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CONFERINȚE PE TARĂ 
A U.A.S.R.!

Astăzi se deschide 
pitală cea de 
Conferință pe

U.A.S.R. Studenții 
noastre se prezintă la 
conferință cu un bogat bilanț 
de realizări. Munca entuziastă 
a tineretului universitar, suc
cesele pe care el le obține în 
activitatea ce o desfășoară zi 
de zi pe băncile facultăților 
pentru a deveni specialiștii de 
mîine ai patriei, intelectuali 
de tip nou, multilateral pregă
tiți, sînt o dovadă grăitoa
re a devotamentului nemăr
ginit pentru regimul demo
crat-popular, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn, a cărui 
politică tineretul studios o 
consideră drept propria sa po
litică și Ia înfăptuirea căreia 
participă cu însuflețire alături 
de întregul popor.

Studenții patriei noastre na 
mai sint împovărați de grija 
zilei de mîine. Principala Iar 
datorie — datorie patriotică — 
este aceea de a învăța, de a-și 
dedica cu pasiune toate forțele 
pentru a cuceri înălțimile ști
inței, tehnicii și culturii. Ei au 
la dispoziție săli de cursuri, 
laboratoare bine înzestrate, 
numeroase cămine și cantine. 
Congresul al Ill-lea ai P M.R. 
a deschis minunate perspecti
ve in fața întregului popor și 
tineretului. In anii ce vin, in- 
vățămintul superior din patria 
noastră va lua o și mai mare 
amploare, se va dezvolta con
tinuu . baza sa materială. Nu
mai în anul trecut au fost date 
în folosință studenților un 
nou cămin al Universității 
„C. I. Parhon11 cu o capacitate 
de 1000 de locuri și s au mai 
amenajat două cămine studen
țești pentru aproximativ 2500 
de studenți. In 1961, alți 4000 
de studenți din Capitală vor 
avea cămine și cantine noi. In 
Cluj se construiește un com
plex studențesc ; la sfirșitul 
anului trecut o parte din pa
vilioane au fost date în folo
sință ; 1000 de studenți romini, 
maghiari și de ale naționali
tăți s-au mutat in cămine not 
In anul acesta baza materială 
a învățământului superior va 
crește și mai mult: 36.r’ mp
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(Continuare în pag, 2-a)

Intreprinderea Horticolă „1 Mai" 
din Capitală face intense pre
gătiri pentru primăvară. in 
fotografie: Tehniciană Maria 
Nicol i sortează ghivece cu 
flori biclamen pentru magazi
nele de desfacere ale între

prinderii.

-- •—
„Festivalul 

filmului la sate"
In regiunea Crișana partici

pă la „Festivalul filmului la 
sate" 74 de cinematografe și 
7 caravane. Numai în prima 
etapă a desfășurării festiva
lului,, la spectacolele date au 
luat parte circa 161.000 de oa
meni ai muncii. In același 
timp caravanele au prezentat 
în 270 de sate și comune mai 
mult de 400 de spectacole cu 
filme artistice, precum și cu 
filme documentare privind 
dezvoltarea științei, culturii, a 
industriei și agriculturii etc.

In această regiune s-a dez
voltat rețeaua cinematografi
că. Numai anul trecut au fost 
înființate la sate 40 de cine
matografe. Față de 1950 nu
mărul cinematografelor a 
crescut de 2 ori.

( Agerpreă)

COQ.

de săli de cursuri, de labora
toare și de biblioteci se vor 
construi in 1961. Se va începe 
construcția Institutului poli
tehnic din București ; la sfir
șitul lui 1961 căminele con
struite în curs de un an vor 
adăposti încă 11.000 de s.tu- 
denți; iar la cantine vor lua 
masa încă 12.500 de studenți. 
Acest an universitar a cunos
cut și o creștere mare a nu
mărului de studenți. Din tota
lul studenților, peste 60 la 
sută beneficiază de burse 62",» 
de cămine și 65% de cantine.

De la cea de a Il-a Confe
rință a UJt.S.R., care a con
stituit un eveniment însemnat 
în viața studenților, au tre
cut doi ani. Cuvintele pline de 
grijă părintească pe care to- 
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej le-a adresat siudențimii de 
U tribuna conferinței, aa 
căiănzit întreaga xliiinu a 
stndmrHar. aa ■ ««-n wa 
înalt îndreptar, nn insufleți- 
tor program de muncă al aso
ciațiilor studenților.

Partidul a arătat asociații
lor studenților că una din în
datoririle lor este de a con
tribui, sub conducerea organi
zațiilor de partid și îndruma
te de organizațiile U.T.M., la 
întregul proces de formare al 
viitorilor specialiști, la dezvol
tarea tot mai puternică a con
științei socialiste a studenți
lor, a răspunderii înalte pen
tru sarcinile ce le revin ca 
studenți de tip nou. In aceas
tă activitate asociațiile stu
denților au obținut realizări 
însemnate. Principala preocu
pare a asociațiilor studenților
— ca organizații profesionale — 
a fost aceea de a crește și a 
educa la studenți spiritul de 
răspundere pentru îndeplini
rea celei mai de seamă înda
toriri — aceea de a învăța. Ele 
au desfășurat o largă activita
te pentru ridicarea nivelului 
de pregătire al tuturor studen
ților. In scopul acesta au fost 
folosite o serie de forme 
cum sint de pildă consfătui
rile profesionale, concursurile 
pe materii etc. în ultimele se
siuni de examene s-au obținut 
rezultate tot mai bune. Pro
centul studenților care se pre
zintă la examene in sesiunile 
din iarnă și vară, este tot 
mai mare De asemenea, nu
mărul studenților care obțin 
note mari — de la șapte in sus
— este predominant, ceea ce 
dovedește preocuparea cres- 
cindă pentru calitatea invăță- 
turii și, în același timp, pre
ocuparea asociațiilor studenți
lor de a-i mobiliza pe studenți 
să-și însușească temeinic ști
ința și tehnica înaintată pen
tru a deveni cadre tehnice la 
nivelul cerințelor dezvoltării 
socialiste a țării, la nivelul ști
inței și tehnicii in continuă 
dezvoltare.

Referindu-se Ia aceasta, to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej arăta în raportul la cel

Scînteîa tineretului

pentru marca
în zeci și zeci de mii de 

case de pe tot cuprinsul pa
triei, din București pînă în 
ultimul cătun de munte, un 
colț din încăpere gospodina îl 
rezervă întotdeauna aparatu
lui de radio, aparat care de 
cele mai multe ori poartă 
inscripția „Radio Popular" 
sau cum apare în ultima vre
me „Electronica". De la mo
destele aparate „Pionier", 
„Popular" și pînă la „Bucu
rești 500“, Fantezia", „Enes- 
cu“, „Litoral", aparatele cu 
tranzistori, magnetofoane, 
combine, fabrica împreună cu 
oamenii ei au străbătut un 
drum încununat de succese.

Fiecare aparat de .radio fa
bricat la „Electronica" este 
însoțit astăzi de un „Certificat 
de garanție". Fabrica garan
tează că produsul ei un an de 
zile nu va avea nici un fel de 
defect. E oare puțin să-ți ga
rantezi produsul pentru un an 
de funcționare

Un firicel
Atunci cînd

aparat de radio, scalei îi ă-f 
cordăm poate cea mai mică 

7ilnic 1<j întreprinderea „Electro- 
far- din Capitală se fabrică 
peste 3.0C0 'omoi fluorescente, 
în fotografie : Controloarec de 
calitate Elena Gross controFrd 
calitatea lămpilor fluorescente.

Zile de vacantă
-vaane 
fă ca

ce
K

Bușteni. Aici, 
la numeroase 
cultural-educa-

plăcută, reconfortantă.
Aproape 800 dintre ei au 

plecat în tabăra de odih
nă de la ~ 
participă 
activități 
five, fac excursii prin îm
prejurimi. O serie de stu
denți ieșenj iau parte la 
campionatele universitare 
de șah de 1a Sinaia.

Alte cîteva sute de stu
denți, care au rămas la 
Iași. își petrec în mod 
plăcut zilele de vacanță 
organized excursii prin 

‘ împrejurimile pitorești ale 
lașului, la Bîrnova, Re
pedea. Bucium, vizitînd în 
grup Palatul Culturii, Mu
zeul Unirii, Casa memo- 
rială ,,Ilie Pintilie", noile 
unități industriale etc.

(Agerpres)
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a fost 
firicel 
urmă- 
nu se

La intrarea în uzină, în pri
ma hală, există o vitrină a 
pieselor de calitate și a rebu
turilor. Pe un raft, în spatele

pentru calitatea

E greu la deal, dar Dănuț e voinic.
Foto : V. RANGA

atenție. Și totuși, problema 
scalelor la „Electronica" este 
deosebit de importantă. Am 
cunoscut aci,. în atelierul de 
scale, un grup entuziast de 
fete. care se. străduiesc ca a- 
ceastă părticică a aparatului 
de radio să fie perfectă, să fie 
frumoasă. S-ar părea la pri
ma v'edere că „oamenii aceș
tia care realizează scalele nu 
poartă totuși răspunderea cea 
mai mare în realizarea unui 
aparat de bună calitate. Dar 
nu este așa...

Prima fază de producere a 
scalelor este găurirea. Găuri- 
rea se face cu un burghiu 
special și cu un nisip special. 
Dacă, după „găurire.pe sticlă 
rămîne doar un singur firicel 
de nisip, dacă sticla nu a fost 
spălată perfect și nu 
înlăturat acest ultim 
de nisip, la operațiile 
toare sticla se zgîrie, 
mai imprimă bine — se rebu- 
tează. Și rebutul acesta poate 
preveni doar de la un singur 
firicel de nisip. Ca să speli 
sticla pentru a înlătura de pe 
ea ultimul firicel de nisip îți 
trebuie oare numai califica
re ? Nu. Organizația U.T.M. a 
înțeles lucrul acesta și în ul-

Pe căile 
luminoase 

ale științei 
și culturii

TISERI CASE IC ATI Al F. C. I

GOSPODAR ÎN PRHDKIIE Șl î\ VIAȚA OBȘTEASCĂ
Nenumărate sint fe—mele i* 

care tineret*! parcei noastre 
concretizează enruzixrmul și 
atasemeuru! său față de so- 
cwlism. De la st-t-c-eie B'-m- 
bestx-Lirezmx. Săhrc Vișeu, 
sau Bxccx. ptnă
ia «t—.i.—.enttls cunună a 
complexului de locuințe ce se 
înalță astăzi pe calea Griviței

nostru o manifes- 
tinăra genera-

tint înscrise amprentele mult-
cii generației care a cres-
cut odată cu puterea popu-
Iară din țara noastră. Iată
de ce încrederea pe care

. poporul 
tă față de 
ție atunci cind își alege can- 
didații și dfn rindul acesteia, 
este întemeiată.

Unul dintre acești tineri 
este tovarășul Stanciu Ion, în 
vîrstă de 27 de ani, maistru la 
Uzinele „Boleslaw Bierut". 
Numele său figurează pentru 
a doua oară pe listele electo
rale ale F.D.P. Căldura cu 
care a fost sprijinită de către 
cetățenii din cartier propune
rea ca în circumscripția nr. 
453 să candideze din nou în 
alegerile de deputați pentru 
sfaturile populare tovară-

tima vreme, prin măsurile pe 
care Ie-a luat, s-a ocupat de 
educarea tinerilor din atelie
rul de scale în spiritul răs
punderii pentru prestigiul 
mărcii de fabrică. In adunări 
generale U.T.M., pe baza unor 
referate care au pus în va
loare tocmai marea importan
ță a unei scale frumoase în- 
tr-un aparat de radio și a 
neînsemnatului firicel de ni
sip, organizația U.T.M. a dis
cutat cu răspundere despre 
munca tinerilor de aici, des
pre ceea ce ei trebuie să 
facă pentru ca de pe benzile 
de montaj să plece aparate de 
radio de o calitate cît mai 
bună. Intr-o adunare generală 
U.T.M. s-a discutat și despre 
activitatea tînărului Iosif Sa- 
pira. El lucrează la găurire. 
Este un om calificat. Dă gău
rile perfect. Dar totuși din 
pricina lui, datorită felului 
neglijent în care lucrează s-au 
rebutat multe scale și asta, 
cum spune el, pentru un 
fleac — că nu spălase sticlele 
așa cum ar trebui. La început, 
unor tineri de aici li s-a părut 
oarecum lipsită de importan
ță problema pe care organi
zația U.T.M. o punea în aten-

resc ct cn

ritatea proprie acelora care 
poartă pe umerii lor sarcini 
importante în domeniul tre
burilor obștești.

