot ceea ce 
poți ? Și el a luptat sa ajungă 
timpul din urmă, ca să se 
poată alătura generației sale, 
a învățat cu o dîrzenie deose
bită. Și încă de atunci el se 
gîndea la viitor.

— La ce visai ?
— Visam să termin liceul și 

să intru la facultate, să mă fac 
inginer constructor. De mic 
mi-a plăcut să construiesc 
Și...

Visurile lui s-au îndeplinit 
aevea, ca și visurile întregii 
sale generații. Acum este stu
dent în ultimul an la Faculta
tea de construcții din Cluj. Și 
nu un student oarecare. 
Gheorghe Bendea este un stu
dent eminent. Ca dovadă, el 
este beneficiarul a două bur
se: bursă de stat și bursă re
publicană. Peste cîteva luni își 
da examenul de stat.

— Și ce ai de gînd să faci?
— Să muncesc pe unul din 

șantierele patriei. Nespus de 
mult am așteptat clipa asta. 

Mă simt dator țării, poporului, 
partidului pentru tot ce mi-au 
dat pînă acum și vreau să-mi 
dărui toată forța mea de 
muncă cit mai repede cu pu
tință construcției socialis
mului. Nu găsesc cuvinte să 
spun cit de mult doresc asta, 
îi invidiez pe constructorii 
care au cucerit atîtea victorii 
pe marile șantiere ale țării. 
Dar și nouă, viitoarei genera
ții de constructori, ne e re
zervat un viitor minunat. Con
gresul partidului a schițat un 
vast program de dezvoltare a 
patriei noastre. Simțeam în 
mine încă din zilele Congre
sului, chemarea spre noile 
șantiere care se vor deschide. 
De ele mi-am legat viața încă 
de pe acum.

— Unde vrei să muncești?

Iluitrație de N. POPESCU
— Ori unde va fi nevoie de 

mine. Desigur, aș vrea pe un 
șantier mare, important, poate 
Galați-ul, să mă simt printre 
mii de oameni, să văd ridicîn- 
du-se o construcție gigantică. 
De-abia aștept clipa plecării 
pe șantier.

„VREAU 
SĂ PĂȘESC 
ÎN VIATĂ

CU FRUNTEA SUS1'
n carnetul de în
semnări cu cele mai 
intime ginduri ale 
sale, eleva Ele
na Fințescu, din 
clasa Xl-a B, de la

Școala medie nr. 10 București, 
a scris : „Anul acesta, elevii 
din școala noastră au făcut 
practică la Uzina „Electronica" 
din Capitală. Zilele petrecute 
în uzină au fost de neuitat 
pentru noi, zile de minunate 
învățăminte. In uzină am 
început să prindem nu nu
mai tainele meseriei, să în
drăgim munca fizică, dar 
mai ales să cunoaștem chipul 
minunat al muncitorului de
azi, să avem cinstea de a sta 
cot la cot cu el, lîngă mași
nă. Asupra vieții noastre, a- 
supra felului nostru de a fi, 
de a ne corryporta, de a privi- 
viața, se simte tot mai mult 
influența luminoasă a legătu
rilor cu uzina, cu muncitorii.

în anul care vine îmi doresc 
să mă apropii tot mai mult 
de uzină, de oamenii săi mi
nunați, să învăț mai mult ș? 
mai temeinic de la muncitori 

cum să devin un om adevărat, 
folositor patriei mele. Mergînd 
în această uzină am început 
să îndrăgesc munca în uzină. 
E pasionant, frumos și inte
resant să știi să stăpînești ma
șinile cele mai complicate, 
care făuresc piese complicate, 
de mare finețe și precizie. In 
viitor patria va avea nevoie 
de tot mai mulți lucrători spe
cializați în acest domeniu. în 
anul care xlhe,'voi termina 
școala medie. Vreau să închei 
acest an școlar numai cu note 
bune, să-mi trec cit mai bine 
examenul de maturitate, să 
învăț mai departe, să urmez o 
facultate (aș dori Mecanica). 
Anul care vine va fi anul în 
care voi păși cu adevărat în 
viață. Va fi un moment deo
sebit din viața mea și sînt de 
pe acum emoționată. Mă pre
gătesc de pe acum pentru a- 
ceasta. Vreau să pășesc în via
ță cu fruntea sus, vreau ca 
de acest an să-mi aduc aminte 
toată viața cu mîndrie și 
bucurie, vreau ca el să fie a- 
nul cînd voi deveni un cetă
țean pe deplin folositor țării 
mele.

Pășesc în noul an plină de 
optimism și încredere. Am 
ferma convingere că toate vi
surile mele se vor realiza și 
vor rodi întrutotul, sub soa
rele luminos al grijii parti* 
dului pentru noi, cei tineri"^

„PE SCENĂ 
ȘI ÎN VIAfĂ - 

UN OM 
ADEVĂRAT"

fiulm tn față pe 
cel mare al perso
najului cu un des
tin atit de tragic, 
Willy Loman, pe 
nesocotitul Bif, dar 

in același timp frămintat 
de chinuitoare întrebări, cău- 
tind o ieșire din viața 
orinduită nedrept și ratată 
înainte de vreme din cauza

cÂ

stupidului mod de viață bur
ghez. Atit de mult ți se înti
părește în memorie chipiul lui 
Bif din spectacolul Teatrului 
Municipal din Capitală cu 
piesa „Moartea unui comis- 
voiajor" încît parcă nu poți 
concepe că interlocutorul are 
de fapt o altă identitate. Bif 
este doar unul din personajele 
pe care tînărul actor Victor 
Rebengiuc le dă viață scenică 
atît de veridic, convingător.

Luat prin surprindere de în
trebarea noastră, pe cînd se 
afla la o repetiție, el ne-a 
răspuns spontan :

— Vreau să fie pace pe Pa- 
mînt.

Era un gînd care le încunu
na parcă pe toate celelalte, o 
concluzie, o sinteză.

— R.epet un rol într-o piesă 
a unei scriitoare de culoare 
din America : „Un strugure în 
soare". Eroul meu este un
negru care, deși la început era 
amețit de mirajul unei vieți 
ușoare, se trezește la tragica 
realitate la care-i condamnă 
în societatea capitalistă pe toți 
cei de-o seamă cu el segrega
ția rasială. El este profund 
zguduit de nedreptatea, de 
înjosirea și umilința la care 
sînt condamnați negrii în Sta
tele Unite ale Americii. Deo
sebit de răscolitor și actual 
răsună mesajul acestei lucrări 
dramatice acum, cînd popoa
rele se pronunță cu gțîta hQr 
tărire pentru desființarea colo
nialismului, rușine a secolu
lui nostru. Cînd omenirea va 
dobîndi o pace trainică, dis- 
trugind lanțurile robiei impe* 
rialiste, ale exploatării, Wal
ter Lee, eroul căruia îi dau 
viață și care se angajează pe 
drumul acestei lupte, va fi fe
ricit.

— Și ce-ați dori să vi se 
împlinească în 1961 ?

— Dumneavoastră doriți, de 
fapt, să anticipez cu cîteva 
zile ceea ce de fapt face fie
care om în clipa în care pă
șește în noul an. Bine, fie, o 
să-mi închipui că sînt de-a- 
cum în noaptea de revelion. 
Pentru că nu sînt mulțumit 
cu ce am realizat — pe plan 
actoricesc — în anul 1960, do
resc să joc mai mult, mai 
bine. Ceea ce totuși am dobîn- 
dit anul acesta este o mai bună 
autocunoaștere. Am jucat în 
două filme romînești — „Dar- 
clăe" și „Furtuna". Repet, nu 
sînt mulțumit de ceea ce am 
făcut. Văzîndu-mă pe ecran, 
am putut să mă cunosc mai 
bine, să mă autoanalizez, 
să-mi studiez expresia, gestul, 
mimica, vorbirea. Pentru că, 
vedeți, ca orice actor, urmă
resc și eu realizarea unui rol 
mare, important prin profun
zimea și adevărul pe care-l 

exprimă, prin sentimentele 
înalte umane pe care să le 
transmită spectatorilor, care 
să fie cel mai mare rol din 
viața mea. Am de-acum patru 
ani de cînd am terminat in
stitutul și lucrez în teatru și 
cei care m-au trimis la învă
țătură pe mine și pe alți co
legi de-ai mei așteaptă de la 
noi, generația tinără, realizări 
însemnate, pe măsura posibi
lităților noastre și mai ales a

■ condițiilor minunate pe care 
le asigură partidul, regimul 
democrat-popular dezvoltării 
noastre.

Vreau să mai notați încă o 
dorință. Mă interesează regia. 
Poate o să fac cîndva și regie, 
îmi place acest gen de artă, 
care se distinge prin comple
xitatea preocupărilor, care pre
supune să cunoști atît arta ac
torului, pe cea a scenografu
lui, ceva din cea a dirijbrului 
de orchestră, a psihologului, 
să studiezi foarte bine viața
^tc.

— Altceva ce vă mai do
riți?

— Multe, ca orice tînăr. Să 
joc într-o piesă romînească de 
actualitate bună, să am un 
copil... Sînt căsătorit relativ 
de curînd și abia aștept un o- 
muleț de-o șchioapă, care să 
facă ochii mari uitîndu-se la 
mine cînd îmi repet rolurile 
cu glas tare, în fața oglinzii. 

O să-l faceți tot actor ?
— Depinde... Dacă o să aibă 

talent. în definitiv, o să alea* 
gă el singur. Asta e o pro” 
blemă cu adevărat de... vii
tor.

„CAMPION 
IA 16, DAR 

ȘI EA 17 ANI"
lorin Gheorghiu, cel 
mai tînăr campion 
al țării, era în ziua 
aceea ocupat. Toc
mai atunci acorda 
un interviu unui

ziarist. L-am întrebat pe a- 
cesta ce ziar reprezintă.

— Sînt corespondent vo
luntar și discutam cu Florin 
Gheorghiu despre visurile sale 
pentru anul 1961.

O coincidență fericită.
— Visurile mele pentru 

1961 ? — se întreabă parcă 
pentru sine Florin Gheorghiu. 
Am visuri mari, pot spune în
drăznețe. Cucerirea titlului de 
campion al țării desigur ruă 
obligă ca și la campionatul 
republican din anul viitor să 
mă prezint bine. Adică, mă 
„obligă" cumva sa visez din 
nou la cucerirea victoriei. 
Vreau să lupt de asemenea 
împreună cu ceilalți tineri 
șahiști din formația care va 
reprezenta țpra noastră la 
ca.mpionatul mondial de șah 
al juniorilor pentru un rezul
tat cit mai bun.

— Cei care te cunosc ne-au 
destăinuit un secret: pasiunea 
dumitale pentru șah este deo
potrivă împărțită cu dorința 
de a studia limba romînă.

— Neîndoielnic. 1961 îmi va 
aduce în față nu unul, ci două 
examene de maturitate : cel 
pentru absolvirea școlii medii 
și cel pentru admiterea în în" 
vățămîntul superior — Făcui" 
tatea de filologie. Visul acesta 
de a ajunge profesor îl plă
mădesc încă de pe băncile 
școlii elementare. Condițiile 
minunate în care învață as
tăzi elevii din țara noastră 
îmi dau garanția că visul meu 
de a urma filologia, se va îm
plini în anul care vine. Pa
siunea pentru învățătură mă 
îndeamnă să fiu sîrguincios, 
mă slujește și călăuzește 
ca un bun prieten. în șah, 
mi-am împlinit visul meu su
prem. Trebuie ca și la învă
țătură să nu fiu mai prejos. 
(Am privit carnetul lui cu no
tele de la școală de pînă 
acum : o singură notă de 9 
stă parcă rușinată printre și
ragul celor de 10). Vreau să 
ajung un profesor bun, vreau 
să dăruiesc din ceea ce am să 
învăț altor tineri dornici de 
învățătură. Anul 1961 va fi 
primul meu pas mare spre 
împlinirea acestui vis. Și sper 
că va fi un pas făcut cu... 
dreptul.

Pagină realizată de: N. 
BARBU, I. BAIEȘU, V 
CABULEA, C. DIACONU, 
V. RANGA I. ȘERBU, S 
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LA MASA ROTUNDĂ A PRODUSELOR

MOMENT FESTIV

RELICVE COLONIALISTE

e Domnule, sâ nu-ți uiți aici aceste vechituri 1

e Să ciocnim pentru ca In anul care vine continentul tâu să fie numai

e Nu puteam să-mi încep revelionul fără să ciocnesc cu pa
harul tău.

