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18,5 miliarde kWh
mare moșier 

pe îndelete de 
parlamentului : 
electricității în

în 1934. un
Îeșan explica 
la tribuna 
„Introducerea 
casa lucrătorului sau țăranu
lui ar însemna, domnilor, 
o profanare a tradițiunii mo
dului de viață al acestor oa
meni". Fraza aceasta, de un 
cinism cu adevărat uluitor, 
reflectă consecvența, mon
struoasa consecvență cu care 
stăpînirea burghezo-moșiereas- 
că a menținut țara într-o 
cumplită înapoiere, iar po
porul în întuneric și mizerie.

Cum arăta în acțiune poli
tica sintetizată cinic de mo-

Pe întreg cuprinsul patriei
Oamenii muncii propun 

cu mare entuziasm
candidații F. D. P ■

șierul îeșan ? Să ne adresăm 
statisticilor din trecut. Regatul 
Romîniei figura pe unul din 
ultimele locuri din lume în 
privința producției de energie

ducții moderne. Abnegația și 
entuziasmul cu care toți oa
menii muncii au luptat pentru 
înfăptuirea minunatelor obiec
tive puse de partid s a tradus

PERSPECTIVE I.WEETIIOAIIE

Pe întreg cuprinsul patriei au conti
nuat ieri propunerile de candidați ai 
Frontului Democrației Populare în ale
gerile de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și pentru Sfaturile Popu
lare. In cadrul unor entuziaste adunări 
populare oamenii muncii din orașele și 
satele patriei i-au propus drept candi
dați pe cei mai buni fii ai poporului, 
conducători ai partidului și guvernului, 
muncitori fruntași în producție, țărani 
colectiviști și întovărășiți, oameni de 
știință și cultură, tineri și vîrstnici. Cei 
care au luat cuvîntul în cadrul entuzias
telor adunări cetățenești, au vorbit cu 
tnîndrie, despre realizările obținute de 
poporul nostru muncitor pe frontul con-

condurereo îr.țe- 
s-au angajat să 
noi și valoroase 
intensificîndu-și 

iață a

strucției socialiste, sub 
leaptă a partidului; ei 
intîmpine alegerile cu 
succese în producție, 
eforturile pentru traducerea în 
Hotărîrilor celui de-al II!-lea Congres 
al partidului.

Citiți in pagina ill - a s propuneri de candidați ai Frontului Democrației Populare pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională și în Sfaturile populare
la Uzinele „Vasile Roai- 
tă“ din București con
structorii ridică o nouă

hală.

Cerc literar la „Joia tineretului"

Obiectivul principal in întrecerea socialistă

Numai produse
de calitate!

Cercul literor „Maxim Gor
ki* din Reșița participă 
octv a viața culturală a 

oras-'ji. Rece-t. la una din 
tx*drioncle*e Joi ce tineretu
lui* ce se desfășoară in impu
nătoarea casă de cultură a 
Combinatului metalurgic, peste 
trei sute de tineri și tinere cu 
avut prilejul să asculte unele 
din lucrările originale ale mem
brilor cercului literar.

Participanții — muncitori, ingi
neri și tehnicieni, au manifestat

lin s-c

Exigență sporită Drum larg tehnicii noi

electrică. Puterea totală insta
lată era în 1938 de 501.000 kW, 
fiind fărâmițată în 603 centra
le electrice mărunte din care 
peste 80 la sută aveau puteri 
sub 1.000 kW. Majoritatea co
vârșitoare a populației trăia 
în localități neelectrificate. 
Electrificarea satelor era a- 
proape inexistentă (numai 3,5 
Ia sută — din totalul satelor 
erau electrificate ; electrifica
rea rezumîndu-se bineînțeles 
la alimentarea conacelor mo
șierilor și a caselor chiaburi
lor).

Planul de electrificare ela
borat de partid pe baza prin
cipiilor leniniste a pus teme
lia scoaterii țării din înapoie
rea cruntă existentă și în acest 
domeniu. El a deschis drum 
l*r< progresului tehnic mo
dem în patria noastră. Poporul 
nostru a înțeles că electrifica- 

înseamnă așezarea întregii 
xxnii pe temelia marii pro-

rea

în îndeplinirea planului cu un 
an mai devreme.

în 1960 am produs de șapte 
ori mai multă energie electri
că decît în 1938 și de 3,5 ori, 
mai mult decît la începerea 
planului, adică 7,7 miliarde 
kWh ! Cu zece ani în urmă nu 
erau decît pietre și mărăcini, 
nu era decît cîmpie goală pe 
locurile unde se înalță acum 
măreața cetate a luminii de 
la Bicaz — hidrocentralele de 
la Doicești și Moroeni, ter
mocentrala Ovidiu II, cen
trala electrică de termofi- 
care Borzești. centralele elec
trice de la Singiorgiu de Pă
dure. Paroșeni. Sadu. Puterea 
totală instalată a hidrocentra
le: de la Bicaz va fi de 210.000 
kW. Centrala electrică Doi
cești are o putere instalată de 
120.000 kW.. centrala de la 
Paroșeni 150.000 kW. Com
parați aceste cifre cu cele 
16.000 kW. putere instalată 
cit avea cea mai importantă

unitate hidro-energetică a Ro
mîniei burghezo-moșierești - 
centrala hidroelectrică Do- 
brești I La sfîrșitul lui 1960 
au funcționat circa 2.900 
km. linii electrice de 110 kW 
față de 127 km. în 1950 ! 
Nenumărate becuri s-au aprins 
în acești ani pe întinsul pa
triei. Nenumărate motoare au 
pornit în fabrici, pe șantiere, 
ușurînd munca omului, făcîn- 
d-o infinit mai rodnică, 
încă la începutul lui 1960 nu
mărul satelor electrificate se 
ridica la peste 3.000 (și nu-i de 
mirare, de pildă, că pe teme
lia electrificării satelor noastre 
rețeaua cinematografică în me
diul rural s-a mărit numai în 
1960 cu peste 700 aparate noi).

Becul care luminează cartea 
ce o citești, puterea care si
lește metalul să treacă prin 
laminoarele de la Roman, ma
caralele folosite de construc
torii blocurilor muncitorești, 
releul de televiziune de la 
Bacău, instalațiile de fabricat 
zahăr, tramvaiul ca și stopul 
care-1 oprește, aparatul medi
cal de raze, totul — de Ia 
agregatele cele mai compli
cate pînă la intima lampă de 
pe noptieră - vorbește despre

(Continuare în pag, 2-a)

Creșterea puterii 
instalate

a centralelor electrice

Creșterea 
producției de energie 

electrica

Băieții din brigada lui Kiss 
Istvan se bucură în secția 
de montaj a Fabricii de mo
bilă „23 August" din Tg. Mu
reș de un bun renume : ei •- 
recută lucrări de cea mai 
bună calitate. Rareori iese din 
mina lor vreo mobilă monta
tă neglijent, cu vreo piesă de
teriorată sau aplicată greșit. 
Cei mai aspri judecători sint 
înșiși membrii brigăzii. De 
cîteva luni s-a introdus în ca
drul brigăzii un adevărat con
trol ..obștesc asupra calității : 
înainte ca producția zilnică să 
fie recepționată de maistrul 
secției, fiecare mobilă este 
„recepționată" mai întii in 
cadrul brigăzii. Astfel, în ul- 
tțma vreme cei 10 membri ai 
brigăzii, chiar și Majoros De
meter, căruia înainte b *nci 
scăpa cite o piesă cu mici de
fecte, reușesc ca fiecare mobi
lă ieșită din mina lor să fie 
eu adevărat fără cusur. Dar 
nu s-au mulțumit cu atit. Cu 
eiteva luni înainte se puteau 
vedea adesea la locul de 
muncă al brigăzii grămezi în
tregi de piese care veneau cu 
defecte de la secția croit sau 
pregătire. Repararea lor că
dea, în sarcina unor muncitori 
auxiliari.

— .Aceste mici remedieri 
le-am putea executa și noi — 
le-a spus băieților într-o zi 
Kiss Istvan. Și așa s-a și ho- 
tărît : piesele cu defecte mai 
mici si fie reparate chiar de 
membrii brigăzii.

In întrecerea socialistă pen
tru îndeplinirea sarcinilor pla
nului de producție pe acest an 
brigada lui Kiss Istvan obțină 
rezultate dintre cele mai bune. 
După cum a trebuit să recu
noască și maistrul secției pro
dusele lucrate pînă acum — 
în acest an — de brigadă au 
fost1 îngrijit și frumos lucra
te. Intr-un cuvînt, de calita
tea I-a.

In fața metalur- 
giștilor de la Uzine
le „Wilhelm Pieck" 
Brăila stau în anul 
1961 sarcini sporite. 
Colectivul uzinei 
are sarcina să pro
iecteze și să reali
zeze, printre 
produse, 
pentru 
lemnului: 
de inădit 
mașini de cojit buș
teni. In ceea ce pri
vește utilajele de 
construcție uzina 
va produce printre 
altele : excavatoare 
cu motoare Diesel 
electrice, screpere, 
buldozere. rulouri 
com presoar e. vibra
toare etc. — 
industria 
se vor 
linii de 
furie, instalații pen
tru superfosfați și 
altele. După cum 
se vede, mașini șl 
instalații moderne, 
de inaltă tehnicita
te.

— Ce măsuri au 
fost luate pentru ca 
sarcina fabricării 
noilor produs*

alte 
mașini 

industria 
mașini 

furnir și

Pentra 
chimică 
produce 

acid sul-

un înalt nivel teh
nic și de cea mai 
bună calitate să fie 
îndeplinită cu suc
ces ?

La această între
bare ne-au răspuns 
în primul rînd in
ginerii de la servi
ciul tehnologului 
șef și cel al meta- 
lurgului șef al uzi
nei care au întoc
mit deja un plan a- 
mănunțit pe fiecare 
secție și atelier, 
privind introduce
rea tehnicii noi in 
scopul creșterii pro
ductivității muncii 
și a calității noilor 
produse.

— Una din prin
cipalele prevederi 
ale mecanizării pro
ceselor tehnologice 
la secția forjă —’ 
ne-a spus inginerul 
G. Miheț — este a- 
ceea a îmbunătățirii 
calității produselor. 
In acest scop expe
rimentăm și vom 
asimila procesul de 
încălzire cu curenți 
de frecvență indus
trială și forjarea in 
dispozitive a arbo-

relui cotit 
locomotive 
Noile procedee vor 
duce la creșterea 
calității și de ase
menea Ia realiza
rea unor însemnate 
economii de metal.

Introducînd și ex- 
tinzînd procesul 
tehnic complex 
răcire dirijată, 
deshidrogenare, 
normalizare și 
coacerea oțelului 55 
pentru cilindri de 
laminori și a altor 
oțeluri aliate intr-o 
singură operație 
complexă, uzina va 
avea posibilitatea să 
economisească anu
al circa 1.000.000 
lei, fără a mai vor
bi de faptul că va 
contribui astfel 
îmbunătățirea 
rioasă a calității 
cestor produse.

— Ce vor face, 
ce vor contribui 
nerii la indeplini-

ȘT. NEKANIȚKI

Startul calității

7n adunarea muncitorilor, 
tehnicienilor și ingine
rilor de la atelierul de 

turnătorie al Uzinelor „Vasi
le Roaită" din București, adu
nare in care s-au dezbătut ci
frele de plan pe anul 1961, a 
luai cuvîntul și secretarul or
ganizației de bază U.T.M.

— La noi în atelier, a spus 
tovarășul Badea Ion, sint 
mulți tineri. Ei lucrează îm- 
părțțți prin diferite echipe. 
De ce n-am organiza o briga
dă de producție a tineretului ? 
Organizația U.T.M. ar putea 
și se ocupe mai îndeaproape 
de îndrumarea tinerilor spre, 
ridicarea calificării, de educa
rea lor în spiritul răspunderii 
pentru calitatea produselor 
fabricate. Cele 28 de brigăzi 
de producție ale tineretului 
care mai există în intreprin- 

. dere ne pot oferi un bun e- 
remplu. Propunerea a fost 
primită cu bucurie. Utemiș- 
tii: Timofte Victor, Șergățea-

EUGEN FLORESCU

(Continuare în poj. 2~a)

pentru 
Diesel.

de 
de 
de 
re-

la
se-
a-

cu 
ti-

I. ȘERBU

(Continuare 
in pag. 2-a)

Oră de sport la Institutiri politehnic din Timișoara.

un viu InteMS pe-tru lucrările 
eh te.

Au citit din lucre-e lor Ti- 
motei Jurjicc, Ion M -ța. Ion 
Dragai, Gh. Tece-eu, ignea 
Loga și Iulian Popescu.

Cu prilejul aceste
subliniat încă cocta neces setea 
oa Joii* tnaectu ui* să fie mc- 
nifertări complexe, cu un bogat 
conținut educcthr, ct-cctv, cc-e 
să răspundă preocupărilor coti
diene majore ale tinerilor.

Pentru viitor biroul cercul-ul 
Eteror și-a propus o-gcnlzc-ec 
unui proces literor, p-eze-tc-ec 
periodică la stație locală 
de rod'ofiec-e c „momentu
lui literar* precum și cite inte
resante acțiuni, mult apreciate 
de tinerii metalurglști.

La
linie a centralei automate de preparat beton

Hunedoara a Intrat in funcțiune prima Noi succese

în prezent, în orașul 
Brașov se află în con
strucție 646 de aparta
mente din cele 1220 pre
văzute a fi construite în 
acest an. La blocurile 
din cartierul „Steagul 
Roșu", care vor cuprin
de 700 de apartamente, 
se folosesc panouri pre
fabricate ; noile aparta
mente vor avea în inte
rior tapete lavabile pe 
bază de poiidorură de 
vinii. Hotăriți să gră
bească ritmul construc
țiilor, muncitorii Trus
tului 5 construcții de pe 
acest șantier folosesc la 
maximum capacitatea 
de lucru a utilajelor și 
metoda de lucru în lanț- 
Ca urmare, cu o singură 
macara portabilă, ei au 
montat zilnic 4-5 apar
tamente, în loc de 2 cite 
aveau planificat.

Zilele acestea 
ceput pregătirile 
derea construirii
nou cinematograf cu 800 
de locuri, a două școli : 
una cu 16 clase și alta 
cu 8 clase și a unui 
cvartal de blocuri situat 
în centrul orașului.

