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Plenara lărgită
a C.C. al U.T.M.

A fost dată în exploatare:

Linia de înalfă tensiune de 110 kilowolfi
Chișcani - Medgidia

In ziua de 6 ianuarie 1961, a avut Ioc Ple
nara lărgită a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor.

La lucrările Plenarei, în afara membrilor 
și membrilor supleanți ai C.C. al U.T.M., au 
participat activiști cu munci de răspundere 
din secțiile C.C. al P.M.R.. reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindicatelor, ai minis
terelor Industriei Grele, Industriei Petrolu
lui și Chimiei, Agriculturii, Economiei Fores
tiere, Bunurilor de Consum, Transporturilor 
și Telecomunicațiilor, membrii Comisiei Cen
trale de Revizie a U.T.M., activiști din apa
ratul C.C. al U.T.M. primi secretari ai comi
tetelor raionale și orășenești U.T.M., șefii 
comisiilor tineret muncitoresc și sătesc ale 
comitetelor regionale U.T.M., redactori șefi 
ai publicațiilor de tineret și copii, secretari

ai organizațiilor U.T.M. din mari întreprinderi 
industriale.

Plenara a analizat munca desfășurată de 
organele și organizațiile U.T.M. pentru mo
bilizarea tineretului, alături de toți oamenii 
muncii, sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, Ia îndeplinirea sarcinilor planu
lui de stat pe anul I960- și a adoptat un 
plan de măsuri privind participarea tinere
tului de la orașe și sate Ia realizarea pre
vederilor planului de dezvoltare a economiei 
naționale pe anul 1961.

Plenara a stabilit, de asemenea, sarcinile ce 
revin Uniunii Tineretului Muncitor, ca orga
nizație ce face parte din F.D.P., în legătură 
cu pregătirea alegerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și sfaturile popu
lare.

Vineri după amiază a fost 
dată în exploatare linia de 
înaltă tensiune de 110 kilo- 
wolți Chișcani—Medgidia, in 
lungime de peste 130 de kilo
metri. Prin construirea și da
rea ei în funcțiune se asigură 
o mai bună alimentare cu e- 
nergie electrică a întreprinde
rilor industriale, a localităților

Izotopii radioactivi 
in sprijinul producției

Școala profesională a Uzi
nei „Clement Gotwald" din 
Capitală pregătește nu
meroase cadre calificate de 
muncitori. In foto : elevii 
Jarețcu Cornel și Enache Tă- 
nase din anul III lucrind în 
atelierul de bobinaj al uzinei 
la bobinarea unui rotor’ de 

3 Kw.

urbane și cresc posibilitățile 
de extindere a electrificării j 
satelor din regiunea Dobrogea. | 

Experiența acumulată in 
decursul anilor a ajutat pe 
muncitorii Trustului de con
strucții și montaje energetice 
să rezolve cu succes in timpul 
executării acestei importante 
lucrări, probleme complexe 
cum ar fi, de pildă, traversa
rea Dunării prin cablu sub- 
fluvial.

(Agerpres)

Aspect din secția de croit 
mecanic o noii fabrici de 

mobilă.

La Infreprinderea

de produse finite 

din lemn de la Pipera

A intrat parțial 
în funcțiune 

fabrica de mobilă
La Întreprinderea de pro

duse -finite din lemn de la 
Pipera a intrat parțial în 
funcțiune fabrica de mobilă.

Această unitate, cu o capa
citate anuală de producție de 
15.000 garnituri de mobilă a 
fost dotată cu utilaj modern
de mare productivitate. A-
proape toate mașinile sînt 
prevăzute cu dispozitive au
tomate care asigură mecani
zarea lucrărilor de pregătire 
a materialului lemnos, pre
cum și finisarea acestuia.

La Întreprinderea de pro
duse finite din lemn de la 
Pipera se va folosi in mare 
măsură în locul materialului 
lemnos obișnuit plăci aglo
merate din lemn care asigură 
o lungă durabilitate, un as
pect plăcut și un preț de cost 
scăzut al mobilei.

(Agerpres)

Foto : AGERPRES

La Uzinele „Tudor Vladimirescu":

In prezent în peste 60 de in
stitute de cercetări, întreprin
deri industriale și unități din 
alte sectoare se utilizează izo
topi radioactivi produși la Insti
tutul de fizică atomică. Folosi
rea lor permite rezolvarea unor 
probleme care nu pot fi eluci
date prin alte procedee, iar in 
alte cazuri face să crească cu 
mult precizia și rapiditatea față 
de metodele clasice. De aseme
nea, se asigură controlul și re
glarea unor procese tehnologice 
complicate, obținindu-se în a- 
cest mod îmbunătățirea calității 
produselor, ridicarea productivi
tății muncii și reducerea prețu
lui de cost.

Izotopii radioactivi au înce
put să fie folosiți, de curînd, în 
cercetarea procesului de uzură a 
zidăriei refractare a furnalului 
înalt de la Combinatul siderur
gic Hunedoara. Aceasta va per
mite elaborarea unei noi tehno
logii în zidirea furnalului. Tot 
cu ajutorul izotopilor, la Uzi
nele chimice din Rișnov se in
dică cu precizie nivelul optim 
la care trebuie menținută apa 
din coloana de gazeificare a ace- 
tilenei.

în industria petroliferă izoto
pii au început să fie utilizați 
nu numai la lucrările de foraj 
și extracție a țițeiului, ci și în 
urmărirea transportului prin 
conducte al produselor petroli
ere. Cercetătorii institutului au 
pus la punct o instalație prevă
zută cu surse de neutroni ou a- 
jutorul căreia se măsoară umidi
tatea semicocsului. a nisipurilor 
pentru turnătorii etc.

Succese importante au fost ob
ținute prin folosirea radiațiilor 
nucleare și în prospectarea unor 
noi zăcăminte minerale.

Anul acesta, aplicațiile izoto
pilor radioactivi vor cunoaște o 
extindere și mai mare, îndeosebi 
în controlul proceselor de pro
ducție din industriile chimică și 
siderurgică.

( Agerpres)

Literatura tehnică
în sprijinul ridicării 
calificării tineretului

A început montarea 
celui de-al 2.000-lea autobuz

monteze
2.000-lea

confortul 
lor teh-

torului de viteză, u- 
șilor, aspectului ex
terior și interior, 
suspensiei. L-a caro- 
sarea lor sinț folosi
te pe scară din ce 
in ce mai largă ma
sele plastice.

Constructorii
mașini de la Uzinele 
„Tudor Vladimires
cu** sint ho tari ți să 
muncească cu și mai 
mult avînt pentru 
a-și realiza planul 
pe anul în curs, care 
prevede o creștere a

de auto- 
peste 20 
O atenție 
se acordă

de

Zilele acestea, con
structorii de mașini 
de la Uzinele „Tu
dor Vladimirescu* au 
început să 
cel de-al 
autobuz.

Pentru 
și calitățile
nice, îmbunătățite an 
de an, autobuzele cu 
marca „T.V * au de
venit bine cunoscute 
și apreciate. Impor
tante îmbunătățiri au 
fost aduse schimbă-

producției 
buze cu 
la sută, 
deosebită 
în continuare îmbu
nătățirii calității ma
șinilor. Printre pro
cedeele înaintate fo
losite în construcția 
autobuzelor se numă
ră vopsirea in cîmp 
electrostatic a mobi
lierului și 
automată a scheletu
lui. z

sudura

(Agerpres)

Tinere condeie

meu l-aș vrea clocotitorCîntecul
Ca șarja ce țîșnește din cuptor, 
Să se oșeze-n inimi muncitoare 
Cum se încheagă șarja în tipare.

Aș vrea să-I știu o flamură-n asalt, 
Sau daltă să-ncrusteze în bazalt 
Minunile din vremea mea, iscate 
De inimi și de miini descătușate.

De-aș scrie-un cînt aș vrea să-l știu bărbat 
Muncind cu fală-n noul combinat, 
Sau din străfundul minelor să scoată 
Comori dintr-o comoară nesecată.

De-aș scrie-un cîntec nu i-aș da în dar 
Decît mistrie, piatră și mortar ;
Să-nalțe pe-aîe țării șantiere
Palate noi, la cei cu-n gind și-o vrere.

CU PAȘI H0TĂRIȚ1 
PE DRUMUL BUNEI STĂRI

Din experiența organizației U. T. M. din 
comuna Fierbinți, raionul Găești, în atragerea 
tineretului pe drumul gospodăriei colective

Una din fruntașele Fabricii de 
medicamente ,,Fiola* din Capi
tala este Valeria Madolciu care 
lucrează acum în laborator la 
fabricarea preparatului ,> lodo- 

remului“.
Foto : AGERPRES

O instalație modernă 
de transport 

și ciuruire a cocsului 
a intrat în funcțiune 

la Hunedoara
La Combinatul siderurgic 

din Hunedoara a intrat în 
funcțiune o instalație mo
dernă de transport și ciuruire 
a cocsului. în felul acesta a* 
provizionarea furnalelor se 
face acum mult mai ritmic, 
înlocuindu-se totodată com
plet transportul cocsului pe 
calea ferată. Pe această cale 
se obțin lunar economii în 
valoare de 200.000 lei.

■ - ■ ★ * ~ i

In acțiunea de ridicarea calificării tinerilor muncitori^ tehni
cieni și ingineri, un rol important îl are literatura tehnică. 
Cartea, publicația tehnică, îl ajută pe tînăr să-și lărgească ori
zontul de cunoștințe, să înțeleagă noile metode și procedee teh
nice, îl ajută să exploateze rațional noile mașini și utilaje mo
derne de înaltă productivitate. Zi de zi, pentru un număr din 
ce în ce mai mare de tineri cartea tehnică devine un tovarăș 
nedespărțit. In ultimii ani au ieșit de sub tipar în tiraje de 
milioane de exemplare sute de titluri de lucrări valoroase 
care și-au cucerit aprecierea unanimă a muncitorilor și ingi
nerilor, unele din ele chiar au fost distinse apoi cu Premiul de 
Stat.

In legătură cu modul în care literatura tehnică sprijină preo
cuparea generală a tinerilor pentru ridicarea calificării, pentru 
însușirea și aplicarea tehnicii noi, redacția noastră a întreprins 
o anchetă. La întrebarea noastră.- CUM VA SPRIJINĂ 
CARTEA TEHNICĂ, PUBLICAȚIILE TEHNICE, ÎN RIDICA
REA CALIFICĂRII ȘI ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR 
CURENTE PRIVIND INTRODUCEREA TEHNICII NOI, ne-au 
răspuns tineri muncitori, tehnicieni, ingineri, proiectanți, lectori 
ai cursurilor de ridicarea calificării, care vorbindu-ne cu 
multă căldură despre o mulțime de lucrări bune și interesante, 
ne-au relatat în același timp unele lipsuri ale literaturii tehnice 
care nu răspunde întotdeauna cerințelor lor mereu sporite.

Publicăm mai jos cîteva din răspunsurile primite.
-- ......... - j-.. ★

vin 5-7 exemplare, dar care 
la secția noastră, la turnători 
cărora le este adresată publi
cația, vine doar un singur e- 
xemplar. Cui să-l dai mai în- 
tîi ? De cele mai multe ori 
spre a nu se pierde este în
cuiat în biroul șefului secției.

Cred că Editura tehnică și 
Institutul de documentare 
tehnică trebuie să găsească în 
comun o rezolvare a acestei 
probleme deosebit de urgentă 
pentru noi.

Pentru toate 
categoriile 

de muncitori
la 

caii- 
elevi sînt

Publicații tehnice 
în tiraj de masă

Tinerii din secția noastră — 
ne-a spus oțelarul BAICU 
LEFTER, secretarul organi
zației U.T.M. de la secția o- 
țelărie a Uzinelor „Wilhelm 
Pieck“-Brăila — văd în car
tea tehnică un sfătuitor și 
îndrumător de nădejde. „Sfet
nicul" nostru ne lasă însă de 
multe ori fără sfaturi în re
zolvarea unor probleme cu
rente ridicate de producție. 
In materie de turnătorie au 
apărut încă puține lucrări. In 
felul acesta Editura tehnică 
nu vine în sprijinul largii ac
țiuni de ridicarea calificării 
ce se desfășoară în toate în
treprinderile. Lucrările publi
cate în specialitatea noastră 
le poți număra pe degete: 
„Turnarea oțelului1' de Ne- 
hendzi, „Turnătoria" de Arse
nov, „îndreptar pentru turnă
tor" și „Materialele de for
mare" de Claudiu Ștefănes- 
cu. In afara lucrării lui Clau
diu Ștefănescu care este acce
sibilă și unui nivel mediu de 
calificare, celelalte sînt greu 
accesibile.

In mai toate lucrările apar 
puține desene, planșe și din

această pricină problemele 
tratate în carte sînt mai greu 
de înțeles. Cel puțin în lucră
rile pentru nivelul mediu ar 
trebui să apară mai multe de
sene și să se acorde atenție 
explicării pe larg a fenomene
lor fără a se folosi în acest 
scop formule matematice 
greu de înțeles.

Uneori, problemele care ne 
interesează cel mai mult, lip
sesc. Acum, spre exemplu, ne 
interesează uscarea formelor 
și miezurilor cu bioxid de 
carbon, procedeu aplicat deja 
în munca secției noastre. Pînă 
la ora actuală nu a apărut 
nici o broșură care să expli
ce pe larg tipurile de piese 
la care se poate aplica aceas
tă metodă, influența ei asupra 
calității, avantajele economi
ce și posibilitățile de aplica
re. Ca să nu mai vorbim 
lucrări privind maselotele 
căptușeală izotermică care 
există la nici un nivel.

