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Spre noi urcușuri

Muncitor

Duminică 29 ianuarie 1961

Radu Constantin mecanic de întreținere la Uzinele „Tudor Via dimirescu" din Capitală este în 
același timp și student în anul II al Facultății de mecanică, secția serală, din București. 

Iată-1 ieșind de la primul examen unde a obținut notă bună.
Foto : AGERPRES

Cartea tehnica — 
la îndemîna 

fiecărui muncitor
Numeroase sînt formele prin care cunoș

tințele tehnice cele mai înaintate ajung 
astăzi la îndemîna fiecărui muncitor, 

tehnician sau inginer. Cursurile de ridicare a 
calificării, sesiunile tehnico-științifice, cursu
rile de specializare, concursurile „Cine știe 
meserie, cîștigă" etc. sînt numai cîteva din
tre acele căi prin care oamenii muncii, indi
ferent de gradul de pregătire tehnică, reușesc 
să-și îmbogățească pregătirea profesională 
Alături de acestea, un rol deosebit de impor
tant îl are cartea tehnică.

La Uzinele J Mai" din Ploiești a existat in 
anii din urmă • preocupare mai mare pentru 
punerea la îndemîna munci-.orilor- a cărții 
tehnice. Dovadă este faptul că in uzină există 
o bibliotecă tehnică cu peste 17.000 de volu
me, cu peste 60 de abonamente anuale la di

ferite reviste tehnice de specialitate, romî- 
nești și străine. De asemenea, în uzină s-au 
creat 10 biblioteci pe sectoare. Numărul total 
al cititorilor a depășit în cursul anului 1960 
cifra de 1.100, iar numărul cărților împrumu
tate a atins cifra de 13.000. Toate acestea do
vedesc că la Uzinele „1 Mai" din Ploiești 
există o preocupare largă in rîndurile munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor din uzină 
pentru studiul cărții tehnice.

In legătură cn difuzarea, pcpolarizarea șl 
citirea cărților tehnice, redacția ziarului nos
tra a organizat zilele trecute la această urină 
• anchetă in cadrul căreia și-au spus cuvintul 
numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri.

Publicăm mai jos cîteva dintre răspunsu
rile lor.

Un ajutor prețios 
în îmbunătățirea 

calității produselor
— Pentru membrii brigăzii 

noastre — ne-a spus Nicolae 
Bîrlează, responsabilul uneia 
dintre cele mai bune brigăzi 
de producție a tineretului de 
la turnătoria de oțel — cartea 
tehnică constituie un prețios 
ajutor în îmbunătățirea cali
tății produselor. Pînă spre 
sfîrșitul anului 1959, în briga
da noastră existau puțini for
matori care, după ce au ab
solvit școala profesională, se 
mai gîndeau la studiul litera
turii tehnice. Socoteau ei că, 
odată școala terminată, s-a 
sfîrșit și cu învățătura. Prac
tica zilnică în atelier a arătat 
însă că lucrurile nu stau așa. 
Procentajul de rebuturi era 
încă ridicat. Organizația 
U.T.M. și conducerea brigăzii 
au hotărît să întreprindă dife
rite acțiuni pentru a-i mobi
liza pe tinerii muncitori să 
continue a-și ridica in perma
nență gradul de calificare. Una 
dintre aceste forme a fost stu
diul literaturii tehnice. Briga
da noastră a lansat atunci și 
chemarea : „Fiecare membru 
al brigăzii — un cititor al căr
ții tehnice !“ Cu toate acestea, 
succesele nu erau prea mari.

Observînd care sînt greută
țile fiecărui tînăr în produc
ție, am împrumutat eu însumi 
de la bibliotecă cîte o carte 
pentru fiecare. Cu ajutorul 

DIN CARNETUL
UNUI DEPUTAT

Cartier
Cu tinerețeo noastră de-o seamă 
Căprioarele albe ale electricei forțe^ 
Aleargă prin poiene lungi de aramă...

Alergînd căprioarele albe și sprintene 
Scot din cremenea nopții seîntei ca un pintene, 
Și pe fiecare stradă nopțile mari se destramă 
In vibrarea poienelor lungi de aramă.

Asfaltul strălucitor ca o oglindă
Tot pe mai multe uliți colindă.
Trece pe fiecare stradă, pe fiecare alee, -

I
Dezlegind ploi și făcînd curcubeie, 

Pe cînd cartierul îmbătat de. lumină 
Fluieră cu primul flăcău trecind spre uzină.

O mie de tineri
fac mu pare

In cartierul acesta, pînă acum, 
Cupidon n-a avut nici o bancă I 
A fost cartierul cu cele mai puține 
Inimi sculptate pe bănci și pe trunchiuri 
Dar iată o mie de inimi deodată 
S-au făcut tei
Și castani
Și salcîmi,
Și o mie de inimi pulsează în fîntînile arteziene 
din parc
Și urcă seve și culori
In flori și în ierburi.

Cupidon are acum șiruri de bănci ți de pomi 
Și o mie de tineri
Care au sculptat pe fața cartierului
Un parc în formă de inimă,
O fîntînă pulsind ca o inimă
Și o mie de flori roșii ca o mie de inimi.

RUSALIN MUREȘANU

comunistului Gh. Apostol, 
maistru în secție, și al cîtorva 
ingineri, tinerii muncitori au 
studiat cărțile împrumutate, 
au cunoscut mai în amănunt 
cauzele defectelor de turnare 
(incluziuni de pămint, retușuri, 
abateri dimensionale datorită 
lucrării neatente a formelor 
etc.) Aceasta a deschis gustul 
multora pentru cititul cărților 
tehnice. Multi tineri din bri
gadă — Cercăianu Radu, Dru- 
geanu Iuliu, State Alexandru 
și alții — și-au făcut și ei în
scrierea la bibliotecă, devenind 
cititori frecvenți de cărți teh
nice. Volume ca „Turnătoria", 
„Defectele pieselor de turna
re", „Tehnologia materialelor". 
„Formarea manuală și forma
rea mecanică" etc. au fost stu
diate de fiecare membru al 
brigăzii.

în primele luni ale anului 
1960, în brigadă nu se mai 
produceau rebuturi. Mai exis
tau însă unele piese care ne
cesitau remanieri, avînd de
fecte provenite din asambla
rea necorespunzătoare a for
melor. S-a trecut atunci la o 
nouă formă de citire a cărții 
tehnice : studiul în colectiv, cu 
ajutorul maistrului și ingine
rului. S-au organizat consfă
tuiri săptămînale pe marginea 
cărților citite, consfătuiri în 
care fiecare tînăr expunea ce
lorlalți membri ai brigăzii în
vățămintele căpătate din car
tea tehnică studiată. Această 
metodă o folosim cu regulari
tate și astăzi. Ca urmare, și 

remanierile au fost lichidate. 
In tot cursul anului I960 bri
gada n-a dat nici un rebut.

Astăzi, la noi în brigadă fie
care tînăr nu numai că stu
diază cu regularitate ultimele 
cărți tehnice apărute, dar

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Primii pași pe drumul lui Pitagora.

f^xistă, 
in ța
puternică 

convingere pe 
profunzimii, am

xistă, a crescut, a înflorit 
ira noastră o atît de 

certitudine, o 
care, datorită 

,_____ __ , _ putea-o numi
tradițională, că orice vis de azi 
va fi mîine o realitate. E destul 
să apară un proiect, cîteva 
date și cifre sumare și oamenii 
încep să vorbească despre ele, 
să le simtă și să se comporte 
față de ele ca față de ceva 
foarte viu, foarte drag și per
fect vizibil. Așa se întîmplă, de 
exemplu, cu marele combinat 
siderurgic statornicit de Con
gresul partidului să se înalțe 
la Galați, pentru a da in vii
torii cițiva ani aripi de oțel și 
mai puternice industriei noastre 
socialiste. Aripi gigantice de 
4 milioane tone oțel. Cred că 
nici nu începuseră bine ingine
rii proiectanți să tragă pri
mele linii pe hîrtia lor de calc, 
cînd pentru mii și zeci de mii 
de oameni colosul producător 
de oțel devenise de-acum o 
forță în plină acțiune. Foarte 
multe gînduri, visuri și poate 
întreaga lor viață începuseră 
să polarizeze în jurul uriașului 
magnet nevăzut. Nici 
nu se apucaseră de

forezele 
sondat 

cîmpul de 700 ha dintre bălțile 
Mălina și Cătușa, cînd pe te
renul solid, al sufletelor ome-

T Țndeva, pe tu- 
(_/ muitoasa vale 

a Prahovei, 
se intinde «n pito
resc orășel. Deși 
nicictnd n-a fost 
cintată de poeți, 
Breaza clocotește 
de viață, mindrd și 
atrăgătoare.

Azi, brezeanul se 
mîndrește cu r.oul 
cămin cultural ce 
se înalță impună
tor, cu noile sale 
magazine, sau cu 
piața din centrul o- 
rațului.

Copiii cunosc o 
viață nouă. Ei își 
trăiesc din plin 
copilăria. Cătunele 
unde în trecut dom

nea neștiința și în
tunericul, au astăzi 
școli noi cu cadre 
didactice corespun
zătoare. Școala pro
fesională, cele două 
școli medii din lo
calitate primesc a- 
nual numeroși e- 
levi. Se construiesc 
săli de clase, labo
ratoare și ateliere.

Privești în zare. 
Străzi pietruite, șer
puiesc intr-o sime
trie plină de farmec. 
Rețeaua electrică se 
extinde astăzi în 
întreg orașul. în 
fiecare casă răsu
nă cintecul difu- 
zoarelor.

La cooperativa

S-a aprins lampa lui llici 
și în satele noastre

Anul trecut om terminat 
scoase prefesionoiă. Pe 
propria mea piele mi-cm 

cat seama cit de greu este să 
trăiești fără curent electric,

Gnd în orașul Sighet anul 
trecut a fost pusă în funcțiune o 
nouă uzină electrică bucuria 
noastră a fost nespus de mare. 
Nu este singura din raion a- 
ceastă uzină, dar ea ajută ca 
lumina să ajungă mai repede 
în satele din împrejurimi. în 
prezent se lucrează intens la e- 
lectrificarea satelor Valea Ho
tarului și Iapa. Comunele Bu- 
dești, Călinești, Giulești, satele 
Sat, Sugatag, Sîrbi au fost elec
trificate în întregime. Introduce
rea luminii electrice a făcut po
sibil ca și in comunele Ocna 

ș?Rog și intervin cu respect»./6
nești se puneau, dacă am pu
tea spune așa, temeliile adînci 
ale construcției. Mii de oameni, 
mai ales tineri, intraseră în 
forfotă, la început abia per
ceptibil, apoi în valuri, în vă
zul lumii. Oamenii 
aceștia erau în 
primul rînd con
structorii. In ori
ce colț al țării se 
vor fi aflat la ma
rea veste, au tre
sărit și-au simțit 
inima năpădită de 
o tulburătoare che
mare, de văpaia 
șarjelor viitoare. 
Și-au pus mina pe 
condei și-au scris. 
In cîteva luni, pes
te 7.000 de scrisori 
au aterizat pe bi
rourile, devenite 
temporar aerodro
muri supersolicita. 
te, ale Comitetului 
regional Galați al 
U.T.M., ale orga
nelor de partid lo
cale, ale direcției 
Combinatului și 
mai ales ale între
prinderii însărcina
tă cu construirea 
lui. După scrisori, 
au început să so-

Arta casnică, mti- 
nile gospodinelor 
vestite prin iscu
sința lor, dau via
ță minunatului port 
național, cunoscut 
nu numai în (ară. 
Colo, fabrică de 
piine, construită re
cent, dincolo dis
pensarul și biblio
teca, parcul și te
renul sportiv, toate 
construite și ame
najate, prin grija 
partidului in anii 
puterii populare, 
jac viața oameni
lor de aici mai bu
nă, mai frumoasă.

OTEA-PASENCU 
VALERIU 

elev

Sugotcg, Călinești și în satele 
Sirbi, Breb să cînte difuzoarele 
în fiecare casă.

La electrificarea și radiotâco- 
rea comunelor noastre educ o 
mar© contribuție, alături de cei
lalți cetățeni, brigăzile utem.ste 
de muncă patriotică. La Căli
nești, de pildă, majoritatea gro
pilor pentru stâlpi au fost să
pate de către membrii brigăzii 
utemiste de muncă patriotică. 
Contribuind la radioficarea sa
tului lor, tinerii din Hoteni au 
ridicat toți stâlpii, din Ocna 
Sugatag pînă la satul lor.

De bună seamă că la această 
importantă acțiune au contri
buit și tinerii electricieni de la 
întreprinderea comunală nr. 4. 
Iar cind s-a aprins lampa lui 
llici și în-satele noastre ne-am 
bucurat, împreună cu sătenii, 
uitând frigul, ploaia și vîntul 
care ne-au pătruns uneori pînă 
la piele stând în vîrful stâlpilor.