Nu mi-a fost greu să leg *o 
discuție cu tovarășul Stanciu.

ția tinerilor — dragostea pen
tru munca pe care o faci, răs
punderea 
producției, pentru marca fa
bricii. într-o zi, din inițiativa 
cîtorva membri ai comitetu
lui U.T.M., tinerii de la ate
lierul de scale au fost conduși 
la benzile de montare. Au vă
zut aici, cu propriii lor ochi, 
că în jurul benzilor- așteptau 
aparate de radio care nu pu
teau fi montate din pricina 
scalelor. Au fost și într-un 
magazin, și-au înțeles atunci 
mai bine exigența celor de la 
montaj. Au întîlnit în raftu
rile magazinului aparate de 
radio refuzate de cumpărători 
doar pentru o simplă sgîrie- 
tură a scalei. „Cumpărătorii 
sînt exigenți, au acest drept 
și noi trebuie să răspundem 
acestei exigențe" și-au- spus 
tinerii de la atelierul de sca
le. Și astăzi aparate cu scale 
defecte nu mai pleacă din în
treprindere. •

3

O fsre

deci sînt tînăr nu 
ca deputat ci și ca

ța mea ca și 
concetățeni este 
formăm cartierul 

trecut era 
gropilor și

INTiLNIRE...
CU

TINEREȚEA>

mol :n cpcrrxja, 
foarte deschisă și 
tivă, iar aria hă c 
ție e proprie omu 
Doran, ea nu re li: 

la cultura p 
Realizări avem desigur, 
spus tovarășul Stanciu. 

[exit din cartierul nostru 
participa- cu elan la 
rea celor cinci străzi prin 

muncă patriotică, au prestat 
nenumărate ore de muncă vo
luntară la canalul colector 
Cricov-Chitila și pe șantiere
le construcțiilor de locuințe, 
au plantat arbori și flori pe 
străzi, au colectat fier vechi, 
motive pentru care două cir
cumscripții au devenit frun
tașe pe raion. Despre mine, 
n-am ce vă spune. Sînt un 
tinăr obișnuit. Mă preocupă 
mult problemele meseriei; nu 
de mult am absolvit școala de 
maiștri, 
numai
maistru. Mi-e dragă și uzina 
noastră. Aici a lucrat și tatăl 
meu, aici lucrez și eu. Dorin- 

a celorlalți 
să trans- 

nostru, care 
o mahala 

a mizeriei, 
într-un cartier al florilor, al 
luminii și al bunăstării și asta 
într-un ritm propriu zilelor 
noastre. De altfel am început 
treaba asta de cîțiva 
Acum străzile noastre 
altfel: drepte, frumos 
nete, pavate. Trebuie 
vezi insă primăvara.

D-.n pup.-iele cuvinte pe care 
tni Ie-a spus, am înțeles că 
primăvara face parte din 
existența zilnică a unor astfel 
de ocmesi. Am mai înțeles și 
•nourul pentru care cetățenii 
din circumscripția electorală 
nr. 453 l-au propus drept can
didat al FJ3-P. pentru alege
rile de ia 5 martie.

ei prezenți, aproape 
200 de tineri munci
tori din toate întreprin

de-?® raionului, majoritatea 
care vor vota acum pentru 
primo oară, nu bănuiseră de 
o bun inceput că tov. 
Alexandru Gomoiu, directo
rul Uzinei „Steaua Roșie" 
din Capitală este și un iscu
sit povestitor și un bun prie
ten al tineretului. Au înțeles 
insă acest lucru de îndată 
ce a prins a vorbi despre 
viața din trecut și de azi o 
tineretului. De la primele 
cuvinte, cei adunați in sala 
de festivități a Casei de cul
tură a tineretului din raionul 
N. Bălcescu, aproape toți 
avind vîrsta de 18 ani, au 
fost captivați. Cele povestite 
erau fapte de viață, adevă
rate. Și din ele se desprin
deau atitea lucruri semnifi
cative, atîteo învățăminte. 
Tînăra Maria Bolborosu,'mun
citoare la Fabrica „Adesgo" 
ca de altfel -multi alți 
participant la această întil- 
nire nu le va uita niciodată, 
după cum nu va uita 
cind că -la 5 martie va 
alături de toți oamenii 
cii, pentru prima oară.

Dar să rezumăm pe
conținutul celor povestite la 
această inttnire -cu... tine
rețea.

...Te afli în pragul vieții : 
ești tinăr încrezător și ro
mantic, cu multă putere de 
muncă, dornic să cunoști, să 
pătrunzi viața. Scrutezi in 
vreme anii ce ți s-aștern 
înainte, viitorul sp'e care te 
îndrepți. Dar pînă nu de 
mult, tînăra generate nici 
nu îndrăznea să-și făurească 
visuri de viitor.

In onii de cruntă expioetc- 
burgbezo-mcșie-ească nu-

V. CĂBJLEA

geamurilor, se pot vedea in
tr-o parte produsele bune iar 
în cealaltă parte produsele 
rebutate. Această vitrină 
exercită o mare influență a- 
supra muncii oamenilor din 
toate secțiile. Intr-o zi. în vi
trina cu rebuturi a apărut un 
condensator variabil Conden
satorul era realizat pe banda 
la care lucrează brigada con
dusă de Vasilica Al ecu. La în
ceput, fetele au rămas nedu
merite. Cum se poate una ca 
asta ? Brigada lor, brigadă 
fruntașă, să ajungă de risul 
uzinei să dea rebuturi ? Toa
te și-au pus apoi întrebarea: 
de unde a pornit rebutul, cine 
este vinovat ? Au cercetat 
cauzele rebuturilor și au ră
mas oarecum surprinse : vi
novata era Florica Stan. Ea 
face o operație pentru care 
are calificarea respectivă : cu 
o presă manuală nituiește 
contactele pe o plăcuță izola
toare de pertinax. Atunci ce 
s-a intimplat ? Din neatenție, 
unul dintre contactele con
densatorului nu se nituise

Hunedoara, a luat 
populare o

In scopul ridicării 
nivelului tehnic 

al producției
La Fabrica de mașini-unelte 

..Iosif Rangheț" din Arad se des
fășoară o activitate susținută 
pentru ridicarea nivelului tehnic 
al producției. Aici fiecare -ingi
ner și-a propus să ia în studiu 
și să rezolve o problemă teh
nică. Pînă acum, inginerii fa
bricii au prezentat consiliului 
tehnic studii și soluții pentru 
rezolvarea a 30 de teme tehnice 
importante. 0 mare parte din
tre acestea au o valoare practică 
imediată în procesul de fabri
cație a mașinilor-unelte. Astfel, 
inginerul Ion Damian, construc
tor șef al fabricii, studiind ca
racteristicile de bază ale func
ționării strungului S-3, a repro- 
iectat unele ansamble .«i suban- 
samble 
turația 
eu 300

ale acestuia. Ca urmare, 
strungului a fost mărită 
de lure pe minut.

------------•

Către
Comitetul Național 

al Partidului Comunist 
din S. U. A.

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Romîn, a- 
dînc îndurerat de vestea mor- 
ții tovarășului Eugene Dennis, 
președintele Partidului Comu
nist din S.U.A.. vă exprimă 
dv. și tuturor comuniștilor a- 
mericani sincerele sale condo
leanțe. ,

Prin încetarea din viață a 
tovarășului Eugene Dennis, 
clasa muncitoare americană și 
Partidul ei Comunist pierd 
un fiu credincios, un condu
cător de frunte șj luptător 
neînfricat pentru interesele 
vitale ale poporului muncitor, 
pentru pace, democrație și 
progres social.



CONCURSUL NOSTRU

Tinerii corespondenți voluntari 
ne scriu despre viața nouă a patriei

Aproape fiecare scrisoare sosită la 
redacție in aceste zile este un scurt bi
lanț al prefacerilor ce au loc sub condu
cerea partidului nostru in orașul, uzina, 
școala sau satul de unde scrisoarea a 
pornit călătoria-

Tn fiecare dintre ele, corespondentul a 
așternut pe hirtie bucuria lui și a tova
rășilor de muncă față de aceste înfăp
tuiri, „în orașul nostru s-au ridicat alte 
noi blocuri pentru muncitori, uzina noa
stră are o secție nouă, satul meu a josl 
electrificat.»

Rindurile despre realizări sint ur-

Adevărată grădină

mate de hotărirea fermă de a munci 
neobosit, mai bine, mai cu spor, pentru 
a răsplăti grija părintească a partidului 
nostru, pentru ca viața nouă de astăzi 
să înflorească tot mai mult.

După ce amintesc acestea, toți încheie 
cu aceeași idee. ..Pentru ca viața noastră sa devină din ce in ce mai frumoasă, mai fericita, vom vota cu încredere pe eandidații Frontului Democrației Populare care sint tovarăși de-ai noștri de munca, adevârați reprezentanți ai poporului".

Raionul Sighet este un a- 
devărat bazin pomicol. Co
linele însorite și apărate îm
potriva viaturilor reci, permit 
existența marilor livezi po
micole.

Pină nu de mult pe cceste 
coline, predominau meri și 
pruni cu producții destul de 
slabe. In urmă cu cițiva ani 
s-au început primele plan
tații de pomi fructiferi 
altoiți din varietăți superioa
re. Opera începută se conti
nuă. intre anii 1957 1960 su
prafața livezilor s-a lărgit 
prin plantarea a 72.741 
pomi fructiferi.

La plantarea pomilor fruc
tiferi o mare contribuție au

Intr-un sat ca
înghesuită între 

dealul ce înconjoară 
la est Severinul și 
apa străvezie a Du
nării, comuna Și- 
mian se desfășoară 
ca un evantai spre 
cimpiile mănoase 
ale bătrînului flu
viu.

Cu toată așeza
rea pe un pămînt 
mănos, majoritatea 
oamenilor din sat 
își mîncau amarul 
pe moșiile celor a- 
vuți. Cele două 
uliți ale satului 
erau un simbol al 
mizeriei. Copiii îm- 
brăcați în zdrențe 
și murdari, cu tru
purile firave de 
boli și rahitism se 
jucau în colbul șo
selei. Comuna avea 
cele mai multe cîr- 
ciumi care se înși
rau pe stînga și 
dreapta șoselei, 
unde cei avuți își 
petreceau timpul, 
iar cei obidiți își 
beau amarul chel
tuind ultimii bani 
rupți de la gura co
piilor. Toamna îi 
mîna spre bălți

după papură pentru 
împletitul paporni- 
țelor și nopți la 
rînd scîrțîiau carele 
ca în bejenie, ca la 
întoarcere să zacă 
luni de zile de fri
guri și boli în mi
zeria cămăruțelor 
unde locuiau cu 
mic cu mare.

Acesta era pe 
scurt tabloul vieții 
trăite de țăranii din 
comuna Șimian 
înaintea anilor lu
minoși, ai vieții 
noastre de astăzi.

Realizările regi
mului nostru au 
convins o dată mai 
mult pe țăranii sa
tului de justețea 
muncii în comun, 
unindu-și pămîntu- 
rile în gospodăria 
colectivă „Drumul 
lui Lenin". Colecti
va noastră are 
peste 450 familii.