Noi simțim nevoia unei pu
blicații în tiraj de masă care 
să generalizeze experiența îna
intată de muncă. Acest oficiu . 
încearcă să-l facă acum Insti
tutul de documentare tehnică, 
prin publicațiile sale. Din 
aceste publicații, privind 
specialitatea noastră, în uzină

Noi, cei care predăm 
cursurile de ridicarea 
ficării ai căror 
muncitori din domeniul con
struirii aparatajului electric, 
ne-am pus deseori problema 
găsirii, unor cărți care — fără 
a fi la nivelul cursurilor uni
versitare — să poată contribui 
la ridicarea nivelului tehnic 
al muncitorilor în marea lor 
majoritate absolvenți ai șco
lilor profesionale, ne-a spus 
inginerul ION LICUde la U- 
zinele „Electroputere” din Cra
iova. Problema numărul unu 
în acest domeniu o consti-

ION ȘERBU

(Continuare în pag. 3-a)

de 
cu 
nu

De-aș scrie-un cînt aș vrea să fie cum 
E o fîntînâ la răscruci de drum.
Să unduie-n adîncu-i apă vie 
Și celui care bea să-i dea tărie.

GHEORGHE SAVIN 
tinăr muncitor - Brașov

• •Viitorii muncitori-elevi 
încep cursurile de pregătire

Zilele acestea încep în în
treaga țară cursurile de pre
gătire a tinerilor muncitori 
care în anul școlar viitor vor 
urma învățămîntul mediu se
ral.

în Capitală au fost înscriși 
pînă în prezent peste 2.500 de 
tineri care la sfîrșitu] lunii 
iunie urmează să susțină pro
bele de verificare a cunoștin
țelor de limbă romînă și ma
tematică, în vederea înscrie
rii în 
medii 
dintre 
minat 
s-au organizat cursuri de pre
gătire cu o durată de 6 luni, 
pe lîngă 32 de școli și între
prinderi. Din dorința de a-și 
împrospăta cunoștințele, la 
aceste cursuri vin însă și ti
neri absolvenți ai 
profesionale.

Cursurile, care în 
s-au deschis cu două

clasa a 8-a a școlilor 
serale. Pentru 1.600 

aceștia, care n-au ter- 
o școală profesională,

școlilor

Capitală 
zile în

Pitoreasca insulă Ada Kaleh 
în noua ei înfățișare

insulă 
1 vizi- 

timp 
gru- 

i din

Pitoreasca i 
Ada Kaleh este 
tată în ultimul 
de numeroase 
puri de turiști 
întreaga țară.

Ada Kaleh a renă
scut în anii de demo
crație populară. Aici 
s-a amenajat o Fa
brică de 
iar mică 
dere care 
țigarete a 
să și reuțilată.

Pe insulă au mai 
fost amenajate : ci-

confecții, 
întreprin- 
producea 

fost exlirt-

min cultural, cine
matograf, bibliotecă, 
dispensar cu stațio
nar, cămin de zi 
pentru copii și un te
ren de sport. S-a 
schimbat și viața lo
calnicilor. Analfabe
tismul a fost lichi
dat'

Majoritatea tineri
lor sînt membri ai 
echipelor de teatru, 
dans și cor ; aproa
pe 60 la sută din ce
tățeni sint cititori

permanenți ai bi
bliotecii locale.
„ Aspectul edilitar 
al insulei este cu to
tul altul acum. Stră
zile au fost pavate. 
In anii regimului de
mocrat-popular 
cuitorii s-au 
tat din galeriile 
forturile cetății, unde 
trăiseră în neagră mi
zerie 
bunii 
noi.

lo
mu

ri

părinții și stră- 
lor, în case

(Agerpres)

țin de 4 ori pe săp- 
cîte 3 ore. Discipli-

urmă se 
tămînă, 
nele sînt: limba romînă, ma
tematica, fizica, limba rusă 
și desenul. Predau profesori 
cu o bună pregătire și o bo
gată experiență pedagogică.

(Agerpres)

E plăcută o cădere în

vi-

„Vasăzică, așa. Am mai 
făcut încă un pas. Faptul că 
bătrinul meu este mult preocupat 
este un semn bun. înseamnă că 
a înțeles și mai bine că gospo
dăria colectivă e superioară în
tovărășirii".

Cu aceste ginduri mergea 
spre casă, intr-o seară din luna 
trecută, Neacșu Florea, secre
tarul organizației de bază 
U.T.M. din întovărășirea agri
colă „11 Martie" din comuna 
Fierbinți, raionul Găești. împre
ună cu membrii comitetului 
U.T.M. și alți tineri din co
mună fusese la piesa „Vlai- 
cu și feciorii lui", pe care 
Teatrul de stat din Pitești o 
prezentase la căminul cultural. 
Comitetul comunal U.T.M. îi 
mobilizase pe toți tinerii la vi
zionarea acestui spectacol. La 
rîndul lor, aceștia i-au adus la 
spectacol și pe părinți.

„Pasul" la care se gîndea 
Neacșu Florea se referea la 
tatăl său, la faptul că acesta a 
înțeles șl din piesa pe care o 
văzuse că locul lui, al familiei 
sale, este în gospodăria colec
tivă. Ginduri asemănătoare au 
avut în seara aceea numeroși 
utemiști din comuna. Fierbinți. 
Astăzi ar fi însă de prisos să 
mai prezentăm asemenea exem
ple pentru că acum cele peste 
750 de familii din această comu
nă și-au unit de bună voie cele 
peste 1.600 de hectare de pă- 
mint, pînă mai ieri sfîrtecate de 
răzoare.

Pentru a-i face pe oameni să 
înțeleagă că singura cale pe 
care pot ajunge la fericire este 
gospodăria colectivă, comuniștii 
au muncit cu multă răbdare. 
Vizitele organizate în gospodă
riile colective învecinate și din 
regiune, panourile comparative, 
serile de întrebări și răspun
suri, studierea statutului mode) 
al gospodăriei colective, progra
mele artistice, conferințele, au 
fost forme atractive prin care 
organizația de partid din co
muna Fierbinți i-a lămurit pe 
țăranii muncitori de aici să-și 
unească pămînturile în gospo
dăria colectivă. îndrumată per
manent de organizația da 
partid, organizația U.T.M. din 
Fierbinți a găsit și ea căi spe
cifice, tinerești, de a-i atrage 
pe tinerii întovărășiți spre gos
podăria colectivă. In adunările 
generale U.T.M. deschise, mem
brii comitetului U.T.M., cei mai 
buni utemiști care au fă
cut primii cerere de înscriere in 
gospodăria colectivă, le-au vor
bit tinerilor despre această for
mă superioară de cooperare 
în muncă. Adesea membrii co
mitetului U.T.M. au citit din

statutul model al G.A.C. acele 
paragrafe care ii interesau cel 
mai mult pe tineri. Tot aici s au 
citit articole din ziare care 
popularizau succesele și reali
zările colectiviștilor din diferite 
colțuri ale țării. După ce se 
discutau în adunările generale 
asemenea probleme, fiecare tî- 
năr primea un statut al G.A.C. 
Aceasta pentru că organizația 
U.T.M. organizase ia cele peste 
60 de cercuri de citit — acasă 
la cei mai activi cititori tineri 
- seri de lectură.

Dar iată și alte forme atrac
tive, folosite de ^comitetul U.T.M. 
din comuna Fierbinți pentru a- 
tragerea tinerilor către gospo
dăria colectivă.

Să luăm, spre exemplu, bri
gada artistică de agitație. La 
căminul cultural se prezintă un 
program. Toate faptele sint 
luate din gospodăriile colective 
Jugureni, Broșteni, Răscăieți și 
altele. Cu prilejul vizitelor fă
cute in aceste gospodării, mem
brii brigăzii culegeau date. Ce 
aflau părinții lui Neacșu Flo
rea, llie Petre, Dumitru An- 
ghel și multi alții, din cuprinsul 
unui asemenea program al bri
găzii artistice de agitație ? Lu
cruri importante pentru ei. De 
exemplu : de pe tarlalele în
tinse, colectiviștii din Jugureni 
au recoltat 1.600 kg. griu, 3.500 
kg. porumb, 1.900 kg. floarea- 
soarelui la hectar. Au mai af'at 
că colectiviștii au obținut 2100 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată. La „Joile tineretului", 
s-au organizat concursuri „Cine 
știe, cîștigă". Și cîștiga acela 
care știa să răspundă cite 
tone de gunoi au dat la hec
tar colectiviștii din Jugureni și 
Răscăieți, cum se pot face Iri
gații pe tarlale întinse etc. E de 
la sine înțeles că lucrurile aces
tea le cunoșteau bine tinerii care 
fuseseră în vizită la gospodă
riile colective amintite. Dar era 
o formă atractivă prin care pă
rinții lor aflau mereu alte lu
cruri interesante despre supe
rioritatea gospodăriei colective.

Forme de muncă. Activitate. 
Acțiuni. Sînt multe la număr pe 
care organizația U.T.M. din co
muna Fierbinți, raionul Găești, 
Ie-a folosit, sub îndrumarea or
ganizației de partid. De aceea, 
acum ci nd toți țăranii muncitori 
din comună s-au unit fntr-o 
singură mare familie cei peste 
trei sute de utemiști și tineri sînt 
bucuroși că, alături de comu
niști, au pus și ei umărul la 
făurirea gospodăriei colective.

NICOLAE BARBUzăpadă, chiar și din

teza schiurilor.



Erumoase-s jocurile noastre populare !

Seara la căminul

O reuniune tovărășească, o 
audiție colectivă la ra
dio, un spectacol nou cu 

o piesă de teatru sau o între
cere între șahiști — adună la 
unul sau altul dintre cele 
patru cămine culturale din 
comuna Vicovul de Sus, raio
nul Rădăuți, mai ales la cel 
din centru, tinerii din toate 
unghiurile comunei.

Sub îndrumarea comite
tului comunal de partid, 
comitetul U.T.M., sfatul popu
lar al comunei se preocupă 
ca tinerii să aibă condițiile 
cele mai bune pentru activi
tatea lor la căimin.

De aceea, în oricare din zi
lele săptămînii ai merge la 
unul din cămine, mai ales a- 
cum în serile de iarnă, nu se 
poate să nu întîlnești un grup 
de tineri. Bibliotecara, Euge
nia Motrescu, le împarte cărți 
sau conduce o seară literară, 
ori una de ghicitori, în care 
utemiști ca Gheorghe Calam 
cea, care a citit anul trecut 
124 de volume din bibliotecă, 
spun ghicitori știute sau citesc 
altele din volumele din raft. 
Victor Mardare, secretarul 
uneia din cele opt organizații 
U.T.M. îi învață pe unii ti-, 
neri șah. Tînărul medic 
Octavian Tomorug le vor
bește despre originea vie
ții șj astfel tinerii s-au con
vins că la căminul cultural 
pot învăța, se pot distra, pot 
afla cele mai noi știri 
nimente din lume.

învățînd cîntecul 
steagul partidului", o 
sau un rol într-o piesă 
tru, vizionînd un film, parti- 
cjpînd la cercul de cultură 
generală al tinerilor „Să 
cunoaștem 
profesoara 
Tipa, la 
o seară 
răspunsuri 
politicii interne și inter
naționale sau la o confe
rință despre „întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gos
podăriilor colective", tinerii 
știu că drumul lor la cămin 
va fi întotdeauna cu folos. 
Interesant e faptul că în 
jurul fiecăruia dintre 
minele 
nei s-a 
destul de mare de 
care au început să se în
treacă între ei, să se ducă de 
la un cămin la altul pentru 
a prelua ce e bun în activi-

și eve-

„Sub 
poezie 

de tea-

ne 
patria", condus de 

utemistă Elena 
concurs, la 
întrebări și

un
de

i pe probleme ale 
interne

sau

că- 
culturale ale comu- 
format cîte un activ 

tineri,

La cercul 
tinerilor naturaliști

Tinerii țărani 
muncitori din co
muna Vulcana Băi, 
raionul Urziceni 
participă cu un viu 
interes la activita
tea cercului tineri
lor naturaliști de 
pe lîngă căminul 
cultural. Comitetul 
comunal U.T.M., a 
întocmit un bogat 
și cuprinzător pro
gram de activitate 
al cercului, antre- 
nînd la realizarea 
lui intelectualii din 
comună.

Frecventând cer
cul, tinerii au po
sibilitatea să-și îm
bogățească cunoș
tințele științifice

despre natură și 
societate. Printre 
lecțiile de pînă a- 
cum se numără și 
cele privind dezvol
tarea și transforma
rea plantelor. Cu 
acest prilej ei și-au 
clarificat unele no
țiuni ce nu le erau 
bine lămurite, ca : 
polenizarea artifi
cială, despre hibri
dare, selecționarea 
semințelor, încruci
șări vegetative și 
altele.

Totodată la cer
cul naturaliștilor, 
tinerii au ascultat 
conferințe intere
sante despre „Ori
ginea și evoluția o-

Concurs „Cine știe ciștigă"
Zilele trecute, la căminul 

cultural „Gheorghe Lazăr" din 
comuna Bran, regiunea Bra
șov, a fost organizat un inte
resant concurs fulger, gen 
„Cine știe, ciștigă", despre 
filmul „In pragul vieții".

Dintre cei peste 150 de 
spectatori, opt utemiști s-au 
urcat pe scenă în calitate de 
concurenți. Ei au «orbit des
pre conținutul educativ al fil

cultural
tatea altora sau să împăr
tășească din experiența lor.

De aceea, există o reală ne
mulțumire în fața faptului că 
activitatea unor tineri inte
lectuali sau țărani muncitori 
în cadrul căminului cultural 
din satul Bivolărie ori la cel 
din Laura e mai slabă decît 
a celor de la căminul din cen
tru. Au și început să se schi
țeze unele planuri pentru a 
remedia aceste lipsuri. Mai 
înțîi e necesară o mai judi
cioasă repartizare a sarcinilor 
culturale între tinerii intelec-

Cum este organizată 
activitatea culturală 

în perioada de iarnă 
în comuna Vicovul 

de Sus

tuali ai acestor sate. Un caz 
ca acela al profesoarei de 
limba romînă, utemista Eca- 
terina Bădeliță, din satul Lau
ra, e cu totul nepotrivit. Ea 
este responsabilă a comitetu
lui de conferențiari ai cămi
nului ; instructoare de deta
șament de pionieri; biblio
tecară la școală ; ca membră 
a comitetului U.T.M. răspun
de de problemele muncii cul
turale ; este instructoare a e- 
chipei de dansuri a căminu
lui, responsabilă a unui cerc 
de citit, responsabilă cu or
ganizarea serilor literare la 
cămin și a cercului literar din 
școală. Și asta nu din lipsă 
de oameni pricepuți. Sînt la 
școala din Laura încă 12 ca
dre didactice și 81 de utemiști 
în sat.

