
„LUNA CĂRȚII
LA SATE"

15 ia- 
,,Luna

Incepînd de astăzi, 
nuarie, se desfășoară 
cărții Ia sate“ — lună de des. 
fășurare largă a difuzării și 
popularizării cărții, de mărire 
a contribuției pe care o pot da 
cărțile politice, literare, agro
tehnice și de popularizare a 
științei operei de întărire și 
dezvoltare a sectorului agricol 
socialist, ridicării nivelului 
politic și cultural al oameni
lor muncii de la sate.

La organizarea „Lunii căr
ții la sate" iau parte : Minis
terul învățământului și Cultu
rii, Ministerul Agriculturii și 
alte ministere, precum și Cen- 
trocoopul, Consiliul Central al 
Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al U.T.M., Uniunea Scrii
torilor din R.P.R. etc.

Ca și în alte domenii, și 
aici cifrele realizărilor obținu
te în anii regimului nostru 
popular-democrat în ceea ce 
privește culturalizarea satului, 
sînt grăitoare. în 1938 existau 
în țară 2.000 de biblioteci cu 
565.328 volume, revenind o 
carte la aproape 22 de locui
tori. Azi avem numai la sate 
aproape 9.000 de biblioteci cu 
circa 14.000.000 de cărți, adică 
aproape de 30 de ori mai mult 
ca în 1938. Astăzi, în casele 
țăranilor muncitori cartea nu 
este un oaspete rar, ci un 
prieten apropiat. Ritmul ac
celerat de răspîndire a cărții 
la sate apare foarte clar dacă 
ne gîndim că în 1960 numă
rul cărților citite și al citito
rilor a crescut la sate cu peste 
50 la sută față de anul prece
dent. Iată realizări 
și trebuie înmulțite 
cite în „Luna cărții 
acțiune care trebuie 
rească crearea de

oare pot 
și adîn- 
la sate", 
să urmă- 
cît mai 

multe biblioteci personale a 
țăranilor muncitori și să obți
nă ca-în fiecare casă țărănea
scă să existe cititori. A- 
ceasta înseamnă că în „Lu
na cărții la sate“ trebuie 
dată o și mai mare dezvolta-

-------

BRIGADIERI 
FRUNTAȘI

AI MUNCII 
PATRIOTICE

Odată cu noul an, tinerii din 
brigăzile utemiste de muncă 
patriotică de la Uzinele „Vasiie 

Roaită' din București au pornii 
la muncă entuziastă.

în etapa actuală accentul prin
cipal a fost pus pe colectarea 
fierului vechi. Tinerii au cerce
tat cu spirit de răspundere toate 
coifurile uzirtei și au colectat ast
fel de la începutul anului și pînă 
tn prezent cantitatea de 10 tone 
fier vechi.

Iată în. fotografia de mai jos 
tineri brigadieri fruntași ai mun
cii patriotice.

re atît activității bibliotecilor, 
cît și difuzării cărții în me
diul sătesc, atragerii de noi și 
noi cititori, convingerii 
mai multor țărani 
tineri și vîrstnici 
forma biblioteci 
cu cărțile cele mai 
ință, cu cărțile preferate.

Comitetele raionale U.T.M., 
organizațiile U.T.M. de la sate 
au datoria să ajute din 
plin la buna desfășurare a 
„Lunii cărții la sate“. în a- 
ceastă perioadă ele trebuie să 
dea o atenție deosebită des
fășurării concursului „Iubiți 
cartea", atrăgind noi și noi 
participanți, asigurînd un bo
gat conținut educativ acestui 
concurs. Este recomanda
bil ca tinerii țărani mun
citori să-și procure pen
tru bibliotecile lor personale 
în primul rînd, cărțile din lis. 
ta obligatorie a concursului 
„Iubiți cartea", cărți de căpă- 
tii pentru educarea tineretu
lui.

în cadrul acțiunilor de 
popularizare a cărții, organi
zațiile U.T.M. de la sate tre
buie să dea un ajutor mai 
mare bibliotecilor, organizînd 
consfătuiri, seri literare, șe
zători, concursuri gen „Cine 
citește, folosește", recenzii și 
simpozioane, procese literare, 
lecturi artistice, recitări, pro
grame artistice legate de 
carte, întîlniri ale cititorilor 
cu scriitori sau redactori de 
edituri, țp cadrul acestor ma
nifestări trebuie dată o aten
ție deosebită cărților despre 
actualitatea noastră socialistă, 
cărților despre viața nouă a 
satului, despre lupta și mun
ca tineretului nostru crescut 
de partid.

Este necesar, de asemenea; 
ca organizațiile U.T.M. să 
sprijine îndeaproape difuzarea 
cărții, răspîndirea mai largă 
a bibliotecilor personale în ca
sele țărănești. în afară de 
confecționarea de vitrine, pa
nouri de coperte ale cărților 
apărute, de afișarea prospec
telor, listelor de cărți noi și 
a recenziilor la gazetele de 
perete, trebuie dată cea mai 
mare atenție dezvoltării acti
vității d-fuzorilor voluntari ce 
carte, formări: de echipe de 

pionieri ți școlari 
care să meargă din casă în 
casă și să ajute la difuzarea 
cărților, convingînd cît mai 
mulți țărani muncitori și mai 
ales pe tineri să-și alcătuias
că biblioteci personale.

îmbunătățirea muncii cu 
cartea în cadrul „Lunii cărții 
la sate” trebuie să contribuie 
la difuzarea și mai largă a lu
crărilor care oglindesc succe
sele politicii partidului, reali
zările obținute de oamenii 
muncii sub conducerea parti
dului în construcția socialistă, 
a operelor literare contempo
rane romînești, sovietice, și 
din democrațiile populare și a 
literaturii progresiste de peste 
hotare, a cărților agricole și 
de popularizare a științei, de 
combatere a misticismului.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să folosească „Luna cărții la 
sate" ca pe un prilej de întă
rire a muncii educative în rîn- 
dul tineretului, de creștere a 
tineretului în spiritul patrio
tismului și dragostei față de 
partid, în spiritul internațio
nalismului proletar, în spiritul 
muncii avîntate pentru înflo
rirea Republicii Populare Ro
mine.

cit 
muncitori 
de a-și 
personale 
de trebu-

țesătoarele Pavel Florica, Tache Maria, Andrei Ioana, Dolică 
Olimpia și Dragomir Ileana au pășit in noul an cu hotărirea 
de a munci și mai bine, de a da produse de cea mai bună 
calitate. Rezultatele obținute pînă acum sint o dovadă a 
respectării hotăririi luate. Ele sînt fruntașe in secția ll-a de 

la Întreprinderea „Donca Simo“ din Capitală.
Foto : N. STELORIAN

riedoafă’D ________

cinteia
* Proletari din toate țările, uniți-vă!

tineretului
Organ Central al Uniunii Tine
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Vizita de prietenie a tovarășilor 
Todor Jivkov, Anton lugov 

și Dimitâr Ganev în R. P. Romînă 
Simbătă, 14 ianuarie 1961, 

au sosit în R.P. Romînă intr-o 
vizită de prietenie tovarășii To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar. Anton lugov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, membru al Bi
roului Politie al C.C. al P.C. 
Bulgar, Dimităr Ganev. președin
tele Prezidiului Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria, membru al 
Biroului Politic al CC. al P.C. 
Bulgar.

în seara aceleiași zile tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu Dej a dat o 
masă tovărășească in cinstea to
varășilor Todor Jivkov, Anton

ENACHE CONSTANTIN 
responsabilul brigăzii utemiste 

de muncă patriotică

GEORGESCU LAURA

GRIGORE CONSTANTIN

CARPEN ION

lui Muncitor

și Dimităr Ganev. An luat 
tovarășii: Chiru Stoica,
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'-t-o sc'ă oe curs a Universității Babeș-Bolyai din Cluj.

IUXOT 
parte
Gheerzhe Apostol. Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă. Alexandru 
Drighiri, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghiornș. Dumitru 
Celia, Leonte Răutu, Leontin Să- 
lijan. Ștefan Voitee, Mihai Da
lei. Alexandru Bîriâdeanu, 
Avram Bunaciu, Florian Dănăla- 
ehe. Ghizela Vase. De asemenea 
a hiat parte tovarășul Ivan Ki- 
nov. ambasadorul R.P. Bulgaria 
la Bo-urești.

Misa a decurs intr o atmosferă 
de cori.rl: tete «i caldă prietenie.

Realizări cu care ne mîndrim,
m B I ■

111 ii
1 dm

IO.

perspective
„In cadrul planului de 6 

ani, partidul nostru va acor
da in continuare o atenție 
deosebită industriei siderur
gice, condiție esențială pen
tru dezvoltarea tuturor ramu
rilor economiei.

Producția de fontă ur
mează să crească in anul 
1965 la circa 2 milioane 
tone ; cea de ete' la 33 mi- 
Geeea tone ; a laminatelor 
Ic peste 2 milioane tone, 
producția de țevi la peste 
500.000 tone.

Se vor face eforturi deose
bite pentru creșterea bazei 
proprii de materii prime ; 
extracția minereurilor de fier

O T
va ajunge Io circa 4 milioa
ne tone..."

(Din Raportul prezentai 
de totarițal Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al 
HI-’.ea Congres ol P.M.R.).

Să ne gîndim ce înseam
nă siderurgia cu produsul el 
de bază finit, — oțelul în 
viața patriei noastre, în con
strucția noastră socialistă.

Fundațiile de beton ar
mat de la Onești, pilonii mc-

ÎN TREN
SPRE BORZEȘTI

Un șantier, departe, cu schele argintii,
Sub vintul calm de august trecind pe culmi domoale... 
Ca un luceafăr tinăr alunecind spre zi
Mă cheamă neodihna priveliștilor sale.»

Vibrează lung în mine ol vremii noastre puls ; 
Cu setea de-mplinire, de zbor, de claritate ;
Și parcă schele albe spre înălțimi m-au smuls, 
Spre flamurile roșii, în soare, viu, scăldate I

MIHAI NEGULESCU

PIATRA
CARE CÎNTĂ

însuflețitoare
r-pe- 

eccnc-
sooc ste 
dezve.teri c 

patrie -erecta cc-ri- 
i-.se<rnătotoc o».

susțin 
uriașe 

de

vcc-ctee. 
ele biu- 

la Huur 
doare și turla incită a insta
lației de foraj „4 LD~, ut c- 
jele care fabrică zahăr sej 
fierăstraiele care tac scin
dări. tractoare^ și co_c *ee 
care brăzdează ogoc-ee 
țării, toate oeestee ți nenu
mărate altee cc-e soo-esc 
puterea wj'u oeje-de-i 
belșug si frw.sete ’- i etc 
lui sînt făurte din ațe-.

A-:i ocestc ci ctr'st-jeț’Ci

noastre 
tuoasei 
miei 
gater 
în făurirea vieți
mei îmbelșugate.

S-’-te-n mindri - pe buna 
d-eptete — că producem an 
ce an mei mult aței.

E bine să ținem m 
mereu de unde om po 
de la ce siderurgie erre- 
de inapoictc, eproepe h 
nex'ste-tă cm plecat. Ste- 
tisbctle ne-c co.ecesc că ‘n 
1938 fiecărui locuitor ol Ro- 
mmiei burghezo-moțierest! ii 
rere-ecu cam 17 kg oțel. Și 
în acecstâ privință țc-c -noa
stră se situa pe ultimele 
locuri din lume. Ș| nici nu 
putea fi a'rtcum devreme ce 
politicienii bu-gnezi hărăzi
seră țării rolul de cnexă 
cgxră c pute- or imperia
liste. Cu un cinism de-c 
dreptei ulu tor unul din mi
niștri „regatului Rominiei* 
scria în 1935 in presa vremii: 
„însăși prezența fizică a 
furnalului in peisajul romi- 
nesc îmi provoccă o greață 
insuportabilă". Cit de binee 
sintetizată aici odioasa po
litică a burghezo-moșierimii 
de menținere a țării într-o 
cruntă înapoiere economică ! 
Nu-i de mirare că Rominia 
burghezo-moșierecscă „emi
namente agricolă" cu o 
foarte slabă siderurgie, cu o 
industrie siab dezvoltată se 
număra printre țările cu un 
scăzut nivel de trai al popu
lației.

E. RUCÂR

(Continuare în pag. 2-a)
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CONCURS
In cinstea alegerilor de deputat în 

Marea Adunare Națională și Sfaturile 
Populare, „Scînteia tineretului" organizează 
un concurs pentru cele mai bune cores
pondente, informații, reportaje și fotografii 
pe tema:

Concursul este deschis tuturor tinerilor șl 
cititorilor ziarului nostru. Așteptăm de la parti- 
cipanți lucrări în care să fie oglindite cit mai 
bogat, realizările obținute de toți oamenii 
muncii, de tineretul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, în întreprinde
rile industriale, pe șantierele de construcții, în 
gospodăriile agricole de stat și colective, în 
școli și facultăți, în toate sectoarele de cons
truire a socialismului în patria noastră. In 
mod firesc, aceste succese deosebite sînt legate 
de munca entuziastă, plină de hărnicie și price
pere a oamenilor, de înalta lor conștiință socia
listă. de bogata lor viață spirituală, toate fiind 
posibile datorită minunatelor condiții materiale, 
de viață și muncă, asigurate de partid, de statul 
nostru democrat-popular.

Concursul se încheie la 1 martie a. c. și este 
dotat cu numeroase premii în obiecte și excursii 
prin O.N.T. Carpați.

Trimiteți scrisorile purtînd men
țiunea „Pentru concurs" pe adresa 
„Scînteia tineretului", Piața Scînteii, 
Nr. 1 - București.

