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Orâgănești-Vlașca 
complet colectivizat
în raionul Drăgănești-Vlaș- 

ca, regiunea București, o dată 
cu înființarea de gospodării 
colective și în satele Chiriacu 
și Beiu agricultura este co
lectivizată.

Rezultatele bune obținute 
de gospodăriile colective din 
raion ca și din celelalte ra
ioane ale regiunii București 
au constituit un puternic în
demn pentru întovărășiți de a 
trece în gospodării colective. 
In anul trecut, de exemplu, 
deși condițiile climatice nu au 
fost favorabile, colectiviștii 
din satul Călugăru au recol
tat în medie de pe fiecare 
hectar cite 1.740 kg grîu și 
peste 2.700 kg porumb.

Intovărășiții s-au convins 
practic de posibilitățile mari 
pe care le are gospodăria co
lectivă în dezvoltarea multi
laterală a producției agricole 
și mărirea averii obștești și 
cu prilejul vizitelor făcute în 
gospodăriile colective din Va
lea Roșie, Grosu, Livedea, 
Coșereni, Putineiu, Storobă- 
neasa și altele. Ei au văzut că 
producțiile mari de cereale 
obținute au permis colectiviș
tilor să dezvolte puternice 
sectoare zootehnice, să ridice 
numeroase construcții pro
prietate obștească.

Aceste rezultate au fost 
larg popularizate în rîndul 
întovărășiților. Ca urmare, in 
ultimele luni ale anului tre
cut, mii de țărani întovără
șiți au intrat pe baza liberu
lui consimțământ, în marea 
familie a colectiviștilor. Acum 
peste 17.000 de familii unite 
în 34 de gospodării colective 
lucrează în comun o suprafa
ță de 48.600 hectare.

(Agerpres)
-----

lată în fotografie cîțiva din cei 
mai tineri cititori ai bibliotecii 
căminului cultural din comuna 
Dumitrești, raionul Rm. Sărat 
Ei găsesc la bibliotecă lectură 

după placul lor.

Frolelar! cfin toate țările, uniți-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
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PE URMELE
CALITĂȚII

RAID’JL POSTULUI UTEMIST DE CONTROL DE LA SECTORUL TURNĂTORIE 
AL UZINELOR METALURGICE DIN TIRGOVIȘTE

Ihemistul Octaricn Imbrea 
oe ta O-S.M. nr. 2 a Combi- 
nctaiui siderurgic Hune- 
cccta. ridiandu-și neconte
nit ce-, iscarea, încep 'este 
cu succes, in momentul de 
feți fcneția de prim mai

stru.

La turnatoria de oțel a Uzinelor metalurgice „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej*4 din Tirgoviște, problema creșterii perma
nente a calității produselor preocupa îndeaproape pe 

membrii colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri. Pentru 
a sprijini colectivul în rezolvarea principalei probleme care 
sta azi in fața lucratorilor de la turnatorie, îmbunătățirea con
tinuă a calității pieselor turnate, colectivul postului utemist de 
control, sprijinit și îndrumat de comitetul U.T.M., a hotărit de 
curind să organizeze un raid pentru stabilirea 
la rebuturi sau la piese de slabă calitate.

Colectivul postului utemist rfe control s-a 
ducerea atelierului asupra problemelor spre 
îndrepte îndeosebi atenția.

Socotind folositoare experiența acestui post
reproducem o parte din materialele publicate la gazeta postu* 
kii în urma raidului întreprins pe tema calității produselor.

cauzelor care duc

consultat cu con- 
care trebuie să-și

utemist de control

Cîteva cauze

...ți cîteva propuneri
Pe baza constatări

lor făcute, postul ule- 
mist de control face 
următoarele propu
neri :

C afect icul posUdui utensț de 
ifewv exlile. 

tec cu toce-
rițul ION DRAGNEA, șeful sec
torului. Considerind că lucrurile 
aflate sînt interesante pentru toți 
muncitorii din cadrul sectorului, 
publicăm cîteva spicuiri din re
latările tovarășului Dragnea.

...în multe luni ale anului 
1960, procentajul de rebuturi a 
depășit coeficientul admis. Au 
fost cazuri cînd piesele ne-au 
fost returnate de la alte secții 
din cauza unor < 
nare.

Cauzele sînt i 
atelierul nostru 
trecu’ ^yai mulți 
școlii profesionale, 
n.au ajuns încă să-și însușească 
o experiență prea bogată, toate 
cunoștințele necesare și de aceea 
mai trebuie să învețe. Uneori 
însă ei au față de învățătură O 
atitudine superficială, se mulțu
mesc cu ce știu, lipsesc de la 
cursurile de ridicare a calificării.

defecte de tur.

mai multe. In 
au venit anul 

absolvenți ai 
Firesc, ei

Intilnirea tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej
tu membrii delegației guvernamentaleeconomice tubane

Așa proeedeaxâ. de Dia-
oaneseu Ion, Popescu Nîcolae, 
Săvescu Gh. și alții.

...Meseria de formator sau de 
turnător cere multă disciplină la 
locul de muncă. Nerespectarea 
unor prevederi tehnologice, ori- 
cît de neînsemnate ar părea ele 
la prima vedere, lipsa de aten
ție, duc în mod sigur la rebut. 
Și la noi mai sînt tineri care, 
întârziind de la lucru sau absen- 
tînd încearcă apoi să-și „recu
pereze" timpul lucrînd în grabăj 
de mîntuială, fără atenție. Și e- 
vident, formele de turnare rea
lizate de ei sînt de calitate scă. 
zută, multe chiar rebut Așa pro
cedează tinerii Matei Ștefan, 
Preda Mircea,. Iliescu Ion și alții.

...Cred că pentru îmbunătățirea 
muncii tinerilor, organizația 
U.T.M. ar trebui sași concen
treze tot mai mult atenția în di
recția educării răspunderii față 
de muncă a tinerilor nou sosiți 
în uzină. Pentru aceasta ar pu
tea să ceară mai mult ajutorul 
conducerii atelierului și să orga, 
nizeze diferite discuții pe margi
nea comportării în muncă a unor 
tineri. Discuțiile organizate în 
mod operativ în cadrul brigăzilor 
de producție ale tineretului pe 
marginea calității pieselor sînt 
bune și' vor trebui să fie perma
nentizate. Fiind organizate însă 
în pauze, deci într un timp prea 
scurt, limitat, eficacitatea lor nu 
este încă întotdeauna cea scon
tata. De aceea,
ga ni zarea lor ar 
sfîrșitul zilei de

...Organizația
bui, cred, de asemenea să dea 
o mai mare atenție mobilizării 
tinerilor la cursurile de ridicare 
a calificării.

Munca noastră cere din partea 
tuturor tinerilor muncitori, teh
nicieni și ingineri o și niai bună 
specializare, o și mai puternică 
întărire a disciplinei la locul de 
muncă.

• Pentru o mai 
bună organizare a 
locului de muncă 
propunem să se 
creeze brigăzi de 
producție ale tine
retului pe schim
buri. Actuala for
mă de organizare a 
brigăzilor (membrii 
unei brigăzi sint 
impărțiți în 3 echi
pe, pe schimburi, 
și nu se pot în
tâlni niciodată), nu 
dă posibilitatea u- 
nui control perma
nent și eficace, nici 
a unui ajutor con
cret din partea con
ducerii brigăzii.

cu materiale de 
calitate, necesare 
pregătirii forme
lor de turnare pro
punem conducerii 
întreprinderii să ia 
măsuri pentru îm
bunătățirea 
la secția 
rație.

muncii 
prepa

conti-• Pentru 
nua ridicare a ca
lificării tinerilor 
muncitori postul u- 
temist de control 
propune :

— tinerii Matei 
Ștefan. Preda Mir
cea, Iliescu Ion. 
Gore Ion II, Zam
fir Ion II, Radu Pe
tru, Zosin Mircea, 
Popescu Nicolac, 
Săvescu Gh. și Dia- 
conescu Ion să lu
creze sub controlul 
direct al unor mun
citori mai vîrstnici, 
fruntași in produc-

poatăție, care să 
să-i ajute astfel în
deaproape.

— pentru ridica
rea calificării tine
rilor care urmează 
cursurile școlilor 
medii să se creeze 
un colectiv de teh
nicieni și ingineri 
care, ajutindu-i pe 
tineri la locul de 
muncă, să le dea 
mai multe îndru
mări tehnice por
nind de la lipsurile 
observate in munca 
lor. să ie indice li
teratura tehnică de 
specialitate pentru 
studiul individual.

® Să se creeze o 
„vitrină a rebuturi
lor* 13 care să poa
tă fi expuse piesele 
de proastă calitate, 
precum și numele 
celor le-an
produs.

socotesc că or- 
trebui făcută la 
muncă.
U.T.M. ar tre.

Cu prilejul vizitei în orașul 
Brașov a delegației guverna
mentale economice a Republi
cii Cuba, conducătorul dele
gației, Hector Rodriguez Llom- 
part, ministrul adjunct al A- 
facerilor Externe, și coman
dantul Alberto Mora, director 
al Băncii de Comerț Exterior, 
s-au întîlnit cu tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim 
secretar al C.C. al P.M.R., Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romine, și A- 
lexandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R.

Cu această ocazie tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe

dru Moghioroș s-au întreținut 
cordial cu membrii delegației 
cubane care duc tratative eco
nomice cu țara noastră.

Tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a transmis cu acest 
prilej calde salutări primului 
ministru al republicii Cuba, 
Fidel Castro, și urări de 
succes eroicului popor cuban.

(Agerpres)

• Pentru o mai 
bună aprovizionare

Farmecul iernii .
Foto : BIRO LADISLAU

SĂRBĂTOAREA
Maurer și Alexan-

Zile de vacanță
Fiecare zi de vacanță con

stituie pentru pionierii și ele
vii bucureșteni, ca și pentru 
cei din întreaga țară, un pri
lej de noi bucurii, de partici
pare la numeroase activități 
menite să contribuie la îmbo
gățirea cunoștințelor însușite 
de ei în școli.

Zilnic la Palatul pionierilor, 
în perioada dintre 3 și 10 ia
nuarie, are loc tradiționalul 
carnaval la care pionierii din 
diferite raioane ale Capitalei 
petrec clipe minunate. La clu
bul sindicatului muncitorilor 
din învățămînt, la cluburile 
„Grivița Roșie", „Republica" 
la casele de cultură ale tine
retului, în școli etc. s-au or
ganizat serbări ale pomului 
de iarnă.

La clubul „Grivița Roșie", 
elevii șl pionierii din acest 
raion au vizionat filme, au 
participat la un concurs „Dru
meții veseli" cu tema „Reali
zările regimului nostru de de
mocrație populară", la o sea
ră științifică intitulată „Din 
realizările și perspectivele cu
ceririi spațiului cosmic", av 
vizitat muzeul „Din trecutul 
de luptă al muncitorilor ce
feriști", au luat parte la seri 
de basme, concursuri de șah 

tenis de masă.

INTRĂRII IN UZINAU A.

Florile au fost primii emisari ai senti
mentelor cu care au fost întâmpinați ti
nerii în uzină...

Ideea de a-i sărbători pe ab
solvenții școlii profesionale 
care pășesc pe poarta uzinei 
ca muncitori calificați nu ne 
aparține nouă, ci utemiștilor 
de la Uzinele „23 August" din 
București; noi însă am îmbră
țișat-o cu entuziasm pentru 
frumusețea ei, pentru prilejul 
în plus pe care ni-1 oferea de 
a ne manifesta grija și dra
gostea față de cei mai tineri 
muncitori ai uzinei. Dar mai 
ales, pentru a-i ajuta să înțe

leagă și mai pro
fund însemnătatea 
evenimentului — 
intrarea lor în 
rîndurile clasei 
muncitoare — mo
ment de neuitat 
în viață. Pentru 
această sărbătoare 
s-au pregătit deo
potrivă și cei 59 
absolvenți ai Șco
lii profesionale 
textile care au 
lărgit în anul a- 
cesta colectivul 
nostru de munci
tori și utemiștii 
din uzină. Primii 
au depus eforturi, 
demne de laudă, 
de a se încadra 
de la început în 
ritmul înflăcărat 
de muncă carac
teristic uzinei, iar

ceilalți, pe de o parte i-au 
sprijinit și susținut în acest 
efort, iap pe de altă parte au 
pregătit și organizat pînă în 
cele mai mici amănunte fes
tivitatea.

Și iată-ne sărbătorindu-i !
In frumoasa sală a clubului 

uzinei s-au adunat într-una 
din după-amiezile trecute, ab
solvenții, directorul întreprin
derii, secretarul comitetului 
de partid, muncitori vîrstnici,

ingineri, maiștri din secțiile 
unde lucrează absolvenții, un 
număr mare de utemiști și ti
neri, directorul școlii profe- 
sibnale și mulți profesori. 
Peste 400 de tovarăși din uzi
nă - au venit să-i sărbăto
rească pe cei ce au intrat în 
rîndurile clasei muncitoare. 
Primele scaune din sală au 
fost rezervate exclusiv săr
bătoriților.

— Terminasem ucenicia și 
împreună cu alți tineri am ve
nit să mă angajez în uzină - 
le spunea tinerilor de la tri
bună bătrînul muncitor Ale
xandru Rațiu. Pe atunci ea 
aparținea baronului Noiman. 
Era ca și acum, iarna, eram 
prost îmbrăcați și frigul ne 
pătrundea prin hainele sub
țiri. Dar porțile uzinei au ră
mas închise multă vreme pen
tru noi. Baronul ne-a trimis 
vorbă că sîntem prea mulți și 
n-are nevoie de noi ; la ce să 
ne angajeze cînd și așa va 
concedia un număr mare de 
muncitori ? Și totuși, stăteam 
mai departe la porțile uzinei 
așteptînd angajarea deși știam 
ce ne așteaptă : muncă istovi
toare de 10-12 ore pe zi. sala
rii de mizerie și la cheful pa
tronului, șomajul. Pe voi cum 
v-a primit uzina ? Fiecare a 
avut locul său rezervat con
form calificării primite în 
școală: căminul uzinei i-a 
găzduit pe cei care nu locuiesc

în oraș, cantina vă servește 
în fiecare zi o masă gustoasă 
și hrănitoare ; toate acestea 
trebuie prețuite...

Tovarășul Florea Mihai — 
secretarul comitetului de 
partid din uzină, i-a felicitat 
pe tiaerii muncitori, le-a vor
bit despre grija partidului și 
guvernului pentru tînăra ge
nerație, despre felul în care 
se dezvoltă aceasta în condi
țiile socialismului. Secretarul 
comitetului de partid le-a 
vorbit despre înaltul titlu de 
muncitor, despre, răspunderea 
pe care o implică calitatea de 
membru al celei mai înaintate 
și revoluționare clase, al cla
sei muncitoare, clasă condu
cătoare astăzi în patria noa
stră. Apoi au vorbit directorul 
școlii și inginerul loan Șiclo- 
van, fost muncitor și el, și 
mulți alții.

încercînd să exprime senti
mentele lui și ale colegilor 
săi, emoția trăită cu prilejul 
acestei festivități neobișnuite,

LUCREȚIA ZOGOREANU 
secretara comitetului V.T.M., 

Uzinele Textile „30 Decem
brie"-A rad

(Continuare în pag. 4-a)
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Au terminat 
reparația 
utilajelor 
agricole

Stațiunile de mașini și trac
toare Chitila și Sibioara au ter
minat repararea utilajelor a- 
gricole prevăzute a fi folosite 
în campania agricolă de primă
vară. Numeroase alte unități 
execută in aceste zile ultimele 
lucrări la tractoarele și mași
nile aflate in reparație.

(Agerpres)

---- •-----

Prin munca 
patriotică 

a tineretului
Numeroși tineri din uzinele, 

fabricile, șantierele și instituțiile 
regiunii Iași, pot fi văzuți a- 
proape zilnic, după orele de 
program, intrecindu.se cu elan 
în munca patriotică. încadrați 
în peste 2.000 de brigăzi ute- 
miște de muncă patriotică, ei 
au adus în anul ce a trecut o 
însemnată contribuție la înfru
musețarea satelor și orașelor.

La Iași și la Bîrlad, de pildă, 
tineretul a contribuit la demola
rea vechilor clădiri în locul că
rora se ridică noi blocuri de 
locuințe. La Iași, ei au ajutat 
la construirea Casei de cultură 
a tineretului, precum și a unor 
blocuri de locuințe pe Calea 23 
August, pe străzile Ștefan cel 
Mare, prof. dr. C. I. Parhon. 
De asemenea tinerii au contri
buit la amenajarea parcului de 
odihnă de la Ciric etc.

Economiile realizate în anul 
1960 prin munca patriotică a 
tinerilor din regiunea Iași se 
ridică la aproape 12 milioane 
lei.

Comportarea in societate— 
carte de vizită 

a omului civilizat
Lo -edccr e cu seset moi mu te scrisori prin care tineni citi- 

--te-esc-ti : cr-octc-ea tină- 
ruiui in societatea « viața de toate zilele, adică la 

Joc-.i ce n-u-<o. in iocașunie de cjttară, pe stredă, în familie 
©ceasta • rid cartea sa de vizită prin ccre se prezinte în fie
care zT '- ’cic tovarăș lor săi de muncă, o concetățenilor săi. 
5riWteivid fapta! ca gradul de cultură, caracterul tinărului se 
dovedește ș prin atitudinea sa in toate împrejurările vieții, 
ch s cee mcî mărunte, ei cretă că mai există printre noi 

r-e- ce căror apucături jignesc ceea ce este frumos in 
t-ere-.e p-i- grosolan e. prin lipsă de respect față de lăcașu
rile de cu și monumentele de arte sau ale naturii, prin lipsă 
de ausț ș seriozitate in îmbrăcă minte, cerind ca ziarul să des- 
c-tac ir ^egotură cu acestea in coloanele sale o discuție.

Găs nd interesantă propunerea, redacția publică primele scri
sori p- - te deschizind astfel ceea stă discuție. Așteptăm de la
cititori părerile lor.

CĂRȚILE,
SI ELE*

Fiecare carte scrisă are un 
autpr. Oricine e convins de 
acest adevăr. La noi, la Bi
blioteca raională „I. L. Ca- 
ragiale", din cartierul Colen- 
tina, cărțile pe măsură ce au 
fost împrumutate cititorilor 
și-au sporit însă serios multe 
din ele... numărul autorilor. 
Avem unii tineri cititori, din 
fericire foarte puțini, care după 
ce împrumută cărțile iși per
mit să facă tot felul de notații

CUNOSC
OAMENII

sau să-și imortalizeze numele 
pe ele, deși nu se simte nevoia 
asta cîtuși de puțin. Cititorul 
Constantin Udrescu, de pildă, 
elev la Școala medie nr. 37, 
a adus romanul „Străinul" de 
Titus Popovici rupt, cu file 
lipsă, și cu un arsenal întreg

LUCIA VASILESCU
bibliotecară

(Continuare în pag. 5-a)

„NEMURITORII" ILICIȚI
După cum se știe, nu ori

cine poate intra în nemurire. 
Porțile ei nu se deschid în 
fața oricui. Nemuritori devin 
cei care au adus cu adevărat 
un mare aport la mersul 
înainte al omenirii, care me
rită stima generațiilor viitoa
re.

Din nefericire, mai există u- 
nii care vor să devină „ne
muritori" în chip fraudulos, 
pe sub mină, aș zice. Cu acest 
soi de nemuritori iliciți ne 
mai întîlnim încă din păcate 
prin unele locuri. Mergînd

prin țară cu diferite ocazii 
(sînt un excursionist pasionat) 
am avut prilejul să descopăr 
urmele acestora. Am să dau 
cîteva exemple, care cred însă 
că pot fi înmulțite serios.

In marele și frumosul parc 
din Craiova nenumărați co
paci sînt scrijiliți cu bricea
gul. Pe podul suspendat din I

PETRE ION
Inginer chimist 

București

(Continuare în pag. 5-a)

BĂDĂRANUL
Ceea ce-l deosebește radi

cal pe colegul nostru David 
Gheorghe de ceilalți studenți 
din grupa sa, este felul lui în 
care știe să dovedească cum 
că e... bărbat în toată firea. 
Unii dovedesc aceasta prin 
curaj, alții prin seriozitate și 
gravitate, alții prin ținută. Da
vid o dovedește însă prin gro
solănie și brutalitate. El ține 
să arate aceasta băieților în 
primul rînd, înjurîndu-i fără 
rușine, înghiontindu-i, și chiar 
bătîndu-i.

Dar nu numai față de băieți 
se arată el a fi un adevărat 
„bărbat", ci și față de fete. 
Da, mai ales față de ele, 
David se poartă ca un ade
vărat bădăran. Le vorbește 
urît, vulgar, le jignește și le 
brutalizează.

Oare așa trebuie să se com
porte un băiat cu fetele, cu

tovarășele lui de învățătură 
sau de muncă?. După părerea 
mea, nimic nu este mai înjo
sitor pentru un tînăr decit 
grosolănia față de fete, decit 
atitudinea jignitoare față de 
femeie.