SCHELMAIZER IOSIF
electrician

Primirea de către Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne, Chivu Stoica, 
a noului ambasador al U. R. S. S.

Sîmbătă 28 ianuarie 1961, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, a 
primit în audiență de prezen
tare pe noul ambasador al

La Combinatul chimic din orașul Victoria 

A intrat în producție 
fabrica de

e- 5

formaldehidă
Zilele acestea la Combinatul 

chimic din orașul Victoria, a 
intrat în producție cu mai bine 
de 5 luni de zile înainte de ter
men fabrica de formaldehidă 
(formol).

Noua unitate chimică utili
zează ca materie primă alcoo
lul metilic ce se obține pe 
baze petrochimice în cadrul 
unei fabrici din același com
binat. Procesul tehnologic al 
noii unități este automatizat.

Formaldehidă produsă aici

sească delegații. De ce ? O să 
vedeți îndată. Să le luăm pe 
toate la rind.

Frămintați de pasiunea crea
ției, dornici de a înălța, de a 
se dedica frumosului ce se îm-

Desen de TIA PELTZ

O bătaie cu zcpcdâ la... 
înălțime. Imagine surprinsă 
pe platoul de ia Cota 1.400.

Foto : VAL PIETREANU

Prin extinderea 
metodelor Înaintate
Metalurgiștii de la Uzinele 

„Wilhelm Pieck" din Brăila, 
care s-au angajat ca în cin
stea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare să dea peste 
plan 400 tone de oțel lichid, 
au obținut in primele 25 de 
zile din această lună 230 tone 
oțel lichid peste prevederile 
planului. în scopul creșterii 
continue a producției de oțel 
a fost extinsă folosirea meto
delor Înaintate de muncă: e- 
laborarea oțelului in șarje ra
pide, suflarea oxigenului in 
cuptor in faza de topire a me
talului etc. în prezent, la elabo
rarea oțelului se folosește, in
tr-un procent ridicat, șpanui 
care se brichetează după o so
luție a inginerilor și tehnicie
nilor uzinei. Ca urmare, cos
tul unei tone de oțel a fost re
dus simțitor față de plan.

(Agerpres)

U.R.S.S. la București. I. K. 
Jegalin.

A fost de față ministrul 
Afacerilor Externe, Avram 
Bunaciu.

va fi folosită ca materie pri
mă la fabricarea cleiurilor de 
uree, a diferitelor rășini sin
tetice utilizate in industria 
produselor finite din lemn și 
a materialelor plastice.

Darea mai devreme în pro
ducție a fabricii a fost posibi
lă datorită faptului că întregul 
ei utilaj este amplasat în aer 
liber. Singura clădire a noii 
unități este cea care adăpos
tește aparatele de măsură și 
control.

bină aici și cu grandiosul, se- 
toși de lucruri mari - cu alte 
cuvinte manifestînd atitudinea 
celui mai limpede patriotism 
socialist, dovedit în muncă - 
oamenii se grăbeau să fie prin
tre primii. Aproape toate scri
sorile trădează îngrijorarea de 
a nu întârzia, de a face totul 
să fie prezenți la turnarea ce
lor dinții piloni.

O, cite feluri de a scrie, cîte 
emoții abia stăpinite in cuvinte, 
izbucnind ba ici, ba dincolo, 
în formele cele mai neprevă
zute și mai încărcate de o 
spontană poezie. Să poposim 
la cîteva.

„Subsemnata Brehai N. Do- 
chița, din satul Lungești, regiu
nea Galați, rog și intervin cu 
respect la dumneavoastră a mă 
înscrie la Combinatul siderur
gic din orașul Galați (vedeți, 
ea nu spune la viitorul combi
nat) pentru a-mi ocupa un loc 
vacant (auziți, îngrijorarea de 
a nu se fi ocupat toate locu
rile pînă să ajungă și ea !) 
de meserie rectificatoare". 
Scrisoarea continuă - și acea
stă fată de 25 de ani, care a 
muncit 5 ani la Uzinele „Stea
gul Roșu" din Brașov (unde 
bănuiesc că se află și acum) 
își împărtășește multe gînduri

DUPĂ EXAMENE -
VACANTA I

Vacanță ? Deocamdată nu, 
sintem în plină sesiune 
de fxamene. Studenții 

nu au vreme să se gindească 
cum își vor petrece vacanța. 
Ei trec acum prin zilele ve
rificării cunoștințelor, depun 
eforturi susținute pentru a 
trece cu bine examenele. Nu
meroase scrisori ale studen
ților ne aduc vești îmbucură
toare : „grupe întregi sînt 
întegraliste... Numeroși stu- 
denți au obținut note de la 
7 în sus...“ „La anul II, far
macie, din I.M.F. Cluj, 44 din 
48 de studenți au obținut nu
mai note de 9 și 10...“ Firește, 
nu lipsesc nici emoțiile ; alte 
mii de studenți mai au încă 
de susținut examene. Și vor, 
se străduiesc să le treacă cu 
succes. Abia după aceea — 
vacanța !

Totuși, în aceste zile de 
febrilă activitate universitară 
se fac intense pregătiri pen
tru vacanță. Acei studenți 
care și-au îndeplinit cu hăr
nicie îndatoririle lor școlare, 
au învățat, au obținut note 
bune, vor avea bucuria să 
beneficieze de o binemeritată 
odihnă, să trăiască zile de 
voie bună, să-și împrospăteze 
forțele pentru un nou efort 
la învățătură în semestrul 
următor. Prin grija părinteas
că a partidului, și in această 
vacanță le sînt oferite studen
ților minunate posibilități de 
recreiere. La 1 februarie, din 
cele nouă centre universitare, 
vor pleca spre stațiunile de 
odihnă trenuri cu 4.000 de 
studenți. Și timp de 10 zile, 
aceștia vor poposi în taberele 
de odihnă, organizate de 
U.A.S.R. la Predeal, Sinaia, 
Timiș, Pîrîul Rece, Bușteni, 
Tușnad, Lacul Roșu. Sinaia și 
Predealul vor deveni, în a- 
ceastă perioadă, adevărate o- 
rășele studențești, ele vor 
găzdui 1.100 de studenți și 
respectiv 1.200 de studenți.

întâlnirea (sau reîntâlnirea) 
cu tabăra studențească va fi 
plină de surprize. S-au făcut 
toate pregătirile; s-au luat 
măsuri pentru ca la casele de 
odihnă să li se asigure stu
denților tot confortul necesar 
odihnei, recreerei, distracției, 
și, firește, o masă gustoasă, 
consistentă.

Așadar, cei mai merituoși

șl o dată cu ele marea bucu
rie și mîndrie a tinereții sale 
că recent a fost primită in rîrt- 
durile partidului.

Să reținem, printre altele, 
formula : „Rog și intervin cu 
respect". In fața ademenitoa
rei perspective ce se va împlini 
cu certitudine, un bun simț 
străvechi și intuiția cu totul 
nouă a unui drept Pe deplin 
asigurat, o fac să zică „rog și 
intervin". Ce împletire semni
ficativă a vorbelor, sub pana 
ei ! In locul unor umilințe se
culare, iată, sentimentul stă- 
pînului, al omului care poate 
interveni în treburile țării, care 
sînt azi și ale lui. Sentiment în
florit cu strălucire în anii 
noștri.

Lăcătușul mecanic Mahalu 
Dumitru din Botoșani, calificat 
in meserie tot la Brașov, min- 
dru că noul combinat se va 
înălța „pe plaiurile moldove
nești" cum zice el, imploră în 
final pe tovarășii de la U.T.M. 
nu cumva să-l „descurajeze", 
adică să nu-l înscrie printre 
primii. De la Borzești trimite 
vești un tinăr sudor electric, iar 
de la Vadu-Crișului un meca-

ION BRAD

(Continuare în pag. 3-a)

Citiți
Pag. 2-a:

Citește 
și răspunde! 

Concurs-ghicitoare 
în ajutorul tinerilor 

care doresc 
să participe 
la concursul 

„Iubiți cartea"

studenți vor petrece minunate 
zile de tabără. Vacanța va fi 
prilej de odihnă, dar odihnă 
activă, bogată în activități 
educative, atractive, recrea
tive.

Programele de activitate 
ale taberelor au fost alcătuite 
cu grijă. Pe prim plan sînt 
activitățile în aer liber: 
excursii, plimbări, întreceri 
sportive, vizite. La acestea 
se adaugă un bogat program 
cultural-artistic : seri literare, 
concursuri „Cine știe, cîști- 
gă“, spectacole eto. Institute
le și casele de cultură ale 
studenților trimit Ia odihnă 
formații artistice compacte, 
care vor prezenta în fața stu
denților programe artistice. 
Pentru tabăra de la Predeal, 
spre exemplu, s-a programat 
de pe acum un montaj literar 
pe tema alegerilor de altă 
dată, tn același timp, studen
ții vor participa la activită
țile caselor de cultură din lo
calitate. Sinaia găzduiește 
campionatul universitar de 
șah.

în afara celor 4.000 studenți 
care vor pleca în tabere, de 
posibilitatea de a petrece cî
teva zile într-o stațiune de 
odihnă, la cabane, în excursii, 
vor beneficia și alți studenți. 
care pleacă în tabere de schi 
organizate de institutele de

(Continuare în pag. 3-a)

Curînd toate motoarele de 
la S.M.T. Corabia vor fi re
parate și bune pentru cam
pania agricolă de primăvară

Foto : M. CARANFIL

Minerii 
prieteni ai cărții

Minerii din Valea Jiului au a- 
cum la dispoziție peste 50 de 
biblioteci cu aproape 150.000 de 
volume din literatura beletristi
că, politică ji tehnico-științifică, 
in limbile romînă, maghiară fi 
germană. Numărul cititorilor în
scriși in fișele bibliotecilor creș
te continuu. De la începutul a- 
nului, biblioteca centrală orășe
nească din Petroșeni a fost vizi
tată de peste 1000 de cititori, 
care au împrumutat mai mult de 
3000 de cărți. Numărul cititori
lor a sporit mult în acest an și 
la biblioteca clubului minier din 
Petrila Colectivele bibliotecilor 
din Valea Jiului organizează nu
meroase recenzii, consfătuiri, seri 
literare etc.

r, (Ager preș)



„VERiFlCATI-
DE CULTURĂ GENERALĂ" Citește răspunde!

Concurs-ghicitoare în ajutorul tinerilor care doresc să participe la concursul „Iubiți cartea'*

Certificatul de alegător
In ce an a fost scrisă această poezie ?

Cine este autorul poeziei „Certificatul de alegător" din care dăm următoarele două 
fragmente ?

Așa cum de la Maiacovski știu, 
mă simt dator 

să n-o spun mai tirziu, 
acum vreau să v-o spun 

din capul locului...
E-un adevăr - și-n inimă-i dogoritor 

ca para focului :
Da... Niciodată, in trecut, 

n-ar fi putut 
să fie 

Certificatul de alegător - 
un proaspăt, viu 

izvor 
de poezie I

El e-o mindrie 
pentru cine-l are...

El e-o fereastră 
către viitor.

Certificat dealegător! Dar fiecare știe 
că nu-i fițuică, o hirtie, 

ci e coperta cărții scrise la un loc 
de-ntreaga lume muncitoare 

de la noi, 
in anii probelor de foc 

desrobitoare 
și-ai oțelirii-n luptă

- părtași părind minunii - 
și-n anii de război

și-n ăștia șase ani spre care 
rușine nu ni-i 

a privi-napoi..

20 puncte

—Inscrip tie —
Cine este autorul acestei poezii 1 In ce volum a apă

rut ea ?

„Să fii Partidului oștean 
Gata mereu in gind și-n faptă, 
Să dai o judecată dreaptă 
Și să nu tremuri de dușman.

Adaugă-i zilei zi de zi
Spor luminos de ore-muncă, 
In prima linie te-aruncă, 
Nu pregeta, nu lincezi.

Te-nscrie primul voluntar 
Cind lipsă e de bărbăție 
Și biruința ta să fie 
Steag pus pe zidul adversar.

Ești comunist, fii deci erou I 
Răspunzi de fericirea lumii 
Aici, pe suprafața humii, 
In evul luminos și nou,

15 puncte

Roman
Din ce roman a fost scos acest fragment 7

„După-amiază blîndă de 
duminică.

