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Pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națjonală ce vor avea loc în ziua de 5 
martie 1961; Prezidiul Marii Adunări Naționale a stabilit Un număr de 465 circumscripții elec
torale repartizate după cum urmează:

cu planul 
îndeplinit

1. Regiunea Argeș 29 circumscripții electorale
2. n Bacău 27 n w t
3. M Banat 31 n w
4. Brașov 26 o 99

5. n București 42 a n
6. n Ouj 30 n
7. u Cri șa na 22 M
8. u Dobrogea 12 i N u
9. Galați 27 W u

10. n Hunedoara 16 V
11. 9» lași 26 D
12. n Maramureș 19 M 99

13. a Mureș-Auto nomă
Maghiară 20 W n

14. 9f Oltenia 39 P u
15. 99 Ploiești 36 1» u

16. 91 Suceava 25 99

17. Orașul București 34 ■ 99

18. Orașul Constanța 4 * R

Total t 469

9 încă din prima zi de 
muncă a acestui an, colectivul 
Fabricii de antibiotice din Iași 
a obținut un nou și impor
tant succes. A fost elaborată 
cu rezultate foarte bune, pri
ma șarjă de penicilină V, un 
nou antibiotic românesc.

Datorită efectului curativ 
rapid pe care îl are în trata
rea diferitelor maladii infec- 
țioase, ca și faptului că e 
realizat în formă de tablete, 
fiind astfel mai ușor adminis
trat, noul produs este mult 
superior penicilinei fabricate 
pină în prezent.

însuflețiți de dorința de a 
obține succese cit mai impor
tante în ceea ce privește înde
plinirea sarcinilor planului pe 
anul 1961, operatorii, tehnolo
gii și inginerii sectorului II 
care au elaborat prima șarjă 
de penicilină V au reușit ca 
aceasta să fie de cea mai bună 
calitate.• ta primele dc«_ă zile ale

Aparatai electrotehnic
pentru electrificarea

Zilele acestea Uzinele ,,Elec- troputere" din Craiova au livrat un nou lot de transformatori și aparataj electrotehnic, necesar electrificării satelor.Uzinele craiovene aduc o contribuție însemnată în realizarea planului de electrificare a patriei. Aici au fost produse în ultimul deceniu aproape 450 de tipuri de transformatori, motoare, generatori și diverse aparate. Numai anul trecut au fost fabricate aproape 60 de noi produse printre care transformatori de 40 MVA, autotransformatorul de 60 MVA, motoare sincrone de 500 kW. aparataj de pornire și comandă pentru motoarele electrice cu acționare de la distanță etc.Concomitent numărului de sporit continuu producției. în anul 1960, comparativ cu 1951, au fost realizate de 8,5 ori mai multe produse.în uzină există o permanentă preocupare pentru introducerea tehnicii și tehnologiei noi în producție, pentru creșterea productivității, muncii și reducerea prețului de cost Datorită acestui fapt, pe lingă ridicarea performanțelor tehnice, la o serie de produse ca transformatorii de 240 și 420 kVA și altele prețul de cost a fost redus aproape la jumătate. Prin reducerea costului produselor Uzinele „Electro- putere" din Craiova au obținut în cursul ultimilor zece ani economii a căror valoare depășește 135 milioane lei. Suma economisită în anul trecut echivalează cu costul echipamentului necesar electrificării a circa 800 de localități rurale.

cu creșterea sortimente a și volumul

Calitatea
Primo zi de muncă din anul 1961 a tost spornică. Brigcdo de producție a tineret..ui condusa de Iiie Gheo-'ghe de la Uzinele „23 August- din București a depășit pionul cu 15 Io sută.Pieseie produse ou fost ce cea mai bun ă calitate.Foto : N. STELORIAN

(Agerpres) EXIGENȚA

Sporirea producției 
prin reactivarea 
sondelor Yechita anul trecut, petroliștii de pe Valea Prahovei au obținut însemnate cantități de țiței prin reactivarea unor sonde vechi scoase din producție. în sectoarele Gura Ocniței, Mo- reni, Băicoi; Ochiuri, Tîrgo- viște, de exemplu, au fost reactivate aproape 200 de sonde de la care s-a obținut un spor de peste 20.000 tone de țiței. Cele mai bune rezultate au fost obținute de petroliștii trustului Tîrgoviște care au reactivat peste 100 de sonde, obținînd astfel în plus circa 15.000 tone de țiței.Un aport deosebit în activarea sondelor vechi l-au adus brigăzile de intervenție care au redus timpul de reparații la sonde cu peste 20 la sută. Prin reactivarea sondelor vechi, petroliștii din schelele regiunii Ploești au extras în anul trecut peste plan mii de tone de țiței și peste 20.000.000 m.c. de gaze.

Un redactor de turație dintre cele care se lucrează la 
Uzinele „Mao Țze-dun" din Capitală, arată cam așa : ci- tera roți dințate și pinioane închise între două capace 
groase de metal. Greutatea lui: o tonă sau chiar mai mult. După cum înțelegeți din 
această scurtă descriere, re- ductorul este o piesă masivă și oarecum— simplă.

— Ba nu, reductorul e ca și un ceasornic — spune Dumi
tru Pană, responsabilul unei 
brigăzi de lăcătuși montori.

— Adică ?
— Adică un reductor tre

buie să funcționeze, să se 
comporte ca și un ceasornic. 
Cind i se învîrtesc roțile și 
tu asculți, să auzi un zgomot 
regulat ca tic-tacul ceasului 
de la mină.

In brigada lui Pană sînt 13 
tovarăși. Băieți unul și unul. 
Fiecare își cunoaște meseria 
dar învață mereu lucruri noi 
în legătură cu ea și se stră
duiește să afle și tainele altor 
meserii. Ei zic așa : în brigadă 
fiecare răspunde de lucrul pe 
care-l face. Dar noi aici mon
tăm piesele pe care le fac al
ții. Atunci nu trebuie să știm 
cum muncesc și ei ?

Cu multă vreme în 
brigada dădea rebuturi, 
mai bine calificați au 
atunci să controleze 
celorlalți și să-i ajute,
fiecare greșeală discutau, ana
lizau cauzele, criticau vinova-

urmă 
Cei 

trecut 
munca 

După(Agerpres)

Muncitor
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de la sate

in

acestea visez cu

noului an, harnicii muncitori de Ia Fabrica de zahăr „Popa Șapcă" din Giurgiu, au realizat peste plan 44 tone zahăr. Acest prim succes al muncitorilor fabricii, obținut încă din primele zile ale noului an, este un rezultat al pregătirilor minuțioase care s-au făcut aici imediat după ce colectivul fabricii a dezbătut sarcinile planului de producție pe anul 1961. Ținînd seama că în noul an fabrica va trebui să dea cu 8 la sută mai mult zahăr decât în anul 1960, se vor aplica în producție o serie de noi măsuri teh- nico-organizatorice. Astfel se va înlocui spre exemplu, transportul manual de difuzie printr-o bandă rulantă, se va executa din rezerve interne un vibrator mecanic 
cețe va servi la sortarea zahărului după calități. Mai mult de-jumătate din măsurile prepuse de colectivul fabricii in timpul dezbaterilor sarcinilor de plan pe anul 1961 au și fost aplicate.
Plan: 800 tone— 
realizat: 900 tone

trebuie tone de inginerul V* și ei. spus or-

in de-

Lumina zorilor de-abea mijise cind Ia mina Petrila minerii au început să vină la șut. Era dc3r prima lor intil- nire din noul an. în biroul sectorului 2 se adunaseră marți dimineața toți minerii din brigada de tineret condusă de Vasile Sidorov.— Abatajul vostru să dea pe schimb 40 cărbune — le-a spus Liviu Felea — tinăr— Noi socotim, .autacii, că 40 de vagonete (fiecare vagonet are o tonă) pentru forța noastră nu-i o măsură potrivită. Mai punem, in mod provizoriu încă 5 vagonete.In tot timpul șutului, munca în adîncurile minei Petrila s-a desfășurat cu avint.Minerii de la Petrila frunte cu comuniștii aumonstrat prin fapte că angajamentul lor și-l Îndeplinesc chiar din primele ore de muncă ale noului an. La ora 12,00, dispecerul minei a anunțat că planul pe schimbul I, plan care prevedea extragerea a 800 de tone de cărbune a fost îndeplinit. Pină la terminarea primului schimb s-au mai extras peste plan 100 cărbune.Cind au terminat minerii din brigada rov s-au adunat din nau în biroul sectorului. Discuția a fost scurtă. Ei au extras peste planul primului schimb 8 tone de cărbune. Este un început promițător. GH. DUMITRESCU

tone deschimbul, lui Sido-

Miercuri 4 ianuarie 1961

Fata strungarului Ion Săvu- 
lescu a venit pentru prima oară 
iarna la munte. Acest splendid 
cadou, cum ne spune ea, i-a fost 
oferit de organizația U.T.M. din 
școala la care învață. Școala me. 
die nr. 39 din București Pen
tru primele succese la învăță
tură (dacă n-ar fi fost acel 7 la 
muzică, ar fi mut toate mediile 
numai de 9 și 10!) pentru neo
bosita ei activitate ca responsa
bilă a gazetei de perete pe școa
lă ca și pentru comportarea e- 
xemplară, Ortansa Săvulescu din 
clasa a VUI-a B a fost trimisă 
in tabăra de elevi ai școlilor me
dii și profesionale organizată de 
C.C. al U.T.M. la Sinaia.

In zori, cu mult înainte de a 
se anunța deșteptarea, Ortansa 
iese, încet, afară din dormitor și 
nebănuită de nimeni stă și ad
miră frumusețile diminețelor în
sorite de iarnă de pe munte, îm- 
bătîndu-se cu aerul limpede și 
înmiresmat.

„In clipele
ochii deschiși. Totul e minunat! 
Și mă gîndesc de multe ori, dacă 
pentru noi, tineretul Republicii 
dragi mai există hotar între vis 
și realitate. Atunci, ca pe un 
ecran, îmi trec pe dinaintea ochi
lor toate imaginile, toate prive
liștile întâlnite peste zi. De di
mineață cînd se anunță deștep
tarea, cind întreaga tabără în
cepe să freamăte ca un stup de 
albine și pînă seara..."

S:c:_- e unui specialist sint binevenite incinte de a pleca cu sctriurrle.
Foto : AGERFRES

La 15 februarie

Eclipsă totală 
de soare

Se înalță steagul 
taberei
de elevi și eleve din 
la Sinaia s-au adunai 
din jurul catargului

deIn cursul acestei ierni se va produce o eclipsă totală 
soare, fenomen ceresc foarte rar care, pe lingă spectaculozitatea 
lui, constituie un bun prilej pentru studierea unor probleme 
științifice deosebit de importante. Pentru a informa cititorii in 
legătură cu acest eveniment astronomic, un redactor al Agen
ției Romine de Presă a avut o convorbire cu prof. univ. Călin 
Popovici, șeful sectorului de astrofizică al Observatorului astro
nomic din București al Academiei R. P. Romîne.Fenomenul acesta, a spus prof. Călin Popovici, se va produce la 15 februarie 1961 și va interesa desigur multă lume, fiind vorba de un spectacol unic în viața unui om. El este provocat de faptul că Luna se interpune în acel răstimp între Pămînt și Soare, acoperind discul solar. Ultima eclipsă totală de soare la noi s-a produs acum 144 de ani, Ia 20.X.1816, iar viitoarele vor avea loc la 11.VIII.1999 și 7.X.2135.Eclipsa va fi totală în întreaga regiune sudică a țării noastre, sub o linie trecînd prin Turnu-Severin, Pitești, Ploiești, Brăila. Orașul București va fi în această zonă. Eclipsa totală va dura în Capitală 2 minute și 10 secunde. Cea mai lungă durată a totalității eclipsei se va produce pe linia Zimnicea — Constan

ța. La Constanța durata eclipsei va fi de 2 m, 37 s. în restul țării eclipsa va fi parțială, însă foarte mare : peste 0,95 din diametrul soarelui va fi acoperit de Lună. Soarele se va vedea, la faza o seceră subțire îndreptate în jos.Eclipsa parțială la București la 8 Faza maximă are loc la 9 h 54 m. 8, iar sfîrșitul eclipsei parțiale se produce la 11 h
maximă, ca cu coarneleva începe h, 43 m, 2.

obiectiv principal al întrecerii
cot s-a s-a in

altora în ceea ce privește ca
litatea muncii depuse. Reduc- 
torul montat de ei merge ca un ceasornic!

SPIRIT CREATOR

Cei 250 
tabăra de 
în careul 
înalt. Acum nu se mai aude de- 
cît freamătul lin al brazilor prin 
care vintul adie ușor stirnind 
clinchetul subțire al crengilor 
îmbrăcate în cruste alba, de 
gheață și ninsoare.

Se dă raportul, steagul se înal
ță încet, solemn spre 
catargului în timp ce 
avîntat, tineresc începe

înălțimile 
un cîntec 
să umple

ții. In consfătuirile regulate, în ședințele operative din 
fiecare dimineață și mai ales în orele de muncă, cînd la cot băieții se sfătuiau, 
întărit opinia brigăzii. Așa 
întărit ți autocontrolul 
muncă.

Astăzi, cînd un reductor 
este gata, vin cu toții să-l as
culte. Fiecăruia îi place să se 
bucure de munca celuilalt, a brigăzii întregi, să pună ure
chea și să spună mulțumit: 
merge ca un ceasornic! Se 
poate întîmpla însă vreodată 
să se audă ceva nelalocul lui 
— un bîzîit oarecare, un zgo
mot ceva mai altfel decît cel 
normal. Reductorul, firește, ar 
funcționa și așa, dar ei nu-l 
trimit mai departe. 11 desfac și reiau munca de la început. 
Și dacă se mai întîmpla și ast
fel să știți însă că nu din vina 
lor. Poate o roată are la ax o 
sutime de milimetru în minus
sau 
lor, 
tul. 
rul
piesei respective și ajung ast
fel la cel care a lucrat-o. De 
curînd au constatat că 
ax locașul de pană era cu o 
jumătate de milimetru
mare. Au făcut ei o pană nouă 
și au atras apoi atenția fre
zorilor : „să nu se mai întim- 
ple altădată".

— Sînt foarte exigenți — 
spune maistrul atelierului .Ni
mic nu-și tartă lor, dar nici

în plus, 
dar
Apoi
care

Nu e vina 
ei repară defec- 

caută controlo- 
a dat drumul

la un

mai

Sint situații cînd vezi că o- 
perația nu e bine executată, 
o iei de la început și tot așa 
iese. Atunci te oprești. Ca să 
mergi mai departe, ca produ
sul realizat să fie de cea mai 
bună calitate trebuie să gă
sești ceva nou.