Cu entuziasm lucrea
ză și muncitorii de la 
noua linie de troieibuse 
Casa Armatei — Uzina 
de autocamioane ..Stea
gul Roșu". Pînă acum au 
fost terminate în între
gime fundațiile și a în
ceput plantarea stâlpilor 
pentru troieibuse.

(Agerpres)

PETRE OALDE
merceolog

La Combinatul 
siderurgic Hune
doara, în apropie
rea șantierului de 
construcție a noilor 
furnale de cite 1000 
m.e., a intrat în 
funcțiune prima 11-

nie a centralei au
tomate de prepa
rat beton. O parte 
însemnată din 
tonul preparat 
această stație
transportă mecanic 
la locurile de tur
nare ajutorul

be- 
la 
se

unor pompe spe
ciale.

Centrala a fost 
proiectată și execu
tată de un colectiv 
aparținînd între
prinderii de con
strucții siderurgice 
Hunedoara.

ale petroliștilor 
ploieșteni

au în- 
în ve- 

unui (Agerpres)

pînă acum, 
din sectoarele 
Băicoi, Tîrgo-

1 fw
c ■ d
r <

Colectivele schelelor petro
liere și rafinăriilor din re
giunea Ploiești adaugă zi de 
zi noi succese în producție 
celor obținute

Petroliștii
Gura Ocniței,
viște. Urlați și Moreni au dat 
peste plan, în primele zece 
zile din acest an, prin reac
tivarea unor sonde vechi. în
semnate cantități de țiței, iar 
sondorii din sectorul de fti
raj Liliești au săpat în plus, 
față de plan, aproape 100 de 
metri.

Rezultate bune au obținut 
și muncitorii de la rafinăria 
nr. 1 și de la blocțil de ulei 
Teleajen care, folosind mai 
bine capacitatea instalațiilor, 
și-au întrecut sarcinile de 
producție pe prima decadă cu 
10 la sută.

Prin îmbunătățirea 
Indicelui de utilizare 

a războaielor

Din nou la școală ! Un grup de elevi ai 
dirigintei

Școlii medii „Filimon Sirbu“ din Capitală povestesc 
impresiile lor de vacanță.

Trimestrul II a început:
S C E S!

In întrecerea socialistă pe 
care o desfășoară, textilutele 
de la fabrica „Țesătura" din 
Iași obțin succese în creșterea 
producției prin îmbunătățirea 
indicelui de utilizare a răz
boaielor. Astfel, colectivul de 
la această fabrică a realizat 
peste plan de la începutul 
anului și pînă în prezent, 
mai mult de 9.000 de m.p. de 
țesături finite.

(Agerpres)

U ianuarie 1961. Școlile de 
pe întreg cuprinsul patriei 
și-au redeschis, primitoa

re, porțile după o vacanță de 
aproape trei săptămini. Miile de 
elevi și școlari au 
nou trimestru cu 
reconfortați după 
zile ale vacanței.
ceput un nou trimestru dornici 
de a învăța cu și mai multă sir- 
guință, pentru a obține rezul
tate cît mai bune la învățătură, 
pentru a fi demni de minuna
tele condiții de viață și învăță
tură create de partid.

...Fină la începerea primei 
ore a noului trimestru mai sint 
cîteva minute. Pe culoarele 
Școlii medii nr. 34 din Capitală 
elevi și eleve, adunați in gru
puri, rid, glumesc. își împărtă
șesc impresiile de vacanță.
- Eu am fost în tabără la 

Predeal.
- Păcat că n-ați petrecut re

velionul cu noi in școală. Să fi 
văzut sala festivă, feeric lumi-

pășit intr-un 
entuziasm, 
minunatele 

Elevii cu în

netă, ghirlandele și lampioane- 
le multicolore, să fi participat 
Ia concursurile de 
dansuri, de ghicitori. A fost mi
nunat I
- In cadrul programului 

clubului grupul nostru, al celor 
dintr-a Vlll-a și a IX-a a vizitat 
toate expozițiile și muzeele din 
Capitală.

— Eu am profitat de vacanță 
citind tot ce a apărut nou in 
librării în ultima vreme.

Toți doresc să spună cit mai 
multe despre zilele minunate 
ale vacanței.

Stăm de vorbă cu cițiva elevi, 
la întrebările noastre, Levinca 
Ana-Maria, elevă fruntașă la 
învățătură în clasa a X-a D ne 
răspunde fericită :

— Cum ne-am petrecut vacan
ța ? In puține cuvinte acest lu
cru se poate spune așa : a fost 
frumos, frumos de tot... Tabăra 
de la Sinaia... Muntele Furnica... 
Drumețiile sub cetinele grele de 
zăpadă... Orele de schii... Mîn-

dntece și

core bună... Somn pe săturate., 
cuhural-edueative aActivități 

tractive.
Ce-mi 

trimestru 
răsplăti 
tească a partidului decît cu re
zultate bune, foarte bune la 
învățătură. De aceea voi învăța, 
voi învăța mult.. Și mai mult 
decît pînă acum. Voi face totul 
ca cei cițiva nouă primiți în tri
mestrul întii să-i transform pe 
toți în zece. Și încă ceva. Voi fi 
mai sîrguincioasă și în ajutorul 
pe care-l voi da, în cadrul gru
pei de întrajutorare pe care o 
conduc, colegilor mei râmași în 
urmă la învățătură.

Și Dumitru Gheorghiu 
clasa a X-a A, și Elena Dușan 
din clasa a Xl-a D, și mulți alți 
elevi ne-au răspuns cu aceleași 
cuvinte : vacanța a fost fru
moasă... A fost minunată... Vom 
învăța, vom învăța cît 
mult... Noi n-am împlinit 
ani și deci nu vom vota. To
tuși, vom participa la acest

propun pentru acest 
? Cu ce-ași putea 
mai mult grija părin-

din

moi
18

Insemnat eveniment din viața 
poporului nostru, obținînd suc
cese tot mai frumoase la învă
țătură - ne-au spus aceștia și 
numeroși alți elevi cu care am 
discutat.

învățătura - ne-a spus oleva 
Cornelia Silvășan, membră în 
comitetul U.T.M. al școlii — va 
sta în centrul activității noastre 
și în acest trimestru, mai mult 
decît in cel trecut. Atenția ne-o 
vom îndrepta spre clasele a 
Vlll-a, care au mai mare nevoie 
de sprijin din partea noastră și 
spre clasele a Xl-a care au în 
față examenul de maturitate.

...Pe culoare s-a așternut li
niștea. Prima oră din acest tri
mestru la clasa a X-a D : isto
rie. Este ascultată eleva Dorina 
lacob. Eleva răspunde clar, do
cumentat. Mulțumit, profesorul 
anunță prima notă din acest 
trimestru : 9.

Trimestrul II a început... Suc
ces 1

FLORIAN BORZ

Premiere teatrale 
la Iași și Bîrlad

Teatrele din regiunea Iași 
au prezentat de curînd cele 
dintîi premiere din acest, an.

Teatrul Național „Vasile A- 
lecsandri“ a prezentat în pre
mieră piesa „Anna Karenina'* 
după Lev Tolstoi, în regia lui 
N. Moldovanu. Teatrul -. de 
Stat „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad a oferit spectatorilor 
în premieră comedia „Cele
brul 702“ de Al. Mirodan. iar 
pe scena Teatrului Evreiesc 
de Stat din Iași s-a jucat în 
premieră piesa „Orfana Cha- 
sie" de Iacob Gordin <’lasic 
al literaturii idiș.

(Agi-1 pies)



Militant pentru tot
ce e nou, înaintat

Pe scenă, prezentatorul 
brigăzii artistice de a- 
gitație declamă simplu, 

dar convingător : „In luptă cu 
timpul, de-o vreme / Învinși 
nicidecum nu v-ați dat, / Cu 
brațul și mintea, poeme, / în 
stîncă, adînc ați săpat / Țiței 
cît mai mult cere țara / In
dustria noastră-n avînt / Că-n 
țară-a venit primăvara / Și-i 
plină de farmec și cînt

în sală izbucnesc aplauze, 
scena se umple de întregul 
colectiv aț brigăzii. Pe scenă 
a fost adus exemplul unor 
tovarăși de muncă. Ce-au. fă
cut ei ? Pentru unii o faptă 
deosebită. Pentru ei însă ceva 
obișnuit... încercînd să gă-. 
sească imagini artistice con
vingătoare pentru a exprima 
elogiul sincer adresat acestor 
oameni înaintați ai zilelor 
noastre, brigada a creat ver
suri simple, care poate pe 
alocuri șchioapătă, dar care 
în rostifea artiștilor ama
tori din brigada artistică 
de agitație de la întreprinde
rea de foraj „Moinești" re
giunea Bacău, au tărie agi
tatorică. Asemenea unor har
nici corespondenți de presă 
care consemnează faptele de 
muncă în coloanele ziarelor 
și ale gazetelor de perete, 
creatorii de texte pentru bri
găzile artistice de agitație își 
fac auzite producțiile lor ar
tistice pe scena de amatori. Ei 
știu să cînte în programe pli
ne de Optimism și poezie ma
rile realizări ale construirii 
socialismului, tot ce e nou, 
înaintat. în viața oamenilor. 
Ei au privirea ascuțită, inima 
fierbinte, receptivă la procesul 
complex al muncii și al vieții 
de zi cu zi. Cuvîntul lor ros
tit pe scenă, cîntecul, capătă 
culoare și expresie emotivă 
deosebită. Fruntașul în pro
ducție, inovatorul sau rațio- 
nalizatorul, toți acești oameni 
ai zilelor noastre apar azi pe 
prim plan ca exemplu demn 
de urmat.

Spre deosebire de brigăzile 
artistice de agitație din între
prinderi și instituții, cu noia
nul lor specific de preocupări, 
brigăzile de la sate au un te
ren aparte de cercetări, zu
grăvind cu convingere pro
cesul de transformare socia
listă a agriculturii, aspecte 
din viața nouă a satelor noas
tre, întărirea și consolidarea 
sectorului socialist al agricul
turii, militînd activ pentru e- 
ducarea în spirit colectivist a 
țărănimii noastre muncitoare. 
De multe ori, programele a- 
cestor brigăzi demonstrează, 
prin calitatea textului- literar, 
maturitatea unor colective de 
creație înzestrate cu adevăra
te resurse poetice.

Iată un fragment edificator 
din programul brigăzii artisti
ce de agitație a G.A.C. Sîntana, 
regiunea Crișana, brigadă for
mată din țărani colectiviști, ro- 
mîni, maghiari și germani (se 
recită pe fond muzical): O pri
măvară timpurie / Topea ză
pada pe cîmpie... / Și în zadar 
mai pișcă gerul / De-acum se 
luminase cerul ! / In muguri 
înflorise viața / Natura-și des
crețise fața / Zîmbind cu ochi 
aprinși de rouă / Căci se năs
cuse „Viață nouă". Un copil, 
simbolizînd G.A.C. „Viață 
nouă", intra pe scenă cîntînd 
și dansînd, însoțit de pancar- 
de cu cifre : Mă ivii și eu pe 
lume / Ca o zînă dintre spu-

tne / Să dau holdelor rodire / 
Și satului fericire / Că mi-e 
părinte iubit / Partidul nebi
ruit.

Brigada artistică de agita
ție folosește în programele 
sale un întreg arsenal de mij
loace : foiletonul, cupletul, 
prezentarea, declamațiile, sce
neta, miniatura, 
ghicitoarea, fabula, 
pantomima etc.

Unele din aceste 
de expresie artistică sînt ca
racteristice unei alte laturi 
în activitatea brigăzilor artis
tice de agitație, și anume 
criticarea tuturor faptelor 
care intră în contradicție cu 
conduita obișnuită a omului 
zilelor noastre, constructor al 
socialismului. Critica în bri
gadă se face cu ajutorul sati
rei și a umorului. în această 
direcție creatorii de texte 
pentru brigăzi dau dovadă

strigătura, 
parodia,

mijloace

însemnări 
pe marginea progra 

melor unor brigăzi 
artistice de agitație

de multă combativitate și ima
ginație creatoare. E cunoscu
tă vîlva pe care a produs-o 
brigada artistică de agitație 
din sectorul bloc-motor de la 
Uzinele „Ernst Thălmann" cu 
programul ei intitulat „pro
cesul milimetrilor". Autorii de 
texte ai brigăzii din Brașov 
au imaginat un șubler (repre- 
zentînd milimetrul) care dă 
în judecată neglijențele teh
nologice din pricina cărora la 
sector apar piese supradimen
sionate. însușirea unei tehnici 
noi, înaintate, pe de o parte, 
pe de altă parte necesitatea 
lichidării risipei cer remedie
rea urgentă a acestei situații. 
Cu ocazia desfășurării acestui 
proces, tehnologii sectorului 
au fost invitați să apară pe 
scenă și să dea răspuns pe 
loc în fața colectivului de 
muncitori, ingineri, tehnicieni. 
Totodată au fost invitați ca 
„martori" critica, inovația, e- 
lemente simbolice, care au dat 
întregului program largi di
mensiuni.

Programuț inspirat al bri
găzii de la „Ernst Thălmann" 
a determinat o acțiune gene
rală depășind cadrul între
prinderii respective. Ideea ar
tistică a vehiculat cu iuțea
la unei știri deosebite și „pro
cesul milimetrilor" s-a pre
zentat de numeroase alte bri
găzi artistice de agitație din 
țară. Folosindu-se pretextul 
„procesul milimetrilor" am 
văzut ivindu-se în apărarea a- 
celorași interese privind pro
ducția — „Procesul gramului 
de bumbac", „Procesul minu
telor" etc.

Relevînd aceste aspecte po
zitive pe linia creșterii cali
tății artistice a textului lite
rar, bază a spectacolului bri
găzii^ — trebuie să arătăm tot
odată că există încă destule 
colective de creație care nu 
fac eforturi susținute pentru 
obținerea unor texte literare 
de calitate. Mai mult, lipsa 
de exigență față de materia
lul de construcție a imaginii 
artistice, cit și în unele ca
zuri lipsa de îndrumare și 
control, au dat posibilitatea 
unor autori de texte — slab 
pregătiți din punct de vedere

politic și artistic — să aducă 
pe scenă expresii vulgare, care 
bine înțeles, n-au întâmpinat 
decît oprobiul spectatorilor. O 
cauză care a generat aseme
nea situații a fost și lipsa 
unui sprijin mai susținut din 
partea cercurilor literare. 
Membrii cercurilor literare, 
care vin și ei din rîndurile ce
lor ce muncesc direct în pro
ducție, au datoria să atragă în 
creația literară elementele ta
lentate din mijlocul oameni
lor muncii, din mijlocul colec
tivelor de creație ale brigăzi
lor artistice de agitație.