Să ciocnim pentru ca disputele noastre despre calitate să fie 
în anul care vine mai rodnice șl mal... de calitate I

jp

Zi

DUIOASA ADUCERE AMINTE
Aho, aho, dragi cititori» 
Și azi ca de-atitea ori 
V-am adus în aste pagini 
0 suită de imagini 
Despre bune, despre rele *• 
Să-nvățăm ceva din ele. 
Că pe unde-am colindat 
Am văzut și-am adunat 
Gte-o faptă mai răzleață 
Care stă mai strimb in viață 
Și e tocmai pe măsură 
Bună de-o... caricatură.
Și eu cred, oricum, căi bine 
Ca în anul care vine 
„Cele rele să se spele 
Cele bune să țe-adune" 
Răul ca să-l dăm de-a dura 
Bună-i și caricatura, 

minte, măi flăcăi

REFLEXE CONDIȚIONATE
(Unui student la silvicultură)

LA ÎNĂLȚIME

p Ceea ce mă amețește nu e vinul ci viteza cu care con« 
strutți voi...

® Casierul nostru șl-a adus aminte că el de fapt e inginer agronom.

MEDIOCRUL

El se mulțumește și cu atit I

UȘURATICUL

»- Țî-am adus o Inima de rezervă. A ta e prea

' — JUMA"

pomul de iarna al „capitalismului popular".

CEAS BUNI

“ ta, „practici " ?

LA REVELION S-AR ÎMPĂRȚI 
DUPĂ MUNCĂ

atit ți s-ar cuveni, după recoltele obținute 
în ..........................gospodăria colectivă 1

ÎNGRIJORARE

e De ce ești necăjit ? 
e Mă gindesc că in anul 

trec în anul patru...

Pagină realizată de 

MIHAI CARANFIL
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Aho, oho, copii și frați
Stați puțin și m-ascultați 
Că de-un an întreg minați 

Stați puțin să-mi trag suflarea 
Ca să pot zice urarea I 
Strîngeți-vă lingă mine 
Că așa ne șade bine, 
Plugul nostrui de oțel 
Și noi sintem tot ca el, 
Și urarea noastră sună 
Ca o strună
Logostrună.
la uitați-vă la noi 
Ce feciori înalți, vioi, 
Toți voinici, toți bucuroși, 
Cum n-am fost din moși strămoși, 
Toți cu inima prea plină 
De căldură și lumină, 
Sprinteni ca o căprioară 
Care a dat ocol prin țară, 
Harnici ca albinele 
Prin toate grădinile. 
Iar acuma, la popas, 
Hai să spunem intr-un glaS ! 
La mulți ani cu bucurie, 
Ani ca ăsta să tot fie I 
Minați, măi,
Voinici flăcăi,
Hăi, hăi !
Că în anul ce s-a dus 
Țara a urcat mai sus.
Congresul partidului 
A dat aripi visului 
Și avînt poporului. 
Tinerețea noastră are
Tot mai mult belșug de soare, 
Zările-s mai larg deschise 
Pentru muncă, pentru vise, 
Vise mari și îndrăznețe 
Cum stă bine-p tinerețe 
(Astăzi, și la bătrinețe,) 
Tinerețe fericită,
De partid călăuzită,
Zicem toți cu glas fierbinte : 
„Noi îți mulțumim părinte, 
Totdeauna vom urma 
Drumul tău, lumina ta I" 
Și mai spuneți o urare 
Patriei înfloritoare, 
Că la noi în lung și lat 
Socialismul s O-nălțat 
Și acum cu toți muncim 
Ca să îl desăvîrșim.
Unde trage el eu plugul 
Oamenii sporesc belșugul. 
Hai și noi cu plugușorul 
Să cinstim întreg poporul, 
Pe cei buni din cei mai buni, 
Care zilnic fac minuni, 
Căci minuni sînt scrise-n plan 
An de an, pe șase ani I 
Să le spunem tuturor : 
Sănătate și mult spor I 
La mulți ani cu bucurie, 
Ani ca ăsta să tot fie, 
Alții mai bogați să vie I 
Minați, mâi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi !

< Plugul nostru-a și pornit 
Să colinde zările
Rostindu-și urările I 
Dar cui oare să-i cîntăm, 
Cui să-i dăm, 
Cui să-i urăm,
Mai-nainte și nainte 
In frumoasele cuvinte 
Urarea cea mai fierbinte ? I 
Urați măi flăcăi, măi frați, 
Și urarea voastră-o dați 
Celor care știu să-nfrunte 
Muntele cît e de munte, 
Și oțelul sub dogoare : 
Clasei noastre muncitoare I 
Celor ce spre viitor, 
Spre mîndria tuturor, 
Steagul duc mereu în frunte î 
Urați muncitorilor, 
Lor, biruitorilor.
Că în anul ce a trecut 
Mîndre fapte-au mal făcut, 
Visuri multe-au împlinit 
S-avem traiul fericit.
In uzine, fabrici, mine, 
Au fost harnice albine 
Și de-a lungu-acestui an 
Au dat oțel peste plan 
Au scos munte de cărbune, 
Au dat și mașini mai bune, 
Ieftine, multe, frumoase, 
Parcă din cutie scoase 
Să ne ducă faima-n lume ! 
Minați măi, 
Flăcăi voinici,

pocniți frumos din bici, 
Fiindcă vreau să vă mal spun, 
C-avem și constructori buni ! 
Din Bicaz s-aprind pe zare 
Stele mari strălucitoare 
Nici n-ai crede că mai ieri 
Firave, fără puteri, 
Apele cu unda lină 
De cîntec și de lumină 
Lunecau prin munți, cu plute, 
Sălbatice, neștiute... 
Nimeni n-alegea din ele 
Licărul topit de stele, 
Somnul soarelui de-amiază 
Coborit pe fir de rază, 
Pînă cînd ei n-au legat 
Munții în beton armat, 
Pîn'ce eî n-au sfredelit 
Drumul apei în granit, 
Să-i culegem din viitoare 
Steîele luminătoare I 
Lor, acelor ce-au zidif 
Un nou munte neclintit 
De beton și de granit 
Anul ăsta să le fie 
Și mai plin de bucurie 
Și la fel de însorit 
Ca lumina ce-au ivit I 
Minați măi,

Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi !
Și mai faceți o urare 
Și pentru aceia care 
Dintre buni, sînt cei mai buni, 
Fac un an în zece luni.

Minați măi și nu uitați 
Și-acelora să urați 
Ce cu mîinile — amîndouă 
Vor zidi cetate nouă.
Combinatul de oțel 
Cum n-o fi altul ca el, 
Furnale cît munții-nalți 
în cîmpie la Galați I 
Vatră de lumină, soare 
Către vremea viitoare ! 
Minați, măi, 
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi I

Ziceți, ziceți, măi flăcăi 
Viers frumos și pentru-ace! 
Care n anul ce s-a dus

Au nălțat mereu mai sus 
Schelele lăcașelor 
Bolțile orașelor ;
De-au putut să iși aprindă, 
N noaptea de colindă, 
Mai mult de trei zeci de mii 
De brăduți cu bucurii, 
Cu steluțe-anind în roi 
In apartamente noi. 
la mai minați măi flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 
Hăi, hăi I

De urat am mai ura 
Dar ni-i că s-or supăra 
Cei rămași necriticați 
Crezînd, măre, că-s uitați I 
Sînt puțini, aveți dreptate, 
Dar au fapte... „însemnate" 
Ziceți măi flăcăi mai tare 
Și pentru ei o urare I 
Că sînt unii ce-n tot anul 
Toarnă fontă cu toptanul I 
Toarnă, nu se mai opresc 
Toamă-o tonă, meșteresc, 
Moșmondesc 
Pin’ obosesc 
Și apoi, iată, din matriță, 
Scot... un pui de piuliță I 
Asemenea „gospodari" 
Vrem sâ fie tot mai rari 
în anul șaizeci și unu 
Ba, de se poate, niciunul I

Nu mai fie nici de aceia 
Care-atunci cînd îți dau cheia 
Și te bucuri, evident, 
Pentr-un nou apartament, 
Te previn (să n-ai surprize) 
Că lipsesc vreo două prize, 
Că o clanță e stricată, 
Că baia este-nfundată, 
Că ar mal fi trebuit 
Doar o ușâ de vopsit, 
Dar cu toate astea-n fine 
îți doresc să te simți bine I 
Minați măi, voinici flăcăi, 
Hăi, hăi !

Da-nainte de-a pleca, 
Pe la alții de-a ura, 
Aho, voi flăcăi voinici,

Opriți-vă și pe-aici, 
Pe cîmpiile cu soare 
Unde nu mai sînt răzoare 
Incîlcite și amare !
Iar belșugul — floare-aleasă — 
Stă cu oamenii la masa.
Că și-aicea Făt-Frumos 
La chip mindru, luminos, 
A venit și-a cugetat, 
Vrednic sfat apoi ne-a dat : 
Sâ unim ogoarele, 
Să pornim tractoarele, 
Și din cimpul urgisit 
Să scoatem rod însutit I 
Noi, cu toții i-am urmat 
Sfatul bun ce ni l-a dat 
Și de aceea deopotrivă 
Adunăm belșugul stivă, 
Strins uniți în colectivă. 
Spicu-i plin, ca vrabia, 
Firu-nalt, ca sabia, 
Iar boabele lucitoare 
Parc ar fi scintei de soare, 
Nu griu — soiuri roditoare I 
Că muncim, 
Ne străduim,
Fruntea frunților sâ fim ! 
Fiindc-așa cum știe oricine 
Belșugul din muncă vine I 
Minați măi, voinici flăcăi, 
Hăi, hăi I

Ziceți mâi că din păcate, 
Mai sînt și de aceia, frate, 
Care sînt fruntași la fală 
Iar la treabă cam tîndalâ. 
Cînd cei harnici merg la muncă 
Ei dorm la umbră, pe luncă, 
Sau cînd e de-o treabă nouă, 
Merg la piață cu trei ouă, 
Iau un leu pe o bucată, 
Plătesc vreo șase la „Rată ', 
Pierd din plin o zi de muncă 
Și-ntorcîndu-se, văd cum că, 
La cîștig, așa de probă, 
Ies cu... praful de pe tobă I 
Minați mâi, hăi, hăi !

Le urăm, cum se cuvine 
Ca anului care vine 
Singuri ei să-i treacă pragul 
Nu-mpreună cu năravul I

Minați măi, mai repede 
S-ajungem la S.M.T. ! 
Și veniți
Să mulțumiți, 
Șoimilor neobosiți 
Tractoriștilor ce ară, 
De cu zori și pină-n seară

fio mindru și mănoasă 
ă scoatem piine gustoc să !

Că de n ar fi plugul lor. 
Tras puternic de tractor 
Am avea moi puțin spor

Dar oricît voi ați mina 
Și oricît ați alerga,
N-o sâ-l prindeți, cit e anu 
Nici eu mina,nici eu-arcanul, 
Pe Năicâ hcntromanul 1 
El cînd ară.
Parcă zboară,
Nu urcă ci doar coboară ! 
Buruiana n urma lui 
Nu se uscâ. scoate pui I 
Mâi Năicfl, frați oare. 
Pentru vara viitoare. 
Noi îți facem o urare î 
Domolește-ți mâi, motorul, 
Câ nu ari... cu reactorul I 
Trage brazda mai adincâ. 
Și ceva mai dreaptă încă ! 
Sâ ne dai recoltă bunâ 
Spic de griu — rază de lună. 
Porumb mult — maldăr de soare ’ 
De pe-ntinsele ogoare I 
Minați mâi,
Voinici flăcăi, 
Hăi, hăi!

