
Prolelari Sin toate țările, unîți vă!
tail

cinleia 
tinerelului

Tineri și tinere,
Sîntefi înconjurați de grija părintească a parti

dului și guvernului, a întregului popor. Niciodată 
în trecut tînăra noastră generație n-a avut asemenea 
condiții de viață, de muncă și învățătură. Patria 
socialistă cere să-i consacrați toată puterea voastră 
de muncă, pasiunea, talentul și înflăcărarea voas
tră tinerească.

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor (Din Manifestul Consiliului Central al Frontului Democrației Populare).
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Proiectul

prii II ia treapta

u migala caracteristică 
creatorilor, proiectant: 
fac tă se închege din 

linii, cote și semne conturul 
viitoarelor piese. Pe bună 
dreptate serviciul de proiec
tări este numit „creierul' uzi
nei- Aici, pe foaia de calc ia 
naștere pentru prima oară pie
sa. O mică greșeală de calcul, o 
cotă inversată, o linie sau un 
semn întrerupt creează mari 
neajunsuri care influențează 
în primul rînd calitatea pro
duselor. Calitatea produsului 
depinde în primul rînd de ca
litatea proiectului.

Printre produsele proiectate 
și realizate la uzinele „Steaua 
Roșie" din București sînt și 
remorcile basculante, poduri’ 
rulante, betonierele, malaxoa- 
rele de mortar și de asfalt. La 
început, remorca basculantă 
de exemplu, cîntărea 2.400 kg. 
Era greoaie și nu întotdeauna 
îngrijit finisată. în multe rîn- 
duri o parte din piese au fost 
reproiectate, perfecționate. 
Azi, în afară de faptul că pro
dusul s-a ușurat cu 300 kg, 
are performanțe calitative mai 
ridicate.

Observațiile făcute pe teren, 
sugestiile muncitorilor, ale ino
vatorilor, i-au ajutat pe pro- 
ieotanți și desenatori să rezol
ve reproiectarea unor piese, 
să îmbunătățească soluțiile 
propuse. Așa de exemplu îm
bunătățirile constructive adu
se pompei de mortar au dus 
la creșterea rezistenței aces
teia în procesul de producție.

Tinerii proiectanți au obți
nut și alte rezultate bune. Dar 
au făcut ei oare totul ? De la 
bun început trebuie spus că 
nu. în munca tinerilor proiec- 
tanți sînt încă lipsuri care se 
răsfrâng în mod direct asupra 
calității produselor, asupra 
productivității muncii și asu
pra prețului lor de cost.

în primul rînd 
de slaba exigență

este vorba 
și răspun-

dare care se manifestă ia 
munca unor tineri, superficia
litatea cu care Lucrează. De 
multe ori ajung in secții de
sene ca indicații greșite, cu 
soluții care nu vin în sprijinul 
îmbunătățirii calității produ
selor. Eugen Maltei, Gheor
ghe Gheorghe, inginerul Lu
cian Popescu dau uneori în 
proiectele realizate de ei indi
cații greșite care dacă n-ar fi 
sesizate de muncitori în 
timpul execuției ar duce la 
rebuturi sau la produse cu 
randament scăzut Se mai dau 
drumul la desene cu cote gre
șite și astfel se îngreunează 
îndeplinirea ritmică a sarcini
lor de plan. Iată un exemplu. 
Muncitorii au executat con
form desenului matrița pen
tru gura de nisip de la ma
laxorul de asfalt. Cînd a fost 
gata, matrița s-a spart. Timp 
de trei zile s-au necăjit scu
lerii cu matrița din cauză că 
ambutisarea prevăzută în pro
iect era prea adîncă. Iată ce 
mare neajuns a atras după 
sine proiectarea greșită : re
but, încetinirea ritmului de 
producție și, în final, creșterea 
prețului de cost.

Un mare neajuns îl consti
tuie pentru calitatea produse
lor faptul că în secții vin de
senele de ansamblu ale pie
selor neînsoțite de cele de de
taliu îneît de multe ori cînd 
este vorba de o piesă mai 
complicată, muncitorii sînt ne- 
voiți să piardă zeci de minute 
pentru fiecare operație ce tre
buie executată. Acest lucru 
cere timp, scade productivita
tea muncii și creează greutăți 
și confuzii în precizia execu
ției.

Lipsurile sînt determinate 
de legătura insuficientă pe 
care o au unii proiectanți și 
desenatori cu muncitorii care 
execută piesele respective. în 
loc să urmărească execuția, 
să constate unde anume tre-

bu.e m. insti intervenit ei 
stau mai mult in birou. Dacă 
ar exista o mai strânsă legă
tură intre proiectarea și exe
cutarea produselor, dacă s-ar 
studia mai atent produsele 
similare executate în alte în
treprinderi, cu siguranță că ti
nerii din acest compartiment 
ar obține rezultate și mai bu
ne în munca lor.

Unele proiecte și desene nu 
sînt întotdeauna de calitate 
corespunzătoare și ca atare 
creează greutăți în desfășura
rea normală a procesului de 
producție, din cauza insufi
cientei calificări profesionale, 
în ultimii 4 ani s-au perindat 
mai mulți tineri în serviciul 
de proiectare astfel că în pre
zent numai 2 tineri cunosc 
bine produsele care se execu-

De aici de la năvădit firele tre
buie să plece fără nici o defec
țiune. Așa se asigură o calitate 
superioară a țesăturilor. Ute- 
mista Maria Stan de la Fabrica 
„Dacia" din Capitală urmărește 
cu multă atenție mersul finelor 
de bumbac de la mașina de 

urzit

PÎNĂ LA
La Casa alegătorului

Despre
ieri și azi

LIDIA POPESCU 
ing. VIRGIL STROIESCU
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Au început Tnsămînțările de primăvară
Multe gospodării 

agricole de stat și 
gospodării colective 
din regiunea Bucu
rești au început insă- 
mînțările de primă, 
vară. In primele zile 
ale acestei săptămîni, 
gospodăria agricolă 
de stat Fetești a in- 
sămînțat 200 de hec
tare cu mazăre și 
boirceag, iar gospodă
ria agricolă de stat 
Dragalina a însămân
țat 150 de hectare cu 
mazăre. însămînța. 
rea culturilor din e- 
poca I a început și

la gospodăriile agri
cole de stat Frăsinet, 
I. L. CaragMe, Storo- 
băneasa, Cocargeaua, 
Bălteai și altele.

Sprijiniți de meca. 
nizatori din stațiu
nile de mașini și trac
toare, colectiviștii din 
multe comune și sate 
ale regiunii au în
ceput lucrările agri
cole de primăvară. 
Colectiviștii din Măi. 
dăeni, de exemplu, au 
insămințal orzul și 
mazărea pe întreaga 
suprafață planificată 
pentru acest an. In-

sămînfarea orzului și 
a altor culturi din 
prima epocă a în
ceput și în gospodă
riile colective din 
Drăcșani, Coșereni, 
ConȘești. Salcia și al
tele. Colectiviștii e. 
xecută totodată lu
crări de întreținere a 
semănăturilor 
goarelor de 
transportul 
mintelor în 
sămînțările 
nițe etc.

și o- 
toamnă, 
îngrișă- 

cîmp, în- 
în răsad.

(Agerpres)

Sălciua e o așezare de pe 
Valea Arieșului împre
surată de o cunună de 

stinci, care izbucnesc așa din- 
tr-odată proiectîndu-și tăișu
rile pe seninul cerului. Ne-a 
întîmpinat directoarea Cămi
nului cultural, învățătoarea 
Letiția Cucea. Ea ne-a invitat 
la Casa alegătorului. E situată 
în locul cel mai potrivit: în 
centrul comunei. Intrăm. înă
untru lume multă. Tineri și 
vîrstnici. I-am surprins inde- 
letnicindu-se fiecare după 
gustul lui: țăranul muncitor 
Vasile Domșa citea din carne
tul agitatorului, cîțiva cetă
țeni erau lingă cele două mese 
pe care se aflau cărți, reviste 
și colecțiile ziarelor. Erau 
acolo pe mese cărți de știință 
agricolă și de literatură aduse 
anume de la bibliotecă.

Tinerii Teodor Butură. Re
mus Bunea, Simion Goia, loan 
Gheberta și ceilalți au între
rupt la un moment dat citi
tul să-l asculte pe intovă- 
rășitul Teodor Bunea, can
didat și el într-una din cir
cumscripțiile electorale comu
nale.

— Am aproape 60 de ani, a 
început el. Mi-a fost dat să 
văd și să pătimesc multe. Mă 
uit la voi: toți aveți în picioa
re bocanci și cisme. Aveți 
haine bune. Nici o opincă. Nici 
măcar de sămînță- Pe vremea 
cînd eram eu tânăr ca voi, bo
cancii erau un lux. Cu chiu, 
cu vai, am izbutit și eu odată 
să-mi cumpăr bocanci. Ii luam 
numai la zile mari. Odată mi 
i-a împrumutat un prieten 
să-i ia în ziua ospățului. îi era 
rușine să stea lîngă mireasă 
în opinci. Atât a trebuit că 
p-ormă mi i-au cerut și alții.

o
arma
pe pe-

La cabinetul tehnic 
a sosit un tînăr...

La cabinetul tehnic al Uzi
nei „I. C. Frimu' Sinaia a in
trat intr-o zi un tinăr munci
tor și a cerut dteva lămuriri, 
indicații de cărți tehnice care 
tratează probleme de eromaj. 
Și Moraru Stelian, de la secția 
eromaj, căci despre el este 
vorba, a pornit apoi la o mun
că serioasă de studiu.

A trecut citva timp de a- 
tunci ți iată-l intr-o altă zi 
pățind din nou în biroul cabi
netului tehnic. De data aceas
ta venea, să discute o idee 
care-l frămînta de mult timp. 
Observase de multă vreme 
că unele calibre pentru con
trolul pieselor nu puteau fi 
întrebuințate un timp mai în
delungat, se uzau repede. Mo
raru s-a gindit insă că aceste 
verificatoare ar putea fi re
condiționate prin adăugirea 
unui strat de crom dur. Și 
iată-l acum expunîndu-și 
ideea.

Nu încăpea îndoială că ini- 
țiativa lui era prețioasă. Și 
intr-adevăr, prin recondiționa- 
rea cajibrelor după metoda 
propusă, uzina a economisit 
in 1960 suma de 17.500 lei.

Dar tineri inovatori asemenea 
lui Stelian Moraru sînt mulți 
în uzină: Ion Buștiuc, munci
tor la montaj, Gheorghe Cal
ciu, Alexandru Cazacu, ingi

neri, Andrei Viciu, muncitor, 
sînt numai citeva nume.

Anul trecut mișcarea inova
torilor a cuprins 94 tineri din 
uzină și datorită inovațiilor și 
raționalizărilor propuse de a- 
cești» s-au realizat 260.000 lei 
economii. In uzină sin: asigu
rate toate condițiile pentru 
dezvoltarea 4n continuare a 
mișcării de tnovcfii.

Comitetul U.TM. al tai
nei, organizațiile U.TM. din 
sectoare s-au angajat să mă
rească în acest an numărul 
tinerilor cuprinși în mișcarea 
de inovații de la 94 la 124 ti
neri. De la începutul anului ți 
pînă acum, tinerii au și pro
pus 15 inovații.

AURICA IORDACHE

Șeful de brigadă Hunyadi 
Ion candidat în circumscrip
ția electorală rw. 20 Vulcan 
și Junoa Emil candidat în cir
cumscripția electorală nr. 78 
in alegerile pentru Sfatul 
popular regional Hunedoara 
(primii din stînga) în mijlocul 
tovarășilor lor de muncă.

Circulau bocanci: stai ca 
carte de povești... No, 
faceți bme și priviți ici 
rete._

Privim și noi. Un 
uriaș- Umplea un perete. Pe 
hîrtia roșie erau trecute, cu 
cretă de mai multe culori, 
toate rea'/zările Înfăptuite in 
comuna Sâlciua in anii pute 
rii populare- Fiecare cifră er. 
subliniată de un desen simbo
lic. Să le enumerăm : un ma 
gazin universal nou-nouț (ir. 
1960 s-au vmdut mărfuri in 
valoare de ÎS nuisoane le; 
printre care multe sate de 
perechi de bocanci . un cine 
matograf sătesc, o b-bliotecă 
comunală cu 6800 de cărți; c 
casă de naștere, două școli no. 
de 4 ani și una de 7 ani, c 
adăpătoare modernă din betoc 
pentru vite în muntele Bede- 
leu, două grădinițe sezoniere 
o baie comunală, un pod de 
lemn peste Arieș. S-au coet- 
struit peste 200 case noi. S-au 
făcut baraje și îndiguiri pu
ternice pe văi, s-au plantat 
140 ha. teren degradat și 56 
ha. de teren forestier, s-au 
deschis două drumuri comu
nale noi- în loc de trei cadre 
didactice cite erau în 1940 as 
tăzî sînt 17. Lampa cu petrol 
a fost scoasă. în tavan atirnă 
..lampa lui Hxri*.  Dincolo de 
cifrele înscrise pe panoul de 
la Casa alegătorului îți apare 
imaginea nouă a comunei Săl- 
ciua, imagine făurită de acești 
munteni, în frunte cu comu
niștii, în anii construcției so
cialiste.

Afară s-au auzit glasuri. 
„Vin de la repetiție", a spus 
directoarea căminului cultu
ral, Letiția Cucea. Oamenii au 
făcut loc echipelor artistice 
ale căminului cultural care 
pregătesc programul pentru 
ziua de 5 martie. Se repetă 
piesa „Jos Tudorache, sus Tu- 
dorache" care satirizează ale
gerile din trecut. Cele două 
brigăzi artistice de agitație 
pregătesc două texte legate di
rect de ziua alegerilor: „Vo
tăm pentru fericire" și „Pre
gătiri pentru alegeri".