Mult s-a căznit piatro-n tărie 
S-ajungă și ea ciocîrlie...
Urca pe brinci, cum putea : iat-o munte 1 
...Visa, urcînd, lingă soare să cînte...
Iși fringea, de tristă, din inimă stinci 
Aruncindu-le, vuind, în văile adinei ;
Ar fi vrut, trupul întreg să-i devină 
Uriașă statuie de cînt și lumină...
...A trecut mina mea pe fruntea-i trudită 
Ca un fior de iubire, îndelung zămislită : 
Intii am smuls din ea o scinteie 
Radioasă și amplă idee !
Și-am făcut din trupu-i palatele albe, 
Am cioplit cu răbdare m onumentele-salbe ; 
Am iscodit luceferi din apele repezi 
Și fluier de aur din tăcutele lespezi ;
Cind am stors din tăcerile sale cărbune 
Am făcut universul de fier să răsune. 
...Trecind prin milenii, visătoare, căruntă 
Piatra în miinile mele, azi, cintă.

ION CRINGULEANU

Se dezvoltă Combinatul

R

siderurgic
Combinatul siderurgic din 

Hunedoara este în continuă 
dezvoltare. Aci se construiesc 
mari obiective industriale ca : 
bateria nr. 4 de cocs, noi cup
toare Martin de mare capaci
tate, furnalele de 1.000 mc și 
o nouă secție de laminoare cu 
o capacitate de un milion tone 
laminate anual.

în imediata apropiere a blu- 
mingului și a laminorului de 
650 mm se construiește lami-

Hunedoara
norul de sîrmă. benzi și pro
file mijlocii, obiectiv care va 
întregi acest mare complex de 
laminoare. Pe șantierul de cu- 
rînd deschis, constructorii au 
terminat înainte de vreme tur
narea fundațiilor de beton și 
stîipilor halei pentru linia de 
sîrmă. Brigăzile de fierari-be- 
toniști și dulgheri, muncind cu 
însuflețire, au creat condiții 
ca și montorii să înceapă lu
crările mai devreme.

ecăd un manuscris, mai vechi, 
despre viața studenților de 
acum un sfert de veac. Și-mi 
revin în amintire și în

ghesuiala din sălile de curs, și goa
na după un locușor la bibliotecă, și 
mizeria din cantine, și hruba din 
strada Pictor Grigorescu 5, plasată în 
spatele hotelului „Splendid" și numi
tă „Căminul M. Eminescu". îmi amin
tesc cu cit chin și cu cite „interven
ții" am obținut unul din cele patru
zeci de paturi din căminul „Siberia" 
la etajul I al acestui zis cămin. Nu 
pot uita, apoi, cum am fost obligați 
să părăsim și căminul cu 40 de 
paturi și cum am dormit, o săptămî- 
nă, într-un noiembrie pîclos și rece, 
pe gang cu geamantanele sub cap, 
pînă ne-am putut aciua cîte trei- 
patru într-o cameră și mai ticăloasă 
decît prea ticălosul zis cămin.

Și-mi amintesc de asta tocmai cind 
vizitez noul cămin al Universității 
„C. I.' Parhon" construit pe Bulevar
dul „6 Martie", între Facultatea juri
dică și Teatrul de operă și balet. To
tul miroase a proaspăt, a nou — 
patru paturi în fiecare cameră. în an
treu, încăpătoare dulapuri in perete. 
Mese și scaune noi, de-o cuceritoare 
simplitate și eleganță. Ferestre lumi
noase, mari, cit pereții, să primească 
toată lumina zilei. Pereții zugrăviți 
în culori calde, vesele, împodobiți cu 
cromolitografii după tablouri celebre.

Dumitru Almaf

Cuverturi albastre și cearșafuri ca 
omătul. Fiecare etaj este dotat cu 
cîte un grup sanitar și cu cîte o spa
țioasă sală de lectură în care tocmai 
acum se introduce lumină fluorescen
tă. Totul insuflă bună dispoziție să
nătate, putere de muncă, încredere în 
viață.

Noul cămin are o capacitate de 
1.000 de locuri. A intrat în funcțiune 
blocul A și B cu aproape 700 de pa
turi. După vacanță studenții vor găsi 
gata și blocul C și marea sală a can
tinei, unde vor putea lua masa toți 
cei 1.000 de studenți ai căminului și 
unde acum specialiștii pregătesc mo
zaicul și plafonul cu un original gră
tar de aer condiționat.

Un cămin studențesc tot cu 1.000 
de locuri s-a amenajat pe strada Ște
fan Furtună, iar altul, cu aproxima
tiv 1.500 locuri pe strada „Drumul 
Taberei". Numai în 1961 alți 4.000 de 
studenți din Capitală vor avea că
mine și cantine noi.

Am dormit, de curînd, două nopți 
la Iași într-unul din căminele stu
dențești din complexul de la Copou. 
Am luat masa în vasta sală a canti
nei. M-au impresionat confortul, buna 
orînduire și repartiția practică a spa
țiului, care permțț folosinea^ la maxi
mum a : -nunii, soarelui, aerului. Stu-

denții moldoveni au orașul lor, acolo 
sus, la Copou, pe colina cea mai fru
moasă a lașului. Am vizitat, de ase
menea, de curînd și șantierul unde se 
construiește Complexul studențesc din 
Cluj. Am stat de vorbă mult cu stu
denții Edroiu Nicolae și Furda Cornel 
din anul III de la Facultatea de isto
rie a universității clujene. Au lucrat 
astă vară, în august, pe acest vast 
șantier și-mi descriau, cu legitimă 
mindrie și înaintare, cum vor arăta, 
peste puțină vreme, toate pavilioane
le pentru căminele studențești, cum 
va arăta marea sală de cantină, cum 
va fi fiecare cameră.

Asta era acum o lună și jumătate. 
La 30 decembrie o parte din aceste 
pavilioane au și fost date în folosin
ță. 1.000 studenți s-au mutat în că
mine noi. Fiecare pavilion cazează 
cîte 350 de studenți, repartizați pe 
patru paliere, cum se spune în ter
meni inginerești. în fiecare palier se 
află cîte o sală de lectură și cîte un 
grup sanitar: spălătoare, dușuri etc. 
Fiecare pavilion are cîte un staționar 
și cîte o sală de primire. Pavilioanele 
căminelor, deși individualizate, se rin- 
duiesc armonios intr-un peisaj natu
ral, umbrit de pomi fructiferi și or

namentali, păstrați eu grijă, ca să facă 
ți mai plăcută, mai ireproșabilă viața 
in aceste cămine din orașele univer
sitare. Tineri studenți s-au și insta
lat în aceste camere comode, vesel 
luminate și învață pentru examene. 
Pe cîte o noptieră, surprinzi ici, colo, 
în ramă subțire, cîte o fotografie de 
fată sau de băiat. In aceste cămine 
studenții trăiesc și muncesc. în ase
menea condiții se pregătesc pentru 
profesiunea lor. Ocrotiți de părinteas
ca grijă a partidului și guvernului, 
studenții noștri de azi se simt însu
flețiți și învață cu rîvnă, cu hărni
cie, cu tragere de inimă. De pildă, 
în căminul nr. 3 A din Cluj, în multe 
camere am văzut studenți romîni și 
maghiari studiind împreună. I-am 
văzut gospodărindu-și cu grijă came
rele, conștienți, convinși că întrețin 
un lucru obștesc, care aparține nu 
numai lor, ci și altor generații care 
or să vină. Și nu știu cum, parcă re
gret nespus că nu mai sînt, nu mai 
pot fi student.

La noile cămine și cantine se adau
gă mereu, în fiecare an și în fiecare 
lună, noi săli de curs, noi laboratoa
re. Iar în anul acesta, baza mate
rială a învățămîntului superior va

(Continuare în pag. 3-a)
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Pentru instruirea temeinică 
a cadrelor conducătoare 
U.T.M. nou alese, are o mare 
însemnătate generalizarea ex
perienței înaintate a organiza
țiilor de bază U.T.M., a me
todelor bune de muncă folo
site de unele comitete și bi
rouri U.T.M. De aceea, înain
te de a trece la organizarea 
instruirii, noi am considerat 
necesar ca biroul comitetului 
raional U.T.M. să cerceteze 
încă o dată experiența bună a- 
cumulată de organizațiile de 
bază U.T.M. Această muncă 
s-a dovedit foarte utilă nu 
numai prin actualitatea fapte
lor adunate ci și prin cunoaș
terea mai profundă și multi
laterală a vieții și activității 
organizațiilor U.T.M. Pe baza 
acestor exemple actuale, se
lectate cu multă grijă, s-a 
trecut la întocmirea materia
lelor necesare instruirii.

Iată acum pe scurt felul în 
care am tratat noi problemele 
cuprinse în tema : „Munca 
comitetelor organizațiilor de 
bază U.T.M. în vederea mobi
lizării tineretului pentru a- 
plicarea în viață a sarcinilor 
ce revin organizațiilor U.T.M. 
din hotărîrile celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R.".

Dat fiind faptul că raionul 
nostru este complet colectivi
zat, noi am acordat o mare 
atenție în cadrul instruirii cî- 
torva probleme privind mobi
lizarea și mai activă a tinere
tului la munca de întărire e- 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor agricole colective. 
Problema principală care se

pune în această privință în 
fața organizațiilor U.T.M. o 
constituie participarea activă 
a tineretului la toate campa
niile agricole. Mai sînt cazuri 
cînd unii tineri, datorită con
cepțiilor învechite, se sustrag 
de la lucrările mai grele, sau 
muncesc de mîntuială. Ce tre
buie făcut în astfel de împre
jurări ? Ca să răspundem cît 
mai bine la această întrebare 
ne-am folosit de experiența 
organizației U.T.M. de la 
G.A.C. Traianu. Comitetul or
ganizației de bază U.T.M. de

Cum a fost 
organizată 

instruirea organelor 
conducătoare U.T.M. 

din raionul Brăila

aici a organizat mai multe a- 
dunări generale în care s-a 
discutat despre atitudinea ti
neretului față de muncă. De 
asemenea, comitetul U.T.M. a 
îndrumat postul utemist de 
control și brigada artistică de 
agitație să-și îndrepte atenția 
în această direcție. în felul a- 
cesta s-a reușit ca în momen
tul de față, aproape să nu fie 
tînăr colectivist care să nu fi 
realizat cel puțin numărul de 
zile-muncă hotărît de aduna
rea generală.

în mărirea contribuției ti
neretului la munca în gospo
dărie, un rol important îl

OTEL»
(Urmare din pag. l-a)

Punînd la temelia politicii 
sale de făurire a unei vieți în
floritoare pentru poporul nos
tru industrializarea socialistă, 
partidul marxist-leninist al cla
sei noastre muncitoare a mobi
lizat resurse uriașe pentru dez
voltarea siderurgiei, a producției 
de metal. Baza tehnică de pro
ducție a sociaiismului o consti
tuie industria dezvoltată la o 
treaptă superioară. Iar indus
tria înseamnă înainte de toate 
metal și în primul rînd oțel. 
Dezvoltarea cu precădere a in
dustriei grele și a pivotului ei
- construcția de mașini, reflectă 
de fapt și cerința obiectivă a 
sporirii necontenite a producției 
de oțel. Fără oțel este de 
neconceput creșterea producti
vității muncii și reducerea con
tinuă a prețului de cost al pro
duselor.

In anii democrației populare
— prin înfăptuirea politicii înțe
lept© a partidului — producția 
de oțel a țării noastre a cunos
cut un ritm d© creștere vertigi
nos. Față de 283.982 tone cit 
se producea în 1938, față de 
133.685 tone la cit scăzuse pro
ducția în 1945 din cauz© sabo
tajului burgheziei, producem 
anul acesta 2.100.000 tone, adi
că de 8 ori mai mult decît în 
1938 și respectiv de 15 ori mai 
mult decît in 1945. în ceea ce 
privește extracția de minereu 
de fier ea se va ridica anul a- 
cesta la circa 1.750.000 tone 
față de 139.200 tone în 1938.

Dar în perspectivă ?
In 1965 la capătul planului 

de șase ani industria noastră 
siderurgică v© produce 3.300.000 
tone oțel iar peste aproximativ 
alți cinci ani producția va 
atinge 7.500.000 tone. Sporul e- 
sențial îl va aduce gigantul si
derurgic care se va ridica la 
Galați și va da singur,’ în 1970, 
circa 4.000.000 tone oțel. In- 
chipuiți-vă Hunedoara de azi cu 
marile ei agregate înalte de 
60-80 m. cu halele ei mari în 
care ar încăpea multe stadioa
ne, totul întins pe o suprafață 
pe care abia o puteți înconjura 
într-o jumătate de zi mergînd 
pe jos. Ei bine, noul combinat 
siderurgic de la Galați va pro
duce cit patru Hunedoare de 
astăzi I

Gîndiți-vă cum va arăta țara 
noastră cînd, la cele două ce
tăți de foc mai vechi Reșița și 
Hunedoara, se va adăuga cea 
de a treia cetate și mai puter
nică, cînd în 1970 se vor revărsa 
în fabricile țării trei fluvii imen
se de metal totalizind 7,5 mi
lioane tone oțel în fiecare an.

Doar știm cu toții ce înseam
nă oțelul pentru dezvoltarea 
impetuoasă a economiei așa 
cum se conturează ea de pe 
acum din Directivele congresu
lui partidului. Puține sînt cifrele 
din Directive care să nu aibă 
legătură directă cu producția 
de oțel. Simpla urmărire a ta
bloului comparativ al produc
ției prevăzute pentru 1965 — 
ultimul an al planului de șase 
ani — în raport cu anul 1959, 
arată : de 2,7 ori mai multă e- 
nergie electrică, de 2,3 ori mai 
multe tractoare, de două ori 
mai multe camioane și autobu
ze, de 2,4 — 2,6 ori mai multe 
mașini de așchierea metalelor, 
de 1,9 ori mai multe instalații 
de foraj, de 7,7 ori mai multe 
excavatoare, de 9,6 ori mai 
multe îngrășăminte minerale, 
de 3,3 ori mai mult ulei comes
tibil, de 1,9 ori mai mult zahăr 
etc. etc. In toate aceste preve
deri ca și in multe altele neci
tate aci, oțelul este implicat de 
la bun început.