Multe neajunsuri au întîm- 
pinat tinerii din brigada de 
sudori a lui Mirea Constan
tin. Și tot mai multe au fost 
soluțiile pe care ei le-au găsit 
(soluții materializate în dispo
zitive, inovații) și au mers mai 
departe, au dat lucru de cea 
mai bună calitate. Cînd buleti
nele Rontgen arătau fisuri în 
sudura cazanelor, în brigadă 
era mare necaz. Tinerii nu 
se văicăreau, ci plecau spre 
cabinetul tehnic, se consultau 
cu inginerii, cu maiștrii și 
dacă cineva avea o idee era 
ajutat de toți s-o pună în 
practică. Nu de mult se pri
mise o comandă mare de răci- 
toare tabulare. La capacele 
circulare sudurile ieșeau cu 
defecte.

— Nu se sudează uniform 
cu mina, ne-ar trebui un dispozitiv.— Să-l facem ! și-au spus 
tinerii din brigadă. Dacă sar
cina noastră e să dăm lucru

de prima calitate și pentru a- 
ceasta avem nevoie de un dis
pozitiv, înseamnă că realizarea 
lui cade în sarcina noastră.

Și tinerii s-au apucat să 
caute soluția. Ștefan Ștefan a 
venit cu ideea unui dispozitiv 
rotativ pe care să se așeze ca
pacul : aparatul de sudură să 
stea de data aceasta nemișcat, 
iar piesa să treacă încet prin 
fața lui.

L-au ajutat pe Ștefan cei
lalți tovarăși de brigadă 
în scurt timp dispozitivul 
fost gata. Fișele Rontgen 
arătat apoi suduri: „sută 
sută, clasa I-aI"

Acum, în brigadă se chib
zuiește un nou dispozitiv care 
va îmbunătăți calitatea sudu
rilor de interior. După cum se 
vede, exigența face aici — ca 
și în multe alte brigăzi din 
uzină — casă bună cu spiritul 
creator.

O MAI BUNA 
ORGANIZARE

a 
au 
la

Exigența, spiritul creator 
sint lucruri deosebite în mun
ca unei brigăzi. Ele fac ca ac
tivitatea brigăzii să se afirme 
pe linia uneia dintre sarcini
le lor principale : a da produ
se de calitate- Aceste două 
trăsături caracterizează mun
ca multor brigăzi de producție 
ale tineretului de la „ Uzinele 
„Mao Țze-dun". Ele nu pot 
exista însă în brigadă atîta 
timp cit acolo nu este organi
zată temeinic munca. Iată ce 
ne spune în legătură cu aceas
ta tovarășul maistru Chiriță

Grigore din atelierul de pre
lucrare axe și roți :

„La început aici s-a creat o 
brigadă a cărei conducere s-a 
încredințat lui Nicolae Ștefan. 
Ca să crească răspunderea ti
nerilor pentru ceea ce fac, 
munca a fost organizată pe 
faze de operații în așa fel in
cit în brigadă să se . execute 
un produs de la început pînă 
la sfîrșit. Înainte tînărul fie 
că lucra o piesă de la eboș 
pînă da finisaj, fie că executa 
doar o operație și apoi piesa pleca în altă brigadă sau echi
pă. Acum el începe cu prima 
operație apoi trece piesa ve
cinului din brigadă să execu
te operația următoare și așa 
mai departe. In felul acesta, 
dintr-un început toți membrii 
brigăzii au în vedere faptul că 
răspund fiecare de produsul 
pe care îl dă brigada. Lucrînd 
o operație și treăînd piesa ve
cinului, fiecare tînăr era obli
gat să se autocontroleze. Alt
fel pur și simplu i se reftiza 
piesa. Acest sistem de lucru 
a implicat bineînțeles și buna 
organizare a locului de muncă 
din partea fiecăruia, aranja
rea pieselor, a sculelor, cură
țenia mașinii etc.

Pentru a se organiza astfel 
munca la începutul fiecărei 
zile de muncă, la brigadă so
sea cineva din conducerea a- 
telierului și ajuta să se repar
tizeze sarcinile de producție 
pe fiecare om. Pe parcurs con
trolul interfazic ajuta să se

-- •--
(Continuare în pag. 3-a)

Constantin Nicoloe, 
Io Uzinele „1 Mai"

Ti nărui 
frezor, ... ...............
din Ploești este apreciat de 
tovarășii săi pentru' hărnicia 
și priceperea de care dă do

vadă în muncă.
Foto : M. ISTRATE

avîntat, tineresc 
văile.

Așa începe o 
bara de acolo, 
Furnica...

In dimineața 
gram stă scris: 
Pe pante apar 
/ele cu sănii, cu schiuri, 
tece și cu ' ”
devenit prieteni de nedespărțit. 
In discuții străbat și amintiri și 
întîmplări și preocupări legate 
de școală. Lui Dragu Tiberiu de 
la Timișoara îi plac mai mult 
științele naturii, în timp ce Do
rothea Dinulescu de la Școala 
medie „Aurel Vlaicu“ din Bucu
rești a îndrăgit istoria. Fiecare 
are argumente în susținerea ma
teriei preferate. Ei, caută de-i 
împacă! Noroc că la un mo
ment dat Ion Cuzic de la Iași le 
demonstrează tuturor de pe 
pirtie o căzătură... artistică în- 
tr-o coborîre cu schiurile, care, 
așa cum începuse, rivaliza cu 
cursele maeștrilor schiului Nico- 
laie Pandrea sau Cornel Tăbă
raș dacă...

Risetele și glumele se întrerup 
ca prin farmec. De sus, din ca
pătul pîrtiei coboară la vale o... 
melodie Un cîntec drag, de 
munte. Parcă și vintul și foșne. 
tul brazilor s~au oprit în loc, lă- 
sînd ca melodia cîntată de elevul 
Gheorghe Ierinii de la Școala 
medie nr. 7 din Timișoara să 
străbată cîț mai departe... Toți 
elevii din tabără îl cunosc. îm
preună cu Eleonora Dîrlea el 
le-a oferit colegilor în noaptea 
neuitată a revelionului un splen. 
did buchet de melodii. Tot el 
i-a însoțit cu cîntec și în fru
moasele excursii făcute la cota 
1500, la Poiana Stînii, la stinca 
Ana.

zi în ta-noua
de sus, de pe

aceasta în pro- 
schii și săniuțe, 

zeci de băieți și 
cu cin' 

voioșie. Toate le.au

Au sosit oaspeții
Cind soarele s-a înălțat sus, 

pe boltă, — deasupra pavilion-Prof. IOAN N. CHIȚU
(Continuare în pag. 3-a)

Bilanț bogat al constructorilor 
din regiunea Dobrogeadin regiunea încheiat anul

V. CONSTANTINESCU
(Continuare în pag. 3-a)

Constructorii Dobrogea au 1960 cu un bogat bilanț. în o- rașul Constanța și în stațiunile de pe litoral s-au dat în folosință 11 blocuri cu 530 de a- partamente, s-au construit patru hoteluri cu 1000 de locuri, noi case de odihnă, trei cantine-restaurant modeme, a fost amenajat lacul Belona de la Eforie.în același timp s-au amenajat 43 parcuri și spații verzi, s-a extins rețeaua de apă potabilă și canalizare cu 30 km. înaintează cu succes și lucrările la portul turistic Tomis.Numeroase construcții s-au ridicat și în alte orașe ale re-

giunii. La Tulcea, Medgidia, Cernavoda și în alte localități constructorii au dat în folosință 336 de apartamente. Numeroase localități s-au îmbogățit cu noi construcții social-cultu- rale: Casa de cultură din Hîrșova, două școli cu 20 săli de clasă la Băneasa și Negru Vodă, un cinematograf cu 500 locuri la Medgidia și altele.în satele regiunii au fost construite de asemenea noi locuințe și clădiri social-cultu- rale.Economiile la prețul de cost realizate în 1960 de constructori se ridică la peste 3 milioane lei. (Agerpres)



Prin contribuția fetelor — 
activitate mai bogată

Un concurs pentru 
cea mai bună calificare

Utemiștii din gospodăria a- gricolă colectivă „Brazdă Nouă“ din comuna Valea Crișului (raionul Sf. Gheorghe) au dezbătut cu prilejul adunării generale de dare de seamă și alegeri, numeroase probleme importante privind viața, munca și educația tinerilor colectiviști și îndeosebi a fetelor.în darea de seamă a comitetului organizației de bază U.T.M. și în cadrul discuțiilor s-a acordat multă atenție problemelor calificării tinerilor colectiviști.Pentru a folosi pe deplin avantajele lucrării pământului pe întinderi mari și cu mijloace agrotehnice moderne — au arătat mai mulți vorbitori — este nevoie de cadre calificate în sectoarele principale ale producției agricole. Problema calificării se pune și pentru tinerii care lucrează în brigăzile de cîmp și pentru cei din sectorul zootehnic, și perltru legumicultori. Și în toate aceste sectoare lucrează și fete. însă anul trecut, cursul agrozootehnic din gospodărie a fost urmat doar de 15 tineri colectiviști, deși în gospodărie sînt peste 80 de utemiști. Mulți din aceștia nu cunosc bine metodele agrotehnice avansate ; din această cauză nu reușesc să obțină, de pe suprafețele lucrate de ei, producția planificată de cereale, cari" "i sau sfeclă de zahăr. Utemiștii Vereș Iuliana, Kala îozsef, Barabds Irrna, și alții au fost criticați în cadrul a- dunării pentru că. deși calificarea lor lasă mult de dorit, ei nu studiază, nu frecventează cursul agrozootehnic, unde și-ar putea însuși metodele avansate de lucrare a pământului. Organizația de bază U.T.M. — s-a arătat în a- dunare - trebuie să considere ca o sarcină importantă si de mare răspundere mobilizarea tuturor tinerilor la cursul agrozootehnic, organizarea și stimularea studiului profesional al tinerilor colec- ".■.■ști și mai ales al fetelor.Atît în darea de seamă cît si in cadrul discuțiilor s-a • orbit pe larg despre activi- •-*ea tinerelor fete. Majorita- •e= fetelor — s-a arătat în a- -. .-.are — sint harnice, disci-- r,a:e. conștiincioase. Nu ex.stă în cadrul gospodăriei ~:ci o tînără colectivistă care ■ 1 nu fi realizat cel puțin .' z .e-muncă. S-au eviden-- ’■ in mod deosebit utemis- . t Timar Sarlota. Pănti Ag-- Demeter Margit, care au . - rezultate bune în pro-e însă contribuția fete- -r ar putea să fie și mai —are — au subliniat mai vorbitori — dacă ele ar -vata mai mult, dacă și-ar -iira. nivelul profesional și
G. PETRE B. NICOLAE

Crește numărul cititorilor 0 seară la căminul cultural
tn aceste zile de 

trnă in comuna Zaci, raionul Lu- 
biblioteca că- 

■r. -.u’ui cultural 
ace frecventată de 
z-, număr tot mai •its’-e de țărani 
ttnâtori tineri și --n-.’.ci. Numărul 

crește în ■heenre zi. Sub in- 
>»■<»« comite- 

comunal de 
xr.z. comitetul -CT.aBcI U.T.M.. în -*-.4ă colaborare 
~i conducerea că- 
rcsului cultural dMtyoară o vie și 
-rrrrescntă activi- 
-z-t de populari

zare a cdrfii in rin- 
dul sătenilor. Săp- 
tăminal sînt orga
nizate la cămin 
sau la casele de 
citit simpozioane, 
șezători literare, 
recenzii, seri de 
întrebări și răspun
suri pe marginea 
unor cărți citite, 
prezentări de cărți 
noi. Ca urmare a 
acestei activități 
biblioteca, care 
participă la con
cursul „Biblioteca 
în slujba construi
rii socialismului", 
cunoaște o afluen
ță tot mai mare de 
cititori din rîndul

--•--

-c z-z-e de voci din 
c;c.'._ regiunea Olte- 

s.e ■ P'oducția de 
: z: : ce core le

F«= . G MIHAI

Unele fete — a arătat utemis- ta Panti Agnes — mai au încă unele concepții înapoiate, nu înțeleg bine menirea lor în gospodăria colectivă. Sînt, de pildă, tinere colectiviste care ,, deși realizează multe zile- muncă, nu știu să aplice metodele avansate pentru că nu studiază și, de pe suprafețele încredințate .lor, obțin producții mici. în felul acesta ele provoacă pagube și gospodăriei colective și lor insele, pentru că la retribuirea suplimentară se ține seamă nu numai de lucrările executate, de numărul zilelor-muncă, ci și de calitatea lucrărilor și de producția obținută. Ea a arătat, de asemenea că unele fete se eschivează de la munca de folos obștesc, pentru că nu înțeleg importanța acesteia. Or construirea unui drum, curățirea pășunilor care aparțin gospodăriei colective, este în folosul tuturor,
Adunări 

de dări de seamă 
și alegeri 

în organizațiile 
de bază U. T. M.

contribuie la îmbunătățirea vieții fiecărui colectivist.Utemistul Botos Ferenc a apreciat ca pozitiv faptul că 13 tineri colectiviști, dintre care 8 fete, învață în școala medie serală. N-ar fi însă cazul — a întrebat el — ca exemplul lor să fie urmat și de alți tineri — băieți și fete — cînd ne-au fost create condiții , atît de minunate pentru învățătură ?Aceeași idee a fost reluată în cadrul discuțiilor, și de utemista Karacsony Veronka.—' Unele fete spun: ori muncești, ori înveți. Nu-i chiar așa. Celor ce spun că n-au timp să învețe pot să le răspund : și eu lucrez într-o brigadă de cîmp și mă străduiesc să lucrez bine ; iar seara învăț. Mai ales acum, iarna, nici nu-ți poți folosi mai bine timpul liber decît învățînd.Mai mulți vorbitori au arătat că comitetul organizației de bază U.T.M. n-a dat dovadă de suficientă inițiativă în organizarea timpului liber al tinerilor, n-a folosit pe deplin condițiile existente pentru a desfășura o rodnică activitate culturală. Utemiștii Timar Sardta, Botos Ferenc și alții au arătat că deși utemiști activează înechipelor de teatru, cor, dans, ■ participă la cercul de limba romînă, iar o parte din fete : 
mu^i cadrai

tinerilor țărani 
muncitori, numărul 
acestora depășind 
300. Pînă în pre
zent ei au citit pe- ' 
ste 3200 de cărți de j 
literatură beletris- | 
tică, politică, teh
nică. Printre cei : 
mai pasionați citi
tori se numără ti
nerii colectiviști ; 
Gheorghe Botezau, I 
Constantin Corco- i 
del, Cari Cszer, $te- l 
fan Szanto și alții 
care săptăminal ci
tesc 1-2 cărți din 
diferite domenii.

