
Brigada de producție
formă eficace de mobilizare

atorită politicii partidu
lui cu privire la indus
trializarea socialistă a 

țării, în regiunea noastră, ca 
de altfel în toate regiunile pa
triei, se dezvoltă o industrie 
multilaterală : industria con
structoare de mașini, chimică, 
ușoară și forestieră în care 
oamenii muncii mobilizați de 
comuniști obțin an de an suc
cese tot mai însemnate. Nu- 

• mai în acest an în primele 10 
luni, planul producției pe re
giune a fost realizat în pro
porție de 103 la sută, al pro
ducției marfă în proporție de 
102,4 la sută. Mobilizat de or
ganizațiile U.lr'.M., tineretul 
și-a adus o cointribuție în

semnată la obținerea acestor 
rezultate •

Una din
prin care organizațiile U.T.M. 
din regiunea noastră îi mobi
lizează pe tineri la îndeplini
rea sarcinilor de plan este 
brigada de producție. Reunind 
într-un colectiv bine organi
zat tineri cu diferite grade de 
calificare, cu mai multă sau 
mai puțină experiență în pro
ducție, brigada constituie un 
mijloc de îmbunătățire a 
muncii fiecărui tînăr, de edu
care a sa în spiritul atitudinii 
noi, socialiste, față de muncă 
și de bunul obștesc.

k In regiunea noastră își des- 
F fășoară activitatea 1974 bri

găzi de tineret care cuprind 
peste 24.000 de tineri. Comi
tetul regional, comitetele ra
ionale și orășenești U.T.M. 
s-au străduit să îndrume or
ganizațiile U.T.M. în așa fel 
îndt acestea să înțeleagă cît 
mai bine rolul și însemnăta
tea brigăzilor, unde și cum 
trebuie create, pentru ca ele 
să contribuie cu adevărat la 
îmbunătățirea muncii tinere
tului în procesul de produc
ție. In multe fabrici, uzine, 
șantiere, organizațiile U.T.M., 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, au dobîndit o bună 
experiență în crearea și în
drumarea brigăzilor, în gene
ralizarea experienței bune a 
acestora în rîndul celorlalte 
brigăzi de tineret. _

La uzinele „Ernst Thăl
mann” și „Steagul Roșu“. „Be- 
la Brainer” din Orașul Sta
lin, „Independența” din Sibiu, 
„Vitrometan- și Uzinele tex
tile „Vasia Vasilescu” din 
Mediaș etc.. organizațiile 
U.T.M. cu ajutorul comitete
lor sindicale și al conduceri
lor administrative ale secții
lor, sectoarelor, creează brigă
zi de producție pe baza unui 
studiu amănunțit a procesu
lui de producție și a muncii 
tineretului, acolo unde ele se 
dovedesc necesare, unde exis
tă neajunsuri în ce privește 
calitatea produselor, gospodă- 

r rirea materiilor prime Si ma- 
’ terialelor

De pildă, cu cîteva luni în 
urmă în secția șasiu de la U- 
zinele „Ernst Thălmann M unii 
tineri lucrau lună de lună sub 
plan și dădeau produse de 
proastă calitate. Feurdeanu 
Vasile, de exemplu. în 5 luni 
doar o singură data și-a rea
lizat norma. Intr-o situație si- 

k milară se găseau și tinerii 
p Bercaru Gheorghe, Pascu Mar

cel. Martin Ernest și alții.
Organizația U.T.M. cerce-

Gheorghe Matei 
prim secretar al Comitetului 

regional U.T.M. Stalin

V

formele eficace

tînd atent această situație, a 
propus conducerii secției să 
se creeze în acest loc de 
muncă o brigadă de produc
ție a tineretului. In brigadă 
au fost cuprinși tineri frun
tași și tineri mai slab pregă
tiți care lucrau sub normă. 
Datorită faptului că brigada 
s-a ocupat de tinerii mai 
puțin pregătiți, iar spiritul de 
răspundere pentru munca pro
prie și cea a întregii brigăzi 
a crescut, la puțină vreme 
după constituirea brigăzii s-a 
ajuns ca toți tinerii să-și de
pășească sarcinile de plan. 
Astăzi, de exemplu, Feurdea- 
nu Vasile depășește lunar pla
nul de producție cu 10-15 la 
sută, iar Pascu Marcel cu 12- 
20 la sută.

Din experiența pe care au 
dobîndit-o organizațiile U.T.M. 
în ceea ce privește crearea 
brigăzilor de tineret, a rezul
tat că este foarte bine ca a- 
ceste brigăzi să fie formate 
din tineri de aceiași profesie. 
In felul acesta munca lor 
poate fi urmărită mai ușor, 
se pot organiza întreceri chiar 
între membrii brigăzii. Sînt 
însă locuri de muncă, ca de 
exemplu în chimie, construc
ții, ateliere de întreținere, 
unde procesul de producție 
este astfel organizat incit nu 
pot fi constituite brigăzi cu 
tineri de aceiași profesie. In 
acest caz noi am indicat orga
nizațiilor U.T.M. să creeze bri
găzi în care să fie încadrați 
tinerii care lucrează la un a- 
gregat, sau execută o lucrare 
comună.
U.T.M. 
ric a 
„I. V. 
brigăzi 
retului din care fac parte ope
ratori, lăcătușul de întreține
re. electricianul și laborantul. 
Fiecare brigadă deservește un 
agregat și răspunde de înde
plinirea sarcinilor de plan.

Majoritatea organizațiilor 
de bază U.T.M., cum sînt cele 
din întreprinderile „Partiza
nul Roșu", „Strungul", Atelie
rele de locomotive șj vagoane 
din Orașul Stalin. Combinatul 
chimic nr. 1 din Făgăraș 
„Măgura Codi ei „8 Mai“-
Mediaș și altele s-au orientat 
ca în brigăzile de producție 
ale tineretului să fie cuprinși 
și 2-3 muncitori vîrstnici, 
pentru ca aceștia să împărtă
șească tinerilor din experien
ța lor de muncă și viață.

Ca să ajungă un colectiv 
puternic, bine închegat, ca să 
contribuie din plin la reali
zarea sarcinilor de plan, bri
gada trebuie să aibă un pro
gram concret de lucru. A- 
cesta este necesar pentru o- 
rientarea muncii ' 
tru ca fiecare 
exact ce anume 
care sînt căile 
poate îndeplini 
programul de lucru lunar bri
găzile își prevăd sarcinile de 
plan, măsurile prin care a- 
cestea se pot realiza, anga-

Astfel, organizația 
din secția acid sulfu- 
Combinatului chimic 
Stalin'* a organizat 4 
de producție ale tine-

jamenteie pe care le iau tine
rii pentru îmbunătățirea ca
lității produselor, reducerea 
rebuturilor, deșeurilor și rea
lizarea de economii ca și mă
surile privind ridicarea nive
lului de cunoștințe tehnice ale 
membrilor brigăzii, îngrijirea 
și păstrarea în bune condițiu- 
ni a mașinilor și utilajului și 
alte măsuri specifice care să 
sporească contribuția tinere
tului în procesul de produc
ție.

Brigăzile din întreprinderile 
„Ernst Thălmann**, „Steagul 
Roșu“, „Independența” „Mă
gura Codlei“, Combinatul chi
mic „I. V. Stalin”, „Vitrome- 
tan“, „Vasia Vasilescu" și al
tele întocmesc programe de 
lucru concrete, cu sarcini mo
bilizatoare care stimulează 
munca tinerilor.

Iată de exemplu cum și-a 
întocmit programul 
pe luna octombrie 
condusă de Manghiuc Vasile 
din secția turnătorie de fon
tă a Uzinelor „Steagul Roșu“ 
din Orașul Stalin.

După ce sarcinile de plan 
au fost discutate în consfă
tuirea de producție, respon
sabilul brigăzii și maistrul 
secției au stabilit sarcinile de 
plan ale brigăzii, sarcini care 
au fost apoi discutate în con
sfătuirea de brigadă. în pro
gram brigada și-a stabilit 
printre altele următoarele o- 
biective: îndeplinirea planu
lui de producție, cu o zi îna
inte de termen; îmbunătăți
rea calității produselor și re
ducerea rebuturilor cu 20 la 
sută sub coeficientul admis ; 
realizarea unei economii de 
5.000 lei prin mai buna gos
podărire a materiilor prime și 
materialelor auxiliare; pre
lungirea duratei de funcțio
nare a cubiloului cu o zi 
lună.

Pentru realizarea acestor 
biective brigada a stabilit și 
o seamă de măsuri printre 
care : folosirea procedeului de 
turnare continuă cu două oale, 
urmărirea zilnică a rebutului 
și discutarea cauzelor acestuia 
în brigadă, îndrumarea ti
nerilor către cursurile de ri
dicare a calificării, discutarea 
unor probleme legate de noua 
tehnologie etc.

La începutul lunii noiem-

de lucru
brigada

pe
o-

(Continuare în pag. 3-a)

brigăzii, pen- 
tînăr să știe 
are de făcut, 
prin care-și 
sarcinile. In

Noi locuințe pentru muncitorii hunedoreni
pentru siderur- 
,,Victoria“ din 

date în folosință 
262 de aparta- 
15 blocuri cu a-

Anul acesta, 
giștii Uzinelor 
Călaji au fost 
13 blocuri cu 
mente, iar alte
proape 300 de apartamente se 
află în construcție într-un stadiu 
avansat.

Folosind la prepararea beto* 
nului și mortarului balast și 
nisip adus din apropierea șan. 
tierului, cenușă de Ia termocen
trala electrică Paroșeni și gos
podărind cu grijă materialele, 
constructorii de aici au redus cu 
aproape 2.000 lei prețul de cost 
pe apartament față de deviz.

0 intensă activitate de con
strucții se desfășoară și în cele
lalte orașe și centre muncitorești 
din regiunea Hunedoara.

De la începutul anului și 
pînă acum, s-au dat în folosin
ță oamenilor muncii din regiune 
aproape 2.000 de apartamente. 
Preocuparea constructorilor pen
tru a reduce prețul de cost al lo
cuințelor s-,a soldat cu rezultate 
bune pe șantiere. Constructorii 
noului oraș muncitoresc Hune
doara, care au redus anul aces
ta prețul de cost pe fiecare a- 
partament cu peste 1.500 de lei, 
au construit din economiile rea
lizate de la începutul anului un 
bloc cu 24 de apartamente.

(Agerpres)

Tînăra Via Răutu, este una din
tre cele mai harnice muncitoare 
de la întreprinderea „Electrofar** 
din Capitală. Ea și tovarășii ei 
de muncă au realizat în prime
le săptăimîni ale lunii noiem
brie peste 3.000 lămpi fluores

cente.
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Elevii anului I Tehnic de la 
grupul școlar petrol-chimie 
de pe lîngâ fabrica de hîr- 
tie și celuloză „Steaua Ro
șie" din Bacău, la o oră de 
chimie în nou'l laborator cu 
care a fost înzestrată școala.

Care este metoda cea mai 
economică de bobinare a 
motoarelor electrice ? Ma
nualul de tehnologie a con
strucției de mașini este de 
un prețios ajutor tinerilor 
lancu Aurel și Florian Mihai 
bobinatori de la Uzinele 
„Klement Gottwald" din Ca
pitală pentru a găsi răspuns 
la întrebarea ce-i preocupă.

Foto : AGERPRES
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Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine

Dragi tovarăși,
București

O largă competiție 
de masă a tineretului

Spartachîada de iarnă
Iarna nu mai este de mult o lungă și nedorită vacanță 

sportivă. Sălile de sport, bazinele de înnot cunosc încă de 
pe acum efervescența unor pasionante întreceri s$Qrtive.

Anul acesta, mai ales, „iarna sportivă" va căpăta mulți 
prieteni: tineri din uzine, școli sau de la sate, care și-au dat 
cu entuziasm adeziunea de participant, la marea competiție 
sportivă „SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI11. 
Această largă întrecere de masă, are de acum o tradiție : 
organizațiile de bază U.T.M., asociațiile sportive dispun, da
torită edițiilor anterioare ale Spartachiadei, de o experiență 
valoroasă in antrenarea tinerilor la frumoasele discipline 
sportive de iarnă.

Acum ne aflăm doar la cîteva zile înaintea startului aces
tei competiții de masă.

Ne-am adresat tovarășului MIRON OLTEANU, vicepreșe
dinte al Consiliului General al U.C.F.S., rugindu-l să ne 
răspundă la cîteva întrebări privind principalele obiective 
pe care le urmărește actuala ediție a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, noutățile pe care ni le prezintă precum și 
cîteva lucruri care privesc munca desfășurată de orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile sportive pentru a antrena în 
întrecerile acestei competiții masa largă a tineretului iubitor 
de sport.
— Care este obiectivul nu

mărul 1 pe care îl urmărește 
actuala ediție a Spartachiadei 
de iarnă ?

Spartachiadei în munca de 
antrenare a unui număr cît 
mai mare de tineri la aceste 
întreceri ?

în numele popoarelor Uniunii Sovietice, Comitetul Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. și Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. vă 
exprimă dv. și prin dv. tuturor oamenilor muncii din Republica 
Populară Romînă sincere mulțumiri pentru felicitările calde și 
prietenești și pentru bunele urări adresate cu prilejul celei 
de-a 43-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste dim Octombrie.

Cu adîncă satisfacție și bucurie noi vedem că poporul 
romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Romîn, merge cu 
fermitate pe drumul construirii socialismului și al întăririi con
tinue a forței și coeziunii lagărului socialist. Lupta neobosită și 
consecventă a poporului romîn pentru apărarea păcii se bucură 
de respectul și aprecierea întregii omeniri progresiste.

Ne folosim de acest prilej, pentru a vă transmite dv. și 
întregului popor romîn frate urări de noi succese în munca sa 
eroică pentru binele patriei, pentru întărirea continuă a forței 
invincibilului lagăr al socialismului, în interesul menținerii și 
consolidării păcii în lumea întreagă.

Trăiască prietenia frățească de nezdruncinat dintre popoa
rele romîn și sovietic !

Trăiască pacea în lumea întreagă!

N. S. HRUȘCIOV,
Prim-secretar al Comitetului Central 
al P.C.U.S. și președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.