Activitatea desfășurată în 
vederea obținerii unor texte 
de calitate capabile să reflec
te o tematică majoră presu
pune în primul rînd întărirea 
colectivelor de creație. Pentru 
aceasta este necesară recruta
rea a noi și talentați creatori 
din întreprinderi, instituții, 
gospodării agricole colective, 
S.M.T.-uri, G.A.S.-uri etc.

In această direcție, un rol 
Important revine și organiza
țiilor de bază U.T.M. care, 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, trebuie să acorde 
sprijinul cuvenit elementelor 
talentate, în scopul scrierii de 
programe pentru brigăzile ar
tistice de agitație. Nu trebuie 
să se uite că profilul distinct 
al fiecărui spectacol în cadrul 
genului de brigadă depinde în 
primul rînd de felul în care 
este conceput și scris progra
mul, că la baza spectacolului 
de brigadă, poate într-o mă
sură mai mare decât în alte 
genuri ale artei de amatori, 
stă textul literar, programul.

De aceea, trebuie să luăm 
atitudine hotărîtă împotriva 
programelor schematice, șa
bloanelor, platitudinilor, îm
potriva programelor în care 
atitudinea de paradă încearcă 
să suplinească lipsa de conți
nut și formă artistică a spec
tacolului.

Fiecare dintre instructori, 
fiecare dintre creatorii de 
texte pentru programele bri
găzilor artistice de agitație, 
trebuie să se asemuie strunga
rului care, cu hărnicie, cu pri
cepere și migală scoate la lu
mină piesa frumos rotunjită, 
sau minerului, care, cercetînd 
și pătrunzînd adîncurile, ne 
dă cărbunele cu luciri de me
tal.

IOAN MEIȚOIU
șeful serviciului de literatură 

al Casei Centrale 
a Creației Populare

Primirea delegației de oameni de afaceri 
din Franța de către Alexandru Bîrlădeanu 

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
Miercuri dimineața, Alexan

dru Bîrlădeanu,- vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, a 
primit delegația de oameni de 
afaceri din Franța, reprezen
tanți ai firmei „Schneider— 
Creusot“ condusă de d-nii Jean 
Laurens Delpech și Jean For- 
geot.

La întrevedere au partici
pat Constantin Tuzu, ministrul 
Industriei Grele, Ana Toma, 
adjunct al ministrului Comer
țului. precum și funcționari 
superiori din Ministerul In
dustriei Grele și Comitetul de 
Stat al Planificării.

A avut loc cu acest prilej 
un schimb de vederi cu pri
vire la dezvoltarea relațiilor 
economice romîno-franceze.

---------

Numeroase aparate optice pro
curate altădată din import 
se produc azi în serie la I.O.R.- 
Bucureșii. Laboratoarele clini
cilor, spitalelor, institutelor de 
cercetări, școlilor și facultăților 
sînt utilate cu astfel d<* apara
te. In foto : în secția electro
nică a întreprinderii, montorul 
Petre Berbecaru lucrează la 
montarea agitatorilor magne

tici.
Foto ; AGERPRES

Schi mandial, 
prelimi-

în apropiere 
Leningrad s-a desfă
șurat un. mare con
curs de schi la care 
au luat parte cei 
mai buni sportivi din 
localitate. Un rezul
tat foarte bun a în
registrat campioana 
olimpică Maria Gu
sakova, care a cîș- 
tigat proba de 10 km 
în 41’ 08”. Ea 
fost urmată la 
de campioana 
șuiul Leningrad, 
na Kaaleste. în 
ba masculină de 
km pe primul 
s-a clasat 
schior Alexandr 
aov, de asemenea cu 
un rezultat 
bun t 2h 07'

Fotbal
După cum

18,5 miliarde kWh
(Urmare din pag. l-a)

a
45”
ora-
An-
pro-

30 
loc 

tînăriil 
Sir

foarte
47”.

pionatului 
întâlnirii# 
nare ale acestei gru
pe sc vor desfășura 
la următoarele date: 
18 iunie (Moscova) : 
U.R.S.S.—Turcia ; 1 
iulie (Moscova) : 
UjR.S.S,—lYorlegiu ;

23 august (Oslo) : 
Norvegia—U.RS.S. ;

12 octombrie (Is
tanbul ) : Turaua—
U.R.S.S. în afara a- 
cestor jocuri, în ca
lendarul Federației 
unionale de fotbal 
sînt prevăzute în
tâlniri internaționale 
cu echipele selecțio
nate ale R.P. Palo
ri#, Italiei, R. P. Un
gare și Austriei. Me
ciul U.R.S.S.—Italia 
se va desfășura, pro
babil. la 11 iunie la 
Roma.

se file, 
echipa de fotbal a 
U.R.S.S, va juca în
tr-o grupă alături de 
echipele Turciei și 
Norvegiei in cadrul 

preliminariilor cam-

Sah

La Clubul Central 
de șah din Moscova 
a avut loc festivita
tea deschiderii celui 
de-al 28-lea campio-

U.R.S.S. Prin trage
re la sorți a fost 
stabilită ordinea par- 
ticipanților pe tabe
lul de concurs : I. 
Gufeld; 2. Aver
bach; 3. Bronștein; 
4. Hasein: 5. Spas
ski; 6. Polugaevski; 
7. Taimanov: 8. Bo
risenko; 9. Tarasov; 
10 Simaghin; 11. 
Petrosian: 12. Luti- 
kov; 13. Bannik; 
14. Korcinoi ; 15.
Stein; 16. Smîslov; 
17. Cerepkov; 18. 
Gheller; 19. Fur
man; 20. B ol ev flat- 
ski.

în prima rundă se 
vor desfășura parti
dele : Gufeld—Bo-
levslavski; Aver
bach—Furman; Bron- 
ștein—Gheller; Ha
sein—Cerepkov; Spas
ski—Smîslov; Po
lugaevski—Stein; Tai
manov—Korcinoi; Bo
risenko—Bannik; Ta
rasov—Lutâkov și
Sim agh in—Petrosian. 
Turneul se va în
cheia la 11 februarie.

Zi de zi la Cabinetul teh
nic al Uzinelor „Grigore 
Preoteasa" din Capitală so
sesc noi propuneri de ino
vații. In foto colectivul Ca
binetului tehnic într-o ședin

ță de lucru.

forța minunată a electricității, 
simbol al civilizației, al bună
stării, forță minunată pusă în 
slujba fericirii poporului no
stru muncitor.

Și iată că acum, în Directi
vele celui de-al III-lea Con
gres al partidului, în fruntea 
tabelului cu nivelurile de pro
ducție ale anului 1965 stă e- 
nergia electrică cu 18,5 mi
liarde kWh., de 2,7 ori mai 
mult decît în anul 1959 și de 
aproape 9 ori mai mult decît 
la începutul planului de elec
trificare. E un lucru foarte 
lesne de înțeles — cu cît ai 
mai multă energie electrică, 
cu atît ai o producție mai bine 
pusă la punct. A devenit o 
lege - oglindită și în Directi
vele Congresului al III-lea al 
partidului 
cent de 
trială să 
și mai 
ție de energie electrică. Astfel, 
în vreme ce producția noastră 
industrială urmează să creas
că în planul de 6 ani, de 2,1 
ori, producția de energie elec
trică va crește de 2,7 ori. Și 
dacă în 1975 producția globală 
a Romîniei va fi de 26 de ori 
mai mare ca în 1938, produc
ția de energie electrică va fi 
de vreo 60 de ori mai mare 
(65—70 miliarde kWh.). Asta 

o producție de 
kWh pe cap de lo- 
să ne dăm mai bine 
semnificația acestor

putere de 3 
întreaga 
Romînia 

în acest 
vor con-

de 
lu-
Ea 
de

Foto : AGERPRES

— ca la fiecare pro- 
dezvoltare 
avem un procent 

mare de

indus-

produc-

înseamnă 
3.000-3.200 
cuitor. Ca 
seama de 
cifre e suficient să cunoaștem 
următorul fapt : Anglia, Fran
ța, Belgia, Olanda, metropole 
capitaliste contînd astăzi drept 
„economicește puternic dez
voltate” dau astăzi producții

pe cap de locuitor care nu de
pășesc 1.500-2.000 kWh,

în răstimpul înfăptuirii pla
nului de 6 ani, R.P.R. va in
stala în centrale electrice ale 
socialismului o
ori mai mare decît 
putere instalată în 
sub capitalism. Tot 
interval de timp se 
strui peste 23.000 km. linii e-
lectrice de transport.

Iată-le la lucru zecile 
miliarde de kWh ! Iată la 
cru această uriașă forță ! 
va da hrana energetică
care va avea nevoie viitorul 
gigant siderurgic de la Galați. 
Ea va transforma gazele pe
trolifere în fibre sintetice și 
mase 
duce 
toate 
fiecare din prevederile capito
lului „progresul tehnic" al Di
rectivelor - mecanizarea, 
automatizarea, calculul și pro
gramarea electronică, valorifi
carea resurselor energetice și 
nucleare, aplicarea izotopilor 
în industrie, agricultură, me
dicină, introducerea semicon- 
ductorilor, perfecționarea pe
trochimiei — se vor sprijini 
pe forța electricității. Această 
forță uriașă, forța zecilor de 
miliarde de kWh. se va mate
rializa în oțel, în case. în uzi
ne, în tractoare. în mai tot ce 
înseamnă direct sau indirect 
industrializare, transformare 
socialistă a agriculturii, pro
gres economic, ridicarea nive
lului de trai.

18,5 miliarde kWh în 1965 I 
Cifra aceasta, care oglindește 
grandoarea, amploarea țeluri
lor ce ni le propunem în pla
nul de 6 ani, vorbește despre 
forța și vigoarea economiei 
noastre socialiste în plin avînt.

plastice. Ea 
lumină în 

satele țării.

va a- 
absolut 

Aproape

Numai produse de calitate!

(Urmare din pag. l-a)

nu Pavel, Grigoriu Ștefan, 
Petre Ion, formatori fruntași, 
cu dragoste de muncă, au 
sprijinit propunerea făcută de 
secretarul organizației U.T.M.

— In felul acesta, au spus 
ei, ne vom aduce și mai mult 
aportul la îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid. In tot 
cursul anului 1961 să dăm nu
mai produse de bună calitate; 
să ajungem ca brigada noas
tră să devină o brigadă de ca
litate.

(Agerpres) grija părinteasca.lanoș Herbak" din Cluj copiii se bucura de o

3 ianuarie. Înainte 
începerea lucrului 

10 membri ai

Startul calității
fost depășit cu 15 la sută, le-a 
spus Dinu. Nti fac evidențieri 
fiindcă toți au lucrat la fel de 
bine. Totul este să mergem la 
fel pînă la îndeplinirea planu
lui pe anul întreg.

A luat apoi cuvîntul respon
sabilul echipei de controlori, 
invitat anume.

— Nici un rebut, a spus el. 
La fel ca în prima zi s-a 

scurs și a doua, și-a treia zi... 
în prima decadă a lunii ianua
rie cea mai tînără brigadă de 
la Uzinele „VasUe Roaită“ n-a 
înregistrat nici un rebut, toa
te produsele au fost de bună 
calitate.

lității, dar pentru un an în
treg.

Miinile lucrau cu repeziciu
ne, formele se umpleau una 
după alta. Timofte, Badea, 
Dinu, Șergățeanu ca și toți cei
lalți tineri lucrau cu îndemî- 
nare, dar organizarea brigăzii 
le-a dat un nou avint. Nici 
n-au băgat de seamă cînd au 
trecut orele...

...Sirena a sunat sfîrșitul pri
mului schimb, primul din noul 
an. Dinu Petre, responsabilul 
brigăzii i-a convocat pe băieți 
la prima consfătuire de bri
gadă.

— Planul pe ziua de astăzi a

'O- i

cÂoaMei&nieă Mizieală,

fel ca orice deplasare 
a muncitorilor să fie e- 
Pămîntul nisipul e- 
ele gata pregătite. Sar-

orți, 
de 
toți cei 

noii brigăzi erau prezenți în
hala turnătoriei. Locul de 
muncă era pregătit dinainte. 
Formele aliniate țiruri-șiruri, 
în așa 
inutilă 
vitată. 
rau și
cinile de plan ale brigăzii îm
părțite pentru fiecare om in 
parte. în brigadă domnea ela
nul tineresc și voia bună. Nu 
lipseau nici emoțiile, ca la ori
ce început.

— Parcă ne-am pregăti să 
luăm un start, a glumit cine
va.

— Adevărat, un start al

------©------

ca-

Cinematografe

•um rg
(Urmare din pag. l-a)

tehnicii noi
rea acestor mari sarcini ? Ce 
măsuri a luat comitetul U.T.M. 
in această privință ?

— Toate forțele noastre, ne 
răspunde la această întrebare 
inginerul Gb. Aurel, secreta
rul comitetului U.T.M., se în
dreaptă acum spre calificarea 
tineretului ca o condiție esen
țială a însușirii tehnicii noi și 
a îmbunătățirii calității pro
duselor. Anul trecut am reu
șit să facem un pas hotărît 
înainte pe linia îmbunătățirii 
calității produselor, tinerii din 
toate secțiile lucrează acum 
sub limitele coeficientului ad
mis de rebuturi. In unele sec
ții au și început, iar in alte 
secții vor continua in această 
lună să se organizeze, adunări 
generale U.T.M. în care să se 
pună în discuție probleme ca:

Ce trebuie să facă tinerii pen
tru reducerea rebuturilor, 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor etc. Toți tinerii 
maiștri și ingineri as pri
mit sarcina de a stadia po
sibilitățile existente in tircire 
brigadă de producție a tinere
tului pentru îmbunătățirea ca
lității produselor iu special 
prin introducerea tehnicii not 
Și asta pentru că sarcina nu
mărul unu a celor 47 de bri
găzi de producție ale tineretu
lui în întrecerea socialistă or
ganizată de sindicat este cali
tatea.produselor. Posturile ute- 
misle de control la activitatea 
cărora vor fi atrași tineri in
gineri și tehnicieni, fruntași 
în producție, vor fi ajutate să 
analizeze temeinic neajunsu
rile care mai frînează acțiu
nea de îmbunătățire a calită
ții produselor.