P. PETRE I

Problema zestrei fetelor și 
flăcăilor, a figurat în planurile 
de muncă ale comitetului 
U.T.M. din Castranova, regiu
nea Oltenia, o lungă perioadă 
de timp și iată de ce : Se 
moștenise în concepția țărani
lor cu gospodărie individuală 
părerea că o fată, ca să se 
mărite, trebuie să aibă zestre, 
un băiat ca să se însoare - 
de asemenea. Așa a fost din- 
totdeauna. Concepția aceasta 
nu «mai este valabilă în con
dițiile in care în sat a luaj 
ființă o gospodărie colectivă 
puternică, cu multe sute de 
membri, o gospodărie care le 
asigură colectiviștilor venituri 
mari în schimbul muncii lor 
unite. Zestrea tinerelor colecti
viste este această gospodărie 
de la care primesc tot ce le 
trebuie dacă muncesc. Mulți ță
rani individuali din comună nu 
puteau să înțeleagă aceasta, 
sau mai bine zis nu se puteau 
obișnui cu gindul acesta, așa 
că ei rămâneau la vechea pă
rere.

— întîi să-mi mărit fata și pe 
urmă am să vin și la gospodă
ria colectivă.

Așa zicea acum doi ani moș 
Dumitru, tatăl Rodicăi Iepure. 
Gospodăria exista de 9 ani de 
zile și Rodico avusese timp să 

— la cursurile pentru gospodine etc., activitatea cultural- educativă nu este suficient de ! bogată și de cuprinzătoare. Se i organizează rar conferințe | științifice. discuții despre I cărțile citite și filmele vizionate.Avem la colțul roșu și un aparat de televiziune. avem cărți, echipament sportiv — a spus tov. Botos - dar nu folosim cum se cuvine aceste mijloace. Se organizează foarte rar „Joi ale tineretului", duminicile cultural-sportive.Mai mulți Vorbitori au arătat că organizația de bază U.T.M. trebuie să se ocupe mai mult de educarea tinerilor neutemiști, de atragerea celor mai buni tineri colectiviști, mai ales a fetelor la activitatea de organizație și obștească. Ei au arătat că organizația U.T.M. trebuie să acorde mai multă atenție muncii în rîndul fetelor, să organizeze acțiuni deosebite pentru ele și în general să le atragă la întreaga activitate a organizației U.T.M. Și asta cu atît mai mult cu cît este binecunoscut spiritul gospodăresc, de inițiativă al fetelor, capacitatea lor de a întreprinde și participa la acțiuni deosebit de folositoare atît organizației cît și lor personal.Pe baza propunerilor și sugestiilor făcute de utemiști a- dunarea generală a adoptat o serie de măsuri pentru îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul fetelor. Astfel, s-a hotărît între altele ca la căminuț cultural și la colțul roșu al G.A.C. să se organizeze unele expuneri despre prietenie și dragoste, despre căsătoria în trecut și în zilele noastre, despre zestre, să organizeze pentru fete un cerc de broderie și un cerc de artă culinară, întâlniri ale fetelor cu creatori de modele, și alte acțiuni menite să contribuie la educația comunistă, cetățenească a fetelor, la mobilizarea lor activă în lupta pentru întărirea economico-organiza- torică a gospodăriei colective.
ȘT. NECANIȚKI

Curscnții — tineri colectiviști din comuna Lovrin, regiunea 
Banat — sînt numai ochi și urechi. Lectorul cercului agro
zootehnic le spune lucruri inte resante despre caile sporirii 

producției de lapte la vaci.

Foto : AGERPRES

Z E
vadă că acolo e mult mai bine 
pentru ea. Acolo fetele de sea
ma ei erau mai vesele, mai 
bine îmbrăcate, duceau o viață 
mai frumoasă. Ea încerca me
reu să-l convingă pe bătrin să 
se înscrie in gospodărie. Dar 
bătrânul era neînduplecat.

— Dacă intrăm acolo ce-ți 
mai dau de zestre ? Că pămînt 
n-o să mai avem.

Multă vreme, tatăl Rodicăi nu 
s-a lăsat convins. Dar în cele 
din urmă a cedat.
- Bine, a zis el, dar dacă ai 

să .rămâi nemăritată să știi că 
singură ți-ai făcut-o !

La gospodărie fata a lucrat 
cu spor. Intr-un singur an și-a 
făcut mai multe lucruri în casă 
și mai multe haine decît adu
nase ea în cițiva ani dinainte. 
Și iată că s-a ivit și „mirele". 
Un flăcău colectivist, Victor Dia- 
conescu, a îndrăgit-o și pină la 
urmă a cerut-o de nefastă.

Acum, după un an de la că
sătorie, tinăra pereche Diaco- 
nescu s-a mutat in casa nouă

La Căzănești
toți tinerii citesc

Stînd de vorbă cu tovarășul 
Vasile Doroftei bibliotecarul 
din comună am aflat că și 
Căzănești, regiunea București 
este unul din numeroasele 
noastre sate în care toți tine
rii citesc. Nu m-arn mirat 
deloc deci auzind că din luna 
ianuarie 1960 și pină în luna 
decembrie la biblioteca din 
Căzănești s-au citit aproape 
6000 de cărți, că există în co
mună aproximativ 650 de ci
titori foarte sîrguincioși, că 
dintre aceștia majoritatea sînt 
tineri.

— Una din formele pe care 
le-am folosit noi pentru a trezi 
și mai mult gustul de citit în 
rîndul tinerilor a fost con
cursul „Iubiți cartea", expli
că bibliotecarul. Cum am or
ganizat acest concurs ? Păi 
mai întîi de toate, cerînd 
sprijinul organizației de partid 
din comună, am înființat co
misia concursului „Iubiți car
tea", din care, în afară de un 
profesor de limba romînă de 
la școala de 7 ani de aici, fac 
parte secretarul organizației 
de bază U.T.M. și directorul 
căminului cultural. Intr-o 
scurtă ședință comisia a sta
bilit apoi măsurile pe care 
trebuia să le luăm în vederea 
unei cit mai bune reușite a 
concursului. Și așa am pornit 
la treabă.

La prima adunare generală 

STRE A
pe care și-au făcut-o : 4 ca
mere, dușumea, acoperiș de 
țiglă și în casă mobilă de 
3.000 de lei.

Acesta a fost unul din zecile 
de exemple pe care Ie-a fo
losit comitetul comunal U.T.M. 
în munca lui de lămurire a ti
nerilor țărani individuali asupra 
avantajelor gospodăriei colec
tive și mai ales asupra „zestrei" 
tinerilor colectiviști.

Exemplele acestea le erau 
prezentate tinerilor săteni în 
diverse forme, în diferite împre
jurări, cel mai adesea la că
minul cultural, în serile în care 
se strîngeau aici tinerii.

Mai pe la jumătatea anului 
trecut, mulți țărani cu gospodă
rie individuală, împreună cu 
fiicele și feciorii lor, au fost 
invitați la căminul cultural 
unde „se va vorbi despre zes
trea fetelor".

Mai întîi li s-a vorbit despre 
cele mai tinere perechi de ti
neri colectiviști căsătoriți. Cînd 
s-au căsătorit, ce au avut la

a organizației de bază U.T.M. 
din comună secretarul organi
zației le-a vorbit pe larg tine
rilor despre însemnătatea a- 
cestui concurs și ei au luat 
astfel cunoștință de condițiile 
care se cer concurenților, ăe 
bibliografia necesară. Partici
parea tinerilor la concursul 
„Iubiți cartea" este, în fond, 
o sarcină de organizație.

Bibliotecarul a explicat apoi 
felul în care se face recoman
darea cărților ce se cer ia 
concurs fiecărui ttnăr in 
parte. Mi-a vorbit despre re
cenziile acestor cărți ținute la 
căminul cultural, despre rolul 
deosebit pe care îl au în răs
pândirea cărților cele paispre
zece cercuri de citit care au 
fost înființate în comună, 
precum și cele patru case de 
citit unde, periodic, se fac discuții interesante, în colec
tiv, asupra celor citite. Iată 
de ce atunci cind tinerii se 
prezintă în fața comisiei concursului „Iubiți cartea- răs
punsul lor la fiecare din în
trebările puse este clar și bo
gat în exemple.

Rezultatul acestei țnanct 
perseverente? Numai în ulti
ma parte a anului ce a trecut, 
peste 40 de tineri din Căză
nești au primit insignele de 
„Prieten al cărții" și trebuie 
să spunem că nu mică a fost bucuria acestora atunci cind, 
în fața adunării generale 
U.T.M., în fața tovarășilor lor 
de muncă, președintele comi
siei de examinare le-a prins 
pe piept insignele străluci
toare

Concursul acesta insă nu se 
termină odată cu înmîna- 
rea insignelor. Din con
tră, el continuă cu și mai mare 
înflăcărare. Tinerii se întrec 
mai departe intre ei la citit, 
iar alții, care nu s-au înscris 
pină atunci la concurs fac ce
rere de înscriere, așa că in 
curînd alți și alți tineri vor 
purta cu mîndrie insigna iubită de „Prieten al cărții".

DEVA (de la corespondentul 
nostru). — S-a lâ<at aeara. Pe 
ulițele și în casele comunei 
Cristur din raionul Hunedoara 
a au aprilie luminile. Grupuri, 
grupuri, fete și băieți se în
dreaptă spre căminul cultural. 
Sînt tineri colectiviști care, după 
ce și-au terminat treburile goa- 

• podăriei, vin aici «ă petreacă 
■ plăcut și instructiv cîteva ore. 
. Vin în fiecare seara. Activitatea 
I culturală organizată de comite* 
! tul comunal l .T.M. în colabo

rare cu conducerea căminillui 
cultural îi atrage tot mai mult. 
Cei mai mul ți fac parte din 
formațiile artistice și vin la re
petiții. Alții — multi și aceștia 
r- vin să asiste și să-și spună 
părerea, «au vin să joace șah.

Programul repetițiilor a înce.

început, ce au acum, ee și-au 
cumpărat, ce și-au construit, ce 
venituri au, cum trăiesc. Calcu
le precise. Apoi despre fami
liile tinere din sectorul indivi
dual. Din nou calcule, compa
rații. Balanța a înclinat, cum 
e și firesc, spre tinerele perechi 
colectiviste. 20 de case noi 
și-au construit tinerii colecti
viști. După toate cite s-au spus 
acolo, oamenii au vrut să vadă 
cu ochii lor gospodăriile tineri
lor colectiviști. Au vrut să vadă 
și cum trăiește o pereche de 
tineri colectiviști care nu și-a 
făcut casă.

— Să mergem la Silvic lui 
Diaconescu. Ea s-a măritat cu 
un flăcău cu gospodărie indi
viduală care ș-a înscris și el la 
„colectiv" I

Au fost și-au. văzut. Au văzut 
acolo materiale strînse pentru 
casa nouă pe care vor să și-o 
construiască, procurate din a- 
vansurile bănești și din vînzarea 
produselor primite ca avans. Au 
văzut și-au pipăit mobila nouă, 
ți*au trecut din mină in mină

, ia Că- 
comuna 

Rîmnica- 
aotivitdți 
colectiva

Ca în fiecare seară, 
iminul cultural din 
Dumitrești, raionul 
Sărat, printre alte 
culturale, o audiție ■ 

la radio.
Foto : S. NICULESCU

Cuvinte calde 
pentru 

cei de 18 ani

întîl- fiiceile-a

Constantin Puiulescu. președintele gospodăriei agricole colective din Priboieni. regiunea Argeș, era emoționat. Fusese invitat să vorbească la sărbătorirea celor 50 de tineri colectiviști și elevi de la școala profesională agricolă din comună, care pășeau in largul front al cetățenilor majori. Emoția președintelui era cu atît mai mare, cu cit în rîndul sărbătoriților nea și chipul fericit al lui, Măriuca.Și, cu toată emoția, spus celor sărbătoriți cuvinte calde, izvorite din inima lui de părinte, din dragostea pe care el le-o poartă acelora care au crescut și sub privirile lui. Le-a vorbit despre viața lui amară cind avea 18 ani. despre mizeria in care se zbatea satul sub regimul burghezo-moșieresc. A vorbit apoi despre anii noștri luminoși. despre grija pe care partidul și guvernul o poartă generației tinere ca și întregului nostru popor. La urmă, le-a urat multă fericire, iz* bînzi mari în viață. Apoi a luat loc la masa prezidiului. Și. împreună cu ceilalți tovarăși din prezidiu, a strîns rînd pe rînd mîinile flăcăilor și fetelor care urcau la tribună să-și primească diplomele de majorat, cadourile, buchetele de flori. în atmosfera aceea caldă, prietenească cei de 18 ani au petrecut clipe de neuitat, au ascultat fer- mecați programul brigăzii artistice de agitație, al echipei artistice, închinat lor. Tot pentru ei a cîntat pînă tîrziu taraful satului. în seara aceea din pragul Anului Nou a fost o sărbătoare de neuitat la Priboieni. Prima sărbătoare a majoratului.

put. Pe acenă « au urcat peste 
50 de tineri coriști. Se învață 
cinteeeje „Sub al păcii stindard" 
și ..Măreț pămînt al patriei iu
bite". Vine apoi rîndul dansa
torilor; repetă o suită de dan
suri rominești și mațdiiare. Echi. 
pa de teatru are în repertoriu 
piesa „Pentru fericirea poporu
lui'", în timp ce brigada artis
tică de agitație pregătește un 
program nou, cu fapte luate dia 
activitatea colectiviștilor.

Timpul programat pentru re
petiții a trecut de mult, dar ni
meni nu se îndură să plece. în 
curînd va avea loc spectacolul 
care, dacă va fi pe placul celor 
din comună, va fi prezentat apoi 
și în satele vecine. De aceea va 
trebui să nu se lase nimic de azi 
pe mîine.

■—• Să mai repetăm o dată !

carnetul C.E.C. cu 2.000 de lei 
economisiți.

Au fost impresionați de ade
vărul pe care ei pînă atunci 
încă îl mai puneau la îndoială. 
Fetele care au însoțit alaiul vi
zitatorilor se uitau cu jind la 
lucrurile, la gospodăria pe care 
și-o înjghebaseră doar intr-un 
an-doi tinerii colectiviști.

Surorile Aura, Ioana și Maria 
lui Gheorghe Luță, l-au tras de 
o parte pe tatăl lor.
- Vezi tată, noi ți-am spus 

mereu...
în săptăminile și lunile urmă

toare s-au depus la conducerea 
gospodăriei colective mai multe 
cereri ca de obicei.

Au mai avut loc și alte ase
menea întîiniri, cerute comite
tului U.T.M. chiar de tinerii să
teni cu gospodărie individuală. 
Și s-au ținut.