Un alt fapt care a început 
să-i nemulțumească pe tinerii 
din comuna Vicovul de Sus e 
acela că „Joile tineretului'* au 
fost complet uitate în ultime
le două luni, deși atunci cînd 
ele erau organizate numărul 
participanților era peste aș
teptări de mare. E o manifes
tare ce ar trebui să reintre 
în obișnuința organizațiilor 
U.T.M. de aici și nu trebuie 
să treacă săptămînă fără o 
„Joie a tineretului”.

Atunci cînd tinerilor li se 
oferă acțiuni interesante, cu 
bogat conținut educativ, cînd 
știu din vreme ce pot face în 
fiecare seară la cămin, vin cu 
plăcere și socotesc lăcașul de 
cultură propria lor casă. Do
vadă stau acțiunile frumoase 

mului", despre ne
temeinicia unor su
perstiții și credințe 
mistice în legătură 
cu aceasta.

Expunerile în ca
drul cercului sînt 
însoțite de diferite 
demonstrații prac
tice în laborator, 
planșe demonstra
tive, grafice.

In felul acesta 
cercul tinerilor na
turaliști contribuie 
la educarea științi
fică a tinerilor ță
rani muncitori din 
comună.

VIRGIL 
MITRESCU 

elev

mului, desprinzînd din el pre
țioase învățăminte, tn urma 
răspunsurilor date, pe prime
le trei locuri s-au clasat ute
miștii Aurica Șipoteanu, Paul 
Mircea și Constantin Petric, 
care au primit frumoase pre
mii.

CHIUTEA FLORICA 
bibliotecară 

amintite mai sus, precum și 
participările lor masive la in
formările politice ținute la 
căminele culturale, deplasă
rile echipelor artistice în co
munele învecinate, piesele de 
teatru jucate, cele două echi
pe de fotbal, volumele de la 
bibliotecă citite de peste cei 
600 de tineri cu fișă perma
nentă, participarea lor la 
jocurile distractive organizate 
la căminul cultural, mulțimea 
dansurilor și cîntecelor ce le 
prezintă în fața sătenilor.

Existînd, așadar, o tradiție 
a participării tinerilor la ac
tivitatea căminelor culturale, 
existînd acțiuni la care ei par
ticipă de multă vreme în 
masă, e vorba deci de a se 
realiza un ritm unitar atît în 
ce privește acțiunile organiza
te cît și nivelul tuturor cămi
nelor culturale ale comunei 
pentru ca toți tinerii ei să 
vină cu dragoste în toate zi
lele la căminul cultural, cu 
deosebire acum, în perioada 
de iarnă. Și — așa cum ca
racterizează cîntecul popular 
destoinicia localnicilor, „unde 
joacă vicovenii acolo pămân
tul geme", ar trebui ca a- 
ceeași căldură a tinereții și 
voioșiei să-și imprime ritmul 
trepidant asupra întregii ac
tivități pe care o desfășoară 
tinerii din Vicqvul de Sus în 
cadrul căminelor culturale. 
Comitetul comunal U.T.M., 
cele opt organizații de bază 
U.T.M. au un rol important 
în acest sens.

GEORGE MUNTEAN*'

La bibliotecă. Desen d« LUDOVIC BALOGH

Datorită . răspunderii pe 
care o au bibliotecarii, în con
cursul „Iubiți cartea", prin 
însăși menirea profesiunii lor, 
ne-am gîndit ’ că ar fi folosi
tor să înlesnim unora dintre 
ei să arate cum contribuie la 
bunul mers al concursului în 
întreprinderea sau școala în 
care lucrează. Am organizat 
astfel o discuție cu cîțlva bi
bliotecari din întreprinderi și 
școli ale orașului Ploești.

Una din problemele discu
tate a fost aceea a necesității ■ 
ca această prețioasă inițiativă 
de stimulare a interesului 
pentru citit al tinerilor — con
cursul „Iubiți cartea" — să 
fie cit mai larg cunoscută în 
întreprinderi și instituții, 
toți tinerii să afle despre bo
găția de conținut a cărților 
recomandate.

Tovarășa Niculina Mihala- 
che de la Școala profesio
nală a Rafinăriei nr. 3 ne-a 
arătat cum a folosit materia
lul pentru concurs expunînd 
într-o vitrină din holul șco
lii lista cărților obligatorii 
precum și coperțile unora 
dintre ele. La stația de ra 
dioficare a școlii se face lec
tura unor recenzii sau frag
mente din cărțile recomanda
te, acțiuni la care și bibliote
cara își aduce contribuția. 
Lîngă panoul de afișare a 
presei zilnice s.a îngrijit să 
existe de asemenea instruc
țiunile de participare la con

Viata culturală j 
a tineretului J

ACȚIUNI INTERESANTE,

EDUCATIVE
Comuna Strejnicu, deși este 

situată în apropierea orașului 
Ploiești și o mare parte din 
locuitorii ei, virstnici și tineri, 
lucrează în uzinele și rafină
riile orașului, are o viață cui- 
tural-artistică bogată, căminul 
cultural atrăgînd prin variate 
și interesante acțiuni majori
tatea fetelor și băieților din 
sat.

Cu sprijinul comitetului 
U.T.M. pe comună și sub con
ducerea organizației de partid, 
colectivul de conducere al 
căminului cultural a întocmit 
pentru perioada de iarnă un 
interesant program educativ, 
care răspunde preocupărilor 
tinerilor din comună. Bună
oară un număr de aproape 30 
de tineri, și-au manifestat do
rința să cunoască istoria co
munei lor, a raionului. Prima 
lecție care le-a fost predată 
despre istoria comunei a fost 
deosebit de instructivă, tinerii 
eerînd să se organizeze și în- 
tîlniri cu bătrînii satului care 
să le povestească întimplări și 
fapte din trecut.

La cămin se desfășoară și o 
vie activitate artistică. Un 
aport important la creșterea 
măiestriei artistice a amatori
lor îl aduc tinerii intelectuali. 
Tineri profesori și învățători 
ca Georgeta Cristea, Elisabeta 
Ionescu, Lidia Zaharia și alții

Manifestări 
literar-muzicale

Pe baza planului 
comun întocmit cu 
sfatul popular și 
conducerea căminu
lui cultural din co
muna Crainici, ra
ionul Baia de Ara
mă, în aceste zile 
de iarnă comitetul 
comunal U.T.M. 
duce o vie activi
tate culturală în 
rîndul tineretului. 
O formă nouă, plă
cută și educativă 
care se bucură de 
atenția tinerilor dip 
sat — pe lîngă în
vățarea și prezen
tarea de dansuri și 
cîntece, piese de 
teatru, conferințe, 
etc. — o constituie 
serile literare. Una 
din acestea, ținută 
recent, a fost închi
nată vieții, activită
ții și operei poetu
lui George Coșbuc. 
Cei peste 160 de 

tineri prezență în 
sală au ascultat cu 
atenție prezentarea 
făcută de tînărul 
profesor Marius 
Raicu precum și re
citările din opera 
marelui poet la ca
re și-au adus con
tribuția artiști a- 
matori din echipa 
de teatru. Surpriza 
celor prezenți a fost 
și mai mare cînd, 
pentru a completa 
și mai mult expu
nerea, pe scena im
provizată a sălii bi
bliotecii (unde a 
fost ținută seara li
terară) au urcat pe 
rînd fete și flăcăi 
din rîndul celor 
mai buni soliști, in
terpretând o serie 
de cîntece și ro
manțe pe versuri 
de George Coșbuc.

Silvia Retezea- 
nu, bibliotecara co-

fătuitorul prietenilor cărții
curs. De curind, a fost organi
zată o seară literară la care 
un elev a vorbit despre eroul 
său preferat din literatura 
sovietică, Pavel Korceaghin.

Pentru a-și ușura munca, 
tovarășa Mihalache și-a ame
najat în bibliotecă un raft 
special cu cărțile din concurs 
care sînt foarte căutate.

Tovarășa Maria lacomi, de 
Ia Școala medie nr. 2, a adău
gat că ea a afișat și în clase 
listele de cărți, iar în biblio
tecă o lozincă despre legătura 
dintre concursul „Iubiți car
tea" și lărgirea orizontului 
de cultură generală al elevi
lor.

Bibliotecarul este cel mai 
indicat să controleze mo
dul în care se pregă
tesc pentru examinare cei 
înscriși, dacă citesc siste
matic, perseverent, materialul 
indicat. Eugenia Bănică, bi
bliotecară și totodată membră 
in comitetul U.T.M. al. Rafi
năriei nr. 1 ne a arătat'că ea 
a propus organizațiilor U.T.M. 
de secții să analizeze în adu
nări generale modul în care 
re desfășoară concursul. Și a- 
semenea analiz® s-au făcut. 
După aceea, bibliotecara a 
prezentat un referat în a- 
ceastă privință în fața comi
tetului U.T.M. La recentele 
adunări de dări de seamă și 
alegeri pe secții, tovarășa Bă
nică a participat eerînd res
ponsabililor culturali «ă spună 

ajută membrii echipelor artis
tice la îmbogățirea repertoriu
lui formațiilor de teatru, cor 
și brigăzi artistice de agitație. 
Recent, în programul pe care 
l-au pregătit pentru a XIII-a 
aniversare a Republicii, corul, 
format din aproape 40 de bă
ieți și fete, a interpretat cîn
tece ca „Hai să facem o gos
podărie", „Bate palma" și 
„llenuța tractoriste" — inspi
rate din viața nouă a țărăni
mii muncitoare.

Din inițiativa organizației 
U.T.M., în cadrul activității 
cultural-artistice ce se desfă
șoară mai în fiecare seară la 
căminul cultural, utemiștii au 
început să învețe cîntece des
pre partid, despre patria noa
stră. Utemiștii și tinerii țărani 
muncitori ca Marin Mihai, 
Aurica Berechet, Gheorghe 
Sima, Aurica Barbu și alții 
au reușit să învețe cîntecele 
„Părinte drag, partid iubit" 
„Privesc din Doftana", „Măreț 
pămînt al patriei iubite" și 
altele.

Preocuparea aceasta a dus 
la îmbunătățirea conținutului 
muncii culturale pe care or
ganizația de bază U.T.M., sub 
conducerea organizației de 
partid, o desfășoară în rîndul 
tineretului la căminul cultural 
din comuna lor.

N. PUIU

prezen- 
progra-

munei. a 
tat apoi 
mul viitoarelor seri 
literare, care vor 
cuprinde viața șio- 
pera lui Nicolae 
Bălcescu, Mihail E- 
minescu, I. L. Ca- 
ragiale și a multor 
altor scriitori cla
sici și contempo
rani. De apreciat 
este și faptul că 
datorită unor ase
menea seri literare
— care au mai fost 
organizate înainte
— cît și altor for
me specifice mun
cii cu cartea, nu
mărul cititorilor 
comunei a sporit 
de la 750—800 la 
peste 1.100, iar ti
tlurile cărților citi
te întrec cifra de 
10.000.

I. TEOHARIDE

în adunare situația celor în
scriși ia concurs.

De foarte mare ajutor le 
sînt participanților la con
curs recenziile din care pot 
desprinde cum anume trebuie 
să se pregătească pentru exa
minare, cum să înțeleagă o 
carte, felul în care se siste
matizează materialul însușit. 
Tot tovarășa Bănică arăta că 
la Rafinăria nr. 1 s-a încetă
țenit obiceiu] ca în adunările 
generale ale organizațiilor 
U.T.M. să se prezinte alter
nativ recenzii la cărțile din 
concurs cu informările poli
tice. în cadrul „joilor tinere
tului", se alcătuiește de obi
cei și un program cu caracter 
literar în care se vorbește 
despre viața unui scriitor.

Majoritatea tinerilor caută 
și citesc cele mai bune căiți 
din literatura noastră și din 
cea universală, dar mai sînt șj 
unii care, din liipsa unei îndru 
mări, își pierd vremea cu 
unele cărți nefolositoare iai 
bibliotecarului nu-j poate f 
indiferent un asemenea fapt

Eugenia Bănică poveste* 
despre un tînăr muncitor, Ion 
Sandu, ajutor de lăcătuș la 
atelierele d« conducte ale Ra
finăriei nr. 1. Sandu care nu 
se simțea atras decît de sport 
și sala de lectură reprezenta 
pentru el doar un loc unde 
s® poate găsi „Sportul popu
lar". Bibliotecara a observat 
acest lucru fi, sțîna d« vorbă

BIBLIOTECA
DIM SATUL TABĂRA

în rafturile bibliotecii din 
satul Tabăra, raionul Iași, 
cărțile stau orînduite cu gri
jă, așteptîndu-și cititorii. Pro
fesorul Nicolae Pantilii, bi
bliotecarul, își pune cartote- 
cile dinainte, voind să facă 
nu știu ce verificare. Nu se 
apucă însă bine de lucru că 
de afară intră zgomotos un 
grup de tineri.

— Bună ziua tovarășe pro
fesor, s-a înapoiat „Bătălia în 
marș 1“

— Firește Dumitre, s-a îna
poiat. Prevăd însă o altă bă
tălie... Sînteți atîția, cui să o 
dau ?

— Cui a cerut-o mai întii. 
De asta am venit și cu băie
ții,, ca să facem lucru drept.

Cei de față rîd zgomotos. 
Romanul îl primește candida
tul de partid Dumitru Ursu. 
El a voit mai întii să-l îm
prumute. Dumitru Tăbăcaru, 
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ou el, i a recomandat să mai 
citească și altceva, de pildă, 
o lucrare din colecția „Cute
zătorii" care se potrivea cel 
mai mult cu pasiunea tână
rului. Și așa, încetul cu înce
tul, Ion Sandu a îndrăgit ci
titul literaturii și astăzi este 
purtător al insignei „Prieten 
al cărții".

La Rafinăria nr. 1 sînt 
mulțj tineri care urmează li
ceul seral. Tovarășa bibliote
cară a arătat cît de armonios 
se poate împleti pregătirea 
pentru concursul „Iubiți car
tea" cu citirea materialului 
bibliografic cerut la limba și 
literatura romînă.