Străzile-s măturate, oame
nii ferchezuiți, îmbrăcați cu
rat. Numai din cind în cind 
trecea pe șoseaua satului 
cîte-un căruțaș îmbrăcat în 
țoale de toate zilele. In unele 
din aceste căruțe, se afla dea
supra celor trei rînduri de fîn 
și un rînd de fete șl flăcăi, 
iar la capătul prăjinii care 
leagă finul se puteau vedea 
cîteva traiste atîrnate. Veneau 
de la coasă, pentru ca deseară 
să poată merge la joc. Și, 
dacă le mai rămânea timp, să 
vină și la ședință. Dacă se-n- 
tîmpla să fie flăcău căruța
șul, el mina cu atîta grabă de 
se cutremura căruța, sărind, 
încît scutura și legăna trais
tele ca pe alte alea.

Sînt multe motive care-l

e aproape peste drum de că
minul cultural, încît muzica, 
cîntecul și zgomotul petrecerii 
răzbat pînă dincolo, în toată 
puterea. Fiecare ar dori să 
arunce o privire înăuntru, 
măcar un minut-două, spre 
a-și putea da seama cum ara
tă o astfel de petrecere. Deo
camdată nu se aude decît că 
mireasa l-a jucat pe bătrînul 
Gondos Păi pînă l-a dărîmat 
de pe picioare. Sînt multe de 
povestit, multe noutăți la 
care să se adune lumea să 
le asculte.

Oamenii mai în vîrstă, reze- 
mați de gardul curții căminu
lui cultural stăteau de vorbă 
despre Gondos Denes și despre 
colectivă...".

25 puncte

Teatru
Din ce piesă au fost extra

se aceste replici 7
Fovestiți-ne acțiunea piesei.

DIRECTORUL: Mi-au tele
fonat din Văliuc, dar camioa
nele trecuseră demult. Ți-am 
cunoscut băiatul cind a luat 
cuvîntul din partea U.T.M.- 
ului. Un drac fără pereche, 
care ar scăpa și din iad.

ARJOCA (cu mina pe ini
mă, s-o oprească) : Nu, nu 
trebuie să-mi dai curaj. Noi... 
eu mi-am luat rămas bun.

ADOLF (intră în fugă): Tu, 
Piter ! Durni ! Vine. A scăpat 
și a dat în gît pe toți cu as
cunzătoarea lor, Stai, omule, 
nu te pierde cu firea.

ARJOCA : Nu ? !
DIRECTORUL : Da, tova

rășe Arjoca. Stai locului că 
ți i aduc aici.

ARJOCA (lui Adolî): L-ai 
văzut cu ochii tăi ? Nu știu 
dar sînt tare ostenit și parcă 
mă cuprinde un fel de leșin 
(Privește Ia manete și-și um
flă pieptul). Hai, că mi-s gata 
să slobod ! (A trecut afară și 
bate într-un clopot de lingă 
ușă). Ia seama! Fiecare la 
locul lui.

AARON (urcă scările pla
nului I) : Stai, Piter, și nu 
deschide, că vin în delegație 
forja, și laminoarele, și fabri
ca veche.

PIȘTO (care intrase ca o 
furtună, dă mina cu Florica): 
Și mai vine cineva. Da. Pre- 
gătește-ți tată, cămașă țapănă 
și guler șimi... (Arjoca îi prin
de dreapta și cu stingă mai 
sună o dată clopotul).

PAVEL: Stai, tată. Bărbat 
și echipa lui au dat șarjă 
rapidă la cinci : prima șarjă 
rapidă. în cinstea dumitale și 
a furnalului pe care l-ai scă
pat.

20 puncfe

fac pe oameni să mine așa, 
la vremea asta, pentru a a- 
junge cît mai repede la casele 
lor. Mai întîi pentru a se îm
brăca cît mai curînd în straie 
de sărbătoare, doar cumetrii 
s-au și adunat în fața coope
rativei sau au și intrat înăun
tru, în crîșmă. Apoi, pentru 
a zăbovi să se arate privirilor 
ascuțite ale femeilor și-ale 
bărbaților așezați afară, pe 
laițe. Apoi nu e rău ca și cai
lor să le dai o oarecare faimă. 
De obicei, dacă stăpînul căru
ței mină singur simte o plă
cere cînd trece prin rîndurile 
celor ce privesc, să facă caii 
să sară, să zburde, să alerge. 
Și dacă, pe lingă toate astea, 
stăpînul căruței mai e și flă
cău, el ține să-și arate și pri
ceperea de care dă dovadă în 
minatul cailor. Fiindcă, la 
urma urmei, cine știe ? Poate

Fragment
Cine este autorul lucrării din

„— Noroc, măi tovarăși !
— Ia stai jos, Ilie, spuse An

gliei și în aceeași clipă privi
rea sa se întîlni, rînd pe rînd. 
cu a celorlalți.

Ilie văzu această privire șirea- 
tă : „Băgați de seamă, spunea 
privirea lui Anghel, să vedeți 
ce-o să-i fac eu lui Ilie acu
ma ! Numai el știe pe unde 
umblă și pe la oragnizație nu 
vrea să mai treacă !" Văzînd 
că Ilie nu vrea să se despartă 
de pearca lui de pălărie, Anghel 
se sculă în picioare i-o luă din 
mină și-i făcut vînt pe un dulap 
unde se aflau și altele. Se așeză 
apoi la loc, își lăsă fruntea în 
pămînt și se răsti la Ilie uitîn* 
du-se la el cu albul ochilor :

— Pe unde tot umbli, măi. 
tovarășe Ilie ? Noi avem treabă

care publicăm acest fragment ?

aicea și te căutăm, și tu ftai 
acasă și dormi

— Măi tovarășe Anghel! Zău! 
De ce vorbești așa ? șopti Ilie 
cu adîncă părere de rău. Zău, 
că n-am dormit ! Am stat așa 
în pat, că nu mai puteam !

Pascu și Mitrică se înveseli
ră. N-a dormit, dar a stat în 
pat. Bravo, Ilie.

— Ce, Ilie, nu cumva ești 
bolnav ? întrebă Pascu cu inte
res.

— Ei, bolnav... Eram ostenit, 
că m-am sculat de dimineață.

— Uite la Mitrică, n a dor
mit neam toată noaptea, spuse 
Anghel la fel de răstit, dar fe- 
rindu-se să nu-1 vadă Ilie cum 
lîmbește..."

15 puncte

în frunte
Cine este autorul poeziei dedicate Eroilor Muncii So

cialiste din care reproducem acest fragment ?

„De vrei în țara ta să-i știi urmașii 
Măreți și simpli, păminteni eroi, 
li vei găsi aicea, lingă noi 
Spre porțile uzinei poartă-ți pașii.

Pe fruntea lor nu stau cununi de Iau 
Dar de te oprești la unul, mai ales, 
Pe pieptul lui puternic ai să vezi 
O stea cu cinci tăișuri iuți de aur.

E semn că ai in față un erou. 
Privește-i liniștita incordcre, 
Unealta de oțel, ascultătoare 
Sub gestul zvelt și sigur, parcă nev

Privește-acest erau care supune 
împotrivirea firii, surdă, grea, 
De parcă-n orice clipă ar cădea 
Cătușele unor robii străbune.

Și cite veghi a trebuit să-nfrunte, 
Cioplind cu mintea și cu brațul dur 
In nopțile și stincile din jur, 
Ca să ajungă astăzi sus, IN FRUNTE".

15 puncte

Notații
Publicăm mai jos citeva no

tații făcute la cererea redacție) 
noastre de autorul unui roman 
cuprins în „lista cărților de 
literatură contemporană din 
R.P.R." care fac parte din bi
bliografia concursului „Iubiți 
cartea"

Recunoașteți după aceste 
rînduri, după stilul lor, des
pre ce carte este vorba 1

Romanul acesta a apărut 
mai de mult și descrie lumea 
de la sfirșitui veacului tre
cut, cu toate neajunsurile si 
minciunile ei în care, pute-- 
nic, se afirmă un reprezentant 
al burgheziei. Ea avea să ia 
tocul, in acapararea bunuri
lor, boierimii decăzute și lip
site de vlagă.

Omul acesta cercetat pe 
toate fețele firii sale este par
venitul lancu Urmatecu. El 
este înfățișat lacom și pru
dent, larg și meschin în ace
iași timp, afemeiat dar și tată 
iubitor și devotat, iubitor de 
flori și de animale, dar dis
prețuitor de oameni. Urmate
cu disprețuiește oamenii și 
își bate joc de ei de la „înăl
țimea" averii sale, după cum 
judecă el. „Aia“ — sînt rude 
sărace, milostivite cu o îmbu
cătură Ia masa lui, batjoco
rite însă cu o cruzime de ti
ran. Dar scenele cele mai ca
racteristice din roman din 
care se vede disprețul a- 
cesta al lui Urmatecu pentru 
oameni, sînt cele petrecute cu 
copiii lui popa Gose — ajunși 
un fel de caraghioși. Ei sînt 
oameni bătrîni aproape și bol
navi. Urmatecu petrece și face 
haz de mizeria lor, ba ceva 
mai mult, îi folosește la o pe
trecere să se răzbune împotri
va unui așa-zis prieten și păr
taș de afaceri pe care-l gelo- 
zește

Alături de Urmatecu, in ro
man se încheagă și o figură 
de femeie, Jurubița. care 
caută să parvină, întocmai ea 
fastul ei amant, insă cu mij
loace femeiești, de seducție. 
Iar in jurul lor. foiește o lu
me întreagă de la boier pînă 
la oamenii umili care-I ajută 
pe autor să lege și să descrie 
viața unei pestrițe și ahtiate 
lumi din Capitală, de acuma 
aproape o sută de ani.

20 puncte

Cine este autorul ilustrațiilor de mai sus ? 
Ce reprezintă fiecare din aceste desene ?

30 puncte

In ce piesă găsiți 
aceste replici ?

Notați în locul punctelor 
numele personajelor

: Ce se aude ?
— : Vreo manifestație.
— (în panică): Vin ! Să știți 

că vin 1 S-a terminat cu noi. 
Spunea Adela... (Fuge. Ușa se 
deschide și înăuntru, prăbu- 
șindu-se mai mult dă năvală, 
desfigurată, Adela).

... (țipînd): Ați auzit ? Da- 
ți-mi apă, că nu mai pot. 
Doamne, dumnezeule! (Miș
care)

...: Ce s-a întîmplat ?
— (isteric): Ce s-a întîm

plat? Ne-au nimicit, ne-au 
distrus bandiții.

: Ce vrei să spui.
~ : Nu auzi ? Ne-au prădat, 

ne-au jefuit Munca de-o via
ță întreagă s-a dus pe gîrlă. 
Pe Costică l-a oprit la fabri
că. Văitîndu-se ca țărăncile) 
Aoleu I Aoleu I (Se lasă tă
cere. Afară tumultul crește. Se 
strigă lozinci, se cîntă. Ușa se 
deschide și apare fugind spre 
ieșire, Caterina, învățătoarea)

— : Unde fugi, domnișoară 
învățătoare ? Ce e în stradă ?

... (bucuroasă): Nu știți ? 
S-a anunțat acum la radio. 
S-a făcut naționalizarea. (In 
fața tăcerii celorlalți repetă 
dur): Naționalizarea ! (Iese în 
fugă)

... (cu cumplită ură): Hoațo! 
Scorpio! (Zgomotul de afară 
crește)

... (nedumerită, către toți) : 
De ce-o înjură Adela? Și de 
ce-i ea atît de bucuroasă ? Eu 
nu mai înțeleg nimic.

•
10 puncte

Cum aplica
dl. plutonier majur... 

constituția
J

Din ce roman cuprins în bibliografia concursului „Iubiți car
tea" am extras acest fragment 7

„— Nu este adevărat ce-a 
scris acolo pe hîrtie domnul 
caporal Lindină Axente. Nu 
pot să iscălesc...

— Iscălește, mă băiatule, 
mă...

— Nu pot să iscălesc așa 
ceva, domnule plutonier-ma- 
jur...

— Ca pe dumnezeu te rog, 
mă copile, iscălește...

— Nu iscălesc...
— Iscălește, mă țîncule 

mă...
— Nu iscălesc...
— Și mai spuneai că-ți iu

bești nevasta...
— Nu iscălesc...
— Și pretindeai că-ți iu

bești copiii...
— Nu iscălesc...
— Ai șase, Gruia Popo

zină...
— Șase copii am, dar de 

iscălit nu iscălesc...
— N-o să-i mai vezi...
— Poate că nici așa n-o

că ochii vreunei fete se vor 
opri asupra lui tocmai în vre
me ce mînă caii.