L. I. BREJNEV,
Președintele Prezidiului Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.

Moscova - Kremlin, 26 noiembrie 1960.

Cu

De vorbă cu tovarășul

Miron Olteanu
vicepreședinte al U.C.F.S,

— Iama ne oferă în primul 
rînd prilejul practicării unor 
discipline deosebit de atracti
ve : schiul, patinajul, săniușul. 
Dispunem as
tăzi de condiții 
materiale opti
me pentru a a- 
sigura o con
tinuitate între 
sporturile de 
vară și iarnă.
Trinta, gimnastica, halterele, 
șahul etc. sînt discipline mult 
îndrăgite de tineretul nostru, 
Pe care le practică în tot 
timpul anului. De aceea ele 
fac parte din disciplinele de 
bază la care își vor disputa 
întîietatea cît mai mulți parti- 
cipanți la Spartachiadă. Este 
așa dar o competiție de masă 
pentru toți tinerii de la vîrs- 
ta de 10 ani, pasionați de 
sport. Obiectivul nr. 1 prin 
urmare, este antrenarea ma
sei tineretului la o continuă 
și bogată activitate sportivă.

— Cum este folosită expe
riența trecutelor ediții ale

— In primele ediții, s-a con
statat că unele organizații 
U.T.M. și asociații sportive 

n-au folosit cu 
chibzuință pe
rioada de pre
gătire a între
cerilor de ma
să. In acest an, 
marea majori
tate a organiza

și a asociațiilor

• Mecanicii și fochiș- 
tii de la depourile 
de locomotive Tecuci 
și Simeria au înde' 
plinit planul anual 
de transport cu circa 
45 de zile mai de
vreme, economisind 
totodată cantități în
semnate de combusti
bil. Cu combustibilul 
economisit în acest 
timp de colectivul 
depoului Tecuci, se 
pot remorca 700 de 
trenuri cu o încărca 
tură i 
tone, 
Bîrlad

de cîte 1.000 
pe distanța 
— Mărășești.

• Terminînd lucrări
le de modernizare pe 
întregul traseu al dru
murilor Craiova — 
Slatina, Craiova — 
Bechet și Filiași — 
Tg. Jiu, constructorii 
întreprinderii de dru
muri București anun
ță totodată îndepli
nirea planului anual. 
Ei f ac acum pregă
tiri pentru începerea 
construirii unor dru
muri prevăzute în 
planul pe anul viitor, 
printre care și mo
dernizarea drumului 
Filiași —t Strehaia.

• încă de pe acum 
au îndeplinit planul 
anual de transport și 
colectivele întreprin
derilor regionale de 
transporturi auto Plo- 
ești. București, Cluj 
și Suceava. Străduia- 
duse să reducă con
tinuu cheltuielile de 
transport, conducăto
rii auto și muncitorii 
din unitățile IRTÂ 
Ploești au economisit 
în 10 luni, peste plan, 
6.250.000 lei, iar cei 
de la I.R.T.A. Sucea
va, 1.800.000 lei.

( Agerpres)

QLil se lehimbci nimic

țiilor U.T.M.
sportive au trecut de cu vre
me la amenajarea pîrtiilor de 
schi și săniuțe, la construirea 
patinoarelor, deși n-au venit 
încă nici zăpada și nici fri
gul. Sălile de sport au fost 
reamenajate și dotate cu ma
terialele sportive corespunză
toare. O altă problemă este 
cea care privește colaborarea 
dintre organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive. Spre deo
sebire de alte ediții, ele au 
întocmit din vreme planuri 
comune de măsuri privind 
popularizarea întrecerii, asi
gurarea participanților cu ma
terialele sportive necesare. 
Planul comun prevede ca

V. RANGA

Ziua muncii culturale 
pe circumscripție

numeroase comune și

dar... e&sia.

In
sate din raionul Negru Vodă, 
regiunea Constanța, se extinde 
în iarna aceasta o formă nouă 
de desfășurare a muncii cul
turale de masă — „Ziua mun
cii culturale pe circumscrip
ție", inițiată și experimentată 
cu rezultate pozitive iarna tre
cută. Această activitate este 
organizată și se desfășoară sub 
îndrumarea căminelor cultu
rale. Cetățenii unei circum
scripții sînt antrenați la o se
rie de manifestări cultural-e- 
ducative (conferințe, recenzii, 
audiții colective la radio, citi
rea în colectiv a presei, seri 
literare, seri ale tineretului 
sau ale femeilor, spectacole 
prezentate de formațiile artis
tice locale etc.), ca și la discu-

tarea unor probleme gospodă
rești și de interes obștesc. De 
obicei, „Ziua muncii culturale 
pe circumscripție" este axată 
pe o anumită temă. In circum
scripția nr. 35 din comuna Ne
gru Vodă, de exemplu, recen
ta temă discutată a fost mun
ca cu cartea.

Experiența de pînă acum a- 
rată că datorită acestei for
me, activitatea cultural-edu- 
cativă și obștească din comună 
cuprinde mase mai largi de 
oameni ai muncii decît de obi
cei, antrenînd pe deputății 
sfatului popular, cadrele di
dactice și pe membrii organi
zațiilor de masă și obștești.

Tehnica înaintată a primit 
zguduită o veste de la Bur- 
dujeni, prin care se anunță 
realizarea unei valoroase ino
vații.

întreprinderea regională de 
industrializarea cărnii din 
Burdujeni are și ea, ca 
oricare altă întreprindere ce 
se respectă ca atare, o 
comisie de inovații. La rîn- 
dul ei, comisia de inovații, 
are un responsabil. Responsa
bilul este tehnicianul metro- 
log Nicolae Bădăluță. Dînsul 
este autorul colosalei inovații 
pe care am anunțat-o mai 
sus. Cum s-a născut în mintea 
susnumitului Bădăluță inova
ția ? Simplu. Dintr-o mustra
re de conștiință. El era vasă- 
zică responsabilul comisiei de 
inovații. Și această comisie 
pur și simplu ardea gazul de 
ani de zile. Avea totul pus la 
dispoziție : și oameni în co
misie și bani. Dar n-avea ac
tivitate. Nu făcea nimeni nici 
o inovație. Responsabilul co
misiei de inovații, Nicolae

Bădăluță, se gîndea adeseori 
cu îngrijorare că vine bilanțul 
de sfîrșit de an și o să i se 
ceară socoteală pentru fon
duri : „Pentru ce ți-am dat, 
măi frate, banii ăștia, nu ca 
să-i folosești ? De ce-i lași 
să putrezească ? Ce activitate 
a dus comisia asta a voastră 
dacă n-a cheltuit nici un ban?"

Altă soluție nu exista decît 
să dea el, Bădăluță, un strălu-

să fie duși automat în sala de 
sacrificare ? Se poate face 
foarte simplu o bandă rulantă 
care să-i ducă acolo, fără ca 
aceștia să se obosească.

Și iată că, fără să piardă 
vremea, Bădăluță a discutat 
la conducerea întreprinderii 
proiectul ingenioasei sale ino
vații, care avea să revoluțio
neze total tehnica introducerii 
porcilor la tăiere. Există

F
cit exemplu personal. Și iată 
ce-a făcut Bădăluță. La ei în 
întreprindere porcii erau in
troduși în sala de sacrificare 
printr-un mic tunel lung de 4 
metri. Porcii parcurgeau a- 
ceastă cosmică distanță pe jos. 
Ba, uneori, aceștia mai tre
buiau îndemnați și cu o jordie 
ca să intre. Ce s a gîndit Bă
dăluță, inovatorul ? De ce să 
meargă porcii pe jos cînd pot

ofi-chiar și un document 
cial și autentic, care spune 
așa : „Subsemnatul Dannibolo- 
viei Valerian, șeful serviciu
lui producție (era pe atunci 
— n.n.) luînd act de propune
rea inovației tovarășului Bă
dăluță Nicolae, — mecanism 
automat de introducerea por
cilor la sacrificare — consi
der necesară această inovație 
cu ajutorul căreia s-ar ușura

munca de introducere a por
cilor în sala de sacrificare, 
fără a fi bătuți".

Asta e ! Datorită acestei 
inovații porcii nu mai tre
buiau atinși cu jordia.

Casieria întreprinderii eli
berează sumele de bani nece
sare împlinirii acestei opere. 
Costul devizului crește de la 
5.000 lei, la 10.000 lei, apoi la 
20.000 lei și ajunge la 25.000 
lei. Conducerea aprobă cu toa
tă larghețea devizele. Dacă 
comisia are fonduri, de ce să 
nu le cheltuie, de ce să n-aibă 
și băieții o activitate ? Ce-o 
să iasă din asta conta mai 
puțin. Să aibă și întreprinde
rea o inovație.

A sosit însfîrșit și emoțio
nanta clipă a încercării ino
vației cînd primul porc 
buia

tre
să străbată nemaipome-

I. ȘERBU 

D. PREPELIȚA

(Continuare în pag. 3-a)

(Agerpres)(Continuare în pag. 3-a)

Pe potinoorul ,.23 August" din Copitele.
Foto : AGERPRES
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Obiectivul principal al echipei de tineret: Planul anual
. ’*’4.

PRODUCȚIILE
de împăduriri 

a îost îndeplinit
< a
4

Făceau parte din brigada a 
Vl-a de timp condusă de 
Ion T. Dumitru, secreta

rul organizației de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă. Erau 
și în celelalte brigăzi tineri, dar 
aici, în brigada 
cei mai mulți și 
nici.
- Ce-ați zice 

trebat secretarul . .
cîțiva tineri - dacă am orga
niza aici, în brigada a șasea, o 
echipă de tineret ?

- Ce să zicem ? - a răspuns 
o fată, Nicolița M. Glavâ. E o 
idee foarte bună, Numai că nu-l 
de ajuns să ne propunem s-o 
facem, ci să trecem îndată la 
fapte. Dar, sâ știi că nu l chiar 
așa de ușor. Eu cred că trebuie 
sâ fie o echipă... cum să-ți 
spun... întotdeauna fruntașă.
- Bineînțeles, doar n-o sâ 

facem o echipă doar eu nume
le. Despre alcătuirea ei trebuie 
sâ discutăm amănunțit într-o 
adunare generală deschisă a 
organizației de bază U.T.M., să 
cerem părerea tuturor tinerilor. 
Trebuie apoi sâ cerem sfatul 
organizației de partid, părerea 
tovarășilor din consiliul de con
ducere al gospodăriei. Așa tre
buie organizată echipa noa
stră, Și sâ nu uităm lucrul cel 
mai Important: echipa de th 
neret trebuie să-și propună sâ 
obțină întotdeauna producții 
mal mari decît cele realizate 
în medie pe gospodărie. In 
fond, ăsta e și scopul creării ei,
- Ne luăm o mare răspunde

re - au intervenit cîțiva tineri - 
dar vom fl în stare să ne înde
plinim acest angajament. Siguri

— Și ce-ar fi ș-o numim pe 
Nicolița Glavâ șefe acestei 
echipe ?

- Eu nu mă dau înlături - a 
zis fata - numai să fie de acord 
și ceilalți băieți și fete.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. a cerut sfatul organiza
ției de partid din gospodărie 
în această privință, a adus to
tul la cunoștință consiliului de 
conducere, și, la prim© adunare 
generală a organizației de 
bază U.T.M., tinerii au discutat 
cu multă însuflețire despre înfiin
țarea echipei de tineret. In a- 
ceasta adunare generală U.T.M., 
ei și-au luat angajamentul să 
muncească și mai bine, să fie 
disciplinați, sâ nu lipsească nici 
o zi de la muncă, iar prin «tec- 
tuarea tuturor lucrărilor agrico
le I© timp și în ce'e mai bune 
condițiuni să obțină producții 
mai mari decît cele planificate, 
la toate culturile pe care le au 
in primire. Șef de echipă au 
ales într-adevăr o fată harnică, 
pricepută, cu mult simț de răs
pundere, o bună organizatoare 
a muncii, adică pe Nicolița 
Glavâ.

Consiliul de conducere al 
gospodăriei agricole colective a 
rost de acord cu înființarea 
unei asemenea eehipe și a pro
mis tinerilor tot sprijinul de care 
aveau nevoie pentru a-și reali
za angajamentele luate.

Acesta ar fl pe scurt, istori
cul echipei de tineret.
- Șl slnteți mulțumiți de fe* 

Iul cum a muncit echipa de ti
neret în anul acesta ? - l-am 
întrebat pe tovarășul Alexan
dru Boldu, secretarul organiza
ției de partid din 
colectivă Glngiova, 
Jiului. Ce rezultate 
tinerii ?

Ce părere are 
gospodăriei colective, colecti
viștii, despre felul cum a mun
cit această echipă ?

- Mulțumiți, zici dumneata, 
mi-a răspuns tovarășul Boldu. 
Păi cu aș© tineri nu numai că 
sîntem mulțumiți dar ne și 
mindrim. Echipa lor a primit 
a stă-primăvară, ©a și oelelalte 
echipe, o anumită suprafață de 
teren de ale cărei culturi tre
buia să răspundă tot anul. Po
sibilități, condiții de lucru au 
avut la fel ca și celelalte echipe.

a Vl-a ei erau 
cei mai har-

voi - i-a în- 
într-o zi pe

gospodăria 
raionul Gura 
au obținut

conducerea

la Satu Nou, în raio-
/S nul Medgidia. Astă seară 

se petrece evenimentul cel 
mai așteptat al săptămînii — lec
ția cercului de învățămînt agro
tehnic. Lecția se ține într-o sală 
de clasă. După ce copiii au ple
cat acasă, sala aceasta suferă o 
transformare radicală. Locul a- 
paratelor de fizică și chimie, care 
le-au servit școlarilor la lecție, 
a fost luat de niște aparate ciu
date : un cîntar de măsurat greu
tatea absolută, niște eprubete, un 
germimator, un aparat de proiec
ție, pe pereți au fost puse planșe, 
într-o lădiță stau înfipte cu bol
duri niște gîngănii (dăunătorii 
porumbului). La ce vor folosi 
toate aceste aparate, ce „minu
ni** vor face ele, ce lueruri gro
zave va mai proiecta pe perete 
cutia aceea, care de atâtea ori 
le a dezvăluit tainele științei 
agricole, în imagini ?