Oțel înseamnă o viață mereu 
mai îmbelșugată a fiecăruia 
dintre noi, mai mult belșug în 
galantarele magazinelor. Oțel 
înseamnă că patria noastră va 
deveni mai puternică, mai înflo
ritoare.

Vom înțelege mai bine sem
nificația celor 3.300.000 tone 
oțel pe care le vom obține 
la capătul planului de șase ani 
făcind cunoștință cu următoa
rele date :

Dacă întreaga cantitate de 
3.300.000 tone oțel ar fi trans
formată în laminate feroase și 
folosite la construcția de mașini 
s-ar putea produce :
- 1.650.000 tractoare UTOS- 

27 sau
- 1.485.000 autocamioane de 

3 tone sau
- 1.555.000 combine.
Dacă întreaga cantitate de 

4.000.000 tone minereuri de fier 
transformată în fontă și oțel ar 
fi folosită pentru fabricarea de 
strunguri sau vagoane de marfă 
s-ar putea produce : 1.200.000
strunguri tip A 62 sau 372.000 
vagoane de marfă acoperite pe 
două osii.

2 milioane tone fontă... 3,3 
milioane tone oțel... peste 2 mi
lioane tone laminate... 4 mi
lioane tone minereuri de fier.

Prin munca noastră harnică 
cifrele acestea vor deveni rea
litate. Prin munca noastră, în
făptuind politic© înțeleaptă a 
partidului punem temelii de oțel 
viitorului nostru minunat, îmbel
șugat.

au și echipele de tineret. Or
ganizația U.T.M. din această 
gospodărie a analizat adese
ori in adunările generale mun
ca echipelor de tineret, s-a 
îngrijit ca toți membrii echi
pelor să fie încadrați la 
cursurile agrozootehnice, ur
mărind în același timp modul 
cum învață aceștia. Dar nu la 
fel au procedat comitetele or
ganizațiilor U.T.M. de la 
G.A.C. Muchea și G.A.C. Ur- 
leasca, care, după ce au re
comandat un număr de tineri 
să muncească în sectorul zoo
tehnic, nu s-au mai îngrijit 
de ei, nu au mai urmărit cum 
își îndeplinesc aceștia sarci
nile.

La instruire au fost pre- 
zenți și secretarii comitetelor 
comunale U.T.M. De aceea 
noi nu am neglijat nici tra
tarea problemelor specifice 
muncii acestora. în această 
privință am să mă refer la un 
singur aspect: modul în care 
trebuie să se ocupe comitetele 
comunale U.T.M. de generali
zarea experienței bune. în a- 
ceastă privință noi am dezbă
tut pe larg ia instruire ex
periența căpătată de comite
tul organizației U.T.M. din co
muna Latinu. Aici sînt patru 
organizații de bază U.T.M. în 
patru G.A.C.-uri. Viața de or
ganizație nu se desfășoară în 
toate la același nivel. Pentru a 
ridica munca tuturor organiza
țiilor de bază, comitetul co
munal a organizat un schimb 
de experiență la G.A.C. „Ilie 
Pintilie" din satul Oancea, 
unde organizația U.T.M. des
fășoară o bună activitate. La 
acest schimb de experiență au 
participat membrii birourilor 
U.T.M., responsabilii posturi
lor utemiste de control și ai 
echipelor de tineret, precum 
și tineri colectiviști.

După ce oaspeții au vizitat 
toate sectoarele din gospodă
rie interesîndu-se de munca și 
viața tinerilor, comitetul co
munal U.T.M. a organizat dis
cuții pe probleme. Secretarii 
organizațiilor de bază U.T.M. 
au discutat împreună despre 
planificarea și organizarea 
muncii, despre conținutul a- 
dunărilor generale etc.; res
ponsabilii echipelor de tine
ret despre organizarea muncii 
în echipe ; responsabilii pos
turilor utemiste de control 
despre problemele specifice 
muncii lor. Au fost purtate 
de asemenea interesante dis
cuții între tinerii crescători de 
animale, conducători de ate
laje etc.

TANASE CAPAțInA 
prim-secretar al Comitetului 

raional U.T.M. Brăila

*

Baschet
în cadrul primu

lui tur al competi
ției feminine de 
baschet pentru „Cu
pa campionilor eu
ropeni" sîmbătă 
după-amiază în sala 
sporturilor de la 
Floreasca echipa 
Rapid a întîlnit for
mația poloneză A- 
kademik Varșovia. 
Meciul s-a carac
terizat printr-o lup
tă sportivă dîrză 
încheindu-se cu re
zultatul de 39—38 
(28—15) în favoarea 
echipei Rapid Bu
curești.

Astăzi în Capita
lă și în alte cîteva 
orașe din tară se 
vor desfășura în
tâlnirile ultimei e- 
tape a turului cam
pionatului republi
can de baschet. în 
sala sporturilor Di
namo pot fi urmă
rite, începînd de la 
ora 8,30, meciurile 
dintre echipele mas
culine Știința Bucu
rești-Voința Tg. Mu-

reș și C.C.A.-Stea- 
gul Roșu Brașov.

Volei
Cea mai impor

tantă întâlnire a e- 
tapei a H a a cam
pionatului republi
can masculin de vo
lei are loc astăzi 
dimineață, de la 
ora 10, în sala spor
turilor Floreasca, 
între echipele C.C.A 
și Știința Cluj. La 
Ploiești echipa lo
cală Petrolul va pri
mi replica echipei 
Jiul Petroșani, care 
săptămina trecută a 
învins cu 3-2 pe 
C.C.A. Un joc atrac
tiv se anunță și cel 
de la Constanța un
de se întîlnesc Fa
rul și Victoria 
București.

Șah
în urma dispută

rii partidelor între
rupte din primele 
două runde ale 
campionatului unio
nal de șah, pe pri
mul loc în clasa-

ment se află mare
le maestru Victor 
Korcinoi cu 2 punc
te. El a ciștigat am
bele partide între
rupte cu Taimanov 
și Borisenko. Cîte 
l’/s puncte au rea
lizat Averbach, 
Bronstein. Poluga- 
evski, Lutikov, Ban- 
nik și Hasin,

Ciclism
Echipe alcătuite 

din cîte 5 alergători 
reprezentînd U.R.S.S., 
R. D. Germană, R. 
P. Polonă, Olanda, 
Liban, Grecia și 
R.A.U. vor participa 
la cel de al 8-lea 
tur ciclist ol Egiptu
lui care se va desfă
șura pe un traseu de 
1.800 km în 12 eta
pe. Startul se va da 
la 26 ianuarie la 
Luxor. Sosirea in ul
tima etapă va avea 
loc la 7 februarie la 
Cairo. Cea mai lun
gă etapă este Luxor- 
Sohag (221 km), iar 
cea mai scurtă Za- 
gazig-Damietta (95 
km).

(Agerpres)

înzestrată cu utilaje din cele 
mai moderne, Fabrica de za
hăr „Șiretul" construită la 
Bucecea este una din nu
meroasele realizări ale re
gimului democrat-popular, 
lată în fotografie un aspect 
din hala de fabricație a za

hărului.

Foto : AGERPRES

Al Vl-lea concurs 
al formațiilor 

artistice
de amatori

Zilele acestea începe in în
treaga țară cel deal Vl-lea 
concurs al formațiilor artistice 
de amatori de la orașe și sate. 
Participă formații artistice, mu
zicale, coregrafice și brigăzi ar
tistice de agitație ale sindicate
lor din întreprinderi, instituții, 
G.A.S., S.M.T., cluburi sindica
le, precum și cele ale cămine
lor culturale sătești și orășenești, 
palatelor și caselor de cultură și 
colțurilor roșii din G.A.C,

La cercul de radio-amatorî al Palatului pionierilor din Capitală.

Voinicii 
din Tulucești

Tuluceștiul e la „doi pași" 
de Galați. Nici 15 km. 
Mergi ce mergi pe șo

seaua dinspre Bujoru și, deo
dată, se desfășoară — frumoa
să și acum în zilele de iarnă 
- pădurea de plopi. Și apoi, 
satul...

In sobă, focul arde feeric, 
ca într-o poezie de iarnă. 
Mama Anița veghează de cî- 
tev© ceasuri ca nu cumva să s© 
stingă. E cald, plăcut. Așa dar, 
aici se antrenează flăcăii din 
Tulucești. Multe a mai văzut 
mama Anița in viața ei. Asta 
insă parcă le întrecea pe toate. 
Apoi s-a obișnuit să-i vadă pe 
flăcăii care se luptă voinicește, 
cum își rostogolesc pe saltea 
trupurile puternice. Acum ii 
așteaptă grijulie, cu soba în
cinsă.

„Las-să le fie cald băieți
lor că tare îmi sint dragi" — 
spune bătrîna.

Ștefan Babin, antrenor al clu
bului Dinamo-Galați, vine in 
Tulucești din dragoste pentru 
sport, de două ori pe săptă- 
mînă. Intr-o seară ml-a poves
tit cite ceva din viața lui. „Și 
eu am făcut trintă, apoi lupte. 
Și box, cu Jelesneac. Eh, dar 
atunci era altceva. Alte vremuri. 
Boxul îl făceam cu mîinile înfă
șurate în cirpe, lupte pe un 
„covor" de... rumeguș. Și cu cite 
sacrificii !“

li sint dragi antrenorului 
flăcăii din Tulucești. S-a dus 
intr-o zi în comună, a stat de 
vorbă cu cîțiva tineri și apoi 
a venit mereu. N-a fost chiar 
ușor. Flăcăii voiau să vină, le 
era drag sportul, dar pe Unii 
nu prea-i lăsau părinții. A 
vorbit antrenorul cu organizația 
U.T.M., cu directorul școlii. Ba 
și cu cei din conducerea gos
podăriei agricole colective 
„Drumul Socialismului". Așa 
i-a fost mai ușor. S-a găsit 
sală pentru antrenamente, bă
ieții au început să vină Ia 
timp.

Muncă, muncă. Flăcăii din 
Tulucești sînt voinici. Tineri co
lectiviști cu trupurile arse de 
soarele verii. Dar, ei voiau să 
fie cei mai bun* la trintă nu 
numai în comună, ci și pe 
raion. Daca se poate și pe 
regiune. Și, de fiecare dată 
cînd sosea autobuzul, se uitau, 
ciorchine, pe ulița mare, să-l 
vadă pe nea Babin. Antrena
mentele se făceau tot mai bine 
și țineau ceasuri întregi. Apoi, 
primele întreceri, cu cei din 
Frumușița...

Pe frații Tofan aproape că 
n-ai cum să-i deosebești. 
Sînt gemeni și seamănă 

leit, ll luăm ca ajutor pe unul 
din ei. Coste! ne spune că iu

bește acest sport al voinicilor. 
Au cite 17 ani, dar si el și 
Ionel sînt colectiviști de nădej
de. Au fiecare peste 240 de 
„zile-muncă". Așa le stă bine 
utemiștilor. Stind de vorbă cu 
Costel, flăcăul din Tulucești, 
am înțeles încă o dată ce în
seamnă pasiunea pentru sport. 
Cei doi frați lucrează la gră
dină. Pînă acolo sînt însă 
13 km, li fac în grabă, veseli, 
cu cîntecul pe buze, pînă la 
sala unde îi așteaptă „nea 
Babin".

— in schimb, nu mai avem 
nevoie să facem... încălzirea, 
ne spune glumind Costel. După 
ce l-a învins pe Ionel, și pe 
alții, Costel s-a dus Io etapa 
raională. In ziua aceea a în
scris în „palmaresul" său o 
victorie despre care a avut 
multe de povestit mai tirziu ce
lorlalți flăcăi din comună.

Asociația sportivă din comună 
poartă un nume semnificativ : 
„Pescarul". Iar antrenorul Babin 
spune cu mîndrie despre flă
căii care practică sportul trîn- 
telor : „Acestia-s pescărușii
mei !“.

Să facem cunoștință cu 
„pescărușii". De frații Tofan 
am aflat cite ceva. Marin Oră- 
șanu e campion regional de 
juniori. Andrei Codrecnu, locul 
II pe regiune I© categoria 
56 kg. Gheorghe Dobrea locul 
IV pe regiune. Savastin Potir- 
niche n-are decît 16 ani, dar 
s-a afirmat încă de la început 
ca un sportiv cu mari perspec
tive. Alți „pescăruși" : Ion Istu- 
dor, Gheorghe Marchidan...

Am auzit, de mai multe ori 
numele lui Victor Dulgheru. 
M-am bucurat amintindu-mi că 
l-am citit, cu puțin timp în 
urmă, pe tabeleie primilor cla
sați la campionatele republicane 
de juniori desfășurate la Brașov.

Unul din „pescăruși" s-a a- 
vîntat curajos, spre măiestria 
sportivă. Alții sînt gata, pregă
tiți să-l urmeze...