Și satul parcă a 
luat altă înfățișare; 
s-au ridicat noi 
case frumoase ; șo
seaua veșnic col
buită în trecut, s-a 
asfaltat în anii de 
democrație popu-

odus brigăzile de muncă pa
triotică, care numai in toam
na anului trecut prin mu» 
că voluntară au plcntot o 
suprafața de 20 ha. Frun
tași in acțiunile patriotice 
cu fost utemiștii din comu
nele Remeți, Săpințo, Ronc 
de Sus și altele.

Prin plantarea pomilor 
fructiferi, merii betrini cu 
fructe mici vor dispare și in 
locul lor vor încovoia crengi 
le Jonathane roșii, parmeni 
aurii cu gust acrișor plăcut, 

încet încet raionul nostru 
devine o adevărată grădină,

IOSIF SCHELMAIZER 
electrician

oricare altul
Iară. Țăranii nu 
mai sint obligați 
să bată drumul o- 
rașului la medic. 
Circumscripția sa
nitară din comună 
are personal sani
tar corespunzător, 
care își arată ne
precupețit grija față 
de sănătatea cetă
țenilor. Magazine 
bine aprovizionată 
satisfac din plin 
cerințele de viață 
ale țăranilor.

Seara la cămin 
radioul și aparatul 
de proiecție adună 
colectiviștii tineri 
și bătrîni dornici 
de cultură și ști
ință, la care m anii 
regimurilor trecute 
nu puteau să aspire. 
Acum în aceste seri 
de iarnă în spați
oasa sală de spec
tacole a căminului 
cultural, răsună 
doina oltenească; 
cîntecul și jocul ti
nerilor flăcăi și fete 
care umplu inimile 
tuturor de bucurie.

ION MALINEANU 
comm $imian

Stadionul 
Poiana-Cimpina

Stadionul Paiana-Cîm- 
pina se adaugă frumu
seților pitorescului oraș al 
petroliștilor. Construit pe 
marginea Prahovei, el o- 
cupă o suprafață întinsă 
care altădată era un loc 
viran.

In trecut pentru munci
torii petroliști ca și pen
tru ceilalți muncitori nu 
se creau condiții să facă 
sport.

Construit după ultimele 
cerințe ale tehnicii mo
derne, stadionul este înzes
trat cu vestiare moderne, 
bazine, instalații de băi și 
dușuri in permanență cu 
apă caldă: In afară, de te
renul de fotbal, stadio
nul are o pistă de atle
tism, terenuri de volei, 
handbal etc. In magaziile 
stadionului se află echipa
ment sportiv în valoare de 
peste 300.000 lei. Datorită 
acestor condiții activitatea 
sportivă a cunoscut în anii 
puterii populare și aci o 
mare dezvoltare. Tinerii 
practică 12 discipline spor
tive iar la Spartachiada de 
iarnă din anul acesta au 
participat peste 420 de ti
neri. Echipa de fotbal acti
vează în cadrul campiona
telor categoriei B. în I960 
echipa de popice a obținut 
„Cupa 16 Februarie". în 
rîndul atleților se nu
mără 16 campioni regio
nali, iar echipa de volei 
masculin a cîștigat cam
pionatul regional.

Toate aceste minunate 
posibilități care au fost 
create pentru ca tinerii din 
uzina noastră să poată 
practica oricare dintre dis
ciplinele sportive, contri
buie la creșterea unui ti
neret viguros care-și aduce 
un aport din ce în ce mai 
mare la opera de construire 
a socialismului în patria 
noastră.

ENACHE PALADE 
președintele Asociației 

sportive din Uzina 
„Potana-Cimpina"

I

Cocldeil oferit de ambasadorul
R. P. Ungare la București

Ambasadorul R. P. Ungare 
la București, Bela Nemety, a 
oferit miercuri după-amiază 
un cockteil cu prilejul Zilei 
presei maghiare. Au partici
pat reprezentanți ai presei 
centrale, corespondenți ai pre
sei străine și funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Kalman Kadar, secretar al 
Ambasadei, a făcut cu acest 
prilej un istoric al presei pro
gresiste și comuniste ungare, 
subliniind contribuția pe care 
o aduce presa în construcția 
socialismului in R. P. Ungară.

In încheiere a rulat un film 
artistic.

Lq unul din standurile de 
cărți de la Industria 
Bumbacului A din Capi
tală tinerii alegindu-și 
cărți pentru biblioteca 

personală.

Foto: N. STELORIAN

Intîlnire... cu tinerețea
(Urmare din pag. l-a)

A apărut:

„Știință și tehnică", nr. 1, 1961
Numărul 1 al revistei „Ști

ință și tehnică", revistă edi
tată de C.C. al U.T.M. și 
Ș.R.S.C. se deschide cu arti
colul „Eclipsa totală de soa
re de la 15 februarie 1961" 
de prof. univ. Călin Popovici- 
în continuare se publică ar
ticolele „Nave cu două cor
puri", „Construcții noi la 
Constanța" de arh. T. Roșea, 
„Africa astăzi" de V. Cucu, 
„Alimentația în zborul cos
mic" de V. Malkin, „Antares 
s-a născut din pasiune" de 
ing. D. Dorian, „Din trecutul 
vegetației pe teritoriul patriei 
noastre" de Acad. E. I. Nyâ- 
rădy", „Nervii mașinilor mo
derne" de ing. Foiaș Pavel, 
„Hibrizi industriali la porci" 
de ing. Condrea Drăgănescu, 
„Construcții folosite în R.D.G. 
pentru stabulația liberă" de

docent dr. agr. Habilitatus 
E. Mothes. „Feritele" de conf. 
univ. I. Teodorescu, „Feno
mene psihice misterioase" de 
prof. univ. P. Pcipescu-Nevea- 
nu, „Un nou material de con
strucții — aerul" de ing. D. 
Slobodu, „De la săpun la de- 
tergenți" de A. S. Baliade. 
Revista cuprinde și rubricile 
„Frumusețile patriei", ..Nou
tăți", „Laboratorul cineamato- 
rului", „Prietenii plantelor". 
„Fotografii ghicitori", „Poșta 
redacției", „Filatelie". „Expe
riențe amuzante", „Calendar".

în acest număr mai sînt 
publicate un fotoreportaj inti
tulat „Electronica septenalu- 
lui" și două construcții pen
tru amatori ; „Construiți-vă o 
lampă cu intensitate luminoa
să .variabilă" și „Fulger elec
tronic".

Cuvinte prietenești 
din îndepărtata Indie

Succesele obținute de po
porul romîn jn dezvoltarea 
ecotfcmjei și ridicarea nivelu
lui de trai, stârnesc in
teresul și admirația oa
menilor cinstiți de pretutin
deni. Datorită marilor reali
zări obținute în anii regimului 
democrat popular, prestigiul 
țării noastre peste hotare a 
crescut în mod considerabil. 
De o înaltă prețuire se 
bucură în străinătate rea
lizările oamenilor muncii din 
țara noastră în economie, în 
domeniul științei și culturii 
Sînt cunoscute și apreciate pre
tutindeni eforturile depuse de 
guvernul nostru pentru men
ținerea ți consolidarea păcii ți 
prieteniei între toate popoare
le lumii,

Grija deosebită a statului 
nostru față de tineret, viitoa
rea generație de constructori 
ai socialismului, formează de 
asemenea obiectul admirației 
oamenilor cinstiți de pe tot 
globul. Pe plan internațional 
aceasta s-a vădit în cadrul ce
lei de-a 15-a sesiuni a Adu-

Părji Generale a O.N.U. cîni 
a fost adoptată propunerea 
delegației romine cu privire 
la măsurile pentru promova
rea în riridurjle tineretului * 
ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare.

Toate acestea au făcut ca
numeroși vizitatorii ai țării
noastre, precum Și alți
ogrneni ai muncii de pes-
te hotare care au luat
cunoștință de realizările

nostru să-și ex-poporului 
prime în mod sincer admira
ția față de țara noastră, să 
felicite pe oamenii muncii din 
Rc-mîn ta și să le ureze noi 
șuepese in muncă. Pe adresa 
unor instituții, organizații de 
masă, organizații obștești, so
sesc multe scrisori cu tin ase-
menea conținut. Printre aces
tea se numără si scrisoarea 
studentei indiene Bhakyam 
Anni. adresată tovarășului 
Chjvu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romine. 
lată cuprinsul acestei scrisori:

„Vă rog respectuos, tovarășe președinte, de a primi fe
licitările mele cu ocazia noului an 1961.

Ca studentă, trimit urările mele de bine și saluțul meu 
studenților și copiilor din Bominia, Vă rog, ca prin amabi 
litatea dv, să le transmiteți urările mele.

Vă rog să acceptați, tovarășe președinte, sincerul meu 
respect".

a dumneavoastră sinceră 
BHAKYAM ANNI

19 OltigammAn Koil Street 
Meenashipuram 

Tirunelueli .1u action 
S. India

Informație
Miercuri l februarie 1961, 

vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romine, Alexandru Bîr- 
lădeanu, a primit în audien

ță pe noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. la București, Ivan 
Kuzmici Jegalin.

Răspunderea
pentru marca fabricii

(Urmare din pag. l-a) 

perfect. întîmplarea aceasta a 
constituit subiectul discuției 
unei consfătuiri a brigăzii de 
la banda de condensatori va
riabili. Discuția a fost intere
santă și cu multe învățămin
te pentru fiecare tînăr din 
brigadă. Chiar și atunci cînd 
nituiești un contact trebuie să 
dai dovadă de multă dragos
te de 'multă răspundere și 
conștiinciozitate. Garanția fa
bricii pentru anul de perfec
tă funcționare a aparatului 
este determinată într-o foarte 
mare măsură chiar și de a- 
ceastă simplă nituire a unui 
contact. Opinia brigăzii a con
tribuit mult la întărirea răs
punderii fiecărui tînăr pentru 
munca pe care o face.

Un singur șurub
De fapt este vorba nu de 

un șurub, ci de cîteva mii de 
șuruburi, mai precis, 4.000 șu
ruburi rebutate. Să nu cre
deți cumva că șuruburile a- 
cestea sînt făcute dintr-un 
aliaj special și sînt cît de cît 
„arătoase". Nu, șuruburile cu 
pricina sînt minuscule. Sînt 
făcute din ebonită presată. 
Dar pe cît de mici sint aces
te șuruburi, pe atît de im
portante sînt ele în funcțio
narea aparatului de radio. 
Fără acest șurub minus
cul — cu el se fixează în sta
tor rotorul condensatorului 
variabil — aparatul de radio 
nu poate funcționa. Se în- 
tîmplă uneori ca o parte din 
aceste șuruburi să fie rebu
tate — deformate în așa fel 
incit nu se înșurubează în 
piuliță. în cele mai multe ca
zuri rebutul se datorește nea
tenției, lipsei de răspundere 
cu care lucrează unii tineri 
de la presă.

Am întrebat-o pe tovarășa 
inginer Lucia Vărgăneanu de 
la această secție ce măsuri 
sînt necesare pentru a stimu
la în rîndul tinerilor răspun
derea pentru munca făcută, 
pentru reducerea la minimum 
a numărului de șuruburi re
butate.

— Noi am putea să nu mai 
avem atîtea rebuturi dacă cei 
de la secția metalică ar li 
de acord să facă piulițe cu 
două zecimi mai mari.

Iată o părere într-adevăr 
stranie. Chipurile rebutul 
poate fi înlăturat nu prin ac
țiuni de ridicare a calificării, 
nu printr-o muncă asiduă de 
a educa la fiecare tînăr din 
secție răspunderea pentru 
produsele pe care le fac, pen
tru marca fabricii, ci, prin de
formarea caracteristicilor teh
nice ale piesei-

ir
Cu toate că la îndemînă îi 

stau multe posibilități, orga

nizația U.T.M. de la „Electro
nica" a făcut încă puțin în 
privința dezvoltării la toți ti
nerii uzinei a spiritului de 
răspundere pentru marca fa
bricii. Ședințele pentru ana
lizarea calității produselor 
sînt bune și ele au dat rezul
tate dar se dovedesc a fi in
suficiente. La controlul de 
calitate al uzinei am în- 
tîlnit voluminoase dosare 
cu scrisori de mulțumire, 
de apreciere ale cumpără
torilor pentru calitatea a- 
paratelor de radio produse de 
uzină. Alături de ele am în- 
tîlnit însă și scrisori de recla
mați!. Cîteva din aceste scri
sori le-am citit și la panoul 
vitrinei de calitate și rebuturi- 
Din păcate însă comitetul 
U.T.M. nu s-a îngrijit ca pe 
marginea acestor ’scrisori să 
organizeze în fiecare secție 
adunări generale U.T.M., în 
care să se discute toemai 
despre răspunderea fiecărui 
tînăr pentru calitatea produ
selor uzinei. Scrisorile de la 
oamenii muncii, de la cum
părători ar putea constitui 
pentru organizația U.T.M. un 
mijloc deosebit de eficace 
pentru educarea tinerilor în 
spiritul răspunderii pentru 
marca fabricii.

