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Oamenii muncii propun 
cu mare entuziasm candidați!

■ ■
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Ieri, 10 ianuarie, in întreaga (ară au început adu
nările oamenilor muncii pentru propuneri de candidați 
ai F.D.P- in alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Tn aceste adunări, care au decurs într-o atmosferă 
de puternică însuflețire, oamenii muncii au propus 
candidați ai Frontului Democrației Populare pe cei

mai buni fii ai poporului nostru, conducătorii partidu
lui și statului; au fost propuși de asemenea muncitori 
și țărani colectiviști, oameni de știință, scriitori și 
artiști, luptători neobosiți pentru înfăptuirea politicii 
partidului de desăvirșire a construcției socialismului 
in patria noastră.

Strungarul Virgil Angheloiu de la Depoul C.F.R. Ploiești explică tovarășilor săi din brigadă 
funcționarea noului dispozitiv de recondiționate prin strunjire a unor piese.

Spiritul de brigadă
se întărește în întrecereîn atelierul de carcase al Uzinelor „Semănătoarea” munca sudorilor este socotită pe bună dreptate „inima" producției. De ea depinde în cea mai mare parte realizarea planului, succesul în întrecerea cu celelalte secții. Orice rămînere în urmă la sudură, privește munca întregului colectiv, a Celor peste 200 de oameni care lucrează în acest atelier.Numai că, a fost o vreme cînd sudorii erau în urma celorlalți din uzină. Tocmai cînd munca cerea un efort colectiv, susținut, cînd soseau comenzi urgente, atunci la sudură se întîmpla ceva. Ori unii lipseau nemotivat, ori alții lucrau de mîntuială.Iată de ce, la biroul organizației de partid s-a discutat la începutul anului trecut „problema” sudorilor.— Dacă continuă să muncească așa, nu ne vom realiza nici planul, nici angajamentul de economii. Ne vom face de rușine în întrecerea cu celelalte sectoare — spunea secretarul organizației de partid.Pe comunistul Iile Alexan

In drum spre pîrtia de schi.
Foto: GR. PREPELIȚA

A intrat în funcțiune

0 nouă fabrică de
La Cimpulung-Moldovenesc 

a intrat marți, parțial, în 
funcțiune Fabrica de conserve 
de lapte „Rarăul“.

Noua unitate a industriei 
noastre alimentare este în
zestrată cu utilaj modern de 
mare productivitate care asi
gură ca procesul de produc
ție să fie în întregime meca. 
nizat. Procesele tehnologice în 

dru, omul care condusese cu o vreme în urmă brigada de sudori și care abia se întorsese de la o școală, vorbele secretarului l-au pus pe gîn- duri.La sfîrșitul ședinței. Hie A- lexandru a aflat că în urma absolvirii școlii, conducerea sectorului a hotărît să-i dea o sarcină nouă, în altă secție. Vestea aceasta, după veștile rele despre brigadă, nu l-a mulțumit de fel. Se simțea dator față de sudori. Doar el propusese organizarea brigăzii. Și acum...Ce argumente a adus Ilie Alexandru conducerii sectorului nu se știe precis; cert este că a doua zi era din nou în mijlocul sudorilor ca responsabil. Nu i-a trebuit mult timp să se convingă cu proprii ochi, că brigada nu era de fapt brigadă, ci mai degrabă o familiuță ai cărei membri își iertau reciproc lipsurile.Cum se ajunsese la această situație? La plecarea lui Ilie Alexandru la școală, conducerea brigăzii a fost încredințată lui Nicolae Constantin. Acesta era, ce-i drept, un tî- năr priceput, bun meseriaș, dar care n-ar fi zis nimic niciodată și nimănui chiar

conserve de lapte
secțiile de pasteurizare, con
centrare, uscare și ambalare 
a produselor sînt automati
zate.

In prezent, fabrica prelu
crează zilnic circa -60.000 litri 
de lapte.