Și iată, a sosit inginerul,
— Astă seară, le spune el, vom 

învăța împreună cîte ceva despre 
cultura porumbului.

Și inginerul le vorbește colec
tiviștilor despre planta aceasta 
pe care au cultivat-o țăranii de 
aici de cînd se știu, dar care, 
iată, își dezvăluie acum posibili
tăți nebănuite dacă este cultivată 
după regulile științei agrotehnice 
moderne. Oamenii și-au dat sea
ma practic de aceste lucruri, 
chiar anul acesta. Gospodăria lor

Dcr uite că la rezultate, deși 
anul acesta în gospodăria noa
stră colectivă, a fost o recoltă 
bună, tinerii i au întrecut pe toți 
cu producț’ile obținute la hectar. 
Dar ce să vă mai spun eu ? 
Mai bine să lăsăm cifrele să 
vorbească singure. Și tovarășul 
Boldu, scoțînd un creion din 
buzunar, mi-© făcut pe o hîr- 
tie următorul tablou foarte 
semnificativ :

cern. II chemam mereu pe tar
lalele noastre să ne arate prac 
tic cum trebuie să lucrăm.

Apoi, pe loturile care aveau să 
fie însămînțate cu sfeclă de za 
har, în gospodărie s-a cărat cite 
20—25 tone gunoi de grajd la 
hectar. Tinerii, cunoscînd de la 
cercul agrotehnic importanța pe 
care o au îngrășămintele natu
rale în sporirea recoltelor,
strlns de prin curți și de la

au

Producții obținute anul acesta in medie la hectar :
pe tarlalele echipei 

de tineret
Porumb :
Grîu :
Sfeclă 
Floarea-soarelui : 
Orez :

pe gospodărie
3.700
1.600

18.000
1.600
3.400

kg

>1

>1

4.200 kg
1.750 M 

22.000 „
1.650 „
5.000 M

Datorltă acestor rezultate, da
torită conștiinciozității cu care 
au muncit tinerii din echipa de 
tineret, ei se bucură d« o apre
ciere deosebită din partea con
ducerii gospodăriei colective, a 
tuturor colectiviștilor. Toți aceș
tia consideră ea foarte bine 
venită ideea organizației de 
bază U.T.M. de a crea o echi
pă de tineret.

Desigur că lulnd cunoștință 
de asemenea rezultate fru
moase obținute de tineri am 
fost curios să le aflu și secre
tul.

- Secretul î - mi-a răspuns 
tovarășul Radu Firu, secretarul 
comitetului U.T.M. pe comună, 
care este șl membru ©I acestei 
echipe. Secretul acesta îl știe 
toată lumea.

îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție al echipei - 
plan pe care organizația de 
bază U.T.M. I-© cunoscut In 
amănunt - participarea activă 
a tinerilor din echipă la mun
că, au fost analizate cu regula
ritate în ședințele periodice de 
producție ale echipei și mai ales 
în adunările generale deschise 
ale organizației de bazâ U.T.M.

La aceste adunări mulți dintre 
membrii echipei de tineret vor
beau pe larg despre feiul in 
care muncesc ei. Spuneau ce 
greutăți întimpinâ, cereau sfa
turile celorlalți tineri 
înlăturarea lipsurilor. Și, osc 
cxn ne lucsecn cngc‘«cc3e“ti^’ 
le ineeputu! anului, că.-ay- sâ 
facem totul întocmai cum sene 
la carte. De ccee© ne d-jcecn 
mereu și-l întrebam pe tovară
șul inginer agronom ol gospo
dăriei, Anghel Popa, ce trebuie 
să facem și cum trebuie să fc-

marginea satului gunoi de
grajd, au cărat și împrăștiat pe 
loturile de care răspundeau «I 

la35-40 de tone de gunoi 
hector.

Un omânunt oare merită 
fie scos In evidență : participa
rea la muncă a membrilor echi
pei de tineret a fost totdeauna 
de sută la sută. Iar acum toam
na, cind „se numără bobotii", 
s-a văzut că dintre ei nu ore 
nld unul mai puțin de 150 zile- 
muncă. Alții, ©a Nistrea Adam, 
Mince© MibaH, Mihail Ccncec, 
Maria G. Grinaru, Gina I. Grf 
naru, fruntașii echipei, au peste 
200 de zile-muncâ.

— Iar pentru anul viitor ©e 
planuri ©veți ? - l-am întrebat pe 
Ion Dumitru, secretarul organi
zației de bază U.T.M. dîn gos
podărie.

— In primul rind, cvind o ex
periență bună, ne-om gîndit să 
organizam pentru anul viitor 
încă o echipă de tineret Acecs- 
ta cu atît mai mult cu cit nu
meroși tineri și-ou manifestat 
dorința de o face parte dintr-o 
asemenea echipă, iar conduce- 
'ea gospodăriei ne-a cenrt ocest 
lucru. Apoi, ocu-r, odată cu 
stabilirea planului ce producție 
al gospodăriei ceîectve pe c—jl 
1961, ne-om propus ca, in func
ție de prod-cț' e planificate și 
de rez.*'satele pe cc-e le-om 
obținut in anul trecvt cefa cooâ 
ech'pe ce ti-*e*et să ’*c :ez« 
aa sper mc r?c'e față oe p 
<5jc±^» ead~ pe gospoco-e.

Desigur. cr’’~c oces: bc 
n-om petirt oec'-. să le a* 
spor 5c ■nun©© tineriIer eofacti- 
riști și_ producții crt mei mar 
la hector.

să

Zilele acestea s-a înde
plinit planul campaniei 
împăduririlor de toamnă și 
odată cu aceasta a fost 
realizat și planul anual. 
S-au executat împăduriri 
in fondul forestier al țării 
Pe o suprafață de 75.000 
ha. din care peste 6.000 ha 
in terenuri degradate.

Cele mai mari suprafețe 
au fost plantate în regiu
nile Bacău, Pitești și Su
ceava.

Silvicultorii au acordat 
o atenție deosebită reface
rii pădurilor din anumite 
regiuni ca cele din munții 
Apuseni, Vrancei, din ba
zinul Bistriței etc.

In scopul ridicării pro
ductivității pădurilor a fost 
extinsă cultura unor specii 
de arbori care cresc repede 
ti au valoare economică 
mare ca plopii negri hi
brizi. duglasul, laricele, nu
cul etc. Totodată în campa
nia din această toamnă 
s-au făcut semănături di
recte de brad pe mari su
prafețe in pădurile de fag» 
care vor asigura obținerea 
pe viitor a unei cantități 
sporite de masă lemnoasă 
de calitate superioară de 
pe fiecare hectar de pădu
re. La aceste lucrări s-a 
folosit și metoda imprăș- 
tierii semințelor

In munca lor 
rii au primit 
substanțial din 
nerilor de la
sate care, mobilizați de că
tre organiiitiile U.T.M, au 
împădurit în anul 1968. 
prin muncă patriotică peste 
1Z.M8 ha teren. Valoarea 
lucrărilor de împăduriri, 
de îngrijire de arborele ri 
de recoltări de semințe fo
restiere efectuate de tineri 
în acest an se ridică La a- 
prox*3î3țtY 29 908SW lei.

din avion, 
silvicul to- 
un ajutor 
partea ti- 
orașe și

lAxerpresI
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Un tren a pornit din Medgidia. In compartimente « multă veselie. E și firesc; tinerii colecti
viști din raion merg In excursie.

Foto : M. CARANFIL

Din viața culturală
a tinerilor săteni

★

Tot mai mulți 
cititori

★ ★

Dragă redacție

Crește numărul 
colectiviștilor

Țăranii întovărășiți din satele 
Almăju și Bogea. regiunea Cra- 
iova, au transformat recent în
tovărășirea lor in gospodări^ a- 
gricolă colectivă Rezultatele ob
ținute an de an de gospodăriile 
colective în sporirea producției 
agricole și a veniturilor perso
nale ale colectiviștilor sini prin_ 
ci palii factori care au determi
nat pe întovărășirii din aceste 
sate să-și unească pămînturile 
în gospodării colective.

încă din anul 1957, de cînd 
au lucrat pămîntul în întovără
șirea agricolă, ei au executat 
lucrările în comun cu mijloacele 
mecanizate ale Ș.M.T. S-a 
format fondul de bază al înto
vărășirii a cărui valoare a depă
șit anul acesta 60.000 lei. Pro
ducția anuală de cereale la hec
tar a fost cu 300 — 600 kg mai 
mare față de anii cînd lucrau 
individual. Cu toate acestea în- 
tovărășiții nu au realizat recoF 
tele obținute de gospodăriile co
lective. Colectiviștii din Coțo- 
feni, de exemplu, care au tar
lale vecine cu alte lor, ou obți- _ 
nul anul acesta de pe fiecare 
hectar cu 1000 kg grîu și 1.500 
kg porumb mai mult decît ei.

Sporurile de producție obți
nute de gospodăriile colective, 
fondurile de bază mult mai 
mari, dezvoltarea multilaterală a 
producției agricole, au arătat ță
ranilor muncitori întovărășiți din 
Almăju, Bogea și din alte sate 
din regiunea Craiova că gospo. 
dăria colectivă oferă posibilități 
nelimitate pentru a asigura mem- 
brilor săi un nivel de trai ridi
cat. Așa se explică faptul că tot 
mai mulți țărani muncitori în. 
tovărășiți și cu gospodării indi
viduale întemeiază noi gospodă
rii colective sau intră în cele e- 
xistente. Numai în cursul lunii 
noiembrie numărul familiilor de 
colectiviști a crescut cu G.600, 
iar suprafața cu aproape 18.000 
hectare.

—9—~

30.000.000 lei venituri 
din legumicultură

Gospodăriile agricole colec
tive din regiunea Constanța 
tac Intense pregătiri pentru 
mărirea producției de legume 
în anul viitor Și îndeosebi 
pentru extinderea culturilor 
și obținerea unor cantități 
sporite de legume timpurii. 
Au fost arate și însămînțate 
pînă acum peste 300 ha. Se 
lucrează totodată la pregăti
rea răsadnițelor și a semințe
lor.

In prezent pentru multe 
gospodării colective din aceas
tă regiune legumicultura con
stituie o importantă sursă de 
venituri. Colectiviștii din A- 
nadalchioi au realizat anul a- 
cesta aproape 1.200.000 lei , 
venituri bănești din valorifi
carea produselor legumicole. 
Mari venituri au obținut și 
gospodăriile colective din 
Palazu Mare, Techtrghiol. 
Cumpăna, Straja, Poarta Albă, 
Cobadin și altele.

Cultura legumelor aduce a- 
nul acesta gospodăriilor co
lective un venit de aproxima- 
tiv 30 milioane Iei. In ultimiiM 
5 ani suprafața cultivată cu a 
legume in regiunea Constan
ța s-a dublat și au fost sporite 
în același timp recoltele la 
hectar. Astfel, se asigură a- 
cum în cea mai mare parte 
necesarul de legume pentru 
aprovizionarea orașelor și 
centrelor muncitorești, din re
giune, precum și a stațiunilor 
de pe litoral.

unei cărți AstaIn comuna Cioba 
nu. din raionul Hir- 
șova, tinerii desfă
șoară acum o activi
tate cultural-educati
va interesantă. lată 
doar citeva crîmpeie 
din această activi, 
taie.

I-a căminul cultu
ral tinerii au pre 
gătit un program ar
tistic. Prezentai in 
comuna Ciobanii și in

a 
făcut ca numărul ci
titorilor bibliotecii să 
crească la 375. Ute- 
miștii Emil Antones
cu. Vasile Bălan. 
Gheorghe lonescu se 
numără printre cei 
mai pasionați cititori 
ai

alte comune învecina 
te. programul acesta 
s-a bucurat de apre
cierea spectatorilor 
colectiviști. De aceea 
programul va 
zentat și la 
raionului, în 
Hîrșova.

In fiecare . 
,Joia tineretului** bi. 
bliotecara. ulemisla 
Ioana Boțea, prezin
tă tinerilor recenzia

Peși înființată în ianuarie a- 
nul aresta, cu un sold de cîteva 
sule de volume (treptat numărul 
'e’.umelor s a mărit considerabil, 
ridieîndu-se acum la peste 3.300) 
biblioteca căminului cultural din 
cGmuna Lopătari. raionul Bece- 
ni. a contribuit în mare uiăsu 
râ la desfășurarea cu succes a 
activităților cultural-artistîce, la 
crederea numărului de purtători 
ai iasiguei „Prietep al cărții4*, 
dervehisd |a mulți tineri pariu, 
«ea e-titahii. Această activitate 
mdnseâ des&țurati ia cadrul 
MbfiaOccfi. ar datorufia fi biblia, 
tacasei. atriiria S. Aurora. Re- 
remsiile țibate de ea ia fața ei 
thurilor. convorbirile cu tinerii 
țărani muncitori au făcut ca nu- 
r?5ral cititorilor sâ crească ai iu
ților.

Zilaie biblioteca eomunalâ 
este frecventată de 20 25 citi
tori, iar numărul total al eitito- 
riler trece de 400. In această 
mancă adus contribuția și
cadrele didactice din comună, 
'are recomanda cititorilor cele 
mai interesante și actuale eărți 
de literatură politică și beletris-

fi pre- 
centrul 
orașul

PETRE GHEIMEZ
Fac : C M HAI

C VASILE 
corespondent

bibliotecii.
Cu salutări 
tovărășești 

ION N, BOBOC

Artiștii amatori din Șopîrhța
CRAIOVA (de la corespon

dentul nostru). — în aceste 
zile de toamnă tîrzie, cînd vre
mea este încă bună, tinerii din 
comuna Șopîrlița, raionul Balș. 
alături de cei vîrstnici, lucrea
ză de zor la construcția noului 
loc cămin cultural. Deși sala 
căminului cultural nu este încă 
gata, tinerii din Șopîriite des
fășoară totuși o bogată activi
tate culturală folosind sălile 
de clasă ale școlii din comună.

Astfel, ei au prezentat 
ultima vreme Piesele de

muzeu sătesc
plie și mărturii ale 
prieteniei armatelor 
romino ruse în lupte
le din 1877 fi 1916. 
Sînt expuse de ase
menea țesături țără
nești. un plug de 
lemn folosit de stră
moșii locuitorilor de 
azi ai satului. Alătu
ri, în cea mai spațioa
să încăpere, s-a a- 
menajat o expoziție 
„Evoluția omului".