Minați măi și urați iarăși 
Și pentru acei tovarăși 
Care fac să înflorească

Noua știință romineascâ 
Cei care cu mintea lor 
Ne dau muncii ajutor, 
Planul să-l îndeplinim 
Țara noastră s-o-nflorim. 
Ei cercetează atomul 
Ca sâ-l folosească omul, 
Și ne-ajutâ, cum se știe, 
Ca noua tehnologie 
S-o extindem mai cu spor 
Spre folosul tuturor.
Tot ei luptă sâ doboare 
Orice boală ce mai doare, 
Să trăim, vor să ne-ajute, 
Ani frumoși și zile multe, 
Să putem să construim, 
Visuri mari sâ împlinim. 
Mai sînt insă uneori 
Și-alt soi de... „cercetători" 
Ăștia cată ani de zile, 
Mîzgălesc pe mii de file, 
Planuri, cifre și sisteme, 
Iar cînd, după-atita vreme. 
Țanțoși merg pe la uzine 
Cercetarea să-și termine, 
Află câ problema toată 
De cinci ani e... rezolvată I 
Dați și pentru ei cuvint 
Să umble mai pe pâmint ! 
Minați măi, 
Hăi, hăi !

Și mai ziceți, bunăoară 
Sâ umble mai mult prin țara, 
Printre oameni muncitori 
Frații tineri scriitori.
Dacă nu-nfrunți sfichiul ploii

Nd poți so ți cunoști erou.
Coci eroii, vorba aia, 
Nu ți vin singuri la Sinaia ■ 
Nu ți transmit prin tele1 on. 
Din nu știu care raion, 
Ca să știi definitiv 
Ce-s «erou pozitivi*, 
Jszbli, zilnic și-i cunoaște. 
Nu ase. dir an in paște !

Critici tineri, tot asa,
?e cuvint nu r-cr strica 
Doc-oți merge si-ați redea. 
Și epo ați compara.
Tot ce scrie-a cârti, cu rața.

6, do* greu • diminecța. 
Sâ te scoli, cmd noaptea toată, 
Unu stov !□ maso, roată.
Șt prin aburi de cafea 
Tot cembcrt . osc... și-așa.

Nu. nu-i bunâ, mâi confrate, 
Astă «combotjvrtate- 
Vrem ca-n on»l care vino 
Sâ combați cum se cuvine 
la minați 
Confrați, 
Minați I

Ascultați, flăcăi voinici, 
Stați sâ poposim și-cici 
Sub fereastra cit o zore 
Lorg deschisă către soare. 
Cosa oare-a cui o fi 
Că e plină de copii ? 
Sînt și mici, dar sînt și mari, 
Parcă toți ar fi școlari.
Stau in bănci și scriu pe coala. 
Aflâ, frate, câ-i chiar școală I 
Hai, sâ le urăm și lor 
C-au avut un an de spor, 
la sâ ne uităm, mă rog, 
Ce scrie la catalog !
Da, mai mulți au note bune, 
Sînt fruntași precum s-ar spune. 
Foarte bine ! Foarte bine I 
Chiar așa se și cuvine I 
Doar in anui ce-a trecut 
Toți școlarii au avut 
Ghiozdanele încărcate 
De cărți noi și minunate : 
Partidul nostru iubit 
La copii le-a dăruit 
Cărți de școală gratuit I 
Cui i-e astăzi cartea dragă 
Are școli în țara-ntreagă 
Și de aceea-s, mici și mari, 
Milioane de școlari.
Nu te miri, nu mai întrebi : 
Ce-s ei : muncitori ? — elevi ? 
Vezi, sînt una ca și alta : 
Știu și cartea, și unealta, 
rără-a fi din munc-absenți 
Muncitorii-s și studenți I 
Tineretul țării-nvață 
Cartea s-o lege de viață, 
Mîine-poimîine, să știe 

Nu doar seacă teorie, 
Ci-nolta vieții știință 
Care ni-i de trebuință.
Bine-i deci cind vezi, in zori, 
Viitori inovatori,
Elevi lingă muncitori, 
Și studenți muncind cu spor 
Io minați, voinici flăcăi, 
Mai sunați din zurgălăi. 
De urat am mai ura 
Poate c am și termina, 
Dacă n-or mai fi ceva, 
Dacă n mindrele păduri 
N-ar mai fi și uscături.
Că moi sînt unii școlari 
Speriat! de nete mari, 
Și mai sint unii voinici 
imbiați de note mici.
Boala lor se cheamă, frate, 

J.eneo-mediocritate".
Poate vine Moș Gerilă 
Sâ le aducă o pastilă 
în formă de nota zece 
(Ce se bea cu apă rece) 
In formă de neta nouă 
(Ce se bea cu stropi de rouă) 
Boala susmenționată 
Dacă nu va trece ndată 
Prin muncă va fi tratată I 
Noi le mai urăm, cu drag, 
Elevilor care fac
Practică
In fabrică.
Zi de zi, mai mult să-nvețe, 
Din lucrări mai îndrăznețe.
Câ mai sint unii ce dreg 
Un făraș, un an întreg, 
Și mai sint și dintr-acei 
Ce pilesc un an, doi, trei, 
Dintr-o tonă de metal 
„Șurubașul ideal*. 
Le urăm altfel de spor 
Tuturor elevilor !
Mai sint și unii studenți 
Care-s prea perseverenți 
Nu la carte, la plimbare, 
Cit e ziulica mare.
Și măsoata bulevardul, 
Reazimă stilpul sau gardul, 
La film se lovesc de tine 
Și tot ei iți spun : „E bine ?" 
Nu e bine-așa, mâi frați I 
la minați, flăcăi, minați I

IT T ai să zicem o urare, 
Să răsune viu și tare, 
Sâ treacă peste hotare !

Anui vechi acum e gata 
Se încheie deci socoata. 
Trage linia și-adunâ : 
Munca noastră a fost bună 
Socialismul a cules 
Doar izbîndă, doar succes. 
Tot mai tari, tot mai bogate, 
Și de slavă-ncununate 
Țările prietene
Naintează repede
Cu mari pași

Ilustrație de'EUG. TARU

De uriaș,
Zbor de pasăre măiastră, 
Și-ntre ele - țara noastră.

Alte socoteli fac, triste,
Statele capitaliste.
Tot venind tîrîș grăpiș, 

S-au trezit pe povîrniș 
Unde, cu dezamăgire, 
Lunecă fără oprire. 
Pentru ele acest an 
N-a fost an, ci tobogan. 
Casea albă, cea de fală, 
Zisă și colonială, 
S-a rostogolit de sus 
Și din zi în zi, s-a dus. 
Tigvei goale ce-a rămas 
l-a sunat ultimul ceas.
Alungind strigoi și cobe, 
Mînios bătînd rdin tobe, 
Cu un glas cutremurat 
Omenirea a strigat : 
Cruda, sîngeroasa fiară, 
Colonialismul, piară ! 
Frint. strivit cu-nverșunare, 
Să-și dea ultima suflare, 
Urmele sâ i se șteargă 
Pentru veci din lumea largă ! 
Biciul, jugul vin să steie 
în vitrină la muzee 
Vin cătușe, lanțuri rupte 
După ani și ani de lupte 
Și la New-York, chiar la O.N.U., 
Ocupîndu-și pavilionul, 
Steagurile nou-nălțate
Flutură a libertate 
Vestind tinerele semne 
Ale unei Africi demne 
Și-ale Asiei bătrine 
Pe destinul lor stâpîne. 
Și-ntre ele — poți să vezi, 
Mindru, steagul cubanez. 
Flutură a libertate, 
Steagurile astea toate 
Chibr sub ochii celor care 
Le urăsc cu-nverșunare 
Incercind și acum, din umbră, 
Sâ le rupă, sâ le smulgă. 
Pe acești bâtrînî dulăi, 
Mai legați-i, măi flăcăi ! 
Hăi, hăi !

Măre, cît despre dolar 
A avut un an amar.
Cîndva gros și înfoiat 
Se fălea că-i împărat 
Peste cinul banilor 
în tot îunguî anilor. 
Dar avea un neajuns : 
Slăbea veșnic, intr-ascuns. 
L-au ajuns durerile, 
i-au secat averile, 
î s-au dus puterile, 
A-nceput să lunece 
Să se întunece.
Subțiat și prăpădit 
Ajuns înjumătățit, 
A plecat după cerșit.

«- Sînt dolarul. în tezaur 
Cam bolesc, nu stau pe aur. 
Scumpă liră, franc și marcă, 
îmi sinteți prieteni parcă. 
Ajutați-mă de-ndat’. 
...Condoleanțe i s-au dat I 
la mai rîdeți, măi flăcăi, hăi, hăi ! 
Celor plătiți cu dolari,
Lacheilor cei mai mari, 
Le-a găsit poporul leacul, 
Și i a dat de-a berbeieacu’ 
Au căzut pe tobogan 
In tot lungul ăstui an 
Ticălosul Li Sin Man, 
Vărul său turc, Menderes, 
Acum gata de proces, 
Și Kiși, fugit la țanc, 
Numai apărat de tanc, 
Și-alți cîțiva mai mititei 
Au pățit Ia fel ca ei.

Dușmanilor lui Octombrie 
Fabricanților de bombe 
Le-a tot mers in sec, și d-aia 
Ar aprinde ei văpaia. 
Hei, de-ar fi pe voia lor, 
Pe voia bancherilor 
Și a negustorilor 
De arme pentru omor, 
S-ar alege foc și scrum 
Din tot ce e viu acum. 
Ar voi să poată strînge 
Aur din sudori și singe, 
Ar voi sâ se ingrașe 
Din ruine uriașe 
Și din lacrimi și cenușe 
Să-și adauge la gușe. 
Dar nu-i voia lor mai tare. 
Și oricît de rău ii doare 
Planul li-l împiedică 
Țara Sovietică, 
Veșnic mai puternică I 
Ea, și-ai săi prieteni buni, 
Sint ca brazii de pe culmi, 
Care nu au a se teme 
Vremuiți de-ar fi de vreme.
Căci unirea lor deplină 
Dătătoare de lumină 
Fost-a, e, și-o fi anume 
Temelia păcii-n lume. 
De-asta sîntem mîndri noi, 
Minați măi
Voinici flăcăi,

Hăi, hăi I

Azi, în țara-ne frumoasă 
Pacea e la ea acasă. 
An de an înavuțită

Cu oțel, lumină, pita 
Pacea coborind în mine, 
Muncind harnic în uzine, 
Ea, care rodește ogorul, 
In hambare strîngînd sporul, 
Secind bălți, sădind păduri, 
Sfredelind in munții suri, 
Și-nvâțînd pe banca școlii, - 
Și-a trimis la O.N.U. solii. 
Hei, dintre Carpați și mare 
A pornit ăst an chemare ; 
Toată floarea tinereții, 
Toată primăvara vieții 
Să-nvețe a prețui 
Omul, ori și unde-o fi, 
Ori ce limbă ar grăi, 
Ori ce crezuri ar nutri 
Dacă, mai presus de toate, 
Pace vrea, și libertate.
Și-auzit fiind cuvintul 
Ăsta pe întreg pămîntul 
Tot pămîntul, tinerește, 
A rostit ca-n romînește : 
„Cine-i tinăr, vrem să știe 
Face și prietenie". 
Minați măi flăcăi 

Hăi, hăi !
Iar în anul care vine
Sâ luptăm mai dîrz, mai bine, 
Lovituri dînd mai departe 
Negustorilor de moarte, 
Ca războiul, lup turbat 
Să fie împresurat, 
Ferecat în lanțuri tot 
Dus cu botniță la bot, 
Zăvorit în țarc de oțel 
Praf aleagă-se din el !
Pentru asta, cumpănind, 
Mina oamenii-și întind 
Ne-am unit și ne om uni 
Mii și sutele de mii, 
Milioane, zeci și zeci, 

^Țări întregi, popoare-ntregi.

Fie anul an cu soare, 
An al păcii intre popoare. 
Peste granițe să fie 
Punte de prietenie. 
Nici un neam să nu rămîie 
Sub despotice călcîie, 
Brav poporu-algerian 
Să triumfe-n acest an, 
Congo-ul să-și libereze 
inimile lui viteze ! 
Să dispară de pe glob 
Orice-asupritor de rob.

Să veghem ca-n șaizeci și unu 
Să nu latre în lume tunul, 
Flăcări să nu știm nici unul, 
?Nalt să crească rodul muncii, 
Liniștiți să crească pruncii, 
Casa - casă, pîinea - pîine, 
Limpede ziua de mîine. 
Oamenii de pretutindeni 
Nu vadă bombe, grindeni! 
Cerul cercetînd cu sete 
Vadă pașnice rachete 
Tot mai sus ureînd, departe, 
Și nu corbi, rotind a moarte. 
Să facem din săbii - pluguri 
Iar din lemnul pentru ruguri 
Să se -nalțe numai schele 
Să ajungă pin-la stele 
Și să aibă flori pe ele. 
la minați, 
Voinici, flăcăi, 

Hăi, hăi î



(Urmare din pag. l-a)

al planului

alte obiective ale

Un paltonaș nou — o bucurie nouă.