Capacitatea totală anuală a 
fabricii va fi de 3.000 tone 
lapte praf, produse dietetice 
pentru copii, unt etc. 

dacă era vorba de lipsuri grave. Dacă cineva nu punea suflet în muncă, Nicolae Constantin încerca să acopere el acest gol. Dacă cineva lipsea, Nicolae Constantin încerca să facă și norma lui. în brigadă își făcuse loc indisciplina, care lovea atit în unitatea colectivului, în rezultatele lui cît și în desfășurarea întrecerii.Așa nu mai mergea ! Primul gînd al noului responsabil fu să întărească opinia colectivă a brigăzii. Cînd într-o zi Marin Badea i-a vorbit din nou obraznic maistrului, faptul n-a inai trecut neobservat. Responsabilul l-a pus în discuția brigăzii. Și, spre mirarea lui Badea, care spusese senin : „Ce mă tot bate la cap ?“, băieții — îndrumați de Alexandru — l-au luat la rost.— Ne faci brigada de ruși- he. Maistrul ți-ar putea fi tată și tu îi vorbești obraznic. Să știi că în brigadă nu ne fac cinste oameni ca tine.Criticîndu-1 pe Badea, fiecare s-a gîndit și la propria atitudine față de muncă, față de tovarășii din jur, față de maiștri. în fiecare a încolțit gîndul că el însuși trebuie să fie un bun exemplu în activitatea zilnică. Colectivul obținuse primul succes : oamenii nu mai erau indiferenți față de viața brigăzii.în prima consfătuire de producție, cînd sudorii au fost din nou criticați pentru unele lipsuri mai... vechi (în ultima lună brigada își depășise planul cu cîteva procente), Ilie Alexandru, spre mirarea tuturor, a chemat la întrecere toate brigăzile de producție ale tineretului din uzină. Vorbele lui: „Da tovarăși, sudorii
O. PRIESCU

(^Continuare în pag. 2-a)

miercuri: seara. - In comu
na Gruia, la marginile 
regiunii Oltenia, aici unde 

odinioară, odată cu asfințitul 
soarelui, în anotimpul de iarnă, 
întunericul și tăcerea puneau 
stăpînire deplină pe ulițele satu- 
lui, domnește acum o mare însu
flețire. Membrii cercurilor de în- 
vățămînt agrozootehnic din gos
podăria agricolă colectivă din 
Gruia și-au început activitatea. 
Profesorii — inginerul agronom 
Matei Cosma, tehnicianul agro
nom Angela Stănescu,- tehnicia
nul veterinar Florina Cojocaru, 
profesorul de științe naturale 
Gheorghe Marinescu, întră in 
clase ; se face apelul și lecțiile 
încep, ca întotdeauna, cu expli
cații amănunțite, clare și pe 
înțelesul tuturor celor din bănci, 
care parcă sorb vorbele. Acolo 
unde cuvintele nu sînt de ajuns 
pentru a face lucrurile cît mai 
pe înțelesul „elevilor", creta și 
schemele pe tablă se dovedesc 
a fi un ajutor neprecupețit. Al
teori locul schemelor este luat 
de planșe, de mulajele repre- 
zentind animale de diferite rase, 
plante, secțiuni prin diferite 
tulpini și semințe de ce
reale etc. Iar atunci cînd este 
nevoie de demonstrații și mai 
amănunțite la lecțiile de agro-

Succese 
în dezvoltarea rețelei 

de transport 
și distribuție 

a energiei electrice
Anul trecut, colectivul 

Trustului de construcții și 
montaje energetice a obținut 
succese însemnate in dezvol
tarea rețelei de transport și 
distribuție a energiei electri
ce Astfel au fost construite 
linii de înaltă tensiune in lun
gime de peste 1.400 km, din 
care aproape jumătate sint li
nii de 110 kilovolți.

Comparativ cu anul 1959, 
lungimea liniilor de 110 kilo
volți executate în anul trecut, 
este cu aproape 300 km mai 
mare.

Constituirea sistemului e- 
nergetic unic ai .țării a creat 
condiții pentru alimentarea 
mai bună a întreprinderilor 
existente și a noilor unități 
industriale, precum și posibi
lități sporite pentru extinde
rea electrificării comunelor și 
satelor patriei.