Evident, împotriva insultei, 
a grosolăniei se poate acțio
na ' și cu ajutorul legii, dar 
cred că nouă; celorlalți tineri, 
colectivelor în care muncesc 
aceștia ne revine datoria prin
cipală de a le arăta tot dis
prețul nostru, de a-i arde cu 
fierul roșu al oprobiului, al 
atitudinii deschise, ferme. In 
conviețuirea noastră socialis
tă nu au ce căuta asemenea 
apucături care jignesc omul.

MUȘAT CICERONE 
student anul III 

Facultatea de filologie- 
București

Tînărul Ilie Va- 
sile de la Uzine
le _,Electroputere“- 
Craiova, atelierul 
L.D.E., datorită ab
sențelor- nemoti
vate, întârzierilor și 
plimbărilor de ici 
colo în timpul ore
lor de lucru, nu 
și-a terminat încă 
sarcinile de pro
ducție pe anul 
1960.

s Nici nu mă 
gindesc să-ți dau 
drufflub pînă nu 
-termin și eu. planul!

Desen de
V. VASILIU

intrecindu.se


Atomiștii 
sprijină progresul 

tehnic
Chemînd pe oamenii de 

știință din țară să-și dea în
tregul aport la lupta pentru 
introducerea tehnicii noi în 
induștria noastră, la lupta 
pentru sprijinirea progresului 
tehnic, cel de-al 111-lea Con
gres al Partidului Muncitoresc 
Romîn a pus și în fața cerce
tătorilor Institutului de Fizică 
Atomică sarcini de mare im
portanță științifică și econo
mică.

Pe baza acestor sarcini, cer
cetătorii noștri s-au angajat 
ca pe lingă continuarea cer
cetărilor fundamentale, care 
contribuie la rezolvarea unor 
probleme importante ale ști
inței zilelor noastre, să-și în
drepte activitatea spre trei 
domenii de cercetare (dezvol
tarea aplicațiilor în producție 
a izotopilor radioactivi, con
struirea unor mașini electro
nice de calcul moderne, con
struirea aparaturii electronice 
pentru o largă automatizare 
in industrie) care găsesc o 
largă gamă de utilizări in 
cele mai diferite domenii teh
nice și economice.

Ce am făcut și în ce direc
ție ne vom îndrepta cercetă
rile în aceste domenii de mare 
importanță științifică, tehnică, 
economică ?

Se știe că FOLOSIREA ÎN 
INDUSTRIE A IZOTOPILOR 
RADIOACTIVI se dezvoltă în 
întreaga lume într-un ritm a 
cărui intensitate crește conti
nuu. Metalurgia și chimia, in
dustria petroliferă și agricul
tura, medicina și diverse ra
muri ale cercetării științifice 
folosesc izotopii radioactivi.

Putem afirma că majorita
tea cuceririlor științei moder- 
ne în domeniul aplicației teh
nice a izotopilor radioactivi se 
află și in atenția specialiștilor 
noștri, că interesul întreprin
derilor noastre pentru aseme
nea tehnici este în continuă 
creștere și că ceea ce s-a rea
lizat pînă acum în unele com
partimente ale producției poa
te fi considerat ca un bun în
ceput. Astfel la noi ca și în 
alte țări, industria petroliferă 
extractivă s-a bucurat de o a- 
tenție deosebită în ceea ce pri
vește folosirea trasorilor ra
dioactivi în procesele ce-i sînt 
specifice. Aici există un nu
măr însemnat de tehnici de 
lucru care se intrebuințează 
astăzi' in mod curent în proce
sul de producție. în ultimii 
ani s-au pus la punct aici 
prin forțe proprii o serie de 
metode moderne, dintre care 
unele cu un marcat caracter 
original.

Radiografia industrială cu 
raze gama a căpătat și ea în 
ultimul timp soluții satisfăcă
toare. Defectoscoapele reali
zate acum la noi se prezintă 
la cel mai înalt nivel tehnic 
internațional in ceea ce pri
vește siguranța exploatării. 
Trecerea în ultimele luni de 
la Cobalt 60 la Iridiu 92 ca 
sursă de raze gama potrivite 
pentru defectele cele mai des 
intilnite în practica de uzină, 
a constituit un substanțial pas 
înainte.

Trebuie să subliniem de ase
menea faptul că multe dintre 
aplicațiile realizate pină acum 
au fost făcute de către insti
tutul nostru la cererea diver
selor întreprinderi productive 
ceea ce constituie un lucru 
extrem de încurajator pentru 
viitor. Aș putea cita astfel lu
crările de stabilire a curenți- 
lor din apele freatice și a cu- 
renților marini, a detecției 
scăpărilor pe conductele ma
gistrale de apă și țiței, loca
lizarea godevilurilor pe con
ducte, măsurări de nivele in 
recipiente închise pentru fa
bricile de sticlă și de acetile-

-----•-----

In laboratorul de încercări 
la puterea de rupere al 
Institutului de cercetări 

electrotehnice.

Foto i N. STELORIAN

Prof. univ. Fi. Ciorăscu 
director adjunct științific 
al Institutului de Fizică

Atomică

nă. de clor etc. ; prospectarea 
radioactivă a unor minereuri 
etc.

Cu toate acestea ele nu 
se află încă la nivelul 
cerințelor actuale. Există *in 
această direcție o seamă de de
ficiențe. Astfel chiar dacă 
avem pregătite și încer
cate un număr relativ mare 
de aplicații, cele aflate în ex
ploatare continuă să fie în nu
măr destul de mic. Este de 
altfel o veche deficiență a in
stitutelor noastre de cercetări, 
inclusiv a institutului nostru, 
aceea de a se mulțumi cu rea
lizarea și încercarea pro
totipului unei metode noi 
și de a nu insista asu
pra răspîndirii ei in pro
ducție. De asemenea, ex
tinderea varietății aplicațiilor 
în acest domeniu se mai iz
bește de o altă racilă a unora 
dintre institutele noastre de 
cercetări — paralelismul.

Trebuie să spunem de ase
menea că pregătirea secțiilor 

pentru studiul aplicațiilor ra- 
dioizotopilor în industrie se 
desfășoară intr-un ritm prea 
lent. O mare vină revine aci 
institutului nostru care nu a 
reușit să asigure producția în 
serie corespunzătoare a apa
ratelor și utilajelor necesare 
acestor laboratoare. Aparatele 
realizate pînă acum de noi 
sînt insuficiente și cantitativ 

. și ca varietate.
Inlăturind asemenea lipsuri, 

stringind și mai strîns legătu
rile cu întreprinderile produc
tive — cheia succesului in 
orice activitate științifică — 
vom reuși să desfășurăm o ac
tivitate rodnică in acest dome
niu atit de important in lupta 
pentru continua îmbunătățire 
a proceselor de fabricație în 
cele mai diverse ramuri.

CONSTRUIREA UNOR MA
ȘINI ELECTRONICE DE 
CALCUL la nivelul cuceriri
lor tehnicii contemporane — 
iată o altă sarcină a institu
tului nostru. După cum se 
știe, cu ajutorul mașinilor 
construite pînă în prezent la 
noi pot fi rezolvate tabele de 
funcțiuni, sisteme de ecuații 
liniare, sisteme de ecuații di
ferențiale, probleme de logică 
matematică, unele probleme 
cu caracter economic etc. în 
scurta perioadă de timp care 
a trecut de la punerea lor în 
funcțiune, mașinile noastre au 
rezolvat milioane de operații 
matematice, complicate pro
bleme științifice și tehnice.

Noi nu mai sintem însă mul
țumiți cu aceste calculatoare 
electronice, ci vrem să con
struim mașini cu o viteză de 
calcul mare care să lucreze 
pe bază de tranzistori, cu 
„memorie" mai mare. Avem 
certitudinea că colectivul nos

Primul aparat de recepție 
și transmitere pe unde ul
trascurte cu tranzistori creat 

in R. S. Cehoslovacă.

ALGELE — sursă prețioasă de alimente
Cercetările efectuate la 

stația biologică a Uni
versității din Leningrad 

au deschis largi posibilități de 
valorificare a algelor uni- 
celulare inferioare, care par a 
fi o adevărată „carne vegeta
lă". Dintre toate speciile de 
alge, Chlorela s-a dovedit în 
mod special bogată în sub
stanțe proteice asemănătoare 
cu cele existente in produsele 
de origină animală. Chlorela 
conține astfel peste 50 la sută 
proteine și în plus 35 la sută 
hidrați de carbon (zaharuri), 
5 la sută lipide (grăsimi) și 10 
la sută săruri minerale.

Variind compoziția mediului 
prin doze corespunzătoare de 
îngrășăminte, se poate schim
ba „la comandă" proporția 
substanțelor conținute în mod 
natural în alge. Astfel ele pot 
fi făcute mai bogate în pro
teine chiar decît carnea sau 
după caz, tot atit de bogate 
în ulei ca și semințele plan
telor oleaginoase.

In plus, algele conțin o can
titate însemnată de pigmenți, 
vitamine și chiar produse an
tibiotice foarte active. Anali
zele de laborator au arătat că 

tru de specialiști își va dărui 
toate eforturile pentru a rea
liza noi mașini electronice 
care vor fi folosite atit pentru 
calcule cit și pentru automa
tizările complexe la comanda 
liniilor de producție industri
ală precum și într-o serie de 
alte importante ramuri ale e- 
conomiei naționale.

în sfîrșit problema realiză
rii unor elemente de AUTO
MATIZARE — iată altul din 
obiectivele principale ale 
muncii noastre.

Uzinele, fabricile noastre, 
cele mai diverse întreprinderi 
industriale au nevoie de apa
rate automate, au nevoie de 
sprijinul fizicienilor și ingine
rilor noștri pe linia automati
zării producției. Noi am con
struit pină acum numărătoare 
electronice de diverse tipuri, 
debitmetre pentru radiații, ra
diometre industriale de diver
se categorii, analizoare de am
plitudini, o serie de aparate 
pentru acele ramuri care folo
sesc radioizotopi etc.

Cu toate aceste realizări noi 
mai avem foarte multe de fă
cut și în această direcție. Din 
acest punct de vedere studiem 
o serie de posibilități pentru 
a construi o gamă mai largă 
de aparate pen F u măsurarea 
nivelelor recipientelor etanșe 
(de exemplu recipiente de clor, 
amoniac, unde măsurarea ni
velelor nu se poate face prin 
metode clasice), aparate pen
tru măsurarea fără contact a 
grosimilor (pentru industria 
metalurgică, industria cauciu
cului, industria hirtiei etc.) 
aparate pentru măsurarea de
bitelor fluidelor în conducte 
(pentru industria petroliferă, 
industria chimică, industria 
ușoară) analizoare mono și 
multicanal pentru analiza chi
mică prin radioactivare, apa
rate electronice de măsurat 
curenții (generatoare de im
pulsuri etalonate, voltmetre e- 
lectronice, electrometre elec
tronice) etc.

După cum vă dați seama, în 
fața cercetătorilor din I. F. A. 
stau sarcini de mare impor
tanță științifică, dar și prac
tică. Putem avea însă toată 
siguranța că cercetătorii ato- 
miști din țara noastră vor în
deplini și aceste obiective, vor 
traduce în viață sarcinile ce 
le revin din Directivele celui 
de-al III-lea Congres al parti
dului.

• Substanțe mai bogate în proteine decît carnea I e O „mină" 
de polivitamîne e 1 hectar alge—100 hectare grîu • Hrana 

viitorilor cosmonaut! e Materii prime extrase din aige
100 gr de Chlorela uscată a- 
sigură doze suficiente din toa
te vitaminele necesare unui 
om în 24 de ore în afară de 
vitamina C. Medicii care au 
folosit un „regim de alge" în 
hrana oamenilor bolnavi de 
lepră și alte boli infecțioase 
au constatat că starea bolna
vilor s-a îmbunătățit și au 
cîștigat în greutate.

O altă calitate importantă
a algelor unicelulare 
este marea lor produc

tivitate. Cercetările specialiști
lor sovietici au arătat că al
gele sînt capabile să utilizeze 
energia solară în mod mai e- 
ficace decît plantele superioa
re. Plantele agricole „clasice" 
nu utilizează lumina solară 
pentru elaborarea recoltei de
cît un timp limitat. In timp 
ce griul, de pildă, în toată 
perioada lui de vegetație uti
lizează din plin energia sola
ră timp de numai circa trei 
săptămâni, algele o utilizează

CE SĂ CITIM 

„Povestea 
scrisului"

,. Povestea scrisului" de Elisa, 
belh Hering, traducere din lim
ba germană, este una din ulti
mele cărți apărute în colecția 
de popularizare a științei „Știin. 
ța învinge''.

Scrisă vioi și captivant, cartea 
pune la îndeniîna cititorilor in
teresante pagini din istoria apari
ției și dezvoltării scrisului la di
verse popoare.

Pentru inceput, autoarea ne 
dezvăluie cîteva „enigme nedez
legate" din istoria scrierii. Ast
fel se vorbeție de scrierea stră
veche rongo-rongo din Insula 
Paștelui, despre scrisul hiero
glific Cretan etc.

Cartea readuce în paginile ei 
lupta tenace a lui Champolian 
de cunoaștere a hieroglifelor, 
strădania lui Grotefold in desci
frarea cuneiformelor.

Cartea aduce lumină și în pro
blema originii scrierii alfabe
tice

în general „Povestea scrisului" 
este o carte interesantă ce se 
adresează unui publici larg de 
cititori.

A. CHIȚU

Nave de
Aluminiul cunoaș

te aplicații din ce 
in ce mai largi în 
producția industria
lă din R.P. Ungară. 
Este cunoscut șasiul 
de aluminiu al au
tobuzelor ungare. A- 
cum se fac pregă
tiri pentru fabrica
rea în masă a auto
buzului de tip „I- 
karus 303" cu car
casă de aluminiu. 
De asemenea și 
tramvaiele se exe
cută în Ungaria din

aluminiu. Specialiș
tii au calculat că 
tramvaiele din alu
miniu care circulă 
cu aceeași viteză 
ca și cele obișnuite, 
consumă cu 35 la 
sută mai puțină e- 
nergie electrică.

Institutul de cer
cetări pentru meta
le din R.P. Ungară 
a elaborat un pro
cedeu de preparare 
a unui nou aliaj de 
aluminiu care se 
pretează mult mai 
bine la sudură.

Schizofrenia - o boală virotică ?
Psihiatrul sovietic dr, G. I. 

Manlis studiază de 20 de ani 
schizofrenia — una din cele 
mai frecvente maladii psihice 
ale omului, precum și cauzele 
acesteia. Pe baza experienței 
acumulate în cursul unei ac
tivități îndelungate el a ela
borat o nouă teorie cu pri
vire Ia cauzele schizofreniei 
la om, care ar fi de natură 
virotică.

tot timpul anului. Trebuie 
subliniat faptul că la plantele 
superioare numai o parte din 
organe sînt capabile de foto- 
sinteză, iar acest proces se 
produce tîrziu, după un anu
mit stadiu de dezvoltare. Al
gele se nasc „verzi" și sînt 
astfel capabile de la începutul 
vieții și cu tot „trupul" să 
producă fotesinteză. Fiecare 
celulă de algă este de aceea 
un veritabil „laborator viu" 
iar materia organică produsă 
se depozitează în fiecare ce
lulă. In ceea ce privește lumi
na, algele n-au nevoie de ea 
in permanență deoarece ziua 
cresc și se dezvoltă, iar noap
tea se înmulțesc prin divizi
une.

Ritmul de creștere a alge
lor este extraordinar. Chlorela 
deține recordul și în această 
privință. Pusă în apă călduță 
și expusă la soare ea poate 
să-și multiplice de 8 ori greu
tatea în 24 de ore. Randamen

Prof. dr. Serghei Ceahotin, 
de la Institutul de fizică 
biologică al Academiei de 
Științe a U.R.S.S. și-a con
sacrat mulți ani de studiu 
elaborării unei noi metode 
de izolare a celulelor vii și 
apoi de operare a lor. In 
foto : Profesorul sovietic, 
S. Ceahotin, in cursul unei 
experiențe cu celule vii 

aflate în microscop.
Foto : TASS

aluminiu
Noul aliaj rezistent 
este utilizat pe sca
ră largă la șantie
rul naval dunărean 
din orașul Văcz. A- 
cesta este singurul 
șantier naval din 
Europa care livrea
ză nave din a- 
luminiu. Șantierul 
din Văcz execută 
de asemenea din a- 
luminiu diferite ti
puri de bărci și șa
lupe maritime și 
fluviale, tramvaie 
fluviale, remorche
re rapide etc.

Savantul sovietic afirmă că 
virusurile nu provoacă mala
dii schizofrenice pătrunzînd 
direct în țesutul creierului, ci 
pe cale indirectă, cauzînd di
ferite procese inflamatorii în 
organele interne. In aceste 
organe inflamate au loc tulbu
rări funcționale și se formea
ză substanțe toxice care duc 
la intoxicarea creierului și 
pricinuiesc tulburări psihice.

tele de produse alimentare și 
industriale obținute experi
mental din această algă culti
vată în bazine ajung la 40.000 
kg la hectar. Unii autori sus
țin că prin cultivarea Chlore- 
lei pe o suprafață de circa 
800.000 hectare (adică o cin
cime din suprafața Elveției) 
recolta ar ajunge pentru hră- 
nirea întregii omeniri.

Condițiile necesare pentru 
cultivarea Chlorelei sînt 
foarte „modeste". Pen

tru cultivarea ei artificială 
este suficient un mediu apos 
nutritiv și o temperatură 
optimă de 25 grade C. In
tr-un articol asupra aces
tei probleme apărut re
cent în revista „Voprosî ih- 
tiologhii" cercetătoarea sovie
tică N. S. Gaevskaia consideră 
că cea mai ieftină metodă de 
a obține recolte cit mai mari 
de alge este folosirea iazurilor 
bine oxigenate ale timpurilor 
irigabile. In acest caz algele

Consultații medicale 
nrin...

radioteleviziune
In Uniunea Sovietică a fost 

realizată în ultimul timp o in
venție uluitoare: un aparat 
electromedical care permite 
consultarea pacientului la dis
tanță cu ajutorul radiotelevi- 
ziunii.

Iată despre ce este vorba: 
Medicii sovietici visau de 

multă vreme să înregistreze 
și să studieze modificările din 
organismul omului chiar în 
condițiile naturale ale vieții, 
adică în timpul muncii și al 
activității intelectuale, în de
cursul somnului și al sportu
lui. Pînă de curind. această 
dorință părea irealizabilă. 
Cum să fie cercetate modifi
cările organice, de pildă, la un 
alergător, în timpul unei curse 
de 10.000 metri ? Numai strân
sa colaborare dintre medicină 
și electronică a făcut ca acest 
vis să devină realitate.

Inginerul sovietic L. P. Șu- 
batov colaborator al Institu
tului de cercetări de pediatrie 
a construit un aparat cu ade
vărat uluitor care constă din- 
tr-un sistem de tranzistori in 
miniatură ce se fixează pe di
ferite porțiuni ale corpului 
„pacientului* și un emițător 
de radio cu o greutate de 400 
grame montat pe o cască u- 
șoară de masă plastică pe 
care o îmbracă de asemenea 
pei-soana cercetată. A doua 
parte a instalației, dispozitivul 
de radioteleviziune pentru re- 
cepționarea sunetului, a ima
ginii și a celorlalte date ne
cesare consultației se află în 
cabinetul cercetătorului. A- 
ceastă instalație poate trans
mite pe calea undelor biocu
renții mușchilor inimii și 
creierului, daitele pulsului, pro
centajul de oxigen din sin
ge, graficele mișcărilor meca
nice ale membrelor etc. Toate 
aceste date sînt traduse în 
aparat sub forma unor cu- 
renți electrici variabili și 
transmise de emițător pe o 
lungime de undă de aproxi
mativ 7 metri.

Luînd recent cuvîntul la 
Radio Moscova în legătură cu 
această invenție, medicul so
vietic Anatol Svarț a arătat 
că este greșit să se creadă că 
în medicină aparatele electro
nice servesc numai pentru 
tratarea oamenilor bolnavi. E- 
lectronica medicală ocrotește 
și sănătatea celor mai robuști 
oameni cum sînt de pildă 
sportivii. In acest caz, pe e- 
cranul televizorului apare pis
ta de alergări, un bazin de 
înot, sau vreun velodrom, 
iar alături de televizor se in
stalează un mic aparat spre 
care medicii își îndreaptă pri
virile mult mai atenți decît 
suporterii spre „vedetele" lor 
preferate. Acest lucru este de 

devin un produs... suplimentar 
al unor instalații utilizate în 
alte scopuri. La fel de renta
bilă este cultivarea algelor pe 
suprafețe „apoase". Un hectar 
de alge cultivate este echiva
lent ca recoltă cu 100 hectare 
de grîu sau de porumb. A- 
ceste culturi se vor face în 
viitor pe lacuri artificiale și 
pe țărmul mării.