Chiriac Sofica, pontatoare 
la secția sculerie centrală a 
Uzinelor „1 Mai" este biblio
tecară voluntară. Ca și cei
lalți bibliotecari voluntari, 
tovarășa Chiriac aduce la 
locul de muncă volumele 
de la biblioteca centrală a u- 
zinelor. Dai- tovarășa Chi
riac și-a făcut odată o 
masă de cărți chiar lîngă a- 

aratul de pontaj. Toți cei 
care veneau să ponteze erau 
invitați să-și aleagă și o carte- 
Numai într-o zi a reușit să 
antreneze 60 de noi cititori și 
printre ei mulți viitori candi
dați ța concursul „Iubiți 
cartea".

Dar, din păcate, cu prile
jul acesțej convorbiri sa vă

secretarul organizației de bază 
U.T.M. ia o altă carte — 
„Cuscrii" de Alecu Ivan Ghi- 
lia. Utemistul Vasile Enache 
ia cîteva broșuri agrotehnice, 
Mihai Tăbăcaru împrumută 
două broșuri de știință popu
larizată. Pe urmă, bucuroși, 
tinerii pleacă. Bibliotecarul 
vrea să-și continue lucrul. 
Degeaba. Instructoarea supe
rioară de pionieri Elena Ti- 
mofte sosește cu un grup de 
pionieri. Ea însoțește pionie
rii pentru a-i ajuta și pe ei. 
pentru a-l ajuta și pe biblio
tecar în alegerea celor mai 
potrivite cărți pentru fiecare,

Asemenea lucruri vei găsi 
mai în flecare zi la bibliote.- 
ca din Tabăra. Munca cu car
tea nu cunoaște pauze în acest 
sat, cît este anul de mare. 
Pentru tinerii colectiviști car
tea a devenit prietenul și sfă
tuitorul înțelept de fiecare zi. 
Este și firesc. Prin grija parti
dului și guvernului, cultura 
noastră socialistă a pătruns 
pînă în cele mai depărtate 
sate.

Muncind și trăind în gospo
dăria colectivă, fiind educați 
de către organizația U.T.M.. 
tinerii colectiviști nu pot să 
nu citească în permanență 
spre a-și întregi cunoștințele 
lor de cultură generală, fapt 
care-i ajută să lucreze mai 
bine, să se comporte mai fru
mos în societate, să se forme
ze ca oameni demni, pe mă
sura minunatei noastre vieți.

C. SLAVIC

In repertoriu,
Acum, la început de an nou, 

colectivul artiștilor amatori de 
pe lîngă căminul cultural din 
satul Hărțăgani, raionul Brad, au 
început repetițiile noilor pro
grame artistice. Echipa de tea
tru, de exemplu, pune în scenă 
piesa „Răfuiala** — inspirată din 
munca de transformare socialis
tă a agriculturii, și piesa „Sus 
Tudorache, jos Tudorache" — 
piesă ce demască farsa alegerilor 
din regimul burghezo-moșieresc

dit și nepăsarea și dezintere
sul unor bibliotecari față de 
acest concurs, trădînd în fond 
atitudinea lor față de profe
siune. Au fost bibliotecari 
care n-au putut participa la 
discuția noastră decît cu o... 
tăcere jenantă. N-au avut ce 
spune pentru că ignorează 
concursul, pentru că-ț ocolesc 
nepăsători, considerîndu-1 ca 
o sarcină exclusivă a organi
zației U.T.M. Tovarășa bi
bliotecară de la Institutul de 
proiectări miniere nu soco
tește utilă organizarea con
cursului și în cadrul acestui 
institut unde sînt mulți ti
neri intelectuali pentru că, 
chipurile, aceștia n-ar mai 
avea nevoie să fie cunoscă
tori și ai cărților de bază 
pentru cultura generală a unui 
tînăr. Un bibliotecar care nu 
vrea să verifice la cititori 
roadele muncii sale își 
transformă singur munca 
intr-o plicticoasă îndeletnicire 
funcționărească. Bibliotecarul 
înseamnă pentru noi nu un 
paznic al cărților, care în plus 
eliberează la cerere volumul 
dorit. El este sufletul muncii 
cu cartea. Măreața operă de 
culturalizare a maselor din 
patria noastră se sprijină și 
Pe contribuția bibliotecarilor 
care sînt chemați să răspîn- 
dească lumina cărții pînă în 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării.

S. VOINESCU

Unde este 
responsabilul 1

La clubul sectorului de 
exploatare Voivodeasa din 
raionul Rădăuți, se găsesc 
peste 300 de cărți, două a- 
parate de radio, diferite 
jocuri sportive, colecții de 
ziare, reviste etc. Așa cum se 
și cuvine, clubul acesta ar 
trebui să aibă un responsabil. 
Unii spun că responsabil ar 
fi Nicolaie Hainei, alții sus
țin că nu e el responsabilul, 
ci Margareta Ițcuș. Dînsa 
spune că de activitatea cul
turală de aici răspunde un 
tovarăș din conducerea între
prinderii forestiere aflat l» 
Rădăuți. Auzi, vorbă, un to
varăș de la Rădăuți ! Chiar 
dacă există un asemenea to
varăș, s-ar simți extrem de o- 
bosit făcînd chiar numai cu 
gindul o călătorie pe la sec
tor. Așa că cei de la sector 
au rămas să se descurce sin
guri. Și au început să se 
descurce.

Intr-o zi destoinicul Hai
nei n-a mai putut suporta 
starea de fapte existentă și-a 
chemat-o la el pe Margareta 
Ițcuș spunindu-i : Așa nu mai 
merge. Dacă la sector acti
vitatea culturală stă prost, 
adică aproape prost, rectifi
că el, ce să mai spunem des
pre cabană. Nu se poate, tre
buie să îmbunătățim munca 
culturală, înțelegi ? Să facem 
totul, tovarășe !

— Cum adică totul ?
— lată cum : facem un 

plan de muncă bogat din care 
să nu ne scape nici un com
partiment al muncii cultu
rale.

— Și cînd îl facem ? — a 
întrebat din nou Ițcuș.

— Ce vorbă-i asta ? Avem 
atâtea zile la dispoziție, și a- 
poi un plan de muncă nu se 
face cu una cu două. Trebuie 
mai întii să luăm legătura cu 
cabanele, cu maiștri de sec
toare, cu tineretul. Cum s-ar 
spune, să aplecăm urechea la 
ceea ce vor oamenii

De atunci au trecut luni de. 
zile. Despre această discuție 
Hainei uitase de-a binelea. 
Din partea tinerilor soseau la 
sector numeroase și însem
nate propuneri. Dar răspun
sul lui. Hainei era invariabil: 
aveți răbdare I

In clipele cînd stătea de 
vorbă cu propria-i conștiință, 
ajungea la o concluzie fermă: 
de ce să facă toate acestea 
numai el ? Mai sînt și alții. 
Numai atita că cheia de la 
club se află la el...

Despre toate acestea știe 
și organizația U.T.M. Teodor 
Știr — contabil șef al secto
rului și membru în biroul 
organizației de bază U.T.M., 
curios, se declară mulțumit de 
activitatea culturală ce se 
desfășoară la sector... In fie
care joi, tineretul coboară de 
pe crestele munților jos, la 
sector. Știr este propagandis
tul cercului 'de învățământ 
politic U.T.M. Cu o predare 
sau cu un seminar, „joia ti
neretului" a luat sfîrșit.

Venind la sector, unde sînt 
mai multe posibilități pentru o 
activitate bogată, tinerii ar 
putea participa la activi
tăți cultural-educative mai 
deosebite. Se impune, deci, 
luarea unor măsuri seri
oase din partea organizației 
U.T.M. pentru ca tinerii să 
se bucure din plin de toate 
condițiile materiale puse la 
dispoziția lor de statul nos
tru pentru îmbogățirea cu
noștințelor lor.

D. PREPELIȚA 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Subeava

programe noi
Brigada artistică dc agitație, 

alcătuită din tineri inimoși și ta- 
lentați ca Popa Mircea, tehni
cian, Radu Ion, miner, Damian 
Aurelia etc. pregătesc un text 
inspirat din viața satului.

Echipa de dansuri la rîndul ei 
s-a gîndit la jocuri noi pe care 
să le prezinte nu numai în satul 
lor ci și în satele vecine. Este 
vorba despre dansul popular lo
cal Hărțăgăneanca, despre Săl- 
eioara, Ardeleana .și altele.

Cu ajutorul cadrelor didactice 
de la școala de 7 ani, printre 
care Demian Viorel, Demian Flo- 
rica, Groza Viorel, Duma A- 
vrara și alții, aceste noi progra
me se vor bucura de același 
succes de care s-au bucurat cele 
peste 40 de spectacole date în 
cursul anului trecut de echipele 
artistice ale căminului cultural.

R. LAL

-----------

Dansatori din formați,® artistică 
a Atelierelor de reparat mate

rial rulant din lași.
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Formarea circumscripțiilor 
electorale pentru alegeri 

In sfaturile populare regionale, 
orășenești, raionale și comunale

Pentru
minerii

din Lupeni

e-
Și

In întreaga țară are loc in 
prezent formarea circumscrip
țiilor electorale pentru alege
ri în sfaturile populare regio
nale, orășenești, raionale 
comunale.

In regiunea Brașov, de 
xemplu, au fost stabilite
delimitate 111 circumscripții 
electorale pentru alegerea de
putaților în sfatul popular re
gional. 520 circumscripții pen
tru sfaturile populare raiona
le, 367 circumscripții pentru 
sfaturile orașelor regionale, 
814 pentru cele ale orașelor 
raionale și 5350 circumscrip
ții electorale pentru sfaturile 
populare comunale.

Acțiunea pentru delimitarea 
circumscripțiilor 
fost terminată și 
Dobrogea,

Pentru alegerea 
în sfatul popular 
fost stabilite Și delimitate 71 
circumscripții electorale, pen
tru sfaturile populare raionale 
405 circumscripții electorale, 
pentru orașele regionale 105 
circumscripții electorale, pen
tru orașele raionale 384 cir
cumscripții electorale și 3834 
circumscripții pentru sfaturile 
populare comunale.

Au fost de asemenea stabi-

electorale a 
în regiunea

deputaților 
regional au

life și delimitate circumscrip
țiile electorale pentru alegerea 
deputaților în sfatul popular 
al orașului Constanța și în 
sfaturile populare din orașele 
subordonate lui.

Pentru alegerea deputaților 
in sfatul popular regional Su
ceava au fost stabilite și deli
mitate 107 circumscripții elec
torale, pentru sfaturile popu
lare raionale 620 circumscrip
ții electorale, pentru sfaturile 
populare ale orașelor regio
nale 242 circumscripții electo
rale. 370 circumscripții elec
torale pentru alegerea deputa- 
ților în sfaturile orașelor ra
ionale și 6674 circumscripții 
electorale pentru sfaturile 
populare comunale.

In regiunea Ploești au fost 
stabilite și delimitate 143 cir
cumscripții electorale pentru 
alegerea deputaților în sfatul 
popular regional, 758 circum
scripții pentru sfaturile popu
lare raionale, 583 circumscrip
ții pentru sfaturile orașelor 
regionale, 546 pentru cele ale 
orașelor raionale și 9567 cir
cumscripții electorale pentru 
sfaturile populare comunale.

(Agerpres)

Rodnice schimburi 
de experiența

petroliere și 
regiunea Plo- 
uzinele con-

In schelele 
rafinăriile din 
iești ca și în 
structoare de utilaj petrolier
„1 Mai" și „Gh. Gheorghiu- 
Dej", sindicatele au organizat 
în cursul anului 1960, nu
meroase schimburi de expe
riență privind : avantajele fo
losirii forajului cu turbina, 
extinderea procedeelor înain-

Cristea Marcela, Turcilă Eli- 
sabeta, Nănescu Aure^’o si 
Dulgheru E_. studente 
anul Ml cl Fccutc ce 
ch:mie «fin Bocureșt. in ca
mera lor din noul corn n, de 
lingă Teatrul de Operă ți 
Balet, dat în folosință de 
curind, pregătindu-se pentru 

examene.

tate de lucru, creșterea valo
rii produselor petroliere obți
nute dintr-o tonă de țiței su
pusă prelucrării. •

Ca urmare, s-au extins ini
țiativele și metodele bune de 
muncă, a fost stimulată acti
vitatea inovatorilor. In cursul 
anului 1960, de exemplu, au 
fost aplicate în producție a- 
proape 2.000 de inovații și 
raționalizări, care aduc eco
nomii de peste 30 milioane 
lei. In numeroase sectoare 
petroliere s-au extins proce
deele înaintate pentru menți
nerea presiunii de zăcămint 
șz patru recuperarea secun
dară a fost extins forajul cu 
turbina, iar în uzinele meta
lurgice s-a extins turnarea 
pieselor în forme întărite cu 
bioxid de carbon.

cinematograf la 
și alte asemenea 
Sini de asemenea 

construcție alte

în ultimii ani pentru mine
rii din Lupeni au fost con
struite blocuri cu peste 500 
de apartamente, cămine mun
citorești cuprinzind 860 locuri, 
un spital cu 75 locuri, un dis
pensar, un 
Bărbăteni 
construcții, 
în curs de
9 blocuri eu 312 apartamente. 
Dezvoltarea continuă a orașu
lui. construcția unor noi car
tiere reclamau un debit spo
rit de apă potabilă. De aceea, 
cu citea timp in urmă, colec
tivul șantierului Lupeni a 
primit sarcina să construiască 
o nouă stație pentru alimen
tarea orașului cu apă nota
bilă. Execuția acestei impor
tante lucrări a fost terminată 
cu succes zilele trecute.

ț>le.

Volei

16 februarie' 
participa echipele 
și feminine ferovia- 
D. Germană, R.P.F. 
și Suedia. S-a sta-

lunii februarie 
noastre va găz-

unor echipe de 
U.R.S.S., R. S. 
R. P. Ungară;

Ctod-rec noului Circ de stat 
își va desenide in curind por-

Semnarea Convenției de colaborare 
în domeniul televiziunii 

între R. P. Romînă și Cuba
Vineri după amiază a 

loc semnarea Convenției 
colaborare în domeniul 
viziunii între Comitetul 
Radiodifuziune și Televiziune
de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Romîne și Televiziunea din 
Republica Cuba.

avut 
de 

tele- 
de

Convenția a fost semnată 
de Ion Pas. președintele Radio- 
televiziunii zomîne și de Ithiel 
Leon Perez, directorul Tele
viziunii din Cuba.