La „Electronica" există un 
muzeu deosebit de intere
sant. într~o încăpere, ce-i 
drept mai puțin corespunză
toare unei asemenea destina
ții, sînt expuse toate produ
sele fabricii de la înființarea 
ei. Vizitînd această expoziție, 
mi-am adus aminte de lucru
rile pe care mi le-au spus 
mujți secretari U.T.M. din 
secțiile uzinei.

— Tinerii nou veniți în uzi
nă nu sînt încă legați temei
nic de fabrică. Ei cunosc pu
țin drumul parcurs de colec
tivul de aici. Din această pri
cină, uneori lucrează cu mai 
puțină răspundere.

Acesta este un adevăr. Uzi
na „Electronica" — creație a 
regimului democrat popular — 
a cunoscut și cunoaște o mare 
dezvoltare, noi și noi tineri 
vin să lucreze în secțiile ei. 
Vizitele organizate la acest 
micuț muzeu al produselor 
fabricii, discuțiile cu munci
torii care lucrează aici în uzi
nă încă de la înființarea ei 
i-ar ajuta pe acești tineri să 
cunoască istoria uzinei, ar 
dezvolta la ei răspunderea 
pentru calitatea aparatelor 
lucrate, pentru prestigiul măr
cii de fabrică.

In cercul de radiofonie de la Casa pionierilor din Oradea.
Foto : S. NICUȘOR

meroși tineri muncitori fonmcu 
alături de virstnici coloane de 
șomeri flămînzi și umiliți care 
se nășteau fără dreptul de a 
visa, fără dreptul de a trăi ome
nește, de a se bucura de roa
dele muncii lor.

Tinerii din zliele noastre iși 
pot făuri însă visuri îndrăznețe, 
cu siguranța că și ie vor vedea 
îndeplinite. Socialismul este pe 
drept cuvînt tărîmul împlinirii 
visurilor. Planurile grandioase 
elaborate de partid au înflăcărat 
tinăra generație care muncește 
cu eroism la construcția de uzi
ne, centrale electrice, căi ferate 
și șosele, ia construcția marilor 
combinate industriale, la ridica
rea unor noi cartiere și orașe. 
Azi drumul spre orice meserie 
este larg deschis oricărui tînăr. 
Puterea populară asigură tine
rilor largi condiții pentru a cu
ceri cele mai înalte trepte ale 
științei și tehnicii. Pentru tinerii 
muncitori au fost create condi
ții optime ca să învețe, să-și 
completeze studiile. Avem as
tăzi mii și mii de tineri munci- 

I tori-elevi și muncitori-studenți. 
I Au fost create numeroase lăca- 
I șuri de cultură pentru lărgirea 

orizontului lor, pentru îmbogăți
rea necontenită a cunoștințelor, 
în oșezămintele de cultură, în 

| biblioteci, pe stadioane, tinere
tul nostru duce o vie activitate. 
Tinerilor li se încredințează 
posturi de conducere a treburi
lor obștești. Ei au drepturi ega
le cu toți oamenii muncii. 
Nicicind tinerii patriei noastre 
nu au avut un cimp mai vast 
de afirmare, de desfășurare a 
inițiativei creatoare ca in anii 
puterii populare dnd întreaga 
țară s-a transformat intr-un 
vast șantier, cînd sint chemați 
să participe la înfăptuirea mă
rețelor planuri de dezvoltare a 
economiei naționale elaborate 
de cel de-al lll-lea Congres al 
partidului.

- Și dacă eu sînt acum nițel 
supărat, e pentru că nu mai am 
18 ani - a încheiat vorbitorul.

Pe chipurile celor prezenți in 
sală se putea citi mindria pen
tru că la realizările despre care 
s a vorbit și-au adus și ei con
tribuția, pentru că la noile 
construcții socialiste vor fi și ei 
prezenți. Și nu era greu să vezi 
in privirile lor, emoția nestăpî- 
nită și în același timp bucuria 
că la 5 martie își vor da primul 
lor vot vieții fericite de azi, can- 
didaților F.D.P

Succes celei de a treia 
Conferințe pe țară 

a U. A. S. R. !

cÂoanezo-nieă. muzicală
Concertul Filarmonicii „Geor

ge Enescu" care va fi radiodi
fuzat duminică 5 februarie, se 
deschide cu uvertura „CORIO
LAN" de BEETHOVEN. Con
cepută ca un prolog muzical la 
o dramă istorică, lucrarea este, 
după cum e și firesc strins le
gată de conținutul acelei drame 
și ca atare cunoașterea subiectu
lui ei reprezintă o condiție e- 
sepțițflă pentru înțelegerea imn- 
ginUor muzicale.

Iată deci, pe scurt, ideea de 
bază a piesei pe care o co men* 
tează uvertura lui Beethoven : 
Coriolan, un viteaz conducător 
de oști ai republicii romane (din 
veacul V dinaintea erei noastre) 
a fost condamnat la exil din pri
cina unui conflict ce s-a ivit în
tre el și căpeteniile senatului 
roman,

Mîniat de judecata nedreaptă 
a compatrioților săi, Coriolan 
trecu în tabăra dușmană și așe- 
zindu-se în fruntea unei pu
ternice oști, porni împotriva Ro
mei spre a distruge orașul, în- 
spăimîntați de primejdia care-i 
amenința, senatorii trimit o 
delegație in întâmpinarea erou
lui spre a-l împăca. Profund 
jignit, Coriolan nu se lasă îndu
plecat de implorările lor dar în 
cele din urmă, lacrimile bătrî- 
nei sale mame și a soției sale 
îl înduioșează și astfel Roma fu 
salvată de distrugere.

Ar fi o eroare, desigur, să 
căutăm în muzica lui Beethoven 
o ilustrare amănunțiți a întâm

plărilor mai sus evocate. Adver
sar hotărît al tendințelor natu
raliste ce se manifestau în lucră
rile multora dintre predecesorii 
și contemporanii săi, Beethoven 
considera muzica întotdeauna ca 
un mijloc de reflectare artistică 
a glodurilor și sentimentelor u- 
mane. Pornind de la acest prin
cipiu, el urmărește — după pro- 
pria-i expresie — „mai mult ex
presia stărilor sufletești, decît 
zugrăvirea plastică" a unor im" 
prejurări sau evenimente. Cu- 
noscînd aceste premise ale gin- 
dirii compozitorului, vom înțe
lege deîndată, că uvertura „Co* 
rjolan" reprezintă de fapt un 
portret muzical al eroului, în 
care se conturează cele două tră- 
saturi fundamentale ale caracte
rului său, adică, pe de o parte 
spiritul eroic, dîrzenia și 
impulsivitatea, dar pe de altă 
parte sentimentul cald al dro- 
gestei careul face să-și învingă 
dorința de răzbunare.

Scrisă în formă de sonată (o 
formă muzicală întemeiată pe 
folosirea a două teme contras
tante), uvertura zugrăvește con
flictul ce se naște în sufletul 
eroului, prin ciocnirea dintre ura 
și orgoliul său cu sentimentul 
milei, trezit de lacrimile bătrî- 
nei mame. Urmărind cu atenție 
muzica vom desluși chiar de la 
începutul uverturii tema ener
gică și mereu întretăiată de 
accente impulsive, prin care au
torul redă caracterul dur și 
implacabil al viteazului războinic.

Curînd după expunerea acestei 
teme, apare și ideea a doua, o 
melodie blinda, cu o expresie 
rugătoare, în care vom recunoaș
te implorarea milei. în desfășu
rarea muzicii (așa-numita „dez
voltare" a materialului tematic) 
asistăm apoi la o furtunoasă 
ciocnire a celor două melodii. 
Treptat, treptat, hotărirea Ini 
Coriolan se zdruncină, iar în cele 
din urmă se destramă și astfel 
uvertura se încheie intr-un pia
nissimo, semnificînd biruința 
sentimentului de dragoste în 
sufletul eroului,

întregind șirul marilor uver
turi ale lui Beethoven („Eg- 
mont", „Leonora 111“ și „Fide- 
lio" ), Coriolan este un admira
bil exemplu de întruchipare psi
hologică în muzică, constituind 
o prețioasă contribuție a genia
lului compozitor la dezvoltarea 
pragramatismului muzical.

A doua piesă din programul 
concertului este o lucrare foar
te rar întâlnită a compozitoru
lui francez ERNST CHAUSSON. 
Concertul pentru două in
strumente soliste (vioară și 
pian) acompaniate de coarde. 
Pătrunsă de o intensă viață 
lăuntrică și de un adine farmec 
poetic, compoziția se situează 
printre cele mai valoroase crea
ții ale muzicii franceze de la 
sfirșitul veacului trecut.

în încheierea concertului, or
chestra Filarmonicii „George E 
nescu“ va interpreta Simfonia a

IV-a „Romantica" de Anton 
Bruckner (1824—1896).

Simfonia a IV-a poartă de
numirea de „romantică" pen
tru că aci, compozitorul, îndră
gostit de farmecul peisajului na
tal, încearcă să redea impresiile 
și sentimentele, pe care i le-au 
trezit plimbările sale prin pădu
rile și cimpiile însorite ale Aus
triei, Partea întîia evocă ima
ginea unei păduri. în coarde tre
mură un fior misterios, peste 
care cornul enunță tema princi
pală, ce răsună ca un zvon de 
clopote din depărtare, întregind 
imaginea naturii liniștite, tema 
a doua amintește de cîntecul 
păsărelelor a căror glas se con
fundă cu murmurul codrului. 
Partea a treia a simfoniei evocă 
o veselă scenă de vînătoare. Con
ținutul de idei, deosebit de 
plastic și ușor de înțeles,, rezul
tă de altfel și din indicația au
torului care a. caracterizat partea 
mediană a -acestui Scherzzo ca o 
„melodie de dans în timpul u- 
nui prînz vînătoresc". Finalul 
simfoniei este una din cele mai 
impresionante pagini din toată 
creația lui Bruckner. încercind 
să redea imaginea sonoră a unei 
furtuni, compozitorul realizează, 
un tablou de o rară măreție, în 
care, zugrăvirea forțelor dezlăn
țuite ale naturii, se îmbină în 
chip magistral cu expresia lu
minoasă a optimismului și a 
dragostei de viață.

A TRAIAN

(Urmare din pag. I-a)

de-al III-lea Congres a! parti
dului : „Statul democrat popu
lar le-a creat studenților noș
tri posibilități largi de învă
țătură și condiții de trai din 
ce în ce mai bune. Datoria 
lor este de a învăța cu perse
verență, pregătindu-se să de
vină slujitori devotați ai po
porului, gata să se ducă acolo 
unde este mai mare nevoie de 
ei, unde pot să-și valorifice 
cunoștințele și aptitudinile cu 
cel mai mare folos pentru 

I construirea socialismului".
Pe linia ridicării continue a 

nivelului științific al conținu
tului invățămîntului superior, 
o sarcină importantă trasată 
de partid este întărirea legă
turii procesului de învățămint 
cu practica. Asociațiile stu
denților și-au adus alături de 
cadrele didactice o contribu
ție importantă la mai buna 
organizare a practicii. Tot
odată ele au promovat și 
alte forme de legare a in
vățămîntului cu practica. în 
institutele de învățămint su
perior se dezvoltă astăzi o bo
gată activitate de cercetare 
științifică in cercurile științi
fice studențești. Asociațiile 
studenților au contribuit din 
plin ca această activitate să 
devină mai rodnică, să con
tribuie la dezvoltarea intere
sului pentru munca creatoare 
și în același timp să Ie ofere 
posibilitatea să contribuie, 
încă de pe băncile facultății, 
în anii de ucenicie științifică, 
la rezolvarea unor probleme 
ridicate de producție, care să 
folosească producției.