Ș-apoi și cumetrii ăștia sînt 
destul de răutăcioși; ei sînt 
puși pe șotii. Dacă-ți mini 
caii-n goană, cu greu poate 
să-ți facă cineva vreun rău. 
Dar dacă-i mini la pas, te 
mai pomenești că-ți trag 
furca din căruță, ori iți dez
leagă traista din capătul pră
jinii, îți desfac căruța, ori îți 
scot cuiul de la roată, iar dacă 
nu pot face nici una din toate 
astea, se mulțumesc să-ți bage 
caii în șanțul de la marginea 
drumului. Primejdea e mai 
mare cînd ajungi în fața coo
perativei, mai ales într-o zi 
ca cea de azi. Oamenii se a- 
dună în pilcuri tot mai mari 
în fața căminului cultural; ei 
se string în grupuri, nu numai 
din pricina ședinței, ci și din 
cauza nunții. Casa cea mare, 
de piatră, a lui Szabo Mătyăș

Recunoașteți ce lu
crare a fost ilustrata 
cu desenele alăturate? 
Cine este autorul lor?

30 puncte

să-i mai văd cine știe cît. Pînă 
la primăvară au tot timpul 
să moară de foame...

— Pentru ultima oară îți 
spun, Gruia Popozină, iscă
lește I

— Nu iscălesc...
— Caporal Blajinu Aurel...
— La ordin, să trăiți, dom

nule plutonier-major...
— Începe aplicarea consti

tuției...
— Am înțeles, să trăiți, 

domnule plutonier-majur! În
cep să-i aplic constituția ares
tatului Gruia Popozină.

Rumînul cu fața galbenă- 
pămîntie sta nemișcat în mij
locul cancelariei, mototolind 
mereu cu amândouă mîinele 
căciula veche, ruptă în fund 
și tocită pe margini. Acum 
Gruia Popozină nu se măi 
întreba dacă mai are rost s-o 
puie pe fereastră. El vedea că 
pe fereastră se aflau două 
glastre cu mușcate, iar muș
catele erau înflorite și florile 
catifelate erau roșii ca sîn- 
gele".

20 puncfe



Tineri candidați ai F.D.P.

Un „veteran"
al panoului de onoare
■ < uncitorii din schimbul de 

JYl dimineață se pregăteau 
de plecare. Unii își pă

răsiseră deja locurile de mun
că. Tînărul lăcătuș Vasile Mi
cuța, care lucrează în atelie
rul de întreținere și reparații 
al Întreprinderii Textile din 
Lugoj, ajunsese la poarta în
treprinderii cînd se auzi stri
gat din urmă. Se întoarse și-l 
văzu pe maistrul Ion Cărăbaș 
făcîndu-i semn cu mîna. Făcu 
calea întoarsă.

— S-a defectat un război, 
din acelea la care au lucrat 
băieții din atelier, îi spuse 
omul pe un ton care arăta în
grijorare. N-ai vrea 
tîrzii, să ne dai o 
mină de ajutor ? 
Trebuie să-l pu
nem la punct, să 
nu stea. E nevoie 
de priceperea ta!

Vasile Micuța 
nu spuse o vorbă. 
Dintr-un semn fă
cut cu mîna, bă- 
trînul maistru în
țelese aprobarea 
tînărului lăcătuș. 
Se întoarse în a- 
telier, își luă ci- 
teva scule, și se 
prezentă în hala 
războaielor. După 
vreo două ceasuri, 
timp în care des
făcuse o 
piese, și se vîrîse 
complicata mașină, 
j se vedeau

bună

sa mai in-

atfa : e destul ca un război să 
funcționeze ca ceasul și țesă
toarele să se gîndească ime
diat că el a trecut prin mîi- 
nile tînărului lăcătuș.

Vasile Micula s-a afirmat ca 
un tînăr cu o înaltă conștiință 
socialistă nu numai în fabrica 
lui, ci în multe alte activități. 
Ca portretul moral al acestui 
utemist să fie și mai întreg, 
este suficient să arătăm că el 
a obținut performanțe de ră
sunet în activitatea sportivă. 
Este campion republican la 
lupte pe anul 1960. A cucerit 
numeroase medalii la con
cursurile internaționale, cla- 
sîndu-se pe locuri fruntașe, ri- 

dicînd prestigiul 
sportului romî- 
nesc peste hotare.

Din Lugoj, este 
chemat deseori la 
gospodăria colec
tivă din care face 
parte tatăl lui să 
repare ba o mași
nă, ba alta. Dese
ori, împreună cu 
tinerii din atelie
rul său, merge la 
strîns fier vechi, 
ori la cine știe ce 
altă treabă gos
podărească. Tre
buie să spunem 
că și aici este 
primul. Ca dovadă 

lui colecție de me-

Membrii brigăzii artistice de 
agitație de Ia „Țesătoriile 
Reunite'1 din Capitală pre
gătesc intens viitoarea pre
mieră. Cu ocazia zilei de 5 
martie ei vor prezenta un 
nou spectacol. In fotografie : 
Membrii brigăzii artistice de 
agitație repetind un cuplet 

din viitorul spectacol.
Foto : AGERPRES

După examene-vacanța!
(Urmare din pag. I-a)

Învățământ superior. Din in
stitutele de învățământ supe
rior bucureștene vor pleca în 
astfel de tabele circa 1.000 de 
studenți. Mii de studenți își 
petrec, așadar, vacanța în 
inima munților, în pitoreștile 
stațiuni ale patriei.

Alți studenți vor rămîne în 
orașe, în centrele universita
re. Și pentru aceștia se pregă
tesc activități atractive, re
creative, cu un bogat conți
nut educativ. Casele de cul
tură ale studenților, precum 
și cluburile institutelor de în- 
vățămint superior fac pregă
tiri intense pentru a oferi 
studenților un program care 
să-i atragă — un adevărat 
program de vacanță. Aici se 
va concentra în vacanță, în
treaga activitate a studenților.

Fără îndoială, programele 
caselor de cultură vor cu
prinde activități închinate e- 
venimentului de seamă din 
viața poporului — alegerile de 
deputați in Marea Adunare 
Națională și in Sfaturile Popu
lare. La Casa de cultură a 
studenților „Grigore Preotea
sa- din București, spre ex«n-
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j se vedeau decît vîrfurile 
picioarelor, și se auzeau doar 
icnirile care trădau eforturile 
ce le depunea, Vasile Micula 
reuși să repare războiul, și 
să-l facă să funcționeze. Țe- 
sătoarea, maistrul, îi mulțu
miră pentru efortul depus. El 
se despărți de ei zîmbind.

Asemenea fapte s-au înscris 
multe, nenumărate în biogra
fia tînărului muncitor. Ele 
s-au adunat una lingă alta, 
adueîndu-i un prestigiu și o 
stimă binemeritată. Oamenii 
din această mare întreprinde
re textilă îl cunosc bine pe 
utemistul Vasile Micula, îi știu 
meritele în producție, ti cu
nosc faptele. Nu s-a tntîm- 
plat odată măaar să refuze o 
sarcină sau să nu răspundă la 
vreo chemare. De aceea nu se 
miră nimeni că fotografia lui 
nu a dispărut niciodată de pe 
panoul fruntașilor, deși mulți 
din cei din jurul lui sînt mai 
noi. Deși foarte tînăr — are nu
mai 24 de ani — la panou e 
veteran. Sub chipul său a ră
mas mereu aceeași propoziție, 
care concretizează și caracte
rizează foarte bine caracterul 
acestui tînăr, activitatea și 
hotărîrea lui: „face reparații 
de cea mai bună calitate". A 
rămas conținutul propoziției 
dar scrisul s-a schimbat în fie
care lună. Este firesc să fie

în marea
dalii se află și insigna de bri
gadier al muncii patriotice. 
Anul trecut numai, a strîns 
mii de kg de fier vechi, a să
pat zeci de metri cubi de pă- 
mînt la o conductă, a lucrat 
după amieze întregi pe șantie
rele noilor blocuri, ori pe a- 
celea de înfrumusețare a ora
șului. Oare toate aceste amă
nunte nu spun nimic asupra 
viitoarelor lui atribuții ? Se 
pare că da, și încă într-o mă
sură foarte mare. Cînd a 
propus candidat pentru 
cumscripția electorală regiona
lă nr. 36 Lugoj, ca să fie ales 
deputat în Sfatul Popular Re
gional Timișoara, oamenii s-au 
gindit foarte bine la calitățile 
lui. Se cede asta ți din cutrin- 
tul lor. Spicuim cîteva fraze. 
„Este un muncitor fruntaș, 
este un sportiv adevărat" (di
rectorul întreprinderii, tovară
șul Dumitru Șerbănescu). „E 
modest, din cale afară de mo
dest, față de meritele lui, în 
producție, în activitatea ob
ștească și în viața sportivă. E 
un băiat săritor, care-i pre
zent acolo unde-i mai greu și 
ori de cîte ori i se cere" 
(maistrul Ion Cărăbaș). „E un 
tînăr de la care am învățat 
multe și care s-a dovedit a 
fi un bun gospodar" (Tepeș 
Florea, lăcătuș). Comentariile 
sînt de prisos !
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Zeci de mii de tineri care 
împlinesc pină la 5 martie 18 
ani vor vota pentru prima oară, 
în vederea acestui eveniment 
ccsele alegătorului din diferite 
regiuni ale țării 
programe speciale

„Joia tineretului", 
la casa alegătorului 
Valea Seacă — raionul 
Humorului a avut ca 
,,Cinstea de a vota pentru 
oară". Au fost invitați să 
âpe peste 100 de tineri, 
ascultat cnvintul unor 
mai vîrstnici care le-au 
despre alegerile din trecut, în 
același timp, ei au primit răs
punsuri la întrebările puse în 
legătură cu prevederile legii e- 
lectorale, tehnica votării ți al
tele. „Joia tineretului" 
cheiat cu un program 
consacrat alegerilor.

Asemenea manifestări 
avut loc ți la alte case 
gătorului din regiunea 

regiunea Hunedoara 
pînă acum înscriși în lis- 

electorale 44.800 tineri 
vor vota pentru prima dată.

Box
• In sala de festivități a 

binatului Poligrafic „Casa 
teii1 va avea loc astăzi diminea
ță cu începere de la ora 10, o 
reuniune de box in cadrul că
reia se vor desfășura finalele 
primei faze a campionatelor re
publicane de juniori și seniori 
( calificare).

Haudbal în 7
• Sala sporturilor Floreasca 

a găzduit sîmbătă seara două 
interesante partide internaționa
le de handbal în 7. Selecționata

orașului București a avut ca 
adversar echipa Banja Luka 
(Iugoslavia) pe care a învins-o 
cu 20—14 (9—7).

în deschidere, echipa de ti
neret a orașului București a re
purtat o victorie de prestigiu, 
eîștigînd cu 24—18 (12—12) în 
fața experimentatei reprezentati
ve a Budapestei.

Volei
• Astăzi în Capitală ți în țară 

au loc jocurde eriei de-a 11 -a 
etape a campionatului republi
can masculin de rolei. Incepind 
de la ora 8.39 spectatorii bucu-
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Dintre ei, un număr însemnat a 
participat la diferite întîlniri 
cu fruntași în producție, cu acti
viști de partid ?i de stat.

(Agerpres)VASILE CĂBULEA

„Steaua tăcerii".

Cineaștii din R. D. Ger
mană și R. P. Polonă au 
avut o buna inițiativă 

atunci cînd au trecut la. ecra
nizarea în comun a romanului 
„Steaua tăcerii" al scriitorului 
polonez Stanislav Lem. Aceas
ta deoarece Lem făurește con
flicte interesante, caractere 
puternice, situații dramatice, 
totul purtînd amprenta unei 
prodigioase fantezii. (Vezi de 
pildă și romanul „Norul lui 
Magellan" apărut în traduce
re în Editura Tineretului). Im
portant în primul rind este 
însă faptul că aventurile pal
pitante, întorsăturile 
tate de situații se 
desfășoară pe un 
fond bogat de idei 
pline de conținut 
educativ.

Acțiunea filmu
lui este declanșată 
de găsirea în de
șertul Gobi, care suferă mari 
transformări fertile, a unui 
obiect identificat a fi un me
saj trimis Pămîntului de lo
cuitorii de pe Venus. Prin 
acest mesaj se anunță o agre
siune pusă la cale de venu- 
sieni împotriva planetei noas
tre. Se hotărăște trimiterea în 
recunoaștere spre Venus a ra
chetei „Kosmocrator 1“ pusă 
la dispoziția astronauților de 
către Uniunea Sovietică. Echi
pajul va fi alcătuit din opt 
oameni: un sovietic, un ame
rican, un polonez, un german, 
un indian, un chinez și un 
negru, ultimul membru al 
grupului de temerari călători 
fiind o doctoriță japoneză. 
Iată dintru început opărind cu 
limpezime mesajul despre fră
ția între popoare în lupta pen
tru asigurarea păcii și pentru 
progresul umanității.