La îmbogățirea a' 
cestui muzeu au con
tribuit mult și tine
rii din comună și mai 
cu seamă elevii școlii

în
tea-

ani. 
prin 

aucolțurile,
la cei mai bă- 

ai sa- 
adunat 

docu- 
înzes-

A-

oameni 
și au

elementare de 7 
Ei au scotocit 
toate 
mers 
trîni 
tului
obiecte vechi, 
mente pentru 
trarea muzeului, 
cest muzeu este deo
sebit de instructiv 
pentru sătenii tineri 
și vîrstnici și de a- 
ceea aceștia îl frec
ventează cu regulari
tate.

B. NICDȚĂ

O seară a științei belșugului tră. Am privit, am socotit posi- 
pe care le au coîecti- 
aici și ne-jjm imaginat

tru „Cei din urmă“, „Bucuroși 
de oaspeți" și „Bărbatul fără 
opinci'*. La buna reușită a 
/spectacolului cu piesa „Bărba
tul fără opinci" un ajutor pre
țios l-au dat tinerilor din Șo
pîrlița tractoriștii Alexandru 
Conadă și Petre Militant. care 
au interpretat ou pricepere 
două din rolurile piesei.

Dar activitatea culturală a 
tinerilor din Șopîrlița nu se 
reduce n-umai la piesele de 
teatru prezentate. Brigada ar
tistică de agitație, formația de 
dansuri, corul, recitatorii din 
comună au prezentat de mai 
multe ori în ultima vreme fru
moase programe artistice în 
fața sătenilor.

Este lesne de înțeles de ce 
tinerii dau atîta zor la con
strucția căminului cultural : 
activitatea lor cultural-educa- 
tivă se va desfășura atunci în 
condiții și mai bune, va de
veni și mai bogată.

Iți mulțumim pentru grija pe 
care ne-o pprți, par a spune 
cei doi viței îngrijitoard 
fruntașe, Maria Li pe de ra 
G.A.S. Pantelimon, regiunea 

București.

a irigat 100 de hectare de po
rumb și a scos 5.700 de kg boa
be la hectar. Oamenii s-au mirat 
de producția aceasta și acum in
ginerul le explică cum de s-a 
putut așa ceva, ce anume se în- 
tîmplă in pămînt, in plantă. în 
natură... și cum est# posibil să 
i se smulgă pămîntului producții 
mereu mai mari.

O planșă se desfășoară și iotă 
în fața lor un bob de porumb 
uriaș, tăiat în două, în care poți 
vedea ceea ce cu ochiul liber nu 
vezi. Deci așa arata privit în «- 
mănunt un bob de porumb...

— Aș vrea, spune din bancă 
un tînăr (chiar Constantin Ionaș- 
cu, cel care și-n alte împrejurări 
îi tot pune întrebări inginerului) 
să ne spuneți cum de iese și 
crește dinir-un bob ca ăsta o 
plantă așa de mare...

— O clipă 1 — spune ingine
rul. Lumina se stinge și pe perete 
se proiectează un diafilm. Iată 
germinația porumbului în ima
gini, in desene și fotografii. Ce 
limpede se înțelege așa, cum în
colțește, cum se hrănește, cum 
se dezvoltă porumbul și de ce 
e nevoie de lucrările pe care 
fe indică agrotehnica.

— Da... — se aude de undeva 
din sală — strașnic lucru... Ce 
bine e să știi toate astea !...

— Iată — le spune inginerul 
— v-am adus două tulpini de 
porumb. Sînt identice. Le-am 
cules acum, în toamnă, din lanul 
nostru de porumb irigat. Numai 
că una e dintr-o porțiune unde 
s-a respectat densitatea cerută și 
alta dintr-un lot unde porumbul 
a fost lăsat mai rar. Vi le-am 
adus ca să vă dați seama că am 
fi obținut mai mult porumb dacă

— Așa este, spun cei din sală, 
(adică cei care în vară, la prășii 
nu înțelegeau că trebuie păstra
tă densitatea cerută de inginer 
și, cînd nu-i vedea nimeni, con
vinși că fac un lucru bun, mai 
tăiau firele cu sapa). Acum am 
înțeles !

— Pentru că am ajuns la iri
gări, vom merge acum la cămi
nul cultural unde vom viziona un 
film despre lucrări de irigație în 
paniă la cultura porumbului. Am 
cerut acest film special pentru

Reportaj fantastico-posibil
peste tot s-ar fi respectat densi
tatea. Porumbul irigat suportă o 
densitate mai mare și tocmai 

' asta face să crească producția.
Porumbul se dezvoltă la fel și 
unde e mai des și unde e mai 
rar. Numai că existînd mai multe 
fire pe aceeași suprafață de teren 
se obține un număr mai mare de 
știuleți, deci o producție mai 
mare. în loc de 5.700 kg am fi 
putut obține în felul acesta cam 
8.000 kg de porumb boabe la 
hectar.,.

lecția noastră. Lecția viitoare 
vom face demonstrații practice 
de montare și de demontare a 
conductelor de irigare prin asper- 
siune. Pentru că noi, în anul 
viitor, după cum bine știți, vom 
avea multă treabă cu aceste con
ducte pe cele 950 de hectare pe 
care le irigăm... Va trebui să în
vățăm bine să lucrăm pe terenu
rile irigate.

S-a umplut îndată sala că
minului cultural și iată-i pe 
cursanți deveniți spectatorii unui

film științific despre irigații. E o 
problema care-i interesează în cel 
mai înalt grad. în viitor gospo
dăria va iriga o mare suprafață 
din terenurile ei agricole. Deci, 
trebuie să înveți tehnica irigă' 
rii. Filmul este interesant și 
din cînd în cînd se aude în sală 
vocea inginerului care locali
zează imaginile din film la 
condițiile gospodăriei colective 
din Satu Nou.

Mai mult decît interesant !.., 
Cursanții nu vor uita aceste 

lecții. Cunoștințele căpătate sînt 
întipărite temeinic în memorie, 
pentru că au ajuns la ei pe o 
cale atit de vie, atît de apropia
tă înțelegerii lor.

— Abia aștept lecția viitoare !
— spune utemisțul Dinu Stan.

— Ai dreptate, la asemenea 
lecții ai înir-adevăr ce să înveți,
— confirmă prietenul său Nicu 
Duțu.

★

Și intr-adevăr interesante ar 
fi asemenea lecții. Numai 
că la Sa tu Nou nu se în- 

tîmplă așa. Lecțiile au decurs 
așa numai în închipuire^ noas-

biljtățile 
viștii de 
o seară a lecțiilor agrotehnice la 
care să fie folosite aceste posibi
lități. Am vorbit cu inginerul 
Gheorghe Coandă, Nu, el n-a 
prevăzut asemenea lecții în pro
grama analitică a cursului.

Nici organizația U.T.M. nu s-a 
gîndit la asemenea lecții instrue- 
tive și interesante. A mobilizat 
la curs un mare număr de tineri 
și cu asta, s-ar zice, și-a făcut 
datoria. Așa să fie ?

Există aici mijloace destule 
prin care să se realizeze aseme
nea lecțij instructive. Trebuie 
numai să existe ingeniozitate și 
un interes sporit față de ele.

Imaginîndu-ne lecția pe care 
v-am prezenfat-o, ne-am expri
mat totodată speranța că atît 
cursanții cît și lectorul se vor 
strădui să facă lecțiile cursului 
agrotehnic cît mai interesante și 
mai practice, speranța că tova
rășii din conducerea gospodăriei 
și din biroul organizației U.T.M. 
vor procura materialul științific 
ce lipsește din dotarea easei-la- 
borator, speranța că în curînd 
vom asista într.adevăr la lecții 
ca aceea pe eare v-am de
scris-o — sau chiar mai intere
sante.

MIHAI CARANFHb

Foto : A. VIERU



Brigada de producție
formă eficace de mobilizare

a tineretului în întrecerea socialistă
(Urmare din pag. l-a)

►

brie, brigada a analizat felul 
în care au fost îndeplinite o- 
biectivele stabilite, constatînd 
că ele au fost depășite. Ast
fel, planul de producție a fost 
realizat cu o zi și jumătate 
înainte, rebutul a fost redus 
cu 25 la sută, economiile au 
însumat 5.250 lei. De aceea, în 
programul de lucru stabilit 
pentru luna noiembrie bri
gada și-a trecut sarcini spo
rite.

Sînt unele brigăzi însă ce 
nu-și stabilesc obiective con
crete, mobilizatoare, care să 
ducă la realizarea sarcinilor 
de producție ce revin brigăzi
lor. Așa, de exemplu în pro
gramul de lucru al brigăzii 
nr. 2 din secția freze a Uzi
nelor „Strungul" din Orașul 
Stalin sînt trecute obiective 
cu caracter general cum ar 
fi: fiecare tînăr să realizeze 
economii, eliminarea absențe
lor nemotivate, întreținerea 
sculelor etc. La Fabrica „Par
tizanul Roșu“ unele brigăzi 
își trec lună de lună aceleași 
angajamente fără să țină sea
ma de realizările precedente,, 
de posibilitățile existente în 
munca fiecărui tînăr. De a- 
ceea nu este întîmplător că 
asemenea brigăzi muncesc 
formal, obțin rezultate slabe 
în întrecerea socialistă.

Una din principalele sarcini 
pe care Congresul U.T.M. le-a 
pus în fața organizațiilor 
U.T.M. este mobilizarea între
gului tineret la întrecerea so
cialistă organizată de sindica
te. în prezent toate brigăzile 
din regiunea noastră sînt an
trenate în întrecerea socialis
tă. întrecerea este organizată 
la nivelul întreprinderilor, la 
nivelul orașului, sau raionu
lui

întrecerea brigăzilor în că
di -1 întreprinderilor este or
ganizată de comitetul sindical 
în colaborare cu comitetul 
U.T.M., care stabilesc și crite
riile generale de întrecere : în
deplinirea planului de produc
ție, îmbunătățirea calității, re
ducerea rebuturilor și a de
șeurilor față de coeficientul 
admis, realizarea de economii 
etc.

Asemenea criterii stau și la 
baza organizării întrecerii în
tre brigăzi la nivelul orașului 
sau raionului.

în ceea ce privește urmări
rea întrecerii intre brigăzi, or
ganizațiile de bază U.T.M. nu 
S-au orientat întotdeauna în 
modul cel mai just. De pildă 
la Uzinele „Steagul Roșu”, 
„Ernst Thălmann", „Indepen
dența” și alte întreprinderi, în
trecerea între brigăzi a fost 
urmărită pe baza unui regula
ment ce prevedea un punctaj 
stabilit la voia întîmplării, pro
cedeu pe care noi îl conside
răm greșit. Așa de exemplu, 
în regulament pentru îndepli
nirea planului de producție se 
acordau 5 puncte, pentru re
ducerea rebutului 5 puncte, 
pentru realizarea d© cît mai 
multe economii 15 puncte, 
pentru propuneri de inovații 
20 de puncte, pentru aplicarea 
unei inovații se acordau 60 de 
puncte etc. In goană după cit 
jnai multe puncte unele bri
găzi dădeau „bătălia" pentru 
acele prevederi care totalizau 
un număr mai mare de punc
te, negiijînd îndeplinirea ce
lorlalte obiective. în felul a- 
cesta o brigadă putea să nu-și 
îndeplinească planul și cu 
toate acestea să fie declarată 
colectiv de muncă fruntaș. La 
Uzinele „Emst Thălmann” de 
exemplu brigada condusă de 
Enoaie Gheorghe din secția 
sculărie a fost declarată in 
luna august colectiv fruntaș 
fiindcă obținuse un mare nu
măr de puncte. în cadrul bri
găzii însă unii tineri lucrau 
sub plan, alții absentau. O a- 
semenea apreciere este cu to
tul nejustă și neconformă cu 
realitatea.

Un alt neajuns în ce priveș
te stabilirea colectivelor de 
muncă fruntașă a fost și acela 
ca aprecierea asupra activită
ții brigăzilor o făceau exclusiv 
organizațiile d© bază U.T.M. 
La Uzinele „Steagul Roșu“ se 
proceda în felul următor. 
Membrii comisiei care lucrează 
p© lîngă responsabilul cu pro
ducția și calificarea din comi
tetul U.T.M. și care erau re
partizați pe organizații de 
bază U.T.M., luau periodic din 
secții rezultatele obținute de 
brigăzi, tn cadrul consfătuirii 
de colectiv aceștia apreciau 
brigăzile cele mai bune, din 
care la rîndul lui comitetul 
U.T.M. pe uzină „stabilea” bri
gada fruntașă pe uzină. Era o 
apreciere formală care nu sti
mula activitatea brigăzilor.

Expoziția de pictură Grundig
Sub auspiciile Ministerului 

învățămintului și Culturii, 
marți la amiază a avut loc în 
sălile Muzeului Simu din Ca
pitală deschiderea Expoziției 
de pictură și grafică a artiș
tilor plastici Lea și Hans 
Grundig din R. D. Germană.

Au luat cuvîntul pictorii 
Jules Perahim, artist emerit, 
și Lea Grundig, laureată a 
Premiului de Stat din R. D. 
Germană, care ne vizitează 
țara cu prilejul deschiderii 
expoziției.

Expoziția cuprinde 97 de

Biroul comitetului regional 
U.T.M. a sesizat aceste nea
junsuri și îndrumat de comi
tetul regionali de partid, a luat 
măsuri menite să ducă la o 
justă apreciere a muncii teri- 
găzitor.

Astfel, biroul comitetului re
gional U.T.M. a organizat re
cent o consfătuire în car© s-a 
discutat pe larg despre prin
cipalele sarcini reieșite din do
cumentele Congresului al IJI- 
lea al U.T.M. privind activita
tea brigăzilor de tineret și ri
dicarea calificării profesionale 
a tineretului.