Prin întreaga lor activitate 
asociațiile studenților și-au a- 
dus o contribuție însemnată Ia 
formarea intelectualului de tip 
nou, la dezvoltarea unei con
științe noi, socialiste Ia stu- 
denți, la educarea lor în spi
ritul marilor răspunderi ce le 
revin în societatea noastră, 
în centrul activității cultural- 
educative desfășurate de aso
ciațiile studenților, a stat in 
permanență preocuparea de a 
face cunoscute mai temeinic 
studenților politica partidului 
nostru, mărețele realizări ale 
regimului nostru democrat- 
popular, de a-i antrena ală
turi de întregul nostru popor 
muncitor Ia înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid. în a- 
celași timp asociațiile studen
ților au desfășurat o bogată 
activitate, pentru educarea 
studenților în spiritul înalte
lor idei ale patriotismului so

cialist și internaționalismului 
proletar.

în perioada străbătută de la 
cea de-a doua Conferință a 
U.A.S.R., a crescut contribuția 
asociațiilor studenților la re
zolvarea sarcinilor ce le revin 
acestora în ceea ce privește 
problemele gospodărești ale 
studenților. Ele și-au adus 
un aport însemnat la gospodă
rirea tot mai bună a bunuri
lor materiale acordate dc stat 
pentru studenți, educînd la 
studenți o atitudine plină de 
grijă pentru bunurile obștești, 
pentru gospodărirea acestor 
bunuri. La cea de a IlI-a con
ferință a U.A.S.R., se vor des- 
bate cu simț de răspundere 
toate aceste probleme, se va 
analiza profund munca desfă
șurată de asociațiile studenți
lor.

Delegații la conferință vor 
transmite experiența pozitivă 
dobîndită, sfătuindu-se în ace
iași timp asupra celor mai 
bune metode care să contri
buie la consolidarea și dezvol
tarea succeselor obținute. Tot
odată ei vor analiza cu 
un înalt spirit critic și auto
critic lipsurile existente, ră- 
minerile in urmă in activita- 
tea asociațiilor studenților, 
astfel ca măsurile ce se vor 
stabili să fie cele mai bune, 
mai eficace, să ducă la inten
sificarea activității asociațiilor 
studenților.

Viitorii specialiști, care se 
dedică astăzi cu pasiune, pe 
băncile facultății muncii de 
învățătură, cu convingerea că 
o inaltă calificare nu se poa
te dobindi decit printr-o mun
că harnică, plină de migală, 
printr-un studiu continuu. își 
vor exprima, prin delegații la 
conferință, mindria că trăiesc 
și muncesc în vremurile mari
lor transformări care se pe
trec zi de zi sub ochii lor, că 
sînt chemați să participe ală
turi de harnicul nostru popor, 
la Înfăptuirea grandioaselor 
planuri elaborate de partid in 
vederea desăvirșirii construc
ției socialismului în patria 
noastră.

De la tribuna conferinței vor 
răsuna cuvinte înflăcărate de 
mulțumire și recunoștință 
pentru părintele iubit al tine
retului — Partidul Muncito
resc Romîn, angajamentul și 
hotărirea studentimii noastre 
de a depune și mai multă rîv- 
nă pentru însușirea științei, 
tehnicii și culturii înaintate, 
de a participa la munca clo
cotitoare pe uriașul șantier al 
construcției socialismului in 
patria noastră.

Covoare plusate Hp persan 1 
Sțote de paltoane , j 
Pleduri . a
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La 15 septembrie 1960 - ziua deschiderii școlilor - mii și 
zeci de mii de mîini, ca acestea din fotografia de mai sus, au 
aranjat cy grijă părintească pe bănci, darul pe care partidul 
nostru l-a făcut tuturor elevilor din clasele I pînă la a Vil-a 
- cărțile de școală.

Cărți gratuite. La un asemenea lucru nu puteau visa nici 
părinții nici copiii In regimul burghezo-moșieresc, Cărți'® 
constituiau pe atunci o problemă greu de rezolvat pentru 
salariul de nimic al unui muncitor, in 1935 referindu-se la 
prețul manualelor didactice Geo Bogza scria în presa vremii : 
„Cîte piini. cite Zile de viață smulge din casele sărace prețul 
manualelor didactice ? Oamenii se gîndesc : Tăblița — 4 
piini, Aritmetica - 10 piini. Geografia - 8 piini, Abecedarul 
«■ 7 piini". Și trebuie să ne gindim că in ocel an, in casa 
săracului piinea era un eve» —ent deoseb-t

Astăzi, occ-dc-ec de -c-joie gratuite e«v*or — măsura 
stabilită ce cel de-cl UMec Co-g-es c Rartidu ui Muncito
resc Romin — privește cnuoi 2 500 000 elevi !

r- e pare că a vorbi despre 
\ mint tineretului, adică 

parte tocmai elevilor ți i 
lor, este inutil, deoarece «reerv 
sau student cunoaște sst

Și cu toate acestea nu 
mul rînd. fiindcă trebu 
de la ceea ce a fost, de 
primită de la regimul tn 
la stări de fapt pe care 
nu le știu. In al doilea 
fiecare elev mu student chiar 
cîndu-și situația sa nu are ți o 
globală asupra întregului inrițăraîgt

Moștenirea a fost ea de la niște de- 
cavați, ca de la niște făliți. Innentaru! 
moștenirii se evaluează, totuși, intr-a 
privință, în milioane. A fost o moște
nire de milionari : 4 milioane de asal- 
fabeți. Un sfert din populația țării, 
fără știință de carte. In 1926, intr-un 
sat din jurul Bucureștiului, urmiad m 
se aplice o dispoziție administrativă, 
lucrul nu a fost cu putință fiindcă in 
tot satul nu s-a găsit nici un știutor 
de carte. Faptul nu-i o invenție, ci o 
sinistră realitate. El a fost semnalat 
la timpul său in pagina a treia din zia
rul „Adevărul', cu data de 5 februarie 
1926. 600.000 de copii rămineau pe

an fără învățătură, fie din pricina mi
zeriei, neavind eu ce se îmbrăca, mei 
cu ce cumpăra cărți ți plăti taxe, fie 
din cauză că, pur ți simplu, nu existau 
țcoli.

Poporul nu trebuia să poată învăța. 
fiindcă asta i-ar fi 
fi făcut să judece 
care-i exploatat și 
1910, doi ingineri, 
broșură conținind 
de-atunci, așa cum 
comentariu, au fost condamnați ți în
chiși pentru „împărțire de material 
subversiv".

Toate acestea nu are de unde le ști 
tineretul de azi, dar el trebuie să. le 
știe și să nu le uite, pentru ca să în
vețe a apăra cuceririle de azi ale po
porului, de care el se bucură din plin.

In al doilea rînd — cum spuneam — 
tineretul trebuie să știe că transfor
mările săvirșite azi in domeniul invă- 
țămintului sint transformări radicale,

Dezvoltarea multi late
rală a economie noa
stre naționale cera an 
de on tet mai multe ca
dre de specialiști. Pen
tru a satisface acea
stă nevoie, statul a- 
cordă sume considera
bile in vederea dezvol
tării într-un ritm susținut 
a învățamintului superior. 
Faptul acesta se oglin
dește în numărul sporit 
de studenți care sint cu
prinși in anul I. O sin
gură comparație este 
elocventă in acest sens : 
in 1959 ș-cu înscris in 
anul 1 10.693 ștudenti, 
iar in 1960 20 452 stu
denți. Deci, într-un sin
gur an, numărul studen
ților din anul I s-a mă
rit cu aproape 10.000 .’
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uliocne de 
țării nu știa 

ă a vindecat și 
școlar 1938/39, 

n țară 770 școli 
d’cot la 6.200 I Pentru anul 
itniiascâ, numai din fondul 

a. c-cso imoral elevilor o crescut. In
39 c-j u'-nct cursor e de zi 119.110 elevi 
i 29 004 <3 c&asele VU!-X* ; in anul școlar 
cursurile de zi 78L410 elevi !a clasele 

evi la clasele VIII-XL

*icc ae 
de ui 
fiindcă 
cunes- 
pricire

deschis mintea, l-ar 
asupra condiției in 
să se revolte. Priit 
care au împărțit o 
textul Constituției 
era ea, fără nici un

Stata! democrat-p 
permanent de ge< 
mintului de 7 ani. 
in 1952. după care se 
lat la fnvițămintu! 
£1 creează cpoi ctu< 
iargi posibilități de 
diții de trai din ee ia ce

Toți copiii invață 
mentare, 98 la 
azi, școala de 1 
meazâ școlile m 
ca in 1939). Numărul 
crescut de la 26.489 in 
în I960, tn toamna trecută, d 
elevilor înscriși in anul intii 
telor școli de nivel mediu, ci. 
s-au înscris tn școlile profesio1 
de meserii, iar 33DOO urmează 
învățămfritului serai, luc 
ducție.

In rtndttrile tineretului 
eompoziția lui s-a produs o seti. 
radicală Se ridică un tineret . 
de muncitori ți țărani muncitori. Demosiene Botez
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NUMĂRUL FACULTĂȚILOR

Mooo

NUMĂRUt STUDENȚILOR

Qrija partidului și guver 
nulul față de studenți se vo 
dește și in crearea condi
țiilor materiale pentru petre
cerea intr-un chip cit mai 
plăcut, mal instructiv a 
timpului liber. In acest scop

au fost puse la dispoziția 
studenților cluburi, amenaja
te ;n institute sau in cămine, 
complexe sportive, și mai 
ales case de cultură ale stu
denților - adevărate edificii 
de cultură, construcții impu-

nătocre numeroase
cercuri : de muzică, de arte 
plastice, de teatru, cenaclu 
literar etc. In fotografie : 
Casa de cultură a studenți 
lor din Cluj, construită re 
cent.

Fotografic noastră repre
zintă sala de lectură a bi
bliotecii Institutului politeh
nic din lăți. Asemenea săli 
de lectură, luminoase, spa
țioase, există in toate cele 
250 de biblioteci din insti
tutele de invățămint supe
rior din patria noastră.

CIFRE Șl FAPTE

DE IERI SI DE AZI
J

• In anii regimului democrat-popular învățămîn- 
tul tehnic și profesional a căpătat o dezvoltare fără 
precedent. In aceste școli învață astăzi circa 
180.000 elevi, de trei ori mai multi decît în anii 
1938—1939. In anii 1960 —1965 vor ieși de pe 
băncile școlilor profesionale și tehnice peste 
350.000 muncitori calificați și tehnicieni.

• In anul 1960 au absolvit facultățile noastre de 
două ori mai mulți studenți decît în anul 1939. In 
decurs de 30 de ani în Rominia burghezo-moșle- 
rească, țară „eminamente agricolă" au absolvit fa
cultatea tot atiția ingineri agronomi cîți au absolvit 
în ultimii doi ani în Republica noastră populară.

• Intr-un manuscris mai vechi se vorbește despre 
viața studenților de acum un sfert de veac. Se de
scria acolo mizeria de nedescris din cantinele stu
dențești și din maghernița de pe strada Pictor Gri- 
gorescu nr. 5 din spatele hotelului „Splendid" in
titulată căminul ,,Mihail Eminescu". in fiecare din 
cele 40 de paturi cite avea acest cămin se înghe
suiau, pe apucate, cîte 2 — 3 studenți. Cei care nu 
aveau loc își petreceau nopțile pe sub ganguri sau 
poduri, dormind cu capul pe geamantane...