Un grup de ingineri sovie
tici lucrează în prezent la 
proiectul unor utilaje speciale 
destinate recoltării algelor de 
mare. In curînd, la recoltarea 
algelor marine se vor folosi 
vase utilate cu unelte inge
nioase care vor „cosi"" sau 
vor zmulge algele, colec- 
tîndu-le într-un container 
submarin. Un astfel de vas 
va putea recolta și pre
lucra zilnic sute de tone de 
plante marine.

In sfîrșit, algele sînt și o 
sursă bogată de materii prime 
industriale, nutrețuri, alcool, 
benzină, medicamente, colo- 
ranți și chiar parfumuri.

Algele ne mai rezervă ast
fel multe surprize...

Dr. E. IRIMESCU 

altfel lesne de înțeles: „ta
lentele" acestui aparat sint 
de-a dreptul uluitoare, deoa
rece el poate indica precis 
comportarea organismului 
sportivului și deci permite să 
se prevadă performanțele sale 
ca și plafonul personal. Toate 
semnalele culese de aparat de 
pe corpul sportivului sînt e- 
mise prin antena de pe cască. 
Intre medic și pacientul său 
poate exista chiar o distanță 
de mai mulți kilometri legă
tura rămînind tot timpul ab
solut sigură.

Dar nu numai atit
Noua metodă radioteleme- 

trică va permite să urmărim 
de la mare distanță și starea 
minerului din fundul minei, 
a scafandrului de la mari a- 
dîncimi sau a pilotului care 
experimentează un nou tip de 
avion cu reacție. Aparatajul 
inventat de curind va permi
te de asemenea medicului să 
urmărească sănătatea oameni
lor ce muncesc la mari înăl
țimi sau distanțe, a explora
torilor polari. Fără să facă un 
drum greu pînă la ei și în 
timp util, medicul va putea 
primi informațiile necesare 
pentru a pune diagnosticul și 
a da recomandările necesare 
pentru trartarea bolnavului.

Unde este, așadar, limita 
între ficțiune și știință ? Ceea 
ce ieri părea o idee fantastică, 
astăzi a devenit realitate și 
poate că miine, pacienții de 
pe astronave vor fi consultați 
pe această cale de cele mai 
mari somități medicale de pe 
planeta noastră. Cu adevărat 
uluitoare este această nouă 
realizare a oamenilor de știin
ță sovietici!

Ing. ION SUCEVEANU

In secția de finisaj a noului automobil de mic litroj „Za- 
porojeț".

Foto : TASS-Moscova

Un nou filtru electric
Un grup de oa

meni de știință so
vietici, sub îndru
marea profesorului 
Iuri Baimakov, a 
realizat un filtru e- 
îectric original pen
tru eliminarea a- 
daosurilor nocive 
din orice gaze.

Noul filtru este 
de 8—10 ori mai 
compact decît cele 
folosite pînă in 
prezent. El poate fi 
instalat cu ușurin
ță în orice încă
pere, chiar și mică. 
Filtrul funcționea-

ză de 
repede 
lațiile 
viteza

pe
aci 10- 
secun-

prezinse
tub gol in 

in care

10 ori mai 
decît insta- 

existente: 
fluxuiui de

gaze atinge 
15 metri 
dă.

Filtrul 
tă ca un 
interior,
este întins un con
ductor subțire din 
germaniu. Prin a- 
cesta se trece un 
curent de 
volți. Sub 
cîmpului 
particulele

50.000 
acțiunea 
electric 
din a-

Surprize...
Dezvoltarea tehnicii a a- 

dus schimbări radicale in 
viața de toate zilele a oa
menilor. Viitorul ne mai re
zervă însă numeroase sur
prize. îmbrăcămintea, încăl
țămintea, mobila și alte 
obiecte de uz cotidian vor fi 
fabricate din materiale noi. 
Mătasea, fibrele textile, pie
lea vor fi înlocuite cu mate
riale sintetice confecționate 
„după măsură" conform ce
lor mai noi cuceriri ale știin
ței. Ele vor fi mai frumoase, 
mai durabile și mai igienice.

In ultimul timp, folosirea 
tehnicii temperaturilor înalte 
a permis oamenilor de știință 
sovietici realizarea unor ma
teriale extrem de rezistente 
și de ușoare. In acest dome
niu lucrările acad. P. A. Re- 
binder și ale colaboratorilor 
săi au jucat un rol de sea
mă, făcind posibilă obține
rea de compuși macromole- 
culari sintetici cu proprietăți 
excepționale.

Unul din aceste materiale 
plastice experimentat de cu
rind este in același timp e- 
lastic, ușor și impermeabil. 
Dotat cu o porozitate spe
cială, noul material de con
fecții îngăduie pătrunderea 
aerului, fiind astfel ideal 
pentru îmbrăcămintea de 
vară.

Alt tip de material reali
zat, datorită unor „celule 
semiconductoare" care se 
pot aplica după plac, permi
te reglarea unei temperaturi 
optime în timpul iernii.

incălțămintea va putea fi 
fabricată di.ntr-o „piele" 
plastică specială prin care 
piciorul va putea să „respi
re" in voie, ferir>du-l de ume
zeală sau de transpirație.

Confecțiile și incălțămintea 
din aceste materiale plasti
ce noi nu vor mai fi cusute, 
ci numai lipite sau sudate 
cu ajutorul unui fier electric 
de dimensiuni mici. Astfel, 
fiecare va putea deveni pro
priul său... croitor.

Camerele noastre vor pu
tea utiliza de asemenea ta
pete in loc de... radiatoare- 
Colaboratorii științifici ci In
stitutului de chimie din Mos
cova au prezentat astfel de 
tapete pentru încălzitul inte
rioarelor. Confecționate din 
polimeri, în trei straturi su
prapuse, tapetele sînt conec
tate la rețeau electrică, de 
unde primesc energie. Cu a- 
jutorul unor regulatoare ter
mice, noile tapete dau o 
căldură uniformă în toată 
încăperea.

Tapetele „termice- practi
ce și originale pot fi folosite 
cu succes nu numai la încăl
zirea imobilelor da* și c va- 
goanelor de cc'e ferată, o 
avioanelor ți automob-etor.

Partea exte-ioc-o a aceste- 
tapete, foarte cse-nă-ătoc'e 
cu linoleumul, poate fi vop
sită în orice culoare.

Acestea sînt numai citeva 
din realizările recente ale 
savanților și tehnicienilor 
sovietici care ne permit să 
spunem că in viitor știința va 
dicta moda și confortul no
stru.

Dr S. MARDARE

daosurile nocive se 
electrizează și se 
expulzează spre pe
reții tubului, de 
unde ajung intr-un 
buncăr special.

Coeficientul de 
captare al noului 
filtru este de 99 la 
sută.

Filtrul 
cunoaște 
catii în

electric va 
largi apli- 

industria 
metalurgică
mică, unde 
rea gazelor 
problemă 
tantă.

și chi 
erupe- 
este o 
inipor-



/hcepînd cu acest număr, ziarul no
stru va publica în fiecare vineri o 
pagină din experiența organiza

țiilor U.TM. Pagina își propune să con
tribuie la răspindirea metodelor bune fo
losite în munca de organizație, a celor 
mal interesante acțiuni întreprinse în 
scopul mobilizării tineretului la îndepli
nirea sarcinilor care-i stau in față, să dea 
posibilitatea unui schimb de experiență 
între secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M., membrii comitetelor organizații
lor de bază, activiștii utemiști, privind

Schimbul

munca lor de zi cu zi, schimb de păreri, 
în vederea îmbunătățirii continue a mun
cii de organizație.

„Scînteia tineretului' invită uiemișiii, 
membrii birourilor și comitetelor U-T.M., 
activiștii organizației noastre, să ne 
scrie ce părere au despre materialele pu
blicate în această pagină, să ne dea su
gestii și să facă propuneri de teme, să 
scrie articole despre propria lor expe
riență în activitatea de organizație, să 
pună întrebări la care să primească răs
puns prin aceste paginL

Cresc rîndurile
organizațiilorJLLM

de experiență
Cum se ocupă Comitetul raional U. T. M. Gh. Gheorghiu-Dej 

de generalizarea experienței înaintate a brigăzilor de producție 
ale tineretului

— Să ' perti cu cinste, tovarășe ! $■ tinărai Mhai Teeian. responaobilul unei brigăzi de produc
ție de pe țuntiewl <fa iocoîe|e dfa Replânori, Bocuaești, primește cornetul de utemist care-i 
co~- -—ă ca tetec ce O organizației -ocstre. Foto ; S. NICULESCU

Experiența câștigată de cele 
mai bune brigăzi de producție 
ale 
nă 
am 
“a

In primele luni ale anului tre
cut am organizat un curs aerai 
de șase zile pentru responsabilii 
brigăzilor de producție în care 
am urmărit organizarea unui 
larg schimb de experiență între 
ei Programul cursului a fost 
întocmit de un colectiv de 
ingineri; tehnicieni ți responsa
bili ai celor mai bune brigăzi 
din raion. Colectivul acesta a 
fost condus de inginerul Mihai 
Condruc — secretar al comite
tului raional U.T.M. care răs
punde de problemele economice. 
In afara unor expuneri despre 
productivitatea muncii, prețul de 
cost, posibilitățile realizării unor 
însemnate economii pease plaa 
etc., în cadrul cnzsnfai za fast 
prezentate două referite care an 
trezit un intere* deosebit în 
rîndurile participanților Ele vor
beau despre felul în care mun
cește responsabilul brigăzii pen
tru organizarea muncii astfel in
cit fiecare tinăr să și îndepli
nească bine sarcinile de plan la 
toți indicii. despre felul în 
eare brigăzile de producție apli
că metodele înaintate. Ambele 
referate, bogate în metode, au 
suscitat discuții vii, deosebit de 
folositoare care au contribuit la 
îmbunătățirea activității respon. 
sabililor brigăzilor de producție.

Trimestrial, noi organizăm con
sfătuiri cu responsabilii brigăzi
lor de producție pentru analiza 
muncii și pentru înmînarea stea
gului de brigadă fruntașă. Și a' 
ceste consfătuiri sînt un bun pri
lej de răspîndire a experienței 
înaintate Astfel, la una din 
consfătuiri, ne-am oprit în mod 
special asupra rezultatelor obți. 
nute de unele brigăzi în aplica
rea unor metode de muncă, a 
unor inițiative de mare efica
citate economică. Aici am vor. 
bit pe larg despre experien
ța brigăzii conduse de to
varășul Gheorghe Die de la în
treprinderea „9 Mai“ care a ob
ținut rezultate frumoase atit în 
aplicarea inițiativei tineretului 
de la Uzinele ..Wilhelm Pieck" 
— Brăila, cît și a celor de la 
„Enesel Mauriciu“-Tz Mureș.

Bune reznltate s-au obținut io 
generalizarea experienței poziti
ve prin organizarea schimburilor 
de experiență direct între bri
găzi. Așa de pildă, acum cîteva 
luni exista o mare diferență în
tre felul în care muncesc brigă-

tineretului, trebuie să devL 
un bun al tuturor. Iată ce 
făcut noi pentru generaliza- 
experienței bune !

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Ploești acordă multă atenție 
pregătirii propagandiștilor, 
l/izitele la întreprinderi, 
expoziții, muzee, etc. orga
nizate în acest scop sînt un 
bun prilej de îmbogățire a 
cunoștințelor lor politice și 
de cultură generală, lată in 
fotografie cîțiva propagan
diști vizitînd Muzeul regional 

de Istorie a Partidului.

documentele Con- 
III-lea al parti- 
documentele Con- 
III-lea al U.T.M.

organizații de bază 
din comună. De ase- 
membrii comitetului 
s au sfătuit cu pre-

didactice și 
însemnat de

La întocmirea planului de 
muncă pe primul trime
stru din acest an, co

mitetul organizației U.T.M. 
din comuna Dumitrești, raio
nul Rîmnicul Sărat, a avut în 
vedere sarcinile actuale care 
revin tineretului de la sate, 
izvorîte din 
greșului al 
dului și din 
greșului al
Tot în acest scop, comitetul 
comunal a studiat hotărîrile 
adoptate de adunările pentru 
dările de seamă și alegeri 
precum și planurile de muncă 
pe luna ianuarie 1961, ale ce
lor 10 
U.T.M.
menea, 
U.T.M., 
ședințele sfatului popular, cu 
directorul căminului cultural, 
cu unele cadre 
cu un număr 
utemiști.

înainte de a 
tuirea noului plan de mun
că, membrii comitetului co
munal U.T.M. au analizat cum 
a fost îndeplinit planul de 
muncă pe ultimul trimestru.

Avînd -de acum o viziune 
clară asupra sarcinilor care 
revin organizației U.T.M. din 
comună, s-a trecut Ia întocmi
rea planului, care a fost apoi

trece la alcă-

zile tineretului de la Moara „C. 
David" și cele de la Fabrica de 
piine „23 August", întreprinderi 
cu același profil. Atunci am or. 
ganizat o vizită a unei brigăzi 
de Ia Fabrica de pîine ;,23 Au
gust" la Moara „C. David". Ti
nerii de la „23 August" au stu
diat cîteva ore felul în care 
muncesc cei de la ;,C. David" a- 
poi responsabilul brigăzii le-a 
vorbit despre felul în care este 
organizată munca în brigada sa. 
După acest interesant schimb de 
experiență, tinerii de la Fabrica 
de pîine „23 August" au încetat 
să mai arunce vina pentru slaba 
calitate a unor produse, pe uti- 
l«j ; și-au organizat mai bine 
munca, și-au mărit exigența și 
în cele din urmă calitatea pro
duselor s-a îmbunătăți^ simțitor.

De asemenea, la indicația noas
tră. in unele uzine »-iu organi
zat demonstrații practice xnpra 
■MT wrtadr faUaiie de brigăzi, 
diarwgu asopra felului in care 
«e întocmesc programele de lu
cru ale brigăzilor, expoziții cu 
grafice privind îndeplinirea pla
nului de producție etc

Firește că munca aceasta de 
generalizare a celor mai bune 
metode folosite în activitatea bri
găzilor de producție, a făcut ca 
majoritatea din cele 232 brigăzi 
existente în raionul nostru să 
obțină rezultate bune în produc
ție, un număr mare dintre ele 
luptînd pentru titlul de co
lectiv de muncă fruntaș.

Dar trebuie să recunoaștem că 
încă nu am făcut totul în aceas.

Oglinda sarcinilor concrete
pus în discuția unei plenare 
lărgite a comitetului comu
nal U.T.M., completat cu u- 
nele propuneri și votat în 
unanimitate. După aceea pla
nul a fost înaintat comitetu
lui comunal de partid spre 
aprobare.

Principalele obiective ale 
planului de muncă sînt:

a) Popularizarea în rîndul 
tinerilor a politicii partidului 
nostru de transformare socia
listă a agriculturii și mobili
zarea lor activă la munca ce 
se desfășoară în comună, sub 
conducerea organizației de 
partid pentru crearea de gos
podării colective.

b) îmbunătățirea muncii de 
educație comunistă a tinere
tului, organizarea în mod plă
cut și educativ a timpului său 
liber în perioada de iarnă.

c) îmbunătățirea muncii de 
creștere a rîndurilor organi
zațiilor U.T.M.

în cea de-a doua parte pla
nul cuprinde graficul cu pro
blemele care se vor dezbate 
în această perioadă în plena
rele și ședințele de comitet.

Pentru realizarea obiective
lor propuse în planul de mun
că au fost prevăzute o seamă 
de măsuri concrete. Iată cî
teva din acestea :

— Cei mai buni utemiști să

★

ti direcție. Așa de pildă, un 
toate brigăzile de producție din 
raion aplici inițiativele tineretu
lui cu privire la obținerea unor 
economii echivalente cu prețul 
de cost al unor produse finite, 
nu toate se ocupi de creșterea 
mișcării inovatorilor etc.

Continuînd lucrurile bune fă
cute pînă acum, comitetul raio
nal U.T.M. șia propus să ia a- 
nul acesta o serie de măsuri 
care, aplicate, vor contribui la 
generalizarea în mai mare mă. 
aură a experienței pozitive câști
gați de unele brigăzi de produc
ție. Printre acestea vreau să ci
tez : crearea unui larg colectiv 
format din ingineri, tehnicieni, 
care să studieze atent munca 
brigăzilor de producție ale tine
retului. inițiativele care se nasc, 
metodele bone, in «copal gene
ralizării Iar ; «rșanizaTea unei 
expoziții ea cele mai bune pro
grame de lucru și grafice ale bri
găzilor la Casa de cultură a ti
neretului, pe marginea căreia să 
se facă un larg schimb de pă
reri ; și firește, instruirea noilor 
responsabili de brigăzi ținînd 
seama că în anul acesta în în
treprinderile din raion se vor 
crea peste 40 de noi brigăzi de 
producție ale tineretului.

ALEXANDRU STOICULESCU 
primsecretar al Comitetului 

raional U.T.M. 
Gh. Gheorghiu.Dej

fie recomandați organizației 
de partid pentru a munci ca 
agitatori în acțiunea de trans
formare socialistă a agricul
turii.

— Să se confecționeze pînă 
la 1 februarie 1961, 10 lozinci, 
un panou și un fotomontaj 
pentru popularizarea succe
selor obținute în muncă de 
gospodăriile agricole colective 
din împrejurimi.

— Pînă la aceeași dată să 
se organizeze cu tinerii din 
comună vizitarea unei gospo

Planul Comitetului U. T. M. din comuna 
Dumitrești, raionul Rîmnicu Sărat, pe primul 

trimestru al anului 1961

dării agricole colective frun
tașe din raion. De îndeplini- 

■ rea acestor sarcini răspunde 
Elena Constantin, secretara 
comitetului comunal U.T.M.

— Fiecare membru al co
mitetului comunal este obli
gat să participe în această 
perioadă la cel puțin două se- 
minarii ale cercului politic e- 
xistent în organizația U.T.M. 
de care răspunde, pentru a a- 
juta și îndruma activitatea 
propagandistului și a cursan- 
ților.

ȘT. NECANIȚCHI

Viitorii utemiști 
sînt pregătiți cu grijă

In comuna Cuza Vodă, din 
raionul Călăraș', comitetul 
comunal U.T.M. — secretar 

Costea D. Ghecrgre — se preo
cupă de pregăti rea politică a 
celor mei buni tireri care și-au 
manifestat dorința de a deveni 
membri ai organizației U.T.M. 
La căminul cultural se țin perio
dic expu-.eri despre Statutul 
U.T.M. la core participă tinerii 
core vor să devină utemiști.

De cserrenec. birourile orga- 
neatiîicr oe bază, discută cu a 
cești tineri, verifică felul in care 
ei se pregătesc pentru intrarea 
in U.T.M., le dau sfaturile 
cesare.

După o astfel de muncă, 
rerea tinărului este supusă 
cutiei adunării generale și apoi 
primirea lui în U.T.M. este con
firmată de comiteturcomunal. In 
felul acesta anul trecut au fost 
ajutați să se pregătească și cu 
fost primiți în U.T.M. aproape 
200 c'e tineri.

ne-

ce
ti is-

I. PETRU

în toate 
acțiunea

— Se va continua 
organizațiile de bază 
de învățare a cîntecelor revo
luționare și patriotice de către 
tineret. în această perioadă, 
se vor învăța cîntecele : „Sub 
steagul partidului", „Să fii 
partidului oștean", „Măreț pă- 
mînt al patriei iubite". Răs
punde tovarășul Vicol Vițu.

—- Pentru combaterea con
cepțiilor mistice, toate orga
nizațiile de bază U.T.M. din 
comună vor organiza în luni
le ianuarie—februarie confe

rințe pe tema „Știința și re
ligia". Tot în această direcție 
își vor îndrepta activitatea și 
cercurile naturaliștilor. Pen
tru îndeplinirea acestor sar
cini răspunde tovarășul Năs- 
tase Dumitru.

— în luna ianuarie se va 
desfășura la căminul cultural 
un festival al cîntecului și 
dansului bazate pe folclorul 
local. Răspunde tovarășul Va- 
sile Crîngașu.

O concepție anacronică.
Gospodăria noas

tră colectivă nu 
are nici doi ani de 
existență. Dar mun
ca unită a colecti
viștilor, recoltele 
bogate obținute de 
aceștia cu schim
bat mult înfățișa
rea satului și viața 
fiecărui colectivist. 
Avem ccum un coiț 
roșu, bibliotecă, a- 
parat de radio, e- 
ehipament sportiv ; 
ni s-a creat posibi
litatea să vizionăm 
în fiecare săptămi- 
nă, filme, specta
cole. Cu toate a- 
cestea unele con
cepții învechite ne 
mai trag înapoi, ne 
mai dau încă mult 
de furcă. Mă refer 
în primul rind la 
atitudinea greșită 
pe care o au unii 
tineri, și d:n păca
te chiar utemiști, 
față de munca fe
telor. Despre ma
nifestările de acest 
fel eu am dis
cutat de mai multe

CUM AM PREGĂTIT
0 ADUNARE GENERALA

De obicei înainte de a lua o 
hotărîre într-o problemă sau 
alta efectuăm un studiu prea
labil, minuțios. Am să mă re
fer la felul cum am pregătit 
adunarea generală U.T.M. din 
secția țesătorie în care s-a 
analizat munca cu cartea și 
participarea tineretului la ac
tivitatea echipelor artistice.