Anul acesta colectivului 
Trustului de construcții și 
montaje energetice ii revin 
sarcini sporite. Astfel va înce
pe construcția primelor linii 
de 220 kilovolți din țara noas
tră. intre hidrocentrala „V. I. 
Lenin- de la Bicaz. termocen
trala „Steaua Roșie- de la 
Singeorgiu de Pădure și vii
toarea termocentrală de la 
Luduș. Tot in cursul acestui 
an va începe o largă acțiune 
de racordare la sistemul e. 
nergetic național a raioanelor 
care pînă în prezent nu au 
fost racordate.

(Agerpres)

Pe drumul 
belșuguluiAșa se intitulează spectacolul muzical, al brigăzii artistice de agitație din comuna Smîrdioasa, raionul Zimnicea, regiunea București, care a fost prezentat în premieră pe scena căminului cultural din localitate. Brigada artistică de agitație a căminului cultural din comuna Smîr. dioasa, are o veche tradiție și a avut în repertoriul ei multe spectacole muzicale, pe care le a prezentat atit în comună, cît și în deplasare.Din repertoriul ei sînt demne de amintit spectacole muzicale create de colectivul de creație al căminului ca: Hai cu noi în colectivă; Glasul primăve. rii; O brigadă de isteți; Instantanee luate-n grabă; Fotograful amator etc.Odată cu venirea iernii, brigada artistică de agitație Și a îmbogățit repertoriul cu spectacolul muzical „Pe drumul belșugului", spectacol creat de colectivul de creație și care are ca temă consolidarea și întărirea gospodăriei agricole colective din comună. Spectacolul este interpretat de tineri colectiviști talen- tați ca Vica Rușanu, Do- diță Neacșu., Catioara Bra- ta Neacșu și alții.Cu acest spectacol brigada va pleca în deplasare

IONEL I. TRIFU 
profesorPătrunzînd fermecătoarele taine ale științei

tehnică, sou Io cele de zooteh
nie diofilmul își spune din plin 
cuvîntul.

Tot timpul, căutînd să nu 
piardă nimic din ceea ce este 
interesant, cei aproape 150 de 
tineri colectiviști prezenți la a- 
ceste cursuri notează fiecare 
idee, desenează pe caetele lor 
schemele pe care lectorii le fac 
la tablă sau le explică după 
anumite planșe de specialitate 
ori după mulaje.

După aproape o oră, cînd 
expunerea a luat sfîrșit, urmea
ză Întrebările celor din bănci.

— Eu n-am înțeles prea bine 
cum e cu pregătirea solului in 
vederea însămînțăfii porumbu
lui, tovarășe inginer.

— Eu aș vrea să știu care soi 
merge mai bine aici, pe loturile 
noastre ?

— Iar eu vreau să știu cum 
de-a putut anul acesta Marin 
Mădea să obțină cu echipa sa 
7.500 kg porumb știuleți la hec
tar, cînd media pe gospodărie 
a fost de 4.000 kg porumb ?

Urmează răspunsurile ingine
rului agronom spuse cu răbdare 
pentru fiecare întrebare în par
te. Iar în ceea ce-l privește pe 
Marin Mădea, cum a obținut 
el o producție record de po
rumb știuleți la hectar, „este

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
propus candidat al F.
electorală nr. 1

D. P. în circumscripția 
„Grivița Roșie“Noua șl marea sală, frumos pavoazată a cantinei Atelierelor C.FJL „Grivița Roșie”, s-a dovedit marți după-amia- ză neîncăpătoare. Ea a găzduit mii de oameni ai muncii de la „Grivița Roșie”, Depoul București-Călători, Depoul de Automotoare. Uzinele Metalurgice „Grivița*, întreprinderea Textilă „Dacia”, Centrul tehnic de formare a trenurilor. Fabrica de Medicamente „Tableta* și alte întreprinderi, precum și numeroși locuitori ai cartierului. întruniți aci spre a propune candidatul Frontului Democrației Populare pentru circumscripția electorală nr. 1 „Grivița Roșie” în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Luînd cuvîntul în cadrul adunării, tovarășul Florian Dănălache, prim secretar al Comitetului Orășenesc București al P.M.R., președintele Consiliului Orășenesc F.D.P., a subliniat deosebita însemnătate politică a campaniei electorale și k alegerilor —<

0n aspect fa entuziasta adunare de la. „Grivița Roșie".
Foto N. STELOR1AN

mai bine să ne răspundă sin
gur, că uite este aici de față 
la cursuri".