Zestrea e o chestiune care 
frămîntă mult g înduri le țărani
lor individuali și fiecare orga
nizație U.T.M. de la sate poate 
și trebuie să găsească formele ■ 
cele 'mai potrivite prin care să 
dea acestei întrebări un răspunr 
limpede și „pe concret".

ION TEOHARIDE 
corespondentul „Scînteii 

tineretului" pentru regiu
nea Oltenia

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Făurei, regiunea Galați, au în. 
cheiat anul* I960 cu un bilanț 
bogat: au depășit planul anual 
de producție, au executat Pe 
ogoarele colectiviștilor numai 
lucrări de calitate (ceea ce a 
dus la obținerea unor recolte mai 
mari decît media planificată) au 
economisit piese de schimb, car
buranți, lubrifiauți.

Ei au trecut pragul celui de-al 
doilea an al șesenalului hotărîți 
să obțină rezultate și mai 
bune. Pentru aceasta însă 
trebuie să lucreze mai bine, mai 
științific; trebuie, deci, să înve
țe Problema îmbogățirii bagaju
lui cunoștințelor profesionale ale 
tinerilor mecanizatori constituie 
pentru organizația de bază 
L.T.M. din S.M.T. Făurei una 
din preocupările centrale din 
iarna aceasta. Un prim obiectiv 
al planului de muncă al organi.

1 zației a fost de acum îndeplinit 
i — toți tinerii mecanizatori, fără 
! excepție, s-au înscris și frec. 
, rentează cursurile profesionale, 

care sînt acum în plină desfă- 
șurare. Organizația de bază 

i U.T.M se preocupă ca nici u,n 
! tînâr mecanizator să nu lipseas

că de la aceste cursuri și fie.
i care să folosească la maximum 
I timpul rezervat studiului.

— Este, totuși, suficient ceea 
ce am făcut pînă acum? — i-a 
întrebat într-una din zilele tre
cute. Mareei Gatea, secretarul 

' organizației de bază L.T.M. pe 
I ceilalți membri ai biroului Ar 
I fi bine să oreanizâm ceva mai 

interesant, mai mobilizator, care. 
; să «timuleze interesul față de 
: studiu al tinerilor mecanizatori. 
; Gindiți.vă. di «cutați cu băieții și 

inii ne. înt"-o ședință de birou, să 
botârim ce vom face.

A doua zi. in ședința de birou 
I la care au fo«t invitați <â parti- 
I cipe torarăși din biroul organi

zației de partid și din condu
cerea stațiunii, s^a ajuns la coii- 

| duzia că ar fi util sâ se orga- 
I nizeze un concurs: ..Cine știe, 
I cîștigă" a cărui temă sâ fie toc- 
. mai materia predată la cursu

rile profesionale
j — Ideea este interesantă — le-a 
i spus celor prezenți tovarășul Ni* 
; colae Bolocan, membru al birou, 

lui organizației de partid — 
dar. ca să-și atingă scopul, con
cursul acesta trebuie pregătit 
fără întîrziere. Pentru că nu veți 
realiza nimic dacă vă veți mul
țumi numai cu faptul că meca
nizatorii vor fi prezenți în sală 
și vor răspunde mai bine sau 
mai slab la cîteva întrehări schi
țate în fuga. In cazul acesta va 
fi o simplă formalitate. Fixați te
mele cit mai curînd, stabiliți bi
bliografia nece-ară. preocupați.vă 
permanent de pregătirea profe
sională a băieților. Concursul 
acesta trebuie să constituie un 
prilej de recapitulare a întregii 
materii predate la cursurile din 

i această iarnă.
Și așa eum i-a sfătuit comunis

tul Nieolae Bolocan. membrii 
biroului organizației de liază 
U.T.M. au trecut la organizarea 
concursului chiar din ziua aceea. 
După pfogram, s au întîlnit în. 
tr-un birou Marcel Gatea, secre
tarul organizației de bază U.T.M.^ 
Fane Toader și Mihai Petre, 
membri ai biroului organizației 
de bază U.T.M., Vasile Radu, 
președintele comitetului sindical 
din stațiune, inginerul agronom 
șef Eugen Cubici, șeful de ate
lier Gheorghe Murea și alții.

T-am găsit la lucru. Verificau 
cărțile din bibliotecă. Sînt sufi
ciente ca număr? Răspund la 
toate problemele profesionale? 
Se face o listă.

— Tovarășe inginer, ce-ar mai 
trebui să cumpărăm — întrebă 
Radu X asile, președintele comi
tetului sindical. Bani avem din 
fondul cultural.

— Să le luăm pe rînd. Mai 
întîi cărți de agrotehnică; sîn- 
tem cam săraci în această pri, 
vință Dacă vrei, notează: Agro, 
tehnica griului și porumbului, 
Agrotehnica culturilor de nutreț, 
Lucrările solului, Agrotehnica 
culturilor irigate. Și să reînnoim 
abonamentul la revista Probleme 
agricole.

— Și pentru mecanizare mai 
avem nevoie — interveni Gheor
ghe Murea, șeful atelierului me- 
canic: Noțiuni de mecanică, Teh
nologia metalelor. Mecanizarea 

I lucrărilor în zootehnie.
Se împart apoi sarcinile între

i membri: biroului organizației de 
bază L.T.M. De frecvența la

1 cursuri a tinerilor mecanizatori 
răspunde Fane Toader. Petre 
Mihai se va ocupa de pregătirea 
practică a ace«tora în atelier și 
pe platoul demonstrativ44 care 
va fi organizat în acest scop 
(este vorba de un loc, în apropie
rea sălii de cursuri, unde va fi 
adus un set întreg de mașini cu 
ajutorul cărora se vor face de
monstrații practice). Gatea Mi
hai se va ocupa de problema 
studiului individual al mecani. 
zatorilor și de prezentarea lite» 
raturii de specialitate.

El se va îngriji ca atît cărțile 
cu care este dotată acum biblio
teca, cît și cele ce se vor mai 
cumpăra, să fie cunoscute de 
toți mecanizatorii. Pentru a- 
ceasta, în sala de cursuri va fi 
afișat un panou cu titlurile 
cărților, pe specialități, și cu

Realizări în munca 
patrioticăîn activitatea organizațiilor U.T.M. din comuna N. Bălcescu, raionul Călărași, sa statornicit practica ca înaintea fiecărei acțiuni a brigăzilor utemiste de muncă patriotică să li se vorbească tinerilor despre importanța economică a acțiunii respective, despre foloasele pe care ea le aduce. Așa s-au 

petrecut lucrurile cind a fost vorba despre acțiunea de însilozare. dezinfectarea gropilor de siloz, tăiatul stufului etc. Aceasta a mărit entuziasmul tinerilor care au participat în număr mare la acțiunile întreprinse. Astfel, anul trecut brigăzile de muncă patriotică din G.A.C. N. Bălcescu au dezinfec

scurte prezentări ale lucrărilor 
mai noi. Totodată va recoman
da fiecărui tînăr mecanizator ce 
cărți să citească «i va urmări 
cum folosesc aceștia literatura 
de specialitate.

S-a stabilit și cum vor fi ur
mărite și realizate aceste sar. 
citii. Cei trei membri ai 
biroului se vor ocupa perma
nent de îndatoririle ce le au 
fost încredințate, vor sta de 
vorbă cu lectorii, cu maiștrii 
din ateliere, cu tinerii și, pe
riodic, în ședințe de birou sau 
în adunări generale deschise ale 
organizației, va fi analizat sta. 
diul pregătirii mecanizatorilor 
pentru concurs, cu c-âre ocazie 
se vor lua măsurile mecesare.

Tot ei trei, cu ajutorul agro
nomului șef și al mecanicului 
șef, vor întocmi tematica con
cursului care va fi anunțată peste 
cîteva zile.

Tematica va fi axată în îndeo
sebi pe cuno-așterea mașinilor 
noi din dotare (combina C. 1, 
semănătoarea de porumb etc.) 
și pe agrotehnica culturilor. 
Țerna centrală a concursului va 
fi preocuparea fiecărui tracto
rist pentru asigurarea unei cali« 
tăți superioare a tuturor lucră, 
rilor pe care le execută

Acum toți mecanizatorii din 
S.M.T Făurei au luat cunoștință 
de organizarea acestui concurs 
și se pregătesc să răspundă cît 
mai bine. In atelierul mecanic 
a apărut pe un panou acest a. 
nunț:

..Organizația de bază U.T.M.. 
organizează, sub îndrumarea or
ganizației de partid și cu spriji
nul conducerii stațiunii și al 
comitetului sindical, un con
curs „Cine știe, cîștigă” a 
cărui temă o va constitui ma
teria predată la cursurile 
din iarnă. Concursul urmărește 
stimularea interesului tinerilor 
mecanizatori față de ridicarea ni
velului cunoștințelor profesionale, 
față de studierea literaturii de 
specialitate. în scopul creării 
unui spirit de într-ajutorare, de 
muncă și învățătură în colectiv, 
participarea la concurs se va 
face pe brigăzi. Tematica con
cursului (care va avea loc în ju
rul datei de 15 februarie) va fi 
anunțată peste cîteva zile.

Pregătiți-va din vreme, stu- 
diați, frecventați cu regularitate 
cursurile profesionale, executați 
reparații de bună calitate.

Nici un tînăr mecanizator să 
nu rămînă în afara concursului4'.

In zilele acestea toți mecani
zatorii din S.M.T. Făurei învață.

N. SIMIONESCU

—
-A

In loc de 
explicații

Caniionu.l_ în care, fuseseră 
încărcate bidoanele cilin
drice d-e aliminiu folosite la 
transportul laptelui, a pornii 
încetișor, depârtindu-se pe 
drumul de țară abia zvin- 
tqt după ploile de toamnă, 
în urmă u rămas un tînăr de 1 
statură potrivită, smead l* 
față, verificind niștg cifre
dinlr.un carnet.

— Ce înseamnă 350 litri, 
cil ai notat acum ? — l.am 
întrebat.

— Laptele muls în dimi
neața asta.

— Dau o producție bună 
vacile pe care le îngrijiți ?

— Pînă acuma am ajuns la 
aproape 2.500 litri lapte pe 
Cap dg vacă furajată.

— Și cum st ați față de 
plan ?

— Cu 300 litri peste...
Planul a fost de 2.200 litri.

— E o producție frumoa
să, ce~i drept ! Cum o obți
neți, prin ce metode. ?

Interlocutorul mă privește 
nedumerit.

— Ae facem datoria de 
îngrijitori de animale pe cît 
putem mai bine.

Numai utit ?
— Păi?
— Văd că ai in buzunar 

o carte. Ce e?
— Nu e carte. O revistă :

„Creșterea animalelor".
— Citești ?
— Despre rația vacilor pe 

timp de iarnă.
— Și despre mai ce ? .
— Vă rog să nu vă supă- I 

rați, dar trebuie să plec ! A 
venit ora cind trebuie să 
scoatem animalele la plim
bare. Nu moi pot întiriin. 
Știți, avem un program fix 
care trebuie respectat cu 
strictețe...

Tînărul care m-a părăsit I 
fără să-mi dea explicații 
mai pe larg despre felul cum 
îngrijește el vacile pentru a 
obține producții din ce în ce 
mai mari, era Tudor Bucur 
de la gospodăria agricolă co
lectivă Livedea, regiunea 
București. Și drept să spun 
pentru lucrul acesta nu m-am 
supărat de loc. Din contră, îl 
felicit.

P. GHELMEZ

tat gropile de siloz și însilozat voluntar 500 tone furaje, au tăiat 3.000 maldăre de stuf pentru învelitul saivanului. au confecționat din lemn a- dunat prin muncă voluntară, au lipit și văruit două pu- iernițe pentru 1000 păsări, au văruit și lipit toate construcțiile din G.A.C. etc.
P. CRÎNG



Sosirea în Capitală a unor delegații 
economice din R. D. Vietnam 

Ungarăde noi Consilii ale F.D.P și R. P

(Agerpres)

Constituirea

a Republicii Cuba

Fotbal

d;n Brașov.Box

In întreaga țară, 'în numeroase raioane, orașe și comune au- avut loc plenare aie comitetelor de partid, ale organelor locale de conducere ale sindicatelor, organizațiilor tineretului. femeilor, cocpe rației și altor organizații obștești, care au desemna: reprezentanți în consiliile orășenești și raionale și birourile comunale ale Frontului Democrației Populare, in vederea alegerilor pentru Marea Adunare Națională și sfaturile ■populare.Printre consiliile F.D.P. constituite in ultimele zile sint cele din orașele Hunedoara. Petroșeni. Turnu Severin, Pitești, Botoșani, Deva, Cugir, Lupeni, Alba Iulia și altele, precum și cele din raioanele Alba, Brad, Ilia, Sebeș, Orăș- tie, Hațeg din regiunea Hu nedoara. Aramă

Băilești, Calafat, Corabia, Fi- liași, Tg. Jiu, Tr. Severin, Vîn- ju Mare din regiunea Oltenia : Vatra Dornei, Gura Humorului. Fălticeni. Botoșani, Dorohoi, Rădăuți din regiunea Suceava; Curtea de Argeș. Pitești. Rimnicu Vîlcea. Muscel din regiunea Argeș și altele.In consiliile Frontului Democrației Populare au fost desemnați reprezentanți ai organizațiilor locale de partid și de stat, ai organizațiilor sindicale, de U.T.M. și femei, muncitori fruntași, colectiviști și lucrători din sectorul a- gricol socialist de stat, militari, oameni de știință, ingineri și tehnicieni, profesori, artiști și alți intelectuali, activiști obștești, reprezentanți ai cu’te'or, gospodine.

70—2. Cel mai bun jucător a 
fost Igor Dekonsk, care a înscris 
3 puncte.

pe staaio- 
echipa se
tt orașului 
un 

in compania 
’ din prima 

campionatului olandez, 
joc echipa fotbaliștilor 
va avea următoarea componențe : 
V oinescu, Popa, Ntînweiller III, 
Staicu, Jenei, Bone, Anghel, 
Constantin, Ene II, Țircotnicu 
și Tătaru.

înaintea plecării in Brazilia, 
fotbaliștii romini vor mai sus
ține probabil un joc la Amster
dam cu o formație care urmea
ză să fie desemnată.

Astăzi în nocturnă 
nul central din Haga 
lecționată de fotbal 
București va susține 
amical f 
„A.D.O."