La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe. I.R R.C.S., 
ziariști.

Vizitele delegației guvernamentale 
economice a Republicii Cuba

Vineri, membrii delegației 
guvernamentale economice a 
Republicii Cuba în frunte cu 
Hector Rodriguez Llompart, 
ministru adjunct al Afacerilor

Externe, au vizitat în regiu
nea Bacău 
Lenin“ de 
de fibre și 
Să vineții.

hidrocentrala ,.V. I. 
la 3<caz și Uzinele 
fire sintetice de la

Intilnirea directorului Televiziunii 
din Cuba, Ithiel Leon Perez, 

din Capitală
trale. radioteleviziunii și 

de presă

cu ziariști
amiază, directorul 

din Cuba, It- 
Perez, s-a întîl-

Vineri la
Televiziunii 
hiel Leon 
nit la sediul Uniunii Ziariști
lor cu redactori ai presei cen-
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Sesiunea U. N. E. S. C. 0 
a abordat probleme esențiale 

ale contemporaneității

Manifestări 
sportive 

în luna februarie
în cursul 

Capitala țării 
dui o serie de importante ma
nifestări sportive internațio
nale. Intre 8 și 12 februarie 
va avea loc în sala Floreasca 
competiția de handbal redus 
dotată cu „Cupa Orașului 
București”. O competiție in
ternațională de handbal orga
nizează și clubul Rapid între 
17 și 19 februarie. Este vorba 
de „Cupa 16 februarie" la 
care vor 
masculine 
re din R.
Iugoslavia 
bilit ca tradiționala competiție 
de hochei pe gheață „Cupa 
orașului București" să aibă 
loc între 13 și 20 februarie cu 
participarea 
valoare din 
Cehoslovacă,
R. D. Germană și R. P. Po
lonă. Campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
R. P. Romîne se vor disputa 
între 23 și 26 februarie în 
sala Floreasca.

Foto : N. STELORIAN
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tuie. deci, existența unor cărți 
care, fără a depăși prea mult 
nivelul mediu al muncitorilor, 
să poată totuși să contribuie 
la creșterea calificării lor.

Din păcate, asemenea cărți 
nu prea există. In bibliotecă 
se găsesc, de pildă, cărți ca 
„Manualul inginerului electri
cian". „Centrale și rețele" de 
Butkevici, „Calculul și con
struirea aparatajului de înal
tă tensiune” de Mihailov etc. 
Ele însă depășesc sfera de cu
noaștere a muncitorului me
diu, neputând astfel să-i fo
losească.

Editura tehnică trebuie să 
aibă în vedere faptul că in 
perioada actuală, cînd în toate 
domeniile activității industria
le are Ioc acțiunea de ridica
rea calificării masei largi de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, editarea unor cărți care 
să poată folosi tuturor mun
citorilor, maiștrilor și ingine
rilor, cărți «are să poată aju
ta în mod operativ la intro
ducerea tehnicii 
tuie o necesitate 
urgență.

In acest sens 
trebui studiată problema edi
tării unor broșuri în ajutorul 
tinerilor de la cursurile de ri
dicarea calificării pe dife
rite meserii, și care să țină 
seama de cele mai noi cuceriri 
ale tehnicii în ramura și pro
fesia respectivă.

care să aibă amprenta noului 
a ceea ce se construiește la 
noi. Lucrul acesta apare în- 
tr-un contrast cu atât mai 
izbitor cu cit zi de zi indus
tria noastră socialistă în plin 
avînt înregistrează 
după succese, 
noștri creează 
laje în cele 
domenii ale 1 
se bucură de 
tigiu în țară și chiar 
hotare. Dar de multe ori din 
cauza întârzierii editurii chiar 
și lucrările originale editate 
sînt depășite de dezvoltarea 
nivelului tehnic al producției. 
De exemplu, Editura tehnică 
a publicat o lucrare privind 
construcțiile metalice, scrisă 
de Victor Popescu. Uzina noas-

succese 
constructorii 

mașini și uti- 
mai 

tehnicii, 
i mult

diverse 
care 

pres- 
peste

ministerele pentru a-și orienta 
în mod just planul tematic, 
la nivelul cerințelor actuale.

Socotesc de asemenea că o 
creștere substanțială a nive
lului lucrărilor publicate de 
Editura tehnică poate fi rea
lizată prin atragerea la redac
tarea acestor lucrări a celor 
mai pregătiți muncitori, teh
nicieni și ingineri care lucrea
ză direct în producție.

O largă popularizare 
și difuzare

La noi, ca și în alte uzine 
ne spune inginerul Eugen 
Sferdian de la Uzinele de 
vagoane „Gheorghi Dimitrov” 
din Arad — la biblioteca de

noi, consti- 
de primă

cred că ar

In pas cu tehnica 
nouă

In ultima perioadă — ne-a 
răspuns inginerul tIVIU LA- 
ZĂR de la Uzinele „Mao Țze- 
dun“ din Capitală — în Editu
ra tehnică au apărut multe 
lucrări valoroase, lucru care 
in trecut nu s a făcut, nivelul 
tehnicienilor noștri crescînd 
simțitor tocmai datorită fap
tului că au la îndemînâ o 
sursă de documentare teh
nică bogată în țară. De la în
ceput trebuie să remarc cu 
multă părere de rău că în rîn- 
dul acestor lucrări unanim 
apreciate, sînt încă puține lu
crări ale autorilor romîni,

genției Romîne 
„Agerpres".

Răspunzind 
puse, oaspetele a

întrebărilor
_____ ______ vorbit des

pre revoluția cubană. despre 
aplicarea reformei agrare ți 
constituirea de cooperative a- 
gricole în Cuba, despre parti
ciparea miliției muncitorești 
și țărănești la apărarea pa
triei și zdrobirea elementelor 
contrarevoluționare trimise de 
imperialiștii din S.U.A.

Referindu-se la cele văzute 
în Romînia. directorul Te
leviziunii din Cuba a spus 5 

Pentru un euban este impre
sionant să surprindă opera de 
înălțare a socialismului în 
țara dv. Dezvoltarea impe
tuoasă a Romîniei constituie 
un exemplu pentru Cuba". El 
s-a pronunțat pentru strînge- 
rea legăturilor culturale și 
economice dintre Cuba și R.P. 
Romînă.

Vorbitorul a scos în eviden
ță că politica Cubei este de 
a întreține relații bune cu 
toate țările și a exprimat 
mulțumirile poporului cuban 
pentru ajutorul țărilor socia
liste, în frunte cu U.R.S.S., 
dat Cubei. El a condamnat 
acțiunile provocatoare ale 
S.U.A. față de Cuba, care au 
culminat cu ruperea relațiilor 
diplomatice.

Nu de mult mu încheiat 
lucrările cele: de-a Xl-a se
siuni a conferinței generale 
U.N.LS.CO. care s-au des
fășurat timp de citeva săptă
mâni ia Paris. Acad 
Ralea. președintele Ins 
lui Rcmin pentru Ri 
Culturale cu 
«președinte al Comisiei na
ționale a R-P Romîne pen
tru UNES-C-O, conducăto- 
torul delegației romîne la a- 
ceastă sesiune, a răspuns În
trebărilor puse oe -3 redac
tor al Agerpres in legătură 
cu unele aspecte și rezultate 
ale sesiunii UJ4XS.C.O. de 
la Paris.
CARE AU FOST PR SOFALELE 

PROBLEME CE AU STAT IN 
ATENT1A CELEI DEA Xl-A 
SESIUNI A CONFERINȚEI 
GENERALE U.N.E.S.CO. ?

Cea de-a Xl-a sesi _ne a Con
ferinței generale U-N.ELS.C.O. 
a avut o importanță deosebită 
în primul rînd prin faptul că. 
spre deosebire de sesiunile 
precedente, de data aceasta 
au fost abordate problemele 
esențiale ale contemporanei
tății: promovarea prin toate 
mijloacele de care dispune 
UNESCO, a principiilor 
coexistenței pașnice, precum 
și sarcinile ce revin Organi
zației in lupta pentru lichi
darea urmărilor sistemului 
colonialist. Deși reprezentan
tul S.U.A. a afirmat de 
tribuna Conferinței că 
crede ca cineva să poată 
contra principiilor dezarmării, 
totuși cînd s-a pus la vot de
legațiile S.U.A., Angliei și 
ale altor state inspirate de 
politica reacționară a cercuri
lor imperialiste au votat îm
potriva proiectului prezentat, 
ceea ce a făcut ca 
importantă problemă să 
poată fi înscrisă pe 
de zi a Conferinței generale.

Discuțiile vii ce-au avut loc 
în legătură cu necesitatea ca 
U.N.E.S.C.O. să se alăture 
eforturilor pentru realizarea 
dezarmării generale, a luj^ei 
pentru apărarea și consolida
rea păcii și securității gene
rale au contribuit însă la 
clarificarea poziției multor 
delegații. Ele au arătat lim
pede oamenilor de cultură 
care participă la activitatea 
acestei importante Organiza
ții primejdia pe care o repre
zintă pentru pacea popoare
lor și implicit pentru dezvol-

PCQUU
Străinătatea, vi-

Acad. Mihail Ralea 
despre cea de a Xl-a 
sesiune a Conferinței 

generale
11 N. E S. C O.

la 
nu 

fi 
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această 
nu 

ordinea

tarea culturii politica agresi
vă d_să de cercurile impe- 
riahne.

ITiani '. - referitoare la co- 
limiilw*. votată la Conferin
ța generală, cuprinde o serie 
de elemente foarte interesan
te care stabilesc rolul menit 
să-1 j-oace U3CX-S.C.O. în li
chidarea vestigiilor acestui 
rușinos sistem. Atitudinea de
legațiilor noilor state africa
ne. ea și a altor state afro- 
asiatice, a contribui: la o re
zolvare mai justă a multora 
din problemele dezbătute. 
Trebuie relevată în această 
privință competența de care 
aceste delegații au dat dova
dă. precum și spiritul comba
tiv anticolonialist care a în
suflețit multe din declarațiile 
lor. Această atitudine s-a vă
dit in mod deosebit intr-o 
ședință în care, discutindu-se 
o rezoluție în problema Con- 
go-ului. șeful delegației S.U.A., 
care pleda pentru recunoaște
rea mandatului delegației Ka- 
savubu-Mobutu, s-a văzut ne
voit să renunțe la cuvânta
rea sa.

Deși prin admiterea in 
U.N.E.S.C.O. a noilor state a- 
fricane care și-au dobindit 
recent independența. în pre
zent numărul statelor mem
bre este de 95. din 
cate, caracterul universal 
U.N.E.S.C.O. continuă să 
viciat, datorită poziției adop
tate de reprezentanții S.U.A. 
și ai altor țări occidentale, 
care nesocotind drepturile le
gitime ale Republicii Popu
lare Chineze au impus men
ținerea în U.N.E.S.C.O. a re
prezentanților guvemului-fan- 
tornă al lui Cian Kai-și. în 
cuvântarea pe care am ținut-o, 
am arătat absurditatea pe 
care o reprezintă menținerea 
în afara U.N.E.S.C.O. a Chi
nei populare, care reprezintă 
o populație de 650 milioane 
de oameni și o cultură mile
nară. Votul arbitrar obținut 
la cererea Biroului Conferin
ței, prin care clica ciankai- 
șistă a fost scutită de plata 
arieratelor pe care acest pre
tins guvern le datora Organi-

noii

pă- 
al 

fie

că existente în fiecare secție 
să fie înzestrate și. cu litera
tură tehnică ținînd seama de 
specialitatea secției respective.

In ceea ce privește popu
larizarea cărții tehnice trebuie 
spus că aceasta lasă încă 
mult de dorit. Comitetul UTM 
din uzină, spre exemplu, nu 
face nimic în această privin
ță, cu toate că ar putea între
prinde multe acțiuni intere
sante. Cit de instructive ar fi 
spre exemplu concursuri gen 
„Cine știe, cîștigă", pe teme 
privind tehnica nouă, pe baza 
noilor lucrări de literatură 
tehnică. Acestea ar contribui 
la popularizarea cărților și la 
atragerea tinerilor spre citi
rea cărților tehnice.

Părerea mea este că, pentru

creștere o exigenței lor care își 
are izvorul în dorința și necesi
tatea de a-și ridica calificarea 
profesională, de a-și însuși teh
nica nouă.

Ce se desprinde insă din an
cheta întreprinsă ?

In uzine și fabrici, organi
zațiile U.T.M. și organele in răs
punderea cărora revine direct 
această sarcină - cabinetele 
tehnice, cercurile A.S.I.T., biblio
tecile — se ocupă încă insufi
cient de popularizarea și difu
zarea cărții tehnice. Din aceas
tă pricină un bogat materia' de 
literatură tehnică rămîne necu
noscut celor cărora le este adre
sat - masei largi de tineri mun
citori.

Editarea unui mare 
cărți, reviste și alte

număr de 
publicații

LITERATURA TEHNICA
ÎN SPRIJINUL RIDICĂRII

CALIFICĂRII
tră execută un mare volum 
de construcții metalice și to
tuși, cînd cartea a apărut la 
stand, nu a cumpărat-o aproa
pe nimeni. De ce ? Lucrarea, 
aparținind unui autor ce nu 
lucrează direct în producție, 
este depășită. De ce oare Edi
tura tehnică nu a solicitat 
pentru publicarea acestei lu
crări concursul unor ingineri 
și tehnicieni din uzina noas
tră, care au proiectat instala
ții de construcții metali
ce moderne ? Iată și un alt 
exemplu. Avem sarcina să 
construim cazanul „Vuia“ și 
cu toate că acest cazan le este 
cunoscut oamenilor de știință 
de peste 30 de ani, literatura 
tehnică în această 
lipsește.