La țesătorie lucrează multe 
fete care activează în echipe
le artistice. Participarea lor 
la activitatea acestor formații 
în acea perioadă era foarte 
slabă. De asemenea, în timpul 
acela nu aveam aici nici un 
purtător al insignei „Prieten 
al cărții". Cîțiva membri ai 
comitetului U.T.M.. ai biroului 
U.T.M. din această secție și 
cîteva dintre cele mai bune 
activiste culturale au discutat 
aproape cu toți tinerii din 
secție. Care au fost constată
rile ? Fetele din formațiile 
artistice nu erau anunțate din 
timp, nu erau mobilizate de 
organizația U.T.M. pentru a 
participa la repetiții și spec
tacole. Tinerii care activau în 
brigada artistică de agitație, 
s-au arătat nemulțumiți -de 
programele brigăzii care erau 
generale, neinteresante, nu 
satirizau unele atitudini îna
poiate.

Discuțiile purtate cu tinerii 
ne-au lămurit și de ce nu a

a Pînă la 30 martie orga
nizațiile de bază U.T.M. vor 
atrage încă 60 de tineri la 
concursul „Iubiți cartea", iar 
alți 15 tineri vor fi ajutați să 
se pregătească pentru a ob
ține insigna „Prieten al căr
ții". Răspunde tovarășul Gri- 
gore Roșea.

— De mobilizarea tinerilor 
pentru a trece probele din 
cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului și organizarea 
pînă la 25 februarie a con
cursului sportiv „Cel mai bun 
din 10“ între organizațiile 
U.T.M. din comună, răspunde 
tovarășul Victor Popescu.

Prin acțiunile cultural-spor
tive cuprinse în plan, comite
tul comunal U.T.M. și-a pro
pus să organizeze, în fiecare 
seară, la căminul cultural ac
tivități educative la 
participe masa largă 
tului.

Planul de muncă 
tetului comunal 
acest trimestru cuprinde 
alte sarcini cum 
țarea a încă șase brigăzi 
utemiste de muncă patrio
tică , îndrumarea activității 
organizației de pionieri din 
comună ș mobilizarea ute- 
miștilor la acțiunile politice

care să 
a tinere-

al comi- 
U.T.M. pe 

Și 
sînt : înfiin-

rirea gospodăriei și 
a muncii de orga
nizație dar nu sînt 
solicitate să facă 
acest lucru.

Atitudinea unor 
băieți de desconsi
derare a muncii 
fetelor nu este in- 
timplătoare. Ea își 
are rădăcina în ve
chile prejudecăți 
despre menirea fe-

Constcntis Frusi- 
noiu. El c promis 
de fiecare dată că 
va lua măsuri dar 
chiar și £nsul iși 
aduce aminte ci r« 
organizația noastră 
sînt și utemiste nu
mai cînd trebuie să 
strîngă cotizația și

(Scrisoare către redac(ie)
meii în viață și so
cietate, care mai 
dizatie în concep
ția «nor oameni. 
Orgcnizația U.TAd. 
are datoria să com
bată asemenea con
cepții înapoiate și 
să antreneze toate 
fetele din gospo
dărie la acțiu
nile politice, ob
ștești, culturale, etc. 

Dragă redacție, 
închei aceste rin- 
duri cu speranța 
că tovarășii din co
mitetul organizației 
noastre de bază

uneori nici atunci. 
Nici măcar la toa
te adunările gene
rale nu 
chemate. 
mai au și alte 
buri pe acasă. 
le mai 
pace', 
multe ori tovarășul 
Frusisuriu, și ca el 
gîndesc și alți mem
bri ai comitetului 
U.T.M.

Fetele doresc și 
pot participa la o- 
rice activitate, pot 
să dea o contribuție 
mai mare la întă-

sintem 
„Fetele 

tre
să 
m 
de

lăsăm 
spune

existat timp îndelungat nici 
un purtător al insignei „Prie
ten al cărții". Biroul organi
zației de bază din această sec
ție nu s-a ocupat de populari
zarea concursului, nu a făcut 
cunoscută tinerilor bibliogra
fia care trebuie parcursă, nu 
a luat măsuri ca, periodic, 
utemiștii să prezinte în fața 
tinerilor recenzii la cărțile ci
tite.

TRIBUNA 
SECRETARULUI 
ORGANIZAȚIEI 

DE BAZĂ U.T.M.

Discutînd într-o ședință de 
birou toate aceste observații 
făcute de tineri am constatat 
că pentru rezolvarea unora se 
cerea contribuția conducerii 
administrative a secției, pen
tru a altora, cea a comitetu
lui sindical. Și, după ce am 
prezentat organizației de 
partid propunerile noastre, am 
trecut la treabă. întîi am dis
cutat cu comitetul sindical in- 
formîndu-1 asupra tuturor pro
blemelor și împreună am tre
cut la formarea unui colectiv 
care să creeze un program 
pentru brigada artistică de a* 

ce vor fi organi- 
campania electo-

pregăti- 
acestei

de masă 
zate în 
rală și altele, răspunzînd ast
fel sarcinilor actuale care stau 
în fața organizației U.T.M. din 
comună.

Cu toate acestea, planul are 
și unele neajunsuri. După cum 
se știe, în primul trimestru al 
acestui an se fac intense pre
gătiri în vederea campaniei a- 
gricole de primăvară. Or, în 
planul de muncă al comitetu
lui comunal U.T.M. nu se vor
bește nimic despre contribu
ția pe care o poate aduce or
ganizația U.T.M. în 
rea și desfășurarea 
campanii.

De asemenea, deși 
prevede creșterea numărului 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, nu stabilește pen
tru aceasta obiective concre
te de muncă.

Completat și în aceste do
menii, planul de muncă al 
comitetului U.T.M. Dumitrești 
poate constitui un mijloc de 
mobilizare activă a utemiști
lor la înfăptuirea sarcinilor 
ce stau în fața organizațiilor 
U.T.M. din această comună.

planul

I. ANDREI 

în 
se 

nu- 
Iar

U.T.M. vor înțelege 
în sfîrșit, cit de ne
cesar este să se in
tereseze îndeaproa
pe de munca și 
viața fetelor. Lu
crul acesta este cu 
atit mai necesar cu 
cit în gospodăria 
noastră au fost pri
mite de curînd încă 
240 de familii 
rîndul cărora 
află și un mare 
măr de fete,
pentru educarea lor 
comunistă, pentru 
mobilizarea lor ac
tivă, alături de cei
lalți utemiști, la 
lupta pentru întă
rirea continuă a 
gospodăriei este ab
solut necesar ca or
ganizația de bază 
U.T.M. să desfășoa
re în rîndul fetelor 
o temeinică muncă 
politică.

OCTAVIA 
DRAGO MIR 

crescătoare de pă
sări la G.A.C. 

„Unirea", raionul 
Mizil

gitație axat pe problemele 
vieții și muncii oamenilor din 
întreprinderea noastră.

Apoi a avut loc adunarea 
generală. La discuții s-au în
scris foarte mulți tineri adîn- 
cind analiza făcută, de referat, 
completând cu noi propuneri 
planul de măsuri prezentat 
adunării.

Planul de măsuri al birou
lui U.T.M., completat în felul 
acesta, a fost votat în unani
mitate. El prevedea o mai 
strânsă colaborare cu comite
tul sindical în vederea îmbu
nătățirii repertoriului echipe
lor de dans, folosindu-se în 
acest sens mai bine folclorul 
din regiunea Galați cît și din 
celelalte regiuni ale țării. El 
stabilea de asemenea ca în 
perioada de cel mult 8 luni 
toți tinerii din secție să de
vină purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". Pentru ca 
acest obiectiv să poată fi în
deplinit, în plan erau prevă
zute o serie de măsuri pentru 
popularizarea concursului cum 
ar fi : afișarea bibliografiei, 
amenajarea unor vitrine cu 
cărți din concurs, înzes
trarea bibliotecilor volante 
în special cu cărțile din liste
le obligatorii. Se indica de a- 
semenea ca în cadrul „Joilor 
tineretului” să se organizeze 
seri de întrebări și răspun
suri . pe marginea cărților din 
concurs, seri literare etc.

La înfăptuirea tuturor aces
tor măsuri stabilite de aduna
rea generală au participat a- 
proape toți utemiștii din secție. 
Și aceasta pentru că hotărârile 
luate au răspuns unor nece
sități concrete, unor preocu
pări imediate ale utemiștilor 
.și-tinerilor.

LAVINIA SIMION
secretara comitetului U.T.M. 

al Întreprinderilor textile 
Galați

Tovarășul Preda Gheorghe din 
secția automate a Uzinei „21 
Decembrie" din Capitală, este 

■nu numai un bun secretar al 
organizației U.T.M. din această 
secție, ci și un muncitor frun- 

, taș în producție.

In sat a sosit
expoziția 
volantă

De citva timp, prin satele 
comunei Țînțari, din raionul 
Făgăraș, a început să se de
plaseze expoziția volantă „O- 
riginea și evoluția vieții pe 
pămînt". Este o acțiune ini
țiată de comitetul comunal 
U.T.M„ sub conducerea orga
nizației de partid pentru com
baterea concepțiilor . mistice, 
pentru educarea științifică a 
tinerilor țărani muncitori. Nu 
de mult, această expoziție a 
poposit și în satul Vlădeni. 
Înainte de a vizita expoziția, 
utemiștii și tinerii din sat au 
fost invitați să asculte confs- 
rința „Știință și religie '. Apcț, 
împreună cu profesorul de 
științele naturii de la școala 
elementară, au vizitat expo
ziția. In jurul multor expona
te s-au purtat cu acest prilej 
discuții aprinse. Ascultînd 
conferința, vizitînd expoziția, 
tinerii țărani muncitori au 
avut posibilitatea să-și îmbo
gățească și mai mult cunoș
tințele despre natură și viață, 
să afle răspunsuri competente 
la unele întrebări pe care și 
le puneau în legătură cu apa
riția și evoluția vieții pe pă
mînt, originea unor ritualuri 
și obiceiuri mistice etc.

Această acțiune s-a bucurat 
de mult succes în rîndul ti
nerilor și nu numai al lor. 
Comitetul comunal U.T.M. și-a 
propus să inițieze în perioada 
de iarnă și alte acțiuni inte
resante, menite să contribuie 
la educarea tineretului, la or
ganizarea în mod plăcut și e- 
ducativ a timpului său liber.

A. MIRCEA

La muncă 
patriotică

120.000 lei. Această sumă a 
fost realizată prin contri
buția adusă de brigăzile ute- 
miste de muncă patriotică la 
refacerea patrimoniului silvic. 
Anul trecut de exemplu, noi 
am plantat 20 de hectare cu 
puieți si am întreținut planta
ții tinere pe 200 de hectare. 
De asemenea, pentru a feri 
plantația tînără de animalele 
dăunătoare am împrejmuit-o 
prin muncă voluntară cu un 
gard viu pe o lungime de pa
tru kilometri. Tot prin muncă 
voluntară am recoltat o can
titate de 8.000 kg. semințe de 
corn, arțar și stejar necesare 
noilor plantații. La toate a- 
ceste munci au participat toți 
tinerii din comună, și asta 
pentru că le-am explicat im
portanța economică a fiecărei 
lucrări. în felul acesta 121 de 
utemiști din cei 140 cîți nu
mără organizația U.T.M. din 
comuna noastră, au realizat 
anul trecut între 150 și 300 ore 
muncă voluntară fiecare, de
venind astfel purtători ai in
signei de brigadier aj muncii 
patriotice.

MARIN PRIGOREA 
secretarul comitetului 

comunal U.T.M. Vlădeni, 
raionul Ploiești

CIT PENTRU
UN CUIBAR...

Dimineață. Treceau căruțele 
cu paie pe șasea. Iți cîntau scir- 
țiitul monoton tndreptinduse 
spre sat, scuturindu-și firele la 
fiecare groapă. Și din o- 
cestea erau destule. Gropi mai 
mici și mai mari. Vitele se o- 
pinteau, carele se urneau și pa. 
iele codeau. Ici un fir, colo al
tul, mai încolo un smoc. In urma 
căruțelor Andronache Teodor, se
cretarul comitetului U.T.M. din 
comuna Cazasu, raionul Brăila, 
își freca mîinile mulțumit.

— Așa, încă un fir, încă u- 
nul... încă unul... Ce mai ac
țiune de muncă voluntară o 
să-i trîntesc acum ! O voi inti
tula : „La măturoiul șoselei" — 
Nu, nu sună bine : „Curățarea 
și înfrumusețarea drumului co
munal", Ei da, — asta-i altceva. 
Sună... Și spunînd toate acestea 
era cît pe aci săși rupă un pi
cior intr-una din gropile de pe 

MICROFOILETON

șosea. Mormăi ceva la adresa ce
lor care „nu îngrijesc drumu
rile" și intrînd în sat se apucă 
de mobilizare. .

După-amiază. Un grup de ti
neri și tinere „îngrijeau" șo
seaua. Se adunau paiele. Cu gri
jă, cu atenție, fir cu fir, intr-o 
grămadă tocmai bună pentru un 
cuibar de găină. Tinerii, se ve
dea cit de colo, erau nemulțu. 
miți.

_— Bine, dar de ce nu astu
păm gropile de pe șosea în loc 
să ne pierdem vremea cu fleacu
rile astea ? — îndrăzni cineva.

— Fleacuri ? Sări Tudorică. 
Fleacuri sînt gropile voastre. Și 
ce gropi, ia, niște gropițe acolo, 
niște nimicuri de care nu se-m- 
piedică nici vrabia. Și la urma 
urmei cine ia în seamă o astfel 
de treabă, cum este reparatul 
drumului ? Nici măcar nu sună 
frumos. Pe cînd „înfrumuseța
rea șoselei" e altceva. Mîine din 
nou vor trece căruțe cu paie și 
în fața lor se va întinde șoseaua 
curată...

— ...Și noi vani veni din nou 
să le adunăm — continua 
secretarul Și vom face așd 
te ore de muncă volufloi 
poate că vom fi și lăudațf 
dențiați pe raion, pe regiu 
cine știe, poate și pe țari.

P. ISP.



MARCEL BRESLAȘU

Cântec despre

Un fragment din „Povestea Poveștilor"
Doftană, Doftană, torței proletare
temniță avană ! încă și mai tare
Cite vieți în floare pină-n depărtare
măcinat-ai oare, - din zări în hotare -
cîți ai chinuit imbold și chemare
și cîți au suit 
spre negrele-ți carcere

la Lupta Cea Mare...

drumul fără-ntoarcere ? Doftană, Doftană, 
crincenă capcană...

Doftană, Doftană, Doar trupul sta prins
cumplita dojana, cu lanțuri la glezne 

huruind prin bezne Imîniile-adinei
te-au clintit din stinci, Dorul necuprins,
te-au trintit pe brinci ; gindul neînvins,
pînă și pămintul visul nesupus
ce-ți purta frămintul urcau tot mai sus !
s-a cutremurat Doruri, ginduri, vise
de ee-au indurat nu pot fi închise,
în strimtele-ți mreji 

cei treji
nici frinte și-ucise !

și viteji... Doftană, Doftană,
Ciți ai îngropat ziua cea bălană
sub zidul surpat : nu se-ncumeta
Mindrul Pintilie ia stihia ta...
ți-atiția eroi Dar altă lumină
dorm la temelie pătrundea, deplină,
ctitori vremii noi ! și venea să-o scalde 

in razele-i calde
Doftană, Doftană, inima ortacului :
prăstla dușmană aceea a Veacului -
s-a cutremurat ducind mai departe
Și ea - ți-a durat Cartea - fără carte,
ziduri mai înalte și din gură-n gură
decît celelalte, 
bolți mai mohorite, 
porți mai zăvorite,

marea-nvățătură !

...Doftană, Doftană,
mai scunde chilii, buba năzdrăvană
mai tari temelii... cobea pe sub porți 

zilnic alte morți...
Doftană, Doftană, Dar din fundul hrubii
în vremi de prigoană înălțau hulubii
zbirii-ți lăbărțară prin trîmbele ceții
umbra peste țară cintecul vieții
ca să-ți ducă faima și-al nădejdii noastre
să strecoare spaima spre zările-albastre...
în ceilalți frați Și suiau spre soare,
neastimpărați : mai răzbătătoare,
doar i-o bate gindul - asemenea iederii -
că le vine rindul florile încrederii ;
să-i zvirli ți să i legi că povara lor,
in hrubele-ți umede ! primăvara lor,
Să nu mai se-ncumete țara și partidul
la noi „făr’de legi'... o să-ți darme zidul -
să șovăie vrerea și-ai să te cutremuri
c-o paște tăcerea, 
să tremure mina

sub noile vremuri...

c-o paște țârina... ★
Dar din umbra-cceea Dar n-am năruit
strălucea scinteia - cind am biruit -

zidurile-ți triste ; 
te-am pus să i rămîi 
piatra cea dinții 
erei comuniste - :

Doftană, Doftană, 
neînchisă rană, 
nicicînd n-om uita 
mărturia ta - 
Nici zileie gloriei, 
nici prețul victoriei, 

Tu semn 
și îndemn 

în cartea Istoriei :

Loc de-nvățăturâ 
în vremea cea surăi 
loc de-nvățăminte 
de-acum înainte £

★
Doftană, Doftană, 
în strînsă coloană 
urcăm și acum 
străvechiul tău drum...

Viitorii învățători-elevi ai școlii pedagogice de la Buftea se pre
gătesc să ducă frumusețea cin tracelor pînă în satele cele mai 

depărtate, lată-i la o repetiție a orchestrei școlare.
Foto : N. STELORIAN

Vizitele delegației guvernamentale 
economice a

Miercuri au continuat la Mi
nisterul Comerțului tratativele 
dintre delegația guvernamentală 
economică a Republicii Cuba și 
delegația guvernamentală econo
mică a R. P. Rominc.
ejoi membrii delegației guver. 

namentale economice a Republi
cii Cuba, în frunte cu Hector 
Rodriguez Llompart, ministru 
adjunct al Afacerilor Externe, 
însoțiți de funcționari superiori 
din Ministerul Comerțului și Mi
nisterul Afacerilor Externe, au 
vizitat unele obiective industria
le din regiunile Ploețti și Brașov.

La uzinele de utilaj petrolifer 
.,1 Mai" oaspeții au vizitat mai 
multe secții, unde au luat cunoș
tință de, felul cum se produc di- 
fșrjte tipuri de instalații de fo
raj» Membrilor delegației le-a 
fost’prezentată o

■ ■

mers

4-Ld. 
continuare 
la rafinăria

instalație

oaspeții
III Teleajen,

au

rDiii p&țta 
uiptăminii

Muzeul din Măieru

Dar azi cînd ne-ntîmpină 
din voioasa Cîmpină 
chipul tău ne-apare 
ca o-ntruchipare 
în sfinte tipare 
a țării întregi 
sub noile-i legi : 
lanțurile rupte 
in aprige lupte ; 
cătușele sparte 
și sloboda carte : 
lumini revărsate 
pe tîrguri și sate 
duc întregul cer 
în cel mai stingher 
și tainic ungher - 
și porți largi deschise 
bătrînele vise 
urzite în anii 
din umbra Doftanii - 
și visele noi, 
încă mai mărețe 
și mai îndrăznețe, 
urzite de noi 
- tineri și bâtrîni, 
liberi și stăpîni - 
cu inima plină 
în ani de lumină, 
cu limpede minte 
și ochiul deschis, 
câtînd înainte 
aievea - și-n vis !

Sărbătoarea intrării în uzină

Primul gînd pentru înjghe
barea unui muzeu al satului 
la Măieru, raionul Năsăud, a 
încolțit în rîndul utemiștilor 
încă în decembrie 1958, in
tr-un seminar al cercului „Să 
ne cunoaștem patria". Pe a- 
tunci, fiind vorba despre răs
coalele țărănești, utemistul 
Filip Negrușer, ne-a spus că 
un străbunic al său fusese 
haiduc și că prin podul casei 
se mai păstrează toporul său 
de haiduc. „Adu-l, să-l vedem 
cu toții" îl rugară mai mulți 
tovarăși după seminar. L-a a* 
dus și a fost primul obiect al 
viitorului muzeu. De atunci 
tinerii din sat, mobilizați de 
organizația U.T.M. au început 
să adune diferite obiecte în 
vederea amenajării unui mu
zeu în comună. Dorința de a 
culege asemenea mărturii a 
cuprins apoi detașamentele de 
pionieri de la școala de 7 ani. 
Cercul lor „Să ne cunoaștem 
ținutul natal" a întreprins în 
vara care a trecut, sub în
drumarea unor cadre didacti
ce, o acțiune sistematică de 
cercetare a diferitelor perioa
de și aspecte din trecutul sa
tului. Un număr de 22 de pio
nieri și-au întocmit caiete 
speciale în care au notat date, 
mărturii ale bătrânilor, legen

de șl cîntece locale, obiectele 
găsite, etc. S-a cules și folclor 
nou.