Foto ; N. 5TELORIAN

i la înfăptuirea 
Vasale de partid,

this în fața poporului munci
tor perspectiva desăvîrșirii 
construcției socialiste și tre
cerii treptate la construirea 
comunismului. Poporul nos
tru, tânăra generație, au în 
față un vast program, 
programul dezvoltării econo* 
mice a țării trasat de Con
gresul partidului.

Oamenii muncii sint ani
mați de un puternic sentiment 
de mindrie patriotică, de dra- 
goate și recunoștință față de 
partidul care-i conduce cu în
țelepciune și clarviziune marx- 
ist-leninistă spre o viață tot 
mai luminoasă și îmbelșugată.

Anul care a trecut a fost un 
an de noi victorii în favoarea 
pârii, a fost anul in care co
lonialismul a primit lovituri 
zdrobitoare, anul in care U- 
niunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste, printre careyși 
țara noastră, toate popoarele 
iubitoare de pace, au depus 
noi eforturi pentru însănăto
șirea atmosferei internaționa
le, pentru pace.

Documentele istorice ale 
Consfătuirii de la Moscova a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești au 
dat un avînt puternic luptei 
popoarelor din întreaga lume 
pentru pace, au sădit adine în 
conștiința popoarelor încrede
rea că pacea va învinge răz
boiul.

Revelionul este o 
sărbătoare în care 
muncitor se bucură 
inima de viața nouă _ 
trăiește, de succesele obținute, 
o manifestare a optimismului, 
a bucuriei sale de viață, a 
dorinței sale fierbinți de pace, 
a siguranței și încrederii sale 
in viitor.

Imaginea revelionului pe 
care-I petrec oamenii muncii 
azi este în izbitor contrast cu 
cele trăite de către părinții și 
tovarășii noștri mai vîrstnici 
in trecut. In vechea societate, 
forfota limuzinelor străluci
toare ce goneau încărcate de 
cadouri pentru cei ce-și pre
găteau o noapte de orgii, în 
care~să încheie un an de hu
zur, nu putea să ascundă ima
ginea dezolantă, zguduitoare, 
a miilor de ființe ce se zba
teau intr-o existență mizeră. 
Miile și milioanele de oameni 
care trudeau din greu pentru 
a aduce o bucată de pîine pe 
masa copiilor priveau cu groa
ză In suflet noul an. N-aveau 
de ce să se bucure pentru a- 
nul scurs într-o muncă chinui
toare, în griji și nevoi. N-a
veau ce spera de la noul an. 
Spectrul șomajului și al mi
zeriei plana continuu asupra 
capetelor lor.

Cu atît mai mare e bucuria 
noastră azi, cu cit imaginea a- 
ceaata tristă a fost alungată 
pentru totdeauna. în această 
noapte de Anul Nou pe chipul 
fiecărui om al muncii, din ori
care colț al țării, sint întipărite

bucuria și dragostea de vi 
încrederea în viitorul lumi 
pe care poporul, călăuzit 
partid, și-l făurește.

Avînd în față nou 
de noi victorii pe d 
făptuirii planului șaSe an|?

con- 
limpede ce

asemenea 
poporul 

din toată 
pe care o

trasat de partid, 
turează și mai 
minunat este vij[torui patriei 
tale, ce înaltă atorie patrio
tică este sarcii/i <le a munci 
mai mult și fai bine, de a-ți 

 

dărui toate P/bterile tale pen
tru a contri 
sarcinilor _____ ~
la ridicare^ de noi uzine și fa
brici și i 
economiei) naționale, care vor 
ridica ț a și mai mult, o 
vor fa și mai bogată.

Agricultura va fi înzestrată 

 

în anjăi 1961 cu peste 12 mii 
tractoare, 15 mii semănători, 6 
«Vu combine pentru păipase, 
"precum și cu alte mașini și 
utilaje agricole, va primi a- 
proape 450 mii tone îngrășă
minte chimice.

Partidul și guvernul nostru 
poartă o grijă permanentă 
creșterii și educării tinerei ge
nerații în spiritul ideilor so
cialismului, al celei mai îna
intate concepții despre viață, 
creîndu-i condiții minunate 
pentru muncă și învățătură. 
Ca urmare a acestei griji, în 
anul care a trecui a crescut 
cu mult numărul elevilor și 
studenților, al tinerilor mun
citori care după orele de mun
că în uzină merg pe băncile 
școlii sau facultății pentru a-și 
însuși comorile științei și cul
turii.

Prin grija partidului și gu
vernului. baza materială a in* 
vățămîntului va crește de a- 
semenea serios în anul viitor, 
prin alte 3.200 săli de clasă la 
școlile de cultură generală ; în 
învățămîntul superior vor fi 
date în folosință săli pentru 
cursuri, laboratoare etc. în su
prafață totală de 36.000 m. p., 
se vor construi noi cămine și 
cantine studențești, va începe 
construcția Institutului poli
tehnic din București.

Perspectivele acestea minu
nate, sarcinile de mare însem
nătate care revin fiecărui om 
al muncii, constructor pe ma
rele front al socialismului, îi 
cer mai multă perseverență în 
muncă, mai multă învățătură.

Urarea din noaptea de re
velion să fie un îndemn pen
tru fiecare de a se întrece pe 
sine în hărnicie și pricepere, 
de a nu lăsa nimic nevalorifi
cat din capacitățile sale pe 
care să Ie pună cu însuflețire 
în slujba construcției socia
liste.

Urarea din noaptea aceasta 
trebuie să fie o dorință, un 
angajament de a învăța mai 
mult, de a pătrunde mai adine 
în comoara învățăturii marx- 
îst-leniniste.

Tuturor tinerilor din patria 
noastră, harnici constructori 
pe uriașul și pașnicul front al 
construcției socialiste le urăm 
„La mulți ani" și noi succese 
în muncă și învățătură, in noul 
an 1961.

Spectacole
CINEMATOGRAFE

Sîmbătă 31 decembrie

Știri
• A luat șfîrșit prima 

ție a competiției ' ' “ 
„Cupa F.R. Box". In ultimul 
meci disputat la Galați echipa 
locală C.S.M. a învins cu 
scorul de 27—12 echipa Meta
lul București. In cea mai 
spectaculoasă întîlnire Vasile 
Bogoi (C.S.M.) a dispus la 
puncte de D. Rizea (Metalul). 
A. Olteanu (Metalul) a termi
nat la egalitate cu Paul Pa
vel (C.S.M.), iar D. Done 
(Metalul) a obținut aceeași de
cizie în fața lui Stan Bogoi 
(C.S.M.).

Prima ediție a „Cupei F.R. 
Box" a revenit echipei Dina-

dotată

sportive
edi-

cu
mo Craiova cu 10 puncte, ur
mată de C.S.M. Galați cu 7 
puncte și Metalul cu 6 puncte.

• Baschetbaliștii romîni 
și-au început pregătirile 
vederea întîlnirii revanșă 
care o 
nuarie 
echipa 
ței. în 
tată la 
ceză a
3 puncte diferență.

Lotul baschetbaliștilor 
mîni care se pregătesc 
îndrumarea antrenorului 
Herold cuprinde printre alții 
pe Novacek, Nedef, Kiss, Po
pescu, Giurgiu, Nosievici, Po- 
povici, Demien și Albu.

în 
pe 
ia- 
cu

vor susține la 29 
în sala Floreasca, 
reprezentativă a Fran- 
ultima întîlnire dispu- 
Mulhouse echipa fran- 
obținut victoria la

ro- 
sub 

C.

Medicul și vraciul : Pati 
Rosemarie • Republica, I. 
Frimu, Arte; Asasinul < 
umbră: Central, Magheru. Al 
Sahia, Dopca Sime, 1 Mai: 
Confidentul doamnelor: V. 
Alecsandri, Maxim Gorki, V. 
Roaită, Flacăra; Darclee: Bucu
rești, 23 August. Volga, G 
Bacovia, 30 Decembrie; Mun
tele: Elena Pavel, Miorița 
Haiducul de pe Ceremuș: Lu
mina, înfrățirea între popoa
re, Gh. Doja, Libertății; Fiul 
meu se însoară : Grivița, Ilie 
Pintilie. N. Bălcescu; Doamna 
cu cățelul: Victoria, Munca; 
Pentru copii: Hocheistul de 
rezervă, pentru adulți: Hanul 
din Spessart: 13 Septembrie, 
B. Delavrancea: 20 de minute 
in lumea păpușilor — Rechini 
prinși cu năvodul — Sculpto 
rul Vataghin — Structura și 
funcțiunile inimii: 
Noi; Bădăranii: 
lize: 8 Martie;
arhipelag: Al. Popov; Marea 
mă cheamă: 
frunzele: C. David; Pescuitori 
în apă tulbure: Unirea, Aurel 
Vlaicu, Drumul serii; Pentru 
copii: Palatul de cleștar, pen
tru adulți: Dincolo de ori
zont: T. Vladimirescu; Disci
polul diavolului: Moșilor; Por 
tul fără apă: 8 
Bran studenți 
Popular; Cercul: 
cu; Palatul de 
reasca; Articolul 
buc; Să prețuim iubirea: 16 
Februarie; Cuibul Vulturilor: 
Ol ga Bancic.

DUMINICA vor rula ace
leași filme cu excepția cine
matografului „Patria” unde se 
va prezenta în premieră fil
mul romînesc „Soldații fărâ 
uniformă'*

. C. 
din

Timpuri 
Tineretului; 

Pescarii din

Cultural; Cad

Mai; Stan și 
la Oxford:
M. Emmes- 
cleștar: Flo- 
420: G. Coș-

LUNI, 2 IANUARIE

Pa

convorbire. 11 : Scrisori de 
dragoste. 19,38 : Teatrul pen
tru Copii și Tineret (Sala din 
C. MiUe) ; Cccoșelul neascul
tător. 11 ; Teatrul pentru Co
pii și Tineret (Sala din Dobro- 
geanu Gherea); Revista oglin
zilor, 20 : Teatrul Satiric-Mu
zical ,.C. Tănase" (Sala Savoi); 
Cu concertul in buzunar, 20 : 
Teatrul Satiric-Muzical „C. 
Tănase“ (Sala din Victoriei 
174) ; Anișvii pădurii, 15 : 
Teatrul ..Țăndărică** (Sala Or
feu) ; Isprăvile viteazului He- 
raeie, 15 : Teatrul ..Țăndări
că" (Sala din Academiei) ; 
Văduva veselă, 10 : Teatrul 
de Stat de Operetă ; Inspecto
rul de poliție, 20 : Studioul In
stitutului de Artă Teatrală și 
Cinematografică „I. L. Cara
giale-.

DUMINICA, 1 IANUARIE

PREMIERĂ
noului film romînesc

DUMINICĂ 1 IANUARIE

cu :

LIVIU CIULEI, COLEA RAUTU, LICA GHEORGHIU, 
MIRCEA CONSTANTINESCU, FORY ETERLE, ION ATA- 
NASIU ATLAS, DORIN DRON, NUCU PAUNESCU, MIR

CEA SLADEK

O producție a studioului cinematografic 
„București”

la cinematograful „PATRIA*

SOLDAȚI FARA UNIFORMA

Soldații fără uniformă: 
tria; Scrisoarea neexpediată: 
Republica. I. C. Frimu, Fla
căra, 23 August; Doctorul 
Soim: Magheru, Libertății; 
Confidentul doamnelor : V. 
Alecsandri. Maxim Gorki, N 
Bălcescu; Batalionul negru: 
București, V. Roaită, AI. Sa 
hia: Medicul și vraciul: Elena 
Pavel (cinemascop), Gh. Doja 
(cinemascop). Haiducul de pe 
Ceremuș: Lumina, Olga Ban
cic ; Pescuitori în apă tulbu
re; Central; Nopți albe: Vic
toria; Program pentru copii 
(dimineața) 13 Septembrie; 
Șapte mirese pentru șapte 
frați : 13 septembrie (seara), 
Drumul Serii; Reprezentație 
de gală. Bazele ciberneticii, 
Drum anevoios, 
Lambarenz, 
celor patru 
puri Noi; 
Tineretului, 
Nopțile Cabiriei:
Darclee: Grivița, Barbu Dela
vrancea, Să prețuim iubirea ; 
Cultural; Fiul meu se însoară: 
Unirea, M. Eminescu; Dincolo 
de orizont: Constantin David, 
Moșilor; Muntele: Arta. 30 
Decembrie; Departe de patrie: 
Munca; Culisele varietului: 
Tudor Vladimirescu; Rosema
rie: Miorița; Palatul de cleș 
tar: 16 Februarie, Aurel Vlai
cu; Doamna cu cățelul: Ilie 
Pintilie; Discipolul diavolului: 
Popular: Asasinul din umbră: 
8 Mai; Hocheistul de rezervă: 
Volga; lize: Floreasca; Marea 
mă cheamă: G. Coșbuc; Cer
cul: G. Bacovia.