Alături de o Suită în stil ro- 
mînesc, scrisă de C. C. Nottara, 
ți de Concertul pentru vioară și 
orchestră al marelui compozitor 
maghiar, Bela Bartok, viitorul 
program al Filarmonicii bucu- 
reștene (care va fi radiodifuzat 
duminică dimineața) cuprinde 
una dlti Cele tnai remarcabile 
opere ale simfonismului sovietic: 
Simfonia I-a de Dmitri Șostako
vici.

Născut Ia Petersburg în anul 
1906, autorul acestei lucrări, se 
bucură astăzi de o faimă mon
dială datorită faptului că și-a 
închinat forțele creatoare celor 
mai frumoase idealuri ale con
temporaneității. în numele a- 
cestor idealuri artistul și cetă
țeanul Șostakovici, militează ho
tărît pentru conviețuirea pașni
că a popoarelor, pentru viito
rul lor fericit. Redînd în lu
crările sale tragedia adusă com- 
patrioților lui și întregii ome
niri de cel de-al doilea 
mondial, proeminentul 
pozitor adresează oamenilor 
pretutindeni vibrante mesaje de 
pace. De la amplele simfonii a
VII- a „a Leningradului" (scrisă 
în timpul asediului hitlerist) a
VIII- a, a X-a, a XI-a, „Anul 
1905“ (evocînd acea „repetiție 
generală" a Marei Revoluții So
cialiste din Octombrie), și pînă 
la micile piese instrumentale ori 
vocale, de la muzica de film (ca 
de pildă, la „Căderea Berlinu
lui") și pînă Ia cîntecul de mase 
(cum este, de exemplu, vestitul 
său cîntec al păcii) lucrările lui 
Șostakovici vădesc trăsăturile 
unei personalități creatoare de 
mare forță, care prețuiește mai 
presus de orice adevărul și mă
reția vieții

Conștient de răspunderea ce 
revine artistului zilelor noastre, 
compozitorul nu se mărginește

numai la activitatea creatoare 
și pedagogică ci desfășoară pa
ralel o intensa muncă obștească, 

în domeniul simfonismului, în 
anii ce au trecut de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octom
brie, muzica sovietică a ajuns 
la o bogăție, la o diversitate 
impresionantă. Ea e dovedită de 
valoarea și varietatea de gen a 
lucrărilor — simfonii, concerte, 
uverturi, suite etc., de creațiile 
marilor maiștri care s-au afir
mat și consacrat pe plan inter
național, cum sînt de pildă, 
Prokofiev, Șostakovici, Haciatu- 
rian.

conservator. Vorbind despre pri
ma simfonie a sa, Șostakovici 
spunea ; „Am încercat să exprim 
un conținut adînc, dar cu toate 
că lucrarea nu era încă în multe 
privințe matură, valoarea ei 
constă, după părerea mea, toc
mai în această năzuință sinceră 
de a oglindi viața, realitatea”. 
„Această năzuință sinceră”, tine
rească, fremătătoare, izvorîtă din 
viață, este tocmai ceea ce con
feră viață Simfoniei I-a, care 
l-a impus pe Șostakovici ca pe 
un excepțional talent, plin de 
perspective. Destinată unei for
mații mari (incluzînd pianul —

război
com- 

de

Simfonia I-a 
de ȘostakoviciDirijor: Mircea CrhtescuSolist: Gyorgy Garay (dm R. P. Ungară)

Nu se poate vorbi astăzi de 
aceste succese de netăgăduit fără 
să se sublinieze 
aport adus de 
propășirea simfonismului 
patria sa și, în general, la 
voltarea culturii muzicale 
temporane. Simfoniile sale, 
la întîia, scrisă în anii 1924-1925 
și pînă la ultima, dată la iveală 
cu prilejul celei de a 40-a ani
versări a Marei Revoluții Socia
liste din Octombrie oferă o i- 
magine asupra întregii evoluții 
a simfonismului sovietic, asupra 
căutărilor și victoriilor lui.

Simfonia pe care o vom as
culta în concertul Filarmonicii 
din Capitală este o creație de 
tinerețe a lui Șostakovici ; a 
fost compusă, ca lucrare de di
plomă în ultimul său an de

excepționalul
Șostakovici la 

din 
dez- 
con- 

de

nu ca solist ci ca instrument^ de 
ansamblu) simfonia vădește o 
măiestrie orchestrală, o bogăție 
de colorit c-u totul aparte. Lu
crarea cuprinde cele patru părți 
obișnuite ale genului. Compozi
torul, student, le-a tratat însă 
într-un mod original, ignorînd 
academismul, primatul regulilor 
care i-ar fi îngrădit impulsurile 
creatoare.

Prima parte se deschide cu o 
introducere neliniștită, agitată 
în care facem cunoștință cu cî- 
teva motive — germeni ce vor 
străbate și alte pagini ale lucră
rii. Ca dintr-o lume sonoră bi
zară, pe cale de a fi orînduită, 
organizată, se întruchipează pe 
urmă la clarinet o temă voioasă, 
proaspătă, este tema principală 
a primei părți a simfoniei. Cea-

laltă melodie de bază, a miș
cării, se caracterizează printr-o 
excepțională finețe poetică ; ea 
se aude candid, la flaut. între 
expresia energică a primei teme 
și cea visătoare a melodiei se
cundare, se va configura pe 
urmă o captivantă suită de ima
gini mereu mai plastică mai su
gestivă, pe măsură ce compozi
torul valorifică (în deszvoltarea 
și reexpoziția temelor) conținu- 

. tul emoțional al melodiilor.
Partea a doua este un scherzo 

strălucitor, ca un tablou feeric, 
în secțiunea lui centrală — trio
— flauții intonează o melodie 
liniștită în care un comentator 
vedea sugerată întinderea unei 
cîmpii nesfîrșite prin oare își 
poartă apele un fluviu.

Prin contrast cu sprinteneala 
scherzoului, apare apoi o parte 
largă ; pătrunsă de gravitatea 
meditărilor asupra vieții. Este 
una din cele mai îneîntătoare 
pagini șostakoviciene !

Fără nici o pauză apare fina
lul Simfoniei, deschis, asemenea 
primei părți, de o introducere 
într-o mișcare liniștită. Axat, 
și el, pe două teme — una a- 
vîntată — (a se urmări pianul)
— alta patetică 
și instrumentele 
Itil încoronează 
mare suculență.

Exuberanță tinerească, umorul 
voios și seriozitatea pătrunsă de 
conștiința datoriei artistului de a 
oglindi veridic viața, alcătuiesc 
în această simfonie un buchet 
sonor cules din inima tînără a 
lui Șostakovici. buchet multico
lor și înmiresmat pe care marele 
compozitor sovietic la oferit 
și-l oferă tuturor iubitorilor de 
frumos.

Patria : Alerg după o stea ; 
București. înfrățirea între po
poare : Soldați fără uniformă; 
Republica (cinemascop) : Ho- 
vanșeina; I. C. Frimu>Gh. Doja, 
Miorița : Scrisoare neexpediată ; 
Magheru, Maxim Gorki, Donca 
Si mo, 1 Mai: Doctorul Soim; 
Elena Pavel, Al. Sahia : Medicul 
și vraciul; Lumina. V. Alecsan- 
dri, 8 Martie, Libertății : Bata
lionul 
dentul
Război și Pace ; 13 Septembrie, 
Cultural : Doamna cu cățelul; 
Timpuri Noi: Hocheistul de re
zervă ; Tineretului, 23 August: 
Pescuitori in apă tulbure; Al. 
Popov : Nopți albe; Grivița : 
Primăvara, Nu aștepta luna mai; 
V. Roaită. 30 Decembrie: Hai
ducul de pe Ceremuș ; Unirea : 
în umbra legii; Constantin Da
vid : Ultima aventură a lui Don 
Juan; Flacăra, Ilie PintiJie, Voi. 
ga : Rosemarie ; Arta : Asasinul 
din umbră; Munca: Șapte mi
rese pentru șapte frați; T. Via
dimirescu : Pe cărările junglei; 
Moșilor, M. Eminescu : Darclee; 
16 Februarie, N. Bălcescu, B. De- 
lavrancea : lize ; Popular : Nor. 
mandie Nlemen; 8 Mai: Cartea 
junglei ; Floreasca : Hanul din 
Spessart; G. Coșbuc: Prințesa 
cu steaua de aur; G. Bacovia : 
Să prețuim iubirea; Drumul se
rii: Oameni și lupi (cinemascop); 
Olga Bancic : Palatul de cleștar ; 
Aurel Vlaicu : Cuibul vulturilor.

(apare la viori 
de lemn) fina- 

o lucrare de

EUGEN PRICOPE

PRODUCE IIVTR-UN 

SORTIMENT VARIAT 
ÎMBRĂCĂMINTE 

PENTRU FETE 51
BĂIEȚI

negru ; Central : Confi- 
doamnelor ; Victoria :

FABRICA DE CONFECȚII

J.C.FRIMV”
CRAIOVA

i

CITITORI I
Pentru o mai bună și moi 

operativă aprovizionare cu 
cărțile științifice și tehnice 
de specialitate pe care nu 
le obțineți la librăria din 
orașul dv., adresați comenzi 

prin POȘTĂ la

Librăria Academiei 
cartea prin poștă
București, Calea Victoriei 27 
raionul Tudor Viadimirescu 

telef. nr. 14.08.50.
Plata cărților se va face la 

primirea coletului.



Oamenii muncii propun cu mare entuziasm 
candidații Frontului Democrației Populare

Tovarășul Tovarășul Tovarășul
Dumitru Coliu Leontin Sâlâjan Gheorghe Bucur

propus candidat al F. D. P. in circumscripția 
electorală nr. 1 oraș Baia Mare

propus candidat al F. D. P. în circumscripția
1electorala nr. Oradea - nord

Marți după-amiază, câteva 
șute de oameni ai muncii 
»-au întrunit în sala de festi
vități a Uzinelor „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ pentru desemnarea 
candidatului circumscripției 
electorale nr. 1 oraș Baia 
Mare în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională.

In 
Gh. 
tulul popular regional Ma
ramureș, a arătat în cuvîntul 
său că întreaga desfășurare 
a campaniei electorale consti
tuie o mărturie grăitoare a 
profundului democratism al 
orînduiții noastre, care asi
gură participarea celor mai 
largi, mase la conducerea tre
burilor obștești. După ce a 
subliniat că oamenii muncii 
din țara noastră sînt conști- 
ențî că la temelia tuturor suc
ceselor obținute în anii pu
terii populare, ca și a măre
țelor perspective de viitor se 
află conducerea de către 
partid, călăuza sigură pe ca. 
lea socialismului, vorbitorul

numele F.D.P. tov.
Pop, președintele Sfa.

a propus în numele Consiliu
lui regional F.D.P. drept can
didat . al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 1 oraș 
Baia Mare pe tovarășul Dumi
tru Coliu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președintele Comisiei 
controlului de partid. Propu
nerea a fost primită cu puter
nice aplauze.

Susținînd cu căldură propu
nerea făcută, maistrul topitor, 
Ludovic Pop, laminatorul Ion 
Barbu, inginerul Dumitru 
Leana, lăcătușul Nicolae To. 
ma șî ceilalți vorbitori au 
exprimat angajamentul colec
tivelor lor de muncă de a în
tâmpina alegerile de la 5 mar
tie cu noi succese în produc
ție, în lupta pentru înfăptui
rea sarcinilor 
partid.

Participanții la 
trimis o scrisoare
Dumitru Coliu, rugîndu-1 să 
accepte să candideze în 
circumscripția lor electorală.

trasate de

adunare au 
tovarășului

Tovarășul 
Leonte Râu tu

propus candidat al F. D. P. în circumscripția 
electorală Bacău-sud

zonă 
adu-

Marți, la atelierele de 
C.F.R. din Oradea s-au 
nat sute de oameni ai mun
cii romîni și maghiari pentru 
a propune candidatul circum
scripției electorale nr. 1 O- 
radea-nord în alegerile de 
deputați pentru Marea Adu
nare Națională.

Tov. Victor Bolojan, prim- 
secretar al comitetului re
gional de partid, președintele 
Consiliului regional al F.D.P., 
a vorbit despre marile suc
cese obținute sub conducerea 
partidului de poporul nostru 
în construirea socialismului.

în numele Consiliului 
gional F.D.P., vorbitorul 
propus drept candidat
F.D.P. în circumscripția elec
torală nr. 1 Oradea-nord pe 
tov. general de armată Leon- 
tin Sălăjan, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., ministrul Forțelor 
Armate. Cei prezenți au pri
mit cu repetate aplauze pro
punerea făcută.

re- 
a 

al

Maistrul Gh. Brad și strun
garul Adalbert Szabo de la 
Atelierele de zonă C.F.R., in
ginerul Iosif Bunta, Ion Ho- 
dișan, secretarul comitetului 
de partid al nodului de cale 
ferată, și alți vorbitori, sus
ținînd cu însuflețire propu
nerea făcută, au arătat că 
sînt hotărîți să contribuie 
prin întreaga lor activitate la 
înfăptuirea politicii partidu
lui pusă în slujba construirii 
socialismului și apărării pă
cii, la întărirea continuă a 
statului democrat-popular, 
scutul de nădejde al cuceri
rilor revoluționare ale po
porului și al independenței 
naționale.

Adunarea a aprobat în una
nimitate candidatura propusă 
și a trimis tovarășului Leon- 
tin Sălăjan o scrisoare ru
gîndu-1 să accepte să candi
deze în circumscripția elec
torală nr. 1 Oradea-nord.

Tovarâșul 
Ștefan Voitec

propus candidat al F. D. P. în circumscripția 
electorală nr. 1 „Electroputere"- Craiova

mecanic la Șantierele navale Oltenița, 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 18 Oltenița
în noua sală a clubului 

Șantierelor navale din Olte
nița, numeroși oameni ai 
muncii din oraș și colecti
viști din comunele învecinate 
s-au întrunit pentru a de
semna candidatul F.D.P. în 
alegerile pentru deoutati în 
Marea Adunare Națională.

Luînd cuvîntul, din partea 
Consiliului regional F D.P., 

sile, prim
ului raio- 
., a vorbit 

dobindite 
i conduce- 

industrie.
-g- 
tor

tovarășul Marin Vas 
secretar al Comiteti 
nai Oltenița P.M.R., 
despre realiză 
în ultimii ani, 
rea partidului, 
agricultură, în 
lului de trai

^nd
din raion, el a amin' 
tre altele că Șantierele 
le Oltenița 
puternică 
struct or ii 
realizat în 
de anul 1959, o motonavă de 
2.000 tone, un remorcher de 
1.000 C.P., opt dragi cu cupe, 
un vas fluvial pentru pasa
geri etc.

