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rostită la posturile de radio și televiziune
cu prilejul Anului Nou
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i"t :
țî tovarăși și prieteni, 

s.țeni ai Republicii Popu- 
'lomîne !
aflăm în pragul Anului 

. Anul ce se sfîrșește a 
bogat în evenimente de o 
■ bită însemnătate 
Sporului romîn.

ul strălucitelor 
l ite de oamenii 
I /onducerea încercată 
I iului, cel de-al III-lea 
i es al Partidului Munci- 
[. Romîn a înfățișat în-

în via- 
Făcînd 
succese 
muncii 

a

negului 
măreț de
il însuflețește în grandioasa 
operă de dezvoltare a econo
miei naționale, a științei și 
culturii socialiste, de ridica
re a nivelului de trai. Munca 
plină de entuziasm, energia 
creatoare, talentul și pricepe
re*  poporului romîn au făcut 
ea prevederile acestui pro
gram pentru anul 1960 să fie 
Îndeplinite cu succes și, în- 
tr-o serie de domenii, chiar 
depășite. Cu profundă bucu
rie vedem cum pe întinsul 
țării se ridică noi întreprin
deri. cum se consolidează și 
se extinde sectorul socialist 
al agriculturii, cum apar noi 
și moderne cartiere de locuin
țe, case de odihnă, școli, așe
zăminte de artă și cultură.

Republica noastră devine

popor un program 
muncă și luptă care

tot mai frumoasă, mai bogată, 
mai prosperă, și în această 
minunată realizare este întru
chipată munca fiecăruia din
tre noi.

Succesele obținute arată ce 
viitor luminos, ce perspective 
se deschid patriei noastre.

în anul 1960 s-au obținut 
noi și importante succese în 
lupta pentru consolidarea 
păcii.

Ele se datorează influenței 
determinante pe care o exerci
tă asupra întregii dezvoltări a 
societății sistemul socialist 
mondial și existenței frontu
lui larg al luptătorilor pentru 
pace, căruia i se adaugă me
reu noi și noi forțe.

Pășim în noul an cu ferma 
convingere că el va aduce noi 
victorii cauzei păcii între po
poare, cauzei socialismului și 
progresului.

carnavalul

pionierilor

apitală
.Mț ■

tinereții,

■T ■
ÎSK^Fct a ore. Miile de 

oșteni. care și.iiu 
i noaptea <le Anul 

^fidpînd Ia carnaval, 
rind pe rind.

agaBal» că din nou e mare a- 
pclat. A început un 

U^natal. De data aceasta 
peste 3.000 de pionieri 

ftolari fruntași la învățătură 
.-. «ezirirezea eatrușcolcri.

Aeuieet cer,- 
g—SKA 4*  

Ce^saea

Dragi tovarăși;

* rrsstj ce «rrsZsfae
— indruai pionie 
pafctahu fi răspu 

■ jnîreoârj pe ca.
Bir i ie pun, (
B prilejul noului an, pidnle- 
Bl •nolarii au fo<t e 
B de tovarg/șar^Ceaiia 
SB secretar al-^TomUetuhii c- 

l .7..U< București, ca-e 
■Re obțină succese tot 

învățătură și in 
sSgfâ^Ltească, pentru n 

cc- le-o 
,^B și guvernul nos
^^onieri și școlari 

e minunate: a u 
uitat program e 

^fate

HS^K’îor
de

fost pregătite, 
de la Moș Ge- 

^B;.' deosebit de 
parada costume' 

■Fața unui juriu s-au 
mii de costume, care 
mai frumoase și mai 

lucrate. Cum era și fi.

de Teatrul 
cunoscuți ar- 
bucureștane, 
numeroasele

are 
tșenios 
r c, cele mai frumoase dintre 

au fost premiate. Carnavalul 
sfîrșit seara tîrziu.

imeroși alți purtători ai 
ițelor roșii și școlari din 

■ fală au trăit aceleași hucu- 
I in carnavalul de la Palatul 
1 ■< erilor. Dansul, parada cos- 
Ksnelor, diversele concursuri, 
evuri, plugușorul pionieresc, în- 
finirile cu croi din basme etc., 
|-tă numai citeva dintre atrac- 

acestui frumos carnaval.
1' z fel ea pionierii și școlarii 

București au petrecut zeci 
ie mii de colegi de ai lor din 
-treaga țară, participînd la 
•rnavalurile organizate la co
s' e pionierilor din diferite

t

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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Noi realizări

Primele succese în producție ale minerilor

La Hunedoara Valea Jiului

i

LAL ROMULUS

La revelionul
metalurgiștilor

reșijeni
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ION BAlEȘU

(Continuare in pag. 2-a)

N. HRUȘCIOV 
L. BREJNEV

In noul an:

ești chemat 
Palatului. Ochiului îi 
față o priveliște pe 
cea mai reușită po- 
Halima nu ți-a pu-

zece carnavalul s-a 
A luat cuvîntul to- 

Trofin, prim-

din

platforma 
de 
Nu 

Sînt 
Tîr-
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

în aceste clipe, muncitorii, 
țăranii muncitori, intelectualii, 
în mijlocul familiilor, priete
nilor, tovarășilor de muncă, 
întîmpină noul an cu voie 
bună, hotărîți să obțină noi 
succese în munca pentru pro
pășirea și înflorirea patriei 
noastre socialiste, în lupta 
pentru apărarea păcii.

în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al guvernului Repu
blicii Populare Romine, al 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, urez din toată inima 
oamenilor muncii din patria 
noastră, bărbați, femei, tineri, 
care muncesc cu abnegație în 
fabrici și uzine, pe ogoare, pe 
frontul științei și culturii — 
sănătate și fericire.

La mulți ani, dragi tovarăși 
și prieteni!

TELEGRAME
Tovarășului N. S^HRUȘCIOV 

prim-secretar al Comitetului Cer.iral al P.C.U.S. 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului L. I. BREJNEV
Suprem al U.R SS.președintele Prezidiului So

Cu prilejul Anului Nou, Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Romir.. Ccnsiltul 
de Miniștri al Republicii Populare Romrne, 
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Populare Române și inmegul poper no- 
mîzi vă trimit dumneavoastră și întregul-; 
popor sovietic, sincerele lor felicitări și cele 
mai bune urări.

Poporul sovietic, condus de gloriosul Parttd 
Comunist al Uniunii Sovietice, a obținut în 
anul care a trecut succese strălucite în intăp- 
tuirea grandioaselor sarcini ale planului sep- 

a înregistrat noi realizări epocale în 
domeniul științei și tehnicii.

înaintarea victorioasă a Uniunii Sovietice
CHIVU

președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu

lare Romine

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

rimsecretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci

toresc Romîn

Moscova
pe drum— făuririi comunismului, politica sa 
externă lenm-sti promovată cu consecvență 
ce Partidul Ccmm.st și guvernul sovietic în 

N. S. Hrușdov, atrag de 
pamea ideilor țăc.; și social^m-jJui noi și noi 
fc-r.e sociale <_a toate țărde lumii.

Ne *»!■ înmi convingere că, în anul 
; "i.e'ir.i i; r-::-.-.'.'ri: coia-
-ii drs ț-:ț-m;ele ncastre se 

-.or întări și mai mult spre binele marii co- 
nmnilăti * țărilor socaEste și al păcii în 
întreaga rume.

Vă -urăm, dragi tovarăși, An Nou și fericit, 
mari succese in munca dv. creatoare pusă în 
slujba cauzei nobile a construirii comunis
mului în Uniunea Sovietică, a păcii și ferici
rii omenirii.

STOICA
Consiliului

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Prezidiului Marii 
Adunări Naționale a Republi

cii Populare Romine

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
prim-secretar al Comitetului Central al P.M.R.

Tovarășului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. Romine

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.RS.S. și întregul popor sovietic vă felicită 
din’ inimă pe dv. și pe toți oamenii muncii 
din Republica Populară Romînă cu prilejul 
Anului Nou.

Anul care a trecut s-a caracterizat prin 
creșterea continuă a puterii și prestigiului 
sistemului socialist mondial. Cu fiecare zi se 
manifestă tot mai mult pe arena internațio
nală superioritatea socialismului asupra im
perialismului, precumpănirea forțelor păcii 
asupra forțelor războiului.

Consfătuirea reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești a constituit o nouă 
ei=?4 în întărirea continuă a forțelor mișcă
rii comunjgțe internaționale.

Oamenii sovietici se bucură sincer de rea
lizările obținute în anul care a trecut de po
porul. romîn, sub conducerea Partidului Mun
citoresc Român,- în construirea socialismului; 
în lupta pentru pace între popoare.

Ne exprimăm convingerea fermă că prie
tenia frățească și colaborarea rodnică între 
Uniunea Sovietică și Republica Populară Ro- 
mînă se vor dezvolta și în viitor spre binele 
și fericirea popoarelor noastre, în interesul 
întăririi unității și coeziunii tuturor țărilor 
marelui lagăr socialist.

Urăm din inimă poporului frate romîn, în 
noul an care vine, noi succese în construcția 
socialistă, in lupta pentru întărirea păcii.

Moscova, Kremlin, 31 decembrie I960.

Foto : V. RANGA

(Agerpres )

Marinarul, povestește 
bună seamă peripeții de 
vasul fanteziei. (Imagine 
la carnavalul pionierilor 
școlarilor bucureșteni ce 
avut loc în sălile Palatului 
R.P.R. in după-amiaza 

mei zile a anului 1961).

Muncitor

Cu 7 la sută 
mai mult

Siderurgiștii de la U- 
zinele „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia Turzii 
au pășit in noul an cu 
succese în muncă. Oțe- 
larii de la cuptorul 
Martin, care lucrează în 
schimbul condus de ing. 
Alexandru Liștean, au 
elaborat în primele ore 
ale noului an cu 5 la 
sută mai mult oțel pes
te cantitatea planificată, 
iar cei conduși de mai 
strul Iosif Uțu, de la 
cuptoarele electrice, au 
topit, de asemenea cu 
7 la sută mai mult oțel.

Pe noile grafice ale 
acestei întreprinderi au 
fost afișate în prima zi 
a noului an numele 
primilor fruntași Si- 
mion Tătara, Vasile 
Cimpean, Ion Apărtean 
și alții.

40 tone oțel 
peste plan

® Colectivele de mun
că din secțiile cu proces 
de muncă continuu de la 
Combinatul metalurgic 
Reșița au înregistrat în 
noile grafice rezultatele 
primei zile a anului, con
cretizate în cantități în
semnate de metal peste 
plan.

Oțelarii care lucrează 
la cuptoarele 1, 2 și 3 
d» 1 exemplu, pr ntr-o 
mai nună dozare a incăr- 
cătunî metalice din cup- 
‘oară au elaborat tn pri
ma zi a acestui an pește 
plan 40 tone de oțel. La 
rîndul lor, furnaliștii reși- 
țen; au dat în ziua de 
1 ianuarie cu 41,50 tone 
fontă mai mult decit 
prevedea planul.

La mulțimea ferestrelor din 
marele oraș siderurgic — Hune- 
dorean—ard luminile de parcă 
aici ar fi făcut popas g colo
nie nesfârșită de licurici. Flă
cările și nesfârșitele scântei 
care se înalță din coșurile 
marilor agregate siderurgice 
întregesc peisajul feeric al 
orașului. Hunedorenii petrec 
revelionul. în cîte case nu se 
ciocnesc acum pahare și se 
urează noroc și spor la mun
că în noul an ? în mii și mii 
de apartamente din sutele de 
blocuri construite în ultimul 
an și date în folosință, hune
dorenii își doresc pentru anul 
care vine îndeplinirea unor 
visuri și mai îndrăznețe. Cu 
toții toastează, se ospătează și 
se înveselesc. La clubul „Si- 
derurgistul- din Hunedoara, 
maistrul oțelap Aurel Stanciu 
toastează cu Ștefan Tripșa. 
Erou al Muncii Socialiste. Ei 
își amintesc cu plăcere de 
cele 44.000 tone oțel date 
peste planul anului 1960, de 
cele 1001 șarje rapide date în 
anul 1960. de economiile care 
se ridică la aproape 7 milioa
ne lei. date de oțelăria nr. 2. 
Ei, ca și toți oțelarii, furna- 
liștii și laminatorii, toastează 
pentru cei harnici, pentru 
succesele de pină acum, pen
tru succesele viitoare. Prim- 
topitorul Alexandru Nojogan 
de la O.S.M. nr. 1. își în
deamnă ortacii la veselie, la 
fel ca și Ia muncă.

Cei care petrec ’ la clubul 
„Siderurgistul" sau în miile de 
apartamente, se gindesc și 
toastează șj pentru tovarășii 
lor d^ muncă, acel oțeluri pe 
care Anul Nou li găsește ta

muncă. Iată-i : mai sînt nu
mai câteva minute din ve
chiul an și pe _ 
O.S.M. nr. 2, schimbul 
noapte este la datorie, 
lipsește nici un oțelar. 
aici prim-topitorul Mihai 
pescu. cu cei din echipa sa: 
Prodan Ion, Marin Gheorghe, 
Varvara Petru, prim-topitorul 
Avram Opriș, de la cuptorul 
nr. 4, Ion Cîmpeanu, topitor 
la cuptorul nr. 2 și ceilalți.