In prezent sînt adunate a- 
proape 250 obiecte : unelte de 
muncă din epoci îndepărtate, 
2 pluguri de lemn, un tulnic 
ciobănesc, numismatică (peste 
200 monede de 50-300 ani) țe 
saturi, obiecte de artă popu
lară locală, documente scrise 
și altele.

Vizitînd muzeul măierenii 
vor privi și vor compara 
opaițul trecutului cu be
cul electric, care luminează 
acum ulițele satului, plugul de 
lemn cu tractorul ce trage 
brazdă adîncă pe ogorul lor. 
Și, în sfîrșiț, vor compara acea 
carte de școală, înnegrită de 
vreme, scrisă în cirilice pe co
perta căreia se mai descifrea
ză opt nume de localnici, sin
gurii cunoscători de slovă pe 
atunci, față de cele 2453 de 
manuale noi în valoare de 
11.833 lei dăruite de partid, 
în acest an școlar celor peste 
650 școlari ai Măierului de azi. 
Oamenii vor compara lumina 
prezentului cu acel trecut în
tunecat, cu viața lor grea pînă 
la eliberarea patriei.

SEVER URSA 
profesor

(Urmare din pag. l-a)

loan Cotrău unul dintre absol
venți, a mulțumit partidului 
și guvernului pentru copilăria 
și adolescența lor fericită, 
lipsită de griji și nevoi, pen
tru căldura și atenția cu care 
au fost înconjurați la intrarea 
lor în uzină, în rîndurile cla- 

’ sei muncitoare.
— Nu ne rămîne decît să 

dovedim că am înțeles și știm 
să prețuim toate acestea - a 
spus el. Iar dovada o vom 
face muncind cu pasiune și 
abnegație, învățînd continuu, 
intr-un cuvînt, dovedind că 
sîntem demni de înaltul titlu 
de muncitor.

Este greu să îmbraci în cu
vinte sentimentele trăite cu 
acest prilej. A fost o întîlnire 
veselă, optimistă, plină de în
credere în forțele noastre, în 
viitorul luminos care ne aș
teaptă. S-a aplaudat un fru
mos festival artistic pregătit

de tinerii muncitori din uzină 
în cinstea celor nou veniți, 
s-a dansat pînă tîrziu. 
A fost într-adevăr o sărbă
toare de neuitat. Tinerii nou 
intrați în uzină își vor aminti 
întotdeauna cu emoție și bu
curie intrarea în rîndurile 
muncitorilor uzinei. Iar nouă, 
această sărbătoare ne-a rea
mintit răspunderea pe care o 
are organizația U.T.M. de a 
se ocupa în continuare de e- 
ducarea acestor tineri, pen
tru dobîndirea
morale și de caracter 
Late, proprii muncitorului 
lelor noastre.

Un nou cineclub

trăsăturilor 
înain- 

zi-

----•—_

Teatre

jn ultima treme, 
tot mai mulți studen- 
ți ieșeni își petrec 
timpul liber actixind 
in cadrul celor opt 
cercuri ale Casei de 
cultură a studenților 
din centrul universi- 
tar lași'

De curînd numărul 
cercurilor a sporit cu 
încă unul, prin înfi
ințarea cihedubului. 
In cadrul lui funcțio
nează două secții : 
„Prieteni ai filmu
lui^ și „Creație”.

Primele expuneri 
au și fost făcute de

către tovarășii A. Po
za și Andrașoni Du
mitru, studenți ai 
Facultății de filolo
gie (Universitatea „A. 
I. Cuza^J care au 
vorbit membrilor ci- 
neclubului despre 
„Perspectivele dez
voltării cinematogra
fiei romînești**. Ex
punerile au fost as
cultate cu mult inte
res de membrii ci- 
neclubului printre ca
re se numără și Eli- 
sabeta Grigore — a- 
nul I Matematică, 
Guțu Mircea — anul

IV — Industrie ușoa
ra, Ovidiu Ștefănes- 
cu — anul V—Elec
trotehnică și mulți 
alții.

La sfirșitul expu
nerii. membrii cine
club ului au discutat 
pe marginea urmă
toarelor lecții prac
tice și teoretice ^Ci
nematografia sovie
tici în I960*4, ^Cu
rente în cinematogra
fia mondială". See. 
nariul de film” și 
altele.

IONEL HÎNCV 
student

Brigăzi fruntașe
Brigada a Il-a de producție 

a tineretului din secția I-a 
montaj vagoane-călători de la 
Atelierele C.F.R. Pașcani a 
realizat o economie in anul 
trecut de 74.301 lei. Pentru a 
ajunge la acest rezultat bri
gada a folosit o serie de pro
cedee cum sînt: recondition a- 
rea unor piese pentru frîna 
Westing, economisirea de ma
teriale neferoase ca : bronz, 
cupru și aluminiu. In același 
timp brigada a acordat o deo
sebită atenție aplicării inova
țiilor realizate de membrii 
brigăzii. Astfel a fost aplicată 
inovația comunistului C. Io- 
sub (dispozitivul de șlefuire a 
robineților de aburi), precum 
și inovația lui Șt. Zagan pri
vind un ștand pentru proba
rea robineților.

Prin întreaga sa activitate, 
brigada de producție a tinere
tului s-a dovedit un exemplu

și pentru celelalte brigăzi din 
atelier. Comuniștii C. Iorub. 
Gh. Angheluș. V. Hoctcă au 
însuflețit prin munca lor în
treaga brigadă pentru obține
rea bunelor rezultate în pro
ducție.

★
Brigăzile de producție ale 

tineretului de la Atelierele 
„16 Februarie" din Cluj apli- 
cind inițiativele tinerilor de 
la Uzinele ..Wilheîm Pieck- 
din Brăila și „T-udcr* —-~- 
rescu” din București au reali
zat în anul 1960 ecoEorr.r te 
valoare de 223.000 lei. Tfuma: 
brigada de producție a tinere 
tului „30 Decembrie- a eco
nomisit materiale ia confec
ționarea arcurilor in valoare 
de 130.000 lei.

(După corespondențele tri
mise de Sofronie Alexan
dru, lăcătuș, Gh. Maxim, 
muncitor).

E plăcut să locuiești în acest cămin!V

Republicii Cuba
unde au vizitat diferite instalații 
și au fost informați pe larg asu
pra procesului de producție.

împărtășiri du-și impresiile, con
ducătorul delegației a declarat 
următoarele : „Cele două uzine 
vizitate reflectă realizările pe 
care le-a obținut poporul romîn. 
Am fost foarte impresionat de 
tehnica avansată pe care am ob- 
servato la aceste întreprinderi. 
Guvernul nostru se gin dește să
cumpere o bună cantitate de uti
laje petroliere din R P. Romî
nă. Aceasta este inclusă în pro
tocolul pentru schimburile 
merciale pentru anul 1961 
care îl vom semna înainte de 
pleca. Stadiul avansat al indus
triei romînești este deja cunos
cut în Cuba. Vom cumpăra, de 
asemenea, o bună cantitate de 
tractoare. Această hotărîre a 
noastră se datorește bunelor re
zultate obținute de tractoarele 
romînești".

Studio);
Teatrul Municipal 
Millo); Moartea 
voiajor. 19.30:

Municipal (Sala
Sirbu); Vecinul de *- 

19,30: Teatrul
C.F.R. Giulești; 
de poliție, 20 ;

Mamouret, 
(Sala 
unui 
Tea- 

Fi-

Sport
LA HAGA:

Fotbaliștii bucureșteni 
au terminat învingători

a fost influențată 
de terenul de joc, 
desfundat de ploaia 
căzută în ultimele 
zile.

în legătură cu 
programul turneu
lui din Brazilia a- 
cesta va fi alcătuit 
definitiv după sosi
rea echipei 
Ia Recife.

• După jocul in
ternational susținut 
miercuri în noctur
nă la Haga în com
pania echipei loca
le A.D.O., selecțio
nata de fotbal a 
orașului București 
s-a reîntors la Am
sterdam pentru a-și 
continua 
spre 
întilnirea

drumul 
Brazilia. în 

de la

Haga care s-a des
fășurat în prezența 
a peste 6000 de 
spectatori echipa 
romînă a avut în 
permanență iniția
tiva obținînd victo
ria cu scorul de 
2—1 (1-1) prin
punctele realizate 
de Seredai și Țîr- 
covnicu. întilnirea

noastre

PE SCURT

Trubadurul. 19,30: Teatrul 
de Operă și Balet al R.P.R. ; 
învierea. 19,30 : Teatrul Na 
țiunal „I. L. Car agi ale’ (Sala 
Comedia); Maria, 19,30: Tea
trul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Studio); Scanda
loasa legătură dintre d-1 
Kettle și d-na Moon 19.30: 
Teatrul Armatei (Saia Ma
gheru); în căutarea extraordi
narului, 20 : Teatrul Armatei 
(Sala 
19,30: 
Matei 
comis 
trul 
liman
p artameni. 
Muncitoresc 
Inspectorul 
Studioul Institutului de Artă 
Teatrală și Cinematografică 
„I. L. Caragiale" Str. 30 De 
csmbrie nr. 9 ; Nila, 19,30 : 
Teatrul pentru Coțpij și Tine
ret (Sala din C. Miile) ; Nota 
zero la purtare, 19,30 : Tea
trul pentru Copii și Tineret 
(Sala din Dobrogeanu Ghe- 
rea) ; Revista oglinzilor, 20: 
Teatrul Satiric-Muzkal „C. 
Tănase” (Sala Savoi); Vitami
na M... muzica, 20: Teatrul 
Satiric-Muzical bC. Tănase" 
(Sala Victariea); Lysistrata. 
19,301 Teatrul de Stat de O- 
peretă (Sala Palatului R.P.R.).

Cinematografe

Lectorate pentru tineret
Comitetul orășenesc U.T.M. 

Mediaș, în colaborare cu subfi. 
liala S.R.S.C. Mediaș, a orga
nizat un număr de opt lectorate 
pentru tineret. Aici, în fața ti
neretului, se țin diferite expu
neri de către ingineri, medici, 
juriști, profesori despre cele mai 
diferite probleme științifice, teh
nice, morale etc. Pentru a ilus
tra expunerile lor conferențiarii 
folosesc un bogat material do. 
cumentar (planșe, scheme, pro
iecții de diafilme etc.).

Tinerii muncitori de la între
prinderile „Vitrometan", „E- 
mailul roșu", „Drum nou“ și al
tele au ascultat cu un viu inte

res conferința tovarășului ingi
ner I. Ormindeanu despre struc
tura pămîntului. De mult succes 
se bucură conferințele privind 
diferite probleme de educație 
ca : „Despre comportarea tînă- 
rului în societate", „Ce este mo
rala comunistă", precum și cele 
privind diferite teme de poli
tică internațională, de literatură 
și altele. In ultimul timp au fost 
ținute în fața tineretului 17 con
ferințe la care au participat un 
număr de peste 6000 de tineri 
din întreprinderile, școlile și 
instituțiile orașului.

VINTILA DAN 
tehnician

Soldați fără uniformă; Pa
tria ; Scrisoare neexpediatâ: 
Republica, I. C. Frimu, Fla
căra. 23 August; Doctorul 
Soim : Magheru, Maxim Gor
ki, Libertății, N, Bâlcescu ; 
Batalionul negru : București, 
V. Alecsandri, V. Boaită, Al. 
Sahia ; Medicul și vraciul: 
Elena Pavel (cinemascop), 
Gh. Doja (cinemascop); Hai
ducul de pe Ceremuș : Lumi
na, Olga Bancic ; Pescuitori in 
apă tulbure : Central; Nopți 
albe: Victoria; Program pen
tru copii (dimineața) 13 Sep
tembrie ; Șapte mirese pentru 
șapte frați : 13 Septembrie
(seara), 16 Februarie ; Repre
zentație de gală, Bazele ci 
berneticii, Drum anevoios, Vi
zită la Lambarenz, Lupta îm
potriva celor patru dăunători: 
Timpuri Noi; Cuibul vulturi
lor: Tineretului, DoncaSimo; 
Nopțile Cabinei: 8 Martie ; 
Port fără apă; C. David; 
Darclee; Grivița, Barbu De- 
lavrancea ; Să prețuim iu
birea : Cultural; Fiul meu se 
însoară: Unirea, M. Emi-
nescu ; Dincolo de orizont: 
Moșilor; Muntele : Arta, 30 
Decembrie; Departe de patrie: 
Munca; 
Tudor 
marie: 
cleștar: 
den tul 
cescu;
Ilie Pintilie; Discipolul dia
volului : 
răpită: 8 Mai ; Hocheistul de 
rezervă 
reasca ;
G. Coșbuc; Departe de patrie: 
G. Bacovia; Omul de pe pla
neta Pămint t Drumul Serii. .

Dacă ai nevoie, în cămin gă
sești și spălătorie, uscătorie, 
călcătorie. Trei încăperi pen
tru baie stau de asemenea la 
dispoziția căministelor. Pe 
holul central există și un a- 
parat de radio, un colț roșu și 
o bibliotecă.

E plăcut să locuiești în a- 
ceșt cămin I

tează de minune cu dulapu
rile din perete. Și te simți 
bine aici, ai tot confortul. Ca
loriferul asigură o căldură 
plăcută, paturile au cearcea
furi de un alb imaculat, pe 
parchet se află un covor mare. 
Și așa sînt toate camerele a- 
cestui nou cămin ce adăpos
tește 125 de lucrătoare de la 
Fabrica „Partizanul Roșu" din 
Brașov.

Fata de la fereastră, a sosit 
prima acasă. Cele trei prie
tene cu care locuiește în a- 
ceastă cameră vor sosi și ele 
curînd. Pînă atunci deschide 
fereastra și dă perdeaua la o 
parte. Năvălesc aerul răcoros 
și razele soare-ui de după- 
amiază.

Frumoasă e camera ! Fețele 
de pernă au broderii, pe masă 
sînt flori, scaunele se asor-

a jucot 
Spartak

de 
Pe

stabilite datele 
___ a întilnirilor 
care echipele noastre de bas
chet Rapid (femei) și C.C.A. 
(bărbați) Ie vor susține în pri
mul Uh* c.1 competiției 
campionilor europeni". _

• Au fost 
desfășurare

C.C.A.

„Cupa 
In pri

nșii! meci echipa C.C.A. va în- 
"'■w'lilni Ia 18 ianuarie la Bologna 

echipa italiană Virtus, returul 
urmi nd să aibă loc la 16 fe
bruarie Ia București. Turul întîl- 
niriî feminine : Rapid București 
—Academik Zsawf Varșovia este 
programat pentru 14 ianuarie 
la București.

• în campionatele internațio
nale de tenis de masă ale An
gliei care se desfășoară în pre
zent la Londra jucătorii ma
ghiari au repurtat frumoase 
victorii. In turul patru al pro
bei de simplu Sido a dispus cu 
3-1 de Stevens (Anglia) iar Berc- 
zik l-a învins cu 3-1 pe Uzo- 
rinck (Iugoslavia).

• Intr-un mpci internațional 
de hochei pe gheață desfășurat 
la Rostock oriupa locală Di- 

aispus cu scorul de 
3-1 ; 3-2 : 1-1) de cam- 
ia R.P. Ungare, „Dosza"- 
pesta.

jn continuarea turneului pe 
I întreprinde in R S Ceho- 
că echipa de hochei pe

gheață Aik Stockholm 
la Praga cu echipa 
Hradek Kralove. Hocheiștii ce
hoslovaci au repurtat victoria 
cu scorul de 8-6 (1-3 ; 4-0 ;
3-3).

• In orașul italian Varese a 
început tradiționalul turneu in
ternațional de baschet. In acest 
an la întreceri participă echi
pele Antwerpen (Belgia), S.K. 
Beograd (Iugoslavia), f 
și Fonte Levissima (Italia), 
primele întîlniri au 
gistrate următoarele 
Ignis-Antwerpen 94-72 ; 
Beograd—Fonte Levissima 78-63.

C A. R Ț I NOI
Ignis

In 
fost în re- 
rezultate : 

S.K.

Jack Lindsay : Fluxul, 
E.S.P.L.A.

N. N. Mihailov : De la Polul 
Nord la Polul. Sud. Colec
ția „In jurul lumii". Editu
ra tineretului.

Eusebiu Camilar : Povestiri 
eroice, - Editura tineretu
lui,

Nichita Stănescu : Sensul iu
birii, - versuri, Colecția 
„Luceafărul", E.S.P.L.A,

Ernest Hemingwdi : Bătrinul 
și marea - povestire, - 
Editura tineretului.

M. Gorki: întreprinderile Ar
tamonov, - roman. Ediția a 
ll-a, E.S.P.L.A. - Cartea 
rusă.

I. Grebeniuk : Decolează vi- 
nătorii, - Editura militară.

formație

• Continuindu-și turneul în 
S.U.A. echipa selecționată de 
tineret a U.R.S.S. la hochei pe 
gheață a întîlnit la Colorado 
Springs puternica
„U. S. Nationals". Din nou ti
nerii jucători sovietici s-cu 
comportat excelent repurtind 
victoria cu scorul de 8 0. Acea
sta a fost cea de a treia victo
rie consecutivă realizată de 
echipa sovietică. In cursul intîl- 
nirii de la Colorado Springs o 
frumoasă comportare au avut 
jucătorii Morozov și Dekonski 
care au înscris fiecare cite două 
puncte.

Corneille-Racine : Teatru -
Colecția „Biblioteca școla
rului". Editura tineretului.

Marin Traian : Se înalță o 
casă. Editura tineretului.

Tudor Teodorescu-Braniște : 
Primăvara apele vin mari, 
— Editura tineretului.

Eusebiu Camilar : Nopți 
udeștene, — E.S.P.L.A.

Nicolce Manea : Anii de 
foc, Editura tineretului.

Lev N. Tolstoi : Incursiunea,
— Colecția „Biblioteca șco
larului", Editura 
lui.

N. Filimon : Ciocoii 
noi, - Colecția 
teca pentru toți" 
E.S.P.L.A.

tineretu-

Florin Mihai Petrescu : Stele 
roșii, - versuri, Colecția 
„Luceafărul", E.S.P.L.A.

Horia Aramă : De la om la 
om, - versuri. Editura ti
neretului.

Valeriu Gorunescu i De-» 
vîrstă cu țara, «- versuri, 
E.S.P.L.A.

C. I. Nottara : Amintiri, »
E.S.P.L.A.

Lucia Demetrius : Nunta 
llonei, - E.S.P.L.A.

L. Stoianov : Nunta de ar
gint, — nuvele, E.S.P.L.A.

Culisele varieteului: 
Vladimirescu ; Rose- 
Miorița; Palatul de 
Aurel Vlaicu; Confi- 
doamnelor: N. Băl- 
Doamna eu cățelul :

Popular; Mireasa

Volga ; lize : Flo-
Marea mă cheamă:

UZINELE TEXTILE

Covoare pluiakhp persan 
?țoFe de paltoane 
Pleduri ■■’-•-.••.■r



ă ne cunoaștem
patria ■I

o

Ni s-a înfîmplat deseori să 
ne întîlnîm in drumurile 
noastre cu excursii tine

rești pornite să cunoască țara. 
Pe peretele de tablă a< unui va
gon feroviar am citit odată in
scripția cu tibișir „Excursia Șco
lii de 7 ani din Beidaud - re
giunea Constanța". Pe o placar
ds fixată la prova vasului 
„Anghel Saligny" am citit intr-o 
zi de vară inscripția „Excursia 
Școlii de 7 ani din Oltina" 

Care dintre noi n-a ascultat 
la posturile de radio între
bările și răspunsurile popu
larului concurs „Drumeții ve
seli" ? De unde știu elevii șco
lilor elementare, ai școlilor me
dii și ai universităților, atîtea 
lucruri de amănunt privitoare la 
geografia patriei noastre ? Nu 
e un secret pentru nimeni că 
excursiile colective, organizate 
pentru tinerii din școli, uzine, 
unități agricole socialiste, de 
către organizațiile U.T.M. și 
desfășurate sub îndrumarea pro
fesorilor și învățătorilor, au și 
ele o contribuție însemnată in 
dobîndirea noilor cunoștințe, în 
cunoașterea profundă a geogra
fiei și istoriei patriei noastre. Se 
știe că, datorită profesiunii lor, 
reporterii ziarelor și revistelor 
sint călătorii cei mai neobosiți 
și stau ’mai mult pe drumuri 
decit acasă. Dar în pofida de
selor drumuri pe care le fac, li 
se intîmplă și lor ca, între două 
călătorii, să nu mai recunoască 
locurile. Mai țin minte, de pildă, 
pădurea ce se întindea pe po
dișul unde azi se înalță orașul 
Victoria, după cum nu pot uita 
ușor bălțile pline de miasme ce 
abureau cu 15 ani în urmă pe 
locul unde se ridică azi orașul 
petroliștilor, Lucăcești. Orașul 
din Lunca Pomostului, la margi
nea Reșiței, era cu 10 ani în 
urmă un uriaș maidan de gu
noaie și mărăcini, iar stepa 
odobesciană cu dropii, gorgane 
și ciulini, venea pînă la traver
sele liniilor ferate din fața gării 
Ciulnița ; dar azi aceeași stepă 
a dat îndărăt din fața unor noi 
construcții industriale : o fabrică 
de egrenat bumbac care stă a- 
colo albă și impunătoare ca un 
transatlantic și un complex de 
ateliere a te unui S.M.T. Să ~c 
vo-besc de Hc'edoo'c ? Des
cins cu ani în urmă in gc-c ma
relui oraș industrial, am luat-o 
spre centru înotind din greu pe 
un drum desfundat, plin de băl
toace și noroaie adinei. Azi, 
pentru același drum nu mai ai 
nevoie de bocanci, nici de cizme 
de cauciuc, drumul fiind asfal
tat și curat. Iar drumul care, cu 
10 ani în urmă încă mai ducea 
către un oraș plin de binale, 
gropi pentru fundații șl stive de 
cărămizi, astăzi duce spre un 
oraș nou și tînăr, cu toate că 
activitatea febrilă a zidarilor și 
betoniștilor nu s-a terminat încă.