• An de an se dezvoltă baza materială a învăță- 
mîntului superior. Numai anul trecut au fost date 
în folosință studenților un nou cămin al Universității 
„C, I. Parhon" cu o capacitate de 1000 de locuri 
și s-au amenajat 2 cămine studențești pentru apro
ximativ 2500 studenți. In 1961 âlți 4000 de stu
denți din Capitală vor avea cămine și cantine noi. 
In Cluj se construiește un complex studențesc. La 
sfîrșitul lui 1961 căminele construite în curs de un 
an, vor adăposti încă 11 000 de studenți iar la can
tine vor lua masa încă 12.500 de studenți.

• ANUL 1925. Tn nr. 8 din 1925, „Viața Uni
versitară” relata : „Cu doi ani în urmă, taxa pentru 
anul I era numai 1000 lei. Anul trecut s-a ridicat 
la 1600!" la care se „adăuga și taxa pentru exa
mene, 900 lei« ajungîndu-se astfel la o „cifră uriașă, 
fantastică".

• ANUL 1960. Datorită grijii pe care statul nos
tru o poartă dezvoltării învățămîntului de toate gra
dele, în 1960 bursele acordate elevilor și studen
ților s-au ridicat la peste 100.000.000 lei.

_Priviți-i! Sint un grup de studenți trimiși l0 odihnă. Veseli, 
sănătoși, încrezători in viață. Asemenea imagine n-ai fi putut 
prinde in anii regimului burghezo-moșieresc.

Astăzi studenții, și elevii sint trimiși gratuit în fiecare va
canță la odihnă in tabere unde au asigurate condiții exce
lente. Numai în vacanța aceasta de iarnă au fost trimiși in 
taberele organizate de U.A.S.R. 4.000 de studenți.

Numărul cadrelor didactice 
în învâțâmîntul de cultură generală

IN 1960*1961

...Și regimul bur- 
ghezo-moșieresc a- 
vea înscris in consti
tuție dreptul la în
vățătură ; dar posi
bilități pentru exer
citarea acestui drept 
de către fiii munci
torilor și țăranilor 
muncitori nu exis
tau. Astăzi, în 
urma condițiilor ma
teriale create, în 
marșul către culmile 
științei și culturii a 
pornit întregul nostru 
popor. In anul școlar 
1938/1939 nu exis
tau cursuri serale. In 
anul școlar 1960/61 
urmează la seral 
oeste 90 00C etevi- 
'’•uncrtori. In foto : 
eievi-munc’to- ore- 
gâtioduse oentnj 
școc 3. I



„Neiv York Times

N. S. Hrușciov 
oficiala

va face o vizita 
în Maroc

„Oamenii sînt disperați 
și nu au nici o speranță 

în mai bine"

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a ac
ceptat invitația regelui Mo
hammed V de a face o vizită 
oficială în Maroc.

Regele Marocului a acceptat 
invitația președintelui Prezi

diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și a președintelui 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. de a vizita la o dată 
convenabilă Uniunea Sovietică 
ca oaspete al Prezidiului So
vietului Suprem și al guver
nului U.R.S.S.

Datele celor două vizite vor 
fi fixate pe căi diplomatice.

Consfătuirea 
reprezentanților 

partidelor comuniste 
din țările nordice

i_> I N 
VIATA

• Agravarea situației economice 
zdrențuiți, fără nicio speranță 

de americani

din S.U.A. • Oameni flămînzi,
• Soarta tragică a milioane

înființarea în U. R. S. S.
a Institutului de economie 

a sistemului mondial socialist

.A.

Începutul anului 1961 gă
sește economia S.U.A. 
în fața unui bilanț defi

citar și a unor perspective cit 
se ipoate de sumbre. „Viața în 
1961 nu va fi ușoară44, a subli
niat noul președinte american 
Kennedy, în „mesajul cu pri
vire Ia starea Uniunii44, citit 
la 30 ianuarie în ședința co
mună a celor două camere 
ale Congresului S.U.A. Prima 
lună a anului 1961 a adus o 
nouă agravare a situației eco
nomiei Statelor Unite.

Ziarul new-yorkez „JOUR
NAL AMERICAN44. într-o 
corespondență din Virginia 
de vest scrie: ,.DE-A LUN
GUL ȘOSELELOR CEN
TRALE ȘI SECUNDARE 
STAU COPII FLĂMÎNZI, 
ZDRENȚUIȚI ȘI MUR 
DĂRI. ALĂTURI DE EI- 
TOT FLĂMÎNZI - OA
MENI MATURI CU CHI
PURILE POSOMORITE. 
ESTE DE NEÎNCHIPUIT 
ȘI .TOTUȘI ESTE UN 

' FAPT: ÎN DECURS DE 
UN AN ÎNTREG UNELE 
FAMILII N-AU AVUT IN 
CASĂ NICI UN CENT - 
NICI MĂCAR UN CENT!44 
în aceste condiții au fost 
100.000 de mineri șomeri.

în mesajul său Kennedy a 
arătat că în prezent Statele 
Unite înregistrează numărul 
cel mai mare de șomeri din 
istoria țării. „Oamenii sînt 
disperați și nu au nici o spe
ranță în mai bine44, scrie 
..NEW YORK TIMES44.

In ianuarie armata șomeri
lor, potrivit datelor oficiale 
confirmate de însuși preșe
dintele S.U.A. în mesajul său, 
a întrecut cifra de 5,5 milioa
ne. Aceștia sînt oțelarii din 
Pittsburg, muncitorii de la 
uzinele de automobile din 
Detroit, minerii din Virginia 
de vest, textiliștii din Noua 
Anglie. în afară de aceștia, 
își îngroașe rîndurile și o altă 
armată de șomeri, care nu fi
gurează în nici o listă oficia
lă. Aceștia sînt tinerii in 
virată de pînă la 25 de ani 
care, ca și părinții lor, caută 
de lucru dar fără speranță.

Potrivit relatărilor ziarului 
„CHRISTIAN SCIENCE MO
NITOR44, birourile de plasare 
a mîțnii de lucru, instituțiile 
guvernamentale, administrați
ile companiilor și redacțiile 
ziarelor primesc de la ei ne
numărate scrisori.

„SÎNT GATA SĂ PLEC 
ORIUNDE, SÎNT DISPUS

SĂ FAC ORICE MUNCĂ 
PENTRU ORICE SALA- 
RIU“ — scriu tinerii, dar 
fără nici Un răspuns, de
oarece în mod practic nu 
există posibilități pentru 
plasarea lor în muncă.

Ramuri atît de importante 
ale economiei S.U.A. ca in
dustriile metalurgică, con
structoare de mașini, de auto
mobile și confecții își res- 
trîng tot mai mult producția. 
In anul 1957—1960 ritmul 
creșterii producției industria
le a S.U.A. a scăzut la 2,2 la 
sută. în industria metalurgică, 
de pildă, capacitățile de pro
ducție au fost folosite în 
1960 în proporție de numai 
50—55 la sută.

într-un recent raport e- 
conomical organizației sin
dicale americane A.F.L.- 
C.I.O. se subliniază: „NU 
PUTEM IGNORA FAP
TUL RUȘINOS CĂ PÎNĂ 
IN PREZENT SĂRĂCIA 
CARE DĂINUIE IN STA
TELE UNITE REPREZIN
TĂ UN FENOMEN LARG

RĂSPÎNDIT. ...7,5 MILI
OANE DE CETĂȚENI A- 
MERICANI TRĂIESC DIN 
MILA. ÎN AFARĂ DE A- 
CEASTA UN NUMĂR DE 
CINCI ORI MAI MARE 
DE OAMENI AU VENI
TURI ATIT DE MICI IN
CIT NU-ȘI PERMIT SĂ 
TRĂIASCĂ LA UN NI
VEL ACCEPTABIL44.

Scumpetea pe care o supor
tă oamenii muncii din Statele 
Unite este rezultatul cheltuie
lilor militare astronomice și a 
inflației legate de aceste chel
tuieli. care a devenit un înso
țitor permanent al capitalis
mului contemporan.

Puterea de cumpărare a do
larului a scăzut în perioada 
de după război 
cu o treime, iar în compara
ție cu perioada dinainte de 
război — de peste două ori. 
Camera de Comerț a S.U.A. 
a fost nevoită să recunoască 
recent că „valoarea dolarului 
este în prezent mai mică ca 
oricînd în istorie44.

(Agerpres)

(1946-1960)

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
TASS transmite: Din liotărî- 
rea Prezidiului Academiei de 
Științe a U.R.S.S. în Uniunea 
Sovietică se înființează Insti
tutul de economie a sistemu
lui mondial socialist.

Acad. K. Ostroviteanov, 
vicepreședinte el Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a rele
vat că crearea în cadrul Aca
demiei de Științe a ‘U.R.S.S. a 
unui institut cu un asemenea 
profil este strîns legată 
sarcinile trasate de 
tuirea de la Moscova a 
zentanților partidelor 
niște și muncitorești.

Acad. Ostroviteanov 
deră că noul institut 
de cercetări, 
analiza profund științifică 
proceselor care au I 
economia mondială va 
tribui în mod activ la lupta

de
Consfă- 

repre- 
comu-

consi- 
sovietic 

ocupîndu-se de 
a 

loc în 
con-

șipentru pace, democrație 
socialism.

Institutul de economie 
sistemului mondial socialist 
cuprinde sectoarele : proble
mele social-economice gene
rale ale sistemului mondial 
socialist, planificarea și divi
ziunea socialistă internațio
nală a muncii, economia in
dustriei și transporturilor, 
economia agriculturii, comer
țul exterior și formarea pre
țurilor pe piața mondială so
cialistă, relațiile economice 
ale țărilor socialiste cu țările 
capitaliste și țările slab dez
voltate.

în cadrul institutului se 
organizează de asemenea o 
secție de 
fice și de 
sectoare : 
Europa și 
Asia.

a

informații științi- 
statistică cu două 
țările socialiste din 
țările socialiste din

Cea de-a 19-a sesiune 
a Comisiei Dunării

Consfătuiri în problema 
Federației Rhodesiei 

și Nyassalandului
LONDRA 1 (Agerpres). — 

La Londra și Salisbury (Rho
desia de sud) au început con
sfătuiri care reprezintă a 
doua etapă a conferinței pen
tru revizuirea constituției Fe
derației Rhodesiei și 
landului.

Această Federație, 
tuită în vara anului 
fost o creație a colonialiștilor 
englezi care se străduiesc din 
răsputeri să mențină în Afri
ca dominația lor colonială și 
să înăbușe mișcarea de elibe
rare națională. Prima etapă a 
conferinței, care s-a desfășu
rat la sfîrșitul anului 
la Londra, s-a încheiat 
tr-un eșec.

La consfătuirea care 
deschis la 30 ianuarie la 
dra este discutată problema 
Rhodesiei de nord care în pre
zent se află sub 
Angliei.

Reprezentanții 
politice africane 
de nord, care 
consfătuire, cer 
să se acorde africanilor majo-

Nyassa-

consti-
1953, a

trecut 
prin-

s-a 
Lon-

protectoratul

partidelor 
din Rhodesia 
participă la 

cu insistență

0 mostră de .democrație' burgheză
PARIS. Autoritățile france

ze au aruncat în închisoare 
pe abatele Robert Davezies, 
autorul cărții „Frontul" în 
centrul acțiunii căreia se află 
războiul din Algeria. După 
cum relatează agenția France 
Presse, abatele Davezies a 
fost arestat recent la Lyon în 
timp ce discuta cu un editor 
suedez despre traducerea și 
editarea cărții sale în Suedia.

Cartea „Frontul", scrisă în 
anul 1959 și publicată de două 
edituri pariziene, a fost con
fiscată de autorități, iar edi
torii au fost deferiți justiției 
sub acuzația de „subminare a 
securității statului". în aprilie 
anul trecut autorul a fost 
condamnat în contumacie de 
către tribunalul milițar la 10 
ani închisoare, interzieîndu- 
i-se în următorii 20 ani să lo
cuiască la Paris.

ritatea locurilor in adunarea 
legislativă și independență de
plină Rhodesiei de nord.