Cineva anunță :
— Se apropie noul an. Șar

ja noastră este terminată. în
cepem elaborarea.

Toți au fost lîngă agregate. 
Un sunet declanșat de două 
bucăți de metal a anunțat că 
a sosit anul 1961 și în același 
timp un „Ura“ puternic a stră
bătut marea hală a oțelăriei. 
Odată cu sosirea noului an 
oțelarii au început și elabora
rea primelor șarje de oțel din 
1961. Prima șarjă din acest 
an a fost elaborată la cupto
rul nr. 3, sub conducerea 
maistrului Răduică Petru, 
apoi au urmat șarjele elabo
rate de tânărul Orelt Paul la 
cuptorul nr. 4, împreună cu 
echipa sa, apoi cea a topito- 
rului Cîmpeanu Ion de la 
cuptorul nr. 2.

— Șarjele au fost elaborate 
într-un timp record, a anun
țat controlul: 7 ore și 10 
minute.

Primele tone de otel de la 
05.M. nr. 2 reprezintă pri
mele succese din noul an, o 
garanție că anul 1961 va fi 
pentru siderurgiștij hunedo- 
reni și mai bogat în succese.

Datorită extinderii mecani 
zării operațiilor de tăiere, în
cărcare și transport al cărbu
nelui, minerii din exploatările 
combinatului carbonifer al 
Văii Jiului au realizat în pri
mele 11 luni din anul trecut 
o viteză medie de avansare în 
abatajele frontale de peste 21 
metri liniari. Extinderea me
canizării este strîns legată de 
folosirea procedeelor de sus
ținere modernă, prin care se 
economisesc totodată cantități 
însemnate de lemn de mină.

In minele din Valea Jiului 
este utilizată, cu rezultate 
bune, armarea abatajelor și 
galeriilor cu stâlpi metalici și 
prefabricate din beton. La 
mina Vulcan, de pildă, consu 
mul de lemn Ia mia de tone 
de cărbune a fost redus, față 
de cel planificat, cu circa 4 
mc. Pe această cale au fost 
economisiți în cursul anului 
trecut peste 1.600 mc de lemn 
de mină. Succese frumoase au 
realizat și minerii de la Uri- 
cani și Lupeni, caxe au econo
misit împreună peste 1.500 
mc de lemn.

Potrivit calculelor, pe întreg 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. au fost extrase în anul 
1960 circa 400.000 tone de căr
bune din abataje armate în

(Agerpres)

Frumoasele săli ale Casei 
de cultură a Combinatului 
metalurgic din Reșița împo
dobite ca de sărbătoare au 
răsunat de cîntecele și vese
lia celor peste 600 de munci
tori ai Combinatului care 
și-au petrecut aici revelionul. 
Artiști amatori și brigada ar
tistică a Combinatului au 
prezentat un bogat și variat 
program distractiv.

Noul an a fost primit prin 
toasturi și urări de bine în
chinate în sănătatea fruntași
lor în producție. Au fost a- 
mintite numele prim-fuma- 
listului Vasile Benea, Erou al 
Muncii Socialiste, oțelarilor 
Stubnya Matei și Florea 
lan, laminoriști ca 
L.epa Andraș, inginerul 
tru Liuba, precum și ale 
tor metalurgiști și construc
tori de mașini care au adus o 
contribuție deosebită la înde
plinirea planului anual 
producție cu mult înainte 
termen.

Oțelarilor, fumaliștilor 
laminoriștilor de la secțiile 
cu foc continuu, aflați în 
schimb, le-au fost transmise 
calde urări de sănătate 
mulți ani. ' s

noapte în împărăția tinereții
Parcă cineva ne-ar fi spus 

un tasm minunat, pe
— care nts |.am ascultat 
■z.ăjiți, cu ochii târg deschiși de 
Bicîntare.
■ ...Ou, făcea, ne Skunea parcă 
■ □vestitorul, cu o vo^ plină de 
■ iidură și duioșie, că v.oțj ;,m. 
■ răcat frumos, frumos fot, 
Mra niște prinți, ca niște regi... 
■ clică ce spun eu prinți și
■ ia ar fi fost niște rrjanech'ixi 
H e lîngă voi, niște costume im- 
■ ăiate. Voi erați în seara aceea 
r' umoșî, ea voi înșivă, frumoși 

a tinerețea voastră, ca anii 
oștri, ca visurile voastre. Cos- 
umele vă erau splendide, cu- 

J sute cu fir de aur, rochiile prie- 
I enelor voastre erau asemeni 

.eleî pe care i-a dăruit-o Ce- 
‘ușăresei, zîna cea bună. Dar 

i •'u ele vă dădeau frumusețea 
t zceea neasemuită și străluci- 

zocre, ci ochii voștri plini de
I o splendidă îneîntare, fețele 
• •■șcske luminate de șuvoaiele 
’’albe de lumină și, mal ales, 

□cea bucurie și voie bună care

irumpea ca o jerbă de artificii 
din sufletele voastre tinere, op
timiste, pline de valori și -fru
museți ce se descoperă aevea 
cu fiecare zi.

V-ați îmbrăcat deci, dragi 
prieteni, frumos. Pe urmă ați 
plecat, pornind din toate colțu
rile orașului, spre locul unde 
vă chema o invitație pe care 
scria deasupra unor jerbe de 
artificii „Carnavalul tineretului". 
Locul desfășurării : Palatul Re
publicii.

Și îată-vă ajunși în fața Pa- 
lc*4j|ui.  O clipă, lumina de un 
alb '.neandescent, care învăluia 
somptuosul palat ca o hlamidă 
transpa«entă, v-a oprit. Pasul 
vostru a încremenit. Doar pen
tru o c'jpi, O clipă în care 
umbra urni balaur ciudat a că
pătat glas • ,Cum îndrăznești, 
shgă nevrednici, să te apropii 
de casa regelui kău ?“. Dar to
tul a fost doar o nălucire, că
reia i-ai zîmbit superior. Care 
slugă, care rege ? Apoi, pasul 
tău, neșovăind, pasul tău drept

și sigur, a pășit stăpin pe pia
ța albă de marmură. Erai tu, 
stâpîn-ul, fiul poporului tău, 
care pășeai în palatul tău. In 
cinstea majestății taie strunga
rul, oțelarul, studentul sau ele
vul au venit Ia intrare trompe- 
tiști falnici, care te-au întîmpi- 
nat cu glasuri de argint. Au 
venit Făt-Frumos și Ileana Co- 
sinzeana, care ți-au zîmbit fer
mecător, te-au luat de mină și 
te-au poftit înăuntru. Te-ău 
poftit în casa ta, ți-au urat să 
petreci și să te distrezi 
pofta inimii tale.

Pășind în prima sală, 
„ființă" care ți-a atras

după

prima 
aten

ția a fost un uriaș robot. Te-ai 
apropiat curajos de el.
- Ce dorești, tinere ? - te-a 

întrebat el. Cu o voce grevă. 
Iți pot răspunde la orice între
bare.
- Dacă ești așa de amabil, 

ai îndrăznit tu, spune-mi cum 
ajung la salonul trei.
- Cu plăcere. Urci scările la 

primul etaj. Acolo sint indica-

toare care te duc „de mînă“ 
pînă Ia salonul în care vei lua 
masa.

împrejur e o forfotă plină de 
vioiciune și veselie, sălile fru
mos și ingenios pavoazate îți 
încîntă ochiul. Te uiți împrejur 
și te minunezi.

La ora 
deschis, 
varășul Virgil 
secretar al C.C. al U.T.M., care 
a felicitat tineretul din Capi
tală pentru succesele în mun
că și învățătură obținute in 
anul 1960, urîndu-i noi succese 
pentru anul 1961.

A început carnavalul. Explo
zia pașnică a veseliei și opti
mismului s-a produs. Sălile de 
dans te așteaptă. Te-ai dus să 
dansezi, ai dansat în minuna
tele săli ale palatului.

Ai ascultat apoi glumele și 
cîntecele celor mai populari 
ciniăreți și artiști de estradă 
din Capitală, ai asistat la o 
minunată paradă a costumelor. 
Prin fața ta treceau năvalnic,

ca o cascadă îneîntătoare 
culori un muncitor la braț 
un astronaut, o Julietă la braț 
cu un aviator, purtind 4) ra
chetă, un mușchetar ducind pe 
brațe luna și nenumărate alte 
personaje pe care le cunoșteai 
din viață sau din cărți.

După plugușor, 
în curtea 
răsare în 
care nici 
veste din 
tut-o descrie. Artificiile brăzdea
ză cerul înscriindu-se pentru o 
clipă în văzduh ca niște bu
chete superbe de crizanteme 
sau crini. Focurile bengale a- 
runcă în aer trîmbe de stele și 
lumină.

E o veselie generală. Mii de 
tineri dansează, fanfarele cîntă. 
E miez de iarnă cumva, e frig? 
Veselia, bucuria, optimismul din 
jur te încălzesc atit de mult in-

Ud 1
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La carnavalul tineretului de Io Palotizf Republicii din Capitală.



REVELIONUL BUCURIEI ȘI ÎNCREDERII IN VIITO

In noaptea de revelion la Casa de euîtură a tineretului din
Dese*

Pentru
viitoarele In mijlocul

• ■ • — —

succese tovarășilor de muncă
Ca pe întreg cuprinsul 

țării și la F.R.B., Noul An 
a fost primit sărbătorește. 
Cadrul; o sală scăldată în 
lumini, ghirlande colorate, 
un brad frumos împodobit, 
televizor și orchestră, și
ruri de mese îmbelșugate, 
paharele pline, oameni ele
gant îmbrăcați și tradițio
nala urare „La mulți ani 
scrisă cu litere argintii. La 
acestea mai trebuie amin
tit șirul succeselor obținu
te în cursul anului 1960 : 
planul anual îndeplinit cu 
11 zile înainte de termen, 
cele peste 84.000 kg fire 
realizate peste prevederi.

Cu multă emoție au as
cultat muncitorii de la 
F.R.B. cuvîntarea rostită 
la posturile de radio și te
leviziune de către tovară
șul Ion Gheorghe Maurer. 
Urarea de pace și fericire 
transmisă de președintele 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale era izvorîtă din 
înseși dorințele și visurile 
fiecărui participant la a- 
ceastă sărbătoare. In noul 
an să muncim mai bine, să 
trăim mai bine. Pentru

avem nevoie de 
înțelegere între 
De aceea

să facem totul

Corpul de clădiri elegan
te, moderne, al Fabricii 
de confecții „Gheorghe 

Gheorghiu-Dej“ din Capitală, 
aleile asfaltate, verdeața orin- 
duită artistic, aveau în noaptea 
revelionului obișnuitul aspect 
festiv al edificiilor socialismu
lui. De dincolo de ușile imense, 
ascunse de grelele draperii ale 
cantinei — ea însăși un impu
nător palat străjuit în noapte 
de ochii vii ai lampioanelor — 
străbăteau glasuri pline de ve
selie. înăuntru : muzică, clin
chet de pahare, ospătari aler- 
gînd grăbiți cu tăvile încărcate, 
chipurile vesele ale mesenilor, 
cei veniți să-și petreacă intîlni- 
rea cu noul an împreună cu 
tovarășii de muncă. Foarte 
mulți dintre ei sînt tineri. Toți 
sînt frumos îmbrăcați. Băieții 
în haine închise, fetele în ro
chii de 
naylon.
Doar ei 
această
mai buni meșteri ai țării 
materie de îmbrăcăminte.

Petrecerea a început In capul 
meselor stau fruntașii in mun
că. Tinărul șef de brigadă 

—lion Aid ea, cu soția — și 
muncitoare — s-a așezat 
masă cu membrii brigăzii, 
ținut să fie alături și în acea
stă noapte, împărțind cu ei 
bucuria înnoirii anului, a succe
selor în muncă. Brigada lor a 
avut o depășire de plan de 
25 la sută în ultimul semestru 
al lui 1960. Mai multe haine 
pentru oameni) muncii au luat 
drumul magazinelor mulțumind 
exigențele cnescînde ale cumpă
rătorilor care caută marca fa
bricii lor.

La alte mese stau fruntașele 
în producție Frusinica Nicu- 
lescu din sectorul IV și Florica 
Gheorghe din sectorul II. 
ca a venit cu un prieten 
tem vecini" - spune ea

catifea, dantelă, tafta, 
Nespus de frumos, 

înșiși, muncitorii de la 
fabrică sînt printre cei 

in

zîmbind

este

aceasta 
pace și 
popoare, 
necesar
pentru ca umbra neagră a 
războiului să nu mai cadă 
niciodată asupra omenirii.

Apoi, două fetișcane fru
mușele, utemistele Baiu 
Ștefania >și Lascu Viorica, 
filatoare fruntașe, îmbră
cate în costume naționale, 
rostesc tradiționalul plu
gușor. Un plugușor aț vic
toriilor și succeselor 
muncă, 
bucuriei
anul care a venit.

un plugușor 
Și încrederii

în 
al 
în

E. FLORESCU

scuzîndu-se de ceva, 
oarecum rușinată).