★

meci 
echipei 

ligă a 
în acest 

romini

Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Praga Sokolova, care 
se află în turneu în Ceylon, a 
susținut 
lombo cu 
Fotbaliștii - 
gat ambele 
7—0.

două întîlniri la Co- 
reprezentativa țării, 
cehoslovaci au ciști- 
întîlniri cu 8—1 u

Intre 1 și 5 februarie, în sala 
sporturilor de la Floreasca, fe
derația de box organizează un 
interesant turneu de selecție re
zervat pugiliștilor din catego
riile pana, semiușoară. ușoară 
și mijlocie. Acest turneu consti
tuie un. prim criteriu de selecție 
in vederea campionatelor euro
pene de la Belgrad. în cadrul 
celor 4 
box din Capitală vor avea posi
bilitatea să urmărească evoluția 
lui C. ‘
A. Farcaș (Dinamo), 
(Progresul), D Done (Metalul), 
G. Simonka (C.S.M, Cluj), Ion 
Marin (Progresul), O. Baciu 
(C.C.A.), Tr. Stuparu (Dinamo), 
P. Deca (Dinamo) și alții. Cu 
acest prilej își va face reintra
rea și maestrul sportului 
Monea (Dinamo) care va 
lua la categoria mijlocie

reuniuni amatorii de

Gheorghiu (Dinamo), 
C. Ru.su

Ion
evo-

★

!

Echipa secundă de fotbal a 
R. D. Germane a susținut două 
întîlniri amicale la Accra cu 
ec.hipa reprezentativă a Ghanei. 
Victoriile <au fost împărțite: 
primul joc echipa germană 
ciștigat
(2—1). iar în ce! de.al doilea, 
gazdele 
toare cu 2—1 (1—0).

in
a

cu scorul dc 3—1

au terminat învingă-

Hochei pe gheață

Echipa selecționată de hochei 
pe gheață a tineretului din 
l R.SN. și-a inceput turneul în 

jueind luni seara la 
yi.nnesola cu echipa ,jGophers" 

itâlii din localitate, 
sovietici au lăsat o 

impresie prin jocul 
și eficace, repu rtind o 
victorie ci* zcorul de

L(ure

7*r rapij

Baschet

in sala sporturilor din Var
șovia, s-a disputat imilnirea in
ternațională feminină de baschet 
dintre selecționatele R- P. Po
lone și Italiei Baschetbalistele 
poloneze au obținut victoria cu 
scorul de 54—50.

Handbal în 7

Joi va avea loc la Moscova 
prima întîlnire dintre echipele 
selecționate masculine de hand
bal ici 7’ ale R. P. Romine ți 
U.R.S.S., din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. In 
acest meci echipa romînă va a- 
linia o formație în frunte cu 

internaționali Redl. 
Hnat, Ivănescu

cunoscuții 
Bulgaru, 
Covaci.

Returul
disputa la 15 ianuarie la Cluj.

acestei întîlniri se

Zile de vacanță 
în tabăra de la Sinaia

nelor taberei — cei 254 
schiori s-au adunat in curte, 
intimpinâ cu drag grupul de pio 
nieri sosiți în vizită din tabăra 
de la Timișul de Sus a Școlii 
bucurestene de 7 ani nr. 102. 
Prieteniile se leagă repede. Se 
schimbă insigne și adrese.

— Pe mine mă cheamă Da
renca. Darenca Georghevici, Și 
sînt elevă in clasa a IX-a B a 
Școlii medii nr. 6 din Timișoa
ra.

— Eu mă numesc Maria Tițu 
fi sînt președinta unității de pio. 
nieri din școala...

Două prietene: Darenca blon
dă, cu ochii albaștri — Mario, 
brunetă cu codițe și ochii tot așa 
de mari, albaștri și limpezi ca 
și ai Darencăi.

In cîteva minute, în sala de 
mese, s-a înfiripat o adevărată 
întîlnire între utemiștii din ta
băra de la Sinaia și pionierii din 
tabăra de la Timiș.

Maria Preda — elevă în clasa 
a XI.a a Școlii medii nr 3 din 
Sibiu — îi salută cu drag pe 
pionieri, în numele colectivului 
taberei și apoi le vorbește des
pre mindria și cinstea de a fi 
ut emis t.

Eugenia Sava povestește pur
tătorilor de cravate roșii despre 
marele complex școlar din Bir-* 
lad, unde învață și ea, despre 
activitatea de organizație, des
pre succesele obținute la învăță
tură.

Pionierii au și ei ce povesti. 
Despre corespondența lor cu Tu. 
dor Arghezi, despre întâlnirea cu 
Iolanda Balaș, despre cele 25.000 
de kg, de fier vechi pe care 
le au trimis furnalelor din Hu
nedoara și mai, cu seamă des
pre zi lele minunate de vacanță 
petrecute in tabăra de la Timiș.

Ei

&

va

tășeasci impresiile și să caprin, 
dă în cuvintele lor simple, a- 
rintnte măcar o fărimă din recu
noștințe caldă față de Partid și 
Guvern pentru tot ceea ce au în
făptuit, pentru tinerețea lor lu
minoasă

Seara 
uniune, 
întrecut

și plină de bucurii... 
au
Și
pe

dansat cu toții la re- 
Gheorghe Ierimi s-a 
el însuți.

Aurora 
e în încurcătură

de 
de

După masă și după orele 
odihnă, activitatea în tabăra 
la Sinaia se desfășoară pe gru
pe, pe brigăzi și colective. Unii 
pleacă la plimbare în oraș, alții 
repetă cu brigada artistică pro
gramul pentru reuniunea de di- 
seară...

Aurora Varga din Lugoj se 
află în mare încurcătură Ea e 
responsabila gazetei de perete a 
taberei. Pentru numărul care 
trebuie să apară a doua zi are 
nevoie de trei articole. Și nu a 
primit mai puțin de... 17. Ele
vii din tabără vor să-și impăr-

La 15 februarie
(Urmare din pag, l-a)m. 0. în restul țării oreie începutului și sfârșitului eclipsei parțiale nu diferă mult de acelea de la București.Fenomenul eclipsei totale de soare este unul din cele njai impresionante fenomene ale naturii: în plină dimineață, pe cerul întunecat ca seara tîrziu se va vedea discul acoperit al soarelui, pe marginea căruia vor apare protuberante roșiatice, ca niște limbi de foc. Apoi se va întinde coroana solară, sub formă de jeturi alb-perlate. Stelele mari strălucitoare vor apare pe cer ca și planetele Jupiter și Saturn, care vor fi atunci la vest de soare, iar Mercur și Venus la Est. Cu venirea întunericului temperatura va scădea și va vîntul. Animalele vor fi liniștite.Bucureștiul este celzona deEclipsa
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adia ne-maimare oraș aflat în totalitate a eclipsei, începe cu răsăritul soarelui în sudul Franței, trece prin Italia centrală, prin R.P.F. Iugoslavă, R. P. Bulgaria. R. P. Romînă, peste Marea Neagră, Crimeea, sudul Ucrainei, Urali

Nicolae Hortolomei
Marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație guvernamentală economică a R. D. Vietnam. în frunte cu tov. Dang Viet Chau, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării.Delegația guvernamentală e- conomică va purta tratative cu privire la schimburile comerciale și colaborarea teh nico-științifică intre R. P. Ro mină și R. D. Vietnam.Membrii delegației au fost salutați la sosire — în Gara de Nord - de tovarășii Ana Toma, adjunct al ministrului Comerțului, Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. Anton Constantinescu. adjunct al ministrului Industriei Petrolului și Chimiei.

Au fost de față Nguyen Minh Chuong. însărcinatul cu afaceri ad-interun al R. D. Vietnam la București și membri ai ambasadei.*Marți seara a sosit tn Capitală o delegație economică din R. P- Ur gară condusă de 
iov. Valgi Peter, vicepreședin
te al Comisie: de Stat a Pia- nificării.

La sosire delegația a fost intimpinată de tov. Mauriciu Novac, vicepreședinte cl Comitetului de Stat al Planificării, precum și de funcționari superiori din CSJ>, Mi
nisterul Comerțului ți alteAu fost de tanți ai Amb< 
gare la Bucu

Vizitele delegației

repreze 
R. P . V

guvernamentale economice

Ministrul Afacerilor Exter
ne al R.P. Romîne, tovarășul 
Avram Bunaciu, a primit 
marți pe Hector Rodriguez 
Llompart, ministru adjunct al 
Afacerilor Externe, conducă
torul delegației guvernamen-

tale economice a Republicii 
Cuba și pe ceilalți membri ai 
delegației cubane.

★

eclipsă totală de soareși se termină la apusul soarelui in Siberia de nord-vest.
Referindu-se apoi la însem

nătatea științifică a eclipsei 
totale de soare și la pregăti
rile ce se fac în scopul cercetărilor științifice, prof. Călin 
Popovici a spus :Importanța științifică excepțională a eclipselor totale de soare constă în faptul că ele oferă un prilej unic de cercetare fizică a soarelui, a păturilor celor mai îndepărtate ale atmosferei soarelui. De asemenea se pot studia problemele delicate relative la mișcările Lunii și ale Pă- mîntului. aie deviației razelor luminoase ale stelelor din vecinătatea discului solar (deviație prezisă de teoria relativității) etc.La observatorul din București al Academiei R. P. Romine, aflat în zona totalității, se intenționează să se studieze structura, fotometria și polarizarea coroanei solare, se va încerca să se obțină spec-

se vor face lu- poziția și miș-trul fulger și crări privind _ cărea Lunii în timpul eclipsei.Mulți astronomi de la observatoarele din țara noastră și din alte țări au anunțat că se vor deplasa pentru lucrări, în timpul eclipsei, în diferite puncte din țara noastră.Dacă timp de multe secole eclipsele au fost considerate ca rezultat al acțiunii unor forțe divine și dădeau loc la tot felul de interpretări mistice — astăzi știința a risipit negura pe care obscurantismul din trecut o răspindea în jurul acestor fenomene. E- clipsele. prin preciziunea cu care sînt calculate de către astronomi, constituie un bun prilej de a demonstra maselor largi populare puterea atotbiruitoare a științei care, pornind de la cauzele naturale ale acestor fenomene — mișcările corpurilor cerești — reușește să le prevadă cu sute și mii de ani înainte.

In aceeași zi. ministrul Comerțului. tovarășul Gogu Ră- dulescu. a primit pe Hector Rcdriguez Ldompart, ministru adjunct al Afacerilor Externe. conducătorul delegației cubane. Alberto Mora, administrator principal al Băncii de comerț exterior din Cuba, și Armando Valdes Quesada, atașat comercial, secretarul delegației.La întrevedere a participat tovarășa Ana Toma, adjunct al Ministrului Comerțului.
★La Ministerul Comerțului au început marți tratativele intre delegația guvernamentală economică a Republicii Cuba și delegația guvernamentală economică a R. P. Romîne.S-au discutat probleme privind schimburile comerciale romîno-cubane pe anul 1961, in cadrul acordului comercial și de plăți existent între cele două țări.Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă.

I

In ziua de 3 ianuarie 1961, după o scurtă și grea suferință, s-a stins din viață acad." prof. dr. Nicolae Hortolomei. Prin dispariția lui, știința medicală rominească, invățămin- medical. au sufe- pierdere, ei fiind n inițiatorii
ease;rit o grea unul din inițiatorii și maeștrii de frunte ai chirurgiei moderne din țara noastră.Născut la 27 noiembrie 1885 in orașul Huși, acad. Nicolae Hortolomei și-a făcut studiile la Facultatea de medicină din Iași. Avind o pregătire aleasă și calități didactice deosebite a fost numit în învățămîntul superior in 1911 și a urcat prin munca sa perseverentă și pli‘ nă de abnega că a învățământului ajungind încă din conducătorul catedrei de clinica chirurgicală a Facultății de Medicină din Iași. Din 1930, acad. Nicolae Hortolomei și-a.desfășurat activitatea la catedra de clinică chirurgicală și urologică a Spitalului Colțea ; în 1952 î s-a încredințat conducerea catedrei de clini-ț că chirurgicală a Institutului de perfecționare și specializare a medicilor.Acad. Nicolae Hortolomei a des-* fășurat O prodigioasă activitate științifică. Mun- cind cu deosebită pricepere și talent, el a realizat o operă științifică valoroasă oglindită peste 300 de lucrări de specialitate unanim apreciate în țară și străinătate. Ca experimentator șj clinician. acad. Nicolae Hortolomei s-a inspirat și a aplicat cu succes metodele științei medicale sovietice. El a fost unul dintre primii oameni de știință care au promovat în țara noastră și au aplicat consecvent concepția înaintată pavlovistă în cercetarea științifică medicală.Opera sa se caracterizează prin îmbinarea cercetărilor clinice și experimentale de fiziologie și fiziopatologie. prin situarea actului operator în complexitatea funcțională a întregului organism.Bucurindu-se de largile no- sibilități create de regimul democrat popular pentru dezvoltarea științei, acad. Nicolae Hortolomei cu o excepțională forță de muncă, a abordat cele mai moderne și dificile domenii ale chirurgiei toracice, vasculare și cardiace.

Prin rezultatele vastei sale activități acad. Nicolae Hortolomei a adus contribuții esențiale la progresul științei chirurgicale romîncstiProfesor înzestrat ! rară conștiinciozitate, transmis cu dragoste de promoții de medici tințele sale, pasiunea știință, devotamentul bolnav

ție scara ierarhi- medical. anul 1922

și de o . el a zecilor i cunoș- pentru pentru Dintre numeroșii săi elevi, formați în timpul unei activități didiactice de aproape jumătate de veac, mulți sint cadre didactice universitare, cercetători științifici^ conducători de clinici și servicii chirurgicale-Pentru bogata și multilaterala sa activitate științifică, didactică și medicală, pentru meritele sale deosebite, a fost

în cele

(Agerpres)

ales în 1948 membru al Academiei Republicii Populare Romîne. De asemenea, acad. Nicolae Hortolomei a fost membru în numeroase foruri științifice din alte țări și internaționale, depunînd o activitate intensă pentru afirmarea științei medicale românești. Acad. Nicolae Hortolomei a făcut parte din Comitetul național pentru apărarea păcii în R. P. Romînă, militând pentru promovarea, ideilor de pace și prietenie între po- < poare.Pentru meritele sale deosebite, acad. Nicolae Hortolomei a fost distins cu „Ordinul Steaua Republicii Populare Romîne" clasa I, „Ordinul Muncii14 clasa I, „Premiul de Stat14 clasa I și titlul de „medic emerit11 al Republicii Populare Române.Prin încetarea din viată a acad. Nicolae Hortolomei pierdem un eminent om de știință și distins profesor, un luptător pentru progres.
PREZIDIUL ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE 

ROMINE
MINISTERULCIALE
MINISTERUL 
SECȚIA DE

RP.R.
SOCIETATEA 
INSTITUTUL 

REȘTI

SĂNĂTĂȚII ȘI PREVEDERILOR SO-1NVĂȚĂMÎNTULUI ȘI CULTURII ȘTIINȚE MEDICALE A ACADEMIEI
Realizări 

gospodărești
ȘTIINȚELOR MEDICALE DIN R.P.R. 
MEDICO-FARMACEUTIC DIN BUCU*

Bilanțul realizărilor gospodărești obținute de si'aturile populare din regiunea Hunedoara cu sprijinul țăranilor muncitori este bogat. în anul 1960 în satele, regiunii s-au terminat și dat în folosință 40 de școli noi și 12 cămine culturale, 20 de sate au fost electrificate, iar patru au fost radioficate prin contribuție voluntară a cetățenilor și cu fonduri din bugetul sfaturilor populare.în ultimele zile ale anului trecut țăranii muncitori din satele regiunii s-au întrunit în adunări populare pentru a hotărî împreună ce noi construcții de folos obștesc să înfăptuiască in anul 1961 prin contribuție voluntară.
( Agerpres )

Calitatea
(Urmare din pag. l-a)

sădescopere neajunsurile și 
fie înlăturate pe loc.