în această consfătuire s-a 
indicat ca în continuare orga
nizațiile U.Ț.M. sa ajute bri
găzile să-și stabilească obiec
tive concrete legate de spriji
nirea activității tineretului în 
producție. S-au stabilit crite
riile după care brigăzile sînt 
declarate colective de muncă 
fruntașe, cine le dedară, cînd 
și cum, au fost mai bine lă
murite problemele privind 
programul de lucru al brigă
zilor, stimularea fruntașilor 
etc.

Astfel, s-a stabilit ca decla
rarea brigăzilor colective de 
muncă fruntașe să se facă tri
mestrial (în multe întreprin
deri aceasta se făcea lunar), 
de către întregul colectiv de 
muncă al secției sau sectoru
lui respectiv, pe baza propu
nerii făcute de comisia care 
desemnează fruntașii în pro
ducție (formată din președin
tele comitetului sindical, se
cretarul organizației de bază 
U.T.M., șeful secției), comisie 
care-și desfășoară activitatea 
sub îndrumarea organizației 
de partid. Cînd se declară bri
gada colectiv de muncă frun
taș se analizează calitatea și 
cantitatea muncii, felul în care 
tinerii au folosit timpul de lu
cru, disciplina în producție 
etc. S-a stabilit de asemenea 
ca pe lingă aceste criterii ge
nerale să se țină seama de 
specificul fiecărui loc de 
muncă, de specificul muncii în 
fiecare secție etc. în urma 
măsurilor luate declararea bri
găzilor fruntașe pe uzină se 
face acum în mod corespunză
tor.

în afară de întrecerea intre 
brigăzi organizată in întreprin
deri, brigăzile se întrec pentru 
obținerea titlului și a drape
lului de brigadă de producție 
a tineretului fruntașă pe oraș 
sau raion. La baza acestei în
treceri stau criterii de bază : 
îndeplinirea planului, calitate, 
economii, reducerea rebuturi
lor etc Aprecierea rezultate
lor o face trimestrial biroul 
comitetului orășenesc sau ra
ional U.T.M. în cadrul consfă
tuirii trimestriale cu ajutorul 
organelor sindicale. în consfă
tuire biroul comitetului orășe
nesc sau raional U.TAÎ. pre
zintă un referat cu privire la 
rezultatele muncii brigăzilor, 
subliniind rezultatele celei mei 
bune brigăzi. 2-3 responsabili 
de brigăzi — colective de mun
că fruntașe — vorbesc despre 
experiența muncii lor. Brigada 
care a obținut cele mai bune 
rezultate este declarată frun
tașă pe oraș sau raion. în a- 
ceste consfătuiri se face și in
struirea brigăzilor.

Pînă la cel de-al IlI-lea 
Congres al U.T.M. analiza 
muncii brigăzilor se făcea îm
preună cu analiza muncii pos
turilor utemiste de control. 
Consfătuirile durau mult, erau 
formale și nu se putea face o 
instruire concretă. Acum acest 
neajuns a fost înlăturat.

Pe lîngă faptul ca munca 
brigăzilor de producție se ana
lizează aparte comitetele oră
șenești U.T.M. Stalin, Sibiu, 
Mediaș, au dobîndit o bună 
experiență în organizarea cu 
prilejul consfătuirilor trimes
triale a unor expoziții unde se 
expun programe de lucru ale 
celor mai bune brigăzi, gra
fice de urmărire a întrecerii 
și caiete de brigadă care ajută 
în orientarea muncii celorlalte 
brigăzi. E o experiență pe care 
o vom extir.de în întreaga re
giune.

Un rol însemnat în îmbună
tățirea continuă a activității 
brigăzilor îl are stimularea. In 
multe întreprinderi ca : „Vi- 
trometan" Mediaș, „Indepen
dența” Sibiu, Combinatul chi
mic „I. V. Stalin", „Partizanul 
Roșu" Orașul Stalin cele mai 
bune brigăzi sînt premiate de 
conducerea întreprinderii din 
fondurile de 1 la sută. Este fi
rește un lucru bun care duce 
la cointeresarea tinerilor în ob
ținerea unor rezultate din ce 
în ce mai bune. Considerăm 
greșit faptul că aceste stimu
lente se dau numai în bani. 
Propunerea noastră este ca 
din acest fond de 1 la sută să 
se organizeze pentru brigăzile 
fruntașe excursii, sau să se 

lucrări semnate de Hans 
Grundig și 117 lucrări reali
zate de Lea Grundig, in cea 
maj mare parte datind din 
anii întunecați aj hitlerismu- 
lui, iar altele mai recente 
oglindind aspect© ale vieții 
noi. înfloritoare, de astăzi în 
R, D. Germană.

înainte de deschiderea ex
poziției, artiști plastici, cri
tici de artă, ziariști s-au în
tâlnit, în cadrul unei confe
rințe de presă, cu pictorița 
Lea Grundig.

(Agerpres)

Un nou cvartal de lo-cuințe in orașul muncitoresc Hunedoara Foto : AGERPRES

acorde stimulentele materiale 
î-n diferite obiecte. Aceasta ar 
da prilejul de a se folosi acest 
moment ca un mijloc în plus 
de educare a membrilor bri
găzilor fruntașe și a celorlalți 
tineri.

Deosebit de importantă este 
pentru brigadă stimularea mo
rală. Există numeroase forme 
care se folosesc în această di
recție. La Uzinele „Emșt Thăl
mann", „Steagul Roșu” din 
Orașul Stalin, Uzinele textile 
Cisnădie, Fabrica de scule Rîș- 
nov, Fabrica de hîrtie „Nico
lae Bălcescu” din Zămești și 
altele rezultatele obținute de 
brigăzi sînt popularizate prin 
gazetele de perete, stațiile de 
radioamplificare, ziarul local 
și regional. Fotografiile celor 
mai buni tineri din brigăzi și 
uneori a brigăzii în colectiv, 
sînt afișate la panourile de o- 
noare. In cinstea brigăzilor 
fruntașe se organizează reuni
uni. Din păcate sînt și unele 
întreprinderi unde s-a renun
țat cu multă ușurință la unele 
stimulente. La „Partizanul Ro
șu", de exemplu, se obișnuia 
ca la mașinile fruntașilor din 
brigăzi să se prindă stegulețe 
roșii. Era o mîndrie pentru cei 
care meritau această cinste și 
un îndemn pentru ceilalți ti
neri.

Noi ne propunem ca în toate 
organizațiile U.T.M. să se fo
losească cele mai variate și 
interesante forme de stimulare 
morală. Stimulentul moral, pe 
lîngă cel material, are darul 
de a crea acea atmosferă pro
pice de emulație a întrece
rii, de a face pe fiecare tînăr 
să dorească să-i ajungă pe cei 
fruntași.

Recenta plenară a C.C. al 
P.M.R. a analizat succesele 
obținute de oamenii muncii 
în îndeplinirea planului eco
nomic de stat pe acest an și a 
ștabilit sarcinilie de plan pe 
anul 1961. In expunerea fă
cută la plenară, tovarășul 
Gheorghe Georghiu-Dej a a- 
rătat că principala atenție 
trebuie îndreptată înspre îm
bunătățirea calității produse
lor.

Pentru a spori contribuția 
tineretului la realizarea sar
cinilor de plan la toți indicii, 
la îmbunătățirea calității pro
duselor, biroul comitetului 
regional U.T.M. sub îndru
marea comitetului regional de 
partid a stabilit unele măsuri 
care să ducă la mai buna or
ganizare, îndrumare și con
trol a muncii brigăzilor de 
producție ale tineretului. In 
mod deosebit ne propunem să 
urmărim cîteva obiective prin
cipale :

Astfel, vom îndruma orga
nizațiile U.T.M. să-și îmbună
tățească munca în rîndul bri
găzilor de producție ale tine
retului. astfel ca pînă la 
date de 23 August 1961 toate 
brigăzile să devină colective 
de muncă fruntașe.

In regiunea noastră vor in
tra în anul viitor în producție 
noi obiective industriale. De 
aceea comitetele raionale și 
orășenești U.T.M. cu ajutorul 
comitetelor sindicale și condu
cerilor administrative vor sta
bili, sub conducerea organi
zațiilor de partid, locurile de 
muncă unde sînt necesare bri
găzi de producție ale tinere
tului și Le ver crea. O aten
ție deosebită o vom acorda 
organizațiilor U.T.M. din con
strucții, industria forestieră 
pentru ca acesiea să organi
zeze tineretul în brigăzi de 
producție, forme eficace de 
participare la întrecerea socia
listă.

Sub îndrumarea și conduce
rea comitetului regional de 
partid, vom intensifica și mai 
mult munca organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderile re
giunii noastre, astfel ca ele să 
mobilizeze mai activ tinere
tul la îndeplinirea sarcinilor 
trasate de cel de al III-lea 
Congres al P.M.R. și a planu
lui de producție pe anul 1961.

<ț:

Cei mici se joacă, cei «mari" discută

iarnă
(Urnuire din pag. l-a)

etapa de masă a actualei edi
ții să se desfășoare pe întrea
ga perioadă, să înceapă încă 
din prima zi de întreceri și 
să continue pînă la sfîrșitul 
perioadei. In felul acesta, în
trecerile nu se vor desfășura 
în pripă și vor cuprinde un 
număr cit mai mare de tineri, 
bine pregătiți, din care ne va 
fi lesne să depistăm demen
tei© tinere dotate pentru 
sport.

— In ce măsură Federațiile 
de specialitate ale U.C.F.S., 
se vor ocupa de promovarea 
elementelor talentate, de pre
gătirea acestora pentru spor
tul de performanță?

■— Cei mai buni dintre par
ticipanții la Spartachiadă au 
constituit întotdeauna pentru 
npi o adevărată pepinieră, un 
schimb de mîin© al fruntași
lor sportului romînesp. De 
bună seamă și în actuala edi
ție ne va fi dat să cunoaștem 
demente talentate, adevărate 
speranțe ale sportului nostru 
de performanță. Am preconi
zat de aceea măsuri eficace 
pentru depistarea și promova
rea ,acestora. Federațiile de 
specialitate vor urmări, de-a 
lungul desfășurării Spartachia- 
dei, pe cei mai buni dintre

Primirea de către președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

Ion Gheorghe Maurer, a delegației 
Consiliului de Stat al R. D. GermaneConsiliului de Stat

Marți, 29 noiembrie, orele 
12,30 președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, to
varășul Ion Gheorghe Mau
rer, a primit pe membrii dele
gației Consiliului de Stat al 
R. D. Germane în frunte cu 
vicepreședintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Manfred Ger
lach.

La primire, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordia
lă, au fost de față tovarășii

Dejun în cinstea delegației 
Consiliului de Stat al R. D. Germane

participat 
secretarul 
Adunări 

Gh. Bujor,

Marți, tovarășul Anton 
Moisescu, vicepreședinte al 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a oferit un dejun 
în cinstea delegației Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, 
conduse de Manfred Gerlach, 
vicepreședinte al 
de Stat al R. D.

Au 
Stoica. 
Marii 
Mihail . 
Nicolae Gh. Lupu. C. Paras- 
chi vescu-Bălăceanu, 
ai Prezidiului Marii 
Naționale, Dumitru 
nescu, președintele 
popular al Capitalei, 
tați.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

★
In cursul dimineții. mem

brii delegației, însoțiți d© tov 
Filip Geltz, membru a] Pre
zidiului Marii Adunări Na- 

Consiliului 
Germane

Gheorghe 
Prezidiului 
Naționale, 

Fili-p Geltz,

membri 
Adunări 

Diaco- 
Sfatului 

deDU-

sportivi și le vor asigura o 
pregătire consistență sub în
drumarea unor antrenori și 
profesori de educație fizică 
prieepuți. Ei vor fi antrenați 
în eompetiții cu caracter local. 
De asemenea, vor fi recrutați 
în școlile sportive de elevi 
unde li se va asigura o pregă
tire calitativ superioară.

— V-am ruga să recoman
dați organizațiilor U.T.M., a- 
soeiațiilor sportive cîteva mă
suri care privesc asigurarea 
unei bogate activități sportive 
după terminarea etapei de 
masă.

— Evident, aceasta este o 
problemă, deoarece foarte 
mulți tineri intră „în vacan
ță" după terminarea etapei 
de masă. La 1 martie nu tre
buie să se sfîrșească activita
tea sportivă de masă. In vre
me ce tinerii calificați pentru 
etapele superioare își dispută 
întîîetatea pentru titlul de 
campion orășenesc, raional, 
regional, asociațiile sportive 
au datoria să inițieze compe
tiții locale, menite să asigure 
continuitatea în activitatea 
sportivă de masă. In acest 
scop trebuie organizate cam
pionate ale asociațiilor sporti
ve, de genul întrecerilor: Cel 
mai bun șahist, trîntaș, schior, 

Anton Moisescu, vicepreședin
te al Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, Gheorghe Stoi
ca, secretarul Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Mihail 
Gh. Bujor, N. Gh. Lupu, Filip 
Geltz, membri ai Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, A- 
lexandru Lăzăreanu, adjunct 
al ministrului Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

ționaie, au vizitat Muzeul 
satului și Fabrica de con
fecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", unde s-au interesat în
deaproape de condițiile de 
muncă și de viată ale mun
citorilor.

Seara, oaspeții au asistat la 
un spectacol de operă.

(Agerpres)

Cu prilejul împlinirii a 
20 de ani de 1# asasinarea lui 
Nicolae Iorga de către legio
nari, la secția de științe isto
rice a Academiei R.P. Romine 
a avut loc o ședință comemo
rativă.

sau gimnast precum și între
ceri pentru trecerea normelor 
G.M.A.

— 1 decembrie este prima 
zi de întrecere a Spartachiadei 
de iarnă. Sini asigurate con
diții ca toți participanții să ia 
startul chiar în această zi ?

— Experiența ne arată că 
participarea masei largi de 
tineri încă din prima zi la 
întrecerile Spartachiadel, asi
gură în bună măsură succe
sul acestei mari competiții de 
masă. Evident, pentru aceasta 
s-au luat măsuri din vreme. 
Regulamentul întrecerii, ma
terialele propagandistice au 
fost încă de la începutul lunii 
noiembrie difuzate în întrea
ga țară. Asociațiile sportive, 
în strînsă colaborare cu or
ganizațiile U.T.M., au desfă
șurat o intensă muncă de 
popularizare a întrecerilor 
prin gazetele de perete, sta
țiile de radioamplificare, ca și 
prin alte mijloace agitatorice. 
Echipamentul sportiv, bazele 
pentru întreceri sînt în majo
ritatea regiunilor gata, în aș
teptarea tinerilor concurenți. 
Așa cum s-a obișnuit în ulti
mii ani, întrecerile vor începe 
într-un cadru festiv după care 
se vor desfășura concursuri 
la toate disciplinele Sparta- 
chiadei.