— Cui închini primul 
toast !

— Vreau să-l închin 
pace, pentru viitoarele succese 
în muncă ale tovarășilor mei, 
pentru realizarea tuturor dorin
țelor.

Revelionul a prilejuit clipe de 
bucurie și optimism întregului . 
colectiv al întreprinderii, de la 
cei mai tineri pînă la cei mai 

. vîrstnici. Printre tineri l-am în
tîlnit și pe bătrînul Ion Tudose. 
El a muncit aici 40 de ani, de 
pe vremea cînd peste magher
nițele întreprinderii A.P.A.C.A., 
peste truda muncitorilor stăpi- 
neau hrăpăreții capitaliști. To
varășul Tudose a ieșit la pen
sie. Are asigurată o bătrînețe 
demnă. Nu de mult a primit 
„Ordinul muncii". El este atit 
de puternic legat de colectivul 
de aici, încît nu s-a putut gîndi 
să petreacă revelionul in altă 
parte. Stă de vorbă cu Victor 
Bădiță, care muncește în fabri
că de 13 ani. Bădiță este unul 
din ctitorii fabricii, așa cum se 
înfățișează ea astăzi. A fost 
brigadier pe șantier, a

d u mitele

pentru

umărul la ridicarea clădirilor 
moderne. Acum lucrează la ser
viciul tehnic, la erecția de mo
dele.

lată și momentul solemn. 
Este ora 12 noaptea. Ghirlan
dele de mîinl întinse cu paha
rele în mîini, ochii căutînd fe
bril privirea celor dragi de ală
turi, gîndurile concentrate in 
viitor, stabilind fulgerător o or
dine îl 
care le vrei îndeplinit*.  Răsună 
din sute de piepturi : j,La mulți 
ani, tovarăși l“.‘

Pînă dimineața, în cîntec și 
dans, au petrecut muncitorii 
de la Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“. 
Măștile și pălăriile de carna
val, tombola cu surprize, pro
gramul brigăzii artistice a între
prinderii, cintăreți ca Rodica 
Bujor și Rodion Hodovanschi, 
au contribuit la voia bună ge
nerală.

Anul 1961 a fost primit de 
muncitorii fabricii cu veselie, 
optimism, cu fierbintea dorință 
de a munci mai spornic, mai 
bine.

gîndurile concentrate
x..i___ .stabilind fulgerător < 

in noianul de d/rințe pe

Revelionul tineretului
din

IAȘI (de la corespondentul 
istruj. In noaptea revelionu- 

ui holul mare al Palatului 
Culturii din Iași era deosebii 
de frumos împodobit: brazi, 
ghirlande arcuindu-se sub cupo. 
lele înalte, desene ou fantezie 
și gust concepute și realizate, 
mesele pline cu tot felul de bu
cate și băuturi Totul era pre
gătit pentru ca tinerii oaspeți să 
petreacă revelionul în condiții 
cît mai plăcute. Și iată că ti
nerii au început să sosească.

într.un grup numeros au ve
nit și tinerii de la Fabrica „Țe
sătura". Printre ei filatoarele 
Natalia Darie și Maria Lupu, 
bobinatoarea Maria Gore, lăcătu
șul Victor Selic. Ei sînt doar 
cîțiva dintre fruntașii fabricii 
pe anul 1960. De fapt ei au 
„sărbătorit" noul an împreună 
cu toți ceilalți tovarăși de 
muncă cu aproape două săptă
mâni în urmă, cind fabrica și-a 
realizat planul de producție pe 
anul 1960. Acum, aii .ri de ti
nerii fruntași de la Atelierele 
de reparat material rulant Jlie

ilzcrta ier *■
1. NU

La Moinești, de revel::., 
oamenii muncii din întreprin
derile de foraj și extracție, 
din întreprinderile de trans
porturi s-au întîlnit și au 
ciocnit paharele pentru succe
sele obținute și mai ales pen
tru viitor, pentru realizarea 
tuturor năzuințelor. La Lucă- 
cești în localul restaurantului 
Pietrosu au sărbătorit Anul 
Nou tinerii. Au petrecut îm
preună tineri muncitori din 
foțaj și extracție, forestieri, 
țărani, elevi, învățători și 
profesori. în plugușorul trans
mis pe bandă de magnetofon 
s-a vorbit despre faptul că 
oamenii muncii din raionul 
Moinești au obținut în anul 
care a trecut peste 10 milioa
ne lei economii, despre faptul 
că muncitorii de la foraj, din 
minele din Comănești și din 
întreprinderile forestiere și-au 
îndeplinit înainte de vreme 
sarcinile planului anual. S-a 
toastat în cinstea colectivelor 
de muncă fruntașe. în cinstea 
acelor petroliști care se aflau 
la datorie lîngă sondele lor 
dragi, care nu și-au oprit nici 
o clipă forajul sau extracția.

k w
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La noua^
Casă de culfur 

a studenților cluj
In ultima seară a < 
0, pate 2.000 de stade 
re ^xiarfiee de ia /bM 

taie fi de le Iu

W *»

mele 
denții și 
toastat pe 
tură și n 
recent date în fo. 
noul complex r 
tinerețea fericii 
romi ni și m
partid, părintele 
tului.

C urî nd 
a inundat 
clopoțeuor fi 
anul bm «w» 
că noul m* 
venit. Tinir. 
urează rtarfeafth 
cotite bue fa 
de 
an. ieeiătrzxi: 
semne âe 
zâ pentra 
roia basnă
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DUMITRU BUZNEAS. VOINESCU

(Urmare din pag, l-a)

La mulți ani, tovarăși".

Colectiviști la reveli

cit... acoperi cu haina ta blu- 
zița suavă de nylon a prietenei

In ritmul dansului.
(La revelionul organizat la Uzinele >,23 August").

O noapte
în împărăția tinereții

Flori*  
(„sin- 
parcă

Te întorci în sălile minunate 
e palatului. Dansezi, pierzîn- 

du-te printre cei 5.000 de tova
răși și prieteni de bucurie. Cind 
obosești (vorba Vine - cine 
poate obosi îritr-o asemenea 
noapte ? I), mergi să te plimbi. 
Unde ? Intr-adevăr, unde ? Pen

tru că pentru tine, pentru prie
tenii tăi s-au pregătit o sume
denie de surprize ingenioase, 
pline de gingășie șî umor. Poți 
merge dacă vrei într-o... grădi
nă zoologică. Animalele nu 
sînt vii, ce-i drept, sînt de car
ton, dar dacă ești în stare să 
le potrivești bine (pentru că 
toate sînt tăiate pe jumătate) 
Intr-un minut, iei un 
Mergi pe urmă să te 
fiezi la „Foto-studio“, 
în „sala oglinzilor" sau 
celor mai frumoși" 
dintre toți, tu arăți
bine I), te duci în „sala tricicle
telor" sau a „ghicitorilor". Și, 
dacă-ți permit... pantalonii, iți 

i drumul și pe tobogan. Cine 
ător, poate să tragă și în 

cu pușca și să vi- 
Cfaț» e pescar este 
jggciscă. Urci niște 

îi dai dru- 
^jiră fund și 

înfWțrîă să-ți pice 
bogată : o 
niște bom- 
un morcov.
bucuri, 
nu-ți 

pot 
anului

■d • M
1 «W

(Aspect de la revelio
nul organizat la Uzinele 
„Republica" din Capi
tală).

Pintilie", Fabrica de tricotaje 
„Moldova", Depoul C.F.R., 
I.R.T.A., alături de numeroși 
studenți și elevi, ei veneau să 
petreacă noaptea Anului Nou la 
revelionul tineretului 
de către Comitetul 
U.T.M. Iași.

Și cînd ceasul din
latului a bătut cea de a două
sprezecea lovitură din anul 1960, 
în sală a răsunat puternic „La 
mulți ani!", Tradiționala urare 
rostită cu acest prilej a 
șat retrospectiv bogatele 
tate pe care tinerii
studenți și elevi ieșeni le.au 
ținut în anul 1960.

Se dansează; se ride. Peste 
e voie bună, entuziasm, 
cuvînt aparte merită artiștii 
la , Teatrul Național
Alecsandri", Opera de Stat, or. 
chestra de muzică populară
„Doina Moldovei" care prin
programele prezentate au între
git atmosfera de voie bună, en- 
tuziasm in care tinerii ieșeni au 
petrecut noaptea de Anul Am.

organizat 
Orășenesc

turnul pa-

infăți- 
rezul- 

muncitori, 
ob-

tot
Un 
de

„Vasile

l

O mie de tineri do
brogeni au in
trat într-o lume 

de basm. Palatul 
sporturilor din Con
stanța este în ceasu
rile acestea un palat 
al veseliei și al tine
reții. Cine nu cunoaș
te zîmbetul optimist 
și molipsitor al do
brogeanului, al stăpi- 
nului pământurilor 
înfrățite dintre Dună
re și Mare ! în bogă
ția de produse agrico
le obținute în anul 
1960, este adunată 
munca colectiviștilor 
și tractoriștilor do
brogeni, a celor ce 
petrec în această sea
ră un revelion minu
nat. Despre optimis
mul lor vorbește a- 
cum tradiționalul plu
gușor. Și dacă cel 
care urează este mai 
scund decît cușma 
care o poartă pe cap. 
tovarășii lui însă, 
zdr aveni flăcăi cu 
clopote, bice și buhai.

ii însoțesc uralele cu 
mult tîlc:
„In Dobrogea de altă 

data 
creștea 

piatră 
Dobrogea astăzi este 

vatră
De belșug și nu de 

piatră".
Colindătorii au ple

cat, orchestra a tăcut 
și ea. Tinerii își pri
vesc cu atenție ceasu
rile. Sînt ultimele cli
pe ale vechiului an. 
Toți ascultă urările 
Președintelui Prezi
diului Marii Adunări 
Naționale, tovarășul 
Ion Gheorghe Mau
rer. S-a consumat și 
ultimul minut al ve
chiului an. Urările ti
nerilor fac cor comun 
cu glasul metalic al 
zecilor de vapoare an
corate în port și în 
radă. S-a sftrțit un 
an. Un an de muncă 
rodnică, un an de 
mari succese. A ince-

Batea vînt și

an nou în 
conducerea

put un 
care, sub 
partidului, traducînd 
în viață sarcinile ce
lui de al III-lea Con
gres, alături de între
gul nostru popor ti
nerii colectiviști și 
tractoriști vor face ca 
ogoarele să rodească 
și mai mult.

Îmi privesc mese
nii, tovarășii din jur. 
Tractoristul Lucian 
Marinescu, șef de 
brigadă la S.M.T. Bă- 
neasa, 
mult 
plan a 
nul ce 
preună 
membri 
titlul și drapelul de 
brigadă fruntașă. La 
ce se gîndește el a- 
cum ?

— Mă strădui ca pe 
terenurile lucrate 
noi să realizăm 
producție medie 
hectar cu 100 kg 
gri» și at 200 kg

depășind cu 
sarcinile de 
cîștigat în a- 
a trecut, îm- 

cu ceilalți 
ai brigăzii,

de
6 

la 
la 
de

porumb mai mare de
cît cea planificată. 
Vreau ca drapelul să 
rămînă și anul acesta 
tot în brigada noas
tră.

Noului an — o fe
tiță de o șchioapă — 
Moș Gerilă îi prezin
tă acum cîțiva tineri 
colectiviști de la masa 
noastră.

— Fii veselă, rîzi 
cu noi — o îndemnă 
Marin Crînguș, secre
tarul organizației de 
bază U.T.M. de la 
G.A.C. „23 August" 
din Cumpăna. Repre
zinți un 
vrem să 
colte și 
Tinerii 
angajat 
în anul 
ducțiile în mii de ki
lograme la hectar.

— Hambarele îna
intașului tău — anul 
1960 — tinerii din e- 
chipa noastră le-au 
umplut obfinind de 
pe fiecare hectar a-

an în care 
obținem re
ntai bogate, 

noștri s-au 
să măsoare 
acesta pro-

proape 2000 kg de 
grîu și peste 5000 kg 
porumb
Bobe Marin, 
vist fruntaș 
Chirnogeni.

— Fii fără 
Vom munci 
mai multă nădejde și 
mărind hambarele și 
construind altele noi 
le vom vîrfui cu pro
duse.

1000 de tineri, 1000 
de gînduri, mii de 
vise pentru îndepli
nirea cărora ei vor 
munci în acest an 
sporind rodnicia o- 
goarelor. Bucura- 
ți-vă, petreceți, zbu- 
rați spre înălțimi 
către culmile știin
ței, artei, ale vie
ții noi din patria 
noastră iubită. Ca tu
turor oamenilor mun
cii v-au fost deschise 
de partid toate dru
murile, tineri dobro
geni,

I- ȘERBU

îi spune 
colecti- 
de la

grijă, 
cu și

a (

te 
dai 
să

trece 
lui. P 
merr.

4

cc

premiu, 
fotog ra
te duci 
in „sala 
(desigur, 

cel mai

l,n
/e □ -o prada 

sticlă cu spumos, 
boa ne

Te 
amuzi 
seama 
treacă 
1961.