în același timp, la Salis
bury du fost reluate tratative 
în problema constituției Rho
desiei de sud — colonie auto
nomă a Angliei. Aceste tra
tative au fost reluate în legă
tură cu sosirea în acest oraș 
a lui Duncan Sandys, ministru 
pentru problemele Common- 
wealthului.

BUDAPESTA 1 (Agerpres).— 
La I februarie la Budapesta a 
luat sfîrșit cea de-a 19-a sesiu
ne a Comisiei Dunării.

La lucrările sesiunii, care au 
durat două săptămîni, au parti
cipat reprezentanți ai țărilor 
membre ale Comisiei Dunării : 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Romînia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică, precum și 
observatori din partea adminis
trației fluviale a Porților de 
Fier, ai Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa și experți 
din partea Ministerului Trans
porturilor al R. F. Germane.

Sesiunea a examinat o serie 
de probleme de importanță prac
tică pentru îmbunătățirea condi
țiilor de navigație pe 
precum și probleme 
torice.

Lucrările sesiunii, se
comunicat, s-au desfășurat

tr-o atmosferă de colaborare. 
Toate hotăririle sesiunii au fost 
adoptate în unanimitate.

în comunicat se arată că ho- 
tărîrile adoptate Ia sesiune vor 
avea o influență pozitivă asupra 
colaborării internaționale și 
dezvoltării navigației pe Du
năre.

STOCKHOLM 1 (Agerpres). 
— în zilele de 28 și 29 ianua
rie la Stockholm a avut loc 
consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste din Da
nemarca, Finlanda, Norvegia 
și Suedia. La consfătuire s-au 
examinat problemele legate 
de apropiata sesiune a Consi
liului nordic, precum și de 
consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești care a avut loc re
cent la Moscova.

Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste din 
țările nordice, scrie ziarul „Ny 
Dag“, a subliniat că toate for
țele iubitoare de pace din a- 
ceste țări trebuie să ia mă
suri pentru a împiedica în
cercările de a înzestra țările 
nordice cu arme atomice, pre
cum și pentru a se lichida 
toate bazele militare străine 
din aceste țări. Planurile 
transformării N.A.T.O. într-o 
putere atomică, înzestrarea 
Germaniei occidentale cu 
arma atomică, precum și pre
siunea militară tot mai inten
să pe care o exercită Germa
nia occidentală asupra Dane
marcei și Norvegiei, reprezin
tă o primejdie pentru pacea 
și independența tuturor țări
lor nordice. Sarcina transfor
mării tuturor țărilor nordice 
într-o zonă neutră, denuclea- 
rizată are o importanță pri
mordială.

Consfătuirea a examinat de 
asemenea problema solidari
tății cu țările 
berat de sub 
cu țările care 
eliberarea lor 
la consfătuire 
popoarele din
trebuie să acorde acestor țări 
tot sprijinul în 
de a obține o 
totală.

care s-au eli- 
colonialism și 
luptă pentru 

Participanții 
au declarat că 
țările nordice

năzuința lor 
independență

I .

Demisia lui Ben Gurion

Dunăre, 
organiza-

spune în

Miting studențesc împotriva 
politicii guvernului iranian
La Teheran a avut loc un 

miting de protest împo
triva politicii guvernului. 

„Mii de studenți de la Univer
sitatea din Teheran, relatează 
corespondentul agenției United 
Press International, au cerut la 
31 ianuarie demisia guvernu
lui în cadru] unui miting de 
protest împotriva felului în 
care s-au desfășurat alegerile. 
Observatorii din Teheran de
clară că studenții care scandau 
„Alegerile sînt false44... „Deți
ne libertate44... fac parte din

Frontul Național al fostului 
premier Mossadîk. Aceasta con
stituie prima manifestare pu
blică a lui Mossadîk de cind 
el a fost înlăturat din fruntea 
guvernului în urmă cu șapte 
ani după o dispută cu repre
zentanții intereselor petrolifere 
engleze. Studenții au cerut eli
berarea a 20 dintre colegii lor 
care au fost arestați de poliție 
in cursul acestei săptămîni cu 
prilejul altei demonstrații anti- 
guvernamentale44.
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IERUSALIM. — După cum 
a transmis corespondentul a- 
genției France Fresse, la 31 
ianuarie, primul ministru al 
Izraelului, Ben Gurion, a de
misionat.

★
IERUSALIM 1 (Agerpres).—
Demisia primului ministru 

izraelian, Ben Gurion, reflectă 
profunzimea crizei politice

Pe baza ajutorului acordat de U.R.S.S, Republicii Arabe Unite construcția barajului
Assuan înaintează cu repeziciu ne. în fotografie : Sosirea unui nou transport de mașini so

vietice.

din Izrael, care dăinuie de 
mai multă vreme.

Cauza directă a actualei cri
ze politice o constituie așa- 
numitul „caz Lavon". Pinchas 
Lavon, în prezent secretar ge
neral al „Histadrutului" (Con
federația sindicatelor izraelie- 
ne), a fost implicat în 1954, pe 
cînd era ministru de Război, 
într-o misterioasă „operație 
de siguranță" pentru al cărei 
eșec a fost făcut răspunzător. 
Autoritățile nu au dezvăluit 
în ce a constat această opera
ție pe care presa izraeliană a 
denumit-o „afacerea nenoro
cită". O comisie guvernamen
tală a stabilit că învinuirea 
adusă lui Lavon a fost ticlui
tă deliberat de un grup de 
ofițeri din antum 
Gurion pentru a-l 
Lavon.

ijul lui Ben 
elimina pe

Rasiștii din New Orleans 
continuă manevrele 
provocatoare la adresa 

părinților albi care și-au 
trimis copiii să învețe la 
școala McDonogh împreună 
cu trei fetițe negre. După 
cum transmite agenția UPI, 
John Thompson, tatăl a șa
se copii, care la 27 ianuarie 
a fost concediat din serviciul 
său, s-a văzut la 30 ianuarie 
aruncat afară din locuința 
pe care o ocupa. Proprietă- 
reasa i-a spus că „vecinii se 
simt prost să aibă în apro
pierea lor un om care-și tri-

Transatlanticul

a intrat în
RIO DE JANEIRO 1 (Ager

pres). — Agențiile de presă 
anunță că la 1 februarie 
transatlanticul ,,Santa Maria', 
excortat de vase de război a- 
mericane și braziliene, a in
trat în portul Recife pentru 
a debarca pe cei 620 de pasa
geri conform acordului inter
venit cu autoritățile brazi
liene. Cheiul portului a fost 
ocupat de trupe care au îm
piedicat accesul populației și 
al ziariștilor.

Consfătuirea 
din

mite copiii să învețe împreu
nă cu negrii44.

Cu toate acestea, relatea
ză agenția, Thompson a de
clarat că va continua să-ți 
trimită copii la această școa
lă și va lupta mai departe 
pentiu drepturile sale.

La 30 ianuarie, transmite 
de asemenea agenția UPI, în 
fața școlii McDonogh au avut 
loc noi demonstrații ale hu
liganilor rasiști. Ei au adre- . 
sat cuvinte injurioase la adre
sa copiilor albi și negri care 
au venit Ia școală sub escor
ta poliției.

„Santa Maria 
portul Recife

Președintele Janio Quadros 
a trimis căpitanului Henrique 
Galvao un mesaj în care de
clară că va acorda 
de azil pe teritoriul brazilian 
lui și tovarășilor săi de luptă 
dacă vor dori.

Generalul Humberto Del
gado, conducătorul mișcării 
opoziționiste împotriva dic
taturii lui Salazar, a sosit de 
asemenea la Recife pentru a 
avea o întrevedere cu căpita
nul Galvao.

dreptul

A luat sfîrșit

fruntașilor din agricultură 
Caucazul de nord

1 (Ager-ROSTOV PE DON 
preș). — TASS transmite : La 
1 februarie a luat sfîrșit 
sfătuirea fruntașilor din 
cultură din Caucazul de 
care a avut loc în orașul 
tov pe Don. în ședința 
seara zilei de 1 februarie a 
rostit o cucîntare Nikita Hruș
ciov. prim-secretar al C-C. al

Con- 
agri- 
nord 
Ros-

din

P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.

Participanții la consfătuire 
au adresat o chemare tuturor 
colhoznicilor, muncitorilor din 
sovhozuri, specialiștilor și tu
turor lucrătorilor din agricul
tură din Caucazul de nord.

A fost adoptat de asemenea 
textul unei scrisori adresată 
Comitetului Central al P.C.US-

congo: La Manono s-a creat un guvern 
tribului Lualaba subordonat 

guvernului legal
al

Interventioniștii belgieni acfionează sub oblăduirea O. N U.
LEOPOLDVILLE 1 (Ager

pres). — Agenția Reuter re
latează că la Manono s-a 
creat un guvern local al tri
bului Lualaba care a anunțat 
că este subordonat guvernu
lui legal al Republicii Congo 
cu sediul la Stanleyville. Pre
zența autorităților legale con
goleze la Manono constituie o

Mercenarii lui Chombe I NOTE DE DRUM

Pe aeroportul din -Elisa
bethville aterizează coti
dian avioane, din care 

descind zgomotoși și aroganți 
niște indivizi dubioși. O adună
tură pestriță, dezordonată, pe 
care o întîmpină cu o ridicolă 
solemnitate oamenii lui Chom
be. Faptul se reeditează zilnic. 
La Elisabethville se înmulțesc 
indivizii al căror cazier dove
dește un vechi și neaplanat con
flict cu justiția. Dar un aseme
nea cazier este o carte de vizită 
indispensabilă în fața autorită
ților din Katanga ce recrutează 
în Occident mercenari. „Pe zi 
ce trece ei sînt tot mai mulți, 
mai brutali și mai urîți44 — se 
plîngea unui reporter al ziaru
lui „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" un ofițer de pază 
la aeroportul din Elisabethville.

Cine sînt mercenarii ce au re
nunțat la demnitatea umană, 
și-au amanetat conștiința și se 
înghesuie în Katanga ? „New 
York Herald Tribune" ni-i des
crie : „Primii sosiți au fost cu 
toții belgieni. Printre ei se află 
un fost pugilist, promovat rapid 
Ia rangul de locotenent, un strip 
al cluburilor de 
Bruxelles, un fost 
armată care a fost avansat de la 
caporal la sergent-major după 
trei săptămîni de teren și fiul 
unui colonel belgian. Membrii 
englezi ai jandarmeriei sînt mai 
ales ofițeri cu experiență în 
luptele de junglă în timp 
majoritatea francezilor au servit 
odată în legiunea străină". Un 
ziar vienez completează tabloul 
arătînd. că din vara anului 1960 
au sosit la Elisabethville nu
meroși SS-iști, evaluați după 
unele surse la 2.000 („ARBEI
TER ZEITUNG" din 26 ianua
rie).

Oamenii lui Chombe și mai 
marii lor belgieni ii examinează

noapte din 
bucătar de

ce

veniți. „Cei mai 
ofițeri ■— afirmă 

Herald Tribune".

atent pe noii 
reușiți devin 
„New York 
„Cei mai reușiți"... Cu alte cu
vinte asasinii cei mai experi
mentați, delicvenții cu cazierele 
cele mai voluminoase. Dar cei... 
mai puțin reușiți ? Ei au con
stituit un grup denumit de zia
rul american, după spusele lo
calnicilor, „îngrozitorii". „în
grozitorii dau tîrcoale orașului 
cu revolverele atîrnate de cen
tura costumelor de parașutiști... 
— relatează „New York Herald 
Tribune". Ei umblă 
nebărbieriți, cu plete lungi 
cu mustăți stufoase î‘ 
găsi în orice bar44.