Deci, performanțe, într-un 
sport care se bucură de 
tot mai multă popu

laritate. Performanțe intr-o co
mună. Este în aceasta un pas 
important, o confirmare in plus 
că in satele patriei noastre sint 
mulți tineri talentați, cu reale 
perspective de afirmare in spor
tul de performanță. Organizația 
U.T.M. din Tulucești se mîn- 
drește desigur cu faptul că 
aproape toți acești tineri spor
tivi sînt utemiști de nădejde. 
Organizația U.T.M. i-a sprijinit 
pe acești flăcăi dornici să prac
tice sportul. A stat de vorbă cu 
fiecare dintre ei, s-a interesat 
de felul în care se pregătesc. 
Iar atunci, cînd pe aproape de

pădurea plopilor falnici s-au 
desfășurat întrecerile etapei 
regionale, organizația U.T.M. a 
muncit mult pentru ca această 
competiție să constituie o fru
moasă sărbătoare sportivă. 
Succesele celor mai buni au 
fost popularizate. Așa cum 
vor fi popularizate desigur, suc
cesele de miine ale harnicilor 
colectiviști din Tulucești, care 
s-au dovedit fruntași și în fru
moasele întreceri sportive.

Reportajul, început intr-o 
după-amiază la Tulu
cești, a continuat însă 

seara, la Galați, cu un interviu 
fulger. De data aceasta ne răs
pundea un alt tinâr : C. Morti- 
nescu.
- Cînd și cum ai început să 

practici sportul ?
„in 1958. Primii pași către 

sport i-am făcut la îndemnul 
lui Puia Florea, secretarul or
ganizației U.T.M. din comună. 
Apoi au urmat întrecerile Spar- 
tach iadei...

— Cîteva rezultate !
„Locul ll pe regiune la prima 

ediție a Spartachiadei la care 
am participat In 1959, locul III 
în finala aceleași competiții de 
la București. In 1959: locul l 
la „Cupa Moldovei".

— Dar luptele de cînd ai 
început să le practici ?

„Trecere© de la trintă la lup
te - drum firesc - am făcut-o 
acum 7 luni. Rezultatele obți
nute la recentele campionate 
republicane : locul III la „libe
re", locul VI la „clasice".

Desigur, povestea tinărului 
colectivist de la G.A.C. „Ilie 
Pintilie" din Vișani este mult 
mai lungă. Să amintim doar de 
faptul că după excelenta com
portare la campionatele țării, 
C. Martinescu a fost introdus 
in lotul republican și mulți teh
nicieni văd în el o mare spe
ranță pentru marile întreceri 
internaționale ale luptătorilor 
romîni.

„Nea Babin" e din nou lîngă 
noi. Martinescu este elevul său. 
Nu uită să ne spună : „Vedeți, 
cu toate că-i din cită comună, 
și flăcăul acesta tot „pescăruș" 
este...".

Și antrenamentul continuă...
D. VLADEANU

In fotografie : tehnicienii Po
pescu Valeriu și Moldovan Jeon 
de la Fabrica „Stela" din Ca
pitală care urmăresc cu atenție 
procesul de distilare a glice- 

rinei.
Foto : AGERPRES

IN CURIND

Portretul 
unui 

necunoscut 
un nou film 

romînesc, 
producție a Studioului

Cinematografic 
„București" 

Regia: 
Andrei Călărașii- 
Gheorghe Tur cu

99 CELEBRUL 70266 de Al. Mirodan
la inaugurarea „Teatrului de Comedie*

r\ upă succesul „Ziariștilor", 
/ J Al. Mirodan nit s-a gră

bit. In cîteva piese 
scurte, el a căutat sinteze și 
stiluri ca apoi, abia după un 
răstimp destul de îndelungat, 
să se prezinte în fața publi
cului spectator cu „Celebrul 
702”, Am subliniat acest mod 
de-a munci tocmai datorită
faptului că unii dramaturgi 
n-au știut să se ..grăbească în
cet”, interpretîndu-și debutul 
drept brevet de maturitate 
artistică și producînd dacă nu 
două-trei piese pe an, măcar 
una. E limpede că în acest 
ritm alert valoarea suferea 
simțitor și publicul se arăta 
desamăgit.

Nu e cazul aici să cîntărim 
dacă „Celebrul 702” este sau 
nu o piesă superioară față de 
„Ziariștii", întrucît avem 
de-a face cu o operă de sub
stanță deosebită, cu un comic 
deosebit. Principalul este că
reîntîlnim pe același Al. Mi
rodan, prezent în actualitate,
cutezător și inteligent, dotat 
cu O fantezie suculentă și cu 
vervă. Putem spune, de la bun 
început, că deși actul 3 al pie
sei nu este la înălțimea pri
melor două și că, deși, uneori 
replicile de efect comic sînt

prea apropiate — nici un mo
ment din decursul piesei nu 
deziluzionează și nu plicti
sește.

„Celebrul 702” e o piesă an- 
tiimperialistă de efect educa
tiv cert, care demască viru
lent modul de viață american. 
Toate trei actele se petrec în 
cunoscuta închisoare „Sing- 
Sing”, unicitatea decorului 
neaducînd însă nici o undă de 
monotonie. In această închi
soare autorul aduce persona
je din medii diferite trecînd 
prin focul satirei, lipsa de 
umanitate a capitalismului, le
gislația nedreaptă (prin Jac- 
kon), cultura (prin cărțile scri
se de Cheryl și confrații lui), 
clerul (prin preot), presa (prin 
Miss Pope) de dincolo de 
ocean.

Se desprinde din piesa lui 
Mirodan ideea majoră, că o- 
mul ajunge în societatea capi
talistă, o marfă, un obiect 
oarecare, de care capitalistul 
se servește numai pînă ce o- 
biectul se uzează. Destinul 
omului simplu este închis în 
seiful bancherului. Devenit 
marionetă, manechin, robot, 
omul simplu american își tră
iește în piesa lui Mirodan tra
gedia, în cadrul unei comedii,

pe buna tradiție clasică a Ti
sului amestecat cu lacrimi. 
Eroul pozitiv din piesă nu este 
Cheryl ci poporul american și, 
parțial, Diana. Zic parțial, 
fiindcă și ea, pentru a cîștiga 
o pîine, dactilografiază opere 
literare dăunătoare cu toate 
că-și dă seama de nocivitatea 
lor. Ea nu s-a ridicat încă la 
înălțimea protestului rostit, 
deși buna sa credință este un 
gir că se va putea ridica.

ori facile. Ea are însă multe 
replici de duh, de bună va
loare artistică. Se rîde copios 
și mult. Se aplaudă repetat la 
scenă deschisă.

Prin ideile ei demascatoare, 
prin vervă și inteligență ar
tistică, prin limba literară 
aleasă, piesa „Celebrul 702" nu 
este un simplu succes al au
torului ei, ci și unul al „Tea
trului de Comedie" care și-a 
deschis cu ea stagiunea întîia

CRONICĂ DRAMATICĂ
Apoi, eroul pozitiv este însuși 

autorul prin lirismul finalului 
și dinamismul ultimei replici, 
replică prin care Cheryl coloc- 
viază mai mult cu publicul, 
despre adevăr, decît cu edito
rul. Osatura ideologică a pie
sei și mesagiul ei constau deci 
în ideile acestea demascatoare 
ajutate de un comic sănătos, 
de o satiră, cum spuneam, do
tată cu adrese multiple.

Piesa suferă uneori prin u- 
nele calambururi care, luate â- 
parte, incintă, dar privite mai 
atent, în context, se văd une-

din anul întîi al existenței 
sale.

Regia iscălită de Moni Ghe- 
lerter a procedat chibzuit la 
redarea atmosferei și culorii 
locale a acțiunii. Regia a fost 
substanțial ajutată de sceno
grafia admirabilă a lui Al. 
Brătășanu.

Radu Beligan, a trăit dubla 
emoție a unui rol de certă va
loare și a directorului de tea
tru. Nu știu căreia din două 
se datorează tremolo-ul din 
primele replici — dar talenta
tul nostru artist și-a revenit 
repede jucînd cu succes pe

deținut și pe protestator, pe 
alintat și pe dandy-ul de în
chisoare. Sînt game psiholo
gice uneori contrarii cărora 
actorul le-a făcut față cu bi- 
neștiuta-i finețe.

Ne-a plăcut foarte mult (e 
un superlativ bine cîntărit) 
jocul lui Florin Scărlătescu în 
Joe. Actorii noștri tineri ar 
putea învăța din acest joc, 
cum se rostesc cu voce apa
rent neteatrală, replicile cele 
mai de efect, cum se mișcă 
mina, și umărul fără unghiuri 
larg deschise, în replicile sub
tile, cum trebuie schimbat jo
cul de scenă, din răstimp în 
răstimp pentru a se ocoli mo
notonia interpretării etc. Ni- 
colae Gărdescu ne readuce a- 
celași umor suculent, cu ticuri 
scoase din text și nu din bu
zunar, caricaturizînd cu inte
ligență și subtilitate un popă 
excroc care face afaceri în 
umbra bibliei. Nineta Guști, 
într-un rol sumar, dovedește, 
chiar dincolo de valorile tex
tului, că talentul nu cere ti
rada de minimum 50 de rîn- 
duri tipografice, pentru a se 
manifesta în toată deplinăta
tea.

Mircea Șeptilici, a fost tin 
autentic proprietar de editură 
de scandal știind să țipe cu

pondere și să fie șiret cu fan
tezie. La fel Mircea M. Ba- 
laban în directorul închisorii, 
redă cu talent pe omul zbir 
care se lasă cumpărat cu do
lari. Dem. Savu îl secondea
ză cu un umor gras și verita
bil.

O linie sobră și distinsă 
păstrează Sanda Toma în Dia
na iar Rozalia Avram joacă 
de asemenea bine pe o coche
tă de metropolă capitalistă.

Nu ne-a plăcut jocul de 
natură revuistică, cu ticuri 
confecționate, al lui Ion Lu
cian. Amza Pellea și Al. Lun- 
gu au trecut prin scenă cu 
efect, în roluri sumare, dar 
trăite.

Nu putem să nu pomenim 
că toți acești actori, veniți de 
la teatre diferite (de la nu 
mai puțin de 5 teatre) se în
țeleg pe scenă de minune, 
trăind, în tot ceea ce au rea
lizat pe scenă, o osmoză artis
tică îmbucurătoare.

Piesa lui Al. Mirodan este 
valoroasă și necesară. Ea 
poartă cu sine rîsul, acel rîs 
sănătos cu care noi, oamenii 
socialismului, privim de sus 
o lume care-și trăiește inevi
tabilul comic al descompu
nerii.

AL. ANDRIȚOIU

[OtXP^

La tragerea Pronoexpres de miercuri 
reportul este de 50.164 lei

Și dv. puteți obține un premiu mare la Pronoexpres. 
Marți ultima zi de depunere a buletinelor.
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Oamenii muncii propun 
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Democrației Populare
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oarăPentru a treia 
a primit încrederea 

cetățenilor

Excelenței Sale 
Domnului
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Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare 
Romine

București

Pregătesc examenele

O tînără slăbuță, de sta
tură mică, purtând pe creș
tet un batic înflorat s-a des
prins din mulțime și s-a în
dreptat spre masa prezi
diului. Aplauzele celor adu
nați în sala clubului Fabricii 
de biscuiți „7 Noiembrie" o 
urmăreau pe tînăra munci
toare. „O vezi ? Cît este de 
mică dar este toată numai 
nerv și inimă !“, a spus o fe
meie mai în vîrstă, pe semne 
una din gospodinele sau mun
citoarele din circumscripția e- 
Jectorală orășenească nr. 38 
din orașul Brăila, unde, la a- 
legerile din anul 1958 fusese 
aleasă deputată, muncitoarea 
Natalia Băcanu.

— Țin să vă mulțumesc 
din inimă, începu ea cu emo
ție, pentru încrederea ce 
mi-ați arătat.o pentru a treia 
oară și vă asigur că voi 
munci și mai bine, mai cu 
spor de aici înainte. Și în fa
brică, acolo unde ne stră
duim să dăm viață hotărîrilor 
Congresului al III-lea al Parti
dului, și în circumscripția e- 
lectorală, unde sînt propusă 
candidată și care trebuie să 
devină tot mai frumoasă și 
mai bine gospodărită

N-a spus multe vorbe, dar 
ele exprimau dorința fierbinte 
a acestei muncitoare tinere 
de a se dărui din tot sufletul 
muncii în fabrică, activității 
obștești. Și cei prezenți, tova
răși de-ai ei de muncă, mun
citori de la Fabrica „7 Noiem- 
brie“, cetățeni șî gospodine 
din cartier, tineri și vârstnici, 
care o cunosc de tnulți ani, 
erau mândri de propunerea 
făcută de către tov. Tudor a 
Dogărescu din partea Consiliu
lui orășenesc F.D.P. Brăila : 
Și asta se desprindea de pe 
chipurile lor și din ceea ce au 
spus cei care au luat cuvîntul 
pe urmă : tinerii Balaban 
Doina, Toader Chiva, Bord 
Alipranti și Obanez Cda- 
chian : ..Ea merită încrederea 
noastră".

Natalia Băcanu lucrează de 
12 ani în fabrică. Lună de 
lună ea este cea mai bună 
dintre fruntașele în producție, 
își depășește de regulă planul 
cu 15—20 la sută. Pasiunea ei 
pentru muncă, grija pen
tru mașinile pe care 
mînuiește cu îndeminare. 
făcut să contribuie din

la creșterea continuă a pro
ductivității muncii, la calita
tea produselor — apreciată 
de publicul consumator — și 
la ridicarea calificării celor 
veniți mai de curînd să mun- 
ceașcă în fabrică. Natalia 
Băcanu este o tînără care 
n-a lipsit niciodată de la 
nici una din acțiunile între
prinse în folos obștesc.

Strada Ștefan cel Mare din 
vechea ei circumscripție elec. 
torălă orășenească, spun cetă
țenii cartierului, nu a fost 
niciodată așa de frumoasă ca 
acum : ea a fost în întregime 
pavată, și acum se întreține 
curată în permanență. între
gul cartier 
fățișarea.