Am fost de curind la Galați, 
dornic să văd cum arată cîmpul 
gol pe care se va înălța gigan
tul siderurgic, obiectivul cel mai 
de seamă al planului de 6 ani. 
Aci se vor înălța cele mai mari 
furnale din țară și bineînțeles 
dornic sint să fiu de față și în 
momentul solemn, istoric, cind 
cuptoarele mari, automate, vor 
da prima lor șarjă de oțel.

Am văzut (dar cine n-ar vrea 
să vadă ?) stepa dobrogeană in 
□cea parte a ei, lingă Palazu 
Mare, plină de sondele geolo
gilor, în inima căreia, adîncă, 
s-a descoperit o uriașă platoșă 
de fier.

Acesta e chipul de azi al pa
triei, fremătător, plin de vi
goare și tinerețe, îmbogățit și 
înfrumusețat de brațele harnice 
ale poporului, de miinile celor 
ce construiesc socialismul la 
arcul Carpaților și la marginea 
Dunării. Frumoasă 
înainte, dar azi e 
ori mai 
devenit 
bile bogății industriale. De aci 
au . și început de-un an, sau 
doi,, să vină vagoane cu mate
rii prime pentru industria noa-

era Delta și 
de-o mie de 
fiindcă ea a 
de inca leu la

frumoasa, 
un izvor

Comportarea in societate 
carte de vizită a omului civilizat

CĂRȚILE, CUNOSC 
Și ELE OAMENII
(Urmare din pag. l-a) 

de notații și iscălituri. Citito
rul Nicolae Călin, elev la 
Școala profesională „Electro- 
aparataj", a împrumutat de la 
noi cartea „Palatul de gheață’' 
de I. I. Lajecinikov. Cînd a 
luat-o, cartea era în perfectă 
stare. Nici nu-ți venea să pui 
mîna pe ea fără s-o învelești. 
Cind a înapoiat-o bibliotecii 
era de nerecunoscut. In pri
mul rînd îi lipseau copertele 
și citeva pagini. Dar pe lin
gă asta cartea era murdară, 
înnegrită, soioasă.

Cartea e ca o ființă vie, ea 
îți este un prieten apropiat, 
uneori pentru toată viața. Ea 
îl cunoaște pe om, pe cel care 
o citește. Cînd iei o carte mai 
veche în mină îți dai imediat 
seama dacă cel care a avut-o 
mai înainte a îndrăgit-o, dacă 
a respectat-o, dacă este un 
iubitor adevărat al literatu
rii. Cînd o vezi însă mâzgă
lită, murdară, ruptă, cartea 
parcă îți spune : „am trecut 
prin miinile unui om înapoiat, 
care n-a știut să mă respec
te".

Petru Vintilă

?idar
stră chimică. Semeți erau 
odinioară munții Ruscăi, 
azi, la străvechea lor frumusețe 
se adaugă strălucirea minereu
lui de fier descoperit de către 
geologii epocii socialiste și cu 
fierul acesta ne vom intilni pe 

. șantierul naval de fa Galați, în 
uzinele de camioane și trac
toare de la Brașov, în halele 
uzinelor de locomotive și utilaje 
industriale noi de Io Reșița Și 
Arad, de la Ploiești și Bucu
rești, după cum cu el ne vom 
Intilni și pe noul pod ce se va 
înălța peste Dunăre, la Măcin.

Acesta e chipul de azi al 
patriei, iar el a căpătat aureola 
unei proaspete și superbe fru
museți datorită pădurilor de 
sonde din Oltenia și Moldova, 
datorită noilor furnale hunedo- 
rene și reșițene, datorită miilor 
de gospodării colective pe pă- 
mintul cărora lucrează un ță
ran nou, eliberat de sub tirania 
moșierilor și chiaburilor.

Acesta e chipul de azi al pa
triei și el se oglindește ca ma
rea intr-un strop de apă, pe 
fața oțelarului înflăcărată de do
goarea cuptorului, pe fruntea 
înaltă o savanților și poeților, 
pe obrajii tineretului nostru să
nătos, viguros, exuberant și fe
ricit.

Dar dacă vă duceți in Valea 
Jiului, de pildă, și priviți plini 
de incintare noile cartiere mun
citorești, noile cluburi, spitale, 
cantine și magazine, să vă 
opriți o clipă și să vă desco- 
periți în fața plăcii de marmură 
de la Lupeni care arată viitori
mii locul unde în 1929 clasa 
muncitoare a dat una din ma
rile ei lupte împotriva exploată
rii burgheze.

Oricit de modestă va fi floa
rea de cîmp pusă de voi pe 
mormintele comuniștilor căzuți 
la Doftana, ofranda voastră va 
ovea semnificația unui monu
ment durabil pe care-l închi
nați comuniștilor, fără de care 
prezentul de azi n-ar fi fost 
cu putință.

Do- oc e ne cunoaștem pa
tra și frumuset e ei in tatregi- 
m-e ? Hai să vedem ! Ați auzit 
de insula Popina de pe Razelm? 
Ați fost vreodată la Hanu Co- 
naki, primăvara să vedeți o țară 
a albinelor și a mierii ? Acolo, 
cind înfloresc pădurile de sal- 
cimi, vin din întreaga Moldovă 
mii de căruțe de-ale gospodă
riilor colective, încărcate cu lă
zile a mii, a zeci de mii de stupi 
și locul se umple nu numai de 
mirozna florii de salcîm, ci și de 
aroma dulce a mierii și 
mirosul proaspăt al fagurilor 
ceară.

Dar ați călătorit vreodată 
cel mai mic tren din țară ? 
Duceți-vă la Turda și mergeți în 
vagoanele liliputane ale Mocă- 
niței pînă la Abrud. Știți că 
avem și noi o insulă care se 
cheamă Sahalin ? Dacă ajungeți 
la Sf. Gheorghe, spuneți pesca
rilor să vă ducă în lotcile lor 
trase de traulere pină la Saha
lin, pină Ia insula aceasta de 
nisip care, așezată la mare, în 
fața Deltei Dunării, seamănă 
cu un uriaș morun încre
menit. Știți că teatrul cel 
mai vechi din țară, pe sce
na căruia a pășit ca sufleur 
și Emine seu, se oM Io Oravița ? 
A fost zidit în 1817. Și o curiozi
tate feroviară : gora Oravița a 
fost construită in 1847 și bine
înțeles e gara cea mai veche 
din țară. Dar pe linia cu crema- 
lieră care urcă de la Caransebeș 
spre Subcetate ați călătorit ? 
Dar muntele de marmură de la 
Ruschița l-ați văzut ? Aci vin 
vara zeci de studenți de la in
stitutele de artă plastică și 
cioplesc blocurile de marmură 
in mijlocul naturii, in giganticul 
ei peisaj ca niște demni și te
merari urmași ai lui Fidias și

Da, cartea îi cunoaște pe 
oameni și suferă cînd aceștia 
nu o respectă.

„NEMURITORII" 
ILICIȚI

(Urmare din p-if. l-a)

Bogdan Petriceicu 
Acest monument 

nicinu a fost

de 
din„Amintire

13. I. 1957 cînd am 
aicea". Și semnează 
Geabău din comuna

același parc — o construcție 
minunată — sint scrise cu 
briceagul sute de nume. în 
peștera Ialomicioara „nemuri
torii" s-au urcat cu scările 
pină la boltă, făcînd ade
vărate escaladări, ca să-și 
scrie numele.

La Cîmpina există celebrul 
castel al marelui om de știință 
și scriitor 
Hașdeu. 
interesant 
el cruțat de zeci și sute 
de iscălituri și amintiri 
soiul acesta : 
ziua de 
fost eu 
Vasile 
Gușați.

Exemplele ar putea conti
nua mult. Acum cîteva zile 
am văzut pe un bloc nou din 
cartierul Floreasca scris cu 
var, cu litere mari de două 
șchioape : Oiță Ion 17. IV. 1959. 
Aici a găsiț de cuviință Oiță 
Ion să-și lase numele pentru 
ca nu cumva să fie uitat de 
posteritate.

Praxiteles. Știați că Timișoara e 
oraș portuar ? Urcațl-tă pe va
porașe la debarcaderul portului 
fluvial Timișoara și mergeți pe 
canalul Bega pină la Oțelea. 
Scuturați, cu miinile voastre cas
tanii (cu fructe comestibile !) de 
la Baia Mare și Tismana, admi
rați peisajul de basm al străve
chiului astrov dunărean Ada 
Kale și nu uitați că pe apele 
Dunării, pe aci, cu milenii in 
urmă, au trecut și argonauții in 
căutarea linii de cur.

Odobescu a călătorit pe Bă
răgan in căruțe vechi, țărănești 
acoperite cu rogojini de papură. 
Noi tăiem in două uriașa stepă 
odobesciană, cu 100 de kilo
metri pe oră, așezați in compar
timentele ae red inam ului rapid. 
Autocarele ne urcă la Sinaia, 
p€ șoseaua in serpentină pină 
Ic cota 1.400, iar nu peste mult 
de la Belota la Caransebeș și 
de la Gara de Nord pină la 
Brașov vom călători cu- trenurile 
electrice. Pe aceste linii, meca
nicii vor purta, ca farmaciștii și 
ca doctorii, halate albe. Chiar 
și noi vom putea scoate capul 
pe fereastră. N-o să ne mai 
intre praf de cărbuni in ochi.

Din ce In ce mai bogată și 
frumoasă, patria noastră socia
listă se cere cu prisosință a fi 
cunoscută în miile de amănunte 
ale neîntrecutei sale frumuseți. 
Iubirea de patrie, înflăcărată, 
cere înainte de toate cunoaște
rea profundă a locurilor și a oa
menilor, a fiorilor, a piet-elor, a 
rîurilor, a monumentelor trecutu
lui și mai ales a monumentelor 
prezentului, a marilor monumen
te pe care le edifică socialis
mul.

Să ne iubim cu toată ființa 
patria socialistă, să luptăm din 
toate puterile noastre pentru 
creșterea neincetată a bogății
lor ei, să nu știm ce-i odihna 
în strădania noastră de a-i des
coperi și cunoaște marile ei 
frumuseți. Pentru că patriotis
mul, dragostea fierbinte față de 
patria noastră socialistă iși ere 
izvoarele și iși trage seva in 
primul nnd din cu-oaste'ea de- 
plina a pâmintului și poporului 
din mijlocul căruia ivindu-ne, 
ne bucurăm de viață, de fericire 
și ne scaldă fața lumina teîn- 
teietoare a soarelui.

»

utemista Margareta Stanec de la Fabrica încălțăminte
„Ștefan Plavăț" din Timișoara este una dintre fruntașele sec

ției bandă rulantă.
Foto : S. ȘTEINER

Personal sint indignat pro
fund ori de cite ori intîlnesc 
asemenea urme preistorice 
ale inculturii și ignorantei. 
Pentru că ce altă dovadă de
cit aceasta sint asemenea 
mizgăleli. puse fără nici o ru
șine pe monumentele de artă 
și cultură ?

CUM ARĂȚI
AȘA EȘTI

deschisă.

îmi amintesc foarte bine, 
întîmplarea s-a petrecut cu 
cîtăva vreme în urmă. Eram 
în sala de festivități, nu-mi 
mai amintesc cu ce ocazie. 
Deodată, iată că intră în sală 
un tînăr chipeș, de vreo 20 
de ani. Purta niște pantaloni 
strînși pe picior, scurți, ceva 
mai jos de genunchi și crăpați 
în părți. Pantalonii aveau o 
culoare stridentă, 
Puloverul, negru, cu dungi de 
zebră, urcat pe gît. ținea un 
guler tare, scrobit care aco
perea jumătate din chica tî- 
nărului. în picioare purta 
„bascheți". în ceea ce priveș
te părul — greu de descris. 
Era ca un purcoi de fin arun
cat la întîmplare. Perciunii îi 
ajungeau pînă la jumătatea 
obrajilor. Ceea ce izbea la a- 
cest tînăr era neglijența ves-

De la Comisia
CentralăElectorală

in ziua de 5 ianuarie, Co
misia Electorali Centrală s a 
întrunit la sediul Marii Adu
nări Naționale în prima șe
dință de lucru, sub președin
ția tovarășului At an ase Joja.

în întreaga {ară au loc

Adunări pentru desemnarea 
de reprezentanți 

în Comisiile Electorale
în Capitală și in toate re

giunile țării au avut loc adu
nări ale organizațiilor obștești 
și ale oamenilor muncii din 
■întreprinderi și instituții pen
tru desemnarea de reprezen
tanți in comisiile electorale 
regionale, comisia electorală a 
orașului București, comisia e- 
lectoralâ a orașului Constanța, 
ce se formează în vederea a- 
legerii deputaților in sfaturile 
populare.

timentară ostentativă, străda
nia lui de a fi „original" cu 
orice preț în această privință. 
S-ar fi putut crede că tînă- 
rul cu pricina nimerise acolo, 
printre noi, din întîmplare, 
intr-atîta se deosebea ținuta 
lui de a noastră. Părea mai 
degrabă un artist de circ, un 
clovn, care abia ieșise de pe 
arenă. Uimirea mea și a ce
lorlalți tovarăși de muncă a 
fost cu atît mai mare cu cit 
in persoana tînărului l-am 
recunoscut pe Ion Vlășceanu, 
de la sectoru] nostru, secto
rul 3-mașini agricole. Desigur, 
după ce-am ieșit din sală am 
rîs de el în hohote. Cu Vlăș
ceanu Ion se aseamănă bine și 
Stelian Dumitru

Am scris rîndurile de față 
pentru că socotesc că și prin 
ținuta vestimentară se „re
comandă" un tînăr, că și a- 
ceasta ii caracterizează intr-un 
fel. De aici începe, cred eu, 
cultura, bunul gust, stima față 
de tine însuți. Mie personal 
îmi e greu să respect un tî
năr cu o înfățișare neîngriji
tă, îmbrăcat urît, fără gust. 
Corectitudinea vestimentară 
este după părerea mea o obli
gație față de societatea în 
care trăiești.

I EMILIAN PÎRVU 
lăcătuș

Uzinele „Vasile Roaită" 
București

In cadrul acestei ședințe. 
Comisia Electorală Centrală a 
stabilit măsurile ce intră în 
competența sa în vederea a- 
plicării prevederilor legii pen
tru alegerea deputaților in 
Marea Adunare Națională.

în comisii sint propuși re
prezentanți ai organizațiilor 
de partid, ai sindicatelor, or
ganizațiilor de tineret și fe
meilor, cooperatiste, munci
tori. colectiviști, intelectuali. 
Astfel pentru comisia electo
rală a orașului București au 
fost propuși printre alții prof, 
ing. Vasile Nicolau, rectorul 
Institutului de construcții. 
Constantin Ccstache, activist 
al Comitetului orășenesc 
P.M.R. București, Aurică Cos- 
tache, muncitor fruntaș la U- 
zinele „Mao Tze-dun“, Euge
nia Gheorghian. secretara co
mitetului orășenesc al femei
lor.

In comisia electorală a re
giunii Mureș-Autonomă Ma
ghiară au fost propuși Tordk 
Carol, directorul Fabricii „Pe- 
tbfi Alexandru", Nașe a Roza
lia. judecător, Molter Karoly, 
scriitor, Gheorghe Mihai, se
cretar al comitetului regional 
al sindicatelor și alții.

în regiunea Oltenia au fost 
propuși pentru a face parte 
din comisia electorală regio
nală tovarășii Florea Ciobanu, 
prorector al Institutului agro
nomic din Craiova, Anton 
Lungu, activist al comitetului 
regional U.T.M., Ion Vetrinea- 
nu, vicepreședinte al Uniunii 
regionale a cooperativelor de 
consum și alții.

în comisia electorală regio
nală Suceava au fost propuși 
loan Vîrvăreanu, secretar al 
Consiliului regional al sindi
catelor, Petru Ananie, din 
partea Uniunii regionale a 
cooperativelor meșteșugărești, 
Vasile Tatiana, muncitoare la 
întreprinderea de industrie lo
cală „Textila”, Iuliu Schor, 
șef arbitru și alții.

Pe baza propunerilor orga
nizațiilor obștești și a adună
rilor oamenilor muncii, Pre
zidiul Marii Adunări Naționale 
a confirmat prin decret compo
nența comisiilor electorale re
gionale și ale orașelor Bucu
rești și Constanța.

★
în întreaga țară au loc șe

dințe ale organizațiilor oame
nilor muncii și adunări în în
treprinderi, instituții, unități 
agricole socialiste, pe sate, in 
care sint desemnați reprezen
tanții în comisiile electorale 
raionale, orășenești și comu
nale care se formează în ve
derea alegerii deputaților în 
sfaturile populare, precum și 
în comisiile electorale de cir
cumscripții, care se formează 
pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională.

în comisii sint propuși ac
tiviști de partid și ai organi
zațiilor de masă, muncitori, 
colectiviști. întovărășiți, inte
lectuali, funcționari, gospo- 
dine^_
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Utemiștii Vasile
Vlcd Gheorghe din secția 
de plăci redresoare cu se
leniu a întreprinderii „Gri- 
go e Preoteasa1' din Capi
tală controlează cu atenție 
plăcile selenizate la una din 
mașinile moderne ce a fost 

istalată aici de curind.

Carnaval 
pionieresc 

la Petroșeni

1

Intr-un grup de copii veseli și 
îmbujorați am intrat in sala ma
re. feeric împodobita a clubu
lui minerilor din Pelroșeni. 
Peste citeva minute va începe 
carnavalul pionierilor și școlari
lor. Minunățiile din sală ne iau 
ochii. De sus. din tavan, de la 
becurile acoperite cu abajururi 
frumos pictate, se revarsă o 
ploaie de raze multicolore. In 
fața, doi brazi uriași, parcă a- 
Urnei coborîți din munte căci li 
se mai vâd încă pe umeri blă
nurile albe de nea, domină sce
na. Au ramurile încărcate cu 
daruri, cu luceferi și cu beteală 
strălucitoare. Pereții sălii sint și 
ei pavoazați cu scene din basme 
și legende.

Deodată răpăitul tobelor și su
netul de argint al trompetelor 
sparg liniștea : începe carnava
lul. Ușile se deschid larg și, ca 
o explozie de lumină, de veselie 
și cin tec, sulele de pionieri și
școlari, copiii minerilor din Va
lea Jiului, în costume de carna
val strălucitoare. care mai de 
care mai pline de farmec și fan
tezie, năvălesc în 
intonează un marș 
rada măștilor. De 
nește o adevărată
confetti. La cine să 
întîi ? Se sfîrșește 
măștilor, începe un. 
altul și altul și tot
să vezi toate costumele. Intr-un 
coli, citeva >,chinezoaice" care
mai înainte executaseră cu grație 
un dans chinezesc, rid ascunzîn- 
du-și fețele în evantaie. Un as
tronaut în costum albastru, pre
sărat cu stele, defilează mîndru 
pe dinaintea micilor balerine 
care interpretează „Dansul pa- 
pașilor". Iată-l și pe Păcală. S-a 
oprit lingă o mască reprezentând 
un satelit și se miră de 
acestuia ca niște coarne 
Un motan mic și negru 
pină în picioare aleargă 
parat de colo-colo stârnind vese
lia generală ; o indiană îmbră. 
cată în costum de pene îl o- 
prește întinzînd arcul cu săgea
ta spre el, iar un miner (cu cra
vată roșie la gît) ii apropie de 
față lampa cu carbid și se mi
nunează : ,.Măi, da9 din care a- 
dînc de mină ai ieșit așa ne. 
gru ?“

Trompetele răsună din nou. 
Se face liniște. In clipa urmă
toare se aud bătăi înfundate în 
uși. Cine o fi ? Moș Gerilă ! E- 
moția aprinde flăcări în obrajii 
copiilor. Dar Moșul e bun și 
prietenos și capiii, primind cu
raj, se îmbulzesc în jurul lui. 
Moș Gerilă le povestește cum a 
călătorit ; apoi 'le împarte da
ruri, felicitindui.