Dimineața, cînd ai plecat, 
de-acolo, vesel, cîntînd, opti
mist, orașul te-a întîmpinct 
proaspăt, frumos, tînăr.

Ai petrecut revelionul la Pa
lat ! N-ai întîlnit aici nici regi, 
nici prinți, nici pe lacheii lor. 
Nu i-ai întîlnit decît pe priete
nii și tovarășii tăi de muncă. A 
fost o seară minunată, pe care 
n-o vei uita tot anul. A fost 
maî frumoasă ca cea din anul 
trecut, dar mai frumoasă va ft 
desigur, cea din anul viito'- A 
fost o surpriză, o bucurie de 
neuitat pe care ți-a dă.uit-o 
partidul. Lui mulțumește-* ’ 
tru tot ce ți-a fost dat in seo-c 
aceasta, pentru viața fericita 
din scumpa noastră patre.

...Parcă cineva ne-ar fi 
un basm minunat, pe care 
l-am ascultat vrăjiți, cu ocw 
larg deschiși de înaintare.

sau chiar... 
distrezi, te 
nespus. Nici 
cît de repede 
primele ore ale

te de bor 
trecerea

contul
sit de
nici s
se de
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în trenul accelerat 503
în fiecare loc de petrecere 

a. >revelionului au fost lucruri 
Interesante, inedite, nume- 
roase surprize- Dar cum și-au 
p’etrecut revelionul cei care în 
această noapte au fost la lo
cul lor de muncă obișnuit 2

Iată, reporterul nostru a 
mers în această noapte prin
tre ei.

Sîntem în Gara de Nord. 
Cine n-o cunoaște? Tuburile 
fluorescente împrăștie o lumi
nă albă ca un abur argintiu. 
Forfota. Unele trenuri au so
sit din cursă. Locomotivele 
răsuflă ușurate. Răsuflă bucu
roși și călătorii- Au sosit la 
timp. își vor petrece revelio
nul între ai lor. Dar multe 
alte trenuri sînt pregătite să 
plece în cursă. Călătorii se 
grăbesc să-și ocupe locurile. 
Ei își jjor petrece revelionul 
într-un chip foarte original. 
Pe tren, călătorind.

Controlez capetele de linie. 
Mă uit pe fiecare tablă pe 
care stă scris felul trenului, 
numărul, distanța pe care o 
parcurge și ora la care plea
că. Mă opresc la unul: acce
leratul 503 Vicșani, ora 23,16. 
O garnitură lungă de 13 va
goane. Unele vagoane au des
tinații diferite. Ele rămîn in 
diferite localități: la Bicaz, la 
Pașcani, la Suceava. Mă apro
pii de locomotivă. Pacificul 
231042 e învăluit de abur. Ca
zonele au o presiune puterni
că. Mecanicul și fochistul 
controlează focul, presiunea, 
robinetele de ulei, citesc ca
dranele aparatelor de măsurat 
și comentează asupra stării 
generale a locomotivei, ca în 
oricare altă zi obișnuită de 
xnsmsă.

Fochistul un băiat tînăr, 
urcă sus pe locomotivă, iar 
mecanicul controlează ceva pe 
la roți. în clipa aceea se auzi 
cocea crainicului: „Trenul ac
celerat 5B3 pleacă peste cinci 
—. iute* *.  Mă apropii de ei fi 
le arăt delegația. Zîmbesc.

HAVANA 31 (Agerpres). — 
TASS transmite : în noaptea 
de 30 spre 31 decembrie a 
avut loc o ședință a Consiliu
lui de Miniștri al Cubei. 
După ședință a fost dat publi
cității un comunicat oficial în 
care, printre altele, se spu
nea : „Guvernul revoluționar 
a aflat din surse demne de 
încredere că Agenția centrală 
de investigații, condusă de 
Allen Dulles și Pentagonul 
au întocmit un plan provoca
tor de cotropire a teritoriilor 
țării de către infanteria mari
nă americană.

în noaptea de 30 spre 31 
decembrie, ministrul Afaceri
lor Externe al Cubei, Râul 
Roa, a plecat la New York.

TASS transmite: în noaptea 
de 1 ianuarie, în fața celor 
peste 10.000 de persoane adu
nate pentru a întîmpina Anul 
Nou, pe terenul de sport al o- 
rășelului universitar din Ha
vana, a luat cuvîntul Fidel 
Castro.

Fidel Castro a relevat că 
guvernul revoluționar ia toa
te măsurile necesare pentru a 
preîntîmpina pericolul unei 
agresiuni armate directe a 
Statelor Unite împotriva Cu
bei.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 2 ianua
rie Faure Chomon Mediavilla, 
ambasadorul Republicii Cuba 
în U.R.S.S., a organizat o re
cepție în cinstea sărbătorii na
ționale a țării sale, cea de-a 
doua aniversare a revoluției 
din Cuba.

în cursul recepției care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească și cordială au 
rostit cuvîntări ambasadorul 
Faure C. Mediavilla și Nikita 
Hrușciov.

*
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Salutăm cu
ceririle revoluționare ale po
porului cuban care, eliberîn- 
du-se din robia colonială și 
de sub jugul monopolurilor 
străine, a instaurat orîndui- 
rea pentru care a luptat cu 
arma în mină, a declarat 
N. S. Hrușciov la recepția de 
la ambasada Cubei.

N. S. Hrușciov a arătat că 
acum din Cuba sosesc știri a- 
larmante. Se anunță că cei 
mai agresivi monopoliști din 
S.U.A. pregătesc o agresiune 
directă împotriva Cubei. Tot
odată ei încearcă să prezinte 
lucrurile ca și cum în Cuba 
s-ar construi, sau ar fi fost 
construite baze sovietice pen
tru rachete îndreptate împo
triva S.U.A.

Se știe prea bine că aceasta 
este o calomnie josnică, a sub
liniat N. S. Hrușciov. „Nici în 
Cuba și nici în alte țări nu 
există baze militare ale U- 
niunii Sovietice".

Vorbind despre politica 
creării de baze militare pe te
ritorii străine, Hrușciov a re
levat că „această politică a 
fost o idee fixă a actualului 
guvern al Statelor Unite ale 
Americii". Aceasta nu este o 
politică de pace, ci o politică 
de război, o politică agresivă, 
a spus N. S. Hrușciov. Noi 
sîntem împotriva unei aseme
nea politici și condamnăm ac
țiunile tuturor guvernelor care 
o promovează.

N. S. Hrușciov a arătat că 
guvc—nul Eisenhower, care-ș: 
trăiește ultimele zile, cuce e 
politică extrem de per 
incercind să înăbuș»

— Foarte bine. Vino cu noi 
să „petrecem." împreună.„

Sus tn marchiză ne-am cu
noscut mai bine. Mecanicul, 
comunistul Gheorghe Macrea, 
are 51 de ani. Muncește în 
această meserie de 20 de ani, 
are familie, soție, doi copii și 
un ginere. Toți locuiesc în 
aceeași curte, undeva în car
tierul Giulești. Fiu-său, Dra- 
gomir, este tot mecanic, are 
numai 26 de ani dar are deja 
la activ 6 ani de muncă pe 
locomotivă. Fochistul, candi
datul de partid Ene I. Gheor
ghe, are doar 24 de ani. E 
înalt, bine legat, cu ochi al
baștri și, ca să pară mai 
matur, și-a lăsat mustață.

Trenul aleargă ca un bolid, 
înghițind kilometri unul după 
altul. Locomotiva soarbe cu 
nesaț depărtările, prăvălind 
aburul ce țișnește pe la pis
toane. In cuptor cărbunii pe 
care-i aruncă fochistul se în
roșesc intr-o clipă. Ceasul își 
bate ritmul obișnuit. Dar șase 
ochi îl privesc cu înfrigurare. 
Mai sînt cîteva minute pînă 
la ora zero. Mecanicul, scru
tează cu privirile ochii roșii 
și verzi ai semafoarelor care 
le dau cale liberă. Dar iată în 
stingă puzderie de lumini. Me
canicul și fochistul cunosc 
semnificația noii constelații 
de la Brazi-Ploiești; aici se 
construiește cea mai mare și 
mai modernă rafinărie, alături 
de Rafinăria nr. 7. Pe șantier 
e liniște. Constructorii își pe
trec, la această oră, revelio
nul. Despre succesele lor se 
poate însă vorbi. Lucrările 
prevăzute în grafic au fost 
terminate cu 10 zile înainte 
de termen. Se poate vorbi, de 
asemenea, despre victoriile 
cucerite de colectivul Rafină
riei nr. 7 Brazi. Planul de pro
ducție a fost depășit, iar eco
nomiile planificate pe 1960 au 
fost realizate în 11 luni.

Din săli 
și de pe stadioane
• Tradiționalul cros inter

național desfășurat în seara 
ziieî de 31 decembrie pe 
străzile orașului Sao Paolo a 
revenit argentinianului Os- 
waldo Suarez, care a reali
zat pe un traseu în lungime 
de aproximativ 5.000 m. 
timpul de 22”25’’ 1/10. De 
remarcat că Suarez cîștigă 
pentru a treia oară conse
cutiv această competiție. Pe 
lacul doi s-a clasat cunos
cutul atlet din R.D. Germană 
Hans Grodotski — 22’25” 9/10 
urmat de belgianul Eugene 
Allonsius => 22’27'* ’9/10.

• După 4 runde în tur
neul Internațional de șah de 
la Hasting în fruntea clasa
mentului se găsesc la ega
litate Igor Bondarevski 
(U.R.S.S.) și Svetozar Gligo- 
ricî (Iugoslavia) fiecare cu 
cit© 2'A puncte șî o partidă 
întreruptă. în clasament ur
mează Littlewood (Anglia) și 
L. Szabo (R.P. Ungară) cu 
cite 2 puncte și o partidă 
întreruptă.

• Viitoarea ediție a Jocu
rilor Sportive Mondiale Uni
versitare (Universiada) se va 
desfășura între 26 august și 
3 septembrie 1961 la Sofia. 
Programul acestei competiții 
cuprinde următoarele disci
pline : atletism, înot, polo 
pe apă, baschetbal, voleibal, 
scrimă, tenis și gimnastică.

• La 15 ianuarie se va 
desfășura la Praga întîlnirea 
revanșă de handbal in 7 din
tre echipele selecționate 
masculine ale R.S. Ceho
slovace și R.P. Polone din 
cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. In pri
mul meci disputat la Varșo
via echipa cehoslovacă a 
terminat învingătoare cu 
scorul de 24-12. In vederea 
acestui nou joc, echipa ceho
slovacă se pregătește cu 
intensitate. Din lot fac parte 
printre alții cunoscuții inter
naționali : Vicha ArnoSt, Cer- 
mak, Frolo, Herman, Rada și 
Trojan.

— Si aici, la rafinărie, sînt 
muncitori care petrec noap
tea de revelion la locul de 
muncă, spune tînărul fochist 
Ene Gheorghe.

— Da, sînt, îi răspunde me
canicul privind într-acolo.

— Ce peisaj minunat, excla
mă iară tînărul. Știți, îmi 
place așa de mult să privesc, 
noaptea, șantierele!

Dar mecanicul Macrea nu 
mai e atent la discuție. Am 
înțeles de ce. Urmărea acele 
ceasornicului. Minutarul se 
apropia de cifra 12. Un mo
ment emoționant. Ne priveam 
unul pe altul, zîmbind. Încet, 
mecanicul ridică mina spre 
maneta semnalului. Zece se
cunde... cinci secunde... două... 
una... Un sunet strident iz
bucni în largul nopții. Ne 
strîngem miinile și ne urăm 
la mulți ani, succese în mun
că, în anul pe care l-am în
ceput în marchiza unei loco
motive. Ne aplecarăm apoi 
peste ușa de la marchiză. Se 
apropia Ploeștiul. Se auzeau 
sirenele fabricilor. In acest 
moment, în compartimentele 
vagoanelor, se sărbătorea, în
tr-un mod original, revelio
nul. întovărășitul Dumitru 
Mîrț, din satul Mircești, raio
nul Pașcani, împreună cu Ma
ria, nevastă-sa, se află într-un 
compartiment din vagonul 
nr. 4. Veniseră cu treburi pe 
la București. Scoaseră pe mă
suță cozonac și desfundară o 
damigeana de vin dintr-al lor, 
al întovărășiților din Mircești. 
Omul închină cu soția un pa
har cu vin apoi se duse în 
compartimentul alăturat să-l 
poftească la o gustare și la o 
„dușcă" de vin pe un moldo
vean de-al lor, din Dolhasca. 
Pînă la urmă, în comparti
mentul unde se afla întovără- 
fitul din satul lui Vasile Alec- 
sandri, veni și un ofițer, apoi 
conductorul de tren. Cîntară 
„La mulți ani", își făcură 
urări pentru noul an.