Din cele 77 gospodării co
lective din raion, aproape ju
mătate sînt milionare. Varbi-

de 
muncit înfă

sub 
în i 

idîca 
al o
1 realizările 

it prin- 
! nava- 

au cunoscut o 
dezvoltare. Con- 
navali de aici au 
1960, în plus față

torul a propus apoi drept 
candidat F.D.P. în alegerile 
pentru Marea Adunare Na
țională în circumscripția elec
torală nr. 18 Oltenița, pe 
Gheorghe Bucur, mecanic la 
Șantierele navale Oltenița.

Propunerea a fost primită 
cu mult entuziasm și susți
nu :ă de numeroși vorbitori — 
tovarăși de muncă ai lui 
Gheorghe Bucur, colectiviști, 
cadre didactice, printre care 
directorul SJî.O-, Crîstea Ion, 
Nanu Constantin, muncitor în 
sectorul unde lucrează Bucur 
Gheorghe și alții. Vorbitorii 
au arătat în cuvântul lor că 
tov. Gheorghe Bucur, frun
taș in producție de mulți ani 
și inovator, este unul din cei 
mai burți lucrători ai șantie
rului dunărean. Totodată el 
a luat parte la acțiuni de in
teres obștesc ca amenajarea 
și înfrumusețarea străzilor, 
lucrări de îndiguire și irigație 
etc.

Tov. Gheorghe Bucur a de. 
venit astfel cunoscut ș>; apre
ciat de numeroși cetățeni.

Adunarea a aprobat 
unanimitate propunerea.

în

Marți la clubul fabricii de 
hîrtie și celuloză „Steaua Ro
șie" din Bacău a avut loc o 
adunare a muncitorilor și teh
nicienilor din această fabrică, 
precum și din celelalte între
prinderi și instituții din cir
cumscripția electorală Bacău- 
sud pentru a propune candi
datul lor în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională.

Tov. Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al comitetului regio
nal de partid, președintele 
Consiliului regional F.D.P.. a 
scos în evidență succesele ob
ținute în anii puterii populare 
în dezvoltarea rapidă a regiu
nii Bacău.

Vorbitorul a propus apoi, în 
numele Consiliului regional al 
F.D.P.. drept candidat pentru 
circumscripția electorală Ba- 
cău-sud în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională pe 
tovarășul Leonte Răutu, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., șeful Di
recției de propagandă și cul
tură a C.C. al P.M.R.

Participanții la adunare au 
primit cu puternice aplauze 
propunerea făcută.

Sprijinind această propune
re, maistrul Eugen Stănescu și 
ing. V. Senchea de Ia fabrica 

Bi
Sch

țesatoarea 
Zenovia Schmidt de la fabri
ca „Proletarul* și ceilalți vor
bitori au arătat că în cinstea 
alegerilor sînt hotărîți să-și 
sporească eforturile în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Profesoara Iu- 
lia Mușat a relevat o serie de 
exemple grăitoare privind a- 
vintul științei și culturii în 
țara noastră și a exprimat an
gajamentul cadrelor didactice 
de a-și îndeplini cu cinste sar
cinile educării tinerei genera
ții în spiritul dragostei față de 
patrie, față de partid, de cau
za socialismului și a păcii.

Adunarea a trimis tovară
șului Leonte Răutu o scrisoa
re prin care-1 roagă să accep
te să candideze în circum
scripția electorală Bacău-sud.

Peste 3000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la în
treprinderile craiovene. stu- 
denți și profesori de la insti
tutul pedagogic, cetățeni din 
cartierul Bordei au participat 
la adunarea care a avut Ioc 
marți in hala uzinei „Electro
putere" pentru propunerea 
candidatului în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională.

Luînd cuvîntul, tov. Cornel 
Fulger, prim secretar al Co
mitetului regional de partid 
Oltenia, președintele Con
siliului regional F. D. P., a 
făcut o trecere în re
vistă a marilor transfor
mări înnoitoare petrecute în 
anii puterii populare în în
treaga țară și în cuprinsul 
regiunii. Producția globală a 
regiunii Oltenia a crescut de 
9 ori față de 1938, au fost 
create noi ramuri industriale, 
s-a dezvoltat sectorul socia
list al agriculturii. Pe baza 
prevederilor planului de 6 ani 
se va construi combinatul 
chimic de la Craiova și se va 
termina complexul pentru in
dustrializarea lemnului de la 
Preajba etc.

în numele Consiliului regio
nal F.D.P., vorbitorul a propus 
apoi drept candidat al F.D.P. 
pentru Marea Adunare Națio
nală în circumscripția electo
rală nr. 1 .jnectroputere” pe 
tov. Ștefan Voitec, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri,

Participanții la adunare au 
întîmpinat cu puternice aplau
ze propunerea făcută.

Bobinatorul Dinu Paul și 
ing. Mihai Traian de la uzi
nele „Electroputere“, munci
toarea Ecaterina Ionescu de la 
fabrica „Independența”, strun
garul Ion Dumitru de la Uzi
nele „7 Noiembrie" și gospo
dina Ioana Muhă și-au expri
mat sprijinul față de candida
tura propusă și au arătat1 că 
sînt hotărîți să întîmpine ale
gerile cu noi succese în înfăp
tuirea politicii partidului. A- 
dunarea a trimis o scrisoare 
tovarășului Ștefan Voitec, ru- 
gîndu-1 să accepte să candi
deze în aceftstă circumscripție.

Tovarâșa 
Elena Lascu

vicepreședinte ai C.C.S., propusă candidat 
al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 9 

cel Mare“.Ștefan
Miercuri după-amiază, în 

sala sporturilor Dinamo, peste 
1.000 de 
de la 
I.T.B., 
drat, 
Pintflie“, 
fabrici, 
profesori, 
nit pentru ca, potrivit dreptu
rilor democratice largi pe 
care le asigură legea noastră 
electorală, să propună candi
datul F.D.P. pentru circum
scripția electorală nr. 9 „Ște
fan cel Mare’4 în alegerile de 
deputați pentru Marea Adu
nare Națională.

Luînd cuvîntul, tov. Dumi
tru Diaconescu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei, 
a vorbit ' despre importanța 
alegerilor de la 5 martie, 
precum și despre realizările 
cu care oamenii muncii din 
orașul București și din întrea
ga țară întîmpină acest eve-

cetățeni — muncitori 
Atelierele centrale 
întreprinderea Qua- 
Morile unite „Ilie 

de la alte uzine și 
precum și numeroși 

medici s-au întru-

Scriitoare
cetățean

Ieri, la Școala Elementară 
nr. 50, din raionul 23 August, 
cetățenii din circumscripția 
electorală orășenească nr. 137, 
adunați în număr mare, și-au 
propus candidatul lor în ale
gerile pentru deputați în Sfa
tul Popular al Capitalei. Măr
turisesc că nici nu se putea 
un loc mai nimerit. In curtea 
școlii, puzderie de copii gălă
gioși ale căror glasuri crista
line parcă înălțau în faptul 
serii, un imn tinereții, copilă
riei fericite.

Candidată a fost propusă 
tînăra scriitoare Gica Iuteș- 
Drăgoi. Se afla și ea acolo în 
adunare. Oamenii o cunoș
teau. Tînăra candidată are la 
activ mulți ani de deputăție. 
Din 1954 încoace e aleasă me
reu deputată. Despre activita
tea ei în această muncă ob
ștească s-a vorbit cu multă 
căldură. Au cerut cuvîntul 
numeroși cetățeni: un bătrî- 
nel cu părul alb, Gh. Manole, 
apoi pensionarul Iulian Nau- 
mescu, tinerii Constanța Chi- 
riță. controloare tehnică la 
Uzinele „21 Decembrie” și Eu
gen Tănase.

Tovarășul Ion Chirilovici, 
delegat al F.D.P., raionul 23 
August, a prezentat un tablou 
al realizărilor înfăptuite în 
anii de cînd poporul, prin ale
șii săi, sub conducerea înțe
leaptă a partidului își condu
ce singur destinele. S-au fă
cut multe aici, în anii aceștia 
din urmă. Pomenind numai 
numele celor mai însemnate 
dintre realizări și s-ar putea 
umple pagini întregi. Raionul, 
cîndva o periferie insalubră 
a Bucureștiului, a devenit un 
nucleu industrial cu o mulți
me de uzine și fabrici noi. 
S-au ridicat locuințe noi care 
au adus lumină în viața car
tierului, au fost executate lu
crări edilitare de înfrumuse
țare a cartierului.

Munca de deputat a aju
tat-o pe scriitoarea Gica Iuteș 
să iubească și mai mult viața. 
A ajutat-o s-o cunoască mai 
profund: experiența ei s-a îm
bogățit. Că este așa se vede 
și din creațiile ei cele mai re
cente. în ampla povestire „I- 
nimoșii" scriitoarea-deputat, 
surprinde aspecte din viața 
fericită și plină de romantism 
a generației celei mai tinere 
din școli: a pionierilor ce-și 
flutură cravatele roșii și care 
întruchipează viitorul de aur 
al patriei noastre socialiste.

Institutul 
artistului

Aspect din timpul adunării care a avut loc la
didatura

Cercetări Zootehnice din Capitală unde a fost propusa can- 
poporului Costacha Antoniu. Foto s AGERPRES

IN O VA TOR ȘI BUN GOSPODAR

VASILE CĂBULEA
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tînăr
Și 

de 
și preocupă-

partea 
electo- 
Sîrbu. 

Frontu-

Ion

mun- 
ai . săi 
uzină, 

cunosc 
și pot 
pe ini-

Ieri la clubul Mo- 
netăriei Națio
nale a avut loc 

adunarea oamenilor 
muncii pentru propu
nerea de candidat în 
Marea Adunare Na
țională din 
circumscripției 
rale Filimon 
Candidatul
lui Democrației Popu
lare - un tînăr mun
citor de la Uzinele 
„Timpuri Noi" : 
Moldoveanu.

...11 priveau 
citori, tovarăși 
de muncă din 
oameni care-1 
de ani de zile 
spune cu mîna
mă : da, merită încre
derea. Brigada de ti
neret de sub conduce
rea lui este fruntașă. 
Munca pasionată a 
lui Ion Moldoveanu a 
contribuit la crește
rea continuă a pro
ductivității muncii, la 
ridicarea calificării 
fiecăruia din brigadă. 
De gîndurile creatoa-

re ale acestui 
muncitor crescut 
educat de partid, 
energia 
rile lui se leagă ino
vații și 
în 1952 a fost primul 
responsabil al unei 
brigăzi de producție : 
tineretului de la Uzi 
nele „Timpuri 
spune tovarășul 
Popescu, unul 
aceia care-1 < 
bine pe tînărul 
gar. Colectivul 
gii uzine îl prețuiește.

...îl priveau cetățen 
ai raionului Nicol»f 
Bălcescu, bărbați d< 
diferite profesii, gos 
podine, oameni car<
l-au cunoscut pe Io: 
Moldoveanu în acti
vitatea sa de deputa 
în Sfatul popular al 
orașului București. Ș 
iată, cuvîntul lor. cu
vîntul 
Raiciu Vasile de 
Fabrica 
„Filimon 
doctorului 
rol de la

raționalizări.

Noi" 
l lor 
dintre 

cunosc 
strun 
între-

mecanicului 
la 

de uleiuri 
Sîrbu“, al 
Ulbian Ca- 
Spitalul Fi-

al lui Fehner 
din partea Or- 

de

laret, 
Alfred, 
ganizației P.M.R. 
cartier nr. 1 și cuvîn
tul altora a adus ima
ginea unui deputat e- 
nergic și activ, mereu 
preocupat să aducă 
oropuneri pentru în- 
rumusețarea orașului 
iostru.

Ion Moldoveanu as
alta cu cea mai 

mare atenție. Numai 
atenția încordată reu
șea să-i biruie emo
ția. înalte semne de 
cinste și încredere a 
primit el și pînă acum 
(de pildă cele trei 
ordine și medalii cu 
care a fost

această sală, în 
sute
propun

sa

distins) ;
însă
care 
meni 
iidatura
larea Adunare 
tonală n-o va 
uita niciodată. Mîinile 
care-1 învestesc cu în
credere, mîinile care 
traduc într-un gest 
dragostea, căldura to
varășilor, îi sînt deo-

de oa- 
can- 

pentru 
! Na- 

putea

sebit de dragi. Vor
bind, tînărul munci
tor scoate în eviden
ță marele merit al 
miilor de 
care au răspuns 
entuziasm 
chemările, 
însuflețită 
lor muncii 
circumscripției 
rale Filimon 
prin a căror 
voluntară s-au 
zat lucrări echivalen
te cu peste 6.000.000 
lei. Candidatul pro
pus de Frontul Demo
crației Populare pen
tru circumscripția e- 
lectorală Filimon Sîr- 
bu s-a angajat ca, 
sprijinindu-se pe cei 
ce muncesc, să lupte 
din toate puterile pen
tru a aduce o contri
buție sporită la înfăp
tuirea cît mai grabni
că a prevederilor 
Planului de șase ani. 
Și, un prim angaja
ment, concret, așa 
cum obișnuiesc mun
citorii : în cinstea a-

merit 
cetățeni 

cu 
la toate 

contribuția 
oameni- 
i cadrul 

electo- 
Sîrbu 

muncă 
reali-

a < 
din

deputați 
Adunare 
Ion Mol-

legerilor de 
în Marea 
Națională, el, 
doveanu, împreună cu 
brigada de inovatori 
din care face 
se angajează 
plice la cinci 
guri strîngerea 
matică, sistem 
tat de producție, ne
cesitând o serie de 
dispozitive și adap
tări, care permite ul
terior o productivitate 
simțitor sporită.

Fotografii cu apa
ratele lor îl așteptau 
pe tînărul strungar la 
ieșirea din sala clu
bului. Dar s-au văzut 
înconjurați de un grup 
mare de oameni ve- 
niți să-1 întîmpine pe 
Ion Moldoveanu. îl 
strigau pe nume, îi 
adresau urări, îi slrîn- 
geau mîna. La acest 
popas între două eta
pe de muncă obștea
scă ținuseră să-i 
transmită bucurie ini
mii lor.