Fîntîna din Baccisarai, 19,30: 
Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. : Discipolul diavolului,
15.30 ; Siciliana,'19.30 : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sa
la Comedia) ; Hangița, 16 ; 
Dezertorul, 19,30 : Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale*’ (Sala 
Studio) ; Passacaglia, 19,30 : 
Teatrul Municipal (Sala „Ma
tei Millo") . Menajeria de sti
clă, 19.30 : Teatrul Municipal 
(Sala „Filimon Sîrbu") ; Scan
daloasa legătură dintre dl. 
Kettle și d-na Moon, 15.30 : 
Teatrul Armatei (Sala Ma
gheru) ; In căutarea extraor
dinarului, 16: Viori de primă
vară, 20 : Teatrul Armatei 
(Sala Studio) ; Scurtă convor
bire, 19,30 : Teatrul pentru 
Capii și Tineret (Sala din C. 
Miile) ; Nota zero la purtare,
19.30 : Teatrul pentru Copii și 
Tineret (Sala din Dobrogeanu 
Gherea) ;
20 : Teatrul ! 
„C. Tănase" 
Vitamina M... 
Teatrul Satiric 
Tănase" (Sala 
riei 174) : Mina
20.30 Teatrul „Țăndărică*4 (Sa
la Orfeu) ; Punguța cu doi ba
ni. 17 : Micul prinț, 19 : Tea
trul „Țăndărică" (Sala din A- 
cademiei) ; Don Pasquale. 11: 
Teatrul de Stat de Operetă ; 
Piatra din casă și Harță Ră
zeșul, 20 : Studioul Institutu
lui de Artă Teatrală și Cine
matografică „I. L. Caragiale" 
str. 30 Decembrie nr. 9 ; Se- 
lecțiuni de circ, 16.30 și 20,30; 
Circul de Stat.

Intîlnirea profesorilor 
din R.D.G. și R.F.G.

Educația tineretului 
să fie făcută 

în spiritul păcii
Profesorii din R, D. Ger

mană și IR. F. Germana care 
au participat la întâlnirea in
ter ger mană care a avut loc la 
Leipzig au protestat împotri
va educației militariste și 
fasciste care este făcută tine
retului vest-german.

Ei au subliniat necesitatea 
încetării propagandei război
nice în rîndurile tineretului. 
Oaspeții vest-germani care au 
luat cuvîntul la întîlnire au 
arătat că principala sarcină 
a profesorilor trebuie să fie 
educarea tineretului în spiri
tul păcii Și al înțelegerii re
ciproce.

Succese 
în domeniul 

educației
De Ia victoria revoluției în 

Cuba au fo«t obținute succese 
importante în domeniul edu
cației. In țară au fost înfiin
țate 9563 clase de școală, 12 
clădiri care înainte de eli
berare aveau o ^dtă destina
ție au fost transformate în in. 
stituții de învățămînt, iar nu
mărul școlilor elementare și 
medii a crescut de la 174 în 
1958 h 254 în 1960.

Guvernul revoluționar Cu
ban a acordat atenție educa
ției la sa4e. In regiunile ru
rale au fost înființate 50 de 
scoli medii tehnice. In mun. 
ții Sierra Maestra. se constru
iește un oraș școlar unde vor 
studia 20.000 de elevi. Ora
șul a primit numele lui Ca
milo Cienfuegos — erou al 
luptei revoluționare a po
porului Cuban

A crescut considerabil și 
nupiârul elevilor și profeso
rilor. Față de 632.000 elevi 
în anul 1958, la sfîrsitul lunii 
mai 1960 cursurile școlilor 
elementare din Cuba erau 
frecventate de peste un mi
lion de copii. Numărul pro
fesorilor a crescut Ia 34.000.

Opinia publică mondială condamnă 
efectuarea de către Franța 

a experienței cu arma atomică
CAIRO 30 (Agerpres). — 

„Experimentarea bombei ato
mice franceze în Sahara ur
mărește să intimideze eroicul 
popor algerian care luptă 
pentru independența sa”, a 
declarat unui corespondent al 
agenției Men Yussef Es-Sibai, 
secretarul general al secreta
riatului permanent al Consi
liului de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii. Această expe
riență, a spus el, a fost efec
tuată în momentul în care 
lupta poporului algerian a 
luaț cea mai mare amploare. 
Acțiunile criminale ale Fran
ței, a subliniat Sibai, repre
zintă de asemenea o primejdie 
serioasă pentru libertatea și 
independența popoarelor din 
întreaga lume. Franța a igno 
raț nu numai hotărîrea celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. cp privire 
la interzicerea experiențelor

nucleare ci și părerea opiniei 
publice internaționale care 
cere încetarea acestor expe
riențe.

„Popoarele țărilor Așiei și 
Africii, a arătat Sibai, trebuie 
să ia măsuri eficiente împo
triva Franței iar guvernele 
acestor țări trebuie să rupă 
cu ea relațiile diplomatice".

ADDIS ABEBA 30 (Ager
pres). — Ziarul „Voice of 
Ethiopia" condamnă Franța 
pentru cea de-a treia explo
zie atomică efectuată în Sa
hara.

în anul care vine, scrie zia
rul, trebuie să fie întreprin
se măsuri concrete, în vederea 
interzicerii armei nucleare. în 
anul 1961 rezoluția cu privire 
la interzicerea armei nucleare, 
subliniază ziarul, trebuie să 
fie problema nr. 1 pentru 
toate statele.

Greva generală din Belgia 
continuă

BRUXELLES 30 (Agerpres). 
— în Belgia continuă cu in
tensitate crescîndă marea 
grevă împotriva proiectului 
de lege de „economii*4 prin 
care guvernul încearcă să a- 
runce asupra oamenilor-mun
cii întreaga povară a greută- 

•or economice ale acestei 
lari.

Ziua de joi a fost marcată 
prin intrarea în grevă a unor 
noi categorii de muncitori din 
diferite părți ale țării și prin 
uriașe demonstrații ale gre
viștilor în principalele orașe 
belgiene. Brutalitatea cu care 
poliția și jandarmeria concen 
trate pe străzi au încercat să 
risipească pe demonstrant! 
caracterizează, după părerea 
corespondenților de presă, in
tențiile actuale ale guvernu
lui. în timp ce Ia Bruxelles 
zecile de mii de mapifestanți 
neînarmați erau atacați de 
jandarmeria călare, iar la 
Anvers celor trei zeci de mii 
de demonstranți care mani-

festau în liniște li s-a răspuns 
cu gazele lacrimogene ale po
liției, diverși miniștri au fă
cut la radio declarații dînd 
glas încăpățînării guvernului 
care persistă în încercarea 
sa de a impune țării proiectul 
cunoscut sub numele de „in
famul proiect de lege44.

în tot cursul dimineții de 
vineri, Ia Bruxelles și în alte 
orașe belgiene au continuat 
manifestațiile greviștilor.

Situația care s-a creat esțe 
de o asemenea gravitate incit, 
după cum relatează corespon
dentul din Bruxelleș al agen
ției United Press Internatio
nal. mulți observatori consi
dera ca posibilă demisia gu
vernului.

Astfel, relatează UPI, „a 
devenjt clar că ceea ce înce
puse acum 10 zile ca o criză 
pe frontul muncii s-a trans
format intr-un aprig conflict 
politic intre coaliția guverna
mentală conservatoare și opo- 
ziție“.

0 declarație a Iul
C. Eaiou în problema 

dezarmării
NEW IORK 30 (Agerpres). 

— ȚASS transmite: Cunoscutul 
financiar și militant pe tărîm 
obștesc Cyras Eaton, laureat al 
Premiului Internațional Lenin 
„Pentru întărirea păcii înțre po- 
poare”, a făcut corespondenților 
americani o clecjarație în care 
a cerut industriașilor să lupte 
pentru lichidarea impasului în 
care se află problema dezar- 
niiirH.

,,Pregătirea și prezentarea pro
iectului uniii acord de dezarma
re de către up grup de indus
triași ar putea, fără înțlpială, a- 
duce o contribuție la ljchjdarea 
acțualuilții impas.

Din acest grup ar urma să 
facă parte industriași din Sta
tele Unite. Canada, Marea Bri. 
tanie, Franța, R.F.G., Olan
da, Danemarca, Elveția, India, 
Japonia, Australia și din cel pu
țin o țară sud-americană. In a- 
fară de aceasta, din acest grup 
ar urma să facă parte reprezen. 
tanți ai celor care au legături cu 
industria din țările socialiste ale 
Europei și Asiei.

Experiența din ultimii ani a 
Statelor Unite a dezmințit ve
chea părere greșită că uriașele 
cheltuieli militare ar fi nece
sare din considerente economice. 
Deși Statele Unite cheltuiesc mi
liarde de dolari pe an pentru 
aceste scopuri noi suferim de 
pe urma unui serios declin eco
nomic. Mai mult decît atît, dacă 
cursa înarmărilor va continua 
putem fi siguri că va trebui să 
introducem aeeleași impozite as. 
țronomice care au existat în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial44.

HANOI. Intr-un comunicat 
preliminar al Direcției centra
le de statistică din Republica 
Democrată Vietnam se arată 
că în ultimii trei ani în Repu
blica Democrată Vietnam s-au 
construit 55 de obiective in
dustriale.

■ Scenariul și regia : Francisc Munteanu 
Imaginea : Grigore Ionescu
Muzica : Theodor Grigoriu
Sunetul : A. Salamanian
Decorul : Giulio Tincu

Vizită la
Lupta împotriva 
dăunători: Tim- 

Cuibul vulturilor: 
Donca Simo ;

8 Martie;

TEATRE

SIMBATA 31 DECEMBRIE

Răpirea din Serai, 19,30 : 
Teatrul de Operă și Balet al 
R.P.R. ; Cînd scapătă luna, 
19,30 : Teatrul Național „I. L. 
Caragiale“ (Sala Comedia); 
Titanic vals, 19,30 : Teatrul 
Național „I. L. Caragiale44 (Sa
la Studio); Mamouret, 19 : 
Teatrul Municipal (Sala „Ma
tei Millo44) ; Moartea unui co
mis voiajor, 19 : Teatrul Mu
nicipal (Sala „Filimon Sîrbu “); 
Nopți în Madrid, 19,30 : Tea
trul Armatei (Sala Magheru); 
Văduva isteață, 20 : Teatrul 
Armatei (Sala Studio) ; Fiul 
rătăcitor, 19,30 : Teatrul Mun
citoresc CF.R, Giulești; Scurtă

Revista oglinzilor,
Satiric-Muzical 
.Sala Savoy; 

muzica, 20 : 
Muzical „C. 
din Victo- 
cu 5 degete,

LUNI, 2 IANUARIE

- 10 ;
19.30 : 
Cara-
Han-

19.30 : 
Cara-

Discipolul diavolului 
Poveste din Irkutsk — 
Teatrul National „I. L. 
giale“ (sala Comedia); 
gița — 10 ; Năpasta — 
Teatrul Național „I. L.
giale” (sala Studio); Tartuffe, 
19,30: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Palatului 
R.P.R.); Mamouret — 19,30: 
Teatrul Municipal (sala Matei 
Millo); Explozie întârziată — 
19,30: Teatrul Municipal (Sala 
Filimon Sîrbu); Scandaloasa 
legătură dintre dl- Kettle și 
d-na Moon — 10 ; Pygmalion 
-15,30, Cyrano de Bergerac — 
19,30: Teatrul Armatei (sala 
Magheru); în căutarea extra
ordinarului — 10; Văduva is
teață — 16 ; Musafiri nepoftiți
— 19,30: Teatrul Armatei (sala 
Studio); Nila — 15,30, Secunda 
58 — 19,30: Teatrul pentru Co
pii și Tineret (sala din C. 
Miile); Mușchetarii măgăriei 
sale — 15,30, Cine a ucis I — 
19,30: Teatrul pentru Copii și 
Tineret (Sala din Dobrogea- 
nu Gherea),. Revista oglinzi
lor - 20,00 : Teatrul „C. Tă- 
nase (Sala Savoy); Cu con
certul în buzunar — 20,00: 
Teatrul „C. Tănase44 (sala din 
Victoriei); Artiștii pădurii — 
lit Teatrul Țăndărică (sala 
Orfeu); Punguța cu doi bani
— 11: Teatrul Țăndărică (sala 
din Academiei); O seară lite
rară — 125 de ani de la naște
rea primului clasic al litera
turii idiș Mendală Noihăr 
Sfurim — 20,00: Teatrul Evre
iesc de stat; Centrul înaintaș 
a murit în zori — 20,00: Stu
dioul Institutului de Artă Tea
trală și Cinematografică „I. L. 
Caragiale”; Balada Patriei — 
20: Ansamblu C.C.S.; Selec- 
țiuni de cire — 16,30 și 20,30: 
Circul de Stat.