G. ANGHEL

sala. Muzica 
2 are loc pa- 
sus se por- 
ninsoare de 
te uiți mai 
și parada 
vals, apoi 

n-ai reușit

antenele 
de melc, 
din cap 
neastîm-

Funeraliile 
acad. prof. dr.

Nicolae Hortolomei
Joi după-amiază au avut 

loc funeraliile acad. prof. dr. 
Nicolae Hortolomei, profesor 
al Institutului medico-farma- 
ceutic din București. Medic 
Emerit al R. P. Romîne.

în cursul zilelor de miercuri 
și joi în aula Institutului me
dico-farmaceutic din Bucu
rești unde a fost depus corpul 
defunctului, numeroși acade
micieni, profesori, medici și 
alți oameni de știință, studenți 
și alți cetățeni au adus un 
ultim omagiu eminentului om 
de știință, distins luptător 
pentru progres.

La catafalc au fost depuse 
coroane din partea Consiliului 
de Miniștri, Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne, mi
nisterelor învățămintului și 
Culturii, Sănătății și Prevede
rilor Sociale, din partea So
cietății științelor medicale, Co
mitetului național pentru 
apărarea păcii, Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., C.C. al Uni
unii sindicatelor din Unitățile 
sanitare, institutelor medico- 
farmaceutice București și Iași, 
institutelor de cercetări, uni
tăților sanitare etc.

La catafalcul defunctului au 
făcut de gardă academicieni, 
cadre didactice, medici, stu
denți.

Din ultima gardă de onoare 
au făcut parte: acad. Atanase 
Joja, acad, Ilie Murgulescu* 
prof. dr. Voinea Marinescu* 
acad. N. Gh. Lupu, acad. St. S. 
Nicolau, acad. Grigore Bene- 
tato, dr. Octavian Berlogea, 
prof. dr. Theodor Burghele, 
prof. dr. D. Manolescu, prof, 
dr. I. Țurai.

O gardă militară cu muzică 
și drapel a dat ultimul onor.

La ceremonia funerară care 
a avut loc la ora 14, au fost 
de față reprezentanți ai Aca
demiei R. P. Romîne, ministe
relor învățămintului și Cultu
rii, Sănătății și Prevederilor 
Sociale, ai institutelor de cer
cetări științifice.. societății 
științelor medicale, Comitetu
lui național pentru apărarea 
păcii, numeroși profesori, me- 

: dici, studenți, personal sanitar.
Luînd cuvîntul acad. Ilie 

Murgulescu, ministrul învăță- 
mintului și Culturii, a spus 
printre altele :

„Colegii și numeroșii cola
boratori, miile de elevi care 
au avut fericirea să-1 aibă ca 
profesor și maestru, oamenii 
muncii pe care i-a îngrijit cu 
cald devotament sint profund 
îndurerați de moartea acad. 
Nicolae Hortolomei, pe care 
l-au iubit și stimat ca mare 
om de știință și distins profe
sor.

Profesor cu deosebit talent 
didactic, acad. Nicolae Horto
lomei a fost unul dintre iluș
trii creatori ai școlii chirurgi
cale romînești.

O mare însemnătate are o- 
pera sa științifică care de
monstrează marea șa forță de 
creație și prin care acad. prof, 
dr. Nicolae Hortolomei a ilus
trat chirurgia romînească con
tribuind la creșterea presti
giului ei pe plan mondial. în 

• activitatea sa prodigioasă el 
s-a inspirat și a aplicat cu 
succes metodele înaintate ale 
științei medicale sovietice 
promovînd consecvent con
cepția pavlovistă în cercetarea 
științifică medicală.

Acad. Nicolae Hortolomei a 
fost și un hotărît luptător în 
rîndul intelectualității înain
tate, legate de popor, pentru 
o știință progresistă. Membru 
în Comitetul național pentru 
apărarea păcii el a militat ac
tiv pentru promovarea ideilor 
de pace și prietenie între 
popoare.

Partidul și Guvernul, apre
ciind activitatea multilaterală 
și meritele sale deosebite, 
l-au distins cu Ordinul Steaua 
Republicii Populare Romîne 
clasa I, Ordinul Muncii clasa 
I, Premiul de Stat clasa I, și 
titlul de medic emerit al R. P. 
Romine.

Amintirea lui va rămîne ne- 
ștearsă în inimile noastre!“.

în numele Prezidiului Aca
demiei R. P. Romîne și al Sec
ției științelor medicale a A- 
cademiei, acad. dr. Șt. S. Ni
colau a adus un ultim oma
giu de înaltă prețuire celui ce 
a fost acad. prof. dr. Nicolae 
Hortolomei. El a exprimat re
gretul adine, pentru pierde
rea unuia dintre cei mai stră
luciți medici și savanți pe 
care i-a avut țara noastră.

Maestru făuritor și condu
cător de școală modernă de 
chirurgie romînească, a spus 
vorbitorul, om de știință va
loros, clinician ce surprindea 
adesea pe colegi prin justețea 
diagnosticului său. acad. Hor
tolomei a contribuit prin mun
ca sa harnică și luminată 
la ridicarea nivelului știin
țific al medicinii romînești. 
Cele peste 300 de lucrări știin
țifice publicate în țară și în 
străinătate, activitatea desfă
șurată în Secția științelor me
dicale a Academiei R. P. Ro
mine, în Societatea științelor 
medicale al cărei președinte a 
fost între anii 1949—1955, în 
societățile de chirurgie din 
țară și de peste hotșre, în fa
cultățile de medicină și în spi
talele din Iași și București, 
salvarea a mii și mii de bol
navi prin operațiile sale exe
cutate cu măiestrie, au fost 
prețuite de partid și de gu
vern, care l-au distins cu înal
te ordine și titluri de onoare.

In clipa grea a. despărțirii 
pentru totdeauna, membrii 
Secției științelor medicale iși 
iau solemn angajamentul să-i 
urmeze pildele bune de muncă 
dîrză, luminată, constructivă.

A luat apoi cuvîntul dr. Oc
tavian Berlogea, adjunct al 
ministrului Sănătății și Pre
vederilor Sociale care a spus 
printre altele :

„Prodigioasa activitate des
fășurată de acad. dr. Nicolae 
Hortolomei nu poate fi descri
să în cuvinte ; dar zecile de 
mii de bolnavi însănătoșiți, 
miile de medici ce aplică pe 
tot cuprinsul țării experiența 

pe care le-a împărtășit-o di
rect sau indirect, numeroșii 
săi elevi care ocupă astăzi 
locuri de frunte în medicina 
romînească, sint o dovadă 
mult mai grăitoare decit cu
vintele, a roadelor activității 
depuse timp de jumătate de 
secol în slujba sănătății po
porului român de cel care a 
fost Nicolae Hortolomei.

Chirurgul Hortolomei consi
dera munca medicului nu ca 
pe o simplă profesie ci ca pe 
o sarcină grea, ca pe o înda
torire contractată față de cel 
în suferință, îndatorire ce 
trebuie dusă pînă la capăt cu 
prețul sacrificiului de sine.

Sutele, de lucrări științifi
ce ale sale sint cunoscut-e și 
apreciate în lumea întreagă. 
Pentru bogata sa activitate 
științifică,' el a fost ales în 
1948 membru al Academiei 
R. P. Române. De asemenea* 
a fost ales membru al Socie
tății de Chirurgie Pirogov din 
Leningrad, membru al Socie
tății Internaționale de Chirur
gie, al Academiei de Chirurgie 
din Paris și al altor societăți 
științifice străine.

Profund îndurerați Ministe
rul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, corpul medical din 
țara noastră, colaboratorii și 
elevii săi aduc un ultim oma
giu marelui chirurg și om de 
știință".

în numele Societății științe
lor medicale a luat apoi cu
vîntul acad. Grigore Benetato.

Prin moartea profesorului 
Hortolomei, a spus vorbitorul, 
chirurgia romînească pierde 
un savant de renume mondial 
care a pus bazele chirurgiei 
urinare și cardio-vasculare în 
țara noastră.

Generos pînă la dăruire de 
sine. prof. Hortolomei a fost 
iubit și stimat de colaborato
rii, elevii și toți cei ce l-au 
cunoscut.

Dotat cu o putere de muncă 
neobișnuită profesorul Horto
lomei a muncit pînă în ulti
mele zile în laborator și în 
sala de operații.

în numele miilor de ca
dre, sanitare medicale și 
auxiliare formate de profeso
rul Hortolomei și în numele 
a zeci de mii de bolnavi care 
au beneficiat de Sfaturile și de 
îngrijirile sale, exprim din 
partea Conducerii Societății 
Științelor Medicale sentimen
tele de nemărginită durere și 
de profund regret.

A vorbit apoi prof. dr. Theo
dor Burghele, rectorul Institu
tului Medico-Farmaceutic din 
București.

„In această clipă de mare 
suferință — a spus vorbitorul 
— toți acei ce i-atn fost elevi 
ne dăm seama de marea pier- 
dere care lovește institutul 
nostru, prin încetarea din via
ță a acad. Nicolae Hortolomei* 
șeful catedrei de clinică chi
rurgicală a uneia din facultă
țile noastre.

Grija lui cea mare a fost 
educația tuturor, viitorul fie
căruia dintre elevi, iar afec
țiunea lui pentru fiecare din 
elevii săi nu a avut limită. 
Pentru noi toți, exemplul său 
de muncă intensă, de respect 
al îndatoririlor, reprezintă o 
pildă vie, iar amintirea lui ca 
și recunoștința ce i-o purtăm, 
vor rămîne neșterse în inimile 
noastre111.

Din partea Institutului me- 
dico-farmaceutic din Iași a 
vorbit apoi prof. dr. Vladimir 
Buțureanu.

„Profesorul Nicolae Hortolo
mei — a spus vorbitorul — și-a 
făcut studiile ia Facultatea de 
Medicină din Iași și o parte 
din strălucita sa carieră de 
chirurg și de profesor, a des
fășurat-o în acest oraș. Aci, cu 
entuziasmul și cu elanul unui 
temperament dinamic a adu
nat în jurul său un grup de 
elevi care reprezintă începu
tul unei lungi serii d^ chirur
gi pe care i-a format în lunga 
sa carieră11.

A vorbit apoi dr. Dan Set' 
lacec. In preajma profesorului 
Hortolomei, a spus vorbitorul* 
am trăit cu toții alături de 
exemplul viu a ceea ce tre
buie să fie un medic, un om 
de știință, un profesor, și mai 
ales ceea ce trebuie să fie un 
om.

Cînd după 1944 s-au creat 
condițiile necesare cercetării 
științifice, profesorul Horto
lomei cel mai în vîrstă dar și 
mai tînăr a înțeles să depună 
toate eforturile și perseverența 
pentru realizarea unui centru 
de cercetări și tot el a fost 
primul care s-a documentat* 
primul care a înțeles, primul 
care și-a însușit teoria pavlo
vistă a medicinei.

Atitudinea față de muncă* 
față de profesiune și de bol
nav este marele exemplu pe 
care l-a dat acad. Hortolomei 
generațiilor mai tinere.

în numele ultimei generații 
de elevi ai defunctului a vor
bit apoi dr. Gabriela Fărtă- 
țescu.

,,în profesorul N. Hortolo
mei noi am avut un îndrumă' 
tor. un părinte și un exemplu. 
Se interesa de tot ce făceam* 
de preocupările noastre profe
sionale sau personale, ne știa 
pe fiecare și avea pentru fie
care din noi un cuvînt bun.

Din exemplul profesorului 
nostru am învățat că pentru 
a fi de folos bolnavilor, tre
buie să studiezi neîncetat, să 
fii permanent în curent cu 
cele mai noi realizări ale 
științei medicale, să-ți dăru
iești toată viața spitalului așa 
cum a făcut el.

Rămas bun îndrumătorul 
nostru iubit! Veți rămîne pre
zent printre noi prin tezaurul 
de învățăminte pe care ni 
l-ați lăsat și prin dragostea 
de progres pe care ne-ați insu
flat-o.

Cortegiul funerar s-a în
dreptat apoi spre cimitirul 
Bellu* unde a avut Ioc înhu
marea.



N. S, Hrușciov a felicitat 
pe Eroul Muncii Socialiste 

luri Pitra a conducătorilor statelor

Conferința de la Casablanca

Să fie împiedicată agresiunea 
pe care S.U.A. o pregătesc 

împotriva Cubei!
- Discuțiile din

NEW YORK 5 (Agerpres).- 
TASS transmite: în ședința 
din după-amiaza zilei de 4 ia
nuarie a Consiliului de Secu
ritate, primul a luat cuvîntul 
Wadsworth, reprezentantul 
S.U.A., care în cea mai mare 
parte a cuvântării sale a ca
lomniat poporul Cubei, siste
mul său politic, precum și 
guvernul Cubei și pe condu
cătorii poporului cuban revo
luționar.

în încheiere, el s-a pro
nunțat împotriva oricărei ho
tărâri a Consiliului de Secu
ritate care ar condamna Sta
tele Unite.

Imediat ce Wadsworth și-a 
încheiat discursul, în galeria 
rezervată publicului au ră
sunat aclamații t „Vivat 
Castro 1 Trăiască Castro !“.

Luînd apoi cuvântul repre
zentantul Ecuadorului a sus
ținut proiectul de rezoluție 
prezentat de delegația sa și

Declarația Consiliului 
de Miniștri al Cubei

HAVANA 5 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Cubei, 
după ce a examinat problema 
ruperii relațiilor diplomatice 
cu Cuba de către Statele U- 
nite ale Americii, a făcut la 
5 ianuarie următoarea decla
rație :

„Răspunderea pentru rupe
rea relațiilor dintre Statele 
Unite și Cuba revine în în
tregime guvernului președin
telui Eisenhower, care mai 
întîi a provocat înrăutățiră 
acestor relații prin agresiunea 
sa și prin politica sa dușmă
noasă, iar apoi a făcut acest 
paș numai cu trei săptămîni 
înainte de expirarea manda
tului său, fără nici un motiv 
sau temei, folosind ca pretext 
limitarea numărului colabora
torilor ambasadei sale hotărî- 
tă de guvernul cuban. Guver
nul revoluționar a fost nevoit 
să ia această măsură legală 
pentru a împiedica acțiunile 
multor funcționari americani 
care, fără nici un respect față 
de legile noastre și față de 
ospitalitatea poporului nostru, 
au sprijinit contrarevoluția și 
actele teroriste, neacordînd a- 
tenție numeroaselor proteste 
ale guvernului cuban împo
triva amestecului permanent 
în treburile interne ale țării 
noastre.

Era In mod logic de așteptat 
că întregul șir de acțiuni a- 
gresive săvîrșite de actualul 
guvern ai Statelor Unite îm
potriva Cubei va duce, înain-

O nouă acțiune a S. U. A. 
îndreptată împotriva Cubei

NEW YORK 5 (Agerpres).— 
TASS transmite: După cum 
relatează înțr-un articol pu
blicat de revista „Național", 
Dviggins, colaborator al zia
rului „Mirror", care apare la 
Los Angeles, el a reușit să 
afle că în Guatemala s-a con
struit o bază aeriană secretă

„Invazii" inventate 
și intervenții reale in Laos
Succesele obținute în ulti

mele zile de către armata 
guvernamentală condusă 

de căpitanul Kong Le și forțele 
Patet Lao împotriva rebelilor 
lui Fumi Nosavan au stirnit 
zarvă în Occident. Acoliții im
perialiștilor americani în Laos 
se găsesc într-o situație tot mai 
critici.

In timp ce soldații căpitanu
lui Kong Le în colaborare strîn- 
să cu unitățile Patet Lao îi 
urmăresc pe rebeli, care au fost 
nevoiți să se retragă din Valea 
Ulcioarelor (punct strategic în 
apropierea Vientianului), iau 
părăsit orașul Xieng.Khuang și 
întreaga provincie cu același 
nume, la Washington s-a prepa
rat la iuțeală născociri precum 
că înfrîngerile rebelilor s-ar da
tora unor așa-zise intervenții 
din partea R. D. Vietnam. In 
realitate, îngrozite de insuccesele 
simbriașilor lor, S.U.A. pregăteau 
terenul pentru o nouă interven
ție, extinsă, in Laos. în acest 
scop, s-a recurs la calomnii ră
suflate Autorii calomniilor n-au 
putut să aducă, așa cum era de 
așteptat, nici o dovadă în spri
jinul afirmațiilor lor. De altfel, 
dezmințirea cea mai usturătoare 
pentru patronii clicii rebele 
laoțiene Boun Oum—Nosavan a 
fost făcută la 5 ianuarie de că
tre trimisul special in Laos al 
ziarului conservator englez 
„Daily Express*1. Pe prima pa
gină a acestui ziar s-a publicat 
un articol intitulat semnifica
tiv : „Laos : intervenție ? Nu, 
mistificare !“ Cuprinsul cores
pondenței demască de la fața 
locului perfidele născociri emise 
de către Departamentul de Stat 
al S.U.A. Iată ce mărturisește 
autorul articolului :■ „Cenzorii 

ședința Consiliului 
de delegația chiliană, care 
scoate în evidență faptul că 
relațiile dintre S.U.A. și Cuba 
sînt încordate Și cheamă gu
vernele acestor țări să rezol
ve pe cale pașnică toate di
vergențele ivite. Proiectul de 
rezoluție îndeamnă de aseme
nea toate statele să nu între
prindă nici o acțiune de na
tură să înrăutățească rela
țiile dintre Cuba și Statele 
Unite.

Reprezentantul Uniunii So
vietice, V. A. Zorin, a decla
rat că Consiliul de Securitate 
a fost pus din nou în fața 
necesității de a examina si
tuația extrem de gravă crea
tă de recentele acțiuni agre
sive ale S.U.A, împotriva tâ
nărului stat independent Re
publica Cuba.

Scopul agresiunii care se 
pregătește împotriva Cubei 
este răsturnarea guvernului 
revoluționar al Cubei și a re-

te de expirarea mandatului 
guvernului, la hotărîrea pri
vind ruperea relațiilor și la 
amenințări cu alte acțiuni mai 
rele și mult mai serioase. In
tenționăm ferm să ne opunem 
tuturor acestor acțiuni.

Poporul cuban consideră ca 
fiind rupte relațiile sale cu 
Statele Unite, însă nu cu po
porul Statelor Unite și noi 
sperăm că aceste relații vor 
fi cîndva restabilite oficial — 
atunci cînd guvernanții Sta
telor Unite vor înțelege, în 
sfîrșit, că cu poporul cuban 
se pot întreține relații sincere 
și de prietenie pe baza res
pectării drepturilor lui suve
rane, intereselor lui legitime 
și a sentimentului demnității 
naționale".

★

SANTIAGO 5 (Agerpres).— 
Agenția Prensa Latina rela
tează că Centrul unic al oa
menilor muncii din Chile a 
anunțat că va declara grevă 
generală în cazul cînd Chile, 
urmînd exemplul Statelor U- 
nite, va rupe relațiile diplo
matice cu guvernul revoluțio
nar al Cubei.

Salvador Allende, reprezen
tantul Frontului de acțiune 
populară din Chile, condam- 
nînd ruperea relațiilor de 
către Washington cu Cuba, a 
declarat: „Popoarele din A- 
merica Latină sînt de partea 
Cubei și vor folosi toate căile 
pentru a o sprijini".

în vederea unui atac împotri
va Cubei.

La Los Angeles, unul din 
trădătorii poporului cuban i-a 
vorbit lui Dviggins despre 
„fantasticul atac aerian plă
nuit să se efectueze la înce
putul anului 1961“ împotriva 
Cubei.

din Laos nu mi.au permis nici
odată să spun că batalioanele 
de invadatori provenite din 
Vietnamul de nord nu sînt alt
ceva decît mituri, că multi 
membri ai guvernului Boun 
Oum au o reputație pătată de 
gangsterism și venalitate și că 
puțini miniștri se remarcă prin 
abilitate politică. Tocmai de a- 
ceea — subliniază coresponden
tul — nu mi s a permis nici, 
odată să spun că guvernul prin
țului Boun Oum inventează ba
talioanele invadatoare". Faptul că 
nimeni nu-i poate lua în serios 
pe născocitori reiese și din jap. 
tul că, după cum arată cores- 
pondentul ziarului „Daily Ex
pres", ,,în prezent nici o amba
sadă occidentală (din Laos n.n.) 
nu mai ia în serios povestea 
privind invazia".