Nu numai că pregătesc un 
nou program, dar și pînă în 
prezent echipele au susținut 
la Casa alegătorului și în sala 
căminului cultural spectacole 
legate de oampania electorală 
cum ar fi scenetele „A doua 
întîlnire" și „Cu viteza vre
mii", sau textul brigăzilor ar
tistice de agitație legat de 
realizările din comună. Armai 
fi da adăugat la activitatea 
desfășurată în cadrul Casei a- 
legătorului, după un program 
riguros alcătuit dinainte, șl o 
aeri» întreagă de alte activi
tăți. Se fac lecturi din 
riere, broșuri, cărți de litera
tură și cărți de popularizare 
a științei. Tovarășii loan Oalda 
și loan Gligan au vorbit în 
cîteva rânduri despre alegerile 
din trecut șl de astăzi. S-au 
popularizat larg candidații 
F.D.P. Pînă târziu înspre cum
păna nopții ferestrele Casei a- 
legătorului rămân mereu lu- 
min ațe I

panou

VASILE CĂBUEEA

—

Maistrul Petre ConstantinescM 
de ta întreprinderea «Antlearo- 
zivui“ din Capitală ajută adesea 
pe tinerii din secție în ridicarea 
«rfiftoăril. lată-l In fotografie 
dtnd îndrumări tehnic» tovară

șului Petre Ghîțulescu.

r
Recolte tna/ri prin irigații

Prin părțile noastre nu se 
obișnuia să sfi irige decît cul
turile din grădinile de zarza
vat. Porumb, floarea-soarelui 
sau sfeclă de zahăr irigate nu 
văzuse nici un țăran din co
muna Roma, regiunea Sucea
va. Este adevărat că mulți co
lectiviști cunoșteau ceva des
pre asemenea culturi de la 
cursurile agrotehnice pe care 
le frecventaseră și din broșu
rile tehnice pe care le citise
ră. Dar una-i să afli cum au 
procedat alții și alta-i să vezi 
cum se petrec lucrurile astea 
la tine acasă, pe terenul gos
podăriei colective. Colectiviștii 
au hotărît să facem o expe
riență pe două hectare. Am 
făcut-o și, respectînd întocmai 
tehnica culturilor irigate, ex
periența a reușit. Nu mică 
ne-a fast bucuria toamna, la 
recoltat, cînd de pe fiecare din 
cele două hectare de porumb 
irigat am strîns o recoltă de 
&270 kg boabe. Mai era ne
voie de alt fapt care să dove
dească avantajele irigației la 
cultura porumbului?

încurajați de rezultatul ob
ținut, am hotărît să cultivăm 
în anul următor (1960) o su
prafață de 63 hectare porurb 
irigat. Am pregătit pentru

aceasta două tarlale: una in 
suprafață de 22 hectare, iar 
alta în suprafață de 40 hec
tare. Pregătirea aceasta a 
constat in săparea canalelor, 
în amenajarea rigolelor. N-a 
fost nevoie de alte lucrări în 
plus (mă refer la asigurarea 
sursei de apă) pentru că avem 
un iaz situat într-o parte mgi 
ridicată a terenului, din care 
apa vine spre 
cea mai mare 
parte a terenu
lui 
pentru 
prin 
Avem, 
condiții 
rale care fac 
rentabilă iriga
rea. Toamna am 
arat adine la 30 
cm întreaga suprafață, împră
știind totodată cite 200 kg 
superfosfat la hectar. In pri
măvară, prin lucrări cu gra
pa, am întreținut terenul 
curat și afinat. Semănatul 
l-am făcut cu semănatorile 
„Victoria" la o distanță de 70 
cm între rînduri. Am folosit 
sămînță de porumb dublu hi
bridă. Ca lucrări de intreți- 
nere am, efectuat două prașile

mecanice, două semi-mecanice 
și trei manuale.

în toamnă, la recoltat, am 
obținut o producție medie la 
hectar de 8.712 kg porumb 
boabe. Aparent este mult, insă 
experiența noastră de anul 
trecut ne-a dovedit că, în con
dițiile irigării, această pro
ducție este destul de mică. Se 
pot obține, fără prea mari e-

amenajat 
irigat, 

cădere, 
deci, 

natu-

tele din echipa de tineret con
dusă de utemista Eugenia Hu- 
șovschi au stăruit să udăm și 
înainte de înspicat (de fapt așa 
trebuia să facem pe toată su
prafața) și importanța insis
tenței lor s-a văzut la recol
tat : am obținut de pe fiecare 
hectar cite 11,190 kg boabe.

Ceea ce arrl reținut în mod 
deosebit a fost faptul că iri-

^-^FRUNTAȘILOH
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forturi, peste 11.000 kg boabe 
la hectar, Iată de unde am 
tras această concluzie. Pe tar
laua de 40 ha unde am dat 
numai două ape (două udări): 
prima in perioada înspicatului, 
iar a doua în perioada dezvol
tării bobului, am obținut o 
producție medie de 7.3 5Q kg 
boaba la hectar. Pe cealaltă 
tarla, de 32 hectare lucrurile 
s-au petrecut puțin altfel. F.e-

gatul 
bului 
crare 
de 
deoarece 
numai că dă un 
spor mare de 
producție dar, 
încă din primul 
an, tocmai prin 
acest spor șint 
acoperite chel- 
cu amenajările

porum- 
este o lu- 
deosebit 

rentabilă 
nu

tuielile făcute 
pentru irigații și se obțin im- 
portante beneficii. Aceasta i-a 
determinat pe colectiviști să 
sporească anul acesta suprafe
țele destinate culturilor iriga
te. Și vom cultiva nu numai 
porumb irigat, ci și floarea- 
soarelui și sfeclă ăe zahăr.. 
Aceasta din urmă (sfecla de. 
zahăr) ne-a oferit chiar o sur
priză deosebită în anul trecut.

Pe un lot experimental de o 
jumătate de hectar irigat am 
obținut o recoltă de 40.000 kg, 
adică 80.000 kg la hectar, ceea 
ce pentru noi era destul de 
mult.

Vom însămînța deci în pri
măvara aceasta următoarele 
culturi care vor fi irigate: 162 
hectare porumb pentru boabe, 
28 hectare floarea-soarelui și 
22 hectare sfeclă de zahăr. Au 
fost pregătite din vreme toate 
condițiile pentru începerea în- 
sămînțatului la timp și pentru 
efectuarea tuturor lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Co
lectiviștii studiază acum la 
cercul agrotehnic tehnica cul
turilor irigate.

Toate acestea, plus experien
ța dobîridită în anul trecut ne 
fac să sperăm că în anul 1961 
vom obține la cele trei culturi 
irigate producții foarte mari. 
Nu ne temem de condițiile cli
materice, pentru că am învins 
și seceta.

Ing. PINTILIE MOVANU 
agronomul gospodăriei agri
cole colective „Hie Pintilie1* 

comuna Roma, raionul 
Botoșani

ALEGERI
Regiunea București 
in plină înflorire

In întimpinarea aiegemor de ta 5 mortie ou fost editate nu
meroase broșuri oare Wcțșeczc în cifre, date și imogini marile 
realizări dobindite de poporul nostru sub conducerea partidului 
în anii puterii poputore.

In fotomontajul nostru pnezemârn coperțiie âsorvo dintre aceste 
trpantun oare ogtmdesc rec'zârrfe "egirvjlu democrat-pop utar 
in regiunea București ți are stau ta "moemirta fiecărui cetățean 
ta casele alegătorului din aceesfo regiune.

lotă cîtevo date și fapte spicuite din broșurile reproduse în 
fotomontajul de mai sus :

• Pe meleagurile care alcătuiesc azi regiunea Bucu
rești unitățile industriale erau mai puțin numeroase 
decît în alte regiuni ale țării. Puținele întreprinderi 
industriale existente erau rudimentar utilate. O baracă 
in care cu unelte de atelier meșteșugăresc se con
struiau bărci —■ așa arătau în trecut Șantierele Na
vale Oltenița.

Tn anii puterii populare, in regiune au luat ființă 
numeroase fabrici noi: de conserve, de mobilă, de 
confecții, de produse lactate. Șantierele Navale Olte
nița construiesc azi motonave de 2.000 tone, remor
chere de 1.000 cai putere etc. In ultimii 5 ani, in re
giune producția de zahăr a crescut cu 121,9 la sută, 
cea de ulei comestibil cu 218,4 la sută, cea de unt cu 
193,6 la sută etc.
• Numărul tractoarelor convenționale din gospo

dăriile de stat de pe cuprinsul regiunii București a 
sporit de la 1.746 bucăți în 1956 la 4.384 în 1960, nu
mărul combinelor tractate și autopropulsate pentru 
păioase a crescut de la 193 în 1956 la 1.466 în 1960.

9 La sfîrșitul anului 1960 fondul de bază al gos
podăriilor agricole colective din regiunea București 
era de peste 500 milioane lei (de 6 ori mai mare față 
de anul 1956). Efectivul taurinelor proprietate ob
ștească a trecut de 16.000 capete, de 16 ori mai mult 
decît în urmă cu 4 ani. G.A.C.-urile din regiune dispun 
azi de peste 400 autocamioane față de cele 93 cite 
existau în 1956.

9 Tu cuprinsul regiunii București numărul anal- 
fabețilof atingea în timpul regimului burghezo-moșie- 
resc adevărate recorduri. In județul Vlașca — de 
pildă — 61,5 la sută din cetățeni erau neștiutori de 
carte.

Azi în școlile regiunii învață peste 230.000 copii. 
S-a generalizat invățămîntul de 7 ani care cuprinde 
în prezent peste 98 la sută din absolvenții a 4 clase 
elementare. Numai între anii 1956-1960 s-au construit 
104 școli noi precum și un mare număr de săli de 
clasă la școlile existente- Elevii din clasele I-VII din 
regiune au primit anul acesta gratuit manuale în va
loare de 5 milioane lei.

Spectacole artistice 
in cinstea alegerilor

cadrul maiti- 
Iturab

In 
testărilor culi 
dedicate alegerilor, 
colectiviștii dinVă- 
răști, regiunea Bu
curești au asistat 
miercuri la un pro
gram susținut de 
artiști ai Teatrului 
Muncitoresc e.F.R. 
Giulești.

In aceeași zi for
mații artistice ale

Teatrului 
Teatrului 
muzical „C. 
se" și membri ai 
orchestrei
Lăutaru" : 
oaspeți ai 
viștilor din 
nele Oltenița, Zim- 
r.icea și Drăgănești- 
Vlașca.

Spectacole artis
tice în cinstea ale
gerilor au mai pre-

Armatei, 
satiric —

Tăna-

„Barbu 
au fost 

colecti- 
i raioa-

zentat în ultimele 
zile în fața oame
nilor muncii dip re
giunea București și 
alte echipe artistice 
din Capitală, 
cele peste 50 
spectacole date 
ultimele 10 zile 
aceste 
luat 
25.000

Ea 
de 
în 
de 
auformații 

parte circa 
de cetățeni,

(Agerprea)
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CEI MAI TINERI 
ALEGĂTORI

â șteptam singur, citind, în 
Zi cancelaria decanatului 

Facultății de construc
ții. Și, dintr-odată, mă trezesc 
înconjurat de patru studenți: 
trei băieți și o fată. Sînt în 
pauza mare și-au venit, cu di
verse treburi, pe la conduce
rea facultății. Cum așteptăm 
împreună, ne dăm în vorbă, 
de una de alta. Le aflu nu
mele : Nicolau Florica, Guțu 
Viorel, Cruceanu Dan și Geor
gescu Ciprian.

Vine vorba despre viața lor 
de studenți, despre pregătirea 
ce și-o fac ca să devină vred
nici ingineri constructori. Ni
colau Florica e bursieră a Sfa
tului popular „Grivița Roșie". 
In semestrul I al acestui an 
a dat patru examene : unul l-a 
luat cu 9, restul cu 10. O fe
licit.

— Mulțumesc. Dar frunta
șul anului nostru e Cruceanu 
Dan. El n-are nici un 9.

Discutăm despre perspecti
vele ce li se deschid. Florica 
Nicolau vorbește cu căldură 
despre construcțiile de pe Ca
lea Griviței și cartierul Steaua 
unde locuiește cu părinții.

— Aproape în fiecare săptă- 
mină se dă cite un bloc în fo
losință. De aurind s-a termi
nat o nouă școală în cartierul 
nostru.

— Pe mine mă așteaptă 
Giurgiul, mă asigură Guțu 
Viorel, care-i giurgiuvean de 
origină. Curînd o să se deschi
dă și acolo un nou șantier de 
construcții. Eu o să fiu inginer. 
Am făcut practică la ansam
blul de blocuri de la Gara de

Studenți - 
candidați 

ai F.D.P.

Dima Paul, student în anul I 
Facultatea electrotehnică a 
Institutului p ol iteh n ic- B ucu -
mești, candidat în circumscrip

ția raională nr. 71.

Nord. Noi, cei din anul I, am 
construit un tronson întreg. 
Am lucrat ca zidari, ca dul
gheri, ca betoniști.

Georgescu Ciprian ține să 
remarce că, acum doi ani, stu
denții din facultatea lui au ri
dicat în întregime un bloc din 
cartierul Floreasca. Apoi ne 
povestește cu înflăcărare des
pre construcțiile ce se ridică 
pe malul mării.

— Locuiesc da căminul Fili- 
mon Sîrbu. Stăm cite doi în- 
tr-o cameră, îl urmează Guțu 
la cuvînt pe Georgescu. Cole
gul meu a fost strungar.

Cruceanu Dan a ascultat, 
duminică seara, la radio, „Scri
soarea pierdută" și-i vin in 
minte tertipurile electorale și 
mișelia politică de altădată.

Și așa, firesc și pe nesim
țite ajungem cu discuția la a- 
legerile de la 5 martie.

— Toți patru votăm pentru 
prima oară !

— Și sintem necuprins de 
bucuroși, se întrec tinerii mei 
în a-și exprima gindurile.