Cetățenii 
om inimos, 
liei Băcanu merită să 
un loc mai de frunte 
ganele puterii de stat, 
aceea au propus-o candidată 
pentru circumscripția edecto. 
rală regională 89 din orașul 
Brăila pentru sfatul popular 
al regiunii Galați.

V. CĂBULEA

și-a schimbat în-

au înțeles 
pe măsura

că un 
Nata- 
ocupe 
în or- 

de

Poet și

le 
a 

plin

INTR-UN 
VECHI ORAȘ 
MARINĂRESC

Semnele noului, caracteristice 
anilor puterii populare, se fac 
din plin simțite și la Sulina, 
vechi oraș al marinarilor și pes
carilor de la gurile Dunării Lo
cuitorii Sulinei, alegînd la con
ducerea treburilor obștești pe 
cei mai buni dintre ei, și-au 
putut gospodări mai bine ora
șul. Au fost ridicate 
zăminte 
magazine 
au fost 
străzi și 
parcuri. Pescarii, care în trecut 
cu mijloace rudimentare înfrun
tau furiile apelor Dunării și ale 
mării, cîștigindu-și en greu • 
existență mizeră, trăiesc astăzi, 
ca întregul nostru popor, o via
ță nouă. Ei folosesc ambarca
țiuni și unelte pescărești de 
mare randament. Au fost con’ 
struite cherhanale mari și mo
derne, noi puncte pescărești în
zestrate cu dormitoare, cantine, 
biblioteci, farmacii, stații de ra- 
dioficare etc.

Pescarii și marinarii, ca buni 
gospodari, și-au adus din plin 
aportul lor la înfăptuirile de 
care se bucură azi. Printre ei se 
află și Vorobiev Pimon, șeful 
brigăzii fruntașe de pescari de 
la întreprinderea piscicolă Su- 
lina. Fruntaș și în activitatea 
obștească, el și-a cîștigat prețui
rea cetățenilor din orașul Sulina, 
fapt care i-a determinat să-l 
propună candidatul lor în ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională. Pescarii V a- 
sile Vlad și Fitul Saraev, Va- 
sile Titorenco, directorul între
prinderii piscicole Sulina și 
ceilalți oare au luat cuvîntul 
la adunare au susținut cu căl
dură propunerea făcută, expri- 
mîndu-și convingerea că, cu 
sprijinul maselor de cetățeni, 
vor putea fi înfăptuite noi lu
crări pentru dezvoltarea ți în
frumusețarea orașului.

Cei peste 600 de partieipanți 
la adunare au aprobat în una
nimitate propunerea ea pesca
rul Vorobiev Pimon să candide
ze în circumscripția electorală 
nr. 12 Sulina, pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională.

noi așe- 
de cultură, locuințe, 

bine aprovizionate, 
pietruite numeroase 

s-au amenajat noi

Qsala e plină. Și 
vezi in bănci 
tineri și vîrst

nici, fete și mame, 
muncitori ca și gos
podine, funcționari, 
ingineri, activiști. 
Vlasu Vasile, Mar- 
vancovid Iosif, Mol- 
dot eanu Mircea, Va‘ 
silescu Ion, un mun
citor, un funcționar, 
un jodecător, m hz- 
aitor din comerț

Ei «a îmbrățișat pro
punerea ca Eugen 
Frunză să fie candi
dat al Frontului De
mocrației Populare 
pentru circumscrip
ția electorală orășe
nească 326. In pri
mul rînd pentru că 
raionul lor a cunos
cut, ca și celelalte 
raioane ale Capitalei, 
o frumoasă înflorire 
ale cărei mărturii 
stau, printre altele, 
noile construcții : de 
pildă Combinatul de 
anvelope de la Po
pești Leordeni, blocu
rile care se ridică pe 
magistrala Nord-Sud, 
pe strada Pieptănari, 
pe strada Schultzer, 
pe strada V iorele. 
Eugen Frunză și-a 
îndeplinit și în tre
cut îndatoririle de 
deputat. Fără îndoia
lă însă realizările

sprijinul studenților, în perioa
da 1—75 ianuarie ou fost or
ganizate lecții de sinteză în ca
drul cărora titularii cursurilor 
au expus în cîteva ore întreaga 
materie predată, subliniind capi
tolele și problemele cele mai 
importante.

Cu scopul de a'i ajuta pe stu
denții străini în pregătirea exa
menelor, aceștia au fost repar
tizați in camere împreună cu 
studenții romîni și antrenați în 
grupe comune de învățătură.

Măsuri asemănătoare au fost 
luate în toate institutele de în- 
văfămînt superior.

(Agerpres)

drul unor discuții organizate cu 
colegii lor din anii 1 ți au
împărtășit acestora din experien
ța dștigaiă la învățătură De a- 
semenea o serie de studenți frun
tași la învățături din anii III și 
IV s-au ocupat o perioada de 
timp de studenții din anul I» 
sprijinindu-i sâ înțeleagă diferi
te probleme mai grele. Un aju
tor prețios au primit studenții 
din partea cadrelor didactice — 
responsabili de grupe.

in adunările de grupe fi 
adunările generale U.T.M,

aia a- 
fosș «i- 

incăȘă 
meditam, 
i supli-

veniți

Informații

pe
Și 

ob-

ța a pără- 
ișul Gogo

Doresc să exprim sincerele 
mele mulțumiri Excelenței 
Voastre, Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale și poporului 
romin pentru amabilul mesaj 
de felicitare și urări de bine 
trimis cu ocazia celei de a 13-a 
aniversări a independenței 
noastre.

WIN MAUNG 
Președintele Uniunii Birmane

in 
din 

preajma examenelor, studenții 
ou analizat cu simț de răspunde
re problema pregătirii lor F 
prezentării la toate examenele 
programate. Pentru a reni

activist 
obștesc

Mt
ci*

s au obținut cu aju
torul cetățenilor care 
au dat un sprijin 
larg comisiei perma
nente pentru proble
mele culturale, preo- 
cupîndu-se de îmbu
nătățirea muncii în 
chestiuni de seamă 
ca : activitatea bi
bliotecilor, legătura 
teotrWor ca între
prinderile. aetsrite- 
te« eulzurotâ 
parcuri, agitația 
zuală în oraș.

Ei sini de acord 
cu propunerea făcută 
deoarece candidatul 
propus e un artist 
cetățean, care nu 
numai că a făcut din 
poeziile sale arme 
de luptă pentru con
struirea vieții noi, 
dar participă direct 
la lupta plină de e- 
lan a celor ce mun
cesc, duce o bogată 
activitate obștească.

Ce bucurie mai
mare pentru un
scriitor decif să vadă 
că opera lui este
cunoscută și prețuită j. ----- -- _i. —

ca
Ș* 

de 
fi

de mase, că ele 
acordă încredere 
poet și cetățean, 
îi dau sarcina 
răspundere de a 
deputat ? Ce bucurie 
mai mare decît să 
știe că versurile lui : 

„Alegeri ? / A-
ceasta-i / de fapt,

înțelesul / prezenței 
mele /, mîine, / la 
vot : Eu — / alegă
torul / și alesul — 
decid / pentru mine,- 
/ pentru toți — / 
tot !“

au fost citite ți 
înțelese de oamenii 
muncii ca un imn 
închinat adevăratului 
democratism al urin- 
duirii noastre* con
ducerii de către po
por a statului soda' 
list

Propunerea drept 
candidat a lui ” 
gen Frunză făcută de 
tov, Lazăr Moraru 
din partea Consiliu
lui raional F.D P 
„Nicolae Bălcescu" a 
fost aprobată în u- 
nanimitate de parti
cipanții la adunare 
Cu vii aplauze au 
fost primite cuvinte 
le candidatului, care» 
luîndu-și angajamen
tul de a munci cu 
dragoste pentru în
deplinirea sarcinilor 
trasate de partid, a 
arătat că partid' 
parea activă a cetă
țenilor la activitatea 
sfaturilor populare 
este o dovadă vic a 
unității moral-poli- 
tice a poporului nos
tru în jurul partidu
lui iubit.

Eu-

B. DUMITRESCU

UN DESTOINIC
INGINER

L-om întrebat despre primii 
ani din viață și, dintr-o- 
dată s-a încruntat

...Mă las purtat în urmă cu 
ani de amintirile lui loan Ber
cea.

Prin ’38 s-a stins din viață 
maică-sa, apoi, la numai 4 ani 
și tatăl. Un unchi care l-a luat 
să-l crească a apucat să tră
iască numai în primul an de 
libertate.

— Anul acela a însemnat însă 
pentru mine anul salvării din 
mizeria la care eram sortit - 
îmi spune Bercea, luminindu-se 
la față.

Și-a regăsit orfanul Ioan 
Bercea de pe meleagurile Sa- 
lontei în partid, părintele, care 
i-a purtat de grijă.

L-a trimis statul să învețe 
școală. Din satul natal, Cărăsău 
raionul Salonta unde a termi
nat școala elementară, a plecat 
la Beiuș și aici, în 1954 a termi
nat școala medie.

II regăsim apoi student emi
nent la Institutul de mine din 
Petroșeni. Organizator de gru
pă în biroul U.T.M., studentul 
bursier loan Bercea și-a cîștigat 
stima și respectul colegilor prin 
muncă și strădanie. „Aș vrea 
să fiu repartizat în regiunea 
mea", a spus el, la terminarea 
institutului, în 1959. I s-a înde
plinit dorința. Ca stagiar a 
muncit la mină la Corniței m 
calitate de maistru minier.

— Am făcut a doua școală 
printre minerii Cornițelului spu
ne Bercea cînd îi amintești de 
perioada de stagiu, ei m-au 
ajutat să cresc.

De anul trecut tînărul inginer 
loan Bercea lucrează la o ex
ploatare mineră din regiune ca 
șef al serviciului de protecția 
muncii.

El desfășoară și o bogată ac
tivitate în cadru) U.T.M. Se ocu
pă de pregătirea tinerilor care 
au urmat anul trecut școala de 
calificare, conduce cursul de 
ridicarea nivelului de calificare. 
Utemiștii l-au ales în comitetul 
U.T.M. pe exploatarea mineră.

La adunarea care a avut loc 
în circumscripția electorală 39 
Bratca, minerii și locuitorii din 
împrejurimi l-au desemnat drept 
candidat al F.D.P. în alegerile 
pentru Sfatul popular regional 
pe tînărul inginer loan Bercea.

PETROLISTUL
La o adunare a cetățenilor 

din circumscripția electorală 
nr. 31 Boldești a fost propus, 
din partea F.D.P., drept can
didat în alegerile pentru Ma- 

tov. 
în

rea Adunare Națională, 
Dinu Neacșu, petrolist 
schela Boldești.

Au luat cuvîntul pentru a 
susține propunerea tovarăși 
de muncă ai petrolistului, 
precum și țărani muncitori, 
cadre didactice și alți oameni 
ai muncii din raza circum
scripției, partieipanți la adu
nare. Petroliștii Matei Oprea, 
Vasile Tache, Constantin Stan, 
Vasile Georgescu și alții au 
vorbit cu mândrie despre rea
lizările obținute in anii pu
terii populare în dezvoltarea

industriei petroliere, despre 
condițiile de muncă șl de trai 
create de regimul democrat- 
popular petroliștilor si celor
lalți oameni ai muncii.

Vorbitorii au relevat cu sa
tisfacție că, datorită preocu
pării partidului pentru ridica
rea nivelului tehnic în indus
tria petrolieră, mecanizarea 
și automatizarea au căpătat o 
largă extindere.

Susținînd candidatura pe
trolistului Dinu Neacșu, vor
bitorii au subliniat că el este 
cunoscut de alegători atît prin 
rezultatele deosebite obținute 
la locul de muncă, fiind frun
taș în producție, cît și pen
tru activitatea obștească pe 
care o desfășoară alături de 
alți cetățeni.

Cu corectitudinea 
caracterizează, cu zelul 
care îl depune în muncă 
în treburile de interes
ștesc, maistrul Dumitru Mo
cioiu de la întreprinderea 
textilă „Victoria socialistă" 
din Capitală a cîștigat stima 
atît a tovarășilor săi din fa
brică, cît și a cetățenilor din 
cartier. Numeroși tineri din 
întreprindere, astăzi fruntași, 
văd în maistrul Dumitru Mo
cioiu pe cel care i-a inițiat în 
tainele minuirii războaielor 
de țesut. Condus de el — bun 
organizator al producției - 
colectivul secției țesătorie se 
menține de mai mult timp 
fruntaș.

Despre maistrul 
odată, cetățeanul și gospoda
rul Dumitru Mocioiu au ți
nut să-și spună părerea nu
meroși dintre participanții la 
adunarea care a avut

Sîmbătă dimin 
sit Capita-a tox a 
Kozma. adjur 
lui Comerțuli 
nia, care a 
privind schimbul 
și plăți pe 
1965 
R.P. 
vind 
Plăți 
o Convenție pentru regii 
tarea problemelor de credit.

Oaspetele a fost condus la 
plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa. de tov. Nicolae Anghel. 
secretar general in Ministerul 
Comerțului, precum și de 
funcționari superiori din acest 
minister.

Au fost de față Hasan Aii- 
merko, ambasadorul R.P. Al
bania la București.

★

Dirijorul Mircea Basarab a 
plecat sîmbătă într-un turneu 
în R.D. Germană unde va fa
mine pînă în jurul zilei de 
1 februarie. Șeful de orche
stră romîn va conduce o se
rie de concerte simfonice în 
mai multe orașe țara
prietenă.

al R.P. Alba- 
mnat Acordul 

de mărfuri 
perioada 1961- 

între R.P. Romînă și 
Albania. Protocolul pri- 
schimbul de mărfuri și 
pe anul 1961, precum și 

len-

In cvri-id încep examenele, lată în fotografie cițiva studenți de la Facultatea de fizico-mate- 
mat'd din București rezolvînd împreună o problemă.