ION ȘTEFAN

parțe, 
să a- 
strun-
pneu- 
înain-

nimeni. „Odată cu înflorirea 
Capitalei patriei noastre s-a 
trezit la viață nouă, s-a dez
voltat considerabil și circum
scripția electorală „Ștefan cel 
Mare”, a spus vorbitorul. Au 
fost date în folosința oame
nilor muncii 732 de aparta
mente, un serviciu raional de 
stomatologie cu 6 cabinete și 
un laborator de tehnică 
tară, a crescut numărul 
gazinelor și al școlilor".

în numele Consiliului 
șenesc al F.D.P., vorbitorul a 

. propus-o drept candidată a 
F.D.P. pe tovarășa Elena Las- 
cu, vicepreședinte al Consi
liului Central al Sindicatelor.

Propunerea a fost susținută 
cu entuziasm de medicul I. 
Crișan, de la spitalul Colen- 
tina, lăcătușul Vasile Boarcaș, 
de la Atelierele centrale 
I.T.B., profesoara Ileana Teo- 
dorescu, de la Școala medie 
nr. 11, maistrul Gheorghe 
S. Ion, de la Atelierele cen
trale I.T.B. și de muncitoa
rea fruntașă Silvia Popescu, 
de la Fabrica ,,Quadrat14.

După ce propunerea a fost 
aprobată de adunare, tov. 
Elena Lasou a mulțumit celor 
prezenți pentru încrederea 
acordată.

den- 
ma-

Oră-

(Agerpres)

O harnică
IAȘI 11 (Agerpres). —
Sute de oameni ai muncii 

din circumscripția electorală 
regională nr. 3 — muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio
nari de la Fabrica „Țesătura" 
din Iași, Fabrica de mobilă și 
de la întreprinderea de pani
ficație, și alți cetățeni — s-au 
întîlnit miercuri după-amiază 
pentru a propune un candidat 
al F.D.P. în alegerile pentru 
sfatul popular regional.

Tov. Ana Costăchescu, mem
bră în Consiliul regional 
F.D.P., a propus drept candi
dat pe țesătoarea Anica Talpă. 
secretara Comitetului de 
partid al Fabricii „Țesătura”.

Au luat cuvîntul mai mulți 
participant la adunare care 
au susținut cu căldură, în nu
mele tovarășilor lor de mun
că, candidatura. Ana Teodo-

Un fruntaș

Tovarășul 
Michael Schuster 
propus candidat ai F.D.P.

în circumscripția electorală Sighișoara
Mai mult de 300 muncitori, 

tehnicieni, ingineri și funcțio
nari ai Combinatului de fa
ianță și de sticlă precum și 
numeroși delegați din între
prinderile și comunele raionu
lui Sighișoara s-au adunat 
marți după-amiază în sala de 
festivități a Combinatului de 
faianță și de sticlă pentru a 
propune candidatul lor pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

După deschiderea adunării, 
tovarășul Gheorghe Matei 
membru al Consiliului regio
nal al F.D.P. a vorbit despre 
succesele patriei noastre obți
nute în anii puterii populare, 
referindu-se mai ales la rea
lizările din raionul Sighișoa
ra. „în raionul Sighișoara — 
a subliniat vorbitorul — pro
ducția industrială a crescut în 
ultimii cinci ani cu 225,9 la 
sută. Acest raion care în tim
pul guvernului burghezo-mo
șieresc avea o agricultură îna
poiată, lipsită de mijloace 
tehnice, adăpostește astăzi nu
meroase și moderne întreprin
deri industriale, cum sînt 
Combinatul pentru faianță și 
sticlă din Sighișoara, Fabrica 
de mașini „Nicovala”, mai 
multe fabrici textile, Topito
ria de in din Viscri, Fabrica 
pentru prefabricate din beton 
Dumbrăveni și altele. Mari 
schimbări se petrec și în via
ța satului. Agricultura raio
nului este pe deplin coopera- 
tivizată. în ultimii cinci ani 
în raionul Sighișoara au fost 
electrificate 15 comune. Au 
fost construite 10 case de

cultură. 15 policlinici și 10 că
mine de copii. Succesele ob
ținute în raionul Sighișoara 
sînt rodul muncii înfrățite a 
oamenilor muncii romîni, ma
ghiari, germani, care muncesc 
cu entuziasm pentru traduce
rea în viață a politicii înțe
lepte a Partidului Muncitoresc 
Romîn. Deputății, între care 
și deputatul în Marea Aduna
re Națională, Michael Schus
ter, au contribuit la mobili
zarea oamenilor muncii la 
munca pentru obținerea aces
tor realizări”. Apoi, tovarășul 
Gh. Matei în numele Consi
liului regional al F.D.P. a pro
pus drept candidat al F.D.P. 
în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională pe 
tovarășul Michael Schuster.

Au vorbit apoi numeroși ce
tățeni care au susținut propu
nerea ca tovarășul Michael 
Schuster să fie candidatul lor.

Printre alții au luat cuvîn
tul muncitorii Ilie Băluț, Karl 
Halexi și Magda Laszlo de la 
Combinatul de faianță și sti
clă, directorul Topitoriei de in 
din Viscri — Ștefan Tacacs, 
președinta Sfatului popular 
din comuna Boiu — Ana Ce
zar ș. a. în cuvinte calde șl 
entuziaste ei au exprimat 
atașamentul lor față de po
litica Partidului Muncitoresc 
Romîn și a Guvernului R.P.R.

Adunarea s-a încheiat cu un 
reușit program cultural, la 
care și-au dat concursul ar
tiștii Operei de Stat din Cluj, 
care se află în prezent în 
turneu în Sighișoara.

Tovarâșa
Gherghina Cojocaru 
președintă de gospodărie colectivă 

propusă candidat al F. D. P. in circumscripția 
electorală nr. 6 Ciocănești

în sala căminului cultural 
din comuna Cuza Vodă, raio
nul Călărași s.au adunat 
marți după-amiază aproape 
600 de colectiviști din locali
tate și din comunele Ciocă
nești, Rasa. Vlad Țepeș, Ni
colae Bălcescu, Crucea, Inde
pendența și Dragoș Vodă 
pentru a propune un candidat 
al F.D.P. în alegerile de de
putați în Marea Adunare Na
țională.

Intr.o atmosferă de puter
nic entuziasm, a luat cuvîntul 
inginerul Mihai Busuioceanu, 
membru în Consiliul regional 
București al F.D.P., care, 
după ce a vorbit despre rea
lizările obținute de poporul 
nostru, sub conducerea parti
dului în construirea socia
lismului a propus drept can
didat al F.D.P. în circum
scripția electorală nr. 6 Cio
cănești pe tovarășa Gherghi
na Cojocaru, președinta gos
podăriei agricole 
„1 Mai“ din 
Vodă.

Propunerea 
de numeroși 
aprobată în 
adunare. Colectiviștii din co
muna Cuza Vodă și din satele 
învecinate prețuiesc munca

6 Ciocănești
depusă de Gherghina Cojocaru 
pentru întărirea economico- 
organizatorică a gospodăriei 
colective „1 Mai". Astfel, în 
anul tecut, fondul de bază al 
gospodăriei a sporit de aproa
pe 2 ori, iar valoarea zilei- 
muncă a crescut cu 15 lei 
față de anul 1959. O contribu
ție importantă a adus totoda
tă tovarășa Gherghina Cojo- 
caru ca deputat în sfatul 
popular comunal, în privința 
construcțiilor de interes so
cial-cultural. în perioada ul
timilor 4 ani, în comuna 
Cuza Vodă și satele Ceacu și 
Călărașii Vechi au fost con
struite un cămin cultural, o 
grădiniță de copii, un maga. 
zin sătesc și peste 380 de lo
cuințe.

colective 
comuna Cuza

a fost susținută 
colectiviști și 

unanimitate de

țesătoare
rescu, Petre Pușcașu, Constan
tin Luțcăleanu, muncitori la 
Fabrica „Țesătura", Petre So- 
cea, directorul Fabricii de 
mobilă din Iași și alții și-au 
exprimat sentimentul de mân
drie pentru ceea ce s-a înfăp
tuit la Iași în ultimii ani: Fa
brica de mobilă, o întreprin
dere de panificație, casa de 
cultură a sindicatelor, teatrul 
de vară, numeroase locuințe 
și alte obiective. Subliniind 
că oamenii muncii propun în 
alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare pe cei mai 
buni fii și fiice ai poporului 
nostru, vorbitorii au arătat că 
votînd candidații F.D.P., oa
menii muncii își vor dovedi 
hotărîrea de a înfăptui poli
tica partidului de construire 
a socialismului și apărare a 
păcii.

al teatrului
romînesc

Artistul poporului Costache 
Antoniu, rectorul Institutului 
de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale", crea
tor al atîtor roluri de neuitat 
pe scenă și în film, fruntaș al 
teatrului romînesc pe care îl 
slujește cu abnegație de peste 
40 de ani, era desigur bine 
cunoscut participanților la a- 
dunarea care a avut loc 
miercuri după-amiază, în sala 
de festivități a Institutului de 
cercetări zootehnice, în vede
rea propunerii unui candidat 
al F.D.P. în circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 317 
pentru alegerile de deputați în 
Sfatul popular al Capitalei. A 
fost firească deci deplina a- 
probare cu care cetățenii pre- 
zenți la adunare au primit 
propunerea delegatului Consi
liului raional Lenin al F.D.P., 
tov. Virgil Gligor, directorul 
Institutului de cercetări zoo
tehnice, de a-l desemna drept 
candidat pe maestrul Costa- 
che Antoniu.

Propunîndu-și candidatul, 
cetățenii au discutat despre 
realizările obținute în anii pu
terii populare în patria noas
tră, oprindu-se îndeosebi la

cele din raionul în care tră
iesc. Unitățile industriale din 
acest raion produc astăzi ma
șini și utilaje care în timpul 
regimului burghezo-moșieresc 
se importau cu bani grei. Pen
tru ocrotirea sănătății cetățe
nilor din raion există acum cu 
30 la sută mai mulți medici 
decît avea în 1946 întreaga 
Capitală. Sume importante au 
fost investite pentru electrifi
care, pentru pavarea străzi
lor, pentru construirea de lo
cuințe și de instituții cultura
le. Acestor realizări li se vor 
adăuga în viitor altele noi, la 
care alegătorii și candidații 
sînt chemați să-și aducă îm
preună contribuția.

Susținînd propunerea, mai 
mulți vorbitori — muncitori, 
ingineri, o gospodină, o stu
dentă — au subliniat că, ală
turi de activitatea sa artisti
că, tov. Costache Antoniu des
fășoară o rodnică activitate 
obștească pentru înfăptuirea 
politicii partidului.

In încheiere, artistul po
porului Costache Antoniu, a 
mulțumit pentru încrederea ce 
i-a fost acordată.

(Agerpres)

și elev sirguineios
IAȘI (de la corespon

dentul nostru). Chiar dacă 
nu ești din Pașcani, chiar 
dacă nu lucrezi la Atelie
rele de reparat material 
rulant, despre Dumitru 
Crețu tot afli de la primii 
pași făcuți în ateliere. Te 
duci la panoul unde sînt 
expuse fotografii ale frun
tașilor 
tre ei 
Crețu. 
secția 
Acolo, 
tru Crețu.
de 24 de ani, vioi și entu
ziast, un utemist pe care 
de puțină vreme, pentru 
calitățile sale deosebite, 
comuniștii din secție l-au 
primit în rîndurile lor. Dar 
Dumitru Crețu nu a uitat 
de tovarășii săi din orga
nizația U.T.M. Dimpotrivă. 
Prin exemplul său perso
nal el caută în perma
nență să-i ajute pe ute- 
miști, să-i înflăcăreze în 
muncă. Un fapt. Tovară
șul Dumitru Crețu este în 
clasa a IX-a a liceului se
ral din localitate. La liceu 
se prezintă printre frun
tași, în ateliere de aseme
nea. Cum se explică acest 
fapt ? Dacă discuți cu to
varășii săi de muncă afli 
că el, harnic fiind, și bun 
gospodar, chiar de la veni
rea lui aici s-a situat prin
tre cei mai buni tineri 
muncitori. Au trecut anii 
și tov. Crețu a plecat în 
armată. Apoi a venit din 
nou la locul său de mun
că. Tovarășii lui l-au 
întîmpinat cu bucurie pen
tru că îl iubeau și îl sti
mau, pentru că prin mun
ca sa le inspirase multă 
încredere și respect.

11 ianuarie 1961. La A- 
telierele de reparat mate
rial rulant Pașcani a avut 
loc o adunare deosebită, 
prin entuziasmul și prin 
conținutul său. Tovarășii 
din ateliere s-au gîndit că 
omul cel mai potrivit, bun 
gospodar, adevărat exem
plu în muncă și în viață 
pentru toți, este Dumitru 
Crețu. De aceea, l-au pro
pus candidat în alegerile 
de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

De bună seamă că Du. 
mitru Crețu, demn repre
zentant al tinerei genera
ții, crescut și educat de 
către partid, se va strădui 
să se situeze în perma
nență la înălțimea cinstei 
și încrederii ce i s-au acor
dat.

în producție. Prin
se află și Dumitru 
Intri în. ateliere, la 
piese de schimb, 

lucrează tov. Dumi- 
Este un tînăr

C. SLAVIC (



La Moscova

Vernisajul expoziției „Sculptura 
rominească contemporană

Lucrările
Plenarei C.C. al

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 11 ianua
rie Plenara Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și-a continuat 
lucrările. A fost discutată cea 
de-a doua problemă de pe or
dinea de zi — cu privire la în
deplinirea planului de stat și 
a angajamentelor socialiste in 
ce privește producția și vin- 
zarea către stat a produselor 
agricole și animaliere în anul 
1960 și cu privire la măsurile 
pentru dezvoltarea continuă a 
agriculturii.

★

Luând cuvin tul Dmitri Pi>- 
leanski, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.F.S.R., 
a declarat că în anii viitori 
ponderea R.S.F.S.R. în achizi
țiile globale de stat de cereale 
va crește la 2,5 miliarde pu
duri. El a arătat că încă de 
anul acesta există posibilita
tea sporirii cu 15 la sută a re
coltei globale de culturi cerea
liere în R.S.F.S.R.

După cum a relevat D. Po- 
leanski, în regiunile cu pă- 
mînturi desțelenite din 
R.S.F.S.R. (în ultimii ani aici 
au fost valorificate 16 milioa
ne hectare pămînturi înțele- 
nite) s-au obținut în anul 1960 
peste 1 miliard puduri cereale. 
Acest fapt dovedește în mod 
convingător justețea politicii 
de valorificare a pămînturilor 
înțelenite și virgine. Anul tre
cut în republică s-au recoltat 
în total 4.800.000.000 puduri 
cereale — cu 522.000.000 puduri 
mai mult decît în anul 1959.