O imagine grăitoare despre „mi siunea civilizatoare" a imperiali știlor în țările coloniale. Armata 
engleză din Rhodezia de sud este gata să tragă în populația pașnică din Salisbury care s-a 

ridicat la lupta pentru independența țării.

In sprijinul 
luptei poporului consolez

CAIRO 30 (Agerpres). - 
TASS transmite : Secretaria
tul permanent al Consiliului 
de Solidaritate a țărilor Asiei 
și Africii a dat publicității la 
29 decembrie un apel consa
crat convocării la 21 și 22 ia
nuarie la Cairo a unei sesiuni 
extraordinare a Consiliului de 
solidaritate, in sprijinul luptei 
poporului congolez pentru u- 
nitatea națională și indepem 
dență.

„Lupta eroică și dreaptă a 
poporului congolez pentru a- 
devărata independență și uni
tate națională, se spune în 
apel, a intrat intr-o etapă ho- 
tăritoare. Șeful guvernului le
gal al Congoului, Patrice Lu
mumba, a fost arestat și este

deținut în închisoare de 
Joseph Mobutu, marioneta im
perialiștilor americani și alia- 
ților lor din N.A.T.O. Acest 
fapt a înrăutățit considerabil 
situația și reprezintă o pri
mejdie serioasă nu numai 
pentru independența și unita
tea Congoului, ci și pentru 
pace în întreaga Africă.

In această situație extrem 
de serioasă, Organizația Na
țiunilor Unite folosită de im
perialiști în frunte cu Statele 
Unite, continuă să nu-și înde
plinească obligațiile și să să
vârșească o agresiune împotri
va poporului congolez.

In același timp popoarele 
din întreaga lume cer în una
nimitate : IMPERIALIȘTI, A-

FARA DIN CONGO! TRA- 
IASCA GUVERNUL LEGAL 
PATRICE LUMUMBA".

Secretariatul permanent 
cheamă toate comitetele na
ționale de solidaritate cu ță
rile Asiei și Africii și celelal
te organizații să condamne 
crimele imperialiștilor, să-și 
unească toate eforturile lor în 
sprijinul cauzei drepte a po
porului congolez și să partici
pe activ la lucrările sesiunii 
extraordinare a Consiliului de 
Solidaritate a țărilor Asiei și 
Africii.

Imperialiștii

Bandele lui Mobutu 
pregătesc un atac împotriva 

orașului Stanleyville
LEOPOLDVILLE 30 (Ager

pres). — La 28 decembrie din 
ordinul lui Mobutu au fost 
rechiziționate toate avioanele 
care deservesc liniile comer
ciale interne din Congo. A- 
vioanele au fost rechiziționate 
în scopul transportării bande
lor lui Mobutu în provincia 
Kivu unde se pregătește un 
cap de pod în vederea inva
dării provinciei orientale.

Zvonurile cu privire la or
ganizarea unui atac împotriva 
orașului Stanleyville, arată 
agenția France Presse, devin 
„tot mai insistente44 și „pro
babil bine întemeiate**. Mobu
tu care a sosit la Luluabourg 

centru administrativ al pro
vinciei Kivu — însoțit de un 
numeros detașament de pa- 
rașutiști, se pregătește să-l în
tâlnească pe Kasavubu.

BERLIN. La Berlin s-a a- 
nunțat că șefii delegațiilor ce
lor două state germane la tra
tativele privind comerțul in- 
tergerman au dat publicității 
de comun acord următorul 
comunicat:

După ce în cursul tratative
lor s au găsit suficiente posibi
lități pentru prelungirea rela
țiilor economice reglementate 
contractual, șefii delegațiilor 
au ajuns la înțelegerea că în- 
cepînd de la data de 1 ianua
rie 1961 să intre în vigoare 
acordul de la Berlin din 20 
septembrie 1951, cu toate a- 
mendamentele și anexele la 
el, precum și acordul din 16 
august 1960.

WASHINGTON. La 29 de
cembrie ambasada cubană ia 
Washington a remis Departa
mentului de stat o notă de 
protest împotriva atacării și 
distrugerii clădirii consulatu
lui Cuban din Tampa, statul 
Florida, de către trădători 
cubani. Acest act de vanda
lism a fost săvîrșit la sfîrșitul 
săptăminii trecute.

Nota cere guvernului ame
rican să ia măsuri pentru ca 
asemenea incidente să nu se 
mai repete.

HAVANA. Corespondentul 
din Linia (Peru) al agenției 
Prensa Latina anunță că din 
cauza secetei au de suferit a- 
proape 1.500.000 de oameni în 
departamentele Cuzco și Puno. 
Din cauza lipsei de Ploi se 
distrug semănăturile. Agricul
torii sînt amenințați de ruină 
completă

CAIRO. Curtea supremă din 
Iordania a condamnat la 
moarte 11 persoane (dintre 
care șapte în contumacie) a- 
cuzate de a fi pus la cale ex
plozia bombei în urma căreia 
a fost ucis la 29 august pri
mul ministru EI-Majali.

americani
tu Ib ură pacea în Laos

HANOI 30 (Agerpres). — 
După cum relatează Agenția 
Vietnameză de Informații, 
Comitetul pentru pace, neutra
litate, conciliere națională și 
unificare din Laos a dat pu
blicității o declarație în care 
protestează categoric împotri
va amestecului imperialiștilor 
americani și a acoliților lor 
din Tailanda, Vietnamul de 
sud, Filipine și Taivan în tre
burile interne ale Laosului.

în declarație se arată că a- 
cest amestec tulbură pacea 
din Laos, subminează acordu
rile de la Geneva, cele cinci 
principii ale coexistenței paș
nice și spiritul Bandungului,

în declarație se spune prin
tre altele : „Credincios intere
selor poporului laoțian, celor 
cinci principii ale coexistenței 
pașnice și spiritului Bandun
gului, Comitetul pentru pace, 
neutralitate, conciliere na
țională și unificare condamni 
cu asprime agresiunea împo
triva Laosului întreprinsă de 
imperialiștii americani și reac
ționarii tailandezi și sud-viet- 
namezi. Ei trebuie să poarte 
întreaga răspundere pentru 
urmările acestei agresiuni, pe 
care trebuie să o înceteze ime
diat și să-și retragă toate tru
pele din Laos‘\



pacea va învinge războiul/
TINERI DIN 24 DE ȚĂRI ALE LUMII RĂSPUND LA J^NCHETA 

ORGANIZATĂ DE ZIARUL „SCÎNTEIA TINERETULUI"
MAHMUD GAAFAR 

prim-viceprețedinte al 
fi M. T. D»

Cu ocazia Anului Nou transmit tine
retului romîn cele mai bune urări de 
fericire și noi succese în înflorirea pa
triei sale, în activitățile sale închinate 
păcii și prieteniei.

Conform unui străvechi obicei în 
pragul noului an, oamenii, cei tineri și 
cei vîrstnici, își adresează tradiționala 
urare: „An nou, fericit !M.

Pentru un tînăr din Algeria un an 
nou fericit înseamnă sfîrșitul îndelun
gatului război colonial și cîștigarea in
dependenței țării sale, sfîrșitul fără
delegilor provocate de colonialismul 
francez.

Pentru un tînăr din Congo, an feri
cit înseamnă apărarea independenței 
țării, încetarea amestecului brutal al 
colonialiștilor, încetarea fărădelegilor 
bandelor marionetei Mobutu ! Milioane 
de tineri din lumea întreagă sprijină 
aspirațiile tineretului algerian și con- 
golez.

Un tînăr din Cuba, ori din restul 
continentului latino-american va fi fe
ricit să vadă în noul an zădărnicite 
uneltirile imperialismului, triumful li
bertății în tot continentul sud-ameri- 
can.

Un an fericit pentru tineretul de pre
tutindeni înseamnă pace. Lichidarea 
„războiului rece“, înfăptuirea dezar
mării generale și totale ar însemna ca 
milioanele cheltuite pentru armele dis
trugătoare să fie folosite pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale tine
rilor din țările capitaliste. Aceasta este 
dorința întregii tinere generații, care 
vrea să trăiască în pace și prietenie.

Sîntem siguri că anul 1961 va aduce 
noi victorii pentru cauza păcii că va 
fi un an în care mișcarea anticolonia
listă, va cîștiga noi succese importante.

Zecile de milioane de tineri, înca
drați în rîndurile F.M.T.D. luptă pen
tru ca în noul an să realizăm victorii 
în obținerea dezarmării generale și to
tale, în lichidarea definitivă și totală 
a colonialismului, în obținerea destin
derii încordării internaționale și trium
ful coexistenței pașnice.

RAZI TANI MAGID
ALGERIA

Anul Nou 1961 să fie anul istoric al 
Independenței noastre, anul construirii 
unei noi Algerii!

Aceasta este cea mal fierbinte dorin
ță a noastră a tuturora, tineri sau 
vîrstnici. Pentru această cauză am lup
tat, luptăm și vom lupta pe viață și 
pe moarte. De 6 ani de zile trăim urgia 
unui război impus de colonialiștii 
francezi — război în care au pierit 
nenumărate vieți. Victoria va fi însă a 
noastră. In acest lucru credem cu tă
rie. Noi sîntem animați de voința de 
a trăi în pace cu toate popoarele. Noi 
vrem să ne clădim un viitor fericit, 
într-o țară liberă și independentă. 
Pentru acest ideal nu vom precupeți 
nimic, nici o jertfă nu va fi prea mare. 
De la înfăptuirea lui nu ne va abate 
nimeni și nimic.

Anul ce vine să fie anul lichidării 
mîrșavului sistem colonialist ce supu
ne încă milioane de oameni unui jug 
odios, anul independenței poporului 
nostru.

PATRICK JONES
ANGLIA

Ce-aș vrea de la anul 1961 ? în 
primul rînd, anul viitor să reprezinte 
o cotitură însemnată pe drumu] însă
nătoșirii situației internaționale. Pu
terile occidentale, printre care și țara 
mea să desfășoare o politică realistă, 
cu rezultate practice, eficiente în spi
ritul păcii și nu al războiului. Uniu
nea Sovietică a făcut numeroase 
propuneri constructive pentru ca ome
nirea să fie izbăvită de coșmarul răz
boiului. Aceste propuneri vreau să fie 
traduse în viață.

Ce lucru minunat ar fi ca în anul 
1961 să fie încheiat de pildă Tratatul 
cu privire la dezarmarea generală și 
totală!

RAUl SERRANO
ARGENTINA

Pentru ca tineretul să se poată in
strui. să-și însușească cultura și știința 
are nevoie de pace, de condiții bune de 
învățătură.

în Argentina, majoritatea tinerilor nu 
au posibilitatea să învețe sau învață 
în condiții excepțional de grele. Protes
tului hotărît al studenților, autoritățile 
opun forța. Mulți studenți au fost ră
niți, iar alții zac în închisori. Noi știm 
că singura cale pentru a ieși din aceas
tă situație este lupta, lupta pentru o 
viață mai bună a tinerei generații. A- 
cum privirile popoarelor din America 
Latină sînt îndreptate spre Cuba, spre 
poporul său eroic, pildă și imbold pen
tru întregul nostru continent. Atitudi
nea țărilor socialiste față de Cuba con
stituie un sprijin foarte prețios în lupta 
noastră. Noi privim cu mult interes 
dezvoltarea rapidă a țărilor socialiste. 
Prețuim lupta lor neobosită pentru in

staurarea păcii în lume șl nu ne îndoim 
că această luptă va fi încununată de 
succes.