Acest mesaj este amplificat 
pe parcursul acțiunii prin 
fapte noi și interesante. Ast
fel, ajunși pe Venus, astronau- 
ții constată urmele unei civi
lizații altădată înfloritoare, 
acum distrusă, văduvită de 
ființele vii ce au creat-o. Ce 
s-a întîmplat ? Pregătind ata
cul împotriva Pămîntului, ve- 
nusienii s-au lansat în expe
riențe necugetate cu energia 
atomică, a survenit o explo
zie uriașă și pieirea într-o 
moarte groaznică a celor ce 
se pregăteau să ucidă pe alții. 
Se desprinde din această tra-

neaștep-
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gedie o concluzie limpede : 
forțele uriașe ale materiei să 
fie folosite numai în scopuri 
pașnice, ferindu-se omenirea 
de un sfirșit înfiorător.

Ceea ce impresionează foar
te plăcut pe lectorul operelor 
lui Lem este faptul că ele rint 
caracterizate nu numai de o 
pastă informare științifici 
bine fundamentată, ci și de o 
reală valoare literară. Acestei 
valori i s-au adăugat meritele 
ecranizării. Cunoscutul regi
zor german Kurt Maetzig a 
folosit din plin toate posibili
tățile de spectaculos pe care 
le ofereau decorul instalatulor 

tehnice ale viito
rului, a dat un 
ritm foarte adec
vat acțiunii, star
turilor magnifice 
ale rachetelor in- 
terastrale, aventu
rilor din plane

ta cu civilizația distrusă. 
Actorii (de asemenea re
prezentând diferite națiuni : 
sovieticul Postnikov, germa
nul Gunther Simon, japoneza 
Ioko Tani, polonezul Ignacy 
Machowschy etc.) au fost în
drumați pentru a realiza cu 
pregnanță caracterele eroilor 
filmului. Astronauții apar ast
fel foarte convingător contu
rați în acțiune. Americanul 
Hartwig pleacă în expediție, 
sfidînd conducătorii trustului 
care nu văd cu ochi buni co
laborarea științifică interna
țională în scopuri pașnica. 
Savantul indian este îndră
gostit și chiar obsedat de cifra 
în timp ce inginerul polonez 
realizează adevărate perfor
manțe în domeniul automati
cii (creează de pildă robotul 
Omega care, pe lingă alte ope
rații, joacă perfect șah. dă mat 
adversarii și, uneori, doar din 
cumsecădenie, se lasă bătut). 
Deosebit de emoționant apare 
în final sacrificiul celor trei 
savanți — chinezul Cen-Yu, 
africanul Talua și germanul 
Brinkmann — care-și dau via
ța pentru a-i salva pe tovară
șii lor.

Vizionînd „Steaua tăcerii", 
tînărul spectator se află nu 
numai în fața unui reușit film 
artistic, ci și a unei opere ca- 
re-i deschide și mai mult gus
tul pentru știință, pentru cu
ceririle tehnice ale viitorului.

B. DUMITRESCU
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Tenis de masă
• Ctrzpincaîele interaițio- 

nale de îeaîs de masă ale B. S. 
Cehc^Ti^ ii început ]a Praza 
cu dr*iâ«crar*a probei de dublu 
mixt. Cuplul r<wnin Rida Negu- 
lescu—Ge’.a Pitica * înv in* în 
primul tur eu 3—0 pe Șvab— 
Kinkotâ <R. S. Cehoslovacă), 
îar în tund doi a eliminat tot 
cu 3—0 perechea Garerinski— 
Novoryt (K P- Polonă).

La campionate parîicipâ s 
tivi din Bebda» R. P Uni 
R. D. Germani. R P. Pol 
Austria, R. P. Rominâ R 
Cehoslovaci.

piu, sînt proiectate : o întâl
nire cu scriitorul Demostcnc 
Botez, candidat pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, un spec
tacol intitulat „Țara noastră 
în cîntec și joc", un alt spec
tacol dat de o formație artis
tică a Casei Centrale a Arma, 
tei care va cuprinde de ase
menea, un program închinat 
alegerilor etc. Desigur, aceste 
programe de activități pot fi 
mult îmbogățite. în timpul 
scurt care a rămas pînă Ia 
vacanță, comitetele U.T.M. 
ale centrelor universitare și 
Consiliile U.A.S. din aceste 
centre trebuie să îndrume în 
continuare casele de cultură 
ale studenților și cluburile 
pentru a-și îmbunătăți pro
gramele de vacanță, ca aces
tea să fie cît mai interesante, 
să cuprindă spectacole, seri li
terare, reuniuni, concursuri, 
activități de club etc. Intr-un 
cuvânt, trebuie să existe o 
preocupare susținută pentru 
ca vacanța studenților să 
constituie un prilej de odihnă 
activă, plăcută, reconfortantă.

Pînă la vacanță le urăm 
studenților succes la exame
ne, pentru ca zilele de recre- 
ere să vină ca o binemeritată 
răsplată, pentru ca ei să se 
poată bucura din plin de con
dițiile minunate care le sînt 
oferite de statul nostru de
mocrat—popular, de către 
partid, pentru odihnă și voie 
bună.

Cartea tehnica — la îndemîna fiecărui muncitor
(Urmare din pag. I-a)

.-am creat noi înșine cite o 
bibliotecă personală de spe
cialitate. Experiența noastră a 
dat bune rezultate. Păcat însă 
că nici cabinetul tehnic, nici 
organizația U.T.M. n-au între
prins acțiuni pentru extinde
rea unor asemenea acțiuni și 
în celelalte sectoare ale uzinei. 
Mai mult decît atît: experien
ța n-a fost folosită în mod su
ficient 
brigăzi 
retului

nici de către celelalte 
de producție ale tine- 
din secția noastră.

Ce face cabinetul 
tehnic ?

— Răspunderea principală 
popularizarea cărții 
revine, după cum 
inginerul Vasilescu Vladimir, 
cabinetului tehnic. Trebuie să 
spun însă că la succesele ob
ținute pînă în prezent pe a- 
ceastă linie, cabinetul tehnic 
are foarte puține merite, el 
fiind, de foarte mult timp, a- 
proape complet dezorganizat. 
Ca urmare a acestei situații, 
în afara unor scurte recenzii 
citite din cînd în cînd la sta
ția de radioamplificare sau 
publicate în ziarul de uzină 
„Metalurgistul11, nici bibliote
ca și nici cabinetul tehnic nu 
întreprind vreo altă acțiune de

în 
tehnice 

ne arăta

popularizare a cărții tehnice.
Să fiu mai explicit. Există 

două posibilități în această 
privință. Una — să stai pasiv 
și să... aștepți creșterea (de la 
sine !) a numărului cititorilor, 
să aștepți venirea lor spre 
cartea tehnică. Și alta — să 
întreprinzi acțiuni de așa na
tură încât cartea tehnică să 
ajungă în mîna fiecărui mun
citor. Din păcate, la noi se 
practică, și nu numai la bi
blioteca pe uzină, dar și la 
bibliotecile pe sectoare prima 
metodă : așteptarea pasivă.

Prima măsură pe care cred 
că trebuie s-o ia conducerea 
uzinei este să reorganizeze ca
binetul tehnic. Apoi, să-și 
pună cu seriozitate problema 
folosirii cadrelor de tehnicieni 
și ingineri în vederea răspân
dirii cărții tehnice. Inițiativa 
lansată de comitetul U.T.M. al 
Uzinelor de tractoare „Ernst 
Thălmann11 din Brașov : „în 
jurul fiecărui tehnician și in
giner — 5 cititori de cărți teh
nice11, mi se pare a oferi multe 
posibilități în această privință.

vesc deoarece nu sînt legate 
prea mult de specificul uzinei 
noastre, construcția instala
țiilor modeme de foraj și ra
finare — spunea inginerul 
Cioată Mircea, tehnologul sec
torului montaj agregate mari. 
Dintre cărțile existente în bi
blioteca pe uzină, ca și în bi
bliotecile pe sectoare, multe 
cărți sînt sau prea generale 
sau la un nivel greu accesibil 
muncitorilor. Lipsesc totodată 
din bibliotecă manuale în le
gătură cu problemele de mon
taj și lăcătușerie, deosebit de 
necesare muncitorilor care ur
mează cursurile de ridicare a 
calificării sau alte manuale ca 
„Tehnologia metalelor11, „Ba
zele strungăriei11, „Organe de 
mașini11, „Tratamente termice11, 
„Fonte și oțeluri11 etc., sînt în- 
tr-un număr cu totul insufi
cient. în biblioteca sectorului 
montaj agregate mari, 
ții foraj, veți găsi 
„Călăuza zidarului11, 
roase studii ale unor
micieni editate de I.D.T. etc.

Lipsa de interes pentru pro
curarea cărților tehnice nece
sare se face deosebit de mult 
simțită în acest sector. Dova
da acestei lipse de interes a 
conducerii uzinei, a ■ cabinetu-

lui tehnic este și faptul că, In 
sector, există (de 3 ani) o ma
șină de echilibrat pe care n-o 
putem folosi neavînd docu
mentația de studiu necesară, 
deși procurarea ei nu 
portă mari greutăți.

com.

Cîteva concluzii
Este ciudat că o inițiativă 

valoroasă, aceea a brigăzii 
condusă de tînărul Nicolae 
Bîriează, a putut să fie privi
tă cu nepăsare de comitetul 
U.T.M. timp de mai mult de 
un an. La fel de curios este și 
faptul că vechea inițiativă a 
organizației U.T.M. de la Uzi
nele „1 Mai" Ploiești - „Fie
care inginer să se ocupe de 
ridicarea calificării unui grup 
de tineri muncitori" 
folosită în
spre studiul cărții 
unui număr cit mai mare de 
tineri muncitori. Folosirea ti
nerilor ingineri și tehnicieni 
ar fi dat, în această privință, 
multe rezultate bune.

O atenție deosebită trebuie 
acordată îmbogățirii bibliote
cii tehnice a uzinei cu cărțile 
tehnice necesare, potrivit sar
cinilor de producție ale uzi
nei și in număr corespunzăto<

n-a fost
vederea atragerii 

tehnice a

Mai 
de

multe cărți 
specialitate
adevărat că bibliote- 
numără multe volu-

— Este 
ca uzinei 
me. Trebuie să spun însă că 
foarte multe cărți nu ne șer

instala- 
însă... 

nume- 
acade-

De asemenea, existența unor 
biblioteci pe sectoare la numai 
10 din cele 25 de sectoare cite 
există în uzină, este cu totul 
insuficientă. Va trebui ca mă
rind numărul lor, ele să fie 
dotate cu cărțile necesare. 
Responsabilii acestor biblioteci 
trebuie să fie tineri tehnicieni 
sau ingineri întreprinzători, 
capabili să dea tinerilor citi
tori îndrumările tehnice nece
sare, să poată recomanda mun
citorilor cărțile de studiu cele 
mai potrivite, adică exact ceea 
ce nu se face la sectorul ca- 
zangerie al uzinei, unde res
ponsabilul bibliotecii tehnice 
este femeia de serviciu.

Conducerea Uzinei „1 Mai", 
cabinetul tehnic, comitetul 
U.T.M., vor trebui să analize
ze în mod serios problema or
ganizării unor acțiuni concre
te, eficiente de atragere a 
unui cit mai mare număr de 
tineri muncitori spre studiul 
cărții tehnice. Pentru aceasta 
trebuie studiate și extinse, in 
primul rind inițiativele și ex
periențele valoroase existente 
în uzină, în așa fel îneît car
tea tehnică să poată veni în 
mod eficient în sprijinul 
luptei tinerilor muncitori pen
tru îmbunătățirea continuă a 
calității produs el oț.

Concurs pentru
Teatrul Național 

din București
Ministerul învățămîntului și 

Culturii, împreună eu Comitetul 
de stat pentru construcții, ar
hitectură și sistematizare și 
Uniunea Arhitecților din R. P. 
Romină au inițiat un concurs 
de arhitectură pentru construirea 
Teatrului Național " ~
vești.

Durata concursului 
luni, începînd de la 
1961.

Regulamentul concursului pre
vede acordarea de premii celor 
mai bune proiecte. Regulamentul 
concursului, precum și alte in
formații, se pot lua de la Secto
rul de studii și documentare al 
Uniunii Arhitecților din R. P. 
Romină, str. Episcopiei nr. 9j 
București,

din Bucu-

este de 3
1 februarie

<•

Sesiunea de comunicări 
științifice ICECHIM
în zilele de 

nuarie a avut 
cea de-a IV-a sesiune de co
municări științifice a Institu
tului de cercetări chimice 
(ICECHIM).

Sesiunea a făcut un bilanț 
al activității de cercetare ști
ințifică a institutului îndrep
tată în direcția îndeplinii sar
cinilor ce îi revin din Directi
vele Congresului al III-lea al 
partidului.