S-au interesat dacă figurea
ză pe listele electorale. Au ți
nut cu toții să-și cunoască 
candidații.

— Cînd votez pentru can
didații Frontului Democrației 
Populare, știu că votez pentru 
cei care azi se îngrijesc să a- 
vem cămine, cantine, burse, 
condiții minunate de studiu, 
complectează Georgescu Ci
prian.

Le strălucește pe față mîn- 
dria, încrederea, entuziasmul, 
bucuria, li luminează din inte
rior, ca niște reflectoare alt 
inimii.

— Eu vreau să construiesc 
gigantice hale industriale, mă 
asigură Georgescu Ciprian. Și 
cînd mă gîndesc la vot, astea 
îmi vin în minte: construc
țiile și oamenii care să ne con
ducă spre a le înfăptui.

— O să mergem la vot toți, 
întregul cămin, ține Guțu Vio
rel să sublinieze bucuria și 
entuziasmul colectivului stu
dențesc.

DUMITRU ALMAȘ

Noua cantină a Complexului 
social al studenților Univer

sității „C. I. Parhon“.

Foto : V. CONSTANTINESCU

Votul

Când 

în mi 

s t u d e

i d a t i 

j 1 o c u 

n t i 1 o

1
1

r

Simionescu Vasile, student a’ 
nul II Facultatea metalurgie 
a Institutului poIitehnic-Bucu- 
rești, candidat in circumscrip

ția raională nr. 72.

Pavel Plafona
Universitatea „Babeș-Bolyai" 

Clu j

Biografia mea se aseamănă 
cu cea a miilor și zecilor de 
mii de tineri din patria noastră. 
Căci fac parte din generația 
crescută și îndrumată cu grijă 
părintească de partid, genera
ția ale cărei năzuințe și visuri 
pot ajunge pe culmile cele mai 
înalte. Eu sînt student la Uni
versitatea din Cluj. în Univer
sitate Mnt mii de studenți — 
romîni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, care înfrățiți, 
se pregătesc cu dragoste, cu pa
siune pentru viitoarea profe
siune.

Învățăm în săli spațioase, lu
minoase, studiem în laboratoare 
înzestrate cu aparate moderne, 
în biblioteci cu mii și zeci de 
mii de volume. Și pe zi ce trece 
se îmbunătățesc condițiile noas
tre, ale studenților. Clujul se 
înnoiește cu un adevărat orășel 
studențesc —- în care vor locui

Erau aproape 400 în sală. 
Tineri și tinere, cu priviri in1 
crezătoare, cu chipuri lumi
noase, asemenea zilelor de 
primăvară. Toți, studenți ai 
politehnicii bucureștene. loca
tarii orășelului studențesc din 
Cotroceni.

în mijlocul lor, candidații 
Frontului Democrație, Popu
lare : tovarășul ing. Ștefan 
Bîrlea, secretar al comitetului 
U.T.M. al centrului universi
tar București, Vasile Simio- 
nescu student la Facultatea 
de metalurgie și Gheorghe 
Olaru student la Facultatea 
de transporturi.

S-au intilnit aici în sala de 
festivități a căminului nr. 1 
pentru ca să vorbească despre 
viața și munca lor, despre 
condițiile de studiu și de trai 
pe care cu grijă părintească 
le-a creat partidul, despre 
răspunderea pe care o au de 
a se pregăti temeinic pentru

a face față sarcinilor ce le va 
pune viitorul...

— Sint în anul IV la Fa
cultatea de metalurgie — 
spunea studentul Constantin 
Navlea — și cu fiecare an 
mi-am dat seama că numărul 
tinerilor muncitori, fii de 
muncitori și țărani muncitori 
sau de intelectuali care vin 
să învețe pe ■băncile institu
tului nostru este tot mai 
mare decit în trecut. Acest 
lucru dovedește.grija cu care 
partidul, statul nostru se 
preocupă de pregătirea cadre
lor de specialiști pentru in
dustria noastră socialistă pre
gătire care se face la un înalt 
nivel științific, in condiții din 
ce în ce mai bune.

— Peste cițiva ani, spunea 
Pavel Garceadin anul II ener
getică vom învăța într-un nou 
și modem Institut politehnic. 
El se va întinde pe o supra
față de peste 40 de ha va fi 
dotat cu laboratoare moderne,

- - - - -  ȘCOALA
Statul acordă o deosebită atenție 

învățămîntului superior care pre
gătește cadrele de înaltă califi

care necesare dezvoltării economiei și 
culturii socialiste. Avem azi de patru ori 
mai multe facultăți decit în 1938. Numă
rul studenților care au intrat in 1960 in 
anul I este aproape egal cu cel al tutu
ror studenților Romînieî anului 1938. A- 
proape două treimi din numărul lor 
primesc burse, locuiesc în cămine, iau 
mosa la cantine. Pentru pregătirea și 
întreținerea unui student statul cheltuieș
te în medie 11.000 de lei anual. Invăță- 
mîntul seral dă posibilitatea oricărui 
tinăr să frecventeze și să absolve școala 
medie și institutele superioare, lucrînd 
in același timp in producție".

Noi, cadrele didactice și studenții, 
trăim zi de zi aceste lucruri, consemnate 
în Manifestul Consiliului Central al 
Frontului Democrației Populare ; grija 
nemărginită a partidului și guvernului 
nostru pentru dezvoltarea impetuoasă a 
învățămîntului superior o simțim din plin 
în munca și viața noastră.

Foarte adesea le povestim tineriloi 
care-și foc cstăz; ucenicia științifică pe 
băncile facultăților despre ccel învă
țământ trecut pe cere ei. d;n fericire, nu 
l-cu cunoscut le arătăm ir ce când ț 
mizere au învățat generat 4e trecute.

Ne mindrim astăzi pe drept cuv-.t 
cu un invățăm-nt sjoe- or no-, cast pe 
temelii știinHice, cere se perfects nea zi 
continuu pentru a corespunde mar le- 
cerințe ale desăvârșirii construcției so
cialiste in patria noostră. îndrumată de 
partid, școala superioară răspunde me
reu mai bine acestor cerințe. Patra 
ere nevoie crescîndă de spec:aliști. Asa 
cum erată Congresul al Ill-lea al P.M.R., 
in anul 19S5 economia noastră națională

SUPERIOARĂ IN PLINĂ DEZVOLTARE
Prof. univ. C. lonescu Bujor,

Director general al Direcției învățămîntului superior 
din Ministerul Învățămîntului și Culturii

va avea 80.000 de ingineri, dintre care 
foarte imulți se pregătesc azi pe băncile 
facultăților. De asemenea, Congresul al 
Ill-lea al P.M.R. prevede ca în anii 
1960-1965 să absolve facultățile 54.000 
de specialiști cu o înaltă pregătire.

Studiind tabloul învățămîntului supe
rior de astăzi, oricine poate vedea că 
țara noastră, care-și importa specialiști 
din străinătate, sau iși forma specialiști 
în străinătate, iși formează astăzi, la 
nivelul înaltelor exigențe științifice, pro
priii săi specialiști. Pe harta patriei 
noastre sint consemnate 9 centre univer
sitare care cuprind 42 instituții de irwă- 
țămint superior. De la 4 centre universita
re cu 16 instituții de învățămînt superior, 
care cuprindeau 33 de facultăți — cite 
erau in 1938 - este un salt foarte mare.

în Romînia burghezo-moșierească gu
vernele nu aveau nici un interes să dez
volte industria, țara noastră fiind sortită 
— după ei — să rămină o țară „emina
mente agricolă" și furnizoare de mater 
prime. De aceea, numai 9,2 !c sută d - 
studenți urmau învătămintel lennc re 
tre-iț» ce 28.8 !c șuti urmau erect- s> 
14-5 la sută literele. Numărul tone c

era 337. Nu ex'stou in tore noosorâ ■»- 
sttuți de .superxx cere si 
oregctecscâ ingineri pentru industria 
petro--. psec- speoc. șt. in oocne- 
niul cme’oror solului, in domeniul 
zootehnic a! oreucrârii pe baze științi
fice a prad use or alimentare.

Astăzi i-nrâtpmîntul superior a fost 
lărgit și reora*  <rt in vederea satisfacerii 
cerințelor crescînde ale economiei națio

nale și sectorului social-cultural, fiind 
create noi institute și facultăți. Pentru 
acest an universitar (1960—1961), s-au 
luat noi măsuri in această direcție, în- 
ființîndu-se facultăți și secții noi, legînd 
mai temeinic o serie de planuri și pro
grame de învățămînt de problemele 
producției noastre socialiste, de cuceri
rile recente ale științei și tehnicei.

In ceea ce privește învățămîntul seral, 
s-au luat măsuri pentru extinderea iui in 
institutele politehnice și la ceie tehnice.

Prin grija pactdului și guvernului, co
respunzător creșterii numărului de secții 
și facultăți și sporirii numărului de stu
denți, se întărește și baza materială a 
învățăminte ui superior. Au fost construi
te noi spetii de invotămint, au fost în
ființate no laboratoare și s-a continuat 
inzesrioreo celor ex stente cu aparatură 
și utilaj modem. Astfel, s-c terminat 
refacerea locc u ui Unnrea tatii din lași, 
s-a construrt pori i onul pentru mașini
-avere io test tutui po- te'- ic din Ga- 
ct: etc in are 1961. statal nostru aloce 
cu pesse 50 c sute mc iweM» i
percri ->e»c « mtetemintatai nome ' 
oeci io «ete 1560 ; va începe T'ac- 
tre Iraătutato*  pousetanc an Bucwett 
se ra te—re co--s«rjcț>c localului Fa- 
cudăt'1 de țtri-te nctorefe din București 
și se vor dezvolta spațiile de învățămînt 
a cereealte unități de învățămînt superior.

Statul nostru democrat-popular acor
dă o mare grijă condițiilor de viață și 
de muncă ale studenților. Este conclu
dent faptul că, in anul universitar 
1960—1961 peste 63 la sută din totalul 
studenților primesc burse de stat, burse

care reprezintă intreținerea completă, 
precum și o sumă pentru cheltuieli per
sonale.

Corespunzător creșterii însemnate a 
numărului de studenți s-au alocat sume 
importante pentru construcții de noi 
cămine și cantine. Numai între 1955-1960 
au fost construite și date in folosință în 
toate centrele universitare, un număr de 
22 cămine cu peste 6.300 locuri. De a- 
semenea, au fost construite în această 
perioadă noi cantine cu o capacitate 
de aproape 3.000 locuri. In anul univer
sitar 1960—1961, un număr de aproxi
mativ 32.000 de studenți sînt cazați în 
cămine și servesc masa la cantine, ceea 
ce reprezintă 57 la sută din numărul 
total de studenti, in timp ce, în anul 
1932 doar 2,9 la sută din studenții Uni
versității din București se puteau adă
posti in căminele improvizate puse Io 
dispoziție de statul burghezo-imoșieresc. 
O mare amploare o vor lua construc
țiile de cămine studențești în următorii 
ani ; capacitatea căminelor va spori cu 
încă aproximativ 15.500 locuri. Numai 
in anul 1961 se vor construi noi cămine 
steoereeșt -ode-re cu o copac, tale to
tală de 11.000 tocuri ș ooatree pentru 
orce ’2 5OC studer; .

S >-■*-.  tocte ocesrec per^u grjc 
per-w—«c ți drage stea părintească ore 
pcrttou ui ți guvernului nostru față de 
tineretul studios, pentru a răsplăti aceste 
minunate condiții, un singur lucru li se 
cere studenților : să învețe, să învețe cu 
pasiune, cu perseverență, să se pregă
tească zi de zi pentru viitoarea profesiu
ne, pentru a deveni cadre de specialiști 
cu o înaltă calificare devotați poporului, 
care să-și dăruiască capacitatea de mun- 
că, întreaga viață înfloririi patriei socia
liste. » •. ’ ZJ .’ i

cu săli de cursuri spațioase, 
in care vor putea- învăța 
10.000 de studenți. Acest in
stitut va fi o adevărată Ce
tate a științei înaintate.

Mulți studenți au vorbit 
despre căminele in care locu
iesc, despre cantinele unde iau 
masa, despre bibliotecile clu
burile și sălile de sport, ce le 
au puse ța dispoziție. S-au sfă
tuit aici, la întâlnire, cum să 
le gospodărească mai bine, 
cum să le facă mai frumoase. 
Florin Velea, student în anul 
II, locuiește într-un cămin 
frumos, de curînd dat în folo
sință, cu sală de lectură spa
țioasă, cu bibliotecă, cu club. 
„Fiecare spunea el, ne stră
duim să facem căminul nostru 
cîț mai frumos, să-l îngrijim 
ca pe propria noastră casă !“ 
Studentul Aristică Brînzan, 
din anul IV metalurgie arăta 
că an de an la căminul nr. 1 
se creează studenților condiții 
tot mai bune de trai. De cu
rînd, de pildă, s-au amenajat 
sălile de sport, de lectură, de 
festivități, biblioteca, cu peste 
10.000 de volume, cantină, 
unde iau masa cei 1.200 de 
studenți cîțl locuiesc la acest 
cămin...

Fiecare student știe că viața 
fericită, condițiile minunate 
de studiu pe care le are astăzi 
se datoresc, grijii partidului, 
efortului pe care statul nos
tru, clasa muncitoare, îl depun 
pentru ca ei să se poată pre
găti la înălțimea cerințelor 
epocii noastre. Recunoștința, 
mulțumirea față de partid, 
studenții politehnicii și-o ex
primă, cum spunea Vasile Flo- 
rea și toți ceilalți studenți, 
prin rezultatele bune și foarte 
bune pe care le obțin la învă
țătură ! în sesiunea aceasta de 
examene au existat grupe în
tregi și chiar ani ai căror stu
denți au obținut rezultate 
bune și foarte bune. Pe întreg 
institutul procentul notelor 
intre 8 și 10 este de peste 87 
i*  sută

La 5 maure. errwî cetâtem. 
patriei noastre iși vor da vo
tul lor candidațiior Frontuhn 
Democrației Populare, studen
ții politehnicii vor fi printre 
primii în fața urnelor. Iși vor 
da cu încredere votul candida- 
ților F.D.P. pentru ca viața lor 
să devină mai frumoasă, mai 
fericită.