De pe pămînturile desțele
nite, a arătat D. Poleanski, se 
pot obține suplimentai- 350—400 
milioane puduri cereale și 
multe alte produse. Aproxi
mativ aceeași cantitate de ce
reale se poate obține supli
mentar în zona fără cernoziom 
a R.S.F.S.R. în anii viitori tre
buie ca în această zonă să se 
are cel puțin 3 milioane de 
hectare, terenuri care la un 
moment dat au fost scoase din 
asolamentul agricol.

Pentru dezvoltarea agricul
turii există condiții deosebit 
de favorabile în Orientul în
depărtat. Dmitri Poleanski a 
declarat că în această regiune 
pot fi valorificate aproximativ

In această problemă au pre
zentat rapoarte D. S. Polean
ski, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.S.F.S.R., N. V. 
Podgorniî, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Ucraina, D. A. 
Kunaev, prim-secretar al C.C. 
al P. C. din Kazahstan, T. I. 
Sokolov, prim-secretar al Co
mitetului de partid din Ținu
tul pămînturilor desțelenite, 
K. T. Mazurov, primsecretar 
al C.C. al P. C. din Bielorusia.

★

I milion de hectare între care 
suprafețe potrivite pentru iri
gare în regiunea în care se 
construiește hidrocentrala de 
pe Zeia.

După cum a subliniat D. Po
leanski în R.S.F.S.R. există 
mari posibilități de dezvoltare 
a agriculturii irigate. în bazi
nul Volgăi pot fi construite 
sisteme de irigație pe o supra
față de încă 2,5 milioane hec
tare. Se deschid largi perspec
tive pentru agricultura irigată 
în văile Donului. Cubanului și 
altor câtorva cursuri de ape. 
Acest lucru va permite, între 
altele, să sporească suprafețele 
cultivate cu orez pînă la 
490.000—500.000 hectare.

D. Poleanski a subliniat deo
sebita importanță a extinderii 
semănăturilor de porumb în 
R.S.F.S.R. De această cultură 
sînt legate toate planurile de 
luptă pentru avîntul continuu 
al agriculturii. în prezent în 
republică 13.000.000 de hectare 
(de 16 ori mai mult decît în 
1953) sînt cultivate cu po
rumb, dar există toate posibi
litățile pentru a extinde acea
stă suprafață la 20—21 milioa
ne hectare și de a spori de cel 
puțin 2,5 ori recolta de po
rumb. încă din anul viitor, de 
pe teritoriul R.S.F.S.R. se vor 
putea obține 800—900 milioa
ne puduri de porumb.

N. V. Podgorniî, prim-secre
tar al C.C. al Partidului Co
munist din Ucraina, a prezen
tat un raport în ședința din
II ianuarie a plenarei C.C. al 
P.C.U.S. El a relevat că prin
cipala rezervă a dezvoltării 
continue a agriculturii din 
R.S.S, Ucraineană este spoil-

P.C.U.S.
rea recoltei la hectar a tutu
ror culturilor cerealiere și în 
primul rând a porumbului.

Anul acesta, a spus N. V. 
Podgornîi, achizițiile de cerea
le in Ucraina trebuie să fie 
de 650—700 milioane puduri 
iar producția globală a cerea
lelor trebuie să fie de 2.100— 
2.200 milioane puduri. Pe o 
suprafață de 3 milioane hec
tare se prevede să se obțină 
câte 50 chintale de porumb 
boabe la hectar. întreaga can
titate de porumb pentru boa
be va fi însămânțată pe ogoa
rele cele mai bune și numai 
prin metoda în cuiburi așezate 
în pătrat. S-a hotărît să fie 
dublată suprafața însămânțată 
cu leguminoase cultivate pen
tru boabe.

După cum a spus N. V. Pod- 
gomîi anul acesta în Ucraina 
se planifică ca producția de 
came să fie sporită la 85—87 
kintale la o sută hectare de 
terenuri agricole iar produc
ția de lapte la 360—365 kintale. 
Principala atenție se acordă 
sporirii efectivului de vaci 
care trebuie să sporească în 
decurs de un an cu 800.000.

N. V. Podgornîi a declarat 
că în ultimii ani s-a întărit 
considerabil economia colho
zurilor din Ucraina. Numai 
anul trecut colhozurile din re
publică au vărsat în fondurile 
indivizibile 750 milioane ruble 
(calculate în bani noi). Suma 
totală a fondurilor indivizibile 
(obștești) a fost în republică la 
sfirșitul anului trecut de 4,7 
miliarde ruble (500.000 ruble 
în medie pentru fiecare col
hoz).

Primul secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina a relevat ca
racterul actual al reorganiză
rii ministerelor Agriculturii al 
U.R.S.S. și ale republicilor u- 
nionale, proiectate din iniția
tiva C.C. al P.C.U.S. După 
cum a subliniat N. V. Podgor
nîi, această reorganizare va 
da posibilitate ministerelor A- 
griculturii ca să-și concentre
ze atenția asupra problemei 
principale — generalizarea șl 
introducerea realizărilor știin
ței și experienței înaintate, 
îmbunătățirea legăturilor știin
ței cu producția ca principa
lele condiții ale avîntului con
tinuu al agriculturii.

MOSCOVA. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 11 
Ianuarie la Muzeul de artă 
plastică „A. S. Pușkin" din 
Moscova a avut loc vernisajul 
expoziției „Sculptura românea
scă contemporană". In perioa
da septembrie—noiembrie 1960 
expoziția a fost deschisă in

Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. va edita
O istorie a P.C.U.S 

în 6 volume
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : Comitetul Cen
tral a! P.C.U.S. a trasat sarcină 
Institutului de marxism-leninism 
să editeze o istorie științifică în 
șase volume a Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
care la 11 ianuarie aniversează 
40 de ani de la întemeiere, a 
fost creat in scopul unificării 
activității de editare a operelor 
lui Karl Marx, Friedrich Engels,

V. I. Lenin și de elaborare a 
problemelor marxism-leninismu- 
lui.

In arhivele Institutului sînt 
păstrate circa 30.000 de docu
mente ale lui Lenin și peste 
6.000 de documente ale lui 
Marx și Engels. Institutul dispu
ne de o vastă bibliotecă de 
istorie a marxism-leninismului și 
de istorie a P.C.U.S., avind un 
număr de circa 1.000.000 de vo
lume.

LAOS: „Vom duce lupta noastră
(tpînă la victoria finală

a declarat Kong Le
HANOI 11 (Agerpres). — 

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, că
pitanul Kong Le a chemat, 
într-un apel, transmis de pos
tul de radio „Vocea Laosului", 
Pe ofițerii și soldații tailan- 
dezi că pună capăt vărsării de 
singe și să se înapoieze în Tai- 
landa. Vom duce lupta noas
tră justă pînă la victoria fi
nală, a declarat Kong Le. 
Vom nimici clica rebelă Fumi 
Nosavan—Boun Oum, precum 
și pe străinii care colaborează 
cu această clică.

ției Associated Press, la 10 ia
nuarie au sosit la Vientiane 
din Statele Unite patru avioa
ne de recunoaștere și un nu
măr necunoscut de elicoptere.

Avioanele de recunoaștere, 
dotate cu mitraliere, sublinia
ză corespondentul, vor fi folo
site pentru descoperirea unită
ților Patet Lao și celor ale că
pitanului Kong Le care se în
dreaptă spre capitala regală 
Luang Prabang.

r

★

HANOI 11 (Agerpres). - 
După cum se anunță din 
Laos, căpitanul Kong Le, co
mandantul trupeloi- guverna
mentale și președintele Co
mitetului revoluționar a pri
mit o delegație a populației 
din Valea Ulcioarelor, sosită 
pentru a saluta comandamen
tul trupelor guvernamentale, 
pe conducătorii Comitetului 
revoluționar și comandamen
tul detașamentelor Patet Lao 
în legătură cu marile victorii 
repurtate împotriva rebelilor.

★

NEW YORK 11 (Agerpres). 
După cum anunță corespon
dentul din Vientiane al agen-

---- 9-----Is amploare mișcarea țărănească de ocupare a pămînturilor în Brazilia
RIO DE JANEIRO 11 (A- 

gerpres). — Agenția Associa
ted Press relatează că in nord- 
estul Braziliei, regiunea cea 
mai săracă și înapoiată a ță
rii, ia amploare mișcarea ță
rănească de ocupare a pămân
turilor. O știre a agenției 
transmisă din statul Pernam
buco arată că circa 400 de ță
rani, membri ai „Ligii țărani
lor", au ocupat pămînturi ale 
latifundiarilor din micile lo
calități Terra, Preta șl Barra. 
Moșierii au chemat poliția 
care a îndepărtat cu forța pe 
țărani de pe pămînturile ocu
pate. Țăranii cer r—^rornerea 
■zestor pămînturi.

uniforme americane.

basore- 
de sculptură

comitetele

sălile vestitutului muzeu „Ermi
taj" din Leningrad unde a fost 
vizionată de sute de mii 
oameni.

Expoziția românească 
sculptură cuprinde circa 70 
compoziții, portrete, 
liefuri, proiecte 
monumentală.

Mișcarea grevistă din Belgia
PARIS 11 (Agerpres). — La

11 ianuarie Comitetul național 
de grevă a dat dispoziții să se 
continue greva generală în su
dul Belgiei, unde mișcarea 
grevistă se manifestă cel mai 
puternic, și a cerut deputați
lor socialiști să deschidă în 
parlament „cel de-al doilea 
front" politic demisionând în 
corpore, După cum a declarat 
Comitetul de coordonare al 
federațiilor sindicale locale din 
sudul Belgiei, „moralul gre
viștilor continuă să fie ridi
cat".

După cum anunță corespon
dentul special din Bruxelles 
al ziarului „L’Humanite", în

întreaga țară 
grevă care conduc lupta econo
mică a păturilor muncitoare 
ale populației din Belgia desfă
șoară o activitate intensă. Ele 
organizează aprovizionarea 
gratuită cu alimente a partici- 
panților la grevă și a famili
ilor lor și duc o vastă muncă 
de lămurire în rîndul popu
lației.

în diferite orașe ale Belgiei 
continuă să sosească întăriri 
de unități militare și detașa
mente de poliție. In țară con
tinuă demonstrațiile la care 
participă mii de oameni repre- 
zentînd cele mai diferite pă
turi ale populației.

Intense pregătiri agresive 
ale S. U. A. împotriva Cubei 

NEW YORK 11 (Agerpres).
„S.U.A. instruiesc forțele îm
potriva lui Fidel Castro de pe 
baza secretă din Guatemala" 
— așa este intitulată știrea 
corespondentului din Retalhu- 
leu (Guatemala) al ziarului 
„New York Times", Kennedy.

„Această regiune, recunoaș
te Kennedy, este centrul pre
gătirilor militare în vederea 
unui atac împotriva Cubei, 
care este considerat inevitabil. 
Pe aerodromul camuflat cu 
grije se fac zilnic pregătiri 
intense. Forțele de desant sînt 
instruite, în special 
structori americani, 
ducerea războiului de 
zani“.

Statele Unite, arată 
pondentul, pun la dispoziție 
nu numai instructori, ci și 
materiale de război și con
struiesc tot felul de instalații, 
în cursul verii trecute la a- 
ceastă bază a fost construit un 
aerodrom pe care pot ateriza 
avioane cu patru motoare. La 
nevoie aerodromul poate adă
posti și avioane cu reacție. 
Lucrările de construcție 
au fost efectuate de societatea

americană de construcție 
„Cornwall Thompson".

într-un sat din apropierea 
bazei se află concentrate for
țe armate importante și de
pozite de muniții. Toate dru
murile care duc la bază sînt 
păzite cu strășnicie. Toți ofi
țerii de la această bază poar
tă

Două imagini din Algeria. 
Populația din Alger a ieșit 
pe străzi cu drapelele F.N.L., 
demonstrând pentru inde
pendența Algeriei (fotogra
fia de sus). Trupele colo
nialiste franceze au reprimat 
cu sălbăticie pe de
monstranți, operind ares
tări in masă (fotografia din 

dreapta).

La Casa Albă
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Pregătiri pentru primirea noului locatar...
(Desen de V. CRIVĂȚ)

Proteste 
ale studenților 

împotriva închiderii 
universității 

din motive rasiste
NEW YORK 11 (Ager

pres). — După cum rela
tează agenția Reuter, 3000 
de studenți ai Universității 
din Atlanta, statul Geor
gia, au semnat o petiție ce
rînd ca universitatea să 
rămînă deschisă, chiar dacă 
vor trebui să fie admiși cei 
doi studenți negri care so
licitaseră înscrierea. Se știe 
că guvernatorul rasist al 
statului, Vandiver, a dispus 
închiderea universității 
pentru a zădărnici primi
rea studenților de culoare.

Tot agenția Reuter anun
ță că mii de studenți de 
la Universitatea din At
hens, situată la 115 km de 
Atlanta, au organizat o 
manifestație împotriva în
chiderii universității din 
motive rasiste. Patru stu
denți au fost arestați.

HAITI :Mișcarea studenjească antiguvernamentală continuă
PORT AU PRINCE (Hai. 

ti) 11 (Agerpres). — Agen
ția Associated Press anun
ță că la 10 ianuarie Fran- 
țois Duvalier, președintele 
Republicii Haiti, care exer
cită puteri dictatoriale, a 
decretat interzicerea circu
lației în timpul nopții ca 
măsură luată în cadrul re
presiunilor împotriva miș
cării studențești antiguver
namentale. Un ziar studen
țesc, care apare în ilegali
tate, a chemat pe studenți 
să nu se prezinte la deschi
derea cursurilor programa
tă pentru data de 16 ia
nuarie.

In Cipru, la Congresul EDON
ț n frumoasa capitală a 
/ Ciprului — Nicosia s-au 

reunit reprezentanți ai 
tineretului din orașele și sa
tele Ciprului pentru a parti
cipa la lucrările Congresului 
Tineretului Democrat Unit din 
Cipru-„EDON“. Deși a împli
nit abia un an de activitate 
EDON-ul și-a cîștigat un bine
meritat prestigiu in rindurile 
poporului și tineretului cipriot, 
datorită luptei înflăcărate

apentru independența totală 
Ciprului, pentru lichidarea 
bazelor militare engleze am
plasate pe insulă, pentru o 
politică externă de pace și 
prietenie cu popoarele din în
treaga lume. EDON-ul și-a 
câștigat stima și dragostea ti
neretului cipriot ca urmare a 
multiplelor manifestări cultu
ral-sportive pe care le organi
zează și care au fost încunu
nate de Festivalul Tineretului 
pe întreg Ciprul organizat în 
vara acestui an la Famagusta. 
Festivalul a fost un mare suc
ces repurtat de tineretul din 
Cipru, o expresie vie a dorin
ței de pace și prietenie cu ti
neretul din întreaga lume pe

care o nutrește tînăra genera
ție a Ciprului, o manifestare 
puternică a măiestriei artisti
ce ți sportive a tineretului ci
priot.