Această metodă de organi
zare a muncii -— firește mai 
există și altele — care a con
tribuit la creșterea spiritului 
de răspundere al fiecărui tî- 
năr, a ajutat ca brigada să 
sporească indicii de calitate a 
produselor livrate de ea. Re
zultatele obținute de brigada 
lui Nicolae Ștefan au deter
minat și pe ceilalți tineri din 
atelier să folosească metoda 
amintită. Astăzi noi avem 4 
brigăzi de tineret care fac ca 
piesele produse în atelierul 
nostru să poarte din ce în ce 
mai mult pecetea unei înalte 
calități".

RIDICAREA 
CALIFICĂRII

Iată acum două spicuiri din 
stenograma unei adunări ge
nerale U.T.M. din turnătoria 
de fontă.

„...La adunare au fost invi
tați șeful atelierului, ingine
rul tehnolog, maiștri, fruntași 
în producție, membri ai comi
tetului UT.M. pe uzină...

...în ultima vreme rebutul 
din atelierul nostru a depășit 
procentul admis. Cine sînt lu
crătorii acestui atelier ? Să 
ne uităm în jur, să ne uităm 
la noi, membrii brigăzilor de 
producție. Pentru ce rebutăm 
piese ? Să analizăm critic cau
zele. Trebuie spus că există 
multe lipsuri în activitatea 
brigăzilor. Cei mai mulți ti
neri din brigăzi dau rebuturi 
pentru că nu respectă proce
sul tehnologic. Și asta de 
cele mai multe ori din nepri
cepere. Există încă tineri tur
nători care nu știu rostul 
exact al unei maselote...".

Cu cîteva zile în urma au fost date în folosința 'maî multe blocuri de locuințe din ansamblul 
proiectat în fața gării Constanța, lată in fotografie o vedere a noilor blocuri.

obiectiv principal al întrecerii
întreaga adunare a dezbă

tut atunci pe larg cauzele care 
duc la rebuturi. S-au propus 
cu acest prilej măsuri pentru 
ridicarea calificării. In conse
cință, cu sprijinul conducerii 
atelierului s-au înființat 
cursuri de ridicarea califică
rii pentru diferite specialități. 
Aici au fost încadrați toți ti
nerii din brigăzile atelierului. 
Conducerea tehnico-adminis- 
trativă a repartizat ca lectori, 
pe cei mai buni ingineri și 
maiștri tineri care predau lec
ții și fac seminarii pe baza u- 
nor tematici ce reflectă actua
lele cerințe ale producției. 
Lecțiile cursurilor cuprind și 
probleme ce se ivesc chiar în 
timpul orelor de muncă. După 
fiecare rebut, tinerii care l-au 
cauzat vin la curățătorie sau 
în secția de prelucrare să cer
ceteze piesa. Cauzele rebutării 
sînt dezbătute pe larg cu toți 
turnătorii, și constituie subiec
te pentru lecțiile de la cursu
rile de ridicarea calificării.

De asemenea trebuie spus 
că pentru a ajuta munca de 
pregătire profesională a tine
rilor, pentru a întări activita
tea brigăzilor, muncitori vîrst
nici, comuniști, turnători cu 
bogată experiență ca Ion Dra
gan, Iosif Velicu, Gheorghe 
Mușat și alții au venit să lu
creze în brigăzile de tineret. 
Ei ajută ca în brigăzi să 
crească muncitori bine pregă
tiți profesional, cu frumoase 
însușiri morale.

Cercetând astăzi situația ca
lității în brigăzile de la turnă
torie se poate spune că 
prevederile adunării gene
rale U.T.M. se îndeplinesc. 
Ridicindu-și continuu califi
carea, membrii celor trei bri
găzi din atelierul de turnăto-

rie lucrează acum sub procen
tul admis de rebuturi, dînd 
produse de bună calitate.

CÎND NU CUNOSC 
BINE SARCINILE

Ei, dacă situația ar fi așa 
în toate brigăzile... Atunci 
probabil că pe adresa uzine
lor n-ar mai veni unele re- 
clamații eu privire la calitatea 
unor produse. Dar din cină 
în cînd mai sosesc și re- 
clamații. Asta înseamnă că u- 
nele brigăzi nu acordă atenția 
cuvenită calității produselor.

în brigada lui Anghel Pa
vel de la atelierul mecanic 
s-au rebutat de curînd mai 
multe capete de la pompa 
triplex. Piesele au fost strun- 
jite greșit. Controlul n-a bă
gat de seamă și astfel au a- 
juns la tratament. Abia la fi
nisajul lor s-a observat că nu 
corespund cotelor. A analizat 
brigada cauzele rebuturilor ? 
Nicidecum ! Membrii ei se gin- 
dese doar cum să arunce vina 
în spinarea altora : „La trata
mente or fi fost greșite 
poate în altă parte ?...“

La sectoarele turnătoria 
oțel și tratamente există

de pildă brigada lui Ene Con
stantin) există tineri cu o 
înaltă calificare, cu bogată, 
experiență de muncă. De ani 
de zile însă calitatea pieselor 
lor rămîne aceeași — adică a- 
ceea care mulțumește la limi
ta de jos pe cei care le folosesc. 
Tinerii din aceste brigăzi în 
loc să-și consacre mai mult 
timp schimbului de experien
ță, dezvoltării pasiunii pen
tru munca de creație, se ocupă

C O N C

în mod exagerat de unele ac
țiuni a căror organizare cade 
în sarcina organizației U.T.M., 
adică activitățile culturale, pe
trecerea timpului liber etc. Ti
nerii din aceste brigăzi tre
buie să se simtă răspunzători 
pentru calitatea produselor, să 
considere că sarcina nr. 1 a 
brigăzii de .producție este de 
a îndeplini planul dînd numai 
produse de cea mai bună cali
tate.

LUZII

sau
de 
de 

asemenea tineri care lucrează 
de mântuială, nu respectă cu 
strictețe procesul tehnologic. 
De aici pleacă rebuturi care 
se remarcă abia după 2—3 o- 
perații în sectorul prelucrătoa
re. Și tinerii care le-au rebu
tat nu răspund de ele, nu se simt vinovați.

Există și brigăzi cărora nu 
le poate reproșa nimeni fap
tul că dau produse de slabă 
calitate. Dar nici nu le pot 
lăuda pentru produse de înal
tă calitate. Nimeni nu spune 
despre ele: „uite au dat o 
piesă strașnică. N-are încă 
egal". In astfel de brigăzi (ca

Sînt 48 de brigăzi de producție ale tineretului la Uzinele „Mao Țze-dun“. Majoritatea sînt colective de muncă fruntașe in care tinerii sînt antrenați în lupta pentru îndeplinirea planului de producție la toți indicii. în mod deosebit în aceste brigăzi, se pune accentul pe realizarea unor produse de înaltă calitate.Aceste brigăzi au ajuns Ia rezultate bune prin faptul că au fost bine organizate la locul de muncă, întărite cu muncitori vîrstnici, comuniști, iar tinerii au fost încadrați la cursurile de ridicare a calificării. Rezultatele bune sînt firește legate de activitatea comitetului U.T.M. pe uzină care a știut să le organizeze munca, să le îndrume, să le conducă. Din păcate însă comitetul U.T.M. nu este perseverent în acțiunile sale. Mai multe brigăzi din secții importante lucrează încă slab. Ia în- tîmplare, nu dau toată atenția calității produselor. Ele n-au ajuns încă la rezultatele brigăzilor date aici ca exemple pozitive. fiindcă nu sint suficient îndrumate. Tinerii din aceste brigăzi nu înțeleg că principala sarcină a brigăzii este îndeplinirea atît cantitativă cît și calitativă a sarcinilor planului de producție.Comitetul U.T.M. pe uzină trebuie să îndrume organizațiile U.T.M. din secțiile unde există astfel de brigăzi, să organizeze ndunări în care să analizeze munca brigăzilor și să ia măsuri pentru întărirea lor organizatorică și profesională — să ceară sprijinul comuniștilor, muncitorilor vîrstnici cu bogată experiență de muncă. Experiența bună a unor brigăzi, a celor conduse de Pană Dumitru, Mircea Constantin și alții, poate servi ca model pentru activitatea tuturor brigăzilor care nu și-au făcut încă un titlu de cinste din calitatea pieselor pe care ei le produc. De aceea trebuie organizate schimburi largi de experiență. Ridicarea calificării prin forme variate joacă un rol important și comitetul U.T.M. trebuie să ia toate măsurile pentru ca toți tinerii să fie cuprinși într-o formă de ridicare a calificării. îndeosebi acum cînd s-a pornit la realizarea noilor sarcini de producție Pe anul 1961, munca organizației U.T.M. trebuie astfel desfășurată incit tinerii din toate brigăzile de producție să cunoască bine care este principala lor îndatorire : realizarea planului de producție cu produse de cea mai înaltă calitate.

★ ★Prezidiul Academiei Republicii Populare Romîne, Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerul învățământului și Culturii, Societatea Științelor Medicale, Rectoratul Institutului Medico- Farmaceutic din București — anunță cu profundă durere în-

cetarea din viață a academicianului dr. Nicolae Hortolomei, profesor’ al Institutului Medico-Farmaceutic din București — medic emerit al Republicii Populare Române, luptător consecvent pentru progresul științei și învățământului medical din țara noastră.
PREZIDIULUI

REPUBLICII POPULARE ROMÎNEConsiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine vă transmite condoleanțele sale în legătură cu pierderea suferită prin încetarea din viață a eminentului om de știință,
FAMILIEI ACAD. PROF. DR.Consiliu! de Miniștri al Republicii Populare exprimă profunde te pentru durerea Romine vă 

condolean-pe care o

ACADEMIEI

academician prof. dr. Nicolae 
Hortolomei.CONSILIUL DE MINIȘTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMÎNE
NICOLAE HORTOLOMEIîncercați prof. dr.
CONSILIUL DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

prin moartea acad. Nicolae Hortolomei.
Organizarea funeraliilor academicianului 

prof. dr. Nicolae HortolomeiPentru organizarea funeraliilor acad. prof. dr. Nicolae Hortolomei s-a constituit o comisie compusă din : acad, prof. dr. Ștefan S. Nicolau, membru al Prezidiului Academiei Republicii Populare Romîne, președintele Secției de științe medicale a Academiei Republicii Populare Romîne, acad. prof. Ilie Murgu- lescu, ministrul învățămîntu-
★Comisia -pentru organizarea funeraliilor acad. prof. dr. Nicolae Hortolomei anunță că sicriul cu corpul neînsuflețit al acad. prof. dr. Nicolae Hortolomei este depus în aula Institutului Medico-Farmaceutic București, b-dulDr. Petru Groza nr. 12.

lui și Culturii, prof. dr. Voinea Marinescu, ministrul Sănătății și Prevederilor Sociale, acad. Grigore Benetato, (președintele Societății Științelor Medicale, prof. dr. Theodor Bur- ghele, rectorul Institutului Medico-Farmaceutic București, prof. dr. Buțureanu Vladimir, din partea Institutului Medico-Farmaceutic Iași.
★'Accesul publicului are ioc astăzi 4 ianuarie 1961, cu începere de la ora 10 a.m.Ceremonia funebră va avea loc joi 5 ianuarie 1961, orele 14 în aula Institutului Medico-Farmaceutic București, iar înhumarea se va face la ora 16, la cimitirul Bellu.

La Marghița s-a dat marți in folosință Casa raională de cultură a tineretului. Noua instituție cuprinde o sală de festivități cu peste 300 locuri, bibliotecă, sală de lectură etc. La construcția ei, tineretul din satele raionului a prestat peste 90.000 ore de muncă patriotică.
★La invitația Comitetului de radiodifuziune și televiziune din R. P. Romînă, se află într-o vizită în țara noastră It- hiel Leon Perez, președintele Televiziunii din Cuba.Marți dimineața oaspetele cuban a fost primit de conducerea Comitetului de radiodifuziune și televiziune.

Informații
In raionul Negrești, din ini

țiativa Casei raionale de cul
tură s-a organizat o „Ștafetă 
folclorică", care urmărește 
depistarea și culegerea folclo
rului nou, existent pe terito
riul acestui raion. Ștafeta, or
ganizată pe 4 trasee, după 
cele 4 centre de îndrumare 
metodică din raion, a cules în 
primele 2 luni de activitate 
peste 200 cîntece, poezii, ci
milituri, ghicitori, strigături 
etc.

★
Violonistul Mihai Constanti- 

nescu a părăsit Cap tala plecînd 
într-un turneu în R. D. Germană 
unde, timp de trei săptămîni, 
va susține mai multe concerte 
și recitaluri.