Prin îmbunătățirea indicilor 
de utilizare Almanahul

sîmbătă la Fabrica ^Victoria 
socialistă” pentru propunerea 
unui candidat F.D.P. în ale
gerile de deputați pentru 
sfaturile populare. Geta Ni- 
culescu, una din cele mai 
vechi salariate ale întreprin
derii, îl cunoaște de acum 17 
ani, când el s-a angajat în 
fabrică. Economistul Cice
rone Chiper îl apreciază ca 
pe un bun tehnician, preo
cupat permanent de promo
varea noului. Ajutorul de 
maistru Virgil Neacșu, Elena 
Windschnurer, secretara co
mitetului U.T.M. din între
prindere și funcționara Nicu- 
lina Isac au vorbit despre 
entuziasmul cu care tovarășul 
lor de muncă 
acțiunile pentru înfrumuseța
rea cartierului, 
gospodărire a locuințelor. Cu 
toții au susținut călduros pro
punerea ca Dumitru Mocioiu 
să candideze în circumscripția 
electorală orășenească nr. 348, 
propunere aprobată cu entu
ziasm de întreaga adunare.

Tov. Dumitru Mociou a 
mulțumit pentru încrederea 
acordată.

MAISTRU

TINARUL

Oțelarii de la Uzinele „Wil
helm Pieck* din Brăila, care 
în acest an urmează să spo
rească producția de oțel cu 
20 la sută față de anul 1960, 
se străduiesc să îmbunătățea
scă necontenit indicii de uti
lizare a agregatelor, 
găsit noi rezerve 
ducerea timpului

Ei au 
pentru re

de încăr-

care și descărcare a cuptoa
relor, pentru folosirea mai 
bună a suprafeței de topire 
a acestora. Astfel, timpul de 
elaborare a fiecărei șarje ela
borate în prima săptămînă a 
anului a fost simțitor redus, 
în acest timp, topitorii brăi- 
leni au dat peste plan 62 
tone de oțel lichid.

Știință și tehnică"

participă la

pentru buna

(A ger preș)

Pentru voi, dragi studenți
(Urmare din pag- l-a)

Tînăra maistru Maria Petre de 
la Fabrica de confecții din Că
lărași se ocupă adesea de cali
ficarea tinerelor 
lat-o în fotografie 
din experiența sa

Maria.

din secție, 
împărtășind 
tinerei Zicu

CINEMATOGRAFE
Alerg după o stea : Patria : 

Soldați fără uniformă: București, 
înfrățirea între popoare; Ho- 
vanșeina : Republica ; Cintecul 
mării: Magheru ; Scrisoare neex
pediată : 1. C. Frimu, Gh. Doja, 
Miorița ; Doctorul Soim : Ma
xim Gorki, Donca Simo 1 Mai ; 
Batalionul negru : V. Alecsandri, 
Lumina 8 Martie, Libertății ; Vi
sul unei nopți de vară: Elena 
Pavel ; Medicul și vraciul : Al. 
Sahia ; Confidentul doamnelor: 
Central; Război și pace (ambele 
serii) : Victoria ; Program spe
cial (pentru copii), Doamna cu 
cățelul (pentru adulți) : 13 Sep- 

' tembrie ; Hocheistul de rezervă :
Timpuri Noi ; Pescuitori in apă 
tulbure : Tineretului, 23 August ; 
Nopți albe: Al. Popov ; Primă
vara — Nu aștepta luna mai: 
Grivița; Haiducul de pe Cere, 
muș: 30 Decembrie, V. Roaită ; 
Doamna cu cățelul: Cultural;

crește și mai mult, 36.000 m.p. 
de săli de cursuri, de labora
toare, de biblioteci se vor con
strui în anul 1961. Se va în
cepe construcția Institutului 
politehnic din București; la 
sfîrșitul lui 1961 căminele con
struite în curs de un an vor 
adăposti încă 11.000 de stu- 
denți, iar la cantine vor lua 
masa încă 12.500 de studenți.

Sînt aceste cifre impresio
nante nu numai prin înălți
mea lor pe scara valorică, ci 
și prin sensul lor adine: sînt 
o dovadă de nedesmințit că 
socialismul înseamnă progres, 
înseamnă cultură, înseamnă 
mărețe construcții pentru om 
și pentru pace.

O cameră caldă, luminoasă 
și curată, cu cărți și caiete de

notițe ordonat așezate pe masă 
ori pe noptieră, o cameră de 
cămin studențesc de azi îți 
oferă acea ‘înaltă satisfacție de 
a fi pătruns într-un sanctuar 
al bunei cuviințe și al tinere
ții, al muncii intelectuale.

Cămine, cantine, săli de 
curs, biblioteci, laboratoare, 
cărți, cursuri, totul pentru voi, 
dragii noștri studenți. Pentru 
tinerețea și viața voastră, pen
tru ca munca voastră să fie 
cît mai rodnică. Și mîine, cînd 
intra-veți pe șantiere, pe o- 
goare, în sălile de clasă, să 
știți că aveți de răsplătit în 
moneda neprețuită a recuno
știnței, partidului și patriei 
pentru minunatele condiții de 
care v-ați bucurat în anii de 
facultate. Aveți de plătit pa
triei, în muncă pentru a o face 
și mai bogată și mai frumoa
să.

De curînd a apărut al
manahul „Știință și tehni- 
că-1961“ editat de revista 
..Știință și tehnică11.

Noul almanah reușește 
să cuprindă în 224 pa
gini probleme dintre cele 
mai pasionante pe care 
le ridică știința și tehnica 
contemporană în cele 
diverse compartimente 
dezvoltării ei.

„Progresul tehnic și 
săvârșirea construcției 
cialiste în R.P.R." ; „oc 
naște o nouă știință : 
paleoastronautica" ; „Nava 
intercontinentală a viito
rului" ; „Grădina noa
stră zoologică" ; „Aviația 
fără aerodrom" ; „Știți cit 
pot trăi unele plante și a- 
nimale ?“ ; „Energia celu-

mai 
ale

de- 
so- 
„Se

Spectacole
In umbra legii: Unirea ; Euge
nie Grandet: Constantin David; 
Rosemarie: Flacăra, Ilie Pintilie, 
Volga ; Asasinul din umbră: Ar
ta ; Șapte mirese pentru șapte 
frați: Munca; Pe cărările jun
glei : T. Vladimirescu ; Darclee: 
Moșilor, M. Eminescu ; Oameni 
și lupi: 16 Februarie ; Ilze : N. 
Bălcescu. B. Delavrancea ; Nor
mandie Niemen : Popular ; Să 
prețuim iubirea: 8 Mai; Hanul 
din Spessart: Floreasca ; Prin
țesa cu steaua de aur: G. Coș- 
buc ; Dincolo de orizont: G. Ba- 
covia ; Ultimul viraj: Drumul 
Serii; Palatul de cleștar: Olga 
Bande; Cuibul 
rel Vlaicu.

vulturilor: Au-

T E A T R E
Rusalka, 19,30: 

Operă și Balet el
Traviata,

Teatrul de
R.P.R.; Poveste din Irkutsk, 10, 
Discipolul diavolului, 15,30, Cînd

ii.

$ t O Ș ț > ■

D. G1ȚĂ

lată în fotografie un aspect de la blocurile de locuințe recent construite în piața Gării de Nord.

scapătă luna, 19,30: Teatrul Na
țional ,,I. L. Garagiale" (sala' 
Comedia); Năpasta, 10, Tartuffe, 
16, Parada. 10,30 Teatrul Națio
nal „I. L. Oatiagiale" (sala Stu
dio); Scandaloasa legătură din
tre d-l Kettle și d-na Moon, 10, 
Pygmalion, 15,30, Nopți in Ma
drid, 19,30: Teatrul Armatei (sala 
Magheru); Musafiri nepoftiți, 
10,30. In căutarea extraordinaru
lui, 16, Văduva isteață, 20: Tea
trul Armatei (sala Studio); Sfin. 
ta Ioana, 10, Mamouret, 15, In. 
toarcerea, 19,30: Teatrul Munici
pal (sala Miatei Millo); Trei ge
nerații, 10, Explozie întîrziată, 
15, Tache, Ianke și Cadîr, 19,30: 
Teatrul Municipal (sala Filimon 
Sîrbu); Motanul încălțat, 10, O 
lună de confort, 15, Fiul rătăci, 
tor, 19,30: Teatrul Muncitoresc 
C.F.R. Giulești; Secunda 58, 
19,30: Teatrul pentru copil și ti
neret (sala din C. Miile); Cină a 
ucis ? 19,30: Teatrul pentru copii 
și tineret (sala din Dobrogeana 
Gherea); Selecțitmi din folclorul 
muzical, 11: Teatrul Evreiesc de 
Stat; Revista oglinzilor, 20: Tea
trul Satiric-Muzica.l „C. Tănase" 
(sala Savoy); Vitamina M... mu. 
zică, 20: Teatrul Satiric-Muzical 
„C. Tănase" (sala Victoria); Dă- 
ruiți iubitelor lalele, 10,30, Vițe- 
lușul tărcat, 19,30: Teatrul de 
Stat de Operetă; Celebrul 702, 
11, Celebrul 702, 19,30: Teatrul de 
Comedie;

CE SĂ CITIM

lei vii" ; „Milioane de ima
gini pe secundă" ; „5.000
tone de fontă pe zi" ; „In
venții și inovații romî- 
nești“ ; „Un mare izvor de 
bogății" ; „Superstițiile sub 
reflectorul științei" ; „Rini
chiul poate fi înlocuit ?“ ; 
„Electrificarea căilor fera
te" ; „Canalul Mînecii" ; 
„Casa viitorului" ; „Piezo- 
grafia" ; „Valea Dîrjovu- 
lui... leagănul vieții unor 
îndepărtați strămoși" ; „Ce 
este algebra contactelor e- 
lectronice ?“ ; „Avionul ba
listic". Iată doar cîteva din 
titlurile lucrării, semnate 
de personalități de seamă 
ale științei romînești. ingi
neri, tehnicieni, publiciști 
care ne dovedesc că în al
manahul „Știință și tehni
că" tinerii cititori găsesc 
un excepțional de variat 
material științific.

Trebuie să subliniem de 
asemenea în mod deosebit 
grija cu care sînt redacta
te articolele din cuprinsul 
almanahului, materialele 
fiind scrise într-o formă in
teresantă și la nivelul celor 
mai largi mase de tineri 
dornici să soarbă noi și noi 
cunoștințe din marile cu
ceriri ale științei contem
porane.

Grupajul de anecdote, de 
curiozități științifice, știri 
și informații tehnico-știin- 
țifice, o paginație vie în
tregesc profilul almanahu
lui ce oferă cititorilor 6 
largă bogăție de materiale.

TELEVIZIUNE
copii 

de 
A.

<le

9,00: Emisiunea pentru 
„Poveste de iarnă" — scenetă 
Irina Vlad după un basm de 
Antocolski; Filmul ,,Ariciul" 
primit din partea studioului
televiziune din Berlin — Republi
ca Democrată Germană; 10,30 : 
Emisiunea pentru sate; 18,30: 
Informațiile după amiezii; 18,35: 
Din lirica lui Marcel Breslașu; 
19,00: Transmisie de la Sala 
Aporturilor Floreasca a meciului 
le handbal masculin în 7 din 
adrul preliminariilor Gampiona- 
ului mondial dintre echipele 

U.R.S.S. - R.P.R.; 20,10: Jur- 
naiul televiziunii; 20,30: Varietăți 
și muzică distractivă. în încheie
re: Ultimele știri și rezultatele 
sportive.

CITITORI!
Pentru o mai bună și mal 
operativă aprovizionare cu 
cărțile științifice și tehnice 
de specialitate pe care nu 
le obțineți la librăria din 
orașul dv„ adresați comenzi 

prin POȘTA Io

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

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

primirea coletului.



Lucrările plenarei
C.C. al P.C.U.S.

Strălucitele perspective ale agriculturii sovietice
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite : La 14 ianu

arie.1961 plenara C.C. al P.C. U.S. a continuat discutarea 
celei de-a doua probleme de pe ordinea de zi — îndeplini
rea planului de stat și a an gajamentelor socialiste în ceea 
ce privește producția șj vin zarea către stat a produselor 
agricole și animaliere în anul 1960 și măsurile pentru dez
voltarea continuă a agriculturii.
Luînd cuvîntul Vasili Cer- 

nișev, secretar al Comitetului 
de partid din ținutul Primorie 
a arătat că valorificarea pă
mânturilor din Orientul înde
părtat, care din punct de ve
dere al condițiilor naturale 
nu rămâne în urma multor 
regiuni sudice ale Uniunii So
vietice, este o sarcină absolut 
reală. El a declarat că în 
viitor pot fi efectuate amelio
rări funciare pe o suprafață 
de peste 1.200.000 ha de 
renuri.

Acad. Trofim Lisenko 
propus — luând cuvîntul
continuare — să se organizeze 
pe scară largă în sovhozuri și 
colhozuri o experiență în le
gătură cu sporirea 
lui de grăsime din 
vacă.

Referindu-se la 
rea pământurilor 
Lisenko a denumit regiunile 
pământurilor desțelenite „grî- 
narul fără precedent ca în-

te.

a 
în

procentu- 
laptele de

valorifica- 
înțelenite,

tindere și posibilități al Uni 
unii Sovietice, unde pot fi 
obținute cele mai ieftine ce
reale, carne, lapte și alte pro
duse" (în ultimii ani în Uni. 
unea Sovietică au fost valori
ficate 41 milioane hectare de 
pământuri înțelenite, dintre
• IN U.R.S.S. AU FOST VA
LORIFICATE 41 MILIOANE 
HECTARE DE PÂMINTURI

ÎNȚELENITE.
• PĂMINTURILE DESȚELE
NITE - GRINARUL FARA 
PRECEDENT CA ÎNTINDERE 
Șl POSIBILITĂȚI AL U.R.S.S.

care în Kazahstan — 25 mili
oane, iar în R.S.F.S.R — 16 
milioane).