Și Mădea le explică tovarăși
lor Iui de muncă și de învăță
tură că în vara care a trecut 
a căutat să aplice în practică, 
pe loturile de care răspundea 
împreună cu echipa sa, toate 
regulile agrotehnice pe care 
le-a învățat la cursurile din 
anul trecut, că a dus îngră
șăminte naturale atunci cînd a 
trebuit și cît a trebuit pe lotu
rile care aveau să fie însămîn- 
țate cu porumb, că a făcut 
toate prașilele așa cum scrie la 
carte și că, în afară de ace
stea, a respectat densitatea 
plantelor la hectar întocmai 
cum cere știința. Că, uite, 
acum tocmai de-asta nu scapă 
el nici o lecție la cursul agro
tehnic, fiindcă aici are ce în
văța și învățătura asta îi folo
sește.

In clasa alăturată, unde cam 
în același timp s-a terminat și 
lecția de zootehnie, tehniciană 
dă explicații suplimentare între
bărilor puse în legătură cu în
grijirea și hrănirea vacilor 
gestante pe timp de iarnă. 
Gospodăria are peste 100 
de vaci cu lapte și 98 ju- 
ninci. In sectorul zootehnic lu

expresie vie a profundului democratism al orinduirii noastre de stat — și a arătat condițiile în care se desfășoară aceste evenimente — atit condițiile internaționale caracterizate prin creșterea forțelor socialismului și transformarea sistemului mondial socialist in factorul determinant a dezvoltării societății, cît și condițiile interne, ale luptei întregului popor pentru înfăptuirea grandiosului program de desăvirșire a construcției socialiste, trasat de Congresul al III-lea al P.M.R. înfâțișind un tablou al succeselor obținute de oamenii muncii din Capitală în dezvoltarea economiei și culturii, vorbitorul a reliefat apoi un șir de rezultate obținute și în raionul Grivița Roșie — întreprinderi noi sau modernizate, Introducerea tehnicii noi, realizări social-culturale. construcții care fac ca In multe locuri raionul să fie de nere- cunoscut în primăvara anului 1960 a început construcția complexului de blocuri din

crează aproape 30 de tineri 
colectiviști și ei vor să cunoa
scă in amănunțime cele mai 
înaintate metode de îngrijire Și 
hrănire a animalelor.

S-a terminat și lecția la 
cursul de legumicultură și la 
cel de pomi-viticultură unde, de 
asemenea, sînt înscriși foarte 
mulți tineri care lucrează în 
sectoarele respective ale gos
podăriei colective. Cursanții au 
ascultat cu interes lecțiile, au 
pus întrebări, li s-au dat expli
cații pe înțeles, li s-au anun
țat temele lecțiilor care se vor 
ține in seara miercurei viitoare 
și iată-i acum, discutînd cu 
însuflețire, grupuri-grupuri au 
pornit către casă. Sînt mulțu
miți. Și în seara aceasta au 
învățat lucruri noi, lucruri in
teresante, care il vor ajuta să 
obțină producții și mai mari în 
viitor.

— Așa e la noi în fiecare 
miercuri seara - universitate, 
îmi spunea acum cîteva zile, 
ci.nd am trecut prin Gruia, to
varășul Alexandru Paraschivan, 
secretarul organizației U.T.M., 
din gospodăria colectivă. In 
adunările generale ale organi
zației noastre U.T.M., la cămi
nul cultural, tn discuții de Ia 
om la om, noi le-am vorbit ti