Dar nu numai corespondentul 
ziarului „Daily Expres" recu
noaște că povestea cu „invazia* 
din R. D. Vietnam este o gro
solană născocire. Corespondew 
tul agenției „Associated Press", 
Roy Essoyan a transmis la 5 ia
nuarie 1961 că potrivit declara- 
rațiilor provenite din surse occi. 
dentale „cele cîteva zile de cer
cetări nu au dus la stabilirea 
vreunei dovezi că ar fi avut loc 
o pătrundere în Laos a unor 
forțe armate din Vietnamul de 
nord"

Este limpede că născocirile 
rebelilor din Laos — fabricate 
în laboratoarele propagandei a- 
mericane — au fost necesare 
Washingtonului drept motivul 
mult căutat pentru o extindere 
a intervenției armate în Laos, 
în sprijinul poziției șubrede a 
clicii marioneta Boun Oum— 
Nosavan.

de Securitate -
gimului democratic din a- 
ceastă țară, restaurarea în 
Cuba a dominației monopolu
rilor nordamericane, lichida
rea exemplului luptei duse 
cu succes de o țară mică 
pentru libertatea și indepen
dența sa. pentru dezvoltarea 
economiei sale naționale. Ma
șina de război a S.U.A. nu a 
fost încă pusă în funcțiune. 
De aceea, a subliniat în con
tinuare V. A. Zorin, mai 
poate fi oprită evoluția unor 
evenimente care pot avea 
cele mai groaznice consecințe 
nu numai pentru regiunea 
Mării Caraibilor, ci și pentru 
întreaga lume. Adresîndu-se 
președintelui, reprezentantul 
sovietic a spus că Consiliul 
de Securitate se află în fața 
unei hotărâri importante.

Dacă Consiliul de Securita
te nu se va ridica în apăra
rea Cubei, dacă el nu va lua 
măsuri pentru a împiedica 
agresiunea Statelor Unite îm
potriva Cubei, dacă această 
agresiune va avea totuși loc, 
Cuba nu va rămîne izolată, 
ci se va bucura de un spri
jin efectiv din partea țărilor 
cărora le este scumpă apăra
rea libertății și dreptății.

Jandarmii din Bruxelles încearcă să împrăștie pichetele de greviști folosind Jeturile de apă.

In ajunul referendumului

Numeroase manifestații ale populației 
algeriene împotriva colonialismului

PARIS 5 (Agerpres). - în 
zilele de 6, 7 și 8 ianuarie, în 
regiunile algeriene controlate 
de trupele franceze, se va e- 
fectua referendumul în legă
tură cu politica preconizată 
de guvernul francez în Alge
ria, care, după cum se știe, 
golește de orice conținut real 
dreptul poporului algerian la 
autodeterminare.

Din relatările coresponden-

Intervenția fățișă a S.U.A. în 
treburile interne ale Laosului a 
fost demult dovedită. Ziarul ca
nadian „Toronto Daily Star* 
scria recent că „Cei șase ani 
care au trecut au fost martori ai 
felului în care S.U.A, au depus 
eforturi insistente și tot mai in
tense pentru răsturnarea guver. 
nelor neutre și înlocuirea lor cu 
guverne de dreapta. Actualul re-? 
gim al prințului Boun Oum a 
fost instaurat de fapt cu ajutorul 
Statelor Unite". Un ajutor sub
stanțial l-a dat în această in
tervenție Tail and a în timp ce 
în Occident se făcea zarvă în 
jurul născocirilor unei așa-zise 
invazii din R. D Vietnam, în 
luptele ce se dădeau în Laos, 
alături de rebelii lui Nosavan, 
erau și parașutați tailandezi. In 
bătăliile de la Xieng Khuan-g a 
luat parte și un detașament de 
parașutiști tailandezi care au 
fost nimiciți de către trupele 
căpitanului Kong Le. într.o de
clarație făcută la 4 ianuarie, 
căpitanul Kong Le arăta că 
„dispun de numeroase dovezi 
concrete referitoare la acțiunile 
agresive ale armatei tailandeze".

Imperialiștii continuă a fabri
ca născociri. Dar adevărul și 
dreptatea nu pot fi ascunse. 
S.U.A. nu vor scăpa în nici un 
caz de răspunderea ce le revine 
în agravarea situației din Laos. 
Cercurile largi ale poporului 
laoțian sînt altăuri de forțele 
patriotice, și luptă cu hotărîre 
pentru a face ordine în propria 
sa casă. Cauza poporului laoțian 
dornic de libertate și indepen
dență este dreaptă și va învinge 
cu siguranță.

LUCIAN ROLEA

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. Hruș
ciov a felicitat personal prin- 
tr-o scrisoare pe colhoznicul 
ucrainean luri Pitra și pe toți 
membrii echipei sale care au 
strîns o recoltă bogată de po
rumb.

Echipa lui luri Pitra, Erou

Revista „Okteabr" va publica 
memoriile lui Charlie Chaplin

MOSCOVA 5 (Agerpres) — 
TASS transmite : Memoriile lui 
Charlie Chaplin vor fi publicate 
pentru prima oară în limba rusă 
în revista „Okteabr", relatează 
în „Izvestia" scriitorul Lev Șei- 
nin care împreună cu drama
turgul Nikolai Pogodin l-a vizi
tat nu de mult pe Chaplin la 
Vevey.

Scriitorii sovietici ou petre
cut împreună cu Chaplin o sea
ră întreagă. Cu acest prilej 
Chaplin a spus că în iunie sau 
august va veni în Uniunea So
vietică cu întreaga sa familie.

Marea greva a oamenilor muncii 
din Belgia

W LUPTA CONTINUĂ CU HOTARIRE • MASURI REPRESIVE ALE JANDARMERIEI • NOI 
MANEVRE ALE CERCURILOR GUVERNAMENTALE

Bruxelles !“ — acestea sînt lo-BRUXELLES 5 (Agerpres). 
— Marea grevă a oamenilor 
muncii din Belgia a intrat în 
cea de-a 17-a zi. „La acți
une !“, „Grevă generală!“, 
-„Să organizăm un marș spre

ților agențiilor de presă și ai 
ziarelor franceze, reiese lim
pede atmosfera care domnește 
în Algeria în ajunul referen
dumului. în ultimele zile au
toritățile civile și militare 
și-au intensificat efortul pen
tru a obține în Algeria rezul
tatul dorit. Pe lîngă cei 
800.000 de soldați și ofițeri 
francezi aflați în Algeria și 
care sînt declarați „mobili
zați" în zilele votului, spre 
Algeria au fost trimise noi 
întăriri. Agenția Reuter anun
ță că 20.000 de soldați fran
cezi „vor asigura liniștea" la 
Alger în timpul referendu
mului. Orașul este împînzit 
de patrule, la diversele încru
cișări de drumuri sînt postate 
mitraliere.

Poporul algerian se opune 
însă cu înverșunare presiuni
lor de tot felul exercitate de 
autoritățile franceze. La ape
lul lansat de Guvernul Pro
vizoriu al Republicii Algeria 
de a boicota referendumul, 
musulmanii organizează ma
nifestații potrivnice guvernu
lui francez. Astfel cînd din- 
tr-unul din cele 75 de auto
mobile sosite la Alger pentru 
a face propagandă în favoa-

DEMISIA GUVERNULUI TURC
ANKARA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 4 ianua
rie întregul guvern turc și-a 
prezentat demisia care a fost 
acceptată de șeful statului, 
generalul Giirsel. Miniștrii 
vor continua însă să-și exer
cite funcțiunile pînă la for
marea noului guvern.

Această demisie este în le

PE SCURT
LONDRA. După cum anun

ță agenția France Presse, la 28 
ianuarie va sosi la Paris pri
mul ministru al Marii Brita
nii. Harold Macmillan, pentru 
tratative cu generalul de 
Gaulle.

RANGOON. La 4 ianuari<ț_a 
avut loc la Rangoon schimbul 
instrumentelor de ratificare 
ale acordului chino-birman cu 
privire la frontieră. A fost de 
față U Win Mating, președin
tele Uniunii Birmane. După 
schimbul instrumentelor de 
ratificare au rostit cuviAtări 
Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chine

al Muncii Socialiste, din col
hozul „Pentru o viață nouă" 
(regiunea Subcarpatică) a 
strîns anul trecut cite 120 
chintale porumb boabe de pe 
o suprafață de 15 ha și cite 
1523 chintale masă verde de 
porumb cu știuleți la hectar 
de pe o suprafață de 60 ha.

Nutresc de mult un senti
ment de simpatie și respect față 
de țara dv., a spus Chaplin. 
M-a entuziasmat întotdeauna 
grandioasa experiență socială 
pe care o îițjfăptuiți cu atît cu
raj și cred în viitorul dv. Vreau 
să văd Rusia, oamenii noi.

Lev Șeinin arată că Chaplin 
s-a interesat îndeaproape de 
tot ceea ce p ivește Uniunea 
Sovietică și vic'a oamenilor so
vietici.

L-am văzut în Anglia pe 
Hrușciov, a spus Chaplin. El 
m-a captivat prin umorul, sin- | 
ceritatea și Mîndețea sa.

zincile pe care mii de gre
viști le scandează pe străzile 
orașelor belgiene, manifestân- 
du-șj hotărîrea lor neclintită 
de a lupta împotriva proiec- 

rea lui „Da”, s-a strigat 
„Trăiască de Gauile", musul
manii din cartierul Diar-El 
Mahoul, adunați imediat, au 
răspuns „Algeria musulmană"; 
„Trăiască Ferhat Abbas". De 
asemenea musulmanii rup 
imediat ce sînt puse afișele 
care îndeamnă populația să 
voteze „Da“.

Potrivit agenției France 
Presse, în cartierul Casbah 
din Alger au avut loc în 
cursul ultimelor zile numeroa
se manifestații ale populației 
în favoarea Frontului de Eli
berare Națională, împotriva 
colonialismului.

Acțiunile musulmanilor, 
scrie ziarul „Paris Presse 
L’Intransigeant" au avut efec
tul „unui duș rece" asupra 
autorităților locale.

Măsurile luate de autorită
țile franceze în Algeria au 
convins pînă și ziare burghe
ze ca „Die Tat“ că în aseme
nea condiții „nu poate fi 
vorba de o exprimare liberă 
a votului". „Toată lumea , este 
de acord, scrie acest ziar, că 
referendumul din Algeria va 
avea „un rezultat dirijat" așa 
cum s-a întîmplat cu toate 
scrutinele precedente din a- 
ceastă țară".

gătură cu c rearea Adunării 
Constituante care va începe 
să-și exercite funcțiunile la 
6 ianuarie. în declarația co
lectivă cu privire la demisie, 
adresată lui Giirsel, miniștrii 
subliniază că cer să fie elibe
rați din funcțiile lor pentru 
ca șeful statului să aibă de
plina libertate de acțiune în 
formarea noului guvern.

ze, și U Nu, primul ministru 
al Birmaniei.

HANOI, La Hanoi a fost 
construită o nouă școală su
perioară de finanțe și econo
mie unde vor învăța 420 de 
studenți. Aici vor fi pregătiți 
economiști și lucrători în do
meniul finanțelor pentru toate 
ramurile economiei naționale 
ale țării.

SAIGON. Ziarele din Sai
gon anunță că în Vietnamul 
de sud peste 50 Ia sută din 
copiii de vîrstă școlară nu 
frecventează școlile deoarece 
nu există suficiente clădiri 
școlare și cadre didactice.

CASABLANCA 5 (Ager
pres). — Deschizînd la 4 ia
nuarie lucrările conferinței 
conducătorilor statelor africa
ne, regele Marocului, Moham
med V,'a declarat că la a- 
ceastă conferință s-au întru
nit reprezentanții țărilor afri
cane care și-au asumat o deo
sebită răspundere în ce pri
vește situația din Republica 
Congo, unde în prezent are 
loc o gravă criză.

Colonialiștii, a declarat re
gele, au ales Republica Con
go drept cîmp de experiență 
pentru instalarea unui nou 
colonialism, mai rău decît cel 
precedent.

Guvernul legal din Congo 
a fost împiedicat să acționeze 
tocmai în momentul în care 
agenții colonialismului și-au 
mobilizat împotriva lui toate 
forțele. Sub paravanul stea
gului O.N.U. colonialismul s-a 
consolidat din nou în Congo 
și a pus mîna pe putere în 
această țară.

In ce privește Republica 
Congo, a declarat în continua
re regele, în cadrul conferin
ței trebuie să fie găsite so
luții capabile să reinstaureze 

tulul de lege a mizeriei pe 
care vrea să-l impună gu
vernul Eyskens.

întreaga Belgie este revol
tată de măsurile represive ale 
jandarmeriei, autorităților 
polițienești și judiciare îm
potriva greviștilor. O vie in
dignare a stârnit arestarea și 
maltratarea în cursul zilei de 
miercuri a patru deputați so
cialiști, care se adaugă la 
alte 200 de arestări operate 
de poliție în ultimele zile. în 
pofida teroarei polițienești și 
a presiunilor de tot felul gre
va se extinde in întreaga 
țară cuprinzând noi categorii 
de oameni ai muncii. Acțiu
nile greviste se extind îndeo
sebi în Flandra, regiune 
care datorită acțiunilor tră
dătoare ale liderilor sindicate
lor catolice a participat la 
început într-o măsură mai 
mică la grevă. La Bruxelles, 
greviștii au organizat joi di
mineața o r.ouă demonstrație, 
în Vaionia sînt în curs de or
ganizare noi acțiuni ale oa
menilor muncii.

După cum relatează agen
ția France Presse, atmosfera 
de criză politică devine tot 
mai apăsătoare. Dezbaterile 
din parlament, pe marginea 
infamului proiect de lege cu 
privire la „economii" scot în 
evidență prăpastia dintre in
tențiile cercurilor guverna
mentale și interesele majore 
ale maselor populare.

Cercurile guvernamentale 
belgiene speriate de amploa
rea grevei oamenilor muncii, 
de pagubele uriașe care se 
cifrează la miliarde de franci 
belgieni, de implicațiile tot 
mai grave ale conflictului de 
clasă, încearcă noi manevre 
pentru a pune capăt uriașei 
acțiuni a oamenilor muncii.

Situația din Belgia arată 
că oamenii muncii belgieni 
își dau tot mai bine seama că 
victoria se obține printr-o 
luptă hotărîtă și dîrză. 

Manila. Alături de paiete luxoase, imaginea celei mai cumplite 
mizerii : cocioabele populației muncitoare, GH. CHIDU

Aproximativ 80% din copiii filipinezi nu pot merge la școală datorită greutăților materiale acute 
și a lipsei de școli. In fotografie : cîțiva din ace ști nefericiți copii.

stabilitatea, unitatea și pacea 
acestei țări, să restabilească 
legalitatea, activitatea norma
lă a organelor reprezentative, 
a guvernului legal, a parla
mentului, să asigure elibera
rea tuturor deținuților poli
tici și, în primul rind, a lui 
Patrice Lumumba.

Regele a cerut ca O.N.U. să 
intervină în problema alge
riană și să acorde ajutor po
porului din această țară în

Evenimentele din Congo
• MINISTRUL INFORMAȚIILOR DIN GUVERNUL LUMUMBA A 
PRELUAT PUTEREA IN PROVINCIA .KIVU • CONDUCĂTORUL 
POLIȚIEI SECRETE A LUI MOBUTU A FOST LUAT PRIZONIER DE 

TRUPELE GUVERNULUI LEGAL
PARIS 5 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul la 5 ianuarie 
la postul de radio Bukavu, 
Kashamoura, ministrul Infor
mațiilor din guvernul Lu
mumba, a declarat că, potri
vit indicațiilor guvernului le
gal, el va prelua puterea în 
provincia Kivu.

După cum transmite agenția 
France Presse, Kashamoura a 
comunicat că a numit o serie 
de noi miniștri în guvernul 
provincial în locul celor puși 
de Kasavubu.

Purtătorul &e cuvînt al 
comandamentului trupelor 
O.N.U. a afirmat la Leopold
ville că în provincia Kivu pu
terea a fost preluată de Kas
hamoura.

LEOPOLDVILLE 5 (Ager
pres). — După cum anunță 
corespondentul agenției Ta- 
niug, potrivit știrilor care cir
culă la Leopoldville, locote- 
nent-colonelul Gilbert Pongo 
conducătorul poliției secrete a 
lui Mobutu a fost rănit și

Tragice realități 
filipineze

Starea jalnică a Filipine- 
lor, țară alcătuită din 
7000 de insule cu o su

prafață de 300.000 km. p. și o 
populație de circa 21.000.000 de 
locuitori, ilustrează din plin 
roadele dominației nestinghe
rite și îndelungate a capita
lului american. Pe lîngă bo
gățiile ei naturale, zăcăminte 
de aur, fier, crom, petrol, ca
fea, trestie de zahăr, tutun 
etc., Filipinele ocupă o impor
tantă poziție strategică în O- 
ceanul Pacific. Din această 
pricină pe mai mult de un 
sfert din întreaga suprafață 
arabilă a țării se întind baze 
militare americane. Ca urma
re a amestecului S.U.A. în 
treburile interne ale acestei 
țări, a atragerii Filipinelor la 
blocul agresiv S.E.A.T.O. și 
ca urmare a încheierii înrobi
torului „tratat de asistență 
mutuală" cu S.U.A. — fapt 
care impune suportarea de 
către populație a poverii unor 
uriașe cheltuieli militare — 
(numai anul trecut acestea 
s-au cifrat la suma de 105 
milioane de dolari ameri
cani I) nivelul de viață al 
populației este deosebit de 
scăzut. în capitala țării, ală
turi de somptuoasele și ultra 
modernele clădiri din beton 
armat și sticlă, adevărate pa
late ale îmbuibării și luxului 
ridicate de marii plantatori 
americani și de latifundiarii 
filipinezi, se văd nenumărate 
barăci din scînduri, din bi
doane, din diferite materiale 
ieftine, dovadă grăitoare a să-

africane
lupta sa pentru libertale șî 
suveranitate.

Regele Marocului a propus 
conferinței să-și îndrepte a- 
tenția spre elaborarea unei 
Carte a Africii noi pentru 
realizarea unor țeluri cum 
sînt lichidarea regimului co
lonial pe toate teritoriile, li
chidarea tuturor formelor de 
discriminare rasială, lupta 
împotriva neocolonialismului 
sub toate manifestările sale, 
și altele.

luat prizonier în timpul in
cursiunii armate săvîrșite de 
un detașament ai rebelilor 
congolezi de pe teritoriul 
Ruanda-Urundi împotriva tru
pelor guvernului legal al Re
publicii Congo în regiunea 
Bukavu (provincia Kivu).

LEOPOLDVILLE 5 (Ager-* 
preș). — La 5 ianuarie, secre
tarul general al O.N.U. Ham- 
marskjoeld, a avut o întreve
dere cu Kasavubu.

După cum transmite cores- 
pandentul agenției France 
Presse, în timpul tratativelor; 
cîteva sute de partizani ai gu
vernului Lumumba au orga
nizat în fața cartierului gene
ral al trupelor O.N.U. din Con
go o nouă demonstrație de 
protest împotriva uneltirilor 
clicii lui Mobutu — Kasavubu 
și împotriva politicii duse de 
administrația O.N.U. în Congo.

Soldații mobutiști chemați 
de urgență au împrăștiat de-1 
monstrația și au operat ares
tări.

răciei populației muncitoare, 
în aceste cocioabe neîncăpă
toare, nesănătoase, adevărate 
focare de infecție, în aceste 
„locuințe" lipsite de apă și 
lumină — suprapopulate — 
viețuiesc în cea mai neagră 
mizerie oamenii muncii. Un 
milion de copii de vîrstă șco
lară între 7 și 14 ani nu pot 
frecventa cursurile din lipsă 
de condiții materiale și din 
pricina lipsei acute de loca
luri pentru școli. Acesta este 
tristul bilanț al unei țări a 
cărei dezvoltare a fost fere
cată în cătușele dominației de 
tip colonialist a S.U.A. Publi
cația „Christian Science Mo
nitor” relatează că familiile 
de muncitori sînt nevoite să 
se lipsească de lucruri absolut 
necesare, că prețul orezului 
unul din alimentele de bază 
s-a dublat iar producția agri
colă globală a scăzut cu 20—38 
la sută. Iată imaginea unei 
țări ce este „independentă", 
doar cu numele. După cum 
afirmă agenția „Associated 
Press" însăși președintele fi- 
lipinez Carlos Garcia, proba
bil într-unul din rarele mo
mente de sinceritate, a recu
noscut că „ÎN LUME NU 
EXISTĂ PROBABIL ALTA 
ȚARA INDEPENDENTA UN
DE CONTROLUL STRĂINI
LOR ASUPRA ECONOMIEI 
NAȚIONALE SĂ FIE ATÎT 
DE LARG ȘI GENERAL CA 
IN FILIPINE”.

Cu ajutorul plin de solici
tudine al unui guvern pe care 
însăși revista americană „TI
ME" l-a calificat drept „CEL 
MAI CORUPT DIN LUME”, 
Statele Unite transformă a- 
ceastă țară într-un vasal per
manent, într-un instrument al 
politicii agresive a Pentago
nului. În cadrul S.E.A.T.O. și 
în afara acestui pact agresiv, 
Filipinele acționează potrivit 
dispozițiilor americane. Atitu
dinea actuală a acestei țări 
în legătură cu situația din 
Laos este concludentă.

Lupta poporului filipinez 
pentru o adevărată indepen
dență, pentru condiții mai 
bune de trai, ia amploare pe 
zi ce trece. Se intensifică ac
țiunile de protest ale poporu
lui, opoziția crescîndă a aces
tuia față de politica de înro
bire a țării de către S.U.A. 
Filipinezii nu mai doresc să 
fie robi, nu mai doresc să 
trăiască în mizerie în umbra 
palatelor câtorva îmbuibați.
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