...Si trenul mergea mai de
parte. Orașele fi satele rămî- 
neau în urma sa ca niște sal
be de lumină. Un belșug de 
lumină parcă neobișnuit. Pre
tutindeni oamenii muncii pe
treceau, pretutindeni tn țară, 
e veselie, bucurie, optimism. 
Iată Buzăul, Rîmnicu-Sărat, 
Mărășeștii, Romanul, Bacăul. 
De la marchiza lor, mecani
cul și fochistul ie salută. Ei 
petrec revelionul cu țara în
treagă, chiotul locomotivei sa
lută cu un strigăt de bucurie 
și voie bună.

în zori, trenul ajunge și la 
Bicaz, ca un semn, ca o veste 
despre noul an, ca un salut 
adus celor care au ridicat mi
nunata cetate a luminii din 
bătrîna Moldovă,

Un tren străbătea țara în 
noaptea Anului Nou. La co
manda lui, doi oameni au pe
trecut revelionul trecînd în 
revistă aproape o țară în
treagă, cu inimile pline de 
mîndrie și bucurie. A fost un 
revelion bucuros.

V. CĂBULEA

Zile de vacdnțâ în tabăra pionierilor și școlarilor de Ia Sinaia.

Anul 1961 — în aspirațiile 
sportivilor sovietici

în ajunul Anului Nou un 
corespondent al agenției TASS 
i-a rugat pe cei mai valoroși 
sportivi sovietici — campioni 
olimpici și recordmani să-și 
împărtășească impresiile des
pre anul care s-a încheiat și 
despre planurile lor pe 1961. 
Iată cîteva dintre aceste de
clarații :

Piotr Bolotnikov : — în anul 
care a trecut am obținut o 
medalie olimpică de aur și 
am corectat recordul mon
dial în cursa de 10.000 m.

în acest an intenționez să 
dobor cel de-al doilea record 
mondial a lui Vladimir Kuț, 
în probă de 5.000 m. Timpul 
obținut de mine toamna tre
cută la Kiev, care este la nu
mai trei secunde de record 
îmi dă speranțe să încerc 
noul asalt.

Viktor Kapitonov : — După 
ce am cîștigat la Roma meda
lia de aur în cursa cic'istăde 
fond mi-am „părăsit" sportul 
preferat. înapoindu-mă în 
patrie am înotat, m-am ocu
pat de gimnastică, am jucat 
baschet, numai pe bicicletă 
nu am mers.

Nu mi-am trădat oare spor
tul preferat ? Desigur că nu. 
Mă străduiesc pur și simplu 
înaintai noului sezon să-mi 
mențin condiția fizică. Iar

Cu plugușorul printre cei careau petrecut revelionul la Cama 
valul tineretului din sălile Palatului R.P.R.

Foto : R. VAS I LE

Sosirea in Capitală a unei delegații guvernamentale
economice a Republicii Cuba

O delegație guvernamentală 
economică a Republicii Cuba 
a sosit luni după-amiază în 
Capitală. Delegația condusă de 
Hector Rodriguez Lompart, 
ministru adjunct al Afacerilor 
Externe va purta tratative cu 
privire la schimburile comer
ciale romîno-cubane în anul 
1961.

Scriitorului Molter Karoly i-a fost conferit 
Ordinul „Steaua Republicii Populare Romine" 

Clasa lll-a
Prezidiul Marii Adunări Na

ționale a R. P. Romine a emis 
un Decret prin care scriitorului 
Molter Karoly i a fost conferit 
Ordinul „Steaua Republicii 
Populare Romîne“ Clasa ă lila, 
pentru merite în creația literară,

aceasta se realizează prin 
așa-numita odihnă activă.

în noul sezon sportiv vreau 
să particip din nou la „Cursa 
păcii". Probabil că voi parti
cipa la Turul Franței care în 
acest an se va organiza și 
pentru amatori. Aș vrea să 
particip de asemenea la o 
serie de concursuri amicale 
cu fondiștiî italieni și elve 
țieni, la cursa ciclistă unio
nală de mai multe zile și la 
alte competiții de amploare.

Larisa Latînina : —< A ieși 
învingător la Jocurile Olimpi
ce și a pierde titlul de cam 
pion al țării tale-ar părea un 
paradox. Nu este însă așa. în 
U.R.S.S. gimnastica a atins o 
dezvoltare atît de mare incit 
chiar sj locul doi pe care 
l-am ocupat în campionatul 
țării este foarte meritoriu.

In ianuarie voi evolua ca 
membră a selecționatei țării 
la întrecerile gimnaștilor din 
Uniunea Sovietică cu cei din 
S.U.A., iar apoi, probabil, voi 
participa la întîlnirea cu 
sportivii japonezi — unii din
tre cei mai valoroși din lume.

Irina Press : — Am prilejul 
destul de des să tna întrec 
'jhiar cu propria mea soră. 
De mai mulți ani între mine 
și Tamara are loc o dispută 
familială tacită. De îndată ce

Delegația guvernamentală 
economică a Republicii Cuba 
a fost salutată la sosire, în 
Gara de Nord, de tovarășii 
Ana Toma, adjunct al minis
trului Comerțului, Vasile Du
mitrescu, adjunct al ministru
lui Afacerilor Externe, pre
cum și funcționări superiori 
din aceste ministere.

ou prilejul împlinirii vîrstei de 
70 de ani.

înalta distincție i-a fost înmî- 
nată scriitorului Molter Karoly 
în cadrul unei solemnități care 
a avut loc la Tg. Mureș.

( Agerpres)

una din noi stabilește un re
cord mondial, un succes si
milar obține și cealaltă. Așa 
sînt caracterele noastre... agi
tate.

Ce va fi mai departe ? în 
primul rind intenționăm să 
învățăm în continuare foarte 
bine pentru a deveni buni 
ingineri. în ce privește spor
tul, sper să depășesc în se
zonul următor 5.000 de puncte 
la pentatlon, precum și să 
parcurg distanța • de 80 me
tri garduri, cu timpuri de 
10”5/10 sau 10”4/10.

Oleg Grigoriev : — Cel mai 
îmbucurător eveniment al a- 
nului care s a încheiat a fost 
pentru mine victoria pe rin
gul olimpic din Roma. în 
prezent am început să mă 
pregătesc în vederea campio
natelor țării care vor avea 
loc în februarie. Nu-mi es:e 
ușor să găsesc timp pentru 
antrenamente : învăț intr-o 
școală medie tehnico-indus
trială. In anul acesta voi ter
mina anul III și voi începe 
munca de pregătire a diplo
mei.

Cu toate acestea sper că nu 
mă voi face de rîs nici în 
campionatul țării și nici la 
campionatele Europei care se 
vor desfășura la Belgrad,

Cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a R. P. Romine

SOFIA 1 (Agerpres). — In 
seara zilei de 30 decembrie a 
avut Ioc la clubul activiștilor 
culturali din Sofia o seară închi
nată Republicii Populare Romî- 
ne, cu prilejul celei de-a 13-a 
aniversări a proclamării R. P. 
Romîne. Prof. Boris Spasov, pro. 
rectorul Universității de stat din 
Sofia, a vorbit despre succesele 
obținute de poporul romîn sub 
conducerea Partidului Muncito
resc Romîn în construirea socia
lismului, despre contribuția Re
publicii Populare Romîne la con.

Semnarea 
unui acord economic 
sovieto-vest-german

MOSCOVA (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dat publicității comu
nicatul oficial cu privire la 
semnarea la 31 decembrie, la 
Bonn, a unui acord pe ter
men lung cu privire la schim
bul de mărfuri și plăți pe pe
rioada anilor 1961—1963, a 
unui protocol privind prelun
girea valabilității acordului 
în problemele generale ale co
merțului și navigației și a 
unui protocol referitor la 
schimbul de mărfuri în anul 
1961 între U.R.S.S. și R.F.G.

Acordul pe termen lung 
prevede sporirea comerțului 
dintre cele două țări în de
curs de trei ani cu aproxima
tiv 35 la sută în comparație 
cu volumul comerțului în 
anii 1958—1960.

In importul sovietic din 
R.F.G. continuă să ocupe un 
loc important livrările de uti
laje pentru industriile chimi
că, alimentară, a celuloze-; și 
hîrtiei, o serie de alte utilaje, 
precum și nave. Principalele 
mărfuri ale exportului sovie
tic în R.F.G. vor fi petrolul 
și produsele petroliere, che
restea, minereuri de metale 
feroase, cereale, mașini și uti
laje, precum și alte mărfuri.

Puternice manifestații 
ale greviștilor belgieni

BRUXELLES 2 (Agerpres). 
— La 2 ianuarie, cea de-a 14-a 
zi a marii greve, atît capitala 
cit și alte centre belgiene im
portante au fost din nou zgu
duite puternic de mișcări de 
protest și demonstrații împo
triva așa-zisului proiect de 
lege de „economii".

La mitingul care a avut loc 
în orașul Mons, de pildă, par
ticipanții au chemat la conti
nuarea grevei și transforma
rea ei în grevă generală, au 
mai cerut ca regele Baudouin 
să primească pe principalii lor 
conducători, au baricadat

Partidele comuniste din Indonezia 
și Chile aprobă Declarația 

de la Moscova
DJAKARTA 2 (Agerpres) — 

TASS transmite : La Djakarta 
a avut loc cea de-a doua ple
nară a C.C. al P.C. din Indo
nezia. Participanții la plena
ră au ascultat și au aprobat 
raportul politic al Biroului 
Politic prezentat de Aidit, 
președintele C.C. al P.C. din 
Indonezia și raportul prezen
tat de Lukman, vice-preșe- 
dinte al C.C. al P.C. din Indo
nezia, cu privire la activita-

EVENIMENTELE DIN LAOS
HANOI 2 (Agerpres). — 

TASS transmite : Trupele gu
vernului legal al Laosului îm
preună cu unitățile de luptă 
Patet Lao au eliberat de rebeli 
capitalele provinciilor Fong- 
Săli (nordul Laosului) și 
Xieng-Kuang (partea de est a 
Laosului).

Postul de radio ai guvernu
lui legal laoțian „Vocea Lao
sului" a comunicat unele amă
nunte în legătură cu operațiu
nile militare desfășurate în a- 
ceste regiuni împotriva rebe
lilor.

La Xieng-Kuang majorita
tea ofițerilor și soldaților 
rebeli s-au predat trupelor 
guvernamentale, restul au fu
git spre sud.

Locuitorii orașului au ieșit 
pe străzi și au făcut o primi
re caldă trupelor guverna
mentale și unităților de luptă 
Patet Lao.

în același timp, în provin
cia Fong-Sali trupele guverna
mentale în strînsă cooperare 
cu unitățile de luptă ale Patet 
Lao au eliberat capitala pro
vinciei. Comandantul rebeli
lor, maiorul Kham Son a fost 
făcut prizonier.

Acest agent al generalului 
Nosavan dezlănțuise la 22 
decembrie rebeliunea în capi
tala provinciei declarînd că 
acționează împotriva guver
nului lega! al prințului Su
vanna Fumma.

După eliberarea orașului 
Fong-Sali locotenent-colonelul 
Kham Ucn, comandantul tru
pelor guvernamentale din a- 
ceastă regiune a comunicat că 
in această provincie au fost 
create autorități legale credin- 
cioase guvci oului condus dc 
prințul Suvanna Fumma.

El a comunicat de aseme
nea că va colabora cu parti
dul Neo Lao Haksat in vede- 

solidare.a păcii în Balcani și în 
lumea întreagă.

★
PEKIN 1 (Agerpres). — Cu 

ocazia sărbătoririi celei de.a 13-a 
aniversări a proclamării Repu. 
blicii Populare Romîne, la Uni
versitatea din Pekin, a fost des
chisă o expoziție de fotografii 
despre realizările Republicii 
Populare Romîne.

Cu același prilej 4.000 stu- 
denți au vizionat filmul „Pe dru
murile Romîniei".

Prezentarea filmului a fost 
precedată de o conferință despre

Opinia publică mondială este indignată 
de noua explozie nucleară franceză
• Telegrama de protest a F. M. T. D.

• Declarația F. S. M.
BUDAPESTA 31 (Agerpres). 

— Secretariatul Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat a trimis o telegramă 
de protest guvernului francez 
în legătură cu experiențele 
nucleare din Sahara.

Acum cind popoarele lumii 
cer încetarea experiențelor 
nucleare și dezarmarea gene
rală, se spune in telegramă, 
guvernul francez, sfidînd opi
nia publică africană și mon
dială a efectuat cea de-a treia 
explozie atomică in Sahara.

Tineretul lumii a aflat cu 
indignare despre această ex
plozie. In numele celor 101 
milioane de membri ai săi 
F.M.T.D. protestează cu hotă- 
rîre împotriva acestui act cri
minal care amenință viața 
popoarelor africane și a între
gii omeniri.

O telegramă cu un conținut 
asemănător a fost trimisă 
Consiliului de Securitate al 
O.NU.

★
PRAGA 1 (Agerpres). — La 

31 decembrie Federația Sindi
cală Mondială a dat publici
tății o declarație în care cali- 

străzile principale, au blocat 
ore în șir circulația, au măr- 
șăluit pe străzi cerînd demi
sia guvernului.

Agenția Reuter adaugă că la 
2 ianuarie încă 500 de docheri 
din Anvers și Ostenda s-au a- 
lăturat grevei, refuzînd să în
carce navele care veneau sau 
plecau din port.