Concurs 
pentru admiterea 

la cursurile 
de ingineri-economiști
Ministerul învățămintului și 

Culturii face cunoscut că la 15 
decembrie 1960 va avea loc 
un concurs pentru admiterea 
la cursuril© post-universitare 
de ingineri economiști — 
cursuri de zi, serale și fără 
frecvență.

Candidați! trebuie să aibă 
recomandarea întreprinderii 
la care lucrează și a ministe
rului sau organizației centrale 
tutelare.

Concursul se va ține joi 15 
decembrie 1960, ora 14, în lo
calul Institutului politehnic 
București, str. Polizu nr, 1 și 
constă din lucrare scrisă și e- 
xamen oral.

înscrierile se primesc pînă 
miercuri 14 decembrie 19.60, 
ora 14, Cererile vor fi depuse 
la Institutul politehnic din. 
București, prin ministerele și 
organizațiile centrale în subor- 
dinea cărora sînt candidații.

lui Nicolae Iorga
Acad. A. Oțetea, directorul 

Institutului de istorie al Aca
demiei R.P. Romîne, a pre
zentat o comunicare cu pri
vire la această comemorare.

Au participat academicieni, 
membri corespondenți ai Aca
demiei, cercetători științifici 
și alți oameni de știință.

(Agerpres)

Nu se schimbă 
nimic dar... 

costă
(Urmare din pag. l-a)

pe 
tot

schimb 
de res- 
de ino- 
referat 

avantaje

nita distanță de 4 metri 
bandă rulantă. Dar porcul 
porc rămîne. Cum să se pri
ceapă el în materie de tehni
că ? Așa se face că primul 
porc a călcat alături, banda 
i-a prins picioarele, a rămas 
agățat de ea și cu picioarele 
rupte. Astfel, primul contact 
al porcinelor cu colosala in
venție a fost dezastruos 
pentru ei. Oricum însă, inova
ția era foarte „valoroasă**. în 
afară că rupea picioarele por
cilor mai dezorganiza și pro
ducția.

Era deci egală cu zero. Ca 
dovadă, muncitorii au refuzat 
s-o folosească, pentru că le 
încurca munca de pomanăt în 
loc să le-o ușureze. Nici mă* 
car nu-i întrebase nimeni de 
asta mai înainte. în 
Bădăluță, în calitate 
ponsabil al comisiei 
vații, a făcut un 
despre colosalele 
practice și economice ale in
troducerii în producție a in
venției sale, iar apoi s-a pre
zentat la casierie, de unde a 
încasat fără nici o jenă re
compensa „eforturilor sale 
creatoare".

Dar o idee atit de genială 
nu putea fi închisă in hotare
le strimte ale Burdujenilor. 
Opinia publici trebuia infor
mată despre ea. Și in numărul 
18 din 1959 al broșurei „Ino
vații in industria alimentară 
și frigului**, cu planșe și schițe 
de detaliu, a apărut extraor
dinara invenție de la I.R.I.C. 
Burdujeni. Deși n-au priceput 
mai nimic din inovație, redac
torii au dat-o la tipar. Autorul 
și-a primit onorariul cuvenit, 
Ba unele întreprinderi simi
lare din țară, au scris la Bur
dujeni, cerînd lămuriri asu
pra avantajelor economice ale 
aplicării invenției. Burdujenii 
însă au cam sfeclite. Au tă- 
cut mile și n-au mai răspuns 
la nimeni nimic.

Bilanțul ? Susnumita între
prindere din Burdujeni a 
rămas cu 25.000 lei păpați, 
porcii intră în sala de sacrifi
care tot pe picioarele lor ru
dimentare, iar „inovatorul** 
Bădăluță și-a încasat suma și 
și-a cheltuita fericit.

însfîrșit comisia de inovații 
avea și ea o activitate.

Trăgînd concluziile asupra 
eficienței valoroasei inovații, 
se cere totuși luarea unei 
măsuri eficiente, care să 
împlinească întru totul a- 
cest important eveniment din 
Burdujeni: ca statul să pri* 
mească banii înapoi.

Cu prilejul aniversării eliberării 
Albaniei de sub jugul fascist

Marți seara, ambasadorul 
Republicii Populare Albania 
la București, Hasan Alimerko, 
a oferit în saloanele Casei 
Centrale a Armatei o recepție 
cu prilejul celei de-a XVI-a 
aniversări a eliberării Alba
niei de sub jugul fascist.

La recepție au luat parte 
tovarășii Chivu Stoica, Gheoa> 
ghe Apostol, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Janos 
Fazekaș, Avram Bunaciu, 
Gheorghe Stoica, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai guvernului, 
ai Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, conducători ai in
stituțiilor centrale, ai organi-

INFORMAȚII
• Dirijorul bulgar Ruslan 

Ra.icev a condus marți seara 
concertul simfonic al Filar
monicii „Gheorghe Dima“ din 
Orașul Ștalin, consacrat celei 
de-a 190-a aniversări a naș
terii lui Ludwig van Beetho
ven.

Profesor dr. Aurel Potop
în ziua de 28 noiembrie 

I960 s-a stins din viață profe
sor dr. Aurel Potop, șeful ca
tedrei de fizică moleculară și 
căldură a Facultății de mate
matică și fizică — Universita
tea „C. I. Parhon".

Născut la 17 septembrie 
1903 fa comuna Suhuleț, re
giunea Iași, prof. dr. Aurel 
Potop a urmat, după termina
rea liceului, cursurile Facultă
ții de științe din Iași, iar 
apoi după absolvire a obținut 
o bursă a Universității 
Iași cu care a 
ris, trecînd cu 
râtul în fizică.

Specialist în 
durii și fizicii 
a publicat mai multe lucrări 
în care a adus contribuții în 
acest sector actual șl impor
tant al fizicii.

Eminent profesor, el a trans, 
multor generații de fizi- 

din 
studiat la Pa- 
succes docto-

domeniul căl- 
moleculare, el

mis
MINISTERUL ÎNVĂTĂMÎNTULUI ȘI CULTURII 
UNIVERSITATEA „C. I. PARHON" 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI FIZICĂ

★ ★
Funeraliile vor avea loc astăzi, la orele 15, la Cimitirul 

Sfinta Vineri.
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PENTRU EETE SI

XS ț£,toi.e Lolo Central

zațiilor obștești, oameni de 
știință, artă și culturi), gene- 
rali și ofițeri superiori, zia
riști.

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

In timpul recepției, ambasa* 
dorul Hasan Alimerko și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Române, tova
rășul Chivu Stoica, au rostit 
toasturi.

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

• Marți șeara a avut loc la 
Casa Prieteniei ro-mîno-sovie- 
tice conferința „Republica So
vietică Socialistă Armeană". 
A vorbit Marin Florea Io- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.

(Agerpres)

cieni cunoștințe profunde de 
specialitate.

A depus o muncă Intensă 
și neîntreruptă . pentru pro
movarea cercetării științifice, 
strîns legată de nevoile eco
nomiei naționale.

Luptător activ șl conștient 
pentru cauza socialismului, el 
a fost primit în rândurile 
Partidului nostru în anul 
1944, activînd neobosit pentru 
dezvoltarea științei și culturii 
din patria noastră.

Pentru merite deosebite, 
profesorul dr. Aurel Potop a 
fost distins cu mai multe or
dine și medalii.

Prin încetarea din viață a 
prof. dr. Aurel Potop învăță- 
mîntul nostru superior pier, 
de un distins profesor și un 
valoros om de știință.

Amintirea prof. A. Potop 
va rămîne neștearsă în ini
mile noastre.

I

extir.de


Tratativele 
sovieto-cambodgiene

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 29 no
iembrie la Kremlin au început 
tratativele sovieto-cambod
giene.

Din partea sovietică la tra
tative participă Nikita Hruș
ciov, Leonid Brejnev, Aleksei 
Kosîghin, Andrei Gromiko și 
Nikolai Patolicev, miniștri ai 
U-J^S-S.

Din partea cambodgiana la 
tratative participă prințul No
rodom Sianuk, Phe Proeung, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Cambodgiei, Penn Nut, 
vicepreședinte al Consiliului 
Suprem al tronului, Nhiek 
Tioulong, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul Planificării și lucrări
lor publice, și Sonn Bensai, 
inspector general în Ministe
rul Planificării și lucrărilor 
publice.

MOSCOVA 29 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 29 no
iembrie, Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și guver
nul sovietic au oferit în Ma
rele Palat al Kremlinului un 
dejun în cinstea prințului No
rodom Sianuk.

La dejun, împreună cu șe
ful statului Cambodgia, au 
participat persoanele care îl 
însoțesc, precum și ambasa
dorul Cambodgiei, Kim Tit.

Din partea sovietică la de
jun au participat Averki Aris
tov, Leonid Brejnev, Ekateri
na Furțeva, Nikita Hrușciov, 
Nikolai Ignatov, Aleksei Kosî
ghin, Anastas Mikoian, Mihail 
Suslov, Vladimir Novikov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Nurberdi 
Bairamov, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S. 
și alte persoane oficiale.

Lucrările sesiuniiO 
N 
U Adunării Generale

(Agerpres). 
In ședința 

a Adu- 
a O.N.U. a 

declara- 
la acordarea 

po-

NEW YORK 29 
TASS transmite : 
de luni după-amiază 
nării Generale 
continuat discutarea 
ției cu privire 
independenței țărilor și 
poarelor coloniale, inclusă pe 
ordinea de zi la propunerea 
Uniunii Sovietice.

în numele a 25 țări dele
gatul Cambodgiei a prezen
tat un proiect de rezoluție în 
problema discutată, care pre
conizează luarea imediată de 
măsuri peptru transmiterea 
puterii, în teritoriile aflate sub 
tutelă și cele care nu se bu
cură de autoguvernare, po
poarelor acestor țări. Proiec
tul de rezoluție nu 
termene concrete în 
acorda independența 
țărilor coloniale.

Reprezentantul Cehoslova
ciei, Jiri Nosek, care a luat 
apoi cuvîntul, a declarat: 
Problema care se discută 
tăzi în Adunare prezintă 
însemnătate excepțională 
plan internațional.

Rezolvarea ei imediată 
răspunde intereselor 
nu numai ale popoarelor în
robite, ci și ale întregii ome
niri iubitoare de pace. Ca și 
înainte, a spus el, regimul

cuprinde 
care s-ar 

deplină

as-
o

pe
ar 

vitale

Situafia din Congo
LEOPOLDVILLE 29 (Ager

pres). — După cum a anun
țat comandamentul trupelor 
O.N.U. în Congo, în noaptea 
spre 28 noiembrie primul mi
nistru Lumumba, însoțit de 
două persoane, a părăsit reșe
dința plecînd „într-o direcție 
necunoscută1'. După cum rela
tează corespondentul agenției 
Taniug, Lumumba „a trecut 
în goană cu automobilul prin 
fața soldaților adormiți ai lui 
Mobutu care blochează de 
cîteva săptămîni reședința pri
mului ministru “.

După cum transmite cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției Reuter, Mobutu a dat 
ordin ca primul ministru Lu
mumba să fie prins. Orașul 
Stanleyville, spre care a ple
cat Lumumba și unde guver
nul legal deține puterea, este 
situat la aproximativ 1.200 
km. de Leopoldville.

Comandamentul trupelor 
O.N.U. a respins cererea lui 
Lumumba de a-i pune la dis
poziție o pază pentru călăto
ria la Stanleyville.
Corespondentul agenției Reu

ter arată că pe toate drumu
rile care duc din Leopoldville 
la Stanleyville au fost postate 
trupe de pază. In cursul zilei 
de 28 noiembrie huliganii lui 
Mobutu au percheziționat toa
te locuințele din apropierea 
reședinței lui Lumumba. Ei 
percheziționează de asemenea 
toate avioanele care decolea
ză de pe aeroportul din Leo
poldville.

După cum reiese din știrile 
transmise de agențiile de pre
să străine, interpușii colonia
liștilor se tem că, în cazul so
sirii lui Lumumba la Stanley
ville, provincia răsăriteană 
s-ar transforma în centrul de 
rezistență față de acțiunile 
lor subversive împotriva gu
vernului legal al republicii.

La Stanleyville se află în 
momentul de față Antoine Gi- 
zenga, vicepreședintele guver
nului congolez. După cum a 
declarat Bolela, comisarul 
pentru informații al lui Mo
butu, odată cu plecarea lui 
Lumumba, ,,a dispărut de la 
reședința sa“ din Leopold
ville Maurice Mpolo, ministrul

Apărării în guvernul Lu
mumba.

După cum transmite agen
ția France Presse, plecarea 
lui Lumumba la Stanleyville 
a dat naștere unei „nervozi
tăți “ în rîndurile rebelilor lui 
Mobutu.

După cum anunță cores
pondentul din Congo al agen
ției Taniug, generalul Victor 
Lundula, comandantul forțe
lor armate congoleze, a pre
luat comanda garnizoanei din 
Stanleyville. în acest oraș au 
fost luate toate măsurile ne
cesare pentru a respinge orice 
atac al bandelor lui Mobutu.

LEOPOLDVILLE 29 (Ager
pres). — După cum rezultă 
din știrile care sosesc din 
Congo, președintele Kasavu- 
bu, care abia s-a înapoiat de 
la New York, s-a pornit cu 
un nou zel să-și înfăptuiască 
planul de convocare a așa- 
zisei „conferințe a mesei ro- 
tunde“ la care să participe 
marionetele colonialiștilor care 
au uzurpat puterea în diferi
te regiuni din Congo. Potrivit 
ideii inițiatorilor acestei con
ferințe, ea trebuie să înlocu
iască parlamentul, care este 
de partea guvernului legal al 
lui Lumumba, și să-1 înlăture 
„pe cale legală" pe Lumumba 
din calea protejaților impe
rialismului internațional.