Calea Griviței care vor totaliza peste 3.000 de apartamente.Participanții la adunare au primit cu însuflețire această trecere în revistă. Conștienți că izvorul tuturor realizărilor lor, ca și ale întregului popor, este conducerea de către partid ei și-au exprimat prin repetate ovații atașamentul față de Partidul Muncitoresc Romîn. călăuza încercată a dezvoltării patriei noastre pe calea socialismului.în această atmosferă. însuflețită, cînd vorbitorul a arătat că adunarea trebuie să facă o propunere de candidatură pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională zeci de participanți s-au ridicat cerînd să fie propus candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 „Grivița Roșie", tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn.Puternice aplauze, ovații prelungite și urale au constituit răspunsul adunării. în 

nerilor despre Importanța ace
stor cursuri. Am făcut înscrierile 
din timp. Organizația de partid 
și conducerea gospodăriei co
lective s-au interesat foarte 
mult de organizarea lor, de 
procurarea materialului didac
tic de care era nevoie. Așa, de 
exemplu, după consultarea cu 
inginerul agronom al gospodă
riei și cu tehnicienii, s-au cum
părat diferite planșe, mulaje și 
peste 100 de diafilme care să 
ne servească la o înțelegere 
cît mai bună a lecțiilor. Acum 
ne interesăm îndeaproape de 
participarea tinerilor la cursuri. 
In adunările generale U.T.M., 
în scurtele consfătuiri de pro
ducție, analizăm serios partici
parea tinerilor la lecții, felul în 
care aceștia se pregătesc, dacă 
citesc broșurile și cărțile de 
specialitate. Și ce să vezi ? In 
fiecare miercuri cînd se țin 
cursurile la școală sau la că
minul cultural, constatăm că 
sînt mult mai mulți participanți 
decît cei înscriși. Iar în ceea ce 
privește interesul pentru pregă
tire, asta se. poate vedea clar din zecile de întrebări puse to-

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. 2-a) 

unanimitate propunerea a fost adoptată, miile de participanți. într-un singur glas aclamînd pentru Partidul Muncitoresc Romîn, pentru Comitetul său Central, pentru tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Au luat apoi cuvîntul un șir de participant la adunare.— Tuturor — a arătat fierarul Ion Bej a — ni s-au umplut inimile de mîndrie auzind cuvintele rostite de tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea Congres al partidului prin care arăta că în țara noastră a învins socialismul ! Pentru toate cele ce am înfăptuit pînă acum sub conducerea înțeleaptă a partidului, a Comitetului său Central, pentru tot ce știm cu si* guranță că vom înfăptui în anii viitori, sprijin cu toată căldura propunerea făcută în această adunare.Susținînd de asemenea propunerea, inginerul Cornel Bu- rada a subliniat că, prin activitatea rodnică depusă de Partidul Muncitoresc Romîn, prin conducerea chibzuită a construcției socialiste, prin politica externă de pace promovată cu consecvență de partid și guvern, prestigiul internațional al patriei noastre a crescut considerabil.Ne inspiră bucurie și încredere — a spus vorbitorul — că, în lumina istoricelor documente ale Consfătuirii de la Moscova a reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești, a reieșit și mai clar justețea politicii interne și internaționale a partidului nostru.Vorbind în numele textilis- telor de la întreprinderea „Dacia", tovarășa Florica Dragotă a subliniat că regimul democrat-popular a asigurat femeilor muncitoare drepturi cetățenești, condiții de muncă și de viață cum nici nu puteau visa în trecut.După ce profesorul Petre Marinescu, de la Școala medie nr. 4, a scos în relief importantele realizări în domeniul culturii și învățămîntului obținute de poporul nostru în anii construcției socialiste, pensionarul Petre Crețu a vorbit despre marile construcții moderne care dau o nouă înfățișare cartierului Grivița, ca și întregului raion.Au mai luat cuvîntul tovarășii Dumitru Miron, directorul Atelierelor C.F.R., „Grivița Roșie", maiștrii Nicolae Do- mișan și Dumitru Toma care, ca și ceilalți vorbitori, au susținut cu deosebită căldură propunerea candidaturii tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej în circumscripția electorală nr. 1 „Grivița Roșie”. Ei au exprimat totodată hotărî- rea colectivelor lor de muncă de a întîmpina importantul eveniment al alegerilor prin noi și cît mai însemnate succese în producție și în toate domeniile de activitate.A fost adoptat apoi textul unei scrisori prin care tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej este rugat să accepte a candida din partea Frontului Democrației Populare în circumscripția electorală „Grivița Roșie”.Adunarea — se spune în scrisoare —■ a propus în unanimitate pentru alegerile în Marea Adunare Națională, candidatura dumneavoastră, iubite tovarășe Gheorghe Gheorghiu-Dej, conducător încercat al Partidului Muncitoresc Romîn și al întregului nostru popor, ridicat din ringurile muncitorimii ceferiste. Lupta dumneavoastră neînfricată pentru victoria cauzei •clasei muncitoare, activitatea neobosită pe care o desfășu- rați în fruntea Comitetului Central al P.M.R. pentru succesul operei de construire a socialismului, pentru viitorul luminos și fericit al patriei noastre, constituie pentru noi o înaltă pildă de urmat.în seara aceleiași zile, o delegație a adunării a depus la comisia electorală a circumscripției electorale nr. 1 „Grivița Roșie” procesul verbal de propunere a candidaturii tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.
Citiți