RUTH RIEDEL
BERLINUL 

OCCIDENTAL

Lucrul care mă preocupă în gradul 
-•el mai înalt este ca în sfîrșit, în anul 
1961, Berlinul occidental să devină un 
oraș liber, demilitarizat.

Sînt originară din partea occidentală 
a Berlinului și de mulți ani urmăresc 
cu îngrijorare evoluția periculoasă a 
situației din orașul meu natal. Situa
ția care domnește în Berlinul occiden
tal nu poate stîrni decît o profundă 
mînie și indignare. Puterile occiden
tale, și în primul rînd S.U.A., au trans
format Berlinul occidental într-un fo
car de război, de provocări.

Eu, ca și ceilalți cetățeni cinstiți din 
Berlinul occidental nu vrem să trăim 
pe capacul unui butoi de pulbere al 
cărui fitil s,e află în mîinile Bonnului 
și ale cercurilor războinice din S.U.A. 
Vest-berlinezii vor să ducă o viață nor
mală. Iată care este dorința mea cea 
mai arzătoare pentru noul an.

NELSON ALICE
BRAZILIA

In ciuda miilor de kilometri care ne 
despart țările, noi, tinerii din Brazilia^ 
împărtășim aceleași sentimente, ace
leași idealuri, luptăm pentru apărarea 
aceleiași mari și nobile cauze — pen-, 
tru pace.

Salutăm din inimă inițiativa țării 
voastre în problema educării tineretu
lui care s-a bucurat de o atît de mare 
apreciere în cadrul O.N.U. Promova
rea idealurilor păcii atît de dragi nouă, 
tinerilor, demonstrează cu prisosință 
cît de mare este dorința voastră de 
pace, de cîtă importanță și prețuire se 
bucură la voi în patrie problemele ti
neretului. Vă felicităm pentru viața 
voastră nouă și vă încredințăm că noi 
dorim să avem legături frățești cu ti
neretul fericit din țările lagărului so
cialist, cu tineretul tuturor popoarelor 
lumii.

Am convingerea că în anul 1961 se 
va intensifica strîngerea relațiilor din
tre tineri pe baza schimburilor de dele
gați, că va fi anul unei rodnice cola^ 
borări pe plan internațional pentru 0 
cunoaștere reciprocă mai bună, pentru 
a milita cu eficiență sporită în apăra
rea păcii și a fericirii omului. Subli
niez că în vederea acestui măreț țel, 
un rol primordial îl poate avea întîl- 
nirea tineretului din toată lumea cu 
prilejul Forumului Mondial de la Mos
cova.

DIȘO PASTOLOV
R. IX BULGARIA

Ceea ce doresc cel mai mult de la 
anul 1961 este ca el să aducă noi suc
cese în vederea asigurării unei păci 
trainice în lume. Pacea poate fi apăra
tă numai dacă vom desfășura o luptă 
activă pentru consolidarea ei continuă, 
demascînd încercările imperialiștilor de 
a provoca un nou război mondial. Pu
ternicul lagăr socialist în frunte cu 
marea Uniune Sovietică, lagăr din care 
face parte și țara mea, creșterea consi
derabilă în întreaga lume a forțelor ce 
luptă pentru pace creează posibilitatea 
evidentă ca pacea să învingă războiul.

In munca mea, la gospodăria agrico
lă de stat din Samakov, eu voi căuta 
prin toate forțele, ca și în anul 1961, 
să-mi aduc contribuția la întărirea și 
înflorirea ei continuă. Știu că astfel a- 
duc aportul meu la construirea socia
lismului în patria mea, la întărirea în
tregului lagăr socialist care apără cu 
consecvență și fermitate cauza păcii în 
lume.

TCHADJE CHRISTOPHE
CAMERUN

Camerunul a fost proclamat de cu- 
rînd independent. în fața poporului 
nostru, care se află la început de drum, 
stau încă mari greutăți.

Aș vrea ca anul care vine să aducă 
independență totală țării mele, să ple
ce definitiv armata franceză care spri
jină guvernul antipopular. Francezii 
mențin încă în mîinile lor economia 
noastră. Discriminarea rasială se prac
tică din plin. Noi nu ne bucurăm de 
drepturi omenești la muncă, la viață, 
îmi iubesc țara și poporul, urăsc pe co
lonialiști. Vrem să fim stăpîni deplini 
în țara noastră, să ne construim o via
ță frumoasă, fericită. Vom lupta pînă 
la victoria definitivă.

Fie ca anul 1961 să ducă la lichida
rea colonialismului în toată Africa.

Doresc tineretului romîn, poporului 
romîn, care ne sprijină în lupta noastră 
fericire și prosperitate.

IRJI GAEK
R.

CEHOSLOVACĂ

Alături de întregul popor, tineretul 
cehoslovac își consacră toate forțele 
și energia înfloririi patriei socialiste, 
apărării cu fermitate a cauzei păcii în 
întreaga lume. Sîntem mîndri că fa

cem parte din Invincibilul lagăr socia
list, in frunte cu Uniunea Sovietică, 
care după cum se arată și în documen
tele Consfătuirii de la Moscova stă de 
strajă apărării intereselor vitale ale 
întregii omeniri. Sînt sigur că anul 
1961 va aduce noi victorii ale construc
torilor comunismului și socialismului 
în apărarea păcii în lume.

PETER MICKIDES
CIPRU

Pentru tînăra generație, pentru în
treg poporul cipriot, anul 196Î repre
zintă primul an după cucerirea inde
pendenței naționale, înseamnă pri
mii pași, prima victorie. Secole de-a 
rîndul am suferit jugul nemilos 
al colonialismului. Sînt greu de 
zugrăvit ororile pe care le-am în
durat și rănile pe care acest 
odios sistem ni le-au lăsat. Azi, 
poporul nostru pășește hotărît pe dru
mul făuririi viitorului său luptînd cu 
entuziasm nestăvilit pentru o viață 
mai bună, împotriva tuturor urmelor 
trecutului. Noi dorim relații de prie
tenie cu vecinii noștri, cu popoarele 
arabe, cu țările socialiste, cu toată 
lumea. De aceea sîntem împotriva răz
boiului, împotriva bazelor militare 
străine care . se găsesc pe pămîntul 
nostru. Doresc ca anul ce vine să aducă 
lichidarea lor. Eu jmi dau seama de 
primejdia de moarte pe care ele o con
stituie. Noi nu vrem ca țara noastră 
să fie folosită în scopuri agresive, îm
potriva popoarelor care au fost alături 
de noi, ne-au simpatizat, ne-au încu
rajat și ne-au ajutat în lupta pe care 
am dus-o pentru independență.

7n aceste zile, în prag de An Nou, redacția ziarului „Scîn- 
teia tineretului" s-a adresat unui nutnăr de tinari din 24 
de țări ale lumii precum și Secretariatului Federației 

Mondiale a Tineretului Democrat, solicitîndu-i să răspundă la 
întrebarea:

„CE DORIȚI SĂ ADUCĂ ANUL 1961 7.
Din răspunsurile primite, rezultă convingerea fermă a tine

rei generații In victoria cauzei păcii, încrederea deplină că astăzi 
există posibilități reale pentru ca năzuințele seculare ale popoa
relor — de a trăi în condiții de pace și libertate — să devină 
fapt împlinit.

Tînăra generație este convinsă că pacea va învinge războiul 
deoarece pentru prima oară in istorie, împotriva războiului luptă 
forțe uriașe, organizate — puternica Uniune Sovietică, întregul 
lagăr socialist, statele iubitoare de pace din Asia, Africa și Ame
rica Latină, mișcarea partizanilor păcii din întreaga lume.

Răspunsurile tinerilor la ancheta ziarului nostru sînt stră
bătute de ideea profund însufletitoare că PACEA VA ÎNVINGE 
RĂZBOIUL. v

...

JACQUES LETEMPLE
ERANȚA

M-am înapoiat recent din Algeria, 
unde am fost trimis să-mi fac stagiul 
militar. Trei ani și jumătate am stat 
acolo, împotriva voinței mele, iar peste 
un an vine rîndul fratelui meu să plece 
m armată.

Anul 1960, ca și anii anteriori, a fost 
pentru mine foarte greu, deoarece atît 
eu, cît și familia mea, avem mereu de 
suferit de pe urma războiului colonia
list din Algeria. Dar noi nu ne împă- 
u S-?1 aceas^ situație. Noi cerem cu 
hotărîre, alături de toți patrioții fran
cezi, să se pună imediat capăt războiu 
lui sin geros, colonialist din Algeria.

DIETER SCHULZ
R. D. GERMANĂ

Cea mai mare dorință a mea pentru 
anul care vine — 1961 — este ca. în 
sfîrșit, să fie încheiat Tratatul de 
pace cu ambele state germane, care 
poate constitui cea mai bună bază 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
cele două state germane.

încheierea Tratatului de pace cu 
Germania, pentru care militează cu 
consecventă întregul lagăr socialist, în 
frunte cu marea noastră prietenă, 
Uniunea Sovietică, toate popoarele iu
bitoare de pace, va contribui fără 
îndoială la o puternică consolidare a 
păcii în Europa.

Țin să asigur că și în anul 1961, 
atît eu cît și tovarășii mei de muncă, 
vom contribui din toată puterea noas
tră la întărirea primului stat al mun
citorilor și țăranilor din Germania — 
Republica Democrată Germană. Fap
tul că facem parte din marea și pu
ternica familie a lagărului socialist, 
reazemul cel mai de nădejde al apără
rii păcii în lume, ne incumbă datoria 
de onoare de a ne consacra toate ener
giile pentru întărirea continuă a la
gărului socialist.

EDMOND FREDERIC 
GUIANA 

FRANCEZĂ

în țara mea, atît de frumoasă și bo
gată, tineretul nu are tinerețe, omul nu 
trăiește omenește ! De țrei secole sîn
tem supuși de către colonialiștii fran
cezi unei înspăimântătoare exploatări. 
Toate drepturile numai pentru ei, nici 
unul pentru noi, în afară doar de mun
că istovitoare, incultură, moarte. Ade
sea, autoritățile franceze ne spun : „Ce 

mal vreți libertate, sînteți doar o pro
vincie a Franței, sînteți doar fran
cezi’!". Cîtă perfidie! îndată ce încer
căm să ne cerem drepturile noastre la 
viață omenească, poliția franceză ne 
reprimă fără milă.

în noul an, ce mi-aș putea dori mai 
mult decît eliberarea poporului meu, 
realizarea dreptului lui la autodeter
minare ?

Știu că la mila colonialiștilor nu ne 
putem aștepta. Numai luptînd vom fi 
liberi.

La început de an nou, gîndurile 
noastre se îndreaptă cu recunoștință 
către țările socialiste, către Uniunea So
vietică, care a propus și militează pen
tru lichidarea rușinosului sistem colo
nialist.

AMALENDU BICASH
GUHA

INDIA

Din 1947, India a pornit pe calea dez
voltării economiei sale, ajutată priete
nește de țările socialiste prin acorduri 
care nu implică nici un fel de condiții 
politice. Amintesc construirea cu ajutor 
sovietic a marelui Combinat siderurgic 
de la Bhilai și construirea în India cu 
ajutorul Romîniei a unei rafinării de 
petrol. Ne bucură această colaborare. 
Doar avem un scop comun — să con
struim în pace.

Sînt convins că anul 1961 va aduce 
noi succese țărilor socialiste — spriji
nitoare de nădejde ale economiei țări
lor slab dezvoltate — că se va întări tot 
mai mult prietenia noastră în lupta 
comună pentru apărarea păcii. Poporul 
indian apreciază eforturile depuse de

Uniunea Sovietică și celelalte țări «o- 
cialiste pentru apărarea păcii și susți
nem cea mai bună cale pentru elimina
rea războiului — dezarmarea generală 
și totală.