26, 27 și 28 ia- 
loc în Capitală

Premii de vechime
pentru siderurgiști

în fiecare an muncitori, ingi
neri. tehnicieni din numeroase 
ramuri industriale primesc. ca 
urmare a grijii partidului ți 
guvernului, premii de vechime 
pentru îndelungată ți rodnică 
activitate în producție.

Suma totală care se plătește 
drept premii de vechime pe a- 
nul 1960 * ‘ ..................
derurgice 
nereu de 
nisterului 
ridică la 
oane lei. 
plătite siderurgițtilor

in

în întreprinderile si- 
«i exploatările de mi- 
fier, aparținând Mi- 
Industriei Grele, se 
aproximativ 25 mili- 
Premiile de vechime 

* r hunedo- 
reni, de exemplu, se ridică la 
peste 4 milioane lei. Tehnicia-

nul furnalist Gheorghe Roman, 
care lucrează aici de 25 de ani, 
■ primit 6.835 lei, iar maistrul 
laminator Iosif Trifu, unul 
cei mai vechi Iaminatori 
combinatului, 4.800 lei.

Premii asemănătoare au 
mit și maistrul furnalist Alexan
dru Sucin, cu 25 ani vechime 
in cimpul muneii, furnalistul 
Aurel Bozog și alții de la Uzi
nele „Victoria" din Călan.

Zilele acestea s-au plătit pre
mii de vechime și siderurgiști- 
lor de la Uzinele „Industria 
Sârmei" din Cîmpia Turzii și 
„Republica11 din București.

(Agerpres)

din 
ai

pri-

Castelul Peleș, iama.
Foto : VASILE RANGA

„Rog și intervin cu respect
(Urmare din pag. I-a)

nic de locomotivă Diesel și un 
lăcătuș excavatorist De la 
caz vine o scrisoare mai lungă 
și mai deosebită. Semnificațiile 
ei se desprind ușor din text. 
După ce a citit în „Scînteia 
tineretului" un articol scris de 
primul secretar al Comitetului 
regional Galați al U.T.M., ti- 
nărul nostru începe : „Am vă
zut inițiativa frumoasă de a 
construi marele combinat side
rurgic numai cu brațe de mun
că din regiunea Galați. Ni se 
face o nedreptate celor care 
am lucrat la hidrocentrala de 
la Bicaz. A fost greu de prima 
dată și la noi - acum marea 
hidrocentrală este terminată. 
Ne-am sfătuit mai mulți să ve
nim la Galați să ajutăm, 
nu faceți cumva să 
miți“. După ce mai 
că el a lucrat și la 
laminorului de țevi 
man, avînd singurul 
nu și-a schimtiat meseria 
strungar cu cea de laminorist, 
pe care o socotește „mai băr
bătească11, tînărul solicitant în
cheie : „De aceea, 
scrieți în caietul dv. 
strungarul Seplican V.
(eu sînt din regiunea 
Cu salutări tovărășești 
uitați că și eu sint constructor".

Comentariile sînt aproape de 
prisos. Oricine înțelege starea 
de spirit a acestui om mîndru 
de titlul de constructor, cîști- 
gat, se vede, în locuri ce poar
tă nume cu care se mindrește 
azi țara întreagă. El s-a sfă
tuit cu alții, ca fiind mai încer
cați, să vină să-i ajute pe gălă- 
țeni. E pentru ei o datorie de 
conștiință, de onoare. Cum ai 
putea să. nu înțelegi, să te 
opui acestui superb și mîndru 
zbor ?

In fața peisajului uman con
temporan, fără să vrei, gându
rile îți alunecă în urmă, la 
anii vechilor rînduieli. Cum a- 
rătau oamenii atunci? Prin 
absurd vorbind, dacă în anii 
cînd majoritatea acestor tineri 
se nășteau, s-a.r fi anunțat 
construirea unui asemenea gi
gant industrial, cine 
grăbit spre Galați ? 
grăbit s-ar fi grăbit 
destulă lume. Mai intîi șome
rii, oamenii fără pline. Apoi 
mulți tineri hăituiți de viață, 
vagabonzii fără nici o meserie

Bi-

Să 
nu ne pri- 
povestește 

construcția 
de la Ro- 
regret că 

de

vă rog 
si pe 

Nicolae 
i Cluj), 

și nu

s-ar fi 
Că de 
și atunci

if•••
= și, desigur, mulți țărani să
raci lipiți pămîntului ar fi fu
git din fața perceptorilor și 
vătășeilor domnești.

Și astăzi cine se îndeamnă 
Ia drum ? Ce meserii au oame
nii ? In afara celor amintite 
mai sus, transcriu de pe o ce
rere colectivă alte cîteva : 
electrician, normator, mecanic, 
strungar, instalator, agricultor, 
tâmplar, tîmplar mecanic, trac
torist rutier, fierar betonist, șo
fer etc., etc. Sute de meserii 
de înaltă clasă. Oameni cu 
rosturi bine precizate în angre
najul marilor uzine, șantiere, 
gospodării agricole colective și 
de stat, peste tot în țară.

In scris și verbal, alături de 
acești muncitori, își exprimă 
zilnic dorința de a merge la 
Galați sute și sute de ingineri.

Cum se vede, .are cine con
strui.

In timp ce tovarășul 
troche “ 
general 
explica 
dinții 
acum la început, este asigura
rea pregătirii cadrelor, de 
care vor avea mare nevoie 
peste doi ani, la ușa proaspăt 
vopsită a biroului său bătea o 
nouă delegație de muncitori.

Dumi- 
Constantin, directorul 
al Combinatului, îmi 

amănunțit că pentru 
problema problemelor,

Erau cunoscuți fruntași în mun
că de la o mare uzină din 
Brăila și veniseră, înfruntând 
crivățul, ca să smulgă personal 
directorului o promisiune că 
vor fi chemați în prima zi, la 
deschiderea șantierului.

In clădirea de la Țiglina, pe 
cimpul de lingă Galați, tocmai 
se instalau în 
nele moderne, 
Deocamdată, 
ușă le țineau 
vor începe să 
te ții !

acea zi telefoa- 
cu multe linii, 
ciocăniturile în 
locul. Dar cînd 
zbîrnîie, apoi să 

Parcă-i văd pe tinerii 
proiectanți din clădirea de vi
zavi cum vor tresări în fața a- 
paratelor lor „lsis“. Clocotul 
primăvăratec al uriașului cî-mp 
va începe în plină iarnă cu 
cîntecul telefoanelor. Construc
torii nerăbdători nu se lasă cu 
una cu două, 
bajul concret 
lor ce mușcă 
tonierelor ce 
armătura de 
meliilor neclintite, 
plină de mîndria 
lor, mi-ar fi tare 
și eu primele cuvinte de acest 
fel. Și dacă ar fi să fac o ce
rere pentru a nu scăpa acea
stă ocazie unică în viață, aș 
începe tot cu formula : „Rog și 
intervin cu respect11.,.

Lor le place II tri
al excavatoare- 
pămîntul, al be- 

vor 
oțel

turna peste 
cimentul te-

Cu inima 
constructori- 

drag să aud
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Victorii ale oamenilor sovietici 
in construcția desfășurată 

a comunismului
Toate republicile unionale din U.R.S.S. 
și-au îndeplinit planul pe I960 —

MOSCOVA 28 (Agerpres). 
— TASS transmite: Toate 
republicile unionale d i n 
U.R.S.S. au îndeplinit planul 
pe 1960 atît la producția glo
bală, cît și la majoritatea 
principalelor tipuri de pro
duse industriale.

In comunicatul Direcției Cen
trale de Statistică a R.S.F.S.R. 
se arată, printre altele, că 
producția a crescut în aceas
tă republică, cea mai mare 
din Uniunea Sovietică, cu 9 
la sută în comparație cu 1959 
față de 7,6 la sută cît preve. 
dea planul.

Potrivit datelor provizorii, 
venitul național al R.S.F.S.R. 
a crescut, în prețuri compa
rabile, cu 8 la sută față de 
anul 1959. In toate ramurile 
economiei naționale a fost în
cheiată trecerea muncitorilor 
și funcționarilor la ziua de 
lucru redusă — de 7 și 6 ore.

Comunicatul Direcției Cen-

trale de Statistică a R.S.S. 
Tadjice subliniază că în 1960 
producția de energie electrică 
a crescut cu 109 milioane 
kWh în comparație cu 1959.

In Gruzia, planul produc
ției globale a fost îndeplinit 
în proporție de 102 la sută, 
întreprinderile din republică 
au livrat 23.900 tone de fon
tă, 20.300 tone de oțel și 
25.700 tone de laminate peste 
prevederile planului.

In comunicatul Direcției 
Centrale de Statistică a R.S.S. 
Lituaniene se subliniază că 
anul care a trecut a fost mar
cat prin succese în dezvolta
rea tuturor ramurilor econo
miei naționale, prin ridicarea 
bunăstării materiale a locui
torilor acestei republici. Pen
tru oamenii muncii din Li
tuania statul a construit 
580.000 metri pătrați de su
prafață locuibilă.

încheierea lucrărilor Plenarei
C.C. al P.C. din Ucraina

KIEV 28 (Agerpres).—TASS 
transmite: La Kiev și-a încheiat 
hr îrile Plenara Comitetului 
Cer ral al Partidului Comunist 
din Ucraina. în decurs de trei 
zile a fost discutat raportul cu 
privire la rezultatele Plenarei 
din ianuarie 1961 a C.C. al 
P.C.U.S. și cu privire la măsu
rile pentru dezvoltarea continuă 
a agriculturii republicii prezen
tat de Nikolai Podgomîi, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina,

Toți cei care au luat cuvîntul 
la dezbateri au aprobat în una
nimitate hotărârile Plenarei din 
ianuarie a C.C. al P.C.U.S.

La Plenară a rostit o amplă

cuvîntare Nikita Hrușciov, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Participanții la Plenară au 
adoptat o hotărîre în care se 
subliniază că ucrainenii apre
ciază sosirea în Ucraina a lui 
Nikita Hrușciov, participarea lui 
activă la lucrările Plenarei, sfa
turile și indicațiile sale prețioa
se, ca fiind încă o manifestare 
a grijii multilaterale a Partidu
lui Comunist, guvernului sovietic 
pentru dezvoltarea producției 
agricole a Ucrainei, pentru ridi
carea continuă a bunăstării oa
menilor sovietici.

împotriva politicii revanșarde

Plenara C.C. al P.P.R.M.

U.R.S.S. se află 
în frunte'*

WASHINGTON 28 (Ager
pres). — La 27 ianuarie din 
dispoziția președintelui Ken
nedy, agenția de informații 
a S.U.A. — U.S.I.A. a dat pu
blicității două rapoarte pri
vitoare la sondajele făcute 
anul trecut în rîndurile opi
niei publice din unele țări 
ale Europei occidentale și 
în care se scoate în eviden
ță scăderea prestigiului 
S.U.A. în străinătate.

Unul din aceste rapoarte, 
datat 10 octombrie 1960 și 
bazat pe anchete întreprin
se in Anglia, Germania oc
cidentală, Franța, Italia și 
Norvegia, conține, printre 
altele, următoarele aprecieri :

Opinia publică consideră 
că Uniunea Sovietică se află 
înaintea S.U.A. in ce pri
vește realizările cosmice. 
Domină de asemenea con
vingerea că U.R.S.S. va con
tinua să dețină primul loc 
în acest domeniu în urmă
torii zece ani. In toate țările 
în care a fost efectuat son
dajul, cel puțin 53 la sută 
din cei întrebați și-au 
exprimat părerea că U.R.S.S. 
se află în frunte și cel mult 
15 la sută că S.U.A. dețin 
primul loc. Progresul econo
miei sovietice „a convins po
poarele străine că Rusia eli
mină cu repeziciune decala
jul economic dintre ea ți 
Statele Unite". Raportul sub
liniază de asemenea că 
„vest-europenii consideră că 
sovieticii au o încredere mai 
mare in principiile lor fun
damentale și sînt dispuți să 
muncească mai intens decit 
americanii pentru a situa 
țara lor pe primul loc în 
ceea ce privește realizările".

a Bonnului

Șantierul naval „G. Dimitrov" din Varna (R.P. Bulgaria), a 
construit un nou tanc petrolier de 4.000 tone. Tancul petrolier 

a primit denumirea „Gurgan".

laria“ __ QÎrnhnl allai la ----  ollllUUl al mișcării

28 (A- 
vasului

neral se află „undeva în Afri
ca".

ULAN BATOR 28 (Agerpres). 
— La Ulan Bator a avut loc 
Plenara 
Plenară 
blema __
lui al XlV-lea ordinar al 
P.P.R.M., problema dezvoltă
rii creșterii animalelor și a 
îmbunătățirii conducerii agri, 
culturii, raportul lui J. Țeden
bal. prim-secretar al C.C. 
P. P. R. M., „Cu privire 
rezultatele Consfătuirii 
prezentanților partidelor 
muniste și muncitorești".