Chombe nu are însă nevoie 
doar de vizitatori ai barurilor. 
Chombe are nevoie de merce
nari odioși, lipsiți de scrupule, 
cu care să terorizeze populația 
din Katanga, să reprime orice 
împotrivire față de reinstaurarea 
regimului colonialist sub o firmă 
nouă, dar de la început falimen
tară. Marioneta de la Elisabeth
ville nu este sgîrcită cu dolarii 
pe care-i primește de la patro
nii belgo-americani. „Voluntarii 
cîștigă între 840 și 400 dolari 
pe lună în funcție de rang și de 
timpul total consumat pe teren44. 
Să facem o paranteză. Cită de
licatețe și discreție în expresiile 
ziarului american : „timpul con
sumat pe teren". Adică timpul 
consumat în expedițiile de repre
siune. Adică timpul consumat în 
exersarea aptitudinilor de asasini. 
Crima este cu dărnicie plătită 
în dolari. Mercenarii „dispar 
trei săptămîni — o lună și-apoi 
se întorc în barurile din Elisa
bethville mai murdari, mai bru
tali, mai bețivi44 — relatează 
„New York Herald Tribune".

Cercurile colonialiste belgiene 
încearcă să-și decline orice răs
pundere în legătură cu sinistra 
„legiune străină" a lui Chombe.

de obicei 
’ ?! 
Ii puteți

Ziarul vienez „Arbeiter Zeitung" 
replică însă: „în orice caz ne 
îndoim de justețea afirmațiilor 
guvernului belgian care susține 
că nu poate stăvili această pro
cesiune nazistă, care se scurge 
spre Katanga44. Doar chiar bi
roul de recrutare al lui Chombe 
se află la... Bruxelles.

Asasinii de profesie ce își ofe
ră serviciile lui Chombe își fac 
apariția în Congo nestingheriți, 
sub privirile binevoitoare ale 
„căștilor albastre" pariind ini
țialele O.N.U. Dl Hammarsk- 
joeld nu-i tulbură pe criminalii 
ce au debutat la Auschwitz sau 
în jungla vietnameză și care 
pentru dolari transformă în 
scrum, satele din Katanga, iar 
pe locuitorii lor in mormane de 
cadavre.

Un uriaș iceberg 
în derivă

După cum transmite co
respondentul din Wel
lington (Noua Zeelan- 

dă) al agenției France 
Presse, s-a anunțat de pe un 
vas al Noii Zeelande, care 
efectuează cercetări științifice 
că în Antarctica, în Marea 
Ross se află în derivă un 
iceberg cu o suprafață de 
circa 250 km p.

Uriașul munte de gheață 
a fost observat pentru prima 
dată de pe vasul „Endevor", 
cînd cu 5 ani în urmă s-a 
desprins de masivul de 
gheață.

De curînd vasul „Endevor44 
a navigat în aceleași ape și 
a observat că icebergul e în 
derivă

E. O.

„Cine, drept cine trebuie să pară
*în ochii opiniei pubiice"

ecent, în 
tura „R. 
denburg" 

Munchen a apărut 
îndreptarul 
is Who in 
ny" în care 
prinse date 
10.000 de persoane 
făcînd parte din 
pătura conducătoa
re a Germaniei oc
cidentale.

în ciuda faptului 
că lucrarea este 
atît de voluminoa
să, într-o serie în
treagă de cazuri te 
uimește caracterul 
extrem de laconic 
al informațiilor. 
Despre generalul 
Adolf Heusinger,

edi- 
Ol- 
din

„Who 
Gerraa- 
sînt cu- 
despre

actualul comandant 
suprem al Bundes- 
wehrului, se spune 
că a fost „partici
pant la mișcarea de 
rezistență" și „ad
versar înflăcărat al 
lui Hitler". Infor
mația trece sub tă
cere însă faptul că 
acest „adversar al 
lui Hitler" a lucrat 
timp de 13 ani în 
statul major hitle- 
rist, elaborînd pla
nurile de invadare 
a multor țări euro
pene.

Din biografia lui 
Hans Globke, se
cretar de stat al 
cancelarului fede
ral Adenauer, lip
sește complet pe-

rioada 1938—1945, 
perioadă în care a- 
cesta s-a ocupat 
de „fundamentarea 
teoretică" a exter
minării milioanelor 
de nearieni.

Toate aceste omi
siuni nu sînt în- 
tîmplătoare. Ele ur
măresc reabilitarea 
foștilor hitleriști. 
„Nu ar fi fost oare 
mai fust, se întrea
bă pe drept cuvînt 
revista vest-germa- 
nă „Die Weltbuhne" 
ca acest îndreptar 
să fie denumit: 
„Cine, drept cine 
trebuie să pară în 
ochii opiniei pu
blice"...

Ca un punct pe o nesfîrșită 
întindere de apă îți apa
re in fața ochilor din 

avion insula Cipru, îți vine să 
strigi „păifflînt" atît de neaș
teptată este apariția ei pe în
tinsul de smarald al Mării Me
ri itera ne.

Ceea ce te impresionează în 
Cipru nu este atît peisajul care 
îmbină în mod armonios cele 
mai variate forme de relief, cit 
oamenii care, cu toate proble
mele grele pe care trebuie să 
le rezolve, sînt veseli, setași-de 
viață și deosebit de prietenoși 
față de noi, cei veniți dintr-o 
țară socialistă unde a devenit 
o realitate ceea ce pentru 
mulți dintre ei constituie încă 
un vis. Mă refer, bineînțeles, 
la zecile de mii de 
simpli din Cipru 
greu. Ei sînt cei 
în fapt populația 
sînt cei care își 
rile spre cer luni 
teptarea ploii 
vine, cei care de la 
neața stau la coadă 
găleată de apă cu 
poată găti și asigura 
zi întreagă nevoile de apă ale 
gospodăriei, sînt cei care pen
tru a-și trimite soția la mater
nitate trebuie să dea salariul 
lor pe o lună, sînt cei nevoiți 
din cauza șomajului să emi
greze în țări străine. Consecin
țele îndelungatei dominații co
lonialiste se resimt din plin. 
Economia cipriotă se află într-o 
stare de înapoiere pe care nu 
o pot camufla nici reclamele 
luminoase nocturne din Nicosia 
și nici șirurile de automobile ce 
le int'Inești deseori. Oamenii 
simpli pe care îi întîlneștî prin

oameni 
care trăiesc 

care formează 
acestei insule, 
ațintesc privi- 

r în aș- 
nu mai 
4 dimi- 
pentru o 
care să 
pentru o

în șir 
care r

orașele 
însă, în - _ . 
apasă, in ciuda greutăților pe 
care le au, deosebit de priete
noși și ospitalieri. Ne a impre
sionat mult prietenia manifes
tată față de noi de o bătrînă 
țărancă cipriotă, înaintea casei 
căreia ne-am oprit cu mașina 
pentru puțin timp. Era atît de 
fericită că ne poate fi de folos, 
incit ar fi fost capabilă să ne 
ofere tot ce avea în casă, de 
la dulceață de vinete pînă la 
punga cu migdale. Și ajunse
sem deja departe cu mașina 
iar bătrinica tot mai stătea în 
poartă făcîndu-ne semn cu 
mîna, în chip de bun rămas.

Este complexă viața politică a 
Ciprului, țară care și-a cîștigat 
independența dar pe teritoriul 
căreia continuă să existe — 
pe timp nelimitat - baze mi
litare engleze, continuă să 
existe armate străine. Ciprioții 
doresc să trăiască liberi, să fie 
înlăturate urmele colonialismu
lui. Ei sînt conștienți de primej
diile pe care le reprezintă exis
tența bazelor militare străine.

Probleme mari stau în fața 
populației acestei insule. Oa
menii simpli sînt însă hotărîți 
să lupte pentru a-și asigura 
un viitor mai bun, pașnic.

Cipru nu este mare și noi 
am avut posibilitatea să-l stră
batem de la un capăt la altul. 
Peste tot ne-a uimit frumusețea 
acestei insule și privind de pe 
țărmul orașului Paphos reflexul 
argintiu al apei, i-am dat drep
tate Afroditei care, după cum 
spune legenda, și-a ales toc
mai acest loc pentru a ieși din 
spuma mării..,

ALICE FETCU

și satele cipriote 
ciuda grijilor care îi

dovadă că în Katanga domi
nația clica lui Chombe este 
departe de a cuprinde între
gul teritoriu al regiunii.

Bombardarea de către avia
ția lui Chombe a orașului Ma
nono a stîrnit o asemenea in
dignare în rîndurile opiniei 
publice, îneît reprezentantul 
O.N.U. la Elisabethville, Ian 
Berendsen, a protestat pe lin
gă Chombe împotriva raidu
lui efectuat de avioanele 
tangheze.

Represiunile la care se 
dau trupele lui Chombe 
parte de a intimida pe patrio- 
ții care luptă împotriva clicii 
trădătoare cuibărită la Elisa
bethville, determină sporirea 
indignării acestora. Amploa
rea acțiunilor patrioților din 
Katanga este recunoscută în- 
tr-un comunicat oficial al cli
cii lui Chombe care anunță 
~~ ‘------ Albertville

Patrioții au 
T împo- 
Kasongo 

se dau

că în regiunea 
s-au dat lupte, 
desfășurat o ofensivă 
triva localității j 
Moya. De asemenea 
lupte la Luena.

★

LEOPOLDVILLE 1 
pres). — Bandele lui

ka-

de- 
de-

(Ager- 
Mobutu

încearcă să pătrundă în inte
riorul provinciei Orientale. 
Ele fac aceste încercări de pe 
teritoriul provinciei Ecuato
riale, bazîndu-se pe sprijinul 
intervenționiștilor belgieni.

Avioane belgiene aduc ne
încetat din Leopoldville întă
riri și muniții pentru detașa
mentele lui Mobutu care ac
ționează în provincia 
rială și în provincia 
tală.

Potrivit relatărilor 
U.P.L, detașamentele 
butu au fost observate 
două direcții principale : de-a 
lungul căii ferate Bumba— 
Buta și pe fluviul Congo de 
la Bumba în direcția Stan
leyville.

Comentînd extinderea in
tervenției militare a Belgiei 
în Congo, ziarul „Borba" scrie 
că teritoriul controlat de 
Kasavubu și Chombe se află 
de fapt sub controlul militar, 
politic și administrativ al 
belgienilor. „în mod prac
tic, subliniază ziarul, mi
siunea O.N.U. cu forțele 
sale armate stă de stra
jă pentru ca intervențio- 
niștii să-și ducă la bun sfîrșit 
acțiunea44.

La închiderea ediției
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Noi înfrîngeri 
ale trupelor rebele laoțiene

VIENTIANE 1 (Agerpres). 
Agenția Reuter transmite că 
la 1 februarie, la Vientiane 
s-a aflat că trupele rebele 
laoțiene ale Iui Boun Oum „au 
suferit două înfrîngeri în ul
timele 24 de ore“. Potrivit a- 
genției, „orașul Pha Thi, ulti
ma poziție întărită a lui Boun 
Oum din provincia estică, Sam 
Noua, a căzut marți în mîi- 
nile forțelor Patet Lao și nu

se știe nimic despre soarta ce
lor două companii care apă
rau orașul. Cîteva ore mai 
înainte — transmite agenția 
Reuter — șase soldați dintr-o 
companie a trupelor lui Boun 
Oum au fost uciși și alți 36 
răniți după ce au căzut într-o 
ambuscadă la nord de Muong 
Kassy, pe șoseaua Vientiane—, 
Luang Prabang44,

SCURT
NEW YORK. - La 31 ia

nuarie, după o îndelungată 
boală, a încetat din viață Ia 
New York președintele Parti
dului Comunist din S.U.A., 
Eugenne Dennis.

PEKIN. — La 31 ianuarie 
Ia Pekin a fost semnat un a- 
cord privitor la acordarea de 
către guvernul R. P. Chineze 
a unui credit Republicii De
mocrate Vietnam, și un pro-

STAS 3452 52.

tocol cu privire Ia schimbul 
de mărfuri dintre cele două 
țări pe anul 1961.

VIENA. — In orașul Salz
burg a fost arestat Hermann 
Hefle, fost comandant SS, 
care alături de criminalul na
zist Eichmann poartă răspun
derea pentru exterminarea in 
masă în timpul războiului tre
cut a luptătorilor din rezis
tență din Polonia.