SUBARDJO 
NOTOMENDURO 

INDONEZIA
Doresc ca anul care vine să aducă o 

îmbunătățire £n relațiile dintre state 
indiferent de structura lor politico-so- 
cială. Am convingerea că în vederea 
îmbunătățirii climatului internațional, 
în scopul lichidării războiului rece, ți
nerea unei conferințe la nivel înalt, cu 
larga participare a șefilor de stat, este 
de cea mai mare importanță. Numai în 
acest chip divergențele dintre țări vor 
putea fii rezolvate.

Cred că anul pe care îl aniversăm va 
fi un an al tratativelor și înțelegerii 
între state, un pas important pe dru
mul victoriei cauzei păcii în lume.

SUHAIMAT FAIZ
IORDANIA

Tineretul țărilor arabe și-a exprimat 
și își exprimă în permanență dorința 
de pace, coexistență pașnică și priete
nie între popoare.

Avem nevoie mai mult ca oricînd de 
pace. Țările socialiste ne-au dovedit 
concret că ne sînt prietene adevărate. 
Ne unește un ideal comun : lupta împo
triva războiului. în lupta noastră sîn
tem însuflețiți de creșterea nestăvilită 
a forțelor păcii. Documentele Consfă
tuirii de la Moscova au demonstrat în 
mod convingător faptul că viitorul a- 
parține păcii și nu războiului; că 
cercurile imperialiste agresive sînt din 
ce în ce mai izolate și nu mai pot dis
pune de soarta milioanelor de oameni; 

.că singura cale de urmat este coexis
tența pașnică între state cu sisteme so
ciale diferite.

Am toată încrederea că anul 1961 va 
duce la creșterea și mai mare a forțe
lor păcii, la care tineretul va aduce o 
contribuție importantă. Salut tineretul 
romîn iubitor de pace și prietenie în
tre popoare.

AG6E0 PONTE
ITALIA

Să triumfe ideile coexistenței pașni
ce, să triumfe pacea — iată cel mai 
bun răspuns la întrebarea dumneavoas
tră. Dorim cu înflăcărare aceasta, pen
tru că numai în condițiile asigurării 
păcii, ale bunei înțelegeri între po

poare, putem întrezări și o < îmbunătă
țire a vieții noastre. \

Noi cunoaștem lupta nobili pe care 
o duc țările socialiste în frunte cu U- 
niunea Sovietică pentru apărarea păcii 
și de aceea le sîntem profund recunos
cători. Sîntem încredințați că pacea va 
învinge războiul. \

REDA JAMIR
IRAK

Toți oamenii cinstiți din lume se 
opun războiului. Pacea și-a cîșitigat 
adepți ce nu vor permite ca vîntul în
ghețat al morții să secere vieți nevi
novate, să distrugă rodul muncii lor 
creatoare. Luptătorii pentru pace din 
toate țările lumii, al căror număr este 
în continuă creștere, vor înlătura ur
gia războiului. Credem cu tărie că 
anul ce vine va aduce o colaborare și 
mai strînsă între toți partizanii păcii. 
Noi știm bine că unirea noastră este 
garanția victoriei păcii în lume. Cola
borarea și legăturile dintre noi se întă
resc pe zi ce trece. Sîntem puternici 
și puterea noastră crește neîncetat.

îmi exprim încrederea fermă că 
anul 1961 va fi un an al unor i mari 
victorii pe care omenirea le va cîștiga 
în apărarea cauzei păcii.

i *

BAIJIR CIMIDDORJ
R.P. MONGOLĂ

Convingerea mea fermă este că anul 
care vine va marca noi pași înainte pe 
drumul victoriei păcii în lume.

Am certitudinea că anul 1961 
va fi un an al creșterii și dezvol- 

impetuoase a forțelor ce mili
tează pentru coexistența pașnică, an 
în care pacea va cîștiga noi și impor
tante victorii. Milioane și milioane de 
oameni vor îngroșa rîndurile zecilor și 
sutelor de milioane de oameni cinstiți 
care azi alcătuiesc largul front al 
Păcii.

TADEUSZ WISN1WSKY
R. P. POLONĂ

Răspund cu plăcere la întrebarea 
pusă de redacția ziarului dumneavoas
tră. Eu am multe planuri pentru anul 
1961. Consider însă că pentru a putea 
să mă bucur din plin de realizarea do
rințelor mele, o condiție esențială este 
ca pacea să domnească în lume. Exis
tența lagărului socialist, în frunte cu 
U.R.S'S., a statelor iubitoare de pace, a 
uriașei mișcări mondiale de luptă pen
tru pace dau întregii omeniri profunda 
încredere că pacea poate fi apărată și 
consolidată. De aceea, eu îmi voi con
sacra întreaga mea energie pentru a-mi 
da contribuția la înflorirea patriei mele, 
fiind conștient că particip astfel la în
tărirea întregului lagăr socialist, prin
cipala forță în apărarea păcii în lume.

Ca tînăr candidat al P.M.U.P., mun
citor tipograf la „Casa cuvîntului po
lonez" din Varșovia, dorința mea per
sonală pentru anul 1961 este ca mun
cind cu abnegație, ridicîndu-mi nivelul 
ideologic și calificarea profesională să 
merit să devin în anul viitor membru 
al partidului marxist-leninist din țara 
mea — P.M.U.P.

SALIM MARUF
R. A. IL

Aflîndu-mă în fața noului an nu pot 
să uit anii care au trecut. Ani de lupte 
grele și de victorii ale poporului meu. 
In lupta noastră pentru independență, 
împotriva imperialiștilor, popoarele a- 
rabe au simțit forța ajutorului priete
nesc, dezinteresat al țărilor socialiste. 
Este suficient numai să amintesc de 
intervenția imperialistă asupra Cana
lului de Suez cînd mîna agresorilor a 
fost oprită în urma protestului hotărît 
al Uniunii Sovietice. Țările socialiste, 
statele neutre iubitoare de pace 
au un rol foarte mare în lupta pentru 
preîntîmpinarea unui nou război. De 
partea lor sînt toate forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume. Eu știu că ță
rile socialiste se dezvoltă cu repeziciu
ne. dezvoltare care duce la o și mai 
mare întărire a păcii. Sînt convins că 
imperialiștii ațîțători la un nou război 
nu-și vor putea îndeplini planurile.

Anul 1961 să fie un an al* înțelegerii 
între popoare!

ABDUL RAHMAN 
SULIMAN

SUDAN

Pacea este înălțătoarea năzuință a 
oamenilor cinstiți din toată lumea. Ti
neretul știe că de ea se leagă viitorul 
lui. Tinăra generație are un rol însem
nat în lupta pentru pace, pentru apă
rarea ei. Tineretul din patria mea știe 
că îi sînt necesare condiții mai bune 
de viață, de muncă, de învățămînt și 
nicidecum arme, război și moarte. Tî
năra generație poate constitui un zid 
de neclintit, o stavilă în calea morții. 
o fortăreață care se întărește pe zi ce 
trece. De aceea considerăm, dragi prie
teni din Romînia, de cea mai mare ac
tualitate propunerea țării voastre în 
cadrul O.N.U. cu privire la promova

rea în rîndurile tineretului a idealu
rilor păcii. Tineretul nu poate trăi fe
ricit decît în condițiile unei păci trai
nice care să-i asigure un viitor fericit. 
Pacea este dorința fierbinte a tinere
tului din Sudan. Am certitudinea că 
anul ce vine va da cîștig de cauză 
păcii, că va fi o importantă etapă în 
lupta pentru apărarea ei.

GALOUL MOHAMED 
SALAH

TUNISIA

Ms «îndese că în epoca noastră, cîn'd 
geniul Uznan a făcut descoperiri fan
tastice, viața oamenilor ar putea fi ra
dical îmbunătățită. Dacă energia ato
mică, cu imensa ct forță, ar fi pusă 
exclusiv în slujba binelui șt a „ju. 
lui, în slujba vieții și nu a morții. do
menii ar fi eliberați de munci istovi
toare. Acest lucru este pe deplin po
sibil și în același timp o cerință - 
rioasă a vremii noastre. în țările so
cialiste, atomul a început să lucreze in 
numele păcii. El și-a dovedit forța pur- 
tînd pe întinsul ocean nordic primul 
spărgător de gheață atomic din lume 
construit de oamenii sovietici.

Noi, tunisienii, ca și popoarele din 
întreaga lume, avem nevoie de o viață 
pașnică, fără război. Vrem ca atomul să 
ne slujească și nu să ne omoare. Con
damnăm cercurile imperialiste care se 
situează de partea morții, prin înarma
rea atomică. Poporul nostru cere ho
tărît încetarea experiențelor cu arma 
nucleară, în orice parte a globului, in
clusiv în Sahara, unde imperialiștii 
francezi au făcut chiar recent și vor să 
mai facă experiențe cu arma nucleară.

Sper ca noul an să ducă la o înce
tare definitivă a experiențelor cu arma 
nucleară, așa cum de mult timp au pro
pus țările socialiste, așa cum o cer po
poarele lumii.

EVGHENII PRONIN
U- R. S. S.

Poporul nostru sovietic înfăptuiește 
în prezent cu succes construcția des
fășurată a minunatei societăți comu
niste. Anul 1961 ne va apropia și mal 
mult de îndeplinirea planului septe- 
nal de dezvoltare a economiei națio 
nale, de făurirea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului în țara noastră. 
Tineretul sovietic, alături de întregul 
popor muncește cu abnegație și entu
ziasm pentru creșterea continuă a for
ței patriei noastre. Orice victorie a 
construcției comunismului înseamnă 
totodată o contribuție la cauza păcii, 
la întărirea puternicului lagăr socia
list. In centrul epocii contemporane se 
află_ sistemul mondial socialist. Așa 
după cum au arătat documentele isto
rice ale Consfătuirii de la Moscova a 
partidelor comuniste șj muncitorești la
gărul socialist reprezintă chezășia vic
toriei în lupta pentru pace, democrație, 
eliberare națională, socialism și progre
sul omenirii.

Ca răspuns la întrebarea pusă, eu 
personal vreau ca în anul 1961 să-mi 
ajut tovarășii de muncă — de la Uzina 
de automobile „Lihactov" din Mos
cova — să devină membri ai unei bri
găzi de muncă comunistă. în felul 
acesta vom deveni și mai buni luptă
tori pentru victoria comunismului șl 
a păcii.

STEPHAN SZALKAI
R» (X UNGARĂ

Pentru ca tot ceea ce așteptăm de la 
anul 1961 să se îndeplinească, în pri
mul rînd este necesar să luptăm pen
tru apărarea și consolidarea păcii. Sîn
tem siguri că și în 1961 forțele țărilor 
socialiste în frunte cu U.R.S.S., ale tutu
ror celor* care luptă pentru pace vor 
crește neîncetat, vor deveni și mai pu
ternice. Anul 1961 să fie un an de noi 
victorii ale lagărului socialist, ale po
poarelor lumii pentru triumful păcii.

Ce aștept eu de la anul 1961 ? tn pri
mul rînd vreau ea în anul viitor să 
traducem în viață cît mai deplin sarci
nile ce revin nouă, tinerilor muncitori 
de la Uzinele „Csepel" Budapesta, in 
urma hotărîrilor primului congres al 
U.T.C din R. P. Ungară. Prin îndepli
nirea lor ne vom aduce Și noi contri
buția la întărirea puternicului lagăr 
socialist în frunte cu U.R.S.S.. factorul 
cel mai important în apărarea și con
solidarea păcii în lume.

AU MOHAMED ALI
ZANZIBAR

Nu doresc nimic mai mult decit eli
berarea poporului meu, nemilos asu
prit de colonialiștii englezi. Colonia
liștii spun că noi nu sîntem pregătiți 
pentru independență. Minciună! Fra
ții noștri din țările de curînd eliberate 
au dovedit că sînt capabili să-și ho
tărască singuri soarta. De 90 de ani 
sîntem sub jug. Imperialiștii englez’ 
nu ne-au adus decît mizerie, foame și 
înapoiere spirituală. îmbunătățire? 
condițiilor de viață ale poporului mev 
nn este rosibilă decît în condițiile in 
dependenței totale, a păcii.

Noi am cerut libertate, dar nu ne-f 
fost dată. O vom cuceri prin luptă 
Solidari cu lupta noastră sînt țării 
socialiste, popoarele întregii luna 
Propunerea Uniunii Sovietice privim 
lichidarea totală a colonial ismulu 
este fierbinte aprobată de poporu 
nostru. «
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