Asigurîndu-și la New York 
sprijinul forțelor colonialiste. 
Kasavubu, aproape îndată ce 
s-a înapoiat în Congo, a ple
cat la Brazzaville (fostul Con
go Francez).

După cum anunță agenția 
France Presse. Kasavubu s-a 
întîlnit la 28 noiembrie cu 
Kalonji pretinsul conducător 
al „statului minier Kasai“. 
Programul prezenței lui Ka
savubu la Brazzaville preve
de de asemenea întîlnirea cu 
liderul separatist din Katan
ga, Chombe, care urmează să 
sosească la Brazzaville.

împreună cu Kasavubu, la 
Brazzaville se mai afla și co
lonelul Mobutu. căpetenia 
rebelilor, care însă a plecat 
în grabă la Leopoldville in 
legătură cu știrea despre ple
carea primului ministru Lu
mumba la Stanleyville.

Declarația 
lui S. K. Țarapkin

colonial menține în robie și 
exploatează necruțător zeci 
de milioane de oameni.

Sprijinind declarația . 
zentată de Uniunea Sovietică 
delegatul Cehoslovaciei a spus 
că este de datoria Organiza
ției Națiunilor Unite să cheme 
puterile coloniale să acorde 
imediat libertate și indepen
dență coloniilor lor.

în încheiere delegatul Ce
hoslovaciei a dat o ripostă 
reprezentantului Angliei, Orm
sby Gore, care in ședința de 
dimineață s-a dedat la atacuri 
împotriva țărilor socialiste. 
Scopul acestor atacuri, a spus 
Nosek, este de a abate aten
ția Adunării de la problema 
in curs de examinare și de a 

se
in

pre-

substitui unor dezbateri 
rioase jigniri concepute 
spiritul războiului rece.

Ultimul a luat cuvîntul 
ședința de după-amiază a 
dunării Generale 
Ceylonului, A. B. 
Adoptarea declarației cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor coloniale, a spus el. 
ar constitui un punct de co 
titură in istoria omenirii. 
Trebuie să fim eu toții recu
noscători Uniunii Sovietice și 
președintelui Consiliului de 
Miniștri, Hrușciov. a declarat 
Perera, pentru eforturile de
puse in vederea includerii pe 
ordinea de zi a O.N.U. a pro
blemei abolirii colonialismu
lui și pentru lupta neobosită 
în vederea rezolvării aceste: 
probleme după revoluția bol
șevică.

Perera a demascat tentati
vele colonialiștilor de ași 
prelungi dominația in colonii 
sub pretextul apărării lor con
tra comunismului, pregătirii 
populației în vederea autogu
vernării, creării cadrelor ne
cesare etc.

în numele autorilor rezo
luției celor 25 de țări dele
gatul Ceylonului a declarat 
că ele vor saluta orice amen
damente la rezoluția lor care 
să accelereze sfîrșitul colonia
lismului.

Cu aceasta ședința de după- 
amiază a Adunării Generale 
a O.N.U. a luat sfîrșit.

in 
A- 

delegatul 
Perera.

NEW YORK 29 (Agerpres).
Adunarea Generală a 

O.N.U. continuă discutarea 
Declarației cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale.

Primul care a luat cuvîntul 
în ședința plenară din dimi
neața zilei de 29 noiembrie a 
fost reprezentanții Argentinei. 
Discuțiile în problema colo
nială, a declara: eL nu sint 
întâmplătoare. Ele reflectă o 
situație reală. Delegatul Ar
gentinei insă nu a făcu: decit 
să se rezume la aceste afir
mații declarative. EI a apărat 
in mod sungaci puterile occi
dentale și chiar a lăudat 
portul- britanic și francez la 
..progresul* popoarelor înro
bite.

Ziua de azi. a declarat șeful 
delegației Ghar.e:. este ziua 
salvării milioanelor de oa
meni care trăiesc în țările co
loniale și dependente Pentru 
prima dată o asemenea orga
nizație mondială își spune cu- 
vintul in legătură cu soarta 
acestor oameni.

Ghana, a spus eL consideră 
câ obținerea independenței nu 
trebuie sâ fie condiționată in 
nici un feL

Reprezentantul Arable. Sa- 
udite. care a luat cuvîntul la 
sfîrșitul ședinței de diminea
ță. a declarat că pentru prima 
dată în istoria O.N.U. proble
ma colonialismului este adu
să la tribuna aceste, organi
zații. Dacă dezarmarea, după 
cum bine a spus premierul 
Hrușciov, este problema pro
blemelor. a continuat eL colo
nialismul este râul tuturor 
relelor pe care noi trebuie 
să-l dezrădăcinam și să-1 dis
trugem.

Să lichidăm colonialismul 
sub toate formele lui. a de
clarat in încheiere reprezen
tantul Arabiei Saudi te. Sâ dis- 
tragem imperialismul sub toa
te manifestările lui. Să elibe
răm popoarele din toate ță
rile.

Cu aceasta, ședința din di
mineața zilei de 29 noiembrie 
a Adunării Generale a OJi-U. 
a luat sfîrșit.

GENEVA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: In seara zi
lei de 28 noiembrie a avut loc 
cea de-a 271-a ședință a con
ferinței celor trei puteri în 
problema interzicerii experi
ențelor cu arma nucleară. La 
ședință a luat cuvîntul 
S. K. Țarapkin, reprezentantul 
Uniunii Sovietice, care, adre- 
sindu-se delegațiilor S.U.A. și 
Marii Britanii, le-a cerut să 
înceteze obstrucția în proble
ma componenței comisiei de 
control — organul principal 
de dirijare a activității de zi 
cu zi a întregului sistem de 
control în ansamblu — de la 
instituțiile lui centrale pînă la 
posturile de control de la fața 
locului.

Delegația sovietică, călăuzin- 
du-se după. principiul parită
ții celor două părți a prezen
tat în mod oficial acum mai 
mult de un an și jumătate 
propunerea de a se crea o co
misie de control alcătuită din 
șapte membri, acordindu-se 
trei locuri Uniunii Sovietice 
și țărilor socialiste, trei locuri 
Statelor Unite ale America, 
Angliei și aliaților lor și un 
loc statelor neutre.

Delegația americană, refu- 
zind să accepte propunerea 
Uniunii Sovietice, deși aceasta 
corespunde intru totul decla
rațiilor oficiale ale reprezen
tanților S.U.A. și Marii Brita
nii la această conferință, a 
propus ca trei locuri in comi
sia de control să fie puse la 
dispoziția S.U.A., Angliei și 
aliaților lor și numai două 
locuri la dispoziția Uniunii 
Sovietice și a aliaților ei.

Cum pot împăca ei această 
propunere a lor cu principiul 
egalității celor două principa
le părți in comisia de con
trol ? Singura rezolvare justă 
a acestei probleme, a de
clarat S. K. Țarapkin, poate 
fi găsită numai pe baza egali
tății depline a părților in co
misia de controL

Mesajul Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Romînă către Uniunea Generală

a Muncitorilor Algerieni
Consiliul Central al Sindicatelor din Re

publica Populară Romînă transmite Uniunii 
Generale a Muncitorilor Algerieni un 
fierbinte salut frățesc, cu prilejul Zilei soli
darității internaționale cu oamenii muncii 
și sindicatele din Algeria.

Sindicatele, toți cei ce muncesc din țara 
noastră își reafirmă sentimentele lor de sim
patie și solidaritate față de poporul algerian, 
care de peste 6 ani duce o luptă inegală 
dar eroică și plină de abnegație împotriva 
forțelor colonialiste, pentru o viață demnă 
și liberă, pentru independență națională, 
pentru dreptul de a-și determina singur 
destinele in conformitate cu propriile sale 
interese.

Consfătuire a C.A.E.R. 
in domeniul 

industriei chimice
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

— TASS transmite : La Mos
cova a avut loc o consfătuire 
tehnico-științifică a specialiș
tilor din domeniul industriei 
chimice din țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

Au participat specialiști din 
Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Romînia, 
Ungaria și U.R.S.S. In calitate 
de observatori la consfătuire 
au participat reprezentanți ai 
Republicii Populare Chineze și 
Republicii Populare Democra
te Coreene. La consfătuire au 
fost examinate metodele neu
tralizării apelor de evacuare 

I din industria chimică și alte 
probleme legate de organiza
rea apărării rezervoarelor de 
apă împotriva degradării lor 

' de către apele de evacuare.

Jfari manifestații studențești 
la Caracas

De patru zile in capitala
Venezuelei, Caracas, se
desfășoară mari mani-desfășoară mari 

(eetații studențești.
D-pi cum transmite 

Rodectu] din Caracas_ __
gesțici UPL in dimineața zilei 
de 28 noiembrie in oraș s-au 
produs noi tulburări, ca ur
mare a încercărilor politiei de 
a împiedica pe studenți să 
reia cursurile in școlile inchi- 
*e din ordinul guvernului. în

cores-
al a-

tot cursul zilei în diferite 
puncte ale Caracasului au avut 
loc ciocniri între manifestanți 
și poliție.

Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press în cursul in
cidentelor de luni o persoană 
a fost ucisă și alte 32 sint ră
nite. Agenția anunță că 85 de 
manifestanți au fost arestați, 
dar potrivit unor date neofi
ciale numărul arestaților se 
ridică Ia 200. Agenția Associa
ted Press transmite că mani- 
fesUnții au cerut schimbarea 
po’itieii externe a guvernului 
fată de Cuba ca • condiție a 
încetării demonstrațiilor Agen
țiile occidentale de presă sub
liniază câ in prezent la Cara
cas ..atmosfera este încărcată”.

★
După cum anunță agenția 

United Press International, 
numărul victimelor din cursul 
manifestațiilor antiguverna
mentale de la Caracas se ri
dică acum la 15 morți și circa 
200 de răniți.

Ministrul de război el Angltei s-s pE<s ta Camera Co
munelor că tinerii eegler refuzi să se Usene es ro.’ux- 
tan in armată.

«ZIARELE)

FARA cuvinte desen de V. VASILTU

Sesiunea 
Conferinței generale 

a U.X.E.S.C.O.

.Nona odraslă a Pentagonului

Lupta curajoasă a poporului algerian face 
parte integrantă din măreața mișcare de 
eliberare națională, pentru lichidarea odio
sului sistem colonial — rușinea secolului 
nostru.

Sintem încredințați că eroicul popor alge
rian va obține victoria în lupta pentru cauza 
sa dreaptă, care se bucură de sprijinul și 
solidaritatea clasei muncitoare din toate ță
rile și a întregii omeniri progresiste.

Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din 
Republica Populară Romînă, vă urează 
dragi tovarăși succes deplin în lupta pentru 
eliberarea Algeriei, pentru cucerirea dreptu
lui poporului algerian la autodeterminare, 
pentru independență națională, pace și pro
gres social.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARĂ ROMlNA

Solidari cu lupta 
poporului algerian

Astăzi se desfășoară Ziua 
de solidaritate interna
țională cu oamenii mun

cii și poporul algerian. întrea
ga omenire este martoră a e- 
roismului poporului algerian, 
care de șase ani lupta cu arma 
în mînă pentru a scutura ju
gul colonialist ce-l apasă de 
peste 130 de ani. încă din anul 
1830 marii magnați din Fran
ța, după ce au cotropit Alge
ria, au început s-o jefuiască, 
obținînd uriașe profituri de pe 
urma exploatării crîneene a 
poporului algerian. în zilele 
noastre marile monopoluri 
franceze, sprijinite de cele a- 
mericane, engleze și vest-ger- 
mane încearcă să mențină do
minația lor colonialistă, folo
sind toate mijloacele.

Intre planurile monopoliști- 
lor și țelurile agresive ale mi- 
litariștilor din N.A.T.O. există 
o concordanță evidentă. Alge
ria a fost inclusă în zona de 
acțiune a Pactului Nord-Atlan- 
tic. Partenerii Franței din ca
drul N.A.T.O. și în primul rind 
Statele Unite, sprijină din răs
puteri cu arme și mijloace ma
teriale războiul sîngeros dus 
de colonialiștii francezi în Al
geria.

De șase ani de zile curge 
sînge în Algeria. Pentru câ 
poporul algerian dorește să ob
țină libertate și independență, 
forțele colonialiste din Fran
ța au trimis în Algeria o ar
mată formată din 800.000 de 
oameni. In întreaga Algerie 
domnește o cruntă teroare. Iar 
în acest timp, cercurile colo
nialiste vorbesc despre așa-zisa 
„pacificare”. Trupele colonia
liste sâvîrșesc unul după altul 
numeroase acte samavolnice, 
de violență.

După cum arăta recent 
Ferhat Abbas, președintele gu
vernului provizoriu al Repu
blicii Algeria, imperialiștii 
francezi duc în Algeria un 
război de exterminare sistema
tică a popoiului algerian. Dar 
nu există forță în lume care 
să poată opri aspirația de li
bertate și independență a po
porului algerian. Deși au tre
cut 6 ani de la începutul lup
telor. ultracolonialiștii fran
cezi se află intr-un impas 
politic și militar. Aceasta de
oarece lupta eroică a poporu
lui algerian face parte inte
grantă din mărețul proces is
toric de destrămare totală și 
definitivă a colonialismului.

Lupta poporului algerian se 
bucură de simpatie și sprijin 
în întreaga lume. Uniunea So
vietică și celelalte țări ale la
gărului socialist sprijină cu 
consecvență lupta dreaptă a

popoarelor pentru independen
ță națională și își ridică gla
sul în apărarea cauzei lor 
drepte. Popoarele din întreaga 
lume au salutat cu mare sa
tisfacție istorica propunere fă
cută de către Uniunea Sovieti
că la actuala sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. cu 
privire la lichidarea totală și 
imediată a regimului colonial.

Popoarele din întreaga lume 
sprijină lupta poporului alge
rian. In Franța crește tot mai 
mult mișcarea de solidaritate 
cu lupta poporului algerian. 
Poporul francez își dă seama 
tot mai mult că acest război 
care cere mii și mii de jertfe 
inutile, reprezintă o grea po
vară pentru economia france
ză.