In hotărârea adoptată

C.C. al P.P.R.M. La 
a fost discutată pro- 
convocării Congresu-

marginea raportului prezen
tat de J. Țedenbal, este apro
bată întrutotul și sprijinită 
Declarația Consfătuirii repre- 
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești și Ape
lul către popoarele din lumea 
întreagă.

Plenara C.C. al P.P.R.M., 
se spune în hotărîre, relevă 
că Consfătuirea de la Mosco
va a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești 
a fost un eveniment remarca
bil în istoria mișcării comu
niste internaționale.

„Santa 
împotriva

RIO DE JANEIRO 
gerpres). — Odiseea
„Santa Maria”, devenit simbol 
al mișcării împotriva dictatu
rii lui Salazar, a provocat în 
întreaga Brazilie, țară de lim
bă portugheză, un uriaș val de 
manifestații de solidaritate cu 
răsculații.

Agenția France Presse rela
tează despre numeroasele ma
nifestații de solidaritate cu ac
țiunea căpitanului Galvao care 
au loc în Congresul și în a- 
dunările legislative din dife
rite state, în special din Sao 
Paulo.

Un număr de tineri portu
ghezi, care locuiesc în Brazi
lia. au hotărât să plece cu a- 
vionul la Dakar pentru a se 
alătura armatei de eliberare 
națională al cărei cartier ge-

--------•--------

L A ° s Forțele patriotice 
dau lovituri grele rebelilor

HANOI 28 (Agerpres). — 
Continuînd să dea lovituri 
grele trupelor rebele, forțele 
patriotice laoțiene își conso
lidează totodată pozițiile cu
cerite. După cum relatează 
postul de radio al unităților 
Patet-Lao, un detașament al 
forțelor Patet-Lao a lansat un 
atac de curățire împotriva 
rămășițelor trupelor rebele 
care s-au concentrat în re
giunea Pha Thi din provincia 
Sam Neua eliberată.. O parte 
din rebeli au fost uciși sau 
răniți în timp ce altă parte 
se află încercuită de forțele 
populare.

Recent forțele Patet-Lao și 
partizanii au distrus rămăși
țele trupelor rebele din re
giunea Pakha

Căpitanul Kong Le a fost nu
mit președintele Comitetului

militar național al Laosului — 
comandamentul suprem mixt 
al trupelor guvernamentale și 
unităților de luptă Patet Lao

★
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — Agenția United Press 
Internațional anunță că la 27 ia
nuarie Departamentul Marinei 
al S.U.A. a primit de pe bordul 
transatlanticului „.Santa Maria" 
un mesaj din partea căpitanului 
Galvao care declară că este gata 
să debarce pe cei 620 de pasa
geri aflați pe bordul transatlan
ticului în 
american 
coasta de 
sajul său, căpitanul Galvao cere 
toate garanțiile 
comandat de el va fi considerat 
ca fiind alcătuit din insurgenți 
politici și că nu se vor lua nici 
un fel de măsuri împotriva sa.

Amiralul Robert Dennison, 
comandantul flotei americane 
din Atlantic, relatează agenția 
U.P.I., a transmis căpitanului 
Galvao un mesaj de răspuns a- 
sigurîndu-l că nu va fi atacat 
dacă acceptă să-și debarce pa
sagerii intr-un port sud-ameri- 
can. „Santa Maria" se află în 
prezent la circa 600 mile nord 
de coastele Braziliei,

aprapierea unui port 
sau de preferință pe 

vest a Africii. In me-

că echipajul

t a sfirșitul anului trecut 
/ y în orașul vest-german 

Marburg a poposit o 
personalitate marcantă a gu
vernului de la Bonn — minis
trul Wurmeling. Vizita sa avea 
un scop precis : să-i dăscălea
scă pe tinerii de aici. Pentru 
aceasta, domnul ministru a a- 
părut la catedră în chip de 
conferențiar. Subiectul pe care 
l-a dezvoltat în fața tineretu
lui purta titlul pretențios: 
„Țelul nostru în viață și răs
punderea tinerei generații". 
Nu știm exact cite cuvinte a 
rostit domnul ministru cu oca
zia acestei conferințe. Proba
bil zeci de mii. Știm însă ce 
s-a petrecut la sfîrșitul confe
rinței. Ziarul „Frankfurter Al- 
gemeine" a relatat că „fără un 
pic de jenă" tinerii s-au adre
sat ministrului în felul urmă
tor : „Domnule ministru refe
ratul dumneavoastră ne-a de
cepționat. Ne-ați prezentat o 
mulțime de date statistice 
care nu spun nimic. Ați omis 
în mod intenționat să vorbiți 
despre situația politică și eco
nomică, care se caracterizează 
printr-o totală nesiguranță". 
Ceea ce l-a supărat probabil 
pe ministru a fost însă decla
rația unui tînăr care a afir
mat cu voce tare, categoric: 
„Nu vrem să fim educați de 
acei adulți care nu pot consti
tui un exemplu pentru noi". 
Replica a stîrnit aplauze în 
sală. Iar domnul ministru s-a 
făcut roșu ca un rac și peste 
o oră a părăsit orașul în goa
na unei elegante limuzine.

Pățania din Marburg nu 
l-a domolit pe ministrul

"*■ Wurmeling. Dimpotrivă. 
Și-a continuat turneul la 
Munchen. Aci, ministrul a or
ganizat un simpozion și a vor
bit în fața tineretului, desi
gur, despre aceeași temă. De 
data asta ziarul „Suddeutsche 
Zeitung" a relatat ce s-a în- 
tîmplat după consumarea dis
cursului. Aci tinerii au îndrăz
nit nici mai mult sau mai pu
țin decît să întrebe „de ce nu 
sîntem informați în mod cin-

congo.- la amploare lupta populației 
alungarea trădătorilorpentru

★

lată una din numeroasele de monstrații Anglia împotriva acordării de boze pentru Bun- 
britanic.

LEOPOLDVILLE 28 (A-
gerpres).

Trădătorii poporului congo- 
lez, întruniți la Leopoldville, 
nu pot trece cu vederea fap
tul că guvernul legal cu se
diul la Stanleyville își exer
cită controlul asupra aproxi
mativ jumătate din teritoriul 
Republicii Congo, iar în pro
vinciile unde marionetele co
lonialiștilor și-au instaurat te
roarea, lupta populației con
goleze pentru alungarea lor ia 
amploare. Dintr-o telegramă 
a agenției Associated Press 
reiese că în ultimele două zile 
s-au dat lupte nu numai în 
regiunea orașului Albertville, 
după cum au recunoscut auto
ritățile lui Chombe, dar și în 
apropiere de Baudouinville și 

preajma altor localități.

• CHOMBE RECRUTEAZĂ MER
CENARI IN ȚĂRILE OCCIDEN
TALE. • JANDARMII KATAN- 
GHEZI FOLOSESC EMBLEMA

O.N.U.

Agenția France Presse relatea
ză că la Luena, însemnat cen
tru minier din Katanga, a 
continuat în cursul zilei de 27 
ianuarie schimbul de focuri 
între răsculații din tribul Ba- 
luba și jandarmii lui Chombe.

★
PARIS 28 (Agerpres) — Zia

rul „L’Humanite" publică un 
articol în care demască complo
tul mîrșav al imperialiștilor 
împotriva Congoului și 
parea la acest complot 
nului Franței.

Comentînd plecarea

partici- 
a guver-

călăului

notoriu, colonelul Trinquier la 
Elisabethville pentru a se înca
dra în rîndurile armatei impos
torului Chombe, ziarul sublinia
ză că această călătorie a fost în
treprinsă cu aprobarea Minis
terului de Război al Franței și 
reprezintă un „amestec oficial" 
al guvernului francez în trebu
rile Congoulni.

In afară de aceasta, după cum 
arată ziarul „L’Humanite", în 
ultimul timp circulă zvonul că 
generalul de Gaulle intenționea
ză să propună ca marile puteri 
prin care, după cum relatează 
ziarul, se subînțeleg puterile 
N.A.T.O., să caute singure o so
luție pentru rezolvarea proble
mei congoleze. „Astfel, scrie 
ziarul, plecarea Iui Trinquier la 
Elisabethville apare într-o lu
mină cu totul nouă".

Adunarea legislativă provizorie 
din Ruanda Urundi cere anularea 

belgiene
amîna alegerile pentru organele 
legislative din Ruanda Urundi 
care urmau să aibă loc în ia
nuarie, dar care, potrivit hotă- 
ririi Belgiei, au fost amînate 
pentru mai tîrziu.

Amînarea alegerilor din Ruan
da Urundi este legată de planu
rile Belgiei de a folosi acest te
ritoriu în vederea organizării 
de noi acte agresive împotriva 
Republicii Congo.

tutelei
NEW 1ORK 28 (Agerpres). 

Adunarea legislativă provizorie 
a teritoriului Ruanda Urundi de 
sub tutela O.N.U.. aflat sub ad
ministrație belgiană, a adresat 
secretarului general al O.N.U., 
Hammarskjoeld, o telegramă în 
care cere imediata anulare a tu
telei belgiene.

Adunarea legislativă provi
zorie protestează vehement îm
potriva hotărîrii Belgiei de a

★

STOCKHOLM 28 (Agerpres). 
Corespondentul special din Eli- 
sabelhville al ziarului „Dagens 
Nyheter" relatează că a văzut 
cu proprii săi ochi și a fotogra
fiat uniforma pe care o purta 
un militar „al legiunii străine" 
și pe care se afla emblema tru
pelor suedeze ale O.N.U. — un 
cerc azuriu cu stema albastră, 
trei dungi galbene și o brasardă 
pe care scria „Suedia". Cores
pondentul scrie că ofițerii și 
soldații albi încadrați în jandar
meria katangheză a lui Chombe, 
care seamănă tot mai mult cu o 
legiune străină, poartă în pre
zent emblema trupelor suedeze.

stit asupra crimelor fascismu
lui ?“. întrebare ce l-a găsit 
nepregătit pe conferențiar, 
care a fost nevoit să rămînă 
mut ca peștele. Atunci din 
sală s-a auzit o voce pu
ternică : „NI SE ASCUNDE 
ADEVĂRUL. NOI INSĂ 
VREM SĂ AFLĂM ADEVĂ
RUL".

Aceste cuvinte reflectă sta
rea de spirit a unor mase largi 
ale tineretului vest-german. 
Acest tineret vrea să afle a- 
devărul. Adevărul despre oro
rile fascismului. Adevărul 
despre cei răspunzători de de
clanșarea criminalului război 
mondial și despre învățămin
tele acestui război. Adevărul 
despre actuala politică a ger
maniei occidentale, de reîn
vierea fascismului, de milita
rizare. Totodată tineretul vest- 
german este însetat să cunoa
scă și realitatea din Republi
ca Democrată Germană. Iată 
de ce Bonnul a început să ma
nifeste îngrijorare față de sta
rea de spirit a tineretului 
vest-german. Este vorba de a- 
firmarea mereu mai puternică 
a tineretului vest-german îm
potriva politicii militariste pe 
care o promovează Bonnul, 
împotriva înarmării atomice. 
Trebuie evidențiat faptul că 
de la începutul anului 1960 și 
pînă în prezent în numeroase 
conferințe ale celor mai diver
se organizații ale tineretului 
muncitor vest-german s-a luat 
o poziție hotărîtă împotriva 
politicii blocului agresiv 
N.A.T.O. și a rolului pe care-l 
joacă Bonnul în acest bloc. 
Cercuri largi ale tineretului 
muncitor au cerut convocarea 
unei întîlniri vest-germane a 
tuturor tinerilor — luptători 
împotriva înarmării atomice. 
Această cerință a răsunat la 
conferințele federale ale tine
retului din întreprinderile me
talurgice, din întreprinderile 
miniere, din instituțiile comer
ciale, bancare și de asigurare, 
la conferințele tineretului sin
dical din lănderele Bavaria și 
Hessa, la conferința federală 
a organizației „Falken", la mai 
multe conferințe regionale și 
din lăndere ale tinerilor „prie
teni ai naturii". Conferința fe
derală a tineretului din între
prinderile metalurgice, care a 
avut loc la Augsburg, a stabi
lit ca în acest an să se desfă
șoare mari demonstrații împo
triva bazelor pentru rachete 
nucleare din Germania occi
dentală.

Alături de tinerii muncitori 
se găsesc și mulți elevi și stu- 
denți, care au început să-și 
dea _ seama că politica ac- 
tuală a Bonnului are multe 
trăsături comune cu vechea 
politică hitleristă. Astfel un 
elev în vîrstă de 18 ani luînd 
cuvîntul la un simpozion șco
lar se întreba : „Cum este po
sibil ca, de pildă, o doctoriță 
SS pe nume Oberheuser, fost 
medic în lagărul de concentra
re Ravensbruck, să poată prac
tica astăzi din nou medicina 
în Germania occidentală?"