MONICA VERDEȘ

Bogata activitate 
culturală 

în întîmpinarea 
alegerilor

nostru
peste 2.000 de studenți. cu o 
cantină ce va avea o capacitate 
de circa 1.500 locuri. De cu
rînd s-a dat în folosința casa de 
cultură a studenților, un impu
nător edificiu în care ne putem 
petrece timpul liber plăcut.

La 5 martie voi da cu încre
dere votul meu tuturor celor 
care s-au îngrijit să ne creeze 
asemenea condiții, tuturor ace
lora care se străduiesc ca viața 
noastră să devină mai frumoasă.

Ion Berlea
Facultatea de mecanică 

a Institutului politehnic lași

Voi fi unul dintre cei 80.000 
de ingineri ai șesenalului.

Am provenit ca student din 
rîndul muncitorilor Fabricii de 
rulmenți din Bîrlad. Ca stu
dent, mă bucur alături de cei
lalți colegi, de minunatele con
diții de viață și învățătură crea
te de partid. Visul meu este de 
a ajunge inginer în fabrica din

candidațiior F. D. R l
care am pornit pe drumul în
vățăturii. Visul meu se va îm
plini cu siguranță.

Iată de ce aștept cu emoție 
ziua de 5 martie cînd îmi voi 
da cu bucurie și încredere votul 
candidațiior Frontului Democra
ției Populare.

Zânogeanu Maria
Institutul agronomic 

„N. Bălcescu”-București

Cînd eram de-o șchioapă, vi
sam să mă fac inginer agronom.

Iată-mă acum studentă. Nu 
niă întrețin părinții, de mine se 
îngrijește statul, ca să trăiesc și 
să învăț în condiții tot mai 
bune. Primesc bursă, casă, masă, 
tot ce-mi trebuie. Sînt bursieră 
a sfatului popular. 0 dată cu 
mine au intrat în facultate sute 
de studenți. Anul acesta numă
rul lor a crescut. Și așa, crește 
în fiecare an. în fiecare an 
pleacă în întreaga țară, acolo 
unde sînt așteptați, noi promoții 
de ingineri pregătiți de institu-

1948 - 
pregătit 
în agri- 
trei ori

tul nostru Intre anii 
1959 institutul nostru a 
peste 12.600 specialiști 
cultură și zootehnie, de 
mai mult decit s-au pregătit în
timpul regimului burghezo-mo- 
șieresc în 30 de ani. Peste eîți- 
va ani, într-o gospodărie agri
colă colectivă sau de stat din 
țară, mă voi afla și eu.

La 5 martie, voi fi alături de 
colegii mei la vot. Voi vota 
pentru viața luminoasă de astăzi, 
pentru că părinții nu trebuie să 
se mai teamă <ă-mi răspundă la 
întrebarea : eu ce voi deveni ? 
Voi deveni inginer, inginer a- 
gronom, așa cum mi-am dorit, 
cum am visat ! Pentru aceasta 
voi vota cu toată încrederea can
didații F.D.P.

Angela Jurcâ
Institutul politehnic 

din Galați

La 5 martie. îmi voi da vo
tul pentru politica partidului 
fi a atattilui nostru democrat-

popular, care ne ajută să 
realizăm cele mai îndrăznețe 
suri. Iată, eu
— am dorii » devin ingineră 
și nu numai 
împiedicat și nu
să urmez invățămintul superior, 
dar mi s-au creat și condiții 
optime în acest sens. Cînd a 
mai fost posibil așa ceva în Ro- 
niînia burghezo-moșierească ? 
Femeilor nu le erau deschise 
porțile către știință. Și maniei 
i-a plăcut să învețe, dar la 14 
ani, la vîrsta cînd trebuia să 
învețe în școală a trebuit să in
tre țesătoare 
ceașcă, deși 
a-și asigura 
a și ajuta 
astăzi, fiica ei e studență și încă 
în orașul natal. Galați, devenit 
îu regimul nostm un puternic 
centru universitar.

La 5 martie voi vota pentru 
realizarea acestui vis al meu de 
a deveni — eu, o fată oarecare
— ingineră.

ne
vi- 

o fată oareeare

că nimic nu m_a 
mă împiedică

în fabrică, să inun- 
era copil, 

existența, pentru 
familia. In schimb,

pentru

Țara întreagă se pregătește 
de alegeri. Peste tot, la toate 
casele de cultură, cluburi și 
cămine culturale, au loc pre
gătiri intense pentru acest e- 
veniment. Cluburile institute
lor de învățămînt superior 
precum și Casele de cultură 
ale studenților și-au întocmit 
și ele planuri de muncă pen
tru întîmpinarea alegerilor de 
la 5 martie.

• Studenții Institutului' 
politehnic din Brașov desfă
șoară o bogată activitate în 
întîmpinarea alegerilor de la 
5 martie. Astfel, pe anii de 
studii au avut loc zilele aces
tea conferințe ținute de acti
viști de partid și de cadre di
dactice, în care s-a vorbit stu
denților despre alegerile din 
trecut și de astăzi, despre în
făptuirile regimului democrat 
popular, despre viața nouă a 
poporului nostru.

Duminică, la casa de cultu
ră orășenească, studenții care 
vor vota pentru prima oară 
vor participa la o adunare în 
care li se va vorbi despre 
..Mîndria de a fi cetățean al 
patriei noastre".

Brigăzile artistice ale insti
tutului au pregătit și pregă
tesc programe bogate în cin
stea alegerilor. Pînă acum ele 
au prezentat un program ar
tistic la Bran, la întîlnirea ce 
a avut loc între candidați și 
alegători. Duminică, brigada 
artistică a studenților se va 
deplasa la întorsura Buzăului 
unde va prezenta un program 
artistic la întîlnirea între can
didați și alegători.

• La clubul Universității 
„C. I. Parhon" am găsit o ac
tivitate febrilă. Programul clu
bului are în vedere populari
zarea în rîndurile studenților 
prin diverse acțiuni cum sînt 
conferințele, întîlnirile cu can
didații etc., a realizărilor re
gimului nostru democrat- 
popular, caracterul profund 
democratic al alegerilor de 
astăzi, față de cele din trecut.

• Brigada artistică a Uni
versității „C. I. Parhon" a pre
gătit un program artistic în
chinat alegerilor pe care-1 pre

zintă în întreprinderi și în a- 
fara orașului.

• La club, în fiecare seară, 
au loc activități interesante, 
educative în întîmpinarea ale
gerilor. Astfel, s-a pregătit de 
către studenții facultății de 
fizico-matematică un concurs 
„Cine știe cîștigă“ pe tema „A- 
legerile în trecut și azi oglin
dite în operele scriitorilor no
ștri".

Studenții care votează pen
tru prima Oară se vor întîlni 
cu candidatul F.D.P. pentru 
Marea Adunare Națională, 
acad. Horia Hulubei, după care 
corul Universității „C. I. Par
hon “ va interpreta cîntece 
despre alegeri.

• în această perioadă au 
loc la Casa de cultură „Grigo- 
re Preoteasa" întîlniri între 
candidați și studenții care vo
tează pentru prima oară, au
diții muzicale, conferințe, cîn
tece de masă, reuniuni tovără
șești. Studenții vor putea as
culta conferințe interesante în 
legătură cu dezvoltarea învă
țămîntului superior în anii re
gimului de democrație-popu- 
lară, vor putea participa la 
programele artistice date de 
ansamblul Casei de cultură 
sau vor asculta poezii și lec
turi despre alegeri.

• Alegerile de Ia 5 martie 
sint întîmpinate cu deosebit 
entuziasm de către cei aproa
pe zece mii de studenți clu
jeni. Prin grija organizației 
U.T.M. și asociației studenți
lor^ în toate institutele de în
vățămînt superior din Cluj a 
fost pregătită o agitație vizu
ală mobilizatoare, oglindind 
condițiile create studenților ii 
anii regimului democrat-pop» 
Iar ; fotografii infățișind con
strucțiile social-culturale Ca 
ultimii ani de='
ților. precum și unlajea lagp- 
ratoărelor: panoAH ' cart o- 
glindeec reala* rile l8HrniilC.~ 
pe șanuere ia munca patrio
tică-

De asemenea. ecțupeie cul- 
tuftle ale studenților se pre
gătesc tatefts și Iși aduc 6 con
tribuție activ*  fa campania e- 
lectora! ă.
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Suita simfonică „Metamorfoze 
de E. Suchon

Armata Sovietică — strajă
de nădejde a cauzei păcii
și securității popoarelor

In programul viitorului con
cert simfonic al Filarmonicii 
de Stat ,,Geotge Enescu", cală 
va fi radiodifuzat duminică 
dimineața la oreie 11, figurea
ză trei lucrări și anume : Can
tata pentru cor de femei și or
chestră, pe versuri populare 
ceangăiești de Tiberiu Olah, 
Concertul pentru vioară și or
chestră de Mendelsohn Bar- 
tholdy și Suita simfonică inti
tulată „Metamorfoze" de com
pozitorul slovac Eugen Suchon.

Intrucît lucrarea lui Su
chon se execută pentru prima 
oară în țara noastră, socotim 
util să vorbim îndeaproape 
despre ea.

Scrisă în anii 1951—1?53. 
suita simfonică iititu'.a'i 
„Metamorfoze" este inspirată 
de tragica experiență p- . 
care a trecut compozitor»!, 
alături de omenirea .
în timpul celui de al doilea 
război mondial. Evociad a- 
mintirea suferințelor și a lup
tei eroice dusă de poporul său 
împotriva barbariei fasciste, 
suita cuprinde o seaww de ta
blouri sonore de o mare forță 
dramatică, în care se reflectă 
cu putere sentimentul de groa
ză și revoltă resimțit de com
pozitor în fața ororilor săvâr
șite de hoardele fasciste care 
i-au cotropit patria. Dat pe cit 
de pregnante și plastice sint 
momentele descriptive ale mu
zicii lui Suchon, acestea nu 
constituie nicidecum obiecti
vul principal al lucrării. După 
mărturia proprie a compozito
rului, suita are un sens mult 
mai profund, reprezentînd de 
fapt, o confesiune cu caracter 
autobiografic, o încercare de 
a reda, cu mijloacele artei su
netelor, transformările ce s-au 
petrecut în gîndirea și simți
rea muzicianului, sub zgudui
toarele evenimente istorice, 
care au dus, în cele din urmă, 
la eliberarea poporului ceho
slovac. și la întemeierea u 
vieți noi și fericite

Urmărind ej 
tei idei

Plină
-pere®

rupe brusc. Pre
cedență a ciorii 
neioăie nouă, deAP

TRAIAN

***:.*Mfae
nstmmentale, compozxtorvl
Ut terorii sale irjr ~aa
site nmhitcf. ah

doaa par;» a.e sui
te;. care se înlănțuie fără în
trerupere, sugerează imagini 
din perioada premergătoare 
războiului. Motivul inițial, care 
se transformă fără încetare, 
simbolizează meditațiile com
pozitorului asupra trecutului.

După această introducere vi
sătoare, în care se reflectă un 
noian întreg de stări sufletești 
contradictorii, orchestra atacă 
subit partea a IlI-a, ale cărei 
imagini ne transpun în miezul 
evenimentelor tragice din a- 
nul 1938, cînd poporul iubitor 
de pace al Republicii Ceho
slovace a căzut pradă pofte
lor nesățioase ale fascismului 
cotropitor. Un motiv scurt și 
tăios vestește începutul inva
ziei. Continuînd firul acestor 
triste reminiscențe — o temă 
aspri și sacadată ilustrează 
înaintarea forțelor dușmane și 
sentimentul de revoltă ce a 
cuprins poporul în fața atro
cităților comise de hitleriști.

Partea a IV-a reprezintă un 
tablou idilic în mijlocul na
turii.

Profund mihnit de suferin
țele poporului său, compozito
rul s-a retras în perioada o- 
cupației fasciste în î 
Slovaciei.

Muzica Dare a ruoera 

bob.

pe Stanek, 
Polakovici, 
Uhrova și

pădurii. Din depărtare răsună 
cîntul nostalgic al unui cio
ban dar glasul său se stinge 
curînd și totul se cufundă iar 
.în liniște.

Deodată insă, peisajul se în
tunecă. O furtună năprasnică 
se. abate asupra munților. 
După o a/nplă desfășurare a 
imaginile- 'urtur.ii, care nu 
este numai oglindirea fenome
nului d'm natură, ci și a zbu
ciumului din sufletul compo
zitorului, ca tm reflex al sufe
rințelor indurate de poporul 
său îh afcit războiului, tabloul 
se luminează din ăou, prin re- 
penirea elementelor descrip
tiv idilice de la iheeput.

■ Partea a V-a reprezintă o 
frescă sonoră a glorioaselor 
lupte din ultima fază a răz- 
■aiului mondial, cină poporul 
cehoslovac și-a redobândit în- 
sfirșit libertatea.

Din punct de pedere muz: 
tabloul se întemeiază î 
mai mare parte pe dife- 
teme dezvoltate din moti- 
inijtal, care au mai apa

șul eeiorial'e 
Acum insă, a-

L cea
■ rite 
Arul

rut pe parcur 
părți ale suitei.
ceste teme au o înfățișare cu 
totul nouă. Dezbrăcate de ca
racterul lor visător, meditativ, 
ele capătă o expresie hotărită, 
combativă, semnificind, pe dembativă, semnificind, pe de 

pdtrte maturizarea1 compozi
torului, iar pe de altă parte 
avintul eroic al poporului.