IN PAG. Ill-a
Alte propuneri de can

didați ai F.D.P. in ale
gerile pentru Marea A- 
dunare Națională.



NOII UTEMIȘTI Prima scrisoare
Munca și viata de șantier, activitatea politică desfășurată de organizația U.T.M. sub conducerea organizației de partid, a trezit în tineret dorința fierbinte de a intra în rfndurile organizației, iar cei mai buni vin a- proape zilnic să ceară primirea lor în U.T.M.Și sînt primiți. Pentru că în ei există hotărârea de a fi luptători neobosiți pentru cauza partidului, pentru că muncesc cu abnegație pentru a îndeplini sarcinile de producție. I am ascultat pe mulți vorbind, am citit cererile de intrare în U.T.M. ale multora dintre ei. Pe toți îi unesc aceleași gânduri calde închinate partidului și organizației noastre, aceeași hotărâre de muncă pentru triumful cauzei partidului.

Enache Sevastian: „Vreau să intru în U.T.M. pentru că doresc să mă formez ca un om de nădejde al partidului nostru..."Maria Lungu : „In familia mea s-a plîns mult pentru că s-a răbdat mult de foame, pentru că a fost multă mizerie. A venit partidul și ne.a schimbat viața, ne-a făcut-o frumoasă și din ce în ce mai îmbelșugată. Intrând în U.T.M., vreau să muncesc și mai bine, să devin o muncitoare fruntașă, ca prin munca mea să-mi arăt recunoștința pentru tot ce a făcut partidul pentru noi, să devin o a- devărată luptătoare pentru cauza partidului".
Ion Podocea : „Mă înscriu în U.T.M. pentru că organizația revoluționară a tineretului din țara noastră militează pentru cauza partidului, iar eu vreau să fiu un ostaș de nădejde al partidului".Și exemplele pot fi conținu’ ate. Cu oricare tânăr veți discuta, veți vedea că a intrat în U.T.M. animat de aceeași dorință: de a fi un luptător credincios pentru cauza partidului. Aceasta este ideea cu rădăcini adânci în inimă și conștiință, care-i îndeamnă pe tineri să intre în U.T.M.Dar majoritatea acestorNici un rebut

Colectivul secției noastre de 
tratament și forjare, alături de 
preocuparea pentru îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de 
plan a avut permanent în cen
trul atenției grija pentru calita
tea produselor. In anui trecut 
s-a reușit ca la cele peste 
91.000 repere executate, rebu
tul la tratament să fie redus de 
la 0,06 la sută coeficient ad
mis, la 0,05 la sută, — iar la 
piesele forjate și matrițate, pro
centul de rebut a fost redus de 
la 0,15 la sută la numai 0,03 
la sută.

Experiența de pînă acum și 
rezultatele pozitive din anul 
trecut servesc colectivului ca 
bază pentru noi succese în 
muncă. Ne aflăm la inceputu! 
unui an nou in care trebuie să 
producem mașini-unelte mai 
multe dar în același timp și de 
o calitate superioară. Citeva 
din măsurile tehnico-organiza- 
torice luate pentru anul în 
curs, ca de pildă introducerea 
unei prese cu duș de apă pen
tru călirea lamelor de ambre- 
iaj la sape și la șepingurile de 
425 și 700 mm, punerea în 
funcțiune a încă două cuptoare 
cu flacără șî 2 bazine cu ră
cire etc. au ajutat colectivele 
celor două secții să obțină suc
cese pe linia produselor de 
inaltă calitate.