Iată de ce cred că 
tehnică ar trebui să
zeze temeinic periodic son
daje in uzine. în masa mun
citorilor și inginerilor, a pro- 
iectanților, să se consulte cu

privință

Editura 
organ i-

pe lingă cabinetul tehnic, se 
păstrează într-unul sau mai 
multe exemplare numeroase 
publicații tehnice romînești și 
străine. In uzina noastră bi
blioteca tehnică este deschisă 
între orele 7 și 15. Intre aceste 
ore, marea majoritate a mun
citorilor uzinei, cu excepția 
celor din schimburile urmă
toare, sînt în producție. In a- 
ceste ore, deci, tinerii munci
tori care vor să citească o lu
crare tehnică, care vor să con
sulte anumite materiale nu 
pot merge la bibliotecă. Or, 
cusurul bibliotecii noastre 
constă și în faptul că nu îm
prumută acasă acest mate
rial. Așa se întâmplă că de 
multe ori, în rafturile biblio 
tecii stă frumos aranjată lite
ratura tehnică referitoare la 
multe din problemele care ne 
preocupă pe noi în procesul 
de producție, iar noi în secție 
ne batem capul încercînd să 
le rezolvăm singuri.

Cred că ar trebui ca biblio
tecile de literatură beletristi-

TINERETULUI
pătrunderea mai largă a căr
ții tehnice în mijlocul masei 
de muncitori și ingineri, tre
buie să se acorde aceeași a- 
tenție nu numai conținutului 
cărților ci și difuzării și popu
larizării acestora.

Din relatările celor care au 
răspuns anchetei întreprinse de 
ziar se desprind citeva concluzii 
deosebit de importante care 
privesc in primul rînd organele, 
instituțiile în răspunderea căro
ra revine sarcina editării litera
turii tehnice - Editura tehnică, 
Institutul de documentare teh
nică, A.S.I.T.

Literatura tehnică s-a îmbogă
țit odată cu dezvoltarea indus
triei noastre socialiste, a științei 
noastre în plin avînt. An de an 
cartea tehnică, în trecut apanaj 
al unui grup restrins de oameni, 
devine tovarăș de nădejde ol 
unei mase tot mai largi de oa
meni ai muncii. Anii din urmă 
au marcat nu numai o creștere 
a numărului de cititori, ci și o

instituțiide către mai multe 
creează uneori paralelisme care 
duc la irosirea prețioaselor efor- 
turi care se fac in aces» sens. 
Din această pricină se tipăresc 
lucrări tehnice necorespunzătoa
re, fiecare organizație din cele 
citate mai sus ocupindu-se de 
editarea unei cărți care privește 
chiar aceeași problemă, încear
că s-o rezolve cu forțele pro
prii. Același paralelism nu dă 
posibilitatea unui sondaj temei
nic in uzine, asupra tirajelor și 
titlurilor de lucrări necesare. Și 
din această pricină multe lucrări 
bune scoase de Editura tehnică 
apar intr-un tiraj mic și se gă
sesc rar, iar uneori se întâmplă 
invers, lucrări slabe apar în ti
raje mari. Trebuie spus de ase
menea că un prețios și bogat 
material de literatură tehnică 
editat de Institutul de documen
tare tehnică se pierde neajun- 
gînd în mîinile muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din pri
cina tirajelor mici. Forurile com
petente ar trebui să studieze de 
urgență oportunitatea coordo
nării editării publicațiilor ți căr-

ților tehnice ce se adresează 
maselor largi de muncitori și 
tehnicieni ale tuturor acestor 
organizații de Editura tehnică 
care ar valorifica muit mai bine 
acest material publicîndu-l in
tr-un tiraj de masă.

Se constată de asemenea, un 
nivel tehnic necorespunzător al 
unor lucrări publicate. Acest 
neajuns, alături de numărul mic 
de lucrări romînești apărute, 
sărăcesc tematica nedind răs
puns multor preocupări și fră- 
mintări cotidiene privind intro
ducerea tehnicii noi, își are ră
dăcina așa cum au subliniat 
mulți tovarăși, în insuficienta 
preocupare a editurilor pentru 
atragerea la scrierea unor Cărți 
a muncitorilor fruntași, a ingine
rilor și specialiștilor care lucrea
ză direct în producție. Fiind la 
început de an Editura tehnică 
ar putea să-și îmbogățească 
planul tematic și din acest punct 
de vedere.

Dar așa cum ou remarcat 
mai toți cei care au răspuns la 
ancheta noastră, una din lipsu
rile acute încă ale literaturii 
tehnice este operativitatea. Lite
ratura tehnică cămine mult în 
urma dezvoltării industriei, a 
progresului ei tehnic. De aci 
eficacitatea ei scăzută, în spri
jinul preocupării muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor pen
tru continua ridicare a califică
rii. Poate că o colecție în care 
să se publice noutățile tehnice 
din țară și străinătate, așa cum 
au propus unii tovarăși, editată 
la un nivel tehnic corespunzător 
ar putea aduce o contribuție 
însemnată Io informarea opera
tivă cu noutățile din tehnica 
mondială, ar fi un sprijin pre
țios în ridicarea calificării tine
rilor.

Desigur ancheta de față nu 
epuizează nici pe departe pro
blemele deosebit de importante 
ale contribuției literaturii tehni
ce în acțiunea de ridicare a ca
lificării ; de aceea 
cei care se ocupă 
literaturii tehnice, 
muncitori, maiștri 
cărora li se adresează aceste 
publicații, conducătorii cursuri
lor de ridicarea calificării, pe 
bibliotecari, pe responsabilii ca
binetelor tehnice, să-și spună 
părerea in legătură eu aceste 
probleme.

invităim pe 
de editarea 
pe tinerii 

și ingineri

zației, a fost viu criticat 
reprezentanții statelor socia
liste și de numeroase alte de
legații.

Discuțiile au cuprins o se
rie de alte probleme princi
pale, cu un caracter în același 
timp cultural și politic. Dele
gațiile țărilor socialiste, prin
tre care și delegația noastră# 
precum și unele delegații 
afro-asiatice, au reușit să în
lăture ■„ obiecția" principală 
pe care statele occidentale o 
aduceau ori de cîte ori era 
vorba să fie discutate proble
me politice și anume că 
U.N.E.S.C.O. trebuie să discu
te numai probleme „pur cul
turale". Am arătat cu toții că 
nu poate exista o izolare a 
culturii de politică și că via
ța politică și socială a unei 
națiuni și a unui stat de
termină și tipul de cultură 
pe care o promovează. Astfel 
s-au obținut rezultate pozitive 
în ce privește, de pildă, pro
blema colaborării între insti
tuțiile specializate pentru 
combaterea manifestărilor ra
siste, ajutorarea în domeniul 
educației a statelor slab dez
voltate etc.

CARE A FOST 
ACTIVITATEA DELEGAȚIEI 

R.P. ROMÎNE LA CEA 
DE-A Xl-A SESIUNE 

A CONFERINȚEI ?
Delegația noastră a avut o 

activitate susținută și a pre
zentat o serie de propuneri 
concrete care au fost însușite 
de conferință.

In domeniul educării tine
retului, delegația romînă a 
prezentat o rezoluție care a 
fost adoptată sub forma unei 
recomandări. E vorba de or
ganizarea de către U.N.E.S.C.O. 
a unei Conferințe mondiale 
despre educația tineretului în 
spiritul prieteniei și al păcii, 
așa cum s-a concretizat în 
rezoluția pe care delegația 
R.P. Romîne a susținut-o și 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
și pe care acest înalt for a 
adoptat-o în unanimitate.

Pentru stimularea activită
ților regionale, delegația noa
stră a obținut înscrierea în 
Programul U.N.E.S.C.O., în 
cadrul Proiectului Major O- 
rient-Occident, a unui Coloc
viu internațional de civiliza
ții balcanice, ce se va ține în 
toamna viitoare la București, 
colocviu la care vor participa 
eminenți specialiști din țările 
balcanice. Delegația noastră a 
criticat argumentat lipsurile 
din Programul U.N.E.S.C.O., 
metodele și. spiritul îngust 
care mai domnesc încă în Se
cretariatul U.N.E.S.C.O. ; a 
criticat componența nominală 
a Secretariatului, în care ță
rile de democrație populară 
și multe alte state membre 
sînt slab reprezentate. Am 
cerut o restructurare a Secre
tariatului pe baza principiilor 
unei reprezentări geografice 
juste.
CUM APRECIATI REZULTATELE 

GENERALE ALE SESIUNII 
U.N.E.S.C.O. ?

A Xl-a sesiune a Confe
rinței U.N.E.S.C.O. a însem
nat, cu toate dificultățile pe 
care le-am semnalat, un pro
gres în conținutul Programu
lui și în metodele pe care 
le-a folosit pînă acum 
U.N.E.S.C.O. Această institu
ție are posibilitatea de a con
tribui activ pe plan psiholo
gic și moral, prin intermediul 
culturii, științei și artei
apropierea și conlucrarea în
tre popoare, în interesul pă
cii și securității generale. Co
misia națională romînă pen
tru U.N.E.S.C.O. va continua 
să lucreze cu toată rîvna în 
direcția aceasta pentru a con
tribui la realizarea țelurilor 
noastre de pace și colaborare 
rodnică între popoare.

la

Duminică, în Capitală și în 
mai multe orașe din țară vor 
începe jocurile din cadrul 
primei etape a celei de-a 
XIII-a ediții a campionatului 
masculin de volei. Amatorii 
de sport bucureșteni vor pu
tea urmări în două săli cite
va întîlniri ce se anunță a- 
tractive. în sala Giulești, de 

i la ora 11,30, se vor întîlni e- 
chipele Rapid București și 

. Știința Timișoara. După amia
ză, începînd, de la ora 16,00, 
sala Dinamo va găzdui meciu
rile Victoria București — Pe
trolul Ploiești și Dinamo Bucu
rești — Tractorul Brașov.

Din programul etapei se 
mai desprind următoarele 
meciuri: Constanța : Farul — 
Progresul București; Lupeni: 
Utilajul Petroșani — C.C.A.; 
Cluj: Știința — Știința Galați.

Box

dimineața de Ia 
sala de festivități 
asociației „Grivița

Duminică 
ora 10, în 
a clubului 
Roșie” se va desfășura o reu
niune de box în cadrul căreia 
vor evolua pugiliști de la Pro
gresul, Victoria, Școala Spor
tivă Rapid și Grivița Roșie. 
Din program se desprind în
tâlnirile C. Crudu — Ivan FIo- 
rea și V. Lăzăreanu — Ion 
Ailenii.

Hochei pe gheață

Echipa selecționată de ho
chei pe gheață a țării noastre 
va susține duminică de la ora 
19 pe patinoarul artificial „23 
August“ din Capitală un meci 
de verificare cu o reprezen
tativă . a orașului București. 
Acest joc constituie un ultim 
criteriu de selecție a forma
ției care va participa între 17 
și 22 ianuarie la Budapesta 
la turneul internațional orga
nizat de federația maghiară de 
specialitate. După cum s-a 
mai anunțat, la acest turneu 
vor mai evolua echipe din 
U.R.S.S., R. P. Ungară, R. S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană 
și Austria.

Fotbal

La 8 ianuarie se va desfă
șura la Istanbul . primul joc 
din cadrul turneului balcanic 
de fotbal rezervat echipelor 
clasate pe locul doi în cam
pionatele țărilor din Balcani. 
Cu acest prilej se vor întîlni 
echipele Levski Sofia și Fener- 
bahce-Istanbul.

•k
In continuarea turneului pe 

care-l întreprinde în America 
de Sud echipa cehoslovacă de 
fotbal Ruda Hvezda (Brati
slava) a întîlnit la Santiago 
selecționata statului Chile. 
Fotbaliștii cehoslovaci au re
purtat o frumoasă victorie cu 
scorul de 4—1 (2—1).

Baschet

în cadrul „Cupei campio
nilor europeni" la baschet, la 
Sofia se va desfășura la 8 ia
nuarie returul meciului dintre 
echipele Spartak Șefia și Uni
versitatea Humbold Berlin 
(R. D. Germană). în primul 
meci disputat la. Berlin vic
toria a revenit baschetbaliști- 
lor bulgari cu scorul de 
85—54.



ffliTRU NOI VICTORII
ALE MIȘCĂRII COMUNISTE MONDIALE

Raportul prezentat de tovarășul N. S. Hrușciov la adunarea 
generală a organizațiilor de partid ale Școlii superioare de partid, 

Academiei de științe sociale și institutului de Marxism-Leninism 
de pe lingă C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — TASS transmite : La 6 ianua
rie,^ în Palatul Mare al Kremlinului a avut loc adunarea gene
rală a organizațiilor de partid ale Școlii superioare de partid, 
Academiei de științe sociale și Institutului de Marxism Leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S. La adunare au participat peste 
1.300 de comuniști - cursanți și aspiranți, profesori și lectori, 
lucrători științifici.

Adunarea a ales cu o mare însuflețire în prezidiul de onoare 
Prezidiul Comitetului Central leninist al P.C.U.S. în frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov.

întâmpinat cu aplauze furtunoase, tovarășul N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.. a prezentat un raport cu pri
vire la rezultatele Consfătuirii reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești.

Consfătuirea reprezentanți
lor a 81 de partide marxist-le- 
niniste care a avut loc in no
iembrie 1960 Ia Moscova, a 
spus N. S. Hrușciov, va intra 
în istoria mișcării comuniste 
mondiale ca una din paginile 
ei cele mai luminoase. Aceas
tă Consfătuire a făcut o ana
liză profundă a actualei situa
ții internaționale, a elaborat 
pentru mișcarea noastră po
ziții comune în problemele 
cele mai importante. Ca ur
mare a acestei Consfătuiri, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă de unitate frățească, 
familia de multe milioane a 
comuniștilor din toate țările 
s-a unit și mai strîns pe baza 
marxism-leninismului, au spo
rit forțele lor în lupta eroică 
pentru triumful cauzei păcii 
și socialismului.