Ru.su


Puternicele demonstrații
ale greviștilor din Belgia

In ajunul referendumului
din Franța

Gigantul combinat 
de la Krivoi-Rog, 

cel mai mare 
din EuropaKRIVOI ROG 3 (Agerpres). — TASS transmite: în bazinul de minereuri de fier de la Krivoi Rog (sudul Ucrainei) a fost construit cel mai mare combinat din Europa pentru înnobilarea cuarțitelor feruginoase. Capacitatea anuală de producție este 4.500.000 tone concentrat talifer — materie primă loroasă pentru elaborarea fontei. Combinatul a fost pus în funcțiune la 31 decembrie 1960.Noul combinat este a doua din cele cinci întreprinderi de acest tip care vor fi puse în funcțiune în bazinul de la Krivoi Rog în cadrul septe- nalului (1959—1965). Atunci cînd toate aceste întreprinderi gigantice pentru înnobilarea cuarțitelor vor fi date în exploatare, ele vor produce o cantitate de materii prime siderurgice cea extrasă astăzi da subterană din nele construite în ani de existență a bazinului de minereuri de fier de l’a Krivoi Rog, cel mai mare din lume,Noua întreprindere minieră este cea mai perfecționată din Uniunea Sovietică. Toate procesele de producție sînt mecanizate sau automatizate, în secții s-au montat instalații industriale de televiziune, ceea ce asigură dirijarea de către un serviciu de dispeceri a întregului proces tehnolo- logic de concentrare a masei de minereuri.Giganticul combinat a construit în 17 luni

lui de me- va-

egală cu prin meto- toate micei 80 de

fost
Vizita delegației 
guvernamentale 

indoneziene 
la Moscova

MOSCOVA 3 (Agerpres).— 
TASS transmite : In diminea
ța zilei de 3 ianuarie, membrii 
delegației guvernamentale a 
Republicii Indonezia, condusă 
de generalul Nasution, minis
trul Apărării Naționale, șeful 
statului major al armatei in
doneziene, au făcut o vizită 
la Kremlin președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

★La 3 ianuarie au început la Kremlin tratative sovieto-in- doneziene. Delegația guvernamentală sovietică este condusă de Anastas Mikoian, prim vice-președinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., delegația indoneziană este condusă de generalul Nasution, șeful statului major al armatei indoneziene, ministrul Apărării Naționale.

venimentele din Laos men
țin constant acest mic re
gat asiatic printre „cape

tele de afiș" n/e presei mon
diale. Ceea ce se întâmplă in 
colțul acesta îndepărtat al A- 
siei, bîntuit acum de crîncena 
furtună a războiului, are o în. 
semnalate ce depășește propor
țiile locale. Conflictul laoțian își 
are originea în amestecul groso
lan, fățiș al S.U.A. în treburile 
interne tde unui popor puțin 
numeros, sătul de război și mi
zerie, dornic Ca în sfirșit să 
guste bucuria zilelor de liniște, 
de pace. Aspirațiile pașnice ale 
laoțienilor care s-au tradus in 
domeniul politic prin formarea 
guvernului Savanna Fumma, gu
vern de orientare neutralistă pe 
plan extern și de conciliere na
țională pe plan intern, au stârnit 
nemulțumirea S.U.A. obișnuite 
să dicteze la Vientiane in ma
niera experimentată, la Seul, Tai- 
pe și Saigon. După epuizarea 
unei game, variate de subtile și 
mai puțin subtile amenințări și 
promisiuni, guvernul S U.A. a 
trecut la acțiunea de răsturnare 
a lui Suvanna Fumma. Dolarii a- 
mericani folosiți cu dărnicie au 
asigurat serviciile generalului Fu- 
mi Nosavan și ale mai multor 
ofițeri superiori laoțieni obiș- 
nuiți ai ștatelor de plată ale a. 
genturii de spionaj a lui Allen 
Dulles. Deși de obicei este mai 
discret în manevrele întreprinse, 
în cazul Laosului, Departamentul 
de Stat al S.U.A. a făcut publice 
legăturile sale cu rebelii. Aces
tora le-au fost furnizate arme, 
bani și conducători militari. In 
plus, Tailanda și alte state din 
blocul S.E.A.T.O., patronat de 
S.U.A., au intervenit cu o groso
lănie ce sfida u~anțele internațio
nale. Armamentul ultramodern 
pus la dispoziția rebelilor, tru
pele tailandeze ce au acționat în 
mod direct, acțivjtatea de sub
minare întreprinsă de spionajul 
american au permis lui Furni 
Nosavan șă obțină unele .vremel
nice succese militare. După ocu-

Entuziastă paradă la Havana 
în cinstea aniversării 

revoluției cubane
HAVANA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: In „Piaza 
Civica" cea mai mare piață 
din Havana a avut loc para
da militară a unităților ar
matei insurgente și miliției 
revoluționare populare în 
cinstea celei de-a doua ani
versări a revoluției cubane.

In tribuna din granit din 
apropierea monumentului lui 
Jose Marti se aflau președin
tele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos, primul ministru Fi
del Castro, membrii guvernu
lui cuban, conducătorii orga
nizației revoluționare cubane

— Mișcarea 26 iulie ‘— Bias Roca, secretarul general al 
Partidului popular socialist, 
șnembri ai conducerii Confe
derației oamenilor muncii din 
Cuba, oaspeți străini. Au ră
sunat solemn imnul de stat al 
Cubei, imnul Mișcării 26 iu
lie, Marsșeillesa și Internațio
nala.

Parada militară, care a de
monstrat hotărîrea poporului 
Cuban de a da riposta orică
ror agresori a durat peste 
șapte ore. După paradă, pri
mul ministru Fidel Castro, a 

rostit o cuvîntare.

La Bruxelles, Anvers, Liege și în alte orașe, zeci de mii de greviști 
au înfruntat cu curaj atacurile sălbatice ale polițieiBRUXELLES 3 (Agerpres). — Ziua de 3 ianuarie a fost marcată în Belgia de cele mai puternice demonstrații de Ia începutul marii greve a oamenilor muncii. La Anvers, Bruxelles, Liege, Namur și în alte orașe zeci de mii de greviști, infruntind cu curaj atacurile sălbatice ale poliției și jandarmeriei, au manifestat pe străzi împotriva infamului proiect de lege de „economii", împotriva politicii antipopulare a guvernului Eyskens. în pofida presiunilor guvernului și a acțiunilor spărgătorilor de grevă plătiți de acesta, greva generală continuă, luind o amploare din ce in ce mai mare.Marți dimineața străzile centrale ale capitalei belgiene aminteau de un cîmp de luptă în preajma bătăliei: la întretăieri erau postate tancuri și automitraliere. Pa-. trulau escadroane de jandarmi călare, gata de luptă. Au fost mobilizate' puternice forțe ale poliției motorizate, unități ale pompierilor cu furtunuri-

Situația din Congo
• Manifestații ale populației din Luluabourg împotriva lui Kasavubu 
și Mobutu • Eșecul încercării mobutiștilor de-a ocupa prin surprindere orașul 

Bukavu o Demascarea amestecului Belgiei in CongoLeopoldville 3 (Agerpres).— Luînd cuvîntul la 2 ianuarie la postul de radio Leopoldville, Kasavubu a declarat că intenționează să convoace la 25 ianuarie o așa-numită „conferință a mesei rotunde". După cum rezultă în mod limpede din declarația lui Ka- savubu, această conferință are menirea să modifice constituția Republicii Congo și să dea o aparență de legalitate „guvernului" lui Ileo. Kasavubu a declarat că conferința mesei rotunde va lua aceste ho- tărîri fără să țină seama de parlament, unde majoritatea covîrșitoare a deputaților sprijină, după cum se știe, guvernul legal al lui Lumumba.în relatările lor despre încercările lui Mobutu de a transforma provincia Kasai într-un cap de pod pentru invadarea de către bandele sale a provinciei răsăritene, corespondenții agențiilor occidentale de informații subliniază că populația din provincia Kasai sprijină . guvernul legal.Zilele trecute Kasavubu a vizitat provincia Kasai. Corespondentul agenției Reuter descrie în modul următor sosirea lui Kasavubu în orașul Luluabourg, orașul principal al provinciei Kasai: „Kasavubu a plecat de la aeroport în- tr-o mașină deschisă, fiind îmbrăcat într-o uniformă de paradă, plină de fireturi de aur și purtînd spadă. El a fost întîmpinat de strigătele de salut ale polițiștilor care încercau în zadar să oblige micile grupuri de oameni să demonstreze atașament față de Kasavubu".Mai tîrziu Kasavubu și Mobutu au primit la Luluabourg o paradă militară. Aproximativ 3.000 de locuitori ai Lu- luabourgului i-au întîmpinat pe bandiții lui Mobutu cu strigătele : „Trăiască Lumum-

ba!“. Corespondentul agenției Reuter relatează că de îndată ce fanfara militară a încetat să cînte, locuitorii „au intonat imnul lui Lumumba". Au fost răspîndite manifeste cu lozincile : „Jos Kasavubu și Mobutu!“, „Moarte trădătorilor !", „Trăiască Lumumba 1“,
LEOPOLDVILLE 3 (Ager

pres). — Detașamentul de pa- 
rașutiști ai lui Mobutu, care 
a încercat la 1 ianuarie să 
ocupe prin surprindere Bu
kavu, orașul principal al pro
vinciei Kivu, a fost nimicit 
aproape complet de trupele 
guvernului legal. Agenția Uni
ted Press International rela
tează că 100 de parașutiști au 
fost uciși, iar ceilalți au fugit 
în Ruanda Urundi, teritoriul 
de sub tutela O.N.U., aflat sub 
administrația Belgiei și folo
sit în prezent drept bază de 
operațiuni de către trupele lui 
Mobutu împotriva Provinciei 
Răsăritene și a provinciei 
Kivu. 30 de parașutiști ai lui 
Mobutu se află în prezent intr-un spital belgian în orașul 
Usumbura (Ruanda Urundi).

'Adepții guvernului lui Lu
mumba, scrie corespondentul, 
„sînt complet stăpîni pe si
tuație în regiunea Bukavu".NEW YORK 3 (Agerpres). 
f TASS transmite: La New York a fost dată publicității o notă de protest a secretarului general al O.N.U., Hammarsk- joeld, împotriva amestecului grosolan al Belgiei în treburile interne ale Congoului. în nota remisă lui W. Loridan, reprezentantul permanent al Belgiei la O.N.U., se spune că Belgia a violat O.N.U. în legătură permițînd trupelor butu să folosească Ruanda Urundi, aflat sub administrația Belgiei, în vederea lansării unui atac împotriva provinciei congoleze Kivu.

NEW YORK 3 (Agerpres). - 
La New York a fost dat pu
blicității raportul lui Dayal, re
prezentantul special al secreta
rului general al O.N.U. in 
Congo, cuprinzind fapte care 
dovedesc că bandele iui Mobu
tu au folosit teritoriul de sub 
tutelă Ruanda Urundi pentru a 
invada provincia congoleză Kivu.

-- •--
Glasul 

opiniei publice 
americaneWASHINGTON 3 (Agerpres). — Aproximativ 500 de fruntași ai vieții publice și politice, oameni de știință și personalități religioase de seamă din S.U.A. au cerut Congresului S.U.A. să dizolve comisia Camerei reprezentanților pentru cercetarea activității antiamericane.Ei au adresat în acest Congresului o petiție pe ziarul „Washington PostTimes Herald" a publicat-o cu litere mari pe două pagini. în petiție darea comisiei

scop care and
se cere lichi-

le pregătite pentru a împrăștia pe demonstranți.La orele 9, în fața Casei Poporului — cartierul general al sindicatelor — au început să se adune mii de greviști. S-a format o coloană de ma- nifestanți numărînd peste 10.000 de oameni. Demonstranții, purtînd panouri cu inscripții „Jos Eyskens !“ și scandînd lozinci prin care cereau demisia guvernului, s-au îndreptat spre Piața Rogier. Pe una din străzile din apropierea acestei piețe poliția și jandarmeria au atacat cu brutalitate pe demonstranți. Corespondentul agenției France Presse relatează că ,,în urma incursiunilor făcute de jandarmi, cu săbiile scoase din teacă, doi manifestanți au fost grav răniți".La Anvers 20.000 de oameni ai muncii au defilat ore întregi pe străzile centrale ale orașului. Coloane de manifestanți s-au îndreptat spre port, spre clădirile gării centrale. telefoanelor, poștei și marilor companii de navigație, unde au demonstrat împotriva spărgătorilor de grevă.
„In piața gării centrale — scrie unul din trimișii speciali ai agenției France Presse, 

demonstranții au fost atacați 
dintr-o dată de jandarmi cu 
lovituri de bastoane. Rănifii 
se prăbușeau cu capetele în- 
singerate. După ce au pus la 
adăpost pe cei zece ră
niți, manifestanții au replicat incursiunilor jandarmilor 
înarmați. Manifestanții stri
gau; „Asasini!", „Gestapo!". 
Către orele 15 o mulțime de 
oameni s-au strîns în fața 
gării. centrale privind urmele 
de singe de pe caldarîm",La Liege, 15.000 de greviști — dintre care mulți veniți din centrele siderurgice Fle- mall și Seraing — au manifestat pe străzi cu drapele roșii și purtînd sicrie cu inscripția : „Aici odihnesc ră
mășițele legii unice" (proiectul de lege cu privire la economii — n.r.). Manifestația s-a încheiat cu un mare mi-

ting la care a luat cuvîntul Andre Renard, secretar general adjunct ai Federației generale a muncii. „Noi vom 
trece la părăsirea furnalelor 
înalte, a spus Andre Renard. Hotărîrea în această privință a fost luată de comitetul de grevă. Sîntem deciși să nu în- genunchem, deoarece cauza noastră este justă”.Trimișii speciali ai agențiilor de presă apreciază că în urma incidentelor sîngeroase de la Bruxelles și Anvers situația din Belgia s-a agravat și mai mult. „Departe de a se 
ameliora — scrie corespondentul agenției France Presse 
— încordarea crește tot mai 
mult. Această încordare a 
creat în parlament o atmos
feră de criză.în această fost reluate dezbaterile lui de lege cu privire la conomii", proiect de lege prin care se urmărește urcarea impozitelor și anularea unor prevederi în domeniul asigurărilor sociale, obținute de clasa muncitoare belgiană.Datorită majorității de care dispun în parlament partidele catolic și liberal, moțiunea depusă de partidul socialist, prin care se cerea retragerea proiectului de lege, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a putea fi doptată.Ultimele știri care sosesc din Belgia arată că in întreaga țară mișcarea grevij extinde, cuprinzind noi țoare de a

atmosferă au marți la prînz asupra proiectu- ,.e-

a-

PE SCURT
(Ager pres). —

Nikita Hruș-

rezoluțiile cu Congo, lui Mo- teritoriul

MOSCOFA 3
TASS transmite: 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a felicitat 
în numele Comitetului Central al 
P.C.U.S. și ol Consiliului de 
miniștri al U.R.S.S. brigada de 
montoriconslruclori din Lenin
grad condusă de Ivan Șapovalov.

Philadelphia, In sala -„Aca
demy of music", celebra or
chestră simfonică din acest 
oraș.