Crescătorul de animale le
ton, Anton Bartulis, a vorbit 
în fața participanților la 
plenară despre metoda lui de 
întreținere în grupuri mari și 
de îngrășare a Porcilor.

Expunîndu-și metoda de

Prima conferință a femeilor din țările 
Asiei ;i Africii

întreținere a animalelor An
ton Bartulis a arătat că în. 
treținerea în grupuri mari a 
porcilor a sporit productivita
tea muncii de cel puțin 10 
ori și a redus considerabil 
prețul de cost al producției.

Au mai luat cuvîntul A. 
Sahabaev, (sovhozul „Cim- 
kurgan" din regiunea Kazah- 
stanul de sud), P. E. Șelest, 
secretar al comitetului regio
nal Kiev al P.C. din Ucraina, 
H. I. Izakson, constructor șef 
de la Uzina de combine din 
Taganrog, N. F. Ignatov, se
cretar al comitetului regional 
Oriol al P.C.U.S., T. S. Mal- 
țev, agrotehnician al colho
zului „Poruncile lui Lenin" 
regiunea Kurgan), Z. N. Glu
hov, secretar al comitetului 
raionul Mariisk al P.C. din 
Ucraina (regiunea Stalino), 
Z. N. Nuriev, secretar al co
mitetului regional Bașkiria al 
P.C.U.S., B. Kitapbaev, pre
ședintele colhozului „Lenin" 
din regiunea Kazahstanul de 
est), T. A. Bunova, (mecanic 
conductor al mașinii pentru 
strângerea bumbacului, șef de 
brigadă din colhozul „Kirov" 
(regiunea Tașkent), T. K. 
Malbahov, secretar al comite
tului regional Kabardino- 
Balkarski al P.C.U.S.

Plenara C.C. 
îșj continuă

al P.C.U.S. 
lucrările.

In Consiliul de Securitate
— Continuarea discuțiilor în problema congoleză —

NEW YORK 14 (Agerpres). — TASS transmite : în ședința 
din după-amiaza zilei de 13 ianuarie, Consiliul de Securitate a 
continuat să discute problema

Delegațiile Ceylonului, Libe
riei și R.A.U., care sînt membri 
nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate, au prezentat un pro
iect de rezoluție cerînd ea gu
vernul belgian să înceteze ime
diat orice acțiune împotriva Re
publicii Congo și să-și respecte 
cu strictețe obligațiile interna
ționale decurgând din acordul 
privitor la tutela asupra terito
riului Ruanda-Urundi, să retra
gă neîntârziat din Republica 
Congo întregul personal militar 
belgian și personalul semimilir 
tar asimilat acestuia și să reche
me pe consilierii și specialiștii 
în domeniul tehnic. Autorii pro
iectului recomandă Adunării Ge
nerale să considere acțiunea în
treprinsă de Belgia ca o încăl
care a acordului privitor Ia tu
tela asupra teritoriului Ruanda- 
Urundi, adoptat de Adunarea 
Generală la 13 decembrie 1946.

Reprezentantul Liberiei, G. 
Pedmor, eare a luat cuvântul la 
ședință, a subliniat că ajutorul 
acordat de belgieni unuia dintre 
grupurile care participă la con
flictul intern din Congo vine să 
confirme că intervenția Belgiei 
in treburile acestei tinere re
publici africane n-a încetat.

Republica Congo nu poate fi 
independentă, a declarat repre
zentantul R.A.U., Lutfi, până ce 
nu va înceta, îndeosebi, din par
tea Belgiei amestecul străin în 
treburile interne ale acestei țări. 
El a spus că acțiunile Belgiei în 
Ruanda-Urundi constituie o în
călcare a dreptului internațional, 
a ho-tărîrilor Consiliului de Secu
ritate și ale Adunării Generale 
?i a prevederilor acordului de 
tutelă.

După delegatul S.U.A Barco,

situației din Republica Congo.
care a căutat cît se pote de stîn- 
gaci să scoată basma curată ac
țiunile Belgiei în Congo, a luat, 
cuvîntul reprezentantul Ceylo
nului. El a demascat afirmațiile 
delegatului Belgiei că autorită
țile belgiene nu ar fi avut deloc 
cunoștință de folosirea teritoriu
lui Ruanda-Lrundi de către tru
pele lui Mobutu. Delegatul Cey
lonului a declarat că delegația 
sa consideră necesară revizuirea 
acordului de tutelă asupra teri
toriului Ruanda-Urundi.

Cu aceasta ședința de după-a- 
miază a Consiliului de Securitate 
a luat sfîrșit.

Consiliul de Securitate va con
tinua discutarea problemei situa
ției din Congo în ședința din di
mineața zilei de 14 ianuarie.

★

NEW YORK 14
— La 14 ianuarie 
o nouă ședință a 
de Securitate la care s-a con-

(Agerpres). 
a avut loc 
Consiliului

tinuat discutarea problemei 
noilor acte de agresiune ale 
Belgiei împotriva Republicii 
Congo, problemă care a fost 
prezentată Consiliului de Se
curitate de Uniunea Sovietică.

Reprezentanții Ecuadorului, 
Chile, precum și ciancaișistul, 
care au luat cuvîntul la înce
putul ședinței, au declarat că 
nu vor putea sprijini proiec
tul comun de rezoluție al Cey
lonului. Liberiei și R.A.U., 
deoarece acest proiect de re
zoluție ar conține „elemente 
inacceptabile". Căutînd să 
apere Belgia, ei au afirmat că 
„incidentul" este insuficient 
pentru a lipsi guvernul bel
gian de dreptul de a adminis
tra teritoriul de sub tutelă 
Ruanda-Urundi. Delegații E- 
cuadorului și Chile au propus 
ca Belgia „să-și dea cuvîntul 
de onoare" că în viitor nu va 
mai proceda așa cum a pro
cedat.

In continuare a luat cuvîn
tul reprezentantul U.R.S.S., 
V. A. Zorin, care a făcut bi
lanțul discuțiilor în problema 
prezentată de guvernul so
vietic.

CONGO:' Garnizoana din Thysville
s-a răsculat împotriva 

clicii Mobutu-Kasavubu
14 (Ager-

Mesajul de salut 
al lui N. S. Hrușciov

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 14 ia
nuarie N. S. Hrușciov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a adresat un me
saj de salut primei conferințe 
a femeilor din țările Asiei și 
Africii care s-a întrunit la 
Cairo.

Adepți consecvenți ai egali
tății în drepturi a femeilor, se 
spune în mesaj, ne bucurăm 
deosebit de mult că acum sute 
de milioane de femei din Asia 
și Africa s-au ridicat Ia lupta 
hotărită pentru dezrobirea lor, 
pentru participarea lor activă 
la rezolvarea principalelor 
probleme politice care frămîn- 
tă omenirea. Conferința voas
tră are loc într-o perioadă 
furtunoasă și fericită. Se năruie 
zidurile sumbre ale închisorii 
colonialiste atît de vaste pînă 
ieri, în care femeia era în si
tuație de sclavă și trăia în ig-

omeniri pro-

femeilor din 
Africii N. S,

noranță, lipsă de drepturi 
mizerie.

în mesaj N, S. Hrușciov 
subliniază printre altele că 
Declarația Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la acorda
rea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, adoptată 
recent, constituie o mare vic
torie a întregii 
gresiste.

Adresîndu-se 
țările Asiei și 
Hrușciov scrie :

„Voi, care ați suferit atît de 
mult din pricina ororilor regi
mului colonial, nu puteți ad
mite ca hotărârea O.N.U. cu 
privire la lichidarea totală a 
colonialismului să rămână nu
mai pe hârtie. Ea trebuie să 
fie tradusă in viață ân ciuda 
opoziției inevitabile a colonia
liștilor. Aceasta va deschide o 
cale mai largă în lupta voas
tră justă pentru drepturile 
fericirea femeilor".

și

A
In America Latină

Puternice demonstrații 
solidaritate cu

14 (Agerpres). —
de

HAVANA
„Mii de țărani brazilieni vor 
lupta ca voluntari împreună 
cu miliția cubană și cu solda- 
ții forțelor armate revoluțio
nare în cazul cînd trupele a- 
mericane vor ataca Cuba11, a 
declarat Francisco Julian, con
ducător al Ligii țărănești depu. 
tat în parlamentul brazilian.

poporul cuban
Solidari cu lupta justă a po

porului cuban, conducătorii 
sindicali din Bolivia, întruniți 
în cadrul unei conferințe în 
orașul Oruro, au cerut convo
carea unei conferințe sindicale 
pe întreaga Americă Latină 
pentru a se „elabora măsuri 
mai eficace în apărarea revo
luției cubane".

LEOPOLDVILLE 
preș). — In ultimul timp a luat 
o mare amploare lupta popu
lației congoleze împotriva cli
cii trădătoare a lui Mobutu și 
Kasavubu, 
în întreaga 
guvernului 
Congo în 
Lumumba. Cu flecare ceas care 
trece regimul marionetelor 
imperialiste se apropie de pră
bușire.

Potrivit știrilor transmise de 
agențiile de presă, la 13 ia
nuarie au avut loc puternice 
tulburări în garnizoana de la 
Thysville, unde este întemni
țat premierul Lumumba. Din 
cauza întreruperii legăturilor 
telefonice cu această localita
te, știrile care au circulat la 
Leopoldville nu pot fi pe de
plin verificate, 
știri neclare și 
dictorii reiese 
testabil faptul 
din Thysville,

pentru restabilirea 
țară a autorității 

legal al Republicii 
frunte cu Patrice

Din diferite 
adesea contra- 
insă ca incon- 
că garnizoana 
din care face

parte brigada de blindate con
goleză, s-a răsculat in cursul 
nopții de 12 spre LI ianuarie. 
Potrivit agenției T;.. ag, „gar
nizoana din Thysville a tre
cut de partea premierului Lu
mumba. Premierul a fost eli
berat din închisoarea garni
zoanei unde a fost aruncat a- 
eum șase săptămini de Mobu
tu". Potrivit agenției Reuter, 
la Leopoldville s a anunțat vi
neri că Mobutu și Kasavubu 
au plecat de urgență la Thys
ville pentru a „liniști" pe răs- 
culați și ,.a duce tratative cu 
Lumumba". Surse demne de 
încredere au arătat insă, după 
cum a transmis Taniug că 
„premierul Lumumba a refu
zat vineri să stea de vorbă cu 
Kasavubu". Potrivit aceleiași 
agenții, Mobutu a fost arestat 
de răsculații din Thysville, dar 
ar fi fost eliberat. Potrivit a- 
gențiilor occidentale, răscoala

La Teheran
Deschiderea expoziției internaționale 

asupra activității femeiiu a

TEHERAN 14 (Agerpres).— 
La 13 ianuarie a avut loc la 
Teheran deschiderea 
ziției internaționale 
activității femeii la 
parte 16 țări. Țara
participă cu standul „Femeia în 
viața economică a R.P. Române", 
la care sint expuse panouri cu 
fotografii și grafice privind

expo- 
asupra 

care iau 
noastră

aspecte 
femeii

din activitatea largă 
în viața economică

a 
a 

țării, precum ți unele obiecte 
de artă populară, albume, cărți, 
reviste etc.

în cadrul expoziției, care va 
fi deschisă pînă la 22 ianuarie, 
țara noastră prezintă și filmul 
documentar în culori „în iureș 
de joc"

ar fi fost înăbușită, iar Lu-
miunba arestat din nou.

ELISABETHVILLE 14 (A-
gerpres). — In Kata a li
torităților marionetei colonia-
liștilor Chombe le vine tot 
mai greu să controleze situa
ția. Agenția France Presse a- 
nunță că traficul feroviar a 
fost aproape în întregime pa
ralizat în Katanga, linia fera
tă Elisabethville-Kanina și 
căile ferate care leagă centrul 
cu nord-estul provinciei, a- 
parțmind „companiei ferovia
re a marilor lacuri" au fost 
scoase din funcțiune, de către 
membrii tribului Baîuba, pen
tru a împiedica transportul 
trapelor lui Chombe. Situația 
tot mai grea a lui Chombe 
este confirmată de știrile din 
Elisabethville, unde după cum 
relatează France Presse. poli
ția a operat numeroase ares
tări în centrul orașului „în 

adversarilor luirîndurile 
Chombe".

Recent, la Tokio a avut loc o mare demonstrație a muncitorilor zilieri prin care aceștia 
revendicau mărirea salariilor și demisia guvernului Ikeda, in foto: Aspect din timpul de

monstrației.

★
ACCRA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite : După cum a- 
nunță ziarul „Daily Express", 
Ememe, membru <d parlamentu
lui Nigeriei, a cerut si fie re
chemate imediat trupele nige- 
riene din Congo.

In Guatemala regimul marionetelor americane a instaurat o 
cruntă teroare. Luptătorii pentru libertate și adevărată inde
pendență sint aruncați cu miile in închisori. In fotografie : Ci- 

țiva dintre luptători în dosul gratiilor.
Foto : LIFE

Situafia din Laos
• NEW YORK TIMES : „INSTRUIREA REBELILOR A FOST EFEC

TUATA SUB CONDUCEREA UNEI FORMAȚII AMERICANE'.
• ZIARUL VEST-GERMAN WESTFALISCHE RUNDSCHAU CON

DAMNA AMESTECUL S.U.A. IN LAOS.
• REBELII AU SUFERIT PIERDERI MARI.

New YORK 14 (Agerpres). 
Pregătirea militară a rebeli
lor din Laos ..a fast efectuată 
sub conducerea unei formații 
americane speciale în frunte 
cu un general misterios, rela
tează ziarul _Ne* York Ti
mes*.