La mitingul din orașul Na
mur, cei 1.200 greviști pre- 
zenți au propus ca ziua de 3 
ianuarie să fie proclamată „zi 
de rezistență și de doliu". Mi
tingul s-a încheiat cu strigă
tele de „grevă generală".

tea delegației partidului la 
Consfătuirea de la Moscova a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești.

HAVANA 2 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina trans
mite din Santiago (Chile) că 
Partidul Comunist din Chile a 
aprobat în unanimitate Decla
rația Consfătuirii de la Mos
cova a reprezentanților parti
delor comuniste și muncito
rești.

rea traducerii în comun în 
viață a politicii guvernului le
gal îndreptate spre realizarea 
păcii, neutralității și prieteniei 
naționale.

După eliberarea orașului 
Xieng-Kuang, guvernul regal 
al Laosului a dat publicității 
o declarație în care salută for
țele armate și populația de la 
Xieng-Kuang.

în declarație se menționea
ză că „această mare victorie 
are o uriașă importanță poli
tică și militară". Ea „confirmă 
patriotismul forțelor armate 
ale guvernului și ale forțelor 
Patet Lao în lupta lor împo
triva rebelilor lui Fumi Nosa
van — Boun Oum — lacheii 
imperialismului american, a- 
testă faptul că întregul popor 
al Laosului are încredere în 
guvernul legal condus de prin
țul Suvanna Fumma și este 
gata să ajute forțele lui arma
te să curețe Laosul de rebeli".

HANOI. — La 1 ianuarie 
reprezentantul guvernului le
gal al Laosului, Quinim Fol- 
sena și președintele Comitetu
lui Central al Partidului Neo 
Lao Haksat, prințul Sufanu- 
vong, au adresat primului mi
nistru al Laosului, prințul Su
vanna Fumma o telegramă în 
care îl invită să se înapoieze 
cit mai grabnic în Laos.

Reproducînd această știre 
transmisă de postul de radio 
..Vocea Laosului", Agenția 
Vietnameză de Informații a- 
daugă că Suvanna Fumma 
care se află în prezent în 
Cambodgia este invitat să se 
situeze în fruntea activității 
practice a guvernului legal și 
să-și asume conducerea for
țelor armate ale țării. 

însemnătatea zilei de 30 Decern, 
brie.

♦
HANOI 1 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de a 13-a aniver
sări a R. P. Romîne, la 29 de
cembrie au fost prezentate la 
Clubul Internațional din Hanoi 
filmele „Scurtă istorie" și „Se. 
crețul cifrului". Au participat 
Nguyen Duc Quy, ministru ad
junct al Culturii, Vo Thuari Nho, 
ministru adjunct al Educației, 
funcționari de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, Ziâriști. 
Au participat, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice.

fică cea de-a treia explozie a- 
tomică franceză din Sahara 
drept „o adevărată sfidare a 
opiniei publice mondiale și a 
rezoluției adoptată de cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U.”. Declarația, 
care subliniază că „explozia 
constituie o provocare", con
damnă acest „nou act de agre
siune al guvernului francez" 
și cheamă toate organizațiile 
și oamenii muncii din întrea
ga lume „să-și manifeste îm
potrivirea față de această po
litică a cursei înarmărilor”.

Noi planuri agresive 
ale S. U. A. împotriva Cubei 

Consiliul de Securitate va discuta 
declarația Cubei în această problemă

Cuvîntarea lui Fidel Castro 
la mitingul de la Havana

HAVANA 2 (Agerpres).

Recepfia de la Ambasada Cubei 
din Moscova

Mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov 

lui Fidel Castro
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 31 de
cembrie N. S. Hrușciov a 
adresat lui Fidel Castro un 
mesaj cu prilejul celei de-a 
doua aniversări a victoriei re
voluției populare în Cuba, 
precum și cu prilejul Anului 
Nou.

Relevînd că poporul cuban 
pășește în cel de-al treilea an 
al existenței sale ca stat in
dependent și democratic în 
condițiile unui mare avînt pa
triotic și de muncă, N. S. 
Hrușciov scrie :

Oamenii sovietici admiră 
bărbăția, eroismul și entuzias
mul patrioților cubani care, 
sfidînd forțele reacțiunii, au 
dovedit dușmanilor imperia
liști că unitatea poporului și 
dragostea lui față de patrie 
constituie o forță de neîn
vins.

N. S. Hrușciov subliniază 
că Cuba a și adus o contribu
ție neprețuită la cauza comu
nă a luptei împotriva colo
nialismului și imperialismului 
și că succesele ei sînt succe
sele mișcării de eliberare na
țională din întreaga lume.

„Poporul cuban poate con
ta totdeauna pe solidaritatea 
și sprijinul poporului sbvietic 
în lupta pentru independența, 
libertatea sa și dezvoltarea 
economiei naționale", scrie 
N. S. Hrușciov.

în încheierea mesajului de 
salut sînt exprimate urări de 
noi succese Republicii Cuba 
în construcția de stat, econo
mică și culturală.

NEW YORK J (Agerpres). — 
In seara zilei de 31 decembrie, 
Râul Roa, ministrul Afacerilor 
Externe al Cubei, a cerut eoni o~ 
carea de urgență a unei ședințe 
a Consiliului de Securitate, de. 
clarind că Statele Unite sînt gata 
să treacă in cîteva ore la un act 
de agresiune militară împotriva 
Cubei.

★
NEW York 2 (Agerpres). — 

De la sediul O.N.U. se anun
ță că la 4 ianuarie va avea 
loc o ședință a Consiliului 
de Securitate în cadrul căreia 
se va examina declarația Cu
bei cu privire la pericolul 
unei agresiuni din partea 
S.U.A., împotriva suveranită
ții Cubei.

Imperialiștii doresc război, 
a spus Castro. Ei trăiesc și se 
îmbogățesc pe socoteala -i:- 
boaielor. Popoarele, însă, 
doresc războaie, popori.. 
ban nu vrea război. Se 
spune, însă, cu hotărî--: :• 
dacă Cuba va fi supusă net 
agresiuni cubanii vor lupii 
pînă la ultima picătură zt 
singe. Nimic nu va pzz-:z 
poporul nostru. Popoarele r.-.'. 
invincibile. Guvernul 
ționar și poporul Cubei pârele 
în front comun înainte, s-z 
steagul cauzei drepte.

cubană. Actualul guvern al 
S.U.A., a spus el. s-a demas
cat în fața întregii lumi ca 
gu.v&rn care duce o poL: -:î 
extrem de reacționară in inte
resul monopoliștilor și al cc 
lonialiștilor războinici.

Sperăm, a declarat N*.  =
HrUșciov, că în S.U.A. se 
găsi destui oameni cu mm: - * 
sănătoasă care să nu pem u 
înfăptuirea planurilor agree - 
ve, să nu îngăduie •
reacțiunii să aducă lumea in 
pragul unui război. Nimeni - i 
trebuie să împiedice popor— 
Cubei să instaureze la el i- 
Casă rînduielile sale proprii ri 
să-și construiască viața sa 
cum dorește. Trebuie să i e 
stins la timp focarul periculos 
al incendiului care se aprinde 
în Laos, să fie convocată de 
Urgență o conferință a state
lor după tipul Conferinței de 
la Geneva din 1954, și să se 
reia activitatea Comisiei in
ternaționale pentru Laos. Es:e 
în sfîrșit, timpul ca imperia
liștii să înceteze amestecul în 
treburile interne ale Congcu- 
lui și să dea posibilitatea gu
vernului legal al Congouioi. 
condus de domnul Lumumba, 
să-și reia activitatea normală.

Chemăm toate guvernele, a 
spus N. S. Hrușciov, să de
pună eforturi pentru rezolva
rea acestor probleme urgente. 
Dacă una din părți va ajuta 
forțele reacționare, aceasta nu 
va putea duce decît la extin
derea unui conflict care poate 
avea implicații extrem de 
grave pentru cauza păcii.

N. S. Hrușciov și-a expri
mat satisfacția în legătură cu 
faptul că între Uniunea So
vietică și Republica Cuba s-au 
stabilit relații de prieten.e. în
credere și colaborare. E ți-a 
exprimat convingerea ei aces
te relații se vor d«e*  olta s se 
vor întări.

Poporul cuban a dedaraî 
N. S Hr.țci-or. pmie cm 
orirfnd pe spri’r.ul «. i.hlt 
poporulu; soarietie D a 
poporjlu cobar ai 
«4-j ccndar de wev aas«m% 
a] Ccbr Fdar Cw% sa



început de an nou
Corespondențe telefonice 

din Moscova, Berlin, Praga și Sofia

Pentru victoria comunismului

Forțele socialismului determina 
în tot mai mare măsură destinele omenirii

Mesajul de Anul Nou adresat poporului sovietic 
de C. C. al P. C. U. S., Prezidiul Sovietului Suprem al U. R. S. S. 

și guvernul sovietic

Cu multă bucurie o întîm
pinat tineretul sovietic 
anul 1961. Pășind in noul 

an fiecare tînăr sovietic și-a Pus 
întrebarea : Ce lucru bun, de 
folos oamenilor, am realizat eu ? 
Și a avut ce să răspundă.

Țara Sovietelor a intîmpinat 
noii! an cu minunate victorii în 
muncă obținute pe întregul front

După un an 
rodnic

U ltimele ore ale anului 
1960. Luminată sărbă
torește, capitala noas

tră se desparte de anul tre
cut. In toate direcțiile, pe 
Străzi se scurge torentul ra. 
pid și vesel al cetățenilor ce 
se îndreaptă spre locurile 
unde vor întîmpina noul an. 
Să-i întovărășim pe cîțiva din 
tinerii grăbiți și să împărtă
șim cu ei bucuria revelionu
lui.

Sîntem în „Casa de cultură 
a studenților". Sălile ci sînt 
acum împodobite ca un palat 
din basme. Fiecare se poate 
distra așa cum dorește — fie 
în sălile de dans în ritmul 
muzicii zglobii, fie în sala 
de transmisie a televiziunii, 
sau la masa de ospăț. Sute 
de tineri se felicită reciproc 
cu venirea Anului Nou. La 
aceeași oră, în toate școlile 
superioare din capitală, ve. 
selia nopții de revelion este 
în toi. In sala de concerte 
„Bulgaria" se distrează sute 
de elevi din școlile medii și 
tehnice. In seara aceasta au 
venit să.i viziteze artiști emi- 
nenți ai estradei, radioului și 
televiziunii.

Și în saloanele hotelului 
„Balkan" la miezul nopții se 
ridică paharele In sunetul 
cupelor de cristal ne pără
sește încă un an minunat de 
succese în muncă, despre care 
vorbesc ordinele și medaliile 
ce împodobesc piepturile a 
sute și mii de tineri.

Anul care a trecut, a în
cununat cu succese căutările 
creatoare ale raționalizatoru- 
lui, a înălțat steaguri roșii pe 
schelele șantierelor în con
strucție, a răsplătit munca 
neobosită a ciobanului.

Și cît de mulți sînt tinerii 
bulgari care.și vor aminti de 
el cu bucuria fierbinte a vi
sului realizat. Multor fericiți 
el le va rămîne în amintire 
ca fiind anul primei lor iu
biri, anul nașterii primului 
lor copil sau poate al primu- 
lui lor salariu.

Tineretul bulgar s.a des
părțit de anul 1960 cu opti
mism, privind spre viitor cu 
încredere, hotărît să mun
cească pentru socialism și 
pace, pentru înflorirea pa
triei sale, pentru întărirea la. 
gărului socialist.

MILAN MILANOV 
redactor al ziarului 
„Narodna Mladej"

Sofia, 2 ianuarie 1961.

I N O C C I D E N T :

Revelion sub semnul mizeriei
Sub podurile Senei...

Ce reprezintă a- 
cest grup de oa
meni ? De ce s-au 
adunat aici ? Sînt 
șomeri parizieni care 
s-au adunat ca 
de obicei sub Podul 
Tournelle - domici
liul lor curent - de 
astă dată pentru a-și 
petrece sărbătorile. 
Ei n-au de lucru, 
n-au mijloace de 
trai, n-au locuință, 
și au devenit în „ra
iul capitalist" cerșe
tori. Sub acest pod 
își petrec nopțile căl
duroase de vară ca

și pe cele friguroase 
de iarnă. Intr-un su
prem gest de filan
tropie, domnii cu 
miliarde de franci 
storși pe spinarea 
celor ce muncesc, 
s-au gîndit să dea o 
superbă pildă de 
mărinimie. Fiecăruia 
din cerșetori i s-a 
înminat un săculeț 
cu cîteva alimente și 
o sticluță cu vin și 
au fost invitați apoi 
să... petreacă (bine 
înțeles - tot sub 
pod).

Acest „gest" re

al construcției comuniste. Și la 
obținerea minunatelor succese 
o contribuție importantă revine 
tineretului. Tinerii constructori și 
mineri din regiunea Kustanai 
au dat în funcție prima serie de 
obiective ale minei din Sarbai 
cu capacitatea anuală de 
1.500.000 tone de minereu de 
fier. A intrat în producție al 
3-lea șir de obiective de la ra
finăria „Novo Gorki", șantier 
comsomolist fruntaș, de impor
tanță unională. Constructorii 
centralei hidroelectrice de la 
Stalingrad au terminat podul de 
100 metri peste rîul Ahtuba.