După cum se știe cercurile 
conducătoare franceze deși au 
recunoscut necesitatea unei 
soluționări a problemei alge
riene, prin poziția pe care o 
adoptă în practică refuză să 
acorde poporului algerian 
dreptul la autodeterminare. 
Referendumul anunțat pentru 
luna ianuarie 1961 nu poate fi 
considerat ca o soluție reală 
pentru problema algeriană. 
Unica soluție pentru rezolva
rea problemei algeriene o con
stituie încheierea păcii în Al
geria pe bază de tratative. în
cetarea focului și acordarea 
dreptului la autodeterminare 
poporului algerian.

Poporul nostru se pronunță 
în mod ferm pentru lichidarea 
completă și definitivă a sis
temului colonial, în ghiarele 
căruia se zbate poporul alge
rian, în expunerea cu privire 
la lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U. și la activi
tatea delegației R. P. Romîne, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a declarat : „Poporul 
și guvernul romîn. credincioși 
politicii de sprijinire a cauzei 
independenței și libertății na
ționale a tuturor popoarelor 
oprimate. își manifestă simpa
tia fierbinte față de lupta 
dreaptă, eroică a poporului al
gerian, care se va încheia ne
îndoielnic prin victoria meri
tată”.

Cu prilejul Zilei de solidari
tate internațională cu oamenii 
muncii și poporul algerian, oa
menii muncii din țara noastră, 
tineretul, își afirmă încă odată 
calda simpatie cu lupta eroi
cului popor algerian împotriva 
colonialismului, pentru inde
pendență națională, pentru li
bertate și își exprimă convin
gerea că această luptă va tri
umfa.

C. TRANDAFIR

Occidentul a căpătat o ade
vărată predilecție pentru 
noii născuți. In acest 

sfîrșit de toamnă, ziarele burghe. 
ze apusene s~au concurat săptă
mîni în șir in publicarea unor 
fotografii, din toate unghiurile po
sibile și imposibile, ale moștenito
rului șahului Iranului și nu nu
mai ale odraslei imperiale, lip
sită de veleități fotogenice la 
virsta sa de... cîteva zile, ci și 
a pătuțului și cărucioarelor ce-l 
deservesc in fastuoasele palate. 
Acum aceleași ziare se ocupă de 
un alt nou născut. Cu acesta ca
zul este ceva mai complicat. 
Dificultatea provine din faptul 
că avem de-a face cu un nou 
născut, de un fel deosebit. Să 
fim bine înțeleși : nu-i un 
copil cu cap de lemn. Nu ! 
Noul născut este un... monstru 
atomic al cărui părinte declarai 
este Pentagonul

Fiecare nou născut capătă un 
nume. Odrasla Pentagonului a 
fost botezată „cea de-a patra pu
tere atomică". Un nume lipsit 
de poezie, dar adecvat. Generalul 
american 
misiunea 
monstrul.
„curajul** 
devenit notoriu r.... ___  __
face totul pentru a învenina at
mosfera internațională.

Profitînd de conferința parla
mentarilor N.A.T.O. ce a avut

loc la Paris, Norstad a făcui 
prezentarea noii creații a Pen
tagonului. Despre ce este vor
ba ? S.U.A. se preocupă tot mai 
mult de viitorul N.A.T.O.-ului. 
Această afirmație trebuie inter
pretată în sensul că S.U.A. se 
preocupă tot mai mult de inten
sificarea cursei înarmărilor, știut 
fiind câ N.A.TjO. este un instru
ment al politicii ^războiului re' 
ce1*. S.U.A. trta — in caadazie 
— să transforme N A.T.O intrat 
putere atomică. In bani mirunț:. 
aceasta înseamnă câ arma eto 
mică va trece și în miinile unora 
din partenerii S.U^. Anglia, 
după cum se știe, poseda arma
ment nuclear. Franța încearcă 

resurse si-și 
arsenal atomic 
experiențe în

Norsbad și-a asumat 
de a prezenta lumii 
E o misiune demnă de 
acestui general ce a 

prin aceea că

cu propriii^ 
realizeze un 
și a efectuat 
Sahara. Atunci
fie predată arma nucleară ? In 
nici un caz unui stat ca Luxem
burgul. E dar: se pregătește în- 
minarea armamentului nuclear 
Germaniei occidentale. In fe
lul acesta se anulează toata a- 
cordurile internaționale ce pun 
restricții remilitarizirii R. F. 
Germane, se calcă in mod gro
solan chiar și tratatele întocmite 
de puterile occidentale și care 
promiteau in mod solemn că ar-

atomica na r« nicio
dată MC «ÎJU Boaa-nlai. L rwii 
lui Hiller, iarâtțu grexturieri de 
la Bonn, devin părători «■ «ratei 
■ucteare. Să ptă mi naiul -Tribune 
de» Nations" acria: W..3».A.T.O., 
in care comanda este deținuți de 
militarist! inriițî. a mers pini 
la a propun^ Germaniei •eei- 
dentale bombe cu hidroxm fi 
mijloace de folosire a acestei 
bombe sub masca rreirii unui 
pool atomic care ni se par* cea 
mai josnici mîrșâvie a secolului 
nostru".

Norsîad a prezentat propune
rea c« fiind americani. Prc*e 
ftreină afirmă ci Bom-uI poate 
fi rocotit drept coautor. Faptele 
dau temei unei are menea afir
mații. Ziarul ..Le Monde" arăta 
ci iaci Ia 9 reptembrie în vila 
Codennbic. situată p? malul la 
cului italian Como. « avut loc o 
intilnire învăluită în secret. \or- 
siad s-a intilnd acolo cu Ade
nauer. cu ambasadorul rettger. 
man în Franța, Blankenhorn. fi 
cu Speak, secretarul general al 
N-A.T.O. Atunci s a discutaț pla
nul d€ transmitere a armei ato
mice către N.A.T.O. Interlocu
torii vest-germani au fost incin- 
toți deoarece acest plan cores
pundea apetitului crescînd al 
generalilor de la Bonn mărtu
risit prin faimosul memoran
dum, document revelator al spe
ranțelor revanșarde.

Planul Norstad speră ci va so
luționa dintr-o singură trăsătură 
de condei cel puțin două proble
me .- 1.) — ..legalizarea" înar
mării atomice a Germaniei occi
dentale ; 2.) — crearea unor 
„forțe mobile de șoc** înzestrate 
cu armament atomic capabile si 
fie folosite mai ales împotriva 
mișcărilor de eliberare naționa 
U din țările coloniale (și desi
gur nu numai împotriva acesto
ra/. In plus. Washingtonul speră 
m repare defecțiunile din cadrul 
N A.T.O. creînd iluzia „egalită
ții* intre toți partenerii prirr 
tr-usi acces la armamentul nu
clear de core — in fapt — va 
beneficia în primul rind Ger
mania occidentala și probabil nu
mai ea. Noile răbufniri ale con- 
tradicțiilor nu sînt greu de pre
văzut Fiecare din partenerii 
S.U.A. caută să obțină — unul 
in detrimentul celuilalt — o po
ziție privilegiată în N.A.T.O. Or, 
poziția aceasta a fost de mult 
rezervată Bonn-ului de către 
S.U.A., drept recompensă pen
tru agresivitatea 
vest-german.

Perspectiva 
generalilor blocului 
tic să fie pusă arma nucleară nu 
inspiră un sentiment de sigu
ranță in occident. In afara Bonn, 
ului care nu-și ascunde satisfac
ția, in celelalte capitale occiden
tale domnește prudența. Se a-

guvernului

ca la dispoziția 
nord-atlan-

firmă câ noul plan ta fi pre
zentat spre exaaiiaare sesiunii 
consiliulsu N-4.T.O. care se va 
deschide la Paris la 15 decent- 
bria Pentru a infringe teme
rile ce se mani testă, Norrtad s-a 
deplasat la Londra cu scopul de 
a-i cominga pe conducătorii en 
glezi. Pe urmele lui merge Ade
nauer. Cancelarul vesî-german 
va sosi în curind la Paris dupi 
care și-a mamfestat intenția de 
a face un voiaj la Londra.

Adepții încordării internațio
nale se agilă. Ei tint însă nevoiți 
să constate că acțiunile lor pro
voacă neliniștea opiniei publice. 
Cum scria ziarul englez „Obser
ver", ..proiectul generalului 
Norstad riscă să aibă eonsecințe 
dezastruoase”.

Mister Spaak s-a decis atunci 
să înfrunte opinia publică. Devo
tatul slujitor al Pentagonului a 
încercat si demonstreze că deți
nerea de arme nucleare de către 
membrii N.A.T.O (inclusiv Ger
mania occidentală) n-ar însemna 
nimic grav, că ar 
lucru ca și un 
săbii

Noul născut — 
mizat sau „cea de 
nucleară** — provoacă de pe a 
cum griji Pentagonului și avoca- 
ților săi. Și nu sintem decit la 
început.

PARIS 29 — Coresponden
tul Agerpres transmite: In 
ziua de 29 noiembrie au con- 
tinuat lucrările celei de-a 11-a 
sesiuni a Conferinței generale 
a V-XES.C.O.

Comisia administrativă s-a 
pronunțat marți asupra unei 
rezoluții indiene privind re
partiția locurilor în Secreta- 
r.atul U3ÎJLS.CO. Această 
propunere, sprijinită și de de
legația R. P. Romîne. cere ca 
în această privință să se țină 
seama de regiunile geografice 
ale lumii și ca directorul ge
neral să facă un raport asu
pra actualei repartiții care fa
vorizează anumite țări.

Rezoluția indiană a fost a- 
doptată ; trei delegații, printre 
care cea a Statelor Unite, 
s-au abținut de la vot.

In cursul discuțiilor din ca
drul Comisiei de programe a- 
supra proiectului de conven
ție privind înlăturarea discri
minărilor în domeniul învăță- 
mîntului a luat cuvîntul re
prezentantul R. P. Romîne, C. 
lonearu Bujor, director gene
ral în Ministerul Invățămîn- 
tului și Culturii.

Vorbitorul a arătat că 
„avind în vedere importanța 
problemei înlăturării urgente 
a discriminărilor, care din pă
cate continuă să existe în a- 
numite regiuni ale lumii, în 
domeniul învățămîntului, de
legația romînă consideră ne
cesar să se adopte o convenție 
internațională".

MOSCOVA. N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
a primit pe Luis Garlos Prestes, 
secretar general al C.C. al Parti, 
dului Com-unist din Brazilia, și a 
avut o convorbire ou el. La con
vorbire a fost de față B. N. Po- 
nomariov membru al C.C. al 
P.C.U.S.

Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

cane. Potrivit agenției, gu
vernul a ordonat arestarea 
lui Mhlabuvelile. unul din 
conducătorii răsculaților care 
a fost deportat la Groblers- 
dal. în nordul statului Trans
vaal.

fi cam același 
arsenal de...

N.A.T.O. aio- 
ti patra putere

EUGENIU OBREA

TOKIO. In timp ce unități nava
le ale Statelor Unite desfășoară 
acțiuni provocatoare de patrula
re in dreptul coastelor Guatema- 
lei și Nicaraguei, guvernul 
S.U.A. a hotărit ca nave militare 
americane s& efectueze provocări 
asemănătoare și in dreptul coas
telor peninsulei Indochina.

29 (A-
Reuter 

că în rezervația 
(Uniunea Sud- 

continuă răscoala 
de culoare împo- 

sud-afri-

JOHANNESBURG 
gerpres). — Agenția 
relatează 
Pondoland 
Africană) 
populației 
triva autorităților

VIENTIANE 29 (Agerpres). 
Agenția France Presse anun
ță că acum două zile în par
tea de nord-est a Laosului 
s-a prăbușit un avion aparți- 
nînd societății de transpor
turi aeriene ciankaișiste. Acest 
avion transporta arme și mu
niții pentru trupele generalu
lui rebel Fumi Nosavan. 
Avionul, arata agenția France 
Presse, venea din Tailanda. 
In acest accident și-a găsit 
moartea pilotul secund — fiul 
cunoscutului ciankaișist Hol- 
lyngton Ku. Pilotul american 
a reușit să se salveze.

Rasiștii americani amenință 
pe reprezentanții O.N.U,

NEW YORK 29 (Agerpres). 
Ibrahim Seid, membru al de
legației Republicii Ciad la se
siunea Adunării Generale a 
O.N.U.
tanților presei că a primit din 
partea Ku-Klux Klan-ului o 
scrisoare plină de amenințări. 
In scrisoare atît el cit și cei
lalți delegați ai țărilor Africii 
și Asiei sînt preveniți sa nu 
apară în hotelurile și restau
rantele situate în centrul New 
York-ului.

In această scrisoare plină de 
insulte la adresa tuturor po-

a declarat reprezen-

poarelor de culoare și a repre
zentanților lor în O.N.U. se 
spune: „Dumnezeu a creat 
rasa albă ca sa conducă lu
mea animală și rasele infe
rioare". Rasiștii amenință că 
dacă delegații popoarelor de 
culoare în O.N.U. se vor în
depărta de clădirile Organiza
ției Națiunilor Unite și de 
ghetoul negrilor din Harlem, 
„se vor aprinde crucile de foc". 
Crucile de foc reprezintă 
„semnalul" pogromiștilor ra
siști.

PRAGA. După cum anunță a- 
genții Ceteka, A. Novotny, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și 
prințul N. Sianuk, conducătorul 
statului Cambodgia, au sprijinit 
în comunicatul comun cehoslova- 
co-cambodgian propunerea cu 
privire la convocarea în primă
vara anului viitor a unei sesiuni 
extraordinare speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. pentru e- 
xaminarea problemei dezarmării. 
Propunerile guvernului U.R.S.S. 
cu privire la dezarmarea genera
lă și totală și cu privire la crea
rea unui sistem de control inter
național eficient asupra îndepli
nirii acordului privind dezarma
rea generală și totală se spune 
în comunicat, creează o bază 
bung pentru examinarea acestei 
probleme.

Prințul N. Sianuk 1-a Invitat 
pe președintele R. S. Cehoslova
ce, A. Novotny, să facă o vizită 
oficială în Cambodgia. A, No
votny a acceptat această invita
ție.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, P’ațe „Sclnteii". Tel. 17.6010 Țipa-iul : Gomb’natul PobgraLc „Casa Scînteii*. STAS 3452 52.