Persoana misterioasă. arată

Laosului. Ziarul subliniază că 
Statele Unite au pus la dis
poziția guvernului marionetă 
al rebelilor de la Vientiane 
cele mai noi tipuri de avioane 
militare, ceea ce a făcut 
situația 
intr-un

ca 
din Laos „să intre 

stadiu primejdios".
★

YORK 14 (Agerpres).

S.U.A., conc 
York Times 
grup sint s 
civili.

sir'^irea ’
minuirii
rican*.

Judecihd după
oficială da:â de

14 (Agerpres). — 
vest-german ,-West-

condam- 
nă amestecul grosolan al 
S.U.A. în treburile interne ale

BONN
Ziarul 
falische Rundschau*

NEW
— Patrioții laoțieni au repur
tat încă o victorie. Potrivit 
agențiilor de informații ame
ricane. în urma unei lovituri 
neașteptate 1.500 de rebeli au 
fost alungați din localitatea 
Ta-Vian situată în apropie
rea orașului Xieng Kuang și 
de Valea Ulcioarelor care are 
o importanță strategică. In 
ultimele zile acolo au fost 
concentrate trupe ale lui No- 
savan care amenințau să por
nească o contraofensivă.

Atacul prin surprindere al 
patrioților a răsturnat planu
rile marionetelor americane.

Apelul CC al P.C din Algeria
- Partidul Comunist va continua să-și îndeplinească 

rolul de conducător în lupta de eliberare -
PARIS 14 (Agerpres). - 

TASS transmite : Declarația 
adoptată la Consfătuirea de la 
Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești, se spune în Apelul 
C.C. al P.C. din Algeria, con
stituie un document deosebit 
de important atît din punct 
de vedere al semnificației lui 
generale, cît și din punct de 
vedere ale aprecierilor pe 
care le face asupra situației 
reale din fiecare țară.

Indemnînd poporul algerian 
Ia vigilență și condamnînd 
uneltirile forțelor reacționare 
care, sub masca anticomunis-

mului, încearcă să scindeze 
rîndurile luptătorilor pentru 
independența Algeriei, C.C. al 
P.C. dn Algeria declară că 
Partidul Comunist din Alge
ria va continua să-și îndepli
nească rolul conducător in 
lupta de eliberare, fiind ferm 
încredințat de rezultatul vic
torios al acestei lupte.

Eroismul unei 
eleve sovietice

Tînăra Giga Skopțova, 
elevă la Școala de me
serii din Orsk (U.R.S.S.) 
trecind in apropierea li
niei ferate din localitate 
a observat pe line o fe
tiță care era în primej
die de moarte întrucit in 
acel moment se apropia 
un tren. Skopțova s-a re
pezit la fetiță, a culcat-o 
între șine și-a ținut-o 
pînă cînd trenul a trecut 
peste ele fără a le atinge. 
In fotografie un grup 
de eleve ale școlii de 
meserii din Orsk, în jurul 
Olgâi Skopțova căreia i 
s-a decernat medalia 

„Pentru Vitejie".
Foto : TASS-Moscova

Gangsterismul la
La Tokio există 

cartiere în
tregi în care 

bandele de gang
steri își desfășoară 
activitatea aproape 
fățiș. Și aceasta în 
ciuda faptului că 
guvernul și partidul 
liberal de guvernă
mânt pentru a li
niști opinia publică 
profund îngrijorată 
au promis de a li
chida gangsteris
mul. Dar promisiu
nile sînt promisiuni 
și faptele sînt fap
te. De ce atîta în
găduință din par
tea oficialităților fa

ță de acești crimi
nali, lepădături ale 
societății ?

Nu-i întâmplătoa
re îngăduința acea
sta. Multe organi
zații de gangsteri 
au luat parte acti
vă la lupta împo
triva demonstrații
lor oamenilor mun
cii, la represiunile 
împotriva sindica
telor. Patronii au 
recurs bucuros la 
„serviciile" gang
sterilor atît în tim
pul grevelor de la 
uzinele „Miike", cît 
și în timpul demon
strațiilor împotriva

Tokio
tratatului militar 
japono-american.

Ziarul „Mainitsi" 
comentând crește
rea gangsterismului 
în țară scrie că or
ganizațiile de gang
steri primesc fățiș 
recompense pentru 
„serviciile" aduse 
capitaliștilor.

Cercurile condu
cătoare se tem in
finit mai mult de 
lupta hotărâtă a 
maselor muncitoa
re decît de niște 
„nevinovate" bande 
de gangsteri.

GH. PURCĂREA

Recorduri 
americane 

în materie de șomaj

După cum anunță agen
ția Associated Press, 
la 13 ianuarie un pur

tător de cuvînt al Ministe
rului Muncii din S.U.A. a 
dat publicității o declarație 
în care se arată că numai 
în decurs de o lună — de 
la mijlocul lunii noiembrie 
pînă la mijlocul lunii de
cembrie 1960 — numărul șo
merilor a crescut cu 509.000, 
ajungînd la 4.550.000. Mi
nisterul Muncii apreciază 
acest număr ca fiind un 
nou record pentru această 
lună, nemaiîntîlnit în ulti
mii 20 de ani.

Numărul șomerilor re
prezintă 6,8 la sută din to
talul brațelor de muncă din 
Statele Unite. Se consideră 
că aproximativ 400.000 de 
muncitori metalurgiști lu
crează mai puțin de 20 de 
ore pe săptămînă. 150.000 
sînt șomeri totali.

Situația muncitorilor și a 
economiei americane s-a 
înrăutățit și mai mult în 
luna ianuarie cînd în nu
meroase ramuri ale indus
triei S.U.A. au continuat 
concedierile în masă. Mi
nisterul Muncii consideră 
că la mijlocul lunii ianua
rie numărul șomerilor va fi 
de 5.500.000.

Referindu-se Ia situația 
grea în care se află econo
mia americană, Meany, 
președintele sindicatului 
A.F.L.-C.I.O, arăta într-o 
scrisoare adresată la 12 
ianuarie liderilor congre
sului : „ASTĂZI ȚARA 
NOASTRĂ SE AFLĂ IN 
PRAGUL CELEI MAI SE
RIOASE CRIZE ECONO
MICE DUPĂ MAREA DE
PRESIUNE DIN PREAJMA 
ANULUI 1930“.

Perspective sumbre pentru școlile italiene
Aproape nu trece 

săptămână fără ca 
în presă să nu a- 

pară știri despre acțiu
nile revendicative ale 
corpului didactic și pă
rinților elevilor din Ita
lia. Grevele, demonstra
țiile, protestele, reflec
tă nemulțumirea cres
cândă a oamenilor mun
cii italieni față de cri
za învățămîntului din 
această țară.

Semnalul manifesta
țiilor de protest a fost 
dat încă în toamna a- 
nului trecut, cînd, în 
preajma deschiderii șco
lilor, la Roma au avut 
loc timp de două săptă
mâni demonstrații ale 
părinților elevilor îm
potriva lipsei de clădiri 
școlare și a costului ri
dicat al manualelor La 
Palermo, Milano și în 
alte orașe profesorii și 
învățătorii au demon
strat împotriva șoma
jului și salariilor de 
mizerie. Criza învă
țămîntului din Italia 
nu a trecut neob
servată nici în presa 
din celelalte țări capi
taliste. După cum a re
marcat un corespondent 
al ziarului englez „Ti
mes", în ce privește 
problema școlară „în 
Italia atmosfera este în
cărcată de perspective 
sumbre și pricinuiește o 
îngrijorare crescîndă".

Ziarele italiene eonti- 
■tuă să publice fotografii 
înfățișând aspecte din 
timpul demonstrațiilor 
părinților și învățători
lor. O asemenea mani 
festație de protest a a 
vut loc în fața clădirii 
ministerului italian al 
Educației unde poliția a 
intervenit cu brutalitate 
pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți.

Dar care este situația

actuală a școlii italiene ? 
Potrivit unor date ofi
ciale publicate la Roma, 
în țară lipsesc 50.000 
de clase în școlile ele
mentare și 12.500 clase 
în școlile medii. în cla
sele vee.lii existente, eu 
o capacitate de 20 de 
elevi, învață de obicei 
40—45 de copii. în a- 
ceste împrejurări ne
mulțumirea oamenilor 
muncii italieni este, pe 
deplin justificată și ni
meni nu se miră pentru 
ce în Italia numărul a- 
nalfabeților atinge cifre 
record.

Copiii italieni nu sînt 
însă singurii care suferă 
de pe urma lipsei de 
grijă față de probleme
le învățămîntului. Ocu- 
pîndu-se de soarta pro
fesorilor care trăiesc în 
această țară corespon
dentul ziarului „Times" 
scrie : „în rîndurile
profesorilor se manifestă 
un procent substanțial 
de șomeri. Așa cum. se 
întâmplă în majoritatea 
cazurilor, regiunile din 
sudul țării suferă cel 
mai mult din cauza lip
sei claselor de școală și 
a profesorilor". Citind 
pe un reprezentant al 
sindicatului profesorilor 
care a amenințat cu 
greva generală în cazul 
cînd cererile lor de mă
rire a salariilor nu vor 
fi luate în considerație 
de guvern, ziarul subli
niază : „Un sistem efi 
cient de educație este 
imposibil atîta timp cît, 
după ani de muncă, pro 
fesorii ajung să trăiască 
ou salarii de mizerie".

Cine va afirma însă 
că guvernul italian nu 
se. „preocupă" de îmbu
nătățirea condițiilor de 
învățămint din țară se 
înșeală. în urmă cu trei 
ani guvernul a prezentat 
chiar un plan de 10 ani 
eare prevedea construi
rea unui mare număr 
de clădiri școlare și îm
bunătățirea situației ma
teriale a corpului di
dactic. Anii au trecut 
și pînă acum nu s a fă
cut nimic. „Există îndo
iala că el va fi realizat 
vreodată" — scrie în le
gătură cu acest plan zia

rul „Times". Și aceasta 
pentru simplul motiv că 
„bunăvoința" autorități
lor guvernamentale ita
liene s a rezumat numai 
la... elaborarea planului. 
Traducerea lui în viață 
este împiedicată, ca de 
obicei, de.., lipsa fon
durilor Fonduri care, 
după cum se știe, sint 
considerate mult mai 
necesare pentru sprijini
rea înarmării și alianței 
agresive atlantice decît 
pentru reducerea numă
rului analfabeților din 
țară.

I. RETEGAN

2.000.000 de analfabeji
In Chile, situația învățămîntului este conside

rată drept catastrofală. Lucrul acesta a reeșit 
în cadrul unei consfătuiri a cadrelor didactice 
din școlile elementare și' medii precum și a 
corpului profesoral din institutele chiliene de 
învățămint superior care a avut loc recent la 
Santiago.

Participanții la consfătuire au arătat că in 
Chile există peste două milioane de analfabeți. 
Pentru copiii de vîrstâ școlară nu sint luate 
măsuri care să le asigure școlarizarea. Din'lOO 
de elevi care învață în școlile elementare — 
s-a subliniat in cursul consfătuirii - numai 20 
termină cursurile. Aproximativ 400.000 de copii 
de vîrstâ școlară rămin în general în afara 
școlilor. Școlile profesionale lipsesc aproape cu 
desăvîrșire.

Cauzele acestei stări de lucruri sînt aceleași 
ca în majoritatea țărilor capitaliste : mizeria 
maselor largi ale oamenilor muncii și politica 
autorităților în domeniul învățămîntului care 
refuză să sporească alocațiile destinate con
struirii de noi școli și măririi corpului didactic.

I. A.

PARIS 14 (Agerpres). — 
Presa pariziană relatează că 
la demonstrațiile patrioților 
algerieni, care se desfășoară 
sub lozincile : „Independență 
Algeriei!“, „Trăiască guver
nul provizoriu al Republicii 
Algeria !“, autoritățile france
ze răspund prin razii și ares
tări masive în rîndurile ara
bilor.

Opinia publică franceză 
cere încetarea imediată a răz-
boiului prin organizarea de 
tratative cu reprezentanții 
'Algeriei.

Milioane de francezi — și 
cei care au votat „Da" și cei 
care au votat „Nu" duminica 
trecută — au cerut ca aceste 
tratative să înceapă".

BRUXELLES 14 (Agerpres).
— Oamenii muncii din Belgia 
continuă lupta pentru renun
țarea Ia legea adoptată de Ca
mera cu privire la economii 
numită de ei legea „nenoroci
rilor". In centre economice 
belgiene din cele mai impor
tante, greva continuă. Munci
torii înfruntă cu dirzenie și 
hotărire atît represiunile bru
tale ale poliției și jandarme
riei, cît și șovăielile unor lideri 
de dreapta din Federația Ge
nerală a Muncii și din Parti
dul socialist Belgian, ca și ac
țiunile scizioniste ale sindica
telor catolice.

MOSCOVA — La 14 ianuarie 
V. V. Kuznețov, prim locții
tor al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S., l-a primit 
pe L. E. Thompson, ambasa
dorul S.U.A. la Moscova, că
ruia i-a înmînat o notă de 
protest adresată de guvernul 
sovietic guvernului S.U.A. în 
legătură cu acțiunile provoca
toare ale navelor militare a- 
mericane.

NEIT YORK. — După aim 
se anunță din Manila, Tailanda 
a refuzat să participe la con
ferința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai „țărilor anticomu
niste" din Extremul Orient și 
Asia de sud-est, convocată pen
tru săptămâna viitoare din ini
țiativa S.U.A.

ADDIS ABEBA. - La 13 
ianuarie la Addis Abeba a 
avut loc semnarea acordului 
sovieto-etiopian de colaborare 
culturală.
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