PHILADELPHIA. - La 30 
șt 31 decembrie 1960, maestrul 
George Georgescu a dirijat la

DELHI. — La Bombay și-a încheiat lucrările plenara Consiliului Național al Partidului Comunist din India la care s au adoptat o serie de rezoluții referitoare la problemele actualei și ale țară. situații internaționale situației interne din

• MASURI REPRESIVE ALE GUVERNULUI • POPULAȚIA ALGE- 
RIANĂ CONTINUA MANIFESTAȚIILE • OAMENII MUNCII 

FRANCEZI SE PRONUNȚA ÎMPOTRIVA REFERENDUMULUIPARIS 3. — Corespondentul Agerpres transmite : Pe măsură ce se apropie ziua de 8 ianuarie, autoritățile franceze din Algeria intensifică măsurile militare și mobilizează importante contigente ale poliției, jandarmeriei și armatei. După cum menționează agenția France Presse, la 3 nuarie guvernul francez a chemat marinarii aflați permisie la unitățile lor flota franceză din Meditera- na pentru a-i trimite urgent la Mers-el-Kebil. în același timp, la Alger și în celelalte orașe din Algeria, autocamioane militare patrulează pe străzi zi și noapte. Soldații Legiunii Străine franceze și parașutiștii opresc la încrucișări de drumuri și percheziționează minuțios nu numai populația locală ci și toate autoturismele și autocamioanele particulare.în ciuda puternicei concentrări de trupe în orașele algeriene, manifestațiile de protest continuă fără încetare. în noaptea de 2 spre 3 ianuarie în cartierul musulman Cas- bah din Alger a avut loc o demonstrație a femeilor musulmane sub lozincile: „Trăiască Ferhat Abbas!“, „Abbas 
la putere!“, „Trăiască Algeria 
musulmană!“.Agenția France Presse subliniază că la Alger „nimeni 
nu doarme, totul se desfășoa
ră sub o puternică tensiune".

ia- re- în din

Uniunea generală a studenților musulmani algerieni a adresat la 3 ianuarie un apel în care cere tuturor celorlalte organizații ale studenților din Algeria să întreprindă o vastă campanie de boicotare a referendumului de la 8 ianuarie. Numeroși observatori din capitala Franței subliniază că starea de spirit care se manifestă în rîndurile populației musulmane din Algeria nu este străină de cauzele care au determinat călătoria fulger a primului ministru Debre în Algeria, precum și întîlnirea ministrului de război, Messmer cu șefii militari din Alger și Oran.Răspunzînd campaniei cercurilor reacționare și clericale, în cartierele industriale ale Parisului muncitorii francezi duc o vastă activitate de propagandă pentru un răspuns negativ la referendum.800 de muncitori de la uzinele „Renault" din Billancourt s-au adresat tovarășilor lor de muncă și organizațiilor sindicale „Force Ouvriere" și „C.F.T.C." cerîndu-le să voteze împotriva referendumului. La uzinele de aviație „Dassault" numeroși muncitori s-au pronunțat de asemenea pentru „Nu". Manifestații împotriva referendumului au mai avut loc la uzinele „Thompson" din Nanterre, la uzinele „Air-Equipement", „Vero-Solex" din Courbevoie și „Chausson".

Necazurile studenților elvețieni

S. U. A. — iată adevăratul vinovat 
pentru sinuoasele evenimente din Laos

• EVOLUȚIA SITUAȚIEI MILITARE DIN LAOS ALARMEAZĂ CERCURILE AGRESIVE DIN S.U.A,
• PREGĂTIRILE RĂZBOINICE ALE TRUPELOR AMERICANE IN VEDEREA UNEI NOI INTER

VENȚII IN LAOS

parea capitalei țării, orașul Vien
tiane, de către rebeli, aceștia dă
deau publicității lăudăroase de
clarații despre pretinsa zdrobire 
a trupelor guvernamentale și a 
forțelor Patet Lao. Dar nu se us. 
case bine cerneala cu care min
cinoasele declarații fuseseră ti
părite, cind rebelii aflați în 
slujba S.U.A. au primit lovituri 
zguduitoare. In zilele din urmă 
trupele guvernului legal al Lao- 
sului împreună cu unitățile de 
luptă Patet Lao au eliberat im
portante teritorii în provinciile 
din nordul .și estul Laosului. 
„Forțele Patet Lao atacă acum 
în toate sectoarele și au tăiat le
găturile terestre între cele două 
capitale — Vientiane și Luang 
Prabang" — relatează agenția 
pariziană „France Presse". Ace
eași agenție anunță ci trupele lui 
Kong Le fi forțele Paiet Lao au 
început ofensiva împotriva capi
talei regale Luang Prabang. Mo

ralul trupelor lui Nosavan, arată 
agenția pariziană, este foarte scă
zut. La Vientiane domnește alar
ma. Oamenii lui Nosavan fug în 
Tailanda, fără a uita bineînțeles, 
prețioasele valize.

Lăudăroșii agenfi americani 
s-au trezit cuprinși de panică.

Z
iarul londonez „Daily 
Mail" îl califică pe 
Boun Oum, șeful „gu

vernului" impostor al rebe
lilor laoțieni, drept ușuratic, 
lacom, bețiv și afemeiat.

„Mai curind poftele de 
desfrinat decît setea de glo
rie militară l-au minat pe 
Boun Oum atunci cind el a 
intrat in Vientiane acum 
două săptămini. Prințul pre
mier preferă să aibă drept 
comeseni la dejun invitați de 
la cabaret", scrie ziarul bri
tanic.

Organizatorii blocului agresiv 
S.E.A.TO. încep să se văică
rească.

Evoluția luptelor militare a 
stârnit alarmă în S.U.A. Riposta 
hatărită dată de forțele patrio
tice din Laos clicii Nosavan — 
Oum încurca planurile elaborate 
la Washington. Atunci s a cău
tat o nouă formulă pentru o in
tervenție directă a armatei ame
ricane în Laos. Din învechitul 
arsenal al calomniilor anlisovie- 
tice a fost scoasă la iveală „plin- 
gerea" cu privire la o prelinsă 
„invazie" a U.R.S.S. și R. D. 
Vietnam în Laos. Minciuna este 
atît de evidentă și de grosolană, 
falsul este atît lipsit de abi
litate, incit S.U.A., s au trezit în
tr-o situație penibilă : nici mă. 
car aliații aprapiați nu dau cre
zare născocirii. Dimpotrivă, 
cercuri influente din Anglia și 
Franța făcînd publice divergen
țele cu S.U.A. îndeamnă la pru-

O bază a unei unități Patet Lao situată in partea nordică a Laosului.

dență fi amintesc mai mult sau 
mai puțin discret că în fața o- 
menirii întregi S.U.A. s.au com
promis prin modul în care au 
intervenit în Laos. Un purtător 
de cuvînt al guvernului britanic 
a precizat în mod oficial că gu
vernul londonez „nu are dovezi 
că unități ale armatei regulate 
nord-vietnameze ar fi trecut fron
tiera Uriașului sau că ele ar par
ticipa la lupte". De altfel, după 
cum relatează agenția „Reuter", 
„surse diplomatice din Washing
ton subliniază că după informa
țiile pe care le dețin nu există 
încă probe concrete ale unei in
tervenții străine în Laos (e vor
ba de acuzațiile împotriva țărilor 
socialiste, n. n.) care să poa
tă să fie convingătoare pentru 
S.E.A.T.O. sau O.N.U.".

Dar zarva fățarnică pe care o 
întreține Washingtonul trebuie 
să ascundă pregătirile militare 
pe care S.U.A. le jac spre a in
terveni în Laos. Importante efec
tive militare americane, navale, 
terestre și aeriene, sînt concen. 
trate în apropierea Laosului (re
latează agenția U.P.I.). Pe insu
la Okinawa au fost pregătite de 
luptă forțe din care face parte 
un grup de parașutiști care poate 
folosi arma atomică — anunță 
U.P.I. Un mare număr de soldați 
tailandezi îmbrăcați în uniforme 
laoțiene au fost aduși să comple
teze trupele lui Nosavanf rela
tează postul de radio „Vocea 
Laosului"). S.E.A.T.O. se pregă. 
teste pentru o răfuială cu pașni
cul popor laoțian.

Declarația lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., făcută la re
cepția de la ambasada Cubei la 
Moscova că „trebuie să fie stins 
la timp focarul periculos al in
cendiului care se aprinde în 
Laos, să fie convocată de urgen
ță o conferință a statelor după 
tipul Conferinței de la Geneva 
din 1954, și să se reia activi, 
tatea Comisiei internaționale pen
tru Laos" a fost primită cu deo
sebită atenție în lumea întreagă. 
Numeroase cercuri ale opiniei 
publice mondiale se pronunță 
pentru reluarea activității Co
misiei internaționale de supra
veghere și control din Laos.

Opinia publică mondială nu 
poate fi derutată de provocările ' 
cercurilor agresive din occident. 
Popoarele sînt conștiente de 
faptul că S.U.A. poartă răspun
derea pentru agravarea conflic
tului din Laos și că atâta vreme 
cit nu încetează amestecul ame
rican pacea m poate sfi restabi
lită în această țară greu încer
cată.

EUGENIU OBREA

Pentru studenții Universității 
din Geneva găsirea unei lo
cuințe este o problemă greu 
de rezolvat, mai ales pentru 
cei lipsiți de mijloace mate
riale. Serviciul de încartiruire 
al Universității elvețiene a 
făcut un apel public la acor
darea de locuințe studenți
lor. Cei ce trăiesc de pe 
urma speculării caselor de 
locuit ș-au dovedit a fi Insen
sibili. în această situație au 
trebuit să fie improvizate 
niște dormitoare puțin obiș
nuite. In unele din aceste 
dormitoare cu fost instalate 
cite... 80 de paturi. Cu toate 
acestea ele au fost foarte 

solicitate.
Foto : PHOTOPRESSZURICH

„Cercetări

Eroii Pacificului se pregătesc 
să devină specialiști cu o înaltă 

calificare
MOSCOVA 3 (Agerpres). — 

TASS transmite: Cei patru 
marinari eroi Ashat Ziganșin, 
Filip Poplavski, Anatoli Kriu- 
cikovski și Ivan Fedotov, care 
au navigat timp de 49 de 
zile pe Oceanul Pacific și au 
fost salvați de o navă mili
tară americană, învață în 
prezent pentru a deveni spe
cialiști cu o calificare înaltă

Ziarul „Krasnaia Zvezda" 
relatează că Ziganșin, Poplav- 
ski și Kriucikovski urmează 
cu succes cursurile școlii

navigație Lomonosov, pregă- 
tindu-se să devină mecanici 
de vas.

Ivan Fedotov a hotărit să-și 
consacre activitatea flotei flu
viale. El învață la școala flu
vială din orașul Blagovescenk 
(Extremul Orient sovietic).

Conferintă a1
tineretului american

de

istorice"
în variantă vest-germană

O
ricit ar încerca 

Herr Adenauer 
să ascundă 

realitatea, 
dezmint
Propaganda nazistă 
se face în mod ofi
cial și din ce in ce 
mai intens in Ger
mania occidentală. 
Această otravă este 
inoculată in special 
tineretului in mir 
șave scopuri revan
șarde.

De curind, 
englez „TIMES 
lata un caz tipic 
„educație" made 
Bonn. Un băiat 
16 ani captivat 
ideea călătoriilor mo- 
ritinue și dornic 
devină 
intrat 
bibliotecă 
din Stuttgart 
cerut

faptele il 
categoric.

ziarul 
" re

de 
in 

de 
de

să 
marinar a 

in principala 
publică 

și a 
cărți despre 

vase și navigație. Și, 
bineînțeles, a pri
mit. Cărți voluminoa
se, cu coperte lă
cuite. Dar ce scrie 
în ele ? Este sufi
cient să amintim nu
mai una dintre căr
țile primite și intitu
lată „Cu periscopu! 
spre sud" pentru a 
vedea în ce spirit 
oficialitățile vest-ger- 
mane „educă" tînă- 
ra generație. Cartea, 
o povestire ce glori
fică flota hitleristă, 
este presărată cu

pasaje ca acestea : 
„Supunindu-ne în 
mod necondiționat și 
îndeplinindu-ne per
manent datoria îl 
salutăm pe Adolf 
Hitler fuhrerul nostru 
și comandantul su
prem al Wehrmach- 
tului".

îngrijorat și indig
nat, tatăl băiatului, 
om care a cunoscut 
ororile fascismului și 
care nu dorește să-și 
vadă fiul ajuns un 
asasin educat după 
rețetele hitleriste, a 
trimis cărțile secre
tarului sindicatului 
din care face parte. 
Acesta - indignat - 
a adresat o plingere 
autorităților. Ziarul 
citat arată că cer
cetări făcute la bi
blioteca amintită și 
la alte biblioteci 
din landul vest-ger- 
man Baden Wiirt- 
temberg au putut 
demonstra existența 
in rafturi a multor 
asemenea cărți. Dar 
autoritățile nu 
mai că nu — 
măsuri de 
a acestei 
turi otrăvitoare, ci au 
căutat chiar să just- 
tifice reînvierea na
zismului. La o inter
pelare în parlamen
tul landului in legă
tură cu această pro
blemă, arată „Ti
mes", guvernul din

nu- 
au luat 

înlăturare 
macula-

Baden Wiirtternberg 
a răspuns că propa
ganda de război na
zistă trebuie să fie 
permisă fără restric
ție deoarece... este 
necesară în vederea 
cercetărilor istorice I

Oamenii lui Ade
nauer au reușit să 
bată un nou record 
de cinism. Deci, re
nașterea fascismului, 
refacerea Wehrmach- 
tului, reînvierea ten
dințelor revanșarde, 
deci toate acestea 
nu sînt altceva de- 
cît... simple cerce
tări istorice.

Propaganda odioa
să menită să trans
forme tineretul vest- 
german în carne de 
tun, tot „cercetare 
istorică" este ?...

N-ar strica intr-a
devăr ca domnii de 
la Bonn să întreprin
dă niște cercetări 
istorice. Și anume 
să cerceteze sfirșitul 
lui Hitler, sfirșitul a- 
venturilor războinice, 
revanșarde ale odio
sului dictator și să 
tragă concluzii din 
amarnica infringere 
suferită de el.

Această soartă îi 
așteaptă pe toți cei 
ce vor păși pe dru
mul parcurs cindva 
de Hitler.

La Chicago s-au încheiat lucrările conferinței tineretului american care a discutat posibilitatea creării in viitorul apropiat a unei organizații naționale de luptă pentru pace și pentru un viitor mai bun al tineretului american.Cei aproximativ 100 de delegați din toate colțurile țării au adoptat o declarație care cheamă la luptă pentru a se asigura dreptul la învățătură potrivit aptitudinilor, nu în funcție de posibilitatea de a plăti taxe școlare, pentru dreptul la muncă și învățătură al tinerilor negri și al celorlalți reprezentanți ai minorităților naționale.încă înainte de deschiderea conferinței Hoovver, directorul Biroului federal de investigații, a pretins că aceasta este „condusă și inspirată de comuniști”.Clădirea în care s-a desfășurat conferința a fost înconjurată de poliție.
Rezoluția 

Congresului 
Federației studenților 

din țările 
Africii negre

GH. PURCAREA

C, ongresul 
dențiloi 
cii negre care

Franța a adoptat o 
în care condamnă 
neocolonralistă dusă 
cident și îndeosebi 
Unite". Delegații la 
care s a încheiat la Paris, 
chemat popoarele africane 
rupă toate legăturile cu puterile 
coloniale.

! Federației stu- 
<r din țările Afri- — ---- țn

rezoluție 
„politica 
de Oc- 

de Statele 
congres, 

au 
să
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