• în prezența a 17.000 spec
tatori, miercuri s-a disputat 
la Atena întîlnirea amicală de 
fotbal dintre echipa locală AEK 
și echipa romînă Steagul Roșu 
Brașov. Întîlnirea s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate 1-1 
(1-1). Au marcat David (5’) și 
respectiv Polizos (35’). Astăzi 
echipa Steagul Roșu va pleca 
spre patrie.

• Pp stadionul Dinamo din 
Capitală s-a desfășurat miercuri 
după-amiază întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipa 
Științei București și formația 
„Polonia Bydgoszcz". Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate: 0—0. In deschidere e- 
chipa Academiei Militare a în
trecut cu 2—1 (1—0) pe C.C.A.

Duminică tot pe stadionul 
Dinamo echipa „Polonia Byd
goszcz" intîlnește echipa Rapid 
București.

• Miercuri au luat sfîrșit la 
Poiana Brașov întrecerile cam
pionatului republican de 
Ultimele două manșe ale pro. 
bei rezervat echipajelor de două 
persoane au revenit formațiilor 
Casa Ofițerilor Brașov J’07”9 10 
și respectiv Steagul Roșu (Bra
șov) l’10"5U0.

• Federația cehoslovacă de 
tenis de masă a alcătuit echi
pa selecționată care va face 
deplasarea la București. pen
tru a participa între 24 și 28 
februarie la campionatele in
ternaționale ale R. P. Romîne. 
Echipa cuprinde 
Vyhnanouiski, 
Svarc, Krupova, 
Schwarzova.
• Pe pîrtiile stațiunii de spor, 

turi de iarnă de la Zakopane au 
început miercuri întrecerile 
competiției de schi pentru „Me
morialul Helene Morusarz și 
Bronislav Czech". Proba de șta
fetă 3x5 km femei a revenit 
echipei U.R.SS. cronometrată in 
55’35’’9/10. Ștafeta masculină de 
4x10 km s-a încheiat cu victoria 
primei echipe a U.R.S.S. în 2h 
03’58”2/I0.

9 Echipa selecționată de ho
chei pe gheață a R. S. Celio. 
slovace a întâlnit într-un meri 
amical la Ostrava echipa S.U.A. 
Hocheiștii cehoslovaci au termi
nat învingători cu scorul de 
6^-3 (3—0; 1—2; 2—1).

(Agerpres)

La 22 februarie, ambasado
rul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Arabe Uni
te la București, Farid Cheh- 
laoui, a oferit o recepție în 
saloanele ambasadei cu prile
jul sărbătorii naționale a Re
publicii Arabe Unite — Ziua 
proclamării Republicii.

La recepție au luat parte
Gheorghe Stoica, secretarul 
Prezidiului Marii Adunări Na- 

listă mai conține elemente 
gotice. In același capitol 
este hazardat a spune că la 
Memling peisajul din fun
dalul portretului denotă 
„vădit simț al observației", 
cînd este îndeosebi consi
derat că peisajul încă multă 
vreme după Memling este 
convențional, executat după 
o schemă preconcepută șl 
nu după natură. In prezen
tarea impresionismului se 
dau cîteva verdicte asupra 
lipsei de conținut social al 
curentului, fără a se ex-

Albumul „Imagini din Ro- 
mînia" prezintă o serie de 
aspecte semnificative din via
ța nouă a patriei noastre în 
anii puterii populare.

Noile construcții ale so
cialismului, succesele dobîn- 
dite în dezvoltarea industriei, 
id transformarea socialistă a 
agriculturii, în revoluția cul
turală, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai al oame 
nilor muncii ca și frumuse
țile priveliștilor din țara 
noastră sînt oglindite în cele 
240 fotografii artistice care 
alcătuiesc acesț album.

Intonat țu forță de corni și 
trompete, motivul inițial trans- 
fgrrnat în semnal de luptă, a- 
iiunfă ințeputil merii bătălii, 
în desfășurarea luptei, su
gerată prin ciocnirea din ce în 
ce mai violentă a elementelor 
tematice cunoscute, apar și u- 
nele momente de acalmie. In 
înlănțuirea lor însă, episoade
le muzicale marchează o con
tinuă creștere - dinamică reali
zed in cele din urmă o încor
dare dramatică impresionantă. 
Ajunsă la un punct culminant, 
ensiunea se 
Fălită de o 
olo, 

Lc Reșița, regiunea Banat, funcționează o grădiniță cu orar 
normal pentru 120 copii ai oamenilor muncii din acest oraș. 
Aceștia primesc o îngrijire atentă și au la dispoziție numeroase 
jucării. Ei sint educați de un personal didactic calificat, in 
fotografie : Sub îngrijirea educatoarei, grupa mijlocie de copii 

de la această grădiniță execută un joc distractiv.
Foto: AGERPRES

■» » uzeul iș
. 1/ morBe mai a^es 

lui care știe

uzeul își dezvăluie co- 
ce- 
să 

le caute — adică nu-i des
tul să traversezi, turis
tic, sălile, ca să afirmi că 
le-ai cunoscut. Pliantele 
sumare care se servesc vi
zitatorilor la unele muzee 
au adesea un stil apolo
getic și sumar de pros
pect și din cauza aceasta 
nu-și îndeplinesc satisfăcă
tor funcția informativ-cul- 
turală. Cu excepția Muzeu
lui de Artă al R.P.R., nu 
există cataloage metodice 
pentru muzee și colecții. 

. De aceea, cartea lui Marin 
Mihalache „Muzeele din 
București" este cît se poate 
de bine venită. întocmită 
cu evident scrupul științi
fic, fără să fie însă aridă 
ori pedantă, cartea popu
larizează muzeele 
București în mod 
gent, adică nu prin satis
facții și calificative, ci prin 
prezentarea substanțială a 
exponatelor, prin apel la 
dorința de cunoaștere a vi
zitatorilor, stimulîndu-le in
teresul.

Autorul desfășoară o do
cumentare de ghid păs- 
trind un ton vioi. Discrete 
efecte literare pigmentează 
prezentarea, variind ritmul 
frazelor : „O șapcă simplă 
de muncitor. E găurită de 
gloanțe. Pătată de singe. A

din 
inteli-

Generol de Armată 
lacob Teclu—•—

<xerea fc viață a grar.diosu- 
construcției

ap xi
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(Urmare din pațț. l-a)

Re-aoiuPi Socaiwse 
mb-i

unea ortna:

prima treapta

Aurica, 
n'-eta și Godecnu Mo- 

clcsc IX-a a Școlii 
ir. 1 „N. Bălcescu" 

d - C-c-avo studiază adesea 
imoreună. lată-le în fotogra- 
fie, rezehnnd o problemă.

Decorarea 
cu Ordinul Muncii 

clasa l»a 
a tovarășilor 

Augustin Alexa 
și Filip Geltz

Printr-un decret al Prezi
diului Marii Adunări Națio
nale sa conferit Ordinul 
Muncii clasa I tovarășilor 
Augustin Alexa cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani. pentru 
îndelungată activitate în miș
carea muncitorească și con
tribuția adusă in opera de 
construire a socialismului, și 
Filip Geltz, cu prilejul împli
nirii a 60 de ani ți pentru 
merite in construirea socialis
mului.

O carte folositoare MIHALACHE
din CBaeiLie^ti

aparținut eroului Petre 
Gheorghe. L-au împușcat 
fasciștii în 1943“ — e stilul 
la capitolul „Muzeul de is
torie a Partidului Muncito
resc Romîn", deosebit de 
stilul didactic din prezenta
rea muzeelor științifice.

Avînd meritul de a fi 
prima lucrare de acest fel, 
cartea este instructivă, a- 
jutînd la călăuzirea primi
lor pași ai tînărului chemat 
să cunoască bogățiile din 
muzeele Capitalei. Ea poate 
însă fi îmbunătățită la vii
toarea ediție. Sistematiza
rea e defectuoasă, capitole 
de artă alternînd cu capi
tole de știință sau de isto
rie. Firesc ar fi fost ca fie
care din aceste domenii să 
constituie un fascicol inclu- 
zînd toate formele muzeale: 
muzeu, expoziție perma
nentă, colecție, cu specifi
cul respectiv. Astfel citito
rul s-ar fi orientat mai re
pede și patrimoniul muzeis
tic din fiecare domeniu ar 
fi fost mai bine pus în va
loare. Există o disproporție 
în tratarea capitolelor, se 
dau explicații lungi în ga
leriile de artă occidentală, 
dar întreaga aripă orien
tală este expediată în cî- 
teva paragrafe inconsis
tente. Și unele observații 
de amănunt, care însă nu 
șterg impresia de ansamblu 
a unei documentări sub-

Fluctuația de cadre care 
într-o anumită perioadă a luat 
aspectul unui adevărat pele
rinaj însoțită de lipsa de gri
jă pentru crearea condițiilor 
necesare perfecționării lor 
profesionale, a dus la faptul 
ca unii dintre tinerii proiec- 
tanțl să fie slab pregătiți, E 
drept, s-au organizat unele 
discuții cu tinerii care dau 
proiecte sau desene mai slabe, 
dar cam atît. Mai sînt tineri 
proiectanți care se mulțumesc 
ca mediocritatea, care nu stu
diază. nu se ocupă de perfec
ționarea lor profesională con
tinuă. De îndrumarea acestor 
tineri proiectanți către 
de ridicare a pregătirii 
sionale, de educarea 
spiritul răspunderii ce 

calitatea produselor 
organizația U.T.M. s-a 
în prea mică măsură, 

trebuit inițiate acțiuni

forme 
profe- 
lor în 
o au

pentru 
uzinei, 
ocupat 
Ar fi 
care să dezvolte Ia tineri pa
siunea pentru studiu, interesul 
pentru propria lor pregătire 
profesională, să le dezvolte 
spiritul de răspundere. Un 
proiect greșit, un desen greșit 
înseamnă un produs necores
punzător. Iată deci că încă de 
la proiectare se asigură sau 
nu calitatea produselor.

Este necesar ca pentru îm
bunătățirea muncii tinerilor 
proiectanți să se ia măsuri 
fără întîrziere.

în ceea ce privește ridicarea 
calificării profesionale trebuie 
organizate cursuri sau grupe 
de studii în care să se pună în 
discuție problemele principale 
din munca proiectanților. Dar 
acțiunea nu trebuie să se li
miteze numai la aceste 
cursuri. Organizația U.T.M. 
este datoare să dezvolte la ti
nerii proiectanți mai mult in
teres pentru calitatea produ
selor uzinei, răspunderea pen
tru munca pe care o fac, să 
urmărească în permanență fe
lul cum studiază tinerii pro
iectanți, cum aplică in practi
că cunoștințele dobindite.

Studiul individual al tineri
lor proiectanți trebuie îndru
mat cu multă grijă și pricepe
re. Acest lucru se face încă 
prea puțin. Documentarea ac
tuală care . ar răspunde nece
sităților proiectanților este nu 
numai insuficientă ci și neco
respunzător organizată. Se fac 
auzite „plîngeri" că nu există 
personal de specialitate care 
să facă unele traduceri, să în
drume studiul tinerilor. Dar 
în același timp uzina are

stanțiale : la pag. 41 primi
tivii sînt caracterizați drept 
reprezentanți ai artei laice 
și realiste din ducatul bur- 
gundo-flamand în perioada 
dezvoltării burgurilor. Ci
titorul ar putea deduce că 
termenul de „primitiv" e 
rezervat artei flamande. în 
realitate, primitiv este pic
torul care face trecerea în
tre arta medievală și arta 
renașterii, dar autorul nu-’, 
folosește, de pildă, Ta defi-
nirea artei germane care 
manifestînd o viziune rea-

in editura „Meridiane**  au mai apărut:

„CARP AȚII" „Imagini din Romînia"
Textul albumului conduce 

pe cititor printr-o descriere 
complexă, de-a lungul dru
murilor de munte din Romi- 
nia. O selecție din cele mai 
frumoase fotografii înfățișea
ză formația geologică a Car- 
paților, așezările umane spe
cifice regiunilor muntoase, 
unitățile industriale, curiozi
tățile naturale fauna și flora 
carpatină, folclorul locurilor, 
splendorile regiunilor carpati 
ce, posibilitățile și confortul 
oferite turismului, creînd o 
imagine generală asupra bo
găției, pitorescului și frumu
seții Carpaților rominești.

peste 120 de ingineri și tehni
cieni. Mulți cunosc diferite 
limbi străine. Ei ar putea fi 
folosiți în îndrumarea studiu
lui tinerilor proieclanț' 
popularizarea noutăților 
tehnica mondiala. Tot î 
derea ridicării calificări: 
fesior.ale ar trebui 
periodic consfătuiri 
tanților și desena 
care să Ee 
muncitori

din 
n ve- 

pro- 
pizate 

ale proiec- 
torilor la

invitați și tineri 
maiștri. Din criti- 

cile și sugestiile care s-ar face 
cu acest prilej Vnerii proiec
tanți ar avea multe de învățat. 

Problema legăturii ev pro
ducția trebuie pă deplin rezol
vată. Acolo in secții unde 
proiectul prinde viață trebuie 
să se afle și cei care l-au exe
cutat. Este o cerință elemen
tară a creatorilor care poate 
preîntâmpina unelă neajunsuri. 
Tinerii ar trebui să meargă 
pe teren, să urmărească com
portarea produselor în exploa
tare. căci numai așa iși P°i 
da seama de îmbunătățirile ce 
trebuie aduse pieselor proiec
tate.

Organizația U.T.M. trebuie 
să se ocupe mai mult de popu
larizarea experienței înaintate, 
folosind și adunările generale, 
și alte mijloace pe care ie au 
la îndemînă pentru a stimula 
hărnicia, pentru a ridica la 
nivelul celor mai buni pe toți 
tinerii proiectanți.

Trebuie depuse toate efor
turile pentru îmbunătățirea 
muncii tinerilor proiectanți și 
desenatori. Calitatea produse
lor se hotărăște începînd de 
la proiectare.