Asemenea vești despre victo
riile obținute au sosit de pretu
tindeni.

Și cînd orologiul din turnul 
Kremlinului a bătut miezul nop-

Primul

celui de-al III-lea cincinal
1 ianuarie 1961 a fost pen

tru Republica Socialistă Ceho
slovacă o dată care ne-a adus 
o bucurie dublă : ea a însem
nat nu numai începutul nou
lui an, ci și prima zi a celui 
de-al III-lea cincinal. Pentru 
a înțelege ce însemnătate are 
noul plan pentru dezvoltarea 
țării pe viitor este suficient 
să arătăm că în decursul a- 
cestor ani producția industria
lă a țării va crește cu 56 la 
sută iar producția agricolă cu 
23 la sută.

Cum a început noul an la 
unul din cele mai mari com
plexe industriale dip Ceho
slovacia — „Clement Gottwald" 
din Ostrawa Kuncicah ?

în primele două cincinale 
s-au pus bazele combinatului, 
în cel de-al III-lea cincinal, el 
va da Republicii o mare can
titate de fontă, oțel și produ
se laminate.

Tinerii din echipa maistru
lui Jan Bendy, de la cuptorul 
înalt nr. 4 au dat la 7 dimi
neața, în ziua de 1 ianuarie, 
prima șarjă de oțel pentru al 
III-lea cincinal. Este adevărat 
că și în cursul nopții au fost 
date două șarje, dar graficul 
de producție al anului trecut 
se termina abia dimineața. Și 
ele au fost rodul muncii avîn- 
tate a tinerilor conduși de oțe- 
larul Edon Kasikem.

Metalul care a fost produs 
dimineața la cuptorul nr. 4, 
după cîteva ore a fost turnat 
de brigada de tineret de la 
cuptorul Martin. Și la bateria 
nr. 2 de cocs, 1 ianuarie a fost 
zi lucrătoare. Membrii frun
tași ai Uniunii Tineretului 
conduși de comuniști au pre
gătit cocsul necesar bunului 
mers al cuptoarelor înalte.

Oțelul, desigur, s-a scurs în 
halele spațioase ale complexu
lui industrial. Tăcerea era în
treruptă numai de rarele si

prezintă o oulme a 
cinismului. Patronii 
se lăfăie în huzur, 
cheltuiesc la banche
tele lor sute de mii 
de franci și apoi a- 
iruncă cîteva sticle de 
vin cerșetorilor.

în schimb acestor 
oameni le refuză 
dreptul la o viață o- 
menească, le refuză 
dreptul de a munci, 
de a avea o locuin
ță, de a avea sigu
ranța zilei de rnîine.

Foto : A.F.P. 

ții, in toate cluburile și palatele 
de cultură din țară tinerii și-au 
ridicat paharele pentru marea 
lor Patrie, pentru victoria comu
nismului.

Numărul cel mai mare de 
participanți l-a avut sărbătoarea 
de 1 ianuarie din Kremlin. In 
Marea Sală a Kremlinului, tine
retul din Capitală s-a reunit la 
balul său de Anul Nou. Rolul 
gazdelor l-au avut tinerii care 
au obținut cele mai remarcabile 
rezultate în anul trecut, iar ca 
oaspeți au venit ceilalți tineri 
moscoviți, care, neindoios, în 
noul an vor obține victorii și 
mai minunate.

L. VOLODIN 
redactor al ziarului 

„Komsomolskaia Pravda" 
Moscova, 2 ianuarie 1961.

ofel

rene ale locomotivelor sau de 
claxoanele camioanelor. Abia 
luni, viața și-a reluat clocotul 
obișnuit. Au fost puse de pro
bă în funcțiune două noi 
agregate importante — bateria 
de cocs nr. 9 și hala nr. 2 pen
tru blocuri de oțel.

LIBUȘE BARTLAVA 
redactor al ziarului 

„Mlada Fronta" 
Praga, 2 ianuarie 1961.

Cu

După un an de muncă încor
dată în fabrici și uzine, 
pe ogoare și în mine, pe 

șantierele patriei noastre, după 
un an de învățătură asiduă în 
școli și institute, după un an de 
importante succese obținute de 
oamenii muncii din R. D, Ger
mană în toate sectoarele de ac
tivitate, tineretul din Republica 
noastră a intîmpinat cu o satis
facție legitimă noul an 1961.

Cum a sărbătorit tineretul din 
R. D. Germană noul an ? La a- 
ceasta întrebare nu se poate 
răspunde cu o singură propozi- 
țiune. Chiar dacă cadrul acestei 
serbări a variat din regiune în 
regiune, ea s-a caracterizat to
tuși printr-o trăsătură comună : 
tineretul din R, D. Germană a 
intîmpinat noul an cu optimism 
și încrezător în forțele sale, cu 
încredere în viitor.

Dacă la Rostock, ca și pe în
tregul litoral al Mării Baltice, 
au precumpănit tradiționalele 
serbări marinărești, în localită
țile sportive de iarnă, caracte
ristice au fost serbările organi
zate in cabane, în cadrul pito
resc al peisajului de iarnă. Nu
meroși tineri au întîmpinat noul 
an în familiile lor, în cadrul 
colectivelor de muncă — brigăzi, 
întreprinderi —, alții împreună 
cu soțiile, logodnicile și priete
nii lor și-au rezervat mese la

Pomul de Anul Nou al lui Rockefeller 
și pomul șomerilor din Pensylvania

/n ajunul Anului Nou, lin
gă zgirie norii ,,Roche- 
feller Centre" din New 

York a fost instalat un brad 
uriaș.

Se spune că înșiși patronii 
acestor blocuri — atotputernicii 
frați Rockefeller — călăuzinr 
du-se după porunca creștină, 
care cere să ai grijă de aproa. 
pele tău, nu au precupețit fon
duri în acest scop. Ziarele rela
tează cu lux de amănunte că 
acest brad uriaș de 20 de metri 
și în greutate de 2 tone și ju
mătate a fost adus din munții 
Pensylvaniei. 20 de electricieni 
au muncit continuu timp de 9

Aspect de la sărbătoarea pomului de iarnă al copiilor core o 

avut loc în sala Gheorghievschi din Kremlin.

încredere în viitor
restaurante. Ei toți au întîmpinat 
cu multă voie bună și avînt 
noul an 1961.

Să ne oprim însă la marea 
serbare organizată la Clubul 
Central al Tineretului din Ber
lin.

...Melodiile dansurilor se ți
neau lanț, fiind întrerupte numai 
de programele și surprizele pre
gătite de cei mai cunoscuți ar
tiști berlinezi precum și de echi
pele fruntașe de artiști amatori. 
Sala era pavoazată cu lampioa
ne multicolore, pereții împodo
biți cu desene hazlii, iar pretu
tindeni se întindeau ghirlande 
de brad și flori. Pe unul din pe
reți strălucea cu litere de neon 
cifra 1960. Aceste cifre ardeau 
în lumina lor roșie pînă cînd 
orchestra a anunțat sosirea Anu
lui Nou. în această clipă, peste 
cifra zero a apărut un 1, vestind 
astfel începutul anului 1961. 
Apoi, s-a ridicat o cortină iar 
în dosul ei a apărut o filă uria
șă de calendar care purta in
scripția „1 ianuarie 1961“. Mi
nute în șir au răsunat aplauze 
și urale în cinstea noului an.

„Trăiască noul an I - Să go
lim un pahar în cinstea păcii, 
pentru fericirea și sănătatea 
noastră, pentru înflorirea Repu
blicii noastre, pentru puternicul 
lagăr socialist 1“ - iată toastul 
cu care participanți] la această 
serbare au întîmpinat noul an.

zile pentru împodobirea pomu
lui. Au fost atirnate 4.000 de 
globuri multicolore luminoase; 
lungimea firelor electrice este 
de peste patru km.

Acest brad scînteietor desfată 
atît privirea trecătorului, cît și 
a bancherului care descinde din 
Cadillacul său luxos. Din res
taurantul de lux „Ludovic al 
XVl-lea“ se aud cuvintele cînie- 
cului vesel:

Urăm an nou fericit.
Un an nou fericit.
Un brad de Anul Nou acope

rit de zăpadă se înalță și la in
trarea în orașul Amaig, statul 
Pensylvania, același stat, de 
unde a fost adus copacul mi. 
nune al lui Rockefeller. Numai 
că, în loc de globuri străluci
toare, de crengile lui sînt atir
nate cutii goale de conserve, tot 
felul de capace din tablă și 
sticle sparte. .Amaig — este un 
oraș cuprins de depresiune. 
„Anule Nou, adă'ne măcar ceva 
de lucru!u, scrie pe o placardă 
pusă alături de brad. Ziarul 
„Post" din Danvers, care a pu
blicat o fotografie a acestui 
brad, subliniază că acesta este 
simbolul unui an nou trist pen
tru locuitorii orașului Amaig, a 
cărui principală întreprindere, 
o mină carboniferă, este închisă 
de șase ani.

Cit de bine au înțeles această 
glumă sumbră a minerilor din 
Pensylvania șomerii textiliști 
din Noua Anglie, oțelarii din 
Pittsburg și Youngstown, con
structorii de mașini din Detroit 
— toate victimele noii crize!

Familia muncitorului agricol 
William Trotter din localitatea 
Sumerville, stalul Tennessee, a 
intîmpinat Anul Nou intr-un 
cort. Pentru copiii săi, pomul 
de iarnă este bățul, împodobit 
cu panglici de hîrtie, care spri
jină acoperișul locuinței sale.

Corespondentul agenției Asso. 
dated Press, care a făcut o vi
zită la familia lui Trotter, po
vestește că în cort stau lipite

„A fost o seară minunată. 
Anul viitor venim cu siguranță 
din nou“ - au exclamat mulți 
tineri, iar printre ei și mulți ve- 
niți din Berlinul occidental, in
vitați ci Tineretului Liber German, 
tineri care erau curioși să vadă 
cum tineretul din republica noa
stră întîmpina noul an.

înainte de a termina aceste 
rinduri, consider că este o da
torie a noastră să ne îndreptăm 
gîndul la tinerii noștri tovarăși 
care în noaptea de Anul Nou au 
stat la postul lor, făurind prime
le succese ale anului 1961 : ti
nerii oțelari, care au lucrat la 
furnale și cuptoare Martin, uti
laje care nu cunosc repausul, 
tinerii feroviari care au brăzdat 
în lung și în lat țara noastră, 
tinerii marinari care au navigat 
sub steagul republicii noastre 
pe mări și oceane și mulți alți 
tineri lucrători care, prin naiura 
profesiunii lor, nu și-au putut 
întrerupe munca. In sănătatea 
lor au fost golite multe pahare 
și rostite multe urări „La mulți 
ani l“.

Vreau să profit de acest prilej 
și să urez cititorilor romîni tradi
ționalul „La mulți ani !“

RUDI PESCHEL 
redactor al ziarului 

„Junge Welt“ 
Berlin, 2 ianuarie 1961.

unul de altul trei paturi pentru 
opt persoane; soba a fost im
provizată dintr-un butoi de 
tablă; o lampă de gaz împrăștie 
o lumină palidă. Alături de 
„casa" lui Trotter se mai află 
încă 10 corturi asemănătoare. 
Curând, numărul lor, arată co
respondentul, se va ridica la 
300. Locatarii lor — negrii — 
uu fost alungați de proprietarii 
de pămînt rasiști, numai pentru 
că au îndrăznit să participe la 
alegerile prezidențiale.

Anul acesta Colette Byrns, 
din Viola, statul Arkansas, nu 
are nici ea pom de iarnă. Tatăl 
ei, un lăcătuș șomer are și așa 
destule griji. „Abia reușim s o 
scoatem la capăt", a declarat el 
corespondentului ziarului „.lew 
York Times". Colette, relatează 
ziarul, a trimis disperată o scri
soare poliției din Neta York cu 
rugămintea ca aceasta să i gă. 
sească pe Santa Claus. „Există 
oare la New York un adevărat 
Santa Claus? — scrie fetița. 
Dacă-l vedeți spuneți i să treacă 
pe la noi. Cred însă că a murit 
de mult“.

Intre timp la New York un 
Santa Claus, angajat de asocia
ția de binefacere „Voluntarii 
Americii", stătea în colțul 
străzii nr. 50, luminat de bra
dul minune al lui Rockefeller și 
sunind din clopțel cerea trecăto
rilor să doneze pentru „prînzul 
care va fi oferit în zilele de 
sărbătoare celor flămînzi și fără 
adăpost". El avea o impună
toare barbă de vată, dar ochii 
ii erau triști. Din restaurantul 
„Ludovic al XVI-lea" răsuna a~ 
ceeași melodie veselă.

Fără să dea atenție clopoțe
lului, oamenii treceau preocu
pați de gindurile și grijile lor. 
După ce și-a isprăvit ziua de 
lucru, Santa Claus a luat cu el 
cutia pentru donații și a plecat 
spre stația metroului. El uuwri 
era șomer ți « dpitat doar 
penlțjs aleza oie paz.>iti-tU*  
•■-fi daci tiaga ld atzstd.