Cel de-al doilea Congres al 
EDON-ului, la care au parti
cipat 900 de delegați repre
zentând cei 18.000 membri, a 
analizat toate aceste succese 
repurtate de organizație in 
decursul primului său an de 
activitate și a stabilit sarcini
le care stau in fața tineretului 
cipriot în perioada viitoare.

Atit rapoartele care s-au 
prezentat și care au dezbătut 
diferite laturi ale activității 
EDON-ului, cit și discuțiile pe 
marginea rapoartelor au ară
tat preocuparea EDON-ului 
pentru îmbunătățirea perma
nentă a vieții tineretului ci
priot, pentru organizarea unei 
bogate și instructive activi
tăți cultural-artistice și spor
tive, în vederea educării tine
retului în spiritul luptei pen
tru clădirea unei vieți 

condiții de pace și 
cu popoarele și cu 
iubitor de pace din 
lume. Entuziasmul

mai
bune in 
prietenie 
tineretul 
întreaga 
care a domnit în tot decursul 
dezbaterilor a demonstrat dra
gostea tinerilor ciprioți față 
de organizația lor, dorința lor 
de a transpune în viață ho- 
tărîrile luate de Congres. Un 
moment impresionant a fost 
prilejuit de înmînarea meda
liilor celei de-a XV-a aniver
sări a F.M.T.D.-ului cîtorva 
din conducătorii EDON-ului. 
Minute în șir tinerii au ova-

ționat în cinstea F.M.T.D., 
demonstrînd în acest fel le
gătura indisolubilă dintre or
ganizația lor și această impor
tantă organizație internaționa
lă, care în decursul întregii 
sale activități a militat pentru 
drepturile tinerei generații, 
pentru pace și progres social.

Cu multă simpatie au fost 
primite de către participanții 
la Congres delegațiile de ti
neret din alte țări printre 
care s-a aflat și delegația ti
neretului romîn. Atenția cu 
care a fost urmărit salutul 
adresat de U.T.M. Congresului 
EDON, entuziasmul cu care 
au fost aplaudate mai cu sea
mă acele pasagii în care se 
vorbea despre realizările ob
ținute de poporul și tineretul 
nostru in anii regimului de 
democrație populară, ne-au 
arătat calda prietenie de care 
se bucură patria noastră so
cialistă, poporul și tineretul ei 
în rîndul poporului și tinere
tului cipriot. De altfel nu 
numai în timpul Congresului, 
dar și în cadrul diferitelor în
tâlniri cu tineretul pe care 
le-a avut delegația noastră, în 
orașele Famagusta și Lima- 
sol, noi am simțit această sim
patie cu care 
ne înconjoară 
prezentanți ai 
care trăiește 
cialistă. In decursul vizitelor 
pe care le-am făcut în orașele, 
întreprinderile, satele Cipru
lui, zeci de tineri, de oameni 
mai în vîrstă, de copii au ve
nit să ne salute, să ne mulțu-

tinerii ciprioți 
pe noi, ca re- 

unui tineret 
într-o țară so-

mească că am venit la ei, să 
ne invite să mai venim, să ne 
ureze succese în activitatea de 
viitor. Ei vedeau in noi solii 
unui popor liber care iși clă
dește o viață nouă din ce în 
ce mai frumoasă și mai feri
cită.

O frumoasă impresie a lă
sat în Cipru grupul folcloric 
al Ansamblului artistic al 
U.T.M., care a făcut un tur
neu la invitația Uniunii Tine
retului Democrat Unit — 
EDON.

Participarea la Congresul 
Tineretului Democrat Unit 
din Cipru și vizita făcută ne-a 
dat posibilitatea să cunoaștem 
mai îndeaproape viața și ac
tivitatea tineretului cipriot, 
preocupările sale de fiecare 
zi, greutățile pe care le are 
de întâmpinat, aspirațiile sale 
de viitor. Cu acest prilej noi 
am putut să facem cunoscută 
viața nouă a tineretului, ro
mîn, activitatea Uniunii Tine
retului Muncitor, să ne expri
măm sentimentele de solida
ritate cu lupta poporului și ti
neretului cipriot pentru pace 
și o viață mai bună.

Toate acestea au contribuit 
la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la întărirea legături
lor de prietenie și colaborare 
dintre organizațiile noastre, 
dintre tineretul țărilor noastre.

TOMA MARINESCU
prim secretar 

al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București

Universitatea din Port au 
Prince este închisă de la 24 
noiembrie anul trecut, cînd 
studenții au declarat grevă 
cerînd eliberarea membri
lor Uniunii naționale a 
studenților haitieni care 
fuseseră întemnițați deoa. 
rece distribuiseră manifes
te antiguvernamentale.

R.F.G. :

Demonstrație 
a tineretului 

împotriva 
filmelor americane 

cu gangsteri
BONN 11 (Agerpres). — 

In orașul vest-german Ne
ustadt a avut loc o demon
strație a tineretului în 
semn de protest împotriva 
reprezentării în R. F. Ger
mană a filmelor americane 
cu gangsteri. După cum a- 
nunță presa, drept motiv 
pentru această demonstra
ție de protest a servit fap
tul că în citeva localități 
din districtul Neustadt a 
fost reprezentat filmul des
pre viața „regelui" gang
sterilor americani Al. Ca
pone.

Organizațiile de tineret 
din acest oraș consideră re
prezentarea unor asemenea 
filme ca fiind cauza care 
contribuie la creșterea nu
mărului infracțiunilor.

Un atentat 
la constituția Peru-lui

LIMA 11 (Agerpres). — Du
pă cum anunță coresponden
tul din Lima (Peru) al agen
ției Associated Press, Senatul 
Congresului național din Pe
ru a aprobat proiectul de 
lege cu privire la interzicerea 
activității Partidului Comu
nist din Peru adoptat anterior 
de camera deputaților.

Deputatul Fernando Belaun- 
de. conducătorul Partidului 
„Acțiunea populară", a arătat 
că sub pretextul „luptei îm
potriva comunismului- măsu
rile represive vor fi aplicate 
nu numai împotriva Partidu
lui comunist, ci și împotriva 
altor partide și că sub același 
pretext va fi încălcată liber
tatea presei.

„Aceasta este o adevărată 
lovitură de stat, a declarat 
Alberto Ruiz Eldrejde, condu
cătorul Partidului „Mișcarea 
social-progresistă", deoarece 
ea constituie un atentat la 
constituția țării".

Situația din Congo
• SCRISOAREA LUI P. LUMUMBA ADRESATA O.N.U. IN LE
GĂTURĂ CU CONDIȚIILE ÎNGROZITOARE DIN ÎNCHISOARE.
• AU IZBUCNIT TULBURĂRI LA LEOPOLDVILLE. • CUCA MO

BUTU-KASAVUBU IN DERUTA

LEOPOLDVILLE 11 (Ager
pres). — Corespondentul zia
rului „Borba" anunță că la 4 
ianuarie Patrice Lumumba, pri
mul ministru al Congoului, •’ 
restat în mod ilegal de mobu- 
tiști a adresat din închisoarea 
de la Thvsville o scrisoare lui 
Dayal, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. 
în Congo. în scrisoare îi aduce 
la cunoștință condițiile îngrozi
toare în care trăiesc deținuții. 
Eu, Okito — președintele sena
tului și alți șapte membri ai 
parlamentului, scrie Lumumba, 
am fost închiși în celule umede 
și nu «intern niciodată scoți la 
aer. Hrana care ni se aduce 
de două ori pe zi este foarte 
proastă și adesea am fost nevoit 
ca timp de 3—4 zile sâ nu mă
nânc nimic.
într-un cuvînt trăiesc în condi
ții cu totul insuportabile.

★

PARIS 11 (Agerpres). — Suc
cesele din ultimul timp ale gu
vernului legal al Congoului au 
stîrnit derută în tabăra lui 
Kasavubu-Mobutu de la Leo
poldville. De două zile condu-

că torni rebel, lor congolezi-tine 
consfătuiri cu statal său ma
jor, încercind să salveze situa
ția. înceoind de la 10 ianuarie 
•politia lui Mobutu. duDă o în
delungată întrerupere, a reluat 
operațiunile de ..curățire" la 
Leopoldville. Pe străzile ora
șului au apărut din nou auto
mobile cu soldați înarmați 
care patrulează tot timpul in 
oraș. Se efectuează arestări 
masive.

In tabăra Leopold au avut 
loc nemulțumiri. Ofițerii II 
critică pe Mobutu în mod des
chis. Unii dintre ei au început 
să-și evacueze familiile,

Si în rindurile politiei au loe 
tulburări.

Au izbucnit tulburări masi 
v« in rindurile funcționarilor 
de stat.

★
11 (Agerpres) — 

transmite agenția
PARIS

După cum ___
France Presse membrii Corni 
siei O.N.U, de conciliere, so
siți la Leopoldville „intențio
nează ca mai intîl să înceapă 
tratativele cu primul ministru 
Lumumba. După aceea comi
sia va întreprinde o călătorie 
prin Congo. Primele etape vor 
fi Stanleyville si Bukavu".

Laînchidereo ediției

Agresiunea colonialistă 
în Congo trebuie curmată
DECLARAJIA GUVERNULUI SOVIETIC CU 
SITATEA LICHIDĂRII TUTELEI BELGIENE
RIULUI RUANDA URUNDI Șl CU PRIVIRE LA SITUAJIA DIN 

CONGO.

PRIVIRE LA NECE 
ASUPRA TERITO-

MOSCOVA 11 (Agerpres).— 
TASS transmite : La Moscova 
a fost dată publicității decla
rația guvernului sovietic cu 
privire la necesitatea lichidă
rii tutelei belgiene asupra te
ritoriului Ruanda Urundi șl 
cu privire la situația din 
Congo.

în declarație se arată că 
guvernul sovietic consideră 
necesar : Să fie lipsită Bel
gia de toate drepturile și îm
puternicirile în ceea ce pri
vește teritoriul de sub tutelă 
Ruanda Urundi, acordîn- 
du-i.se imediat acestui teri
toriu independență în confor
mitate cu cererea insistentă 
care datează de multă vreme' 
a populației din această țară.

Să se ceară guvernului bel
gian să îndeplinească fără în
târziere hotărîrile adoptate

MOSCOVA. — Intre N. S. 
Hrușciov și Konrad Adenauer 
a avut loc un schimb de te. 
legrame cu prilejul împlinirii 
a 85 de ani de 
luj K. Adenauer. 
Va au fost date 
aceste telegrame.

Republicii Guineea, Seku Ture, 
a sosit la Sofia într-o vizită 
oficială.

la nașterea 
La Mosco- 
publicității

MOSCOVA. La 
sociației unionale 
interniști la Moscova a sosit 
pentru a urma un tratament 
William Foster, președintele 
de onoare al Partidului Comu
nist din S.U.A.

invitația A- 
a medicilor

LONDRA 11 Editura 
„Lawrence and Wishard“ din 
Londra a scos de sub tipar o 
culegere de cuvintări și con
vorbiri ale lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Cartea poar
tă titlul „Dezarmare și liber
tate coloniilor"

SOFIA (Agerpres). —
La 11 ianuarie președintele

MOSCOVA. — La 10 ianua
rie între Uniunea Sovietică și 
Republica Guineea a fost sem
nat la Moscova planul de co
laborare culturală și 
că pe anul 1961.

științifi-

ianuarie 
A. Șolo-

ROMA. - La 10 
scriitorul sovietic M. 
hov a părăsit Roma plecind la 
Paris. In timpul șederii sale 
de 12 zile în Italia, Șolohov a 
vizitat monumentele istorice și 
de artă ale orașului Roma și 
a efectuat o călătorie turistică 
prin Italia.

BERLIN. — După cum anun
ță agenția ADN trei militari 
vest-germani au cerut azil po
litic in R. D. Germană. Ei au 
declarat că nu mai vor să 
suporte instrucția cazonă inu
mană din Bundeswehr.

anterior de Consiliul de Secu
ritate al O.N.U. cu privire la 
Congo și să retragă imediat 
forțele armate belgiene 
personalul civil belgian de 
pe teritoriul 
Congo.

Să fie luate pe linie O.N.U. 
măsurile necesare pentru nor
malizarea situației din Rșpu 
blica Congo în conformitate 
cu recomandările conferinței 
de la Casablanca a șefilor de 
state ai țărilor independen
te din Africa în problema 
congoleză.

Guvernul sovietic consideră 
necesar discutarea, neîntârzia
tă a acestor probleme, care 
au o legătură directă eu men
ținerea păcii și securității, la 
ședința Consiliului de Secu
ritate, iar dacă va fi nevoie 
și la o sesiune extraordinară 
a Adunării Generale a O.N.U.

In declarație se subliniază 
că instruirea bandelor mobu- 
tiste și înfăptuirea acțiunilor 
agresive de Pe teritoriul 
Ruanda Urundi au fost făcute 
cu știrea și cu îngăduința ma
nifestă a comandamentului 
trupelor O.N.U. din Congo și 
că secretarul general al 
O.N.U., D. Hammarskjoeki, 
cunoștea dinainte planurile de 
atacare a provinciei Kivu de 
pe teritoriul Ruanda Urundi.

Guvernul sovietic, se sipune 
în declarație, sprijină pe de
plin rezoluția cu privire la 
situația din Congo adoptară 
la conferința de la Casablan
ca, rezoluție care cere ime
diata dezarmare și desfi! ■ - 
țâre a bandelor năimite ale 
lui Mobutu, punerea în liber
tate din închisoare a primu
lui ministru Patrice Lumum
ba și a celorlalți membri r- 
Parlamentului și guvernului 
congolez, convocarea Parla
mentului, predarea către gu
vernul legal a tuturor aero
dromurilor civile și militare, 
posturilor de radio și 
obiective, precum și 
altor măsuri in 
curmării agresiunii 
liste în Congo.

și

Republicii

a alto" 
luarea 
scopul 

colonia.
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