Recepjia oferită 
de ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 

Arabe Unite la București
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vind omenirea de pencoî 
înrobirii fasciste. în airsul 
cestui război s—a dovedit 
dată mai mult super-ontaiea 
incontestabilă a orinduirii so
ciale și de stat sovietice, uni
tatea de nezdruncm. 
armată și popor, 
sub conducerea înțeleaptă a 
PCU-S

Victoria U.R.S.S. tn războiul 
împotriva Germaniei hitleris- 
te și Japoniei militariste, a 
fost o victone de importanță 
istorică mondială, cu urmări 
neprevăzute pentru imperia
liști. Ea ■ însuflețit popoarele 
in lupta lor de eliberare de 
sub jugul hitler ist. In urma 
celui de-al doilea război mon
dial s-a creat puternicul la
găr socialist și a luat avînt 
fără precedent 'lupta de eli
berare a popoarelor din colo
nii și țările dependente.

După terminarea victorioasă 
a celui de-al doilea război 
mondial, poporul sovietic, 
condus de P.C.U.S., și-a con
sacrat toate 
ril continue 
culturii sale.

Avîntat în

forțele dezvoltă- 
a economiei și

lupta pentru tra- /

Mi-ționale, Avram Bunaciu, 
nistrul Afacerilor Externe, 
conducători ai unor instituții 
culturale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cul
tură, ziariști.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

(Agerpres)

plica clar în ce constă im
presionismul, lucru pe care 
îl întreabă adesea vizita
torii sălilor de artă occi
dentală modernă.

Iată cîteva din lacunele 
pe care credem că ar fi 
necesar să le umple viitoa
rea ediție a cărții, pe care 
o dorim într-un tiraj mai 
măre, ca să ajungă în mîi- 
nile a cît mai mulți vizita
tori ai 
seama 
tea ei.

muzeelor, finind 
tocmai de utilita-

ANCA ARGHIR

Realizat în excelente con
diții grafice, albumul are un 
evident caracter patriotic și 
educativ, contribuind la cu
noașterea țării noastre.

Un scurt text introductiv și 
legende care însoțesc fiecare 
imagine completează acest 
album.

Publicat de editura „Meri
diane" în versiunile romînă, 
rusă, engleză, franceză și ger
mană, albumul „Imagini din 
Romînia” este o adevărată 
călăuză în imagini de-a lun
gul noilor realizări din Re
publica Populară Romînă. 
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Faptele demonstrează că 
principala forță a agresiunii 
și războiului este imperialis
mul american, care întruchi
pează în politica sa ideologia 
reacțiunii războinice. Impe
rialismul american este rea
zemul principal al reacțiunii 
mondiale, un jandarm inter
național și un dușman al po
poarelor din lumea întreagă.

A lupta pentru 
astăzi 
vadă 
lență, 
litica 
mări 
mașinațiunile ațâțătorilor la 
război, întărind prin toate

lupta pentru pace 
înseamnă a da do- 

de cea mai mare vigi- 
a demasca neobosit po- 
imperialismului, a ur- 
cu atenție uneltirile și

Informații
Cu prilejul celei de a 43-a 

aniversări a Armatei și Flotei 
maritime militare sovietice, 
ministrul Forțelor Armate ale 
Republicii Populare Romîne, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului A- 
părării al U.R.S.S., mareșal al 
Uniunii Sovietice, Rodion Ma- 
linovski.

I ★
Scriitorul grec Spiros Meias 

care se află în tara noastră la 
invitația Ministerului Invăță- 
mîntului și Culturii a fost 
primit de acad, A. Joja, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mâne.

★
La Ambasada R. D. Germane 

din București a avut 
cocteil cu prilejul 
deschideri a Tir gutui 
vară de la Leipzig.

Au luat parte reprezentanți 
ai conducerii Ministerului Co-

loc un 
apropiatei 
de primă-

Sîmbâtâ 25 februarie 
ia cinematograful 

REPUBLICA 
Premiera filmului sovietic

„Contemporanul secolului"

NIKOLAI LEBEDEV, VLADIMIR SOLOVIOV, GHENNA- 
DII IUDIN, IURII SARANTEV, MARGARITA VOLODINA, 
LUDMILA SAGOLOVA, B. TERENTIEV, K. KAVSADZE. 
Scenariul : I. DUNSKI, V. FRID ; Regia : S.SAMSONOV: 

Imaginea ; M. DIATLOV Muzica î N. KRIUKOV

și so

siste- 
are o

mijloacele forțele păcii 
cialismului.

întărirea continuă a 
mului mondial socialist 
importanță primordială pentru 
menținerea și consolidarea 
păcii. Atîta timp cît nu va fi 
înfăptuită dezarmarea, Uniu
nea Sovietică și celelalte țări 
socialiste sînt nevoite să-și 
mențină capacitatea lor de a- 
părare la nivelul cuvenit.

Prin grija neobosită a 
P.C.U.S.. Armata Sovietică 
este o armată modernă de 
prim rang, cea mai puternică 
armată a timpurilor noastre. 
Astăzi Armata Sovietică dis
pune de mijloace de luptă șl 
de putere de foc cum n-a mai 
avut nici o armată vreodată.

Armata Sovietică are cadre 
de comandă cu o înaltă pre
gătire și o bogată experiență. 
Devotați fără margini poporu
lui sovietic, soldații, ofițerii șl 
generalii sovietici stau cu vi
gilență de strajă hotarelor pa
triei sovietice.

Forța de nebiruit a Arma
tei Sovietice stă în conduce
rea el de către partid. P.C.U.S. 

este făuritorul, con
ducătorul și educa
torul Forțelor Ar
mate Sovietice. Or
ganele politice și 
organizațiile de par
tid au un rol hotă- 
rîtor în viața Ar- 

Sovietice. Munca entu- 
și plină de elan a co-

matei 
ziastă 
muniștilor exercită o influen
ță puternică asupra conștiin
ței întregului personal mili
tar. făcînd să crească capaci
tatea de luptă a întregii ar
mate.

Bogata experiență de luptă 
a Armatei Sovietice consti
tuie un izvor nesecat de în
vățăminte în făurirea și întă
rirea celorlalte armate ale 
statelor socialiste. Promovînd 
cu consecvență politica de a- 
părare a păcii, partidul și gu
vernul nostru, preocupați de 
problemele complexe ale de
săvârșirii construcției socialis
te. acordă cea mai mare aten
ție întăririi continue a 
capacității de apărare a pa- 
triei. creșterii capacității de 
luptă a Forțelor Armate ale 
R.P.R. în organizarea Armatei 
noastre Populare, P.M.R. s-a 
călăuzit după modelul Arma
tei Sovietice, după experien
ța P.C.U.S.

Militarii Armatei noastre 
Populare păzesc ca pe lumina 
ochilor frăția de arme sovie- 
to-romînă, cimentată cu sîn- 
gele vărsat de ostașii sovie
tici și romini în războiul an
tihitlerist.

De ziua Armatei Sovietice 
militarii Armatei noastre 
Populare își exprimă recunoș
tința față de armata primului 
stat socialist din lume și ho- 
tărirea fermă, ca alături de 
celelalte forțe armate ale sta
telor participante la Tratatul 
de la Varșovia să-și îndepli
nească misiunea încredințată 
— apărarea păcii, a indepen
denței patriei și cuceririlor 
revoluționare ale oamenilor 
muncii.

merțului, ai Camerei de Co
merț a R. P. Romîne, precum și 
funcționari superiori din mi. 
nistere economice.

★
Miercuri dimineața, o dele

gație în frunte cu tov. Con
stanța Crăciun, adjunct a! mi
nistrului Invățămîntului și 
Culturii, a plecat la Budapesta 
în vederea semnării planului 
de muncă Pe anii 1961 și 1962 
pentru aplicarea convenției de 
colaborare culturală dintre 
R. P. Romînă și R. P. Ungară.

La plecare, pe aeroport, de
legația a fost condusă de re
prezentanți ai conducerii Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
Ministerului învățământului și 
Culturii,

A fost de față ambasadorul 
R. P. Ungare la Bucureștii 
Băla Nemety.

(Agerpres)



Deschiderea expoziției cărții 
romîne la Paris

Să fie curmate crimele 
colonialiștilor din Congo!

A

In Congo curge singele, 
lista patrtoților asasi
nați crește cu fiecare zi 

iar Ia New York reprezen
tanții puterilor colonialiste și 
complicele lor Dag Hammarsk- 
joeld își pepnit manifestări 
de o fățărnicie revoltătoare. 
Dumnealor varsă lacrimi de 
crocodil, rostesc fraze pom
poase și Încearcă să pozeze 
in persoane inocente. Insă a- 
tunci eind trebuie luate mă
suri concrete și urgente pur
tătorii de euvint ai Occiden
tului șl anexa lor prea puțin 
onorabilă — Hammarskjoeld — 
tergiversează dezbaterile, îm
piedică luarea unor hotăriri 
eficiente Modul in care s-au 
desfășurat lucrările Consiliu
lui de Securitate este plin de 
Învățăminte. Oratorii occi
dentali au deplins moartea 
Iui Lumumba, au condamnat 
cu cinism violența, dar s-au 
ridicat împotriva măsurilor 
menite să cui ine crimele sin- 
geroase din Ctmgo. Acești 
domnii fățiș și fără jenă, s-au 
situat in postura nefericită 
de protectori ai asasinilor. Ei 
au refuzat ea asasinilor să U 
se spună pe nume. Ba mai 
mult, au încercat să introducă 
un amendament care în fond 
punea pe același plan pe asa
sini și victime.

Popoarele cunosc pe colo
nialiști. li cunosc de decenii 
datorită crimelor lor monstru
oase. Fărădelegile pe care co
lonialiștii le comit actualmen
te în Congo nu numai că 
completează un șir nesfîrsit 
de bestialități, ci dezvăluie, 
in același timp, teama lor a- 
nimnlică față de sfîrșitul ine
vitabil al unui sistem ru
șinos, nedemn de secolul XX. 
Avea dreptate reprezentantul 
Marocului cînd spunea în 
Consiliul de Securitate : 
„Dacă colonialismul a pășit 
Pe calea asasinatelor directe 
aceasta înseamnă că el este 
în agonie, că se află în pra
gul pieirii. în prezent lupta 
se duce intre forțele trecutu
lui șj viitorului. Moartea lui 
Lumumba va costa scump pe 
colonialiști11.

In zilele de 21 și 22 fe
bruarie la Helsinki au 
continuat lucrările adu

nării constitutive a Comitetu
lui internațional de pregătire 
a Festivalului. La lucrări au 
luat parte 150 de delegați din 
peste 50 de țări reprezentînd 
organizații naționale de tine
ret și studenți de diferite o- 
rientări politice, organizații 
sindicale, culturale, sportive, 
precum și reprezentanți a opt 
organizații internaționale.

Discuțiile s-au desfășurat 
în ședințe plenare și pe co
misii. La discuțiile în ședin
țele plenare au participat 50 
de reprezentanți din partea a 
40 de țări. In mod unanim ei 
au subliniat caracterul pozitiv 
al Festivalului, rolul deosebit 
pe care îl are în ceea ce pri
vește întărirea colaborării in
ternaționale a tineretului și 
studenților, cunoașterea reci
procă mai bună, întărirea 
prieteniei dintre tinerii din 
lumea întreagă. Vorbitorii au 
susținut cu tărie propunerile 
grupului de inițiativă cu pri
vire la conținutul, caracterul 
și programul Festivalului, fă- 
cînd în același timp numeroa
se propuneri cu privire la 
programul viitorului Festival. 
In timpul lucrărilor s-au pri-

In „incursiunile electorale” pe 
care le.a întreprins, poliția a 
rănit ți a uăs cetățeni pașnici. 
Mita ți corupția au fost iarăși 
folosite pe scară largă. Principa
lele roluri în alegeri au fost dis
tribuite acelorași partide și per
soane care s-au făcut de ocară 
cu jumătate de an în urmă. 
După cum arăta ziarul „Paris 
Presse L’Intransigeanit", în Te. 
heran, oraș cu două milioane de 
locuitori, numai... 6.000 de „ale

Popoarele înfierează 
crimele colonialiștilor 

în Congo
Hammarskjoeld 

poartă răspunderea 
pentru crimele 

comise în Congo
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Intr-o declarație a Asociației 
studenților irakieni care înva
ță in Anglia se arată că în
treaga răspundere pentru si
tuația gravă creată în Congo 
revine imperialiștilor, lacheilor 
lor — Chombe, Mobutu și Ka- 
savubu ■— și secretarului ge
nerai al O.NiU; Hammarsk
joeld. „Lumumba a fost asasi
nat sub oChii O.N.U., se spune 
in declarație- Forțele colonia
lismului au comis și continuă 
să comită în Congo crime îm
potriva umanității— Ham
marskjoeld poartă răspunde
rea pentru aceste acte ruși
noase".

*
ACCRA 22 (Agerpres). — In 

articolul de fond intitulat 
„Lacrimi de crocodil", ziarul 
„Evening News", care apare 
în Ghana, critică aspru decla
rația secretarului generai al 
O.N.U., Hammarskjoeld, în le
gătură cu asasinarea mișeleas- 
că a primului ministru al Con
goului, Patrice Lumumba. în
tre altele, ziarul scrie: „De
clarația lui Kanza, reprezen
tantul guvernului legal din 
Congo condus de Antoine Gi
zenga, că Hammarskjoeld știa 
despre asasinarea mișelească a 
lui Lumumba și a celorlalți 
doi tovarăși ai lui cu citeva

Facsimilul pe core >1 re'producem «nai sus a fost publkoț recent 
de mal multe ziare belgiene. El reprezintă o scrisoare adresată 
la 13 august I960 de către „ministrul" de interne al 
lui Chombe, jandarmilor din Katanga, cărora li se ordona 
sjjpfîmatea lui Pațrice Lumumba, imediat ce va sosi în Katanga. 
Documentul era ciipascut de toți, inclusiv de Hammarskjoeld. Cu 
tooto acestea trupwe (5MU, țiu încuviințat predarea Iui Lumumba 
artmîndîaîoi Chombe. Facsimilul reprezintă un document deose
bit de acuzator ta adresa edontolijtildr, în special la adresa lui 

Herrnmarskjoeid.