Tovarășul N. S. Hrușciov a 
făcut o analiză profundă a 
dezvoltării mondiale contem
porane și a mișcării comuniste 
internaționale, relevind uriașa 
însemnătate a Declarației și 
Apelului către popoarele din 
itimea întreagă, adoptate în 
unanimitate de către Consfă
tuire, ca documente progra
matice ale comuniștilor din 
toate țările în lupta pentru 
pace, democrație, eliberare na
țională, socialism. Raportorul 
a subliniat că în Declarația 
adoptată de Consfătuire au fost 
tratate în spiritul marxism- 
leninismului creator probleme

Demascarea noilor acțiuni agresive 
ale colonialiștilor belgieni în Congo

• Scrisoarea reprezentantului U. R. S. S. la O. N. U. • O mărturisire 
semnificativă a guvernului belgian

NEW YORK 6 (Agerpres).
- TASS transmite : La 5 ia
nuarie V- A. Zorin, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. 
la O.N.U. a adresat președin
telui Consiliului de Securi
tate al O.N.U. o scrisoare în 
care îi atrage atenția asupra 
noilor fapte care s-au înregis
trat în ultimul timp și care 
dovedesc în mod incontesta
bil că guvernul belgian parti
cipă nemijlocit la acțiunile 
agresive împotriva Republi
cii Congo. în scrisoare se a- 
rată că guvernul belgian a 
început să folosească în mod 
fățiș teritoriul de sub tutelă 
Ruanda-Urundi pentru a în
lesni operațiunile militare ale 
bandelor înarmate ale lui 
Mobutu împotriva detașa
mentelor armatei naționale 
congoleze care sprijină gu
vernul legal al Republicii 
Congo.

Guvernul belgian, se spune 
în scrisoare, înlesnește trans
portarea bandelor înarmate 
ale lui Mobutu prin terito
riul Ruanda Urundi, iar per
sonalul militar belgian parti
cipă direct la organizarea a- 
tacurilor acestor bande împo
triva regiunii Bukavu, a că
rei garnizoană a rămas cre
dincioasă guvernului legal al 
republicii și și-a exprimat 
intenția să apere regiunea 
Bukavu de atentatele merce
narilor belgieni și ale protec
torilor lor direcți.

Acțiunile agresive ale Bel
giei, care folosește teritoriul 
de sub tutelă Ruanda Urundi 
drept bază militară pentru 
operațiuni militare împotriva 
Congoului, se arată în scri
soare, continuă în ciuda de
mersului întreprins de secre
tarul general al O.N.U. pe 
lîngă guvernul belgian. Mai 
mult decît atit, potrivit ști
rilor provenite din surse 
demne de încredere, partici
parea directă a personalului 
militar al Belgiei care acțio
nează de pe teritoriul Ruanda

Noul guvern turc
ANKARA 6 (Agerpres). - 

La Ankara a fost dată publi
cității lista membrilor noului 
cabinet format în seara zilei 
de 5 ianuarie sub conducerea 
generalului Gursel.

Comentînd formarea noului 
guvern turc, agenția France 
Presse subliniază că în noul 
cabinet au intrat 12 miniștri 
din guvernul anterior și șase 
noi miniștri, printre care trei 
reprezentanți ai partidelor po
litice.

Agenția atrage atenția asu
pra faptului că, cu excepția 
primului ministru, din noul 
guvern al Turciei nu fac par
te membri ai Comitetului u- 
nității naționale și că el este 
format în cea mai mare parte 
din specialiști. 

de cea mai mare importanță 
cum sînt: caracterizarea eP«- 
cii noastre, construcția desfă
șurată a comunismului în 
U.R.S.S. și perspectivele de 
dezvoltare a sistemului mon
dial socialist, lupta pentru 
preîntîmpinarea unui nou 
război și consolidarea păcii, 
lichidarea colonialismului și 
căile de dezvoltare continuă a 
țărilor eliberate, întărirea uni
tății și unele probleme ideo
logice ale mișcării comuniste.

In raport sînt caracterizate 
în mod strălucit succesele con
strucției comuniste în U.R.S.S.; 
creșterea puterii lagărului so
cialist și unitatea lui de 
nezdruncinat. Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice, se 
spune în raport, este pătruns 
de hotărîrea fermă de a în
tări legăturile de prietenie 
frățească cn Partidul Comu
nist Chinez, cu marele popor 
chinez, de a întări unitatea și 
prietenia cu toate partidele 
frățești și popoarele țărilor 
socialiste, cu partidele marx- 
ist-leniniste din întreaga lu
me. Raportorul a acordat o 
deosebită atenție problemelor 
luptei pentru pace, pentru a_ 
plicarea cu consecvență a 
principiului leninist al coexis
tenței pașnice a statelor cu o- 
rînduiri sociale diferite. După 
cum s-a subliniat în Declara
ție și în Apelul către popoa
rele din lumea întreagă, lupta 
pentru pace este cea mai im

Urundi la operațiunile între
prinse împotriva Republicii 
Congo se extinde și capătă 
din nou caracterul unei agre
siuni directe a trupelor bel
giene împotriva Republicii 
Congo.

în încheierea scrisorii se 
spune : în legătură cu aceasta 
apare necesitatea imperioasă 
ca statele-membre ale Consi
liului de Securitate — organ 
căruia îi revine principala 
răspundere pentru menține
rea păcii și securității — să 
primească din partea secre
tarului general al O.N.U., 
care se află în prezent în 
Congo, informații amănunțite 
asupra adevăratei stări de 
lucruri în această problemă, 
asupra măsurilor pe care 
le-a luat în scopul încetării 
acestor acțiuni ilegale ale 
autorităților belgiene, pre
cum și asupra măsurilor pe 
care secretarul general inten
ționează să le ia pentru a 
asigura încetarea acțiunilor 
susamintite ale guvernului 
belgian.

LONDRA 6 (Agerpres). - 
Ambasada belgiană din Lon
dra a dat publicității la 5 ia
nuarie o declarație în legă
tură . cu înfrîngerea detașa
mentului de parașutiști ai 
lui Mobutu care acționau îm
potriva provinciei Kivu de pe 
teritoriul Ruanda Urundi, 
aflat sub tutela O.N.U. și ad
ministrat de Belgia.

în ciuda asigurărilor ofi
ciale anterioare date de gu
vernul belgian într-o telegra
mă adresată lui Hammarsk- 
joeld în care se declara că 
guvernul belgian a aflat des

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zi
lei de 6 ianuarie a avut loc 
în Casa de recepții a guver
nului U.R.S.S. semnarea a- 
cordului sovieto-indonezian.

Acordul a fost semnat de 
Anastas Mikoian și ministrul 
Nasution.

La semnarea acordului au 
asistat Nikita Hrușciov, mare
șalul Malinovski, ministrul 
Apărării al U.R.S.S., și alții.

STOCKHOLM 6 (Agerpres). 
— După cum s-a anunțat la 
5 ianuarie s-a deschis la 
Stockholm cel de-al 19-lea 
Congres ordinar al Partidului 
Comunist din Suedia.

BERLIN. La Berlin s-a a- 
nunțat' că la 5 ianuarie s-au 
încheiat cu succes tratativele 
care au avut loc timp de două 
zile la Frankfurt pe Main în
tre reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Exterior și 
Intergerman al R.D.G. și ai 
Ministerului Economiei al 
R.F.G.. în legătură cu înche
ierea unor acorduri pe ter
men lung cu privire la livră
rile de mărfuri.

DELHI. — La 5 ianuarie s-a 
deschis la Keimbator (statul 
Madras) cea de-a 26-a sesiune 

portantă sarcină a comuniști
lor.

Participanții la adunare au 
aplaudat furtunos partea fi
nală a raportului prezentat de 
tovarășul N. S. Hrușciov, con
sacrată întăririi continue a u- 
nității tuturor țărilor lagăru
lui socialist, a unității mișcă
rii comuniste internaționale, 
triumfului măreței învățături 
a marxism-leninismului.

In momentul în care facem 
bilanțul victoriilor istorico- 
mondiale ale mișcării comu
niste, a spus N. S. Hrușciov, 
primul nostru cuvint de re
cunoștință se adresează ma
rilor noștri învățători Marx, 
Engels, Lenin. învățătura lor 
a făcut ca mișcarea comunis
tă internațională să fie atot
puternică și a asigurat vic
toria ei. Elaborând strategia și 
tactica noastră pentru viitor, 
ne sfătuim din nou cu Marx, 
Engels, Lenin. In fidelitatea 
față de marxism-leninism re
zidă chezășia tuturor victorii
lor noastre,

PARTIDUL COMUNIST AL 
UNIUNII SOVIETICE A FOST. 
ESTE ȘI VA FI CREDINCIOS 
ÎNVĂȚĂTURII MARXIST- 
LENINISTE, INTERNAȚIO
NALISMULUI PROLETAR ȘI 
PRIETENIEI INTRE PO
POARE, ȘI VA LUPTA TOT
DEAUNA PENTRU PACE IN 
ÎNTREAGA LUME, VA LUP
TA PENTRU VICTORIA CO
MUNISMULUI, AȘA CUM 
NEA 1NVAȚAT MARELE 
LENIN !

în sală au izbucnit ovații 
furtunoase.

Au răsunat cuvinte de salut 
în cinstea Partidului Comu
nist, a Comitetului său Cen
tral leninist, în cinstea unită
ții mișcării comuniste interna
ționale.

Adunarea s-a încheiat prin 
intonarea imnului partidului, 
„Internaționala”.

(Sublinierile aparțin redacției) 

pre debarcarea parașutiștilor 
lui Mobutu în Ruanda Urundi 
după sosirea acestora la 
Usumbura la 31 decembrie, 
ambasada a fost nevoită să 
recunoască că întreaga ope
rație a fost pusă de acord 
anterior cu guvernul Belgiei.

„Președintele Kasavubu și 
colonelul Mobutu, se spune 
în declarație, a hotărît să 
restabilească controlul asupra 
provinciei Kivu și să facă efi
cientă blocada împotriva Pro
vinciei de Est. Totuși, întru- 
cît aerodromul din Goma a 
fost ocupat de soldații lui 
Lumumba iar aerodromul 
din Bukavu nu poate primi 
avioane „Dakota" președintele 
Kasavubu a cerut la 30 de
cembrie guvernului belgian 
să permită trecerea unităților 
armate prin Ruanda Urundi".

Deși chiar și Hammarsk- 
joeld a protestat oficial îm
potriva acestui nou act gro
solan de amestec al Belgiei 
în treburile Congoului, în de
clarația ambasadei se afirmă 
cu insolență că transformarea 
teritoriului Ruanda Urundi 
într-o bază de invazie a sol- 
daților lui Mobutu în provin
cia Kivu și în Provincia de 
Est este în conformitate cu 
rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la Congo, 
adoptată la 20 septembrie 
1960 la propunerea unui 
grup de țări afro-asiatice.

Este de reținut tonul ame
nințător al declarației bel
giene dată publicității în mo
mentul cînd, potrivit relată
rilor presei străine, la fron
tiera dintre Ruanda Urundi 
și provincia Kivu sînt con
centrate trupe belgiene.

a Congresului sindicatelor din 
întreaga Indie. ■

Sindicatele din R. P. Romî- 
nă sînt reprezentate de Costi- 
că Alecu, secretar al C.C.S.

NEW YORK. La 6 ianuarie, 
în raportul bilunar al Băncii 
federale de rezerve a S.U.A. 
s-a anunțat că în săptămîna 
încheiată la 4 ianuarie rezer
vele de aur ale S.U.A. au scă
zut cu 167.000.000 dolari. Din 
această pierdere, 17.670.000 
de dolari revin anului 1960, 
ceea ce ridică la 1.695.000.000 
dolari pierderile de aur sufe
rite de S.U.A. în tot anul
1960.

CAPE CANAVERAL. Agen
ția Reuter anunță că la 5 ia
nuarie la poligonul experi
mental de la Cape Canaveral 
a explodat o rachetă balistică 
de tip „Pershing" la 25 de 
secunde după lansarea ei, că- 
zînd în Oceanul Atlantic în 
fața observatorilor de pe țărm. 
Racheta „Pershing", cu o rază 
medie de acțiune și care func
ționează cu combustibil solid, 
este destinată înzestrării for
țelor americane staționate în 
Europa.

In Consiliul de Securitate

Un avertisment dat
planurilor agresive ale S.U.A
NEW YORK 6 (Agerpres). — TASS transmite : In seara 

zilei de 5 ianuarie, Consiliul de Securitate și-a reluat 
crările în vederea examina rii plingerii guvernului 
ban împotriva acțiunilor agresive ale Statelor Unite.

Reprezentantul Liberiei, care 
a luat primul cuvîntul, a de
clarat că delegația sa înțelege 
neliniștea poporului cuban în 
legătură cu pericolul de agresi
une din partea vecinului său pu
ternic. Totodată el a salutat de
clarația reprezentantului S.U.A. 
în Consiliul de Securitate, de
clarație care, după părerea sa, 
cuprinde asigurarea că Statele 
Unite nu pregătesc nici un fel 
de acțiuni agresive împotriva 
Cubei revoluționare.

Șeful delegației franceze, în
scris în continuare la cuvint a 
încercat să liniștească pe mem
brii Consiliului de Securitate, 
declarînd că Statele Unite 
pregătesc un atac 
Cubei.

Reprezentantul Ceylonului și-a 
exprimat speranța că într-un 
viitor apropiat vor fi restabilite 
relațiile de bună vecinătate din
tre S.U.A. și Cuba.

Delegatul din Chile a spus 
că acuzațiile aduse de ministrul 
Afacerilor Externe al Cubei 
Statelor Unite ale Americii 
„sînt foarte alarmante". Decla- 
rînd că pentru Chile sînt sacre 
principiile neamestecului în tre
burile interne ale altor țări, el 
a spus că delegația sa speră în 
adoptarea unanimă de către 
Consiliul de Securitate a proiec
tului de rezoluție prezentat de 
Chile și Ecuador.

Reprezentantul Turciei s-a 
pronunțat împotriva adoptării 
de către Consiliul de Securitate

nu
împotriva

ai S.U.A.

(Ziarele)

Zorin delega-

Cuba sub 
trebuit să

Spionii și provocatorii aciuiți 
masca de „diplomați" 
părăsească Havana.

in

Salutare colega ! Bucuros căGANGSTERUL NEW YORKEZ : 
vă reîntîlnesc acasă, printre n oi...