în fond întrebarea aceasta 
demasca — printr-un exemplu 
— prezența hitleriștilor în via
ța publică vest-germană. Dar 
asemenea exemple, de o gravi
tate extremă, pot fi date mul
te. Să amintim doar de Glob-

fee, mina dreaptă a lui Ade
nauer, Jost criminal de război.

Dorința tineretului vest- 
german de a cunoaște 
adevărul despre R. D. 

Germană este tot mai puter
nică, în ciuda dezinformărilor 
și a piedicilor pe care le pun 
autoritățile de la Bonn. A- 
cest lucru a reieșit chiar din- 
tr-un articol apărut în ziarul 
democrat-creștin din Berlinul 
occidental „Der Tag". In acest 
articol se arăta cu amărăciune 
că „100.000 de tineri din Ger 
mania occidentală au venit în 
anul 1960 în Berlinul occiden
tal pentru a vedea de-aci, cu 
proprii lor ochi, munca de 
construcție din Berlinul de
mocratic, pentru a discuta 
acolo cu membrii Uniunii Ti
neretului Liber German. Ti
nerii s-au înapoiat profund 
impresionați de cele văzute și 
auzite".

Toate aceste fapte au stîrnit 
zarvă la Bonn, unde atitudi
nea politică a unei părți mari 
a tineretului vest-german este 
considerată de-a dreptul alar- 
mantă. Cercurile conducătoa
re de la Bonn sînt cu atît mai 
alarmate cu cît ele depun 
intense eforturi pentru a per
verti tineretul vest-german, 
pentru a-i inocula blestemata 
otravă fascistă, ideile revan- 
șismului militarist. Doar în 
vederea acestui scop func
ționează o vastă mașină pro
pagandistică — ziare, reviste, 
radio, televiziune, cinemato
graf. Peste 90 milioane de 
broșuri, în care se ridică în 
slăvi ideile militariste, actele 
de cruzime și brutalitate, au 
fost aruncate pe piața „litera
ră" vest-germană pentru a 
face „educația" tineretului în 
spiritul politicii de la Bonn. 
Și totuși rezultatul nu a fost 
cel scontat.

Bonnul a încercat atunci o 
formulă nouă : au fost trimiși 
în mijlociii tineretului mem
bri de vază ai guvernului fe
deral, în genul ministrului 
Wurmeling, pentru a-i alinia 
pe tineri la politica lui Ade
nauer. Zadarnic. Conducătorii 
Germaniei occidentale sînt 
nevoiți să recunoască schim
bările ce se petrec în atitudi
nea politică a tineretului, 
schimbări ce vin în contradic
ție cu politica Bonnului. în
suși președintele R.F.G., 
Lbbcke, a fost nevoit să re
cunoască într-unul din dis
cursurile sale televizate faptul 
că sprijinul tineretului pentru 
politica regimului de la 
Bonn... lasă de dorit. Iar mi
nistrul de război, Strauss. în
tr-un interviu acordat ziaru- 
lui elvețian ..National Z?!.t 
s-a plins că tineretul 
german răspunde „cu * 
puțină simpatie dhemării 
arme".
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pace, să fie 
războiului, 
mase largi 
vest-german 
cii militariste a Bonnului, ce 
caută să reediteze aventuri'e 
catastrofale ale hitleriștilor.

occidentală 
să trăiască 
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De aceea luptă 
ale tineretului 

împotriva politi-
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artei“ burghezeLa festivalul televiziunii
de la Monte Carlo stăpînul ei a legat 

un creion.
„tubism", pentru că 
tablourile sale sînt 
produsul deșertării 
pe pînză a tuburilor 
în care sînt păstrate 
culorile.

deswehr pe teritoriul

0 ripostă dată 
unei hotărîri 

arbitrare

Un tablou 
pictat în...

patru 
secunde

Cum se distrează 
odraslele 

capitaliștilor

Declarația secretarului de stat 
U. A.

de mult să folosească pe am 
basadorii Statelor Unite din 
străinătate și canalele diplo
matice existente, el „nu ex
clude posibilitatea unor con
ferințe de alt gen“.

Secretarul de stat a spus că 
a vrut să comunice acest lu
cru corespondenților personal, 
deoarece a fost exprimată 
presupunerea că guvernul 
Kennedy „punînd accentul pe 
folosirea ambasadorilor no
ștri", indică probabil că are 
intenția „dogmatică" de a 
exclude alte metode de con
tact.

ai S.
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — Agenția United Press 
International anunță că la 27 
ianuarie secretarul de stat, 
Dean Rusk, a declarat că pre
ședintele S.U.A., Kennedy, nu 
exclude posibilitatea unei con
ferințe la nivel înalt cu pri
mul ministru sovietic, N. S. 
Hrușciov, dacă „interesele na
ționale" vor cere acest lucru. 
Rusk a spus că Kennedy in
tenționează să promoveze „o 
diplomație elastică".

Rusk a spus, continuă co
respondentul, că deși preșe
dintele dorește cît se poate

„Scandal la festivalul de la 
Monte Carlo" ; „O hotărîre 
care te face să simți fiori în 
spate" — astfel caracteriza re
cent presa franceză hotărârea 
juriului festivalului televiziu
nii de la Monte Carlo de a 
acorda primele premii pro
gramelor de televiziune ame
ricane. Criticii de cele mai 
diferite orientări consideră că 
juriul festivalului a luat o ho
tărîre cu totul arbitrară care 
dovedește că membrii săi au 
fost călăuziți de orice, numai 
de gust artistic nu.

In semn de protest împotri
va hotărârii neobiective a ju
riului, după citeva minute de 
la anunțarea rezultatelor fes
tivalului, criticii muzicali și 
literari prezenți Ia festival au 
instituit un premiu al lor pe 
care l-au acordat în unanimi
tate dramatizării prezentate 
de televiziunea sovietică „Su
flete moarte" după romanul 
lui Gogol, spectacol mult a- 
preciat de întreaga presă 
franceză.

Recent s-a des
chis la Londra 
o expoziție a 

„fenomenalului" pic
tor francez Georges 
Matier. „Am intro
dus în arta occiden
tală noțiunea de vi
teză" — a declarat el 
Intr-adevăr Matier a 
devenit „celebru" în 
Occident prin faptul 
că poate să picteze 
un tablou în patru 
secunde, iar un pe
rete de 9 metri pa- 
trați în 75 de minu
te. El își denumește 
orientarea în pictură

Capodoperele 
artistice 

ale unei ■ ■■ 
pisici

In sala de ex
poziții ,,Foyle“ 
din Londra a 

apărut recent un ta
blou din care nu se 
putea înțelege nimic, 
dar care purta titlul 
„Cal de circ". Auto
rul tabloului este o... 
pisică. Ea creează a- 
semenea capodopere 
cu coada, de care

O propunere

Prea multă cru
zime, prea 
multă atenție 

acordată instinctelor 
josnice — aceasta 
este acuzația care se 
aduce tot mai des în 
Europa filmelor a- 
mericane.

John Travelian, 
conducătorul cenzurii 
engleze, a propus 
producătorilor ame
ricani de filme să 
compună filmele lor 
în așa fel îneît „sce
nele de violență și 
cruzimi excesive" să 
poată fi înlăturate 
fără ca subiectul fil
mului să sufere.

Sub titlul „Fiul unui fa
bricant închide o mun

citoare într-un cazan cu a- 
buri", ziarul „Volksstimme" 
relatează că odrasla unui ca
pitalist austriac, în dorința de 
a-și izgoni plictiseala și a găsi 
noi metode de distracție, a 
închis o timp de 30 secunde 
pe muncitoarea Paula Kain- 
berger, în virstă de 20 ani, 
intr-unui din cazanele de vul
canizare la o temperatură de 
100 grade. Victima a rămas 
mutilată pentru totdeauna.

Pentru a.și feri fiul de con
damnarea meritată, patronul 
fabricii a încercat să aplane
ze totul invocînd în fața tri
bunalului pretextul unui acci
dent de muncă.

Instituirea controlului asupra 
declaraților „inoportune" 
ale generalilor americani

NEW YORK 28 (Agerpres). 
După cum relatează corespon
dentul din Washington al zia
rului „New York Times", gu
vernul Kennedy a dispus in
troducerea unui control sever 
asupra manifestărilor politice 
„violente" și asupra altor de
clarații „inoportune" ale unor 
generali și amirali americani. 
Această dispoziție se referă, 
în primul rînd, la amiralul 
Burke, șeful statului major al 
forțelor maritime militare ale 
S.U.A., cunoscut prin atacu-

rile lui împotriva Uniunii So
vietice.

După cum reiese dintr-o 
știre provenită dintr-o sursă 
autorizată, scrie coresponden
tul, amiralului Burke i s-a 
propus să retranscrie aproape 
integral discursul pregătit 
pentru a fi rostit la Washing
ton la 27 ianuarie, întrucît 
proiectul acestui discurs, du
pă cum spune corespondentul, 
„a îngrozit" Casa Albă și De
partamentul de Stat. Dis
cursul lui Burke era consacrat 
relațiilor dintre Statele Unite 
și Uniunea Sovietică.

PE SCURT

„Cazul Merteri' în discuția parlamentului grec
ATENA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite : La cererea 
deputaților Partidului Uni
unea Democrată de Stînga, ai 
„Noii mișcări politice" și ai 
„Mișcării transformării na
ționale", în Parlamentul grec 
a început la 27 ianuarie dis
cutarea așa-numitului „caz 
Merten". Este vorba de fostul 
guvernator militar hitlerist al 
Greciei de nord. în septem
brie anul trecut, Merten a a- 
cuzat o serie de membri ai 
guvernului grec de colaborare 
cu autoritățile germane de

ocupație în anii războiului. 
Guvernul a depus multe efor
turi pentru a mușamaliza lu
crurile. El a fost ajutat de gu
vernul de la Bonn, care a de
clarat că acuzațiile lui Mer
ten sînt „calomnioase". To
tuși, după cum relatează pre
sa, ziarul vest-german „Ham- 
burgher Echo" a publicat re
cent scrisoarea lui Hasse, re
ferentul pentru problemele 
presei al Ministerului Aface
rilor Externe al R.F.G., care 
arată că declarația guvernului 
de la Bonn a fost făcută nu-

mai la insistența guvernului 
grec și că dezvăluirile lui 
Merten sînt întemeiate.

Scrisoarea lui Hasse a stîr- 
nit o reacție furtunoasă în 
Grecia.

Luînd cuvîntul în parla
ment, Kostopulos, deputat din 
partea „Mișcării transformării
naționale", a subliniat că în- 
cercînd să salveze pe cîțiva 
miniștri, guvernul grec a pe
riclitat interesele naționale 
ale țării.

Reprezentanții opoziției au 
cerut demisia guvernului.

La Caracas (Venezuela) a avut loc o demonstrație populară 

pentru drepturi democratice și o viață mai bună. La demon

strație au participat și tineri comuniști.

CONAKRY. - Adunai. 
Națională a Guineei l-a pro
clamat in cadrul unei ședințe 
solemne pe Seku Ture ca pre
ședinte al Republicii Guineea 
pe timp de 7 ani.

CAIRO. — Potrivit știrilor 
sosite din Dar-Es-Saiaam 
(Tanganica), la 27 ianuarie 
s-a deschis în acest oraș se
siunea Comitetului de condu
cere al conferinței popoarelor 
Africii. In cadrul acestei se
siuni va fi examinată și pro
blema convocării în mai a.c. 
la Cairo a unei noi conferin- 
țe a popoarelor Africii.

MOSCOVA. La Moscova a 
avut Ioc o conferință specială 
consacrată structurii și func
țiilor sistemului nervos. La 
lucrările conferinței au parti-

cipat oameni de știință din 
Bulgaria, Romînia, Polonia, 
Ungaria, R. D. Germană.

PRAGA. — La 27 ianuarie 
a luat sfîrșit la Praga ședin
ța lărgită a prezidiului Orga
nizației Internaționale a Zia
riștilor care a adoptat planul 
de activitate al O.I.Z. pe a- 
nul 1961—1962, precum și mă
suri pentru lărgirea colabo
rării ziariștilor din țările so
cialiste, capitaliste și neutre.

DJAKARTA. Comitetul in
donezian de solidaritate cu 
țările Asiei și Africii a chemat 
popoarele Asiei și Africii să 
ceară guvernelor țărilor lor 
ca să convoace în timpul cel 
mai scurt cea de-a doua con
ferință a țărilor Asiei și Afri
cii.
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