Succesele înregistrate chiar 
în primele zile de muncă ale 
noului an sînt promițătoare. In 
prima săptămînă, forjorii și-au 
depășit planul realizînd în plus 
piese cu o greutate de peste 
6.000 kg. La secția tratament, 
în aceeași perioadă s-a înre
gistrat o depășire a planului 
de producție cu 5,5 la sută. 
Producția dată la ambele secții 
a fost de cea mai bună cali
tate — nu s-a înregistrat nici 
un rebut. Acest lucru este un 
semn că muncitorii noștri sînt 
hotărîți ca în acest an să des
chidă drum larg calității.

IOAN CACUCI
controlor tehnic de calitate 
Uzina „Înfrățirea"-Oradea

InformațiiCu prilejul celei de-a 15-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania, marți a avut loc la Ambasada R. P. Albania la București o conferință de presă. A vorbit ambasadorul Hasan Alimerko.La conferința de presă au participat redactori ai presei centrale și corespondenți ai presei străine.
★La invitația C.C. al Sindicatului muncitorilor metalur- giști din R. D. Germană, marți dimineața a plecat la Berlin, pentru schimb de experiență, o delegație a C.C. al Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și e- lectrice, condusă de tov. Vasi- le Mauriciu, membru în prezidiul Comitetului Central al acestei Uniuni.La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de tov. Nico- lae Moraru, președintele C.C. al Uniunii sindicatelor din întreprinderile metalurgice și electrice și de activiști sindicali. (Agerpres) 

băieți și fete sînt încă destul de tineri,, au caracterul insuficient format. Toți sînt tovarăși buni, cinstiți cu ei și cu cei din jur. Dar nu toți au încă puterea de a înțelege care din comportările lor sînt potrivite, bune și care nu, care din trăsăturile lor de caracter merită să fie dezvoltate și împotriva căror apucături trebuie să lupte.Iată deci realitatea de care, după părerea mea, trebuie să ținem neapărat seama cînd începem munca cu noii ute. miști.Să revenim la exemplele date : Enache Sevastian. In șantier i se mai spunea și argint viu. Și nu în sensul bun al cuvântului, ci pentru neastâmpărul său care stânjenea pe cei din jur. Față de tovarășii lui de muncă, de muncitorii vîrstnici, avea o atitudine copilărească, glumele lui. făcute fără intenții rele, supărau și chiar jigneau cite odată. La așa-zisele lui glume, unii rîdeau, erau însă destui care se supărau și îl apostrofau. Nu rare ori auzeai : „Băiatul ăsta ar trebui trimis să mai stea pe lingă taică-său să învețe să se poarte cuviincios". Cînd a cerut să intre în organizație, ute- miștii au judecat cu multă chibzuință șl l-au primit. L-au primit pentru că iubea munca, pentru că nu-și putea imagina să trăiască în afara șantierului. L-au primit pentru că erau convinși că 1 pu. teau face băiat de treabă. Trebuia ajutat să înțeleagă că purtarea lui înseamnă cî- teodată chiar lipsă de respect față'de oameni și că este necesar să și-o schimbe. De aici am pornit munca cu el, ca nou utemist. Metodele ? E greu să le înșiri și să le numeri pe degete. întîi am discutat cu tinerii din secție să nu mai aprobe astfel de pur. țări, să ia atitudine împotriva lor. Ei ne-au înțeles și s.au purtat cu mai multă atenție față de el. Și în fond, această atitudine a colectivului l-a schimbat.Sau intrat viața lucru meni, prietenii de la o zi la alta este O treabă numai a ei. Tradusă mai direct, concepția ei despre viață s-ar putea ex. prima cam așa : „8 ore pe zi trebuie să fii un muncitor exemplar. Producția este un lucru sfint pentru fiecare muncitor. După aia însă, poți să-ți trăiești viața oricum", în cererea de intrare în U.T.M,, Maria a spus însă că vrea să devină o adevărată luptătoare. Și de această dorință a ei noi trebuia să ținem seama, eram datori, așa cum sîntem datori să facem din fiecare utemist un luptător activ, pentru cauza parti, dului. în munca noastră de