Desen de V. VASILIU

In Belgia continuă
demonstrațiile greviștilor
BRUXELLES 6 (Agerpres).- 

Nici arestările, nici uriașa 
concentrare de unități milita
re, de poliție și jandarmerie, 
nici presiunile guvernului și 
ale cercurilor clericale, mane
vrele și zvonurile de tot felul 
nu au reușit să stăvilească 
uriașa mișcare grevistă care 
se desfășoară în Belgia de 18 
zile.

La Bruxelles mii de mani- 
festanți, sfidînd masiva con
centrare a poliției și jandar
meriei, au demonstrat în fața 
închisorii Forest în semn de 
solidaritate cu cei peste 40 de 
muncitori arestați în capitală 
în timpul grevei și deținuți în 
această închisoare.

La Liege, aproximativ 50.000 
de greviști au participat la o 
mare demonstrație, cerînd 
retragerea legii cu privire la 
economii. într-una din piețele 
orașului a avut loc un mare 
miting, la care participanții 
au cerut continuarea grevei 
pînă la abandonarea proiectu
lui de lege guvernamental. 
După încheierea mitingului 
greviștii au continuat să ma
nifesteze în sunetele Interna
ționalei și scandînd lozinci îm
potriva politicii guvernului. 
Ei au fost atacați cu violență 
de poliție și jandarmerie. De 
data aceasta, împotriva mani- 
festanților au fost folosite nu 
numai grenade lacrimogene și 
furtunuri de apă ; s-au 
focuri de armă în plin, 
meroși manifestanți au 
răniți.

Telegramele transmise 
corespondenții de presă 
reprodus diverse zvonuri con
tradictorii lansate în capitala 
Belgiei, potrivit cărora între 
guvern și conducerea Partidu
lui socialist belgian ar fi imi
nent un acord pe baza căruia 
să se pună capăt grevei. Deși 
aceste zvonuri nu au fost con-

tras 
Nu- 
fost

de 
au

lu 
cu-

a vreunor măsuri, întrueît 
gația sa „nu vede dovezi"

dele- 
_ _ „nu vcuc uurcM care
să confirme acuzațiile aduse de 
Cuba.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul R.A.U. care a subliniat 
că orice popor are dreptul să 
instaureze în țara sa orînduirea 
care îi convine, fără nici un fel 
de amestec din afară. Subliniind 
că neliniștea guvernului cuban, 
„are probabil un temei", repre
zentantul R.A.U. s-a pronunțat 
pentru adoptarea de către con
siliu a proiectului de rezoluție 
prezentat de Chile și Ecuador.

Reprezentantul Ecuadorului a 
declarat că, avînd în vedere o- 
poziția unor țări, el nu va in
sista pentru votarea proiectului 
de rezoluție prezentat de dele
gația sa împreună eu delegația 
Chile. El și-a exprimat profun
dul regret că într-un moment 
tulbure Consiliul de Securitate 
nu poate lua o măsură care să 
prevadă, conform Cartei O.N.U., 
reglementarea situației încordate.

Luînd cuvîntul în baza drep
tului la răspuns, Râul Roa, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Cubei, a subliniat că în ciuda 
tuturor subterfugiilor, reprezen
tantul Statelor Unite nu a putut 
dezminți declarațiile întemeiate 
ale Cubei cu privire la 
nile agresive ale S.U.A.

Majoritatea membrilor 
liului de Securitate și, 
sebi, reprezentanții țărilor mici, 
a declarat V.'~

acțiu-

Consî- 
îndeo-

A

firmate în mod oficial, ele par 
să oglindească intenția anumi
tor lideri de dreapta din con
ducerea Partidului socialist 
belgian și ai Federației Gene
rale a Muncii de a deruta 
mișcarea grevistă și de a o 
zăgăzui prin compromisuri 
nesatisfăcătoare.

Guvernul belgian caută să 
împiedice manifestările de so
lidaritate internațională cu 
greviștii belgieni. Astfel, Am
basada Belgiei la Londra a 
protestat oficial pe lîngă gu
vernul englez împotriva ho- 
tărîrii sindicatelor britanice 
de a acorda un împrumut de 
50.000 lire sterline pentru aju
torarea greviștilor belgieni și 
a cerut guvernului englez să 
interzică transferul banilor.

Fotografia de mai sus reprezintă o imagine specifică țărilor ca pitaliste : Șomajul. Asemenea 
muncitorilor de mai sus, rămași fără lucru, milioane de șomeri japonezi trăiesc intr-o mizerie 

de nedescris,-lipsiți de adăpost și de orice ajutor.

Acord comercial și 
de plăti între U.R.S.S, 

și R. P. Romînă
MOSCOEA 6 Corespondentul 

Agerpres transmite : La 6 ianua
rie Gogu Radulescu, ministrul 
Comerțului nl R. P. Romine a 
sosit la Moscova pentru a sem
na acordul comercial și de plăți 
pe anul 1961 intre R. P. Ro- 
mină și Uniunea Sovietică.

La sosirea la Moscova, Gogit 
Radulescu a fost întimpinat de 
Nikolai Patolicev, ministrul Co
merțului Exterior al U.R.S.S,, 
Sergliei Jolnin reprezentantul co
mercial al U.R.S.S. la București, 
și funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior ol 
U.R.S.S.

In intimpinarea ministrului 
Comerțului al R. P. Romine au 
venit de asemenea, Gh. Cioară, 
locțiitorul reprezentantului R, P. 
Romine in Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc și reprezen
tanți ai Ambasadei R. P. Romi
ne la Moscova.

să 
dovezile prezentate de 

Cubei, limitîndu-se 
declarația că guvernul 
„nu are nici un fel de 
agresive**. Delegatul

tul Uniunii Sovietice, și-au 
piimat îngrijorarea și neliniștea 
în legătură 
țiilor dintre 
cu acțiunile 
ale S.U.A. 
acțiuni care 
nerală. Unele
sebi S.U.A. și aliații lor au în
cercat să minimalizeze pericolul, 
sau chiar au afirmat că nu 
există niciun indiciu al acțiuni
lor agresive ale S.U.A. De fapt, 
însă, ele nici n-au încercat 
dezmintă 
delegația 
numai la 
american 
planuri
Uniunii Sovietice s-a pronunțat 
în sprijinul proiectului de rezo
luție al Ecuadorului și Chile. El 
și-a exprimat regretul în legătu
ră cu poziția negativă a S.U.A. 
și aliaților lor față de acest 
proiect de rezoluție.

Totuși, dacă nu putem lua o 
hotărîre, a continuat delegatul 
sovietic, ne putem spune păre
rea — părerea colectivă a majo
rității delegațiilor. Ne expri
măm neliniștea în legătură cu 
înrăutățirea relațiilor dintre 
S.U.A. și Cuba, înrăutățire care 
amenință cu consecințe grave 
pentru cauza păcii. Este vorba 
despre un avertisment dat pla
nurilor agresive ale unei mari 
puteri împotriva unei țări mici. 
Această părere a majorității de- 
delegațiilor constituie rezultatul 
pozitiv al discutării plingerii 
Cubei adresată Consiliului de 
Securitate.

Cu aceasta. Consiliul de Secu
ritate a încheiat discutarea plîn- 
gerii Cubei împotriva acțiunilor 
agresive ale S.U.A

cu încordarea rela- 
S.U.A. și Cuba și 
agresive periculoase 
împotriva Cubei, 

amenință pacea ge- 
delegații îndeo-

Măsuri ferme 
împotriva 

dușmanilor 
revoluției cubane
HAVANA 6 (Agerpres». 

La 5 ianuarie Consiliul 
Miniștri al Cubei a adoptat 
„legea împotriva terorismu
lui" care prevede pedeapsa 
capitală pentru crimele săvîr- 
șite împotriva revoluției.

In preambulul acestei legi 
se menționează printre altele 
că forțele contrarevoluționare 
din ilegalitate, inspirate și fi
nanțate de agenții imperia
liști, recurg tot mai mult la 
acte de sabotaj și teroriste. 
Apărarea patriei, se sublinia
ză în preambul, cere ca jus
tiția revoluționară să dispună 
de mijloacele necesare pentru 
curmarea 
revoluției, 
împiedice

crimelor împotriva 
care au ca scop să 
dezvoltarea revolu-

In Algeria a început referendumul 
sub presiunea baionetelor colonialiste

7 și 8 ianuarie. Pe te- 
Franței votul va avea 
cursul zilei de dumi-

PARIS 6 (Agerpres). — Vi
neri dimineața a început re
ferendumul într-un număr de 
circa 600 de comune din Al
geria aflate sub controlul tru
pelor franceze. în orașele mari 
și în celelalte localități refe
rendumul va avea loc în zi
lele de 
ritoriul 
loc în 
nică.

Din relatările coresponden
ților agențiilor de presă se 
desprinde atmosfera apăsă
toare care domnește în aces
te zile în orașele și satele Al
geriei înțesate de trupe fran
ceze. Corespondentul agenției 
Reuter scrie că guvernul fran
cez a fixat trei zile pentru 
desfășurarea referendumului 
în Algeria „pentru a oferi ar
matei șanse cît mai bune pen
tru menținerea ordinii". între
gul efectiv de 800.000 de ofi
țeri și soldați francezi din Al
geria este considerat „mobili
zat" în vederea referendumu
lui. „Armata franceză, scrie 
corespondentul agenției Asso
ciated Press, va încerca încă 
o dată să asigure o participa-

IN LAOb

Forțele populare continuă 
acțiunile ofensive

HANOI 6 (Agerpres). - 
Trupele guvernamentale de 
sub comanda căpitanului 
Kong Le împreună cu deta
șamentele Patet Lao continuă 
să-i urmărească pe rebeli, 
care se retrag spre Ban Ban 
și Tha Vieng. După cum a 
anunțat Agenția Vietnameză 
de Informații, trupele guver
namentale și-au intensificat 
acțiunile de-a lungul șoselei 
nr. 9 și a șoselei Saravan- 
Attope. Detașamentele Patet 
Lao au atacat de asemenea 
pe rebli pe șoseaua nr. 13 și 
în prezent controlează secto
rul de pe această șosea cu
prins între Paksan și Vien
tiane.

în cursul luptelor rebelii 
au suferit pierderi mari. După 
cum anunță comandamentul 
trupelor guvernamentale și 
detașamentelor Patet Lao, 
potrivit unor date incomplete, 
în cursul lunii decembrie re
belii au suferit pierderi se
rioase : 400 de soldați au fost 
uciși și 300 luați prizonieri, 
de asemenea rebelii au pier
dut un număr important de 
arme și muniții.

HANOI 6 (Agerpres). — Pos
tul de radio „Vocea Laosului“ 
a anunțat că, la 4 ianuarie, 
trupele guvernamentale lao- 
țiene și forțele Patet-Lao au 
eliberat orașul Ban Ban, si
tuat la 30 de kilometri nord- 
est de orașul Xieng Kuang și 
la 43 kilometri spre est de 
Valea Ulcioarelor.

Căpitanul Kong Le vorbind în miting.

re masivă a alegătorilor mu
sulmani la urne". Corespon
dentul relatează în continua
re că un ofițer francez i-a fă
cut următoarea declarație: 
„Dacă nu-i vom putea sili pe 
musulmani să voteze, aceasta 
va fi o victorie pentru rebe
liune" (așa numesc colonia
liștii mișcarea națională de 
eliberare din Algeria — n.r.).

Relatînd în continuare des
pre „concentrarea" populației 
musulmane în „tabere de re
grupare" și în „sate de regru
pare", corespondentul agenției 
Associated Press subliniază 
cu ironie că această măsură 
este menită să elimine „dru
mul obositor al musulmanilor 
pînă la centrele de vot".

însăși agenția oficială fran
ceză France Presse nu ascun
de faptul că referendumul din 
Algeria are loc sub semnul 
unei concentrări masive de 
forțe militare franceze. „Ser
viciul de ordine, relevă agen
ția, postat încă de marți, asi
gură o strictă supraveghere a 
cartierelor musulmane și a 
cartierelor unde musulmanii 
constituie majoritatea. Cu în
cepere de joi seara și pînă la

Ban Ban era cea mai puter
nică și ultima poziție a rebe
lilor pe șoseaua națională nr. 
7 care traversează Laosul su
perior.

Trupele guvernamentale în 
colaborare cu unitățile Patet- 
Lao urmăresc și încercuiesc 
forțele rebelilor care au reu
șit să fugă din Ban Ban. 
Populația locală le acordă un 
ajutor activ în urmărirea duș
manului. Numeroase trupe ale 
rebelilor au trecut de partea 
forțelor populare.

Telegrama 
Secretariatului 

F.M.T.D. în legătură 
cu evenimentele 

din Laos

Secretariatul Federa
ției Mondiale a Ti
neretului Democrat 

a adresat președintelui 
S.U.A., Eisenhower, și se- , 
cretarului general al 
S.E.A.T.O.j Sarasin, o te
legramă în legătură cu e- 
venimentele din Laos. In 
telegrama sa, secretariatul 
F.M.T.D. protestează ener
gic în numele tineretului 
democrat din întreaga lu
me împotriva amestecului 
ilegal al Statelor Unite și 
aț altor țări membre ale 
S.E.A.T.O. in treburile in
terne aie Laosului și cere 
retragerea imediată a per
sonalului militar american 
din această țară.

noi ordine circulația va fi 
interzisă între orele 22 și 5 
dimineața. în cartierele peri
ferice trupele sînt numeroase. 
Aproape pretutindeni sînt în
tâlnite elemente ale compa
niilor republicane de secu
ritate dispunînd de automobi
le cu megafoane... Sosirea la 
Alger de noi unități militare 
este menită să întărească dis
pozitivul de securitate prevă
zut pentru zilele următoare", 

în pofida presiunilor pe care 
le exercită armata franceză a- 
supra populației algeriene 
pentru a spune „Da", PO
PORUL ALGERIAN SE OPU
NE IN 
POLITICII 
FRANCEZ 
TIZARE A 
COLONIALISTE
RIA. Corespondentul agenției 
France Presse relatează că în 
cartierele musulmane din Al
ger încordarea persistă, „cam
pania electorală nu a pasio
nat mulțimile". Coresponden
ții agențiilor de presă rela
tează că în ciuda măsurilor 
severe musulmanii rup afișele 
care îndeamnă populația să 
voteze „Da".

MOD HOTĂRÎT 
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