Formidabilul val de misie 
cu care popoarele lumii au 
reacționai la vestea asasină
rii lui Lumumba a derutai 
cercurile colonialiste. Ele în
cearcă să se absolve de răs
punderea pentru mirșava cri 
mă comisă în Katanga și 
să-șj salveze odioasele lor 
marionete congoleze. Iar de
clarațiile ipocrite nu sînt de- 
eit un paravan menit să as
cundă continuarea complotu
lui colonialist împotriva Con
goului. In timp ce la New 
York oratorii occidentali ple
dează fără convingere pentru 
„pacificarea Congoului", pu
terile occidentale acționează 
pe teritoriul Republicii afri
cane intr-un mod care agra
vează primejdia războiului 
civil. Domnul Stevenson ros
tește destule cuvinte pașnice 
la OA U. Cum se împacă 
insă ele cu faptul că avioane 
americane transportă in Ka
tanga armament pentru ban
dele ini Chombe ? Președin
tele SLA. declara că trebuie 
împiedicat amestecul unila
teral al unei țări sau grup de 
țări in Congo. Dar oare a- 
ceastă afirmație nu privește 
și S.U-4. ? Nu ar fi oare mai 
bine ca S.U.A. și aliații ei 
din N.A.T.O., îndeosebi Bel
gia, să procedeze la încetarea 
amestecului in Congo ? La 
Leopoldville și Elisabeth viile 
chiar Si copiii Știu că Mobu
tu și Chombe n-ar rezista nici 
84 de ore fără sprijinul pu
terilor colonialiste. Și totuși*  
Ia ora actuală Chombe, acest 
individ dubios, care s-a au- 
toproclamat președinte al 
provinciei congoleze Katanga 
își permite adevărate decla
rații de război adresate O.N.U. 
și amenință că nu va permite 
înlăturarea mercenarilor re
crutați din țările N.A.T.O. 
Ridicolul Chombe a procla
mat „mobilizarea generală11 
hotărind să zădărnicească pre
vederile rezoluției Consiliului 
de Securitate, care cerea e- 
vacuarea imediată din Con
go a întregului personal mi
litar belgian și străin. Chombe 
face pe recalcitrantul. E o 

săptămîni înainte ca autorită
țile rebele din Katanga să a- 
nunțe acest lucru, aruncă o 
nouă lumină asupra complo
tului funest al cărui scop a 
fost lichidarea lui LUmumba". 
„Acest lucru, subliniază ziarul, 
arată că „lacrimile" vărsate 
de Hammarskjoeld nu sînt 
decît lacrimi de crocodil și că 
în realitate el se bucură".

★
ROMA 22 (Agerpres). — La 

21 februarie stelatul italian a 
cinstit memoria lui Patrice 
Lumumba. Comunistul Velio 
Spano și socialistul Emilio 
Lussu și-au exprimat profun
da indignare în legătură cu a- 
sasiriareâ lui Lumumba și a 
colaboratorilor săi, condam- 
nînd pe vinovății direcți și in- 
direcți pentru teroarea colo
nialistă din Congo.---- e-----

R. P, D. Coreeană 
a recunoscut 

guvernul Gizenga
PHENIAN 22 (Agerpres). - 

După cum transmite Agenția 
Centrală Telegrafică Coreea- 
nă, președintele cabinetului de 
miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a adresat o tele
gramă iui Antoine Gizenga, 
primul ministru ad-interim al 
Republicii Congo. In telegra
mă se arată ca guvernul 
R.P.D. Coreene a hotdrît să 
recunoască guvernul lui A. Gi
zenga ca singurul guvern le
gal al Republicii Congo.

comedie montată in cabinete
le diplomatice ale Occidentu
lui.

Complotul colonialist împo
triva Congoului continuă. Fap
tele arată că dușmanii liber
tății poporului congolez n-an 
renunțat la planurile lor. Eve
nimentele tragice din ultim el • 
zile au discreditat complet cli
ca Mobutu—Kasambu—Chom
be. Aceste evenimente au ară
tat totodată răspunderea ce a- 
pasă pe umerii lui Dag Ham
marskjoeld. Secretarul general 
al OA.U a nesocotit îndatori
rile Ini și s-a comportat ca un 
docil agent colonialist. Purta
rea lui stârnește legitima re
voltă a taturor oamenilor cin
stiți. Hammarskjoeld știa că 
Lmnmnba se află in primejdie 
de moarte. Q a inenrajat insă 
crima. Fină ia ultimi clipă nu . 
a contenit a da certificate da 
bună purtare asasinilor. Iar ! 
acum Dag Hammarskjoeld în
cearcă să convingă popoarele 
că ar fi nevinovat. Este un joc 
murdar pe care opinia publi
că mondială na-1 poate tolera. 
Hammarskjoeld nu mai poate 
fi menținut mai departe ca 
demnitar al ON.U.!

Situația din Congo este ex
trem de complicată. Țările so
cialiste și numeroase țâri a- 
fro-asiatice depun eforturi
continue pentru a obține lua- | 
rea unor măsuri hotărite in 
vederea unei schimbări radi
cale a situației din Congo. U- 
niunea Sovietică a cerut con
damnarea agresorilor belgieni, 
îndepărtarea din Congo a co
lonialiștilor și a marionetelor 
lor, Înlăturarea Iui Hammarsk
joeld din funcția de secretar 
general al O.N.U. și asigura
rea posibilității ca poporul 
congolez să-și hotărască sin
gur soarta. Aceste cerințe s-au 
bucurat de sprijinul larg al o- 
piniei publice mondiale 1 Ati
tudinea obstrucționistă a pu
terilor occidentale a împiedi
cat insă luarea unor măsuri 
energice și condamnarea cate
gorică a crimelor colonialis
mului.

Lupta pentru dreptul po
porului congolez la o viață li
beră și independentă continuă. 
Cei ce l-au asasinat pe Lu
mumba și-au greșit calculele 
crezind că în acest fel vor 
Înăbuși mișcarea de elibera
re națională din Congo. Călit 
in luptă, poporul congolez duce 
mai departe steagul pe care 
l-a purtat cu eroism Lumum
ba pină in ultima clipă • vie
ții sale. întreaga omenire pro
gresistă se află alături de pa- 
trioții congolezi. Nici o unel
tire colonialistă nu va putea 
Împiedica triumful libertății și 
pe pămîntul udat din belșug 
cu singe al Congoului.

EUGENII! OBREA

nasser r Sprijinim poporul congolez 
și lupta sa pentru libertate 

și independență
DAMASC 22 (Agerpres). — 

La 21 februarie Gamal Abdel 
Nasser, președintele R.A.U., a 
rostit Ia Damasc o amplă cu- 
vîntare în care s-a oprit asu
pra problemelor politicii in
terne și externe a R.A.U., 
precum și asupra luptei popoa
relor africane pentru liberta
tea și independența lor.

Vorbind despre politica dusă 
de statele imperialiste în Con
go, președintele a spus : „Fa
cem răspunzător imperialis
mul pentru ceea ce s-a petre
cut în Congo. Ajutând poporul 
congolez, care Itfptă pentru li
bertatea sa, noi ridicăm stea
gul libertății... Dacă Congoul 
va cădea, aceasta va permite 
imperialismului să-și continue 
uneltirile pînă la înăbușirea 
celorlalte țări care năzuiesc 
spre libertate11.

Referindu-se la asasinarea 
josnică a primului ministru

A genfiile de presă relatea. 
ză că la 21 februarie nu
meroase grupuri de stu. 

denți au demonstrat pe străzile 
capitalei iraniene, eu prilejul 
deschiderii primei sesiuni a 
Medjlisului (camera inferioară a 
parlamentului iranian). Studenții 
au cerut dizolvarea noului paria, 
ment tUdes" în mod fraudulos. In- 
tr.adevir, felul în care a fast ales 
actualul Medjlis iranian este tipic 
pentru mascarada burgheză a așa 
ziselor „alegeri Ubere".

După cum e» știa, în eugud 
1960 in Iran au acut loc via
geri" pentru liedjlu, Eserocfte- 
riile care s-au făcut de eătra 
earcttrile gncemtrmenitie cu a- 
east prilej au întrecut orice 
limită. Acesta „alegeri" au foot 
pur și simplu a batjocuri la e- 
dresa alegătorilor. Corupția, 
mielniraa in masă a buletineior
de cot, gantajui, admiterea ia 
alegeri doar a partidelor con- 

gacer.

.șdsgrro*̂  deputațiljr taoâue 
As», elegerit îndepărtarea unui 
atare ■■mar da alegători de la 
wne, înțelegerea secretă uttre 
partidul de gucernâmînt ți 
„partidul popular’’ de opoziție 
eu privire la împărțirea manda
telor — iotă doar câteva aspecte 
ale felului cum mo desfășurat în 
august anul trecut mascarada 
electorală iraniană.

Cu acest prilej săptăminalul 
vest-german JJeutstdie IFoche” 
scria : „Ce înseamnă alegeri li. 
bere într-o țară tn oare epozi- 
fia aste eendasă da un prieten

PARIS 22 Corespondentul A- 
gerpres transmite : Marți 21 fe
bruarie a avut Ioc în sălile Mu
zeului Național Pedagogic din 
Paris, sub patronajul Direcției 
Generale a afacerilor culturale 
și tehnice din Ministerul Aface
rilor Externe al Franței, deschi
derea expoziției cărții romîne. 
Această expoziție oferă vizitato
rilor francezi posibilitatea de a 
cunoaște o parte însemnată a 
activității culturale din R. P. Ro- 
mină.

Numeroasele cărți expuse, fie 
că este vorba de romane, lu
crări științifice, volume de ver- 

j suri sau reproduceri de artă, 
toate arată efortul editorialistic

Mesajul adresat 
lui N. S. Hrușciov 
de J. F. Kennedy
NEW YORK. — După cum 

transmite din Washington co
respondentul agenției United 
Press International, la 22 fe
bruarie. la cererea președin
telui Kennedy, ambasadorul 
S.U.A. in U.R.S.S., L. Thomp
son, a plecat înapoi la Mos
cova cu un mesaj personal 
din partea președintelui 
S.U.A. către N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. în acest 
mesaj Kennedy își exprimă 
speranța în continuarea rod
nică a eforturilor diploma
tice în scopul îmbunătățirii 
relațiilor dintre Statele Uni
te și U.R.S.S.

—•—

Acțiunile revendicative 
ale cadrelor didactice 

din Franța 
se intensifică

PARIS 22 (Agerpres). — 
Presa franceză publică nume
roase materiale ilustrînd in
tensificarea acțiunilor reven
dicative ale membrilor corpu
lui didactic. Ziarul „Le Mon
de" informează despre hotărî
rea secretariatului general al 
Federației Educației Naționale 
de „a-și intensifica acțiunile 
pentru a obține o mărire a sa
lariilor cu cel puțin 5 la sută, 
deoarece convorbirile din ulti
ma vreme cu ministru Educa
ției Naționale nu au dat 
roade".

Atitudinea negativă a gu
vernului față de revendicările 
oamenilor muncii din invăță- 
mint, scrie ziarul „Combat", a 
determinat federația geneală a 
funcționarilor, „Force Ouvrie- 
re“, să convoace Comisia exe
cutivă, care a hotărît organi
zarea unor acțiuni și mai ho
tărite.

al Congoului, Patrice Lumum
ba, președintele Nasser a spus 
că principalul călău al lui Lu
mumba este Chombe. „După 
el vine primul agent al impe
rialismului — Kasavubu, în 
spatele căruia se află, la rîn- 
dul său, imperialismul11.

Imperialismul a declarat 
Nasser, „vrea să lichideze li
bertatea în Congo șj să pună 
țara sub controlul său... 
O.N.U. a trimis trupe în Con
go, dar ele au fost folosite îm
potriva lui Lumumba.

Dacă vor fi nimiciți agenții 
imperialismului și însuși im
perialismul, se va ridica stea
gul libertății și se va instaura 
o adevărată pace bazată pe 
dreptate, pacea pe care o do
rim și spre care năzuirn, a 
spus în încheiere președintele 
Nasser. De aceea sprijinim po
porul congolez și lupta sa pen
tru libertate și independență11.

al șahului ți are un program 
care nu se deosebește decit prin 
anumite nuanțe de cel al parti
dului de guvernămînt ? Ambele 
partide în fond nu reprezintă 
decit unul și același lucru iar 
șahul poate afirma pe bună drep
tate că a pentru mine nu este nici 
o deosebire cine anume este ales 
deputat*.  Totuși este cert că ală. 
turi de o opoziție comandată, 
există o tabără dușmană regimu
lui și care nu este supusă. A- 

Falsa „democrație" burgheză

O ridicola mascarada 
electorala

depții acestei rezistențe se recru
tează dintre muncitori ți, în 
parte, dintre intelectuali".

Acest fel de „alegeri libere" 
pe care pînă și o revistă reacțio
nară ca „Neusweeh" a fost ne. 
voită si le califice drept „o 
escrocherie evidentă" a stirn.it în 
țară valuri de nemulțumire și 
mînie. Au avut loc zeci de de
monstrații ale oamenilor mun
cii, ale studenților, care ou pro
testat cu indignare împotriva a- 
cestei farse sinistre.

Șahul s.a impacientat. Farsa, 

din Rominia, varietatea și nu
mărul mare al titlurilor, calita
tea tipăriturilor.

Chiar din prima zi mulți pari
zieni au admirat frumoasele vo
lume cuprinzînd operele scriito
rilor clasici și contemporani, al
bume de artă, cărți cu caracter 
științific, turistic și numeroase 
volume cu traduceri din litera
tura universală, clasică și mo
dernă. 0 vitrină a fost rezervată 
in întregime traducerilor din li
teratura franceză.