LEOPOLDVILLE 2 (Ager
pres). — Folosind drept cap 
de pod teritoriul belgian sub 
tutelă Ruanda Urundi. la 1 
ianuarie, parașutiștii lui Mo
butu au dezlănțuit o ofensivă 
împotriva orașului Bukavu, 
capitala provinciei congoleze 
Kivu. După cum se știe, popu
lația și garnizoanele locale din 
provincie sprijină guvernul le
gal congolez. Schimburile de 
focuri la frontieră au durat 
cîteva ore. La amiază, trupele 
provinciei erau stăpîne pe si
tuație.

Iată cum au început lucru
rile : La 31 decembrie, 140 pa- 
rașutiști ai lui Mobutu au so
sit pe bordul unor avioane 
„DS-3“ și „DS-4“ la Usumbu
ra, centrul administrativ al 
teritoriului Ruanda Urundi, 
și la miezul nopții au plecat 
cu autocamioanele spre fron
tiera congoleză. Ei erau înso
țiți de ofițeri belgieni. Refe- 
rindu-se la postul de radio 
Bruxelles, corespondentul din 
capitala Belgiei al agenției

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au adresat 
poporului sovietic un mesaj 
cu prilejul Anului Nou !

Aruncînd o privire retros
pectivă asupra anului 1960, 
care a trecut — se arată în 
mesaj — noi, oamenii sovietici, 
putem spune cu mîndrie : Tre
burile noastre merg bine I Pla
nurile grandioase ale septena- 
lului sint îndeplinite și depă
șite.

Mesajul de Anul Nou 
adresat poporului sovietic 
face o trecere în revistă 
a marilor succese repur
tate de U.R.S.S. în anul 
care s-a scurs, în indus
trie, agricultură, în știință și 
tehnică, în ridicarea continuă 
a bunăstării poporului sovietic.

Anul care a trecut — se a- 
rată in continuare — s-a ca

Revelionul de la Palatul Mare 
al Kremlinului

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: In ajunul 
anului nou, guvernul Uniunii 
Sovietice a organizat în Pa
latul Mare al Kremlinului re
velionul tradițional.

In sălile palatului s-au a- 
dunat aproape 1.500 de oas
peți: miniștri, deputați ai So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
ai Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R.. mareșali ai Uniu
nii Sovietice, generali ai ar
matei sovietice, oameni de 
știință, scriitori, artiști, frun
tași din întreprinderile Mos
covei.

Printre oaspeți erau diplo- 
mați străini, reprezentanți ai 
clerului.

Cu puțin înainte de ora 12 
noaptea N. S. Hrușciov a 
toastat pentru anul care s-a 
sfîrșit. El a spus că aricit de

Toastul rostit de N. S. Hrușciov
MOSCOVA 1 (Agerpres). - 

TASS transmite : La recepția 
care a avut loc la Kremlin cu 
prilejul Anului Nou, N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., a 
rostit un toast pentru prietenia 
dintre popoare, pentru întări
rea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre țări și guverne 
in vederea asigurării unei reale 
coexistențe pașnice intre state, 
în vederea asigurării păcii în 
întreaga lume.

N. S. Hrușciov a spus printre 
altele : „Uniunea Sovietică a 
depus și depune toate eforturile 
pentru a avea relații de priete
nie cu toate țările. Cred însă că 
nimeni nu-mi va reproșa dacă 
voi spune că acordăm multă 
atenție îmbunătățirii relațiilor 
noastre cu Statele Unite ale 
Americii, întrucît de îmbunătă
țirea relațiilor dintre țările noa
stre depinde în mare măsură 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
toate statele lumii.

Am vrea să credem că și 
Statele Unite ale Americii tind 
spre aceasta și sperăm că 
odată cu venirea noului pre
ședinte va adia un vînt proas
păt, va începe să se purifice 
atmosfera nesănătoasă din re
lațiile dintre Uniunea Sovietică 
și Statele Unite. Am dori ca 
odată cu plecarea anului vechi, 
a vechiului președinte să devi
nă de domeniul trecutului și re
lațiile noastre proaste cu Sta
tele Unite ale Americii. Este 
bine cunoscut că aceste relații 
s-au înrăutățit îndeosebi în 
în urma zborurilor de spionaj 
ale avioanelor militare ameri
cane pe care președintele S.U.A. 
le-a declarat politică deliberată 
față de Uniunea Sovietică. A- 
ceastă politică provocatoare 
nu s-a bucurat însă de sprijin 
in rindul poporului american. 
Considerăm că, votind pentru 
domnul Kennedy, împotriva 
domnului Nixon, poporul ame-

-----•-----

PEKIN. La 2 ianuarie a so
sit la Rangoon intr-o vizită de 
bunăvoință Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

După cum a anunțat agen
ția China Nouă, Ciu En-lai va 
rămîne la Rangoon șapte zile.

ROMA. La 30 decembrie a 
sosit la Roma scriitorul sovie
tic M. A. Șolohov cu familia. 
El va face o călătorie turisti
că prin Italia.

COLOMBO. La 1 ianuarie a 
intrat în vigoare în Ceylon 
legea potrivit căreia limba 
oficială a țării va fi limba 
singaleză în locul celei engle
ze. Legea prevede ca in unele 
regiuni ale Ceylonului în ac
tele oficiale să fie folosită, de 
asemenea, limba tamiiă.

CAIRO. După na anunță 
săptăminalul ,t«n El-Yus 
srf" .cercările ccapeteote 
din R-A-C. u fast rriarmate 
că Sl V A flaeasmeati să 
creece • bană anaameă in Ia- 

racterizat printr-o luptă în
cordată, perseverentă a Parti
dului Comunist, guvernului 
sovietic, a întregului popor so
vietic pentru o pace trainică 
pe Pămînt. Propunerile isto
rice ale Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmarea genera
lă și totală, cu privire la lichi
darea definitivă a jugului co
lonial, prezentate de Nikita 
Sergheevici Hrușciov la sesiu
nea Adunării Generale a 
O.N.U., unesc toate mințile și 
inimile cinstite, toate forțele 
iubitoare de pace de pe toate 
continentele globului pămin- 
tesc in lupta pentru pace și 
securitatea popoarelor.

Trăim intr-un timp cînd nu 
imperialismul, ci socialismul, 
sistemul mondial socialist, 
forțele care luptă împotriva 
imperialismului, pentru reor
ganizarea socialistă a societă
ții, determină in tot mai mare 
măsură destinele omenirii. 
Nici un fel de sforțări ale im
perialismului nu pot stăvili 

bun a fost vechiul an 1960 — 
anul nou va fi și mai bun.

în ultimele minute ale anu
lui 1960 postul de radio Mos
cova a transmis felicitările de 
Anul Nou adresate poporului 
sovietic de către Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri a! 
U.R.SS.

Orologiul Kremlinului de 
pe turnul Spasski a bătut ora 
12 noaptea. Cei adunați la 
Kremlin au ridicat paharele 
in cinstea Anului Nou.

Nikita Hrușciov a rostit 
toasturi pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
pentru sindicate, pentru glo
riosul Comsomol leninist, pen
tru femeile din Uniunea So
vietică, pentru glorioasa și 
eroica Armată Sovietică, pen
tru ministrul 'Apărării al 

rican a condamnat politica de 
ațițare a războiului rece, de 
înrăutățire a relațiilor interna
ționale.

In timpul campaniei electo
rale domnul Kennedy a spus că 
dacă ar fi el in locul președin
telui și-ar exprima față de gu
vernul sovietic regretul in legă
tură cu zborul avionului „U-2". 
Am dori ca odată cu plecarea 
vechiului președinte acest trist 
incident să rămînă de domeniul 
trecutului și credem că nu va 
trebui să mai revenim la el. Ți- 
nînd seama de toate acestea 
avem impresia că nu trebuie 
să insistăm asupra discutării a- 
cestei probleme la sesiunea 
Adunării Generale a O.N.U. 
pentru ca prin evocarea trecu

Situația din Congo
• MOBUTIȘTII FOLOSESC TERITORIUL RUANDA-URUNDI PEN
TRU ATACURI ASUPRA PROVINCIEI KIVU • EȘECUL OFENSIVEI 

MOBUTISTE DE LA 1 IANUARIE

La Casablanca

Conferință a șefilor unor state 
independente din Africa 
în problema Congoului

RABAT 31 (Agerpres) — Mi
nisterul Informațiilor și Turis
mului al Marocului a anunțat 
la Rabat intr-un comunicat 
dat publicității că între 3 și 6 
ianuarie la Casablanca va a- 
vea loc o conferință a șefilor 
statelor africane.

In comunicat se subliniază 
că avînd în vedere inrăutăți- 

| rea situației din Congo ?i șo- 
i văielile O.N.U. in îndeplinirea 

misiunii ce-i revine, regele 
Marocului Mohammed al V- 
’.ea. în urma unei consultări cu 
șefii statelor africane intere
sate nemijlocit in problem.ic 
congolezi a propus să se con

dezvoltarea impetuoasă a isto
riei. Secolul nostru este seco
lul triumfului marxism-leni- 
nismului. Acest lucru este do
vedit cu o uriașă forță de con
vingere de către rezultatele 
istoricei Consfătuiri a repre
zentanților Partidelor comu
niste și muncitorești care a 
avut loc în noiembrie Ia Mos
cova.

Patria noastră scumpă, s® 
arată in mesajul de Anul Nou 
adresat poporului sovietic, 
pășește în anul nou 1961 cu 
forțe puternice.

Partidul Comunist și guver
nul sovietic vor lupta și în a- 
nul ce vine tot atit de consec
vent și perseverent pentru noi 
succese în dezvoltarea econo
miei sovietice și ridicarea bu
năstării poporului nostru, pen
tru întărirea păcii, prieteniei 
și colaborării între toate po
poarele lumii. Fie ca pacea și 
libertatea să devină un bun al 
tuturor popoarelor din toate 
colțurile globului pămintesc!

U.R.S.S., mareșalul Rodion 
Malinovski.

Ambasadorul Suediei Rolf 
Sohlman. decanul corpului 
diplomatic în U.R.S.S., a rostit 
un toast în care, în numele 
membrilor corpului diploma
tic și al său personal a expri
mat cele mai sincere felicitări 
de Anul Nou guvernului so
vietic și în persoana lui în
tregului popor sovietic, a ex
primat Țării Sovietice urări 
pentru succese continue în 
dezvoltarea pașnică.

Rolf Sohlman a toastat pen
tru sănătatea lui Nikita Hruș
ciov, pentru fericirea poporu
lui sovietic, pentru bunele re
lații de prietenie între popoa
rele întregii lumi.

Nikita Hrușciov a invitat 
pe cei prezenți la recepție să 
treacă la dans. Recepția de la 
Kremlin a durat pînă noaptea 
tîrziu.

tului urit să nu creăm obsta
cole în fața speranțelor intr-un 
viitor frumos. Am vrea să cre
dem că năzuința noastră spre 
îmbunătățirea relațiilor va * 
just înțeleasă atit de poporul 
american cit și de noul pre
ședinte.

„îmi permit să-mi exprim 
speranța că in noul an Statele 
Unite ale Americii și Uniunea 
Sovietică vor incepe o pagină 
nouă in relațiile dintre ele, ast
fel incit să contribuie la însănă
toșirea atmosferei internațio
nale, la îmbunătățirea relațiilor 
dintre toate statele și, în conse
cință, și la realizarea marelui 
țel spre care tind toate popoa
rele — întărirea păcii în întrea
ga lume".

France Presse anunță că gu
vernul belgian a autorizat în 
mod oficial debarcarea trupe
lor la Usumbura. De la aero
drom, belgienii le-au condus 
Pe căi ocolite spre frontieră 
în dreptul-orașului Bukavu.

Căutînd în mod vădit să 
șteargă urmele, într-o tele
gramă adresată lui Hammarsk- 
joeld guvernul belgian a de
clarat că a fost solicitat de 
Kasavubu să pună la dispozi
ție aerodromul din Usumbura 
abia după aterizarea unor a- 
vioane congoleze avînd soldați 
la bord. Or, faptele arată că 
această întreagă operație a 
fost pregătită anticipat Ia Bru
xelles.

După cum transmite agen
ția France Presse, reprezen
tantul O.N.U. la Leopoldville 
a calificat drept ;,un eveni
ment grav1* folosirea de către 
trupele lui Mobutu a terito
riului de sub tutelă Ruanda- 
Urundi, pentru care Organi- 
zației Națiunilor Unite îi re
vine o răspundere deosebită.

voace la Casablanca o confe
rință la cel mai înalt nivel.

La conferință vor participa 
delegațiile Algeriei — in fn.z.- 
te cu premierul guve—z"-'.-- 
provizoriu Ferhat Abbas. G'-x- 
nei — în frunte ca Kw—v 
Nkrumah. Guineei — 
te cu Seka Tare. LiHti — *■  
frunte as ■îMifvi 
externe. Repzbixz: Kch — *’ 
frunte ca Maczăc
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