La cocteilul oferit cu prilejul 
deschiderii expoziției au rostit 
cuvintări Franțois A. Chagot, di
rector adjunct al Muzeului Na
țional Pedagogic și Jean Basde- 
vant, director general al Aface
rilor Culturale din Ministerul A- 
facerilor Externe. Subliniind ro
lul unor asemenea manifestații 
in dezvoltarea schimburilor cul
turale franco-romîne, vorbitorii 
au arătat că cunoașterea reci
procă a valorilor culturale și ar
tistice contribuie totodată la 
stringerea legăturilor de priete
nie dintre cele două țări.

Din partea legației R. P. Ro
mîne la Paris a răspuns consi
lierul Gheorghe Ploieșteanu.

La festivitatea de deschidere 
o expoziției au asistat numeroa
se personalități din viața cultu
rală și artistică din Capitala 
Franței.

Prințul Suvanna Fumma 
s-a înapoiat tn Laos

LAOS (VALEA ULCIOARE- 
LOR) 22 (Agerpres) — TASS 
transmite : La 22 februarie a 
părăsit orașul Pnom Penh îna- 
poindu-se în Laos prințul Su- 
vanna Fumma, primul minis
tru al guvernului legal. în a- 
ceeași zi avionul primului mi
nistru a aterizat pe un aero
drom din Valea Ulcioarelor. 
Primul ministru a fost întîm- 
pinat de căpitanul Kong Le, 
de miniștri, deputați, precum 
și de prințul Sufanuvong. Ei 
l-au salutat cu căldură pe 
Suvanna Fumma. Luînd cu- 
vîntul la sosire la Xieng- 
Kuang prințul Suvanna Fum
ma a felicitat cu căldură ar
mata guvernamentală și uni
tățile de luptă Patet Lao 
pentru eliberarea localității 
Xieng-Kuang și a Văii Ul
cioarelor. Primul ministru al 
Laosului a declarat că în 
lume au avut loc schimbări 
și că de aceea nu există altă 
soluție pentru problema lao- 
țiană decît promovarea unei 
politici de neutralitate. Su
vanna Fumma a subliniat că 
S.U.A. au subminat politica 
de pace, neutralitate și ar
monie națională. Niciodată 
nu vom accepta un compro
mis cu cei care sabotează a- 
ceastă politică a spus prințul 
Suvanna Fumma care a de
clarat în continuare: „Po
porul laoțian ne-a sprijinit și 
sprijină activitatea pe care o 
depunem în prezent11. El a 
chemat pe toți laoțienii să 
aibă încredere în victoria fi
nală. în încheiere prințul Su-

Liberia a cerut 
discutarea în Consiliul 

de Securitate 
a situației din Angola
NEW YORK 22 (Agerpres). 

La 21 februarie, delegația Li
beriei la O.N.U- a cerut oficial 
Consiliului de Securitate ca 
imediat după încheierea exa
minării problemei Congoului 
să treacă la discutarea situa
ției din Angola — colonie por
tugheză din Africa.

în scrisoarea semnată de 
reprezentantul Liberiei la 
O.N.U., se spune că situația 
din Angola stârnește „o neli
niște serioasă*'  și impune 
acțiuni imediate din partea 
Consiliului de Securitate.

farsă, dar ea trebuie montată 
mai fin, cu mai mult talent. Ce 
era de făcut ? Trebuia găsit de 
urgență un țap ispășitor. Și a 
fost găsit : guvernul Egbal. O 
formidabilă lovitură de gong ți 
prima reprezentație a luat sfirșit. 
Egbal a trebuit să demisioneze. 
.Alegerile" din august au fost 
anulate. Deputății și-au depus 
cu obidă mandatele, frămîntin- 
du-și creerii ce să născocească 
pentru a le redobîndi.

Vai, nu era nevoie de cine știe 
ce efort.,. Noul guvern a fost 
creat după chipul ți asemănarea 
celui precedent, iar alegerile pe 
care acesta le-a „organizat" în 
februarie anul curent au fost co. 
pia fidelă a celor din august a- 
nul trecut. Alte mâții — aceeați 
piesă.

Alegătorilor li s-au impus din 
nou candidații „din oficiu", pe 
care aceștia nu-i doreau. Din 
nou poliția a dezlănțuit o cam
panie masivă de arestări ilegale 
în rindurile adevăratei opoziții.

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. cu privire 

la electrificarea 
agriculturii U.R. S. S.
MOSCOVA 22 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au 
adoptat hotărîrea cu privire 
la electrificarea agriculturii 
U.R.S.S. în 1961—1965. în ho- 
tărîre se subliniază că în ul
timii ani a crescut ritmul de 
electrificare a agriculturii, a 
sporit considerabil numărul 
consumatorilor rurali care pri
mesc energie electrică de la 
sistemele energetice de stat, 
de la centrale electrice indus
triale și rurale puternice.

în același timp, C.C. al 
P.C.U.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au subli
niat necesitatea sporirii în 
1961—1965 a volumului inves
tițiilor de stat pentru electri
ficarea agriculturii.

în hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. se recomandă elec
trificarea continuă a agricul
turii prin conectarea între
prinderilor agricole la siste
mele energetice de stat și la 
substațiile de tracțiune ale 
căilor ferate electrificate.

în hotărîre se subliniază ne
cesitatea construirii în regiu
nile îndepărtate a unor puter
nice hidrocentrale și centrale 
electrice acționate de motoare 
Diesel, precum și centrale e- 
lectrice cu turbine cu gaze și 
turbine cu abur, raionale și 
interraionale. în raioanele cu 
populație rară se vor construi 
centrale electrice intercolhoz- 
nice, colhoznice și sovhoznice.

vanna Fumma a urat sănăta
te soldaților și ofițerilor ar
matei pentru a putea extinde 
regiunea eliberată.

HANOI 22 (Agerpres). — 
După cum anunță postul de 
radio „Vocea Laosului", gu
vernul legal al Laosului s-a 
pronunțat împotriva propune
rii cu privire la crearea unei 
comisii, alcătuită din repre
zentanți ai Malay ei, Cambod- 
piei și Birmaniei pentru an
chetarea situației din țară, 
propunere cuprinsă în mesa
jul regelui transmis recent de 
posturile de radio.

HELSINKI —
GAZDA VIITORULUI FESTIVAL

gători" au fost chemați să alea
gă pe cei 15 deputați ,Jn unele 
orașe din provincie — scria zia
rul — alegătorii ou a/laZ numai 
din ziare că ei s-au prezentat la 
urne ți pe cine au votat".

In timpul campaniei ziarul 
iranian „Vahibe Azadi” scria : 
„Pe listele electorale figurează 
din nou oameni nerușinați ți im. 
pertinenți... Acum fiecare ira
nian îți dă limpede seama că 
alegerile libere în Iran nu sînt 
decît un 6ăsm“.

,Aleșii" au fost în ultimă in

'Aducerea ie rachete americane „Polaris* H 
Anglia creează mari primejdii pentru această 
tară. (Ziarele)

Adăpost nesigur pentru leul britanic.,.
Desen de V. VASILIU

Vizita lai Adenauer la Londra

Poporul englez este împotriva 
stabilirii de baze vest-germane 

în Anglia
LONDRA 22 (Agerpres). — 

La 22 februarie cancelarul 
vest-german Adenauer a sosit 
la Londra intr-o vizită de 
două zile. în cercurile guver
namentale de la Londra se fac 
de mult timp pregătiri active 
în vederea acestei vizite.

La Londra nu se pune la în
doială faptul că între nume
roasele probleme care vor fi 
abordate în cursul tratative
lor, va figura problema pune
rii la dispoziția Bundeswehru- 
lui a poligoanelor și bazelor 
de instrucție în Anglia la fel 
ca și alte chestiuni legate de 
intensificarea colaborării mi
litare a membrilor NATO.

In legătură cu sosirea lui 
Adenauer, comitetul englez 
pentru apărarea păcii și „miș- 

mit din partea a zeci de or
ganizații de diferite concepții 
politice din diferite țări ale 
lumii, care nu au putut tri
mite delegați la adunare, me
saje prin care salută adunarea 
și își exprimă acordul lor de
plin cu privire la organizarea 
celui de-al VlII-lea Festival.

Pe baza recomandărilor co
misiilor de lucru, adunarea 
constitutivă a discutat și a-

Corespondenfă specială 
pentru 

„Scînteia tineretului”

doptat documente finale. In 
unanimitate a fost adoptată 
chemarea adunării constituti
ve a Comitetului internațional 
de pregătire către tineretul și 
studenții din lumea întreagă 
prin care se aduce la cunoș
tință că adunarea a hotărit 
ORGANIZAREA CELUI DE 
AL VHI-LEA FESTIVAL 
MONDIAL AL TINERETULUI 
ȘI STUDENȚILOR PENTRU 
PACE ȘI PRIETENIE 1N VA
RA ANULUI 1962 LA HEL- 

stanță aceleași persoane corupte, 
aceiași politicieni venali care de 
ochii lumii au fost nevoiți să-ți 
depună în septembrie mandatele.

Populația a protestat continuu 
împotriva acestor maținațiuni. 
Pe străzile Teheranului au avui 
loc în timpul campaniei electo
rale din această lună puternice 
manifestații studențești. Poliția 
a operat numeroase arestări, ba 
chiar a ordonat închiderea uni. 
versității „pînă la nai ordine".

La 21 februarie „aleșii națiu
nii” s-au întrunit la Teheran 
pentru a-și juca rolurile pină la 
capăt. Nu-i greu de ghicit ce 
legi și ce măsuri vor adopta, 
Săptăminalul AJeuische ÎVoche" 
referindu.se la situația din Iran 
scria : Jn timp ce morii pro
prietari funciari și marii între
prinzători profită de pe urma 
dolarilor americanii îți investesc 
în străinătate profiturile reali
zate de pe urma speculațiilor ți 
nu plătesc aproape nici un fel de 
impozite, masele îți duc exis
tența in condițiile unei mizerii 
seculare”.

In Iran, țară aflată la remorca 
imperialismului american, s.a 
consumat încă o mascaradă elec
torală. Ecourile ei nu s-au stins 
însă. O dovedesc demonstrațiile 
de protest care au loc tn perma
nență. Oamenii cinstiți din Iran 
ți de pretutindeni, au avut încă 
odată ocazia să constate cite pa
rale face .democrația" burgheză 
ți ce sînt acele ața-zise „ale. 
geri libere” în lumea capitalu
lui.

ION D. GOIA

carea foștilor combatanți — 
luptători pentru pace" — au 
dat publicității o declarație 
comună, în care avertizează 
guvernul vest-german că „po
porul englez este împotriva 
stabilirii de baze vest-germane 
în Anglia și că va lupta prin 
toate mijloacele de care dis
pune împotriva creării lor".

Partizanii păcii din Anglia 
subliniază că între Anglia și 
R. F. Germană „nu pot exista 
relații de prietenie pînă nu 
vor fi înlăturați foștii naziști 
care ocupă posturi de condu
cere în armata vest-germană 
și în guvern, și cît timp gu
vernul vest-german nu va da 
asigurări că va accepta fron
tierele Germaniei, stabilite 
după război".

SINKI, CAPITALA FINLAN
DEI. „Adunarea, se spune în- 
tr-unul din documente, a a- 
probat cu căldură ca cel de-al 
VlII-lea Festival să fie organi
zat la Helsinki și a mulțumit 
încă o dată autorităților fin
landeze pentru că au oferit 
posibilitatea organizării Festi
valului în acest oraș".

Adunarea a constituit un 
comitet internațional de pre
gătire în componența căruia 
intră reprezentanți ai organi
zațiilor naționale și interna
ționale de tineret și studenți, 
personalități de diferite con
cepții. Adunarea reamintește 
că al VlII-lea Festival, loc 
de întîlnire pentru pace și 
prietenie, este deschis tuturor 
acelora care vor să ia parte la 
el, independent de opiniile lor 
politice, convingerile religioa
se, rasă sau naționalitate.

„O viață lipsită de teamă 
în pace și prietenie, se spune 
în Apelul către tineretul lu
mii, construirea unei lumi a 
prosperității și fericirii, acea
sta este una din cele mai 
vechi năzuințe ale omenirii. 
Epoca noastră poate constitui 
începutul acestei ere, iar tine
retul îndeosebi este obligat să 
muncească din toate puterile 
în numele acestui țel...

Participanții la adunare ex
primă dorința fierbinte a po
poarelor de pe pămînt de a 
trăi în pace și prietenie, pre
cum și convingerea că tinere
tul poate să-și aducă contri
buția la realizarea acestui țel. 
Ei consideră că festivalurile 
mondiale ale tineretului și stu
denților sînt contribuții din
tre cele mai importante ale 
tineretului la înfăptuirea nă
zuințelor spre legături recipro
ce mai strânse, spre înțelegere 
reciprocă, spre o viață mai fe
ricită, spre independența na
țională, pace și prietenie între 
popoare". Adunarea cheamă p« 
toți tinerii lumii, toate organi
zațiile naționale și internațio
nale de tineret și studenți să 
participe la pregătirile în ve
derea celui de-al VlII-lea Fes
tival. Participanții la adunarea 
constitutivă recomandă crea
rea în toate țările de organis
me naționale de pregătire și 
lansarea de inițiative pe plan 
național în cinstea Festivalu
lui.

Adunarea a desemnat o co
misie permanentă compusă 
din reprezentanți ai tineretu
lui și studenților din Asia, A- 
frica, America și Europa și 
din reprezentanți ai organiza
țiilor internaționale cu scopul 
de a asigura pregătirile practi
ce pentru Festival, în spiritul 
hotărârilor Comitetului Inter
național de pregătire a Festi
valului.

Helsinki, 22 februarie 1961 
(prin telefon)
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