Lungu Maria. Cînd a în U.T.M. considera că ei personală este un care nu privește pe ni- că dacă își schimbă

Seat'a, S.M.T.
de

me- 
Za

ra- 
r în 

de

In aceste zile 
iarnă, harnicii i 
canizatori de 
S.M.T. Sărulești, 
ionul Lehliu, sînt 
plină activitate 
reparare a mașini
lor și uneltelor a- 
gricole. Depășind 
permanent viteza zil
nică de lucru, ei au 
reușit să repare pînă 
în prezent peste 50 
de tractoare, 40 plu
guri și 18 semănători.

Seara. după ce 
munca a fost termi
nată, la clubul sta
țiunii tinerii mecani-

la clubul
zatori desfășoară o 
vie activitate Cultu- 
ral-sportivă. Mesele 
de șah și ping-pong 
sînt martorele unor 
pasionante întreceri 
sportive, în jurul te
levizorului se încing 
discuții înflăcărate pe 
marginea spectacole
lor vizionate în co
lectiv, la biblioteca 
clubului noutățile li
terare sau tehnice 
stîrnesc un interes 
deosebit cititorilor.

Printre cei care 
sînt nelipsiți de la 
serile acestea pelre-

Cvartal de locuințe din cartierul Poșta Nouă din Hunedoara.

Spiritul de brigadă se întărește în întrecere
(Urmare din pag. l-a)cheamă la întrecere", întărite pe rînd de Năstase, Rizac și Constantin din brigadă, au răsunat ca un ecou al voinței întregii brigăzi. Obiectivele chemării — îmbunătățirea calității produselor, întărirea disciplinei socialiste în muncă, realizarea a 100.000 lei e- conomii peste plan, ridicarea calificării fiecărui om din brigadă etc. — dovedeau oricui că e vorba de ®. adevărată întrecere.Și în această întrecere oamenii și-au continuat transformarea, au dobîndit noi calități, așa cum este și firesc atunci cînd te angajezi cu răspundere să îndeplinești un lucru și lupți ca să-1 realizezi.Alexandru Gogoanță era un tînăr indiferent, pe care din această cauză — cu greu îl observai în viața colectivului. 

formare a acestei fete, cartea 
a făcut începutul. Cunoștința cu Pavel Korceaghin, apoi cu „Străinul" lui Titu« Popovlci au pus-o pe ginduri. Și apoi discuțiile organizate pe tema profilului maral-poJitic al tânărului comunist, sprijinul primit din partea familiei și al colectivului ne-au ajutat s-o facem să înțeleagă că principial și demn trebuie să te comporți nu numai în producție, ci și în viața personală. Acum muncitorii din șantier o privesc pe bună dreptate ca pe un om cu totul nou.în procesul de educare a noilor utemiști, sarcina de organizație a jucat un rol important. Ea a ridicat simțul de răspundere al noului ute- mist față de munca de organizație, l-a disciplinat, l-a ajutat să fie mai profund. Iată-1 pe Ion Podocea, de pildă. încă din ziua în care a intrat în U.T.M., a primit o sarcină aparent ușoară și greu controlabilă: să ceașcă în așa fel îneît demn de a intra în echipa comunistului Dumitru dău. Este una dintre cele mai bune echipe din șantier și a face parte din ea este o mare cinste. Aceasta însemna însă pentru Podocea în primul rînd 6ă fie de o disciplină exemplară, să lupte pentru ridicarea calificării, să se apropie de nivelul de calificare al celorlalți tovarăși din echipă. E drept că a primit în îndeplinirea acestei sarcini un sprijin important chiar din partea comunistului Făr- cădău. Și Ion și-a îndeplinit sarcina. El este astăzi unul din membrii fruntași ai a- cestei echipe. Și exemplele în această privință potN-aș vrea să se de aici, că munca utemiști s-ar reduce cele spuse mai ne-am strădui noi să formăm caractere, fără o educație politică sănătoasă făcută tinerilor, fără înarmarea lor cu învățătura marxist-leninistă ar fi ca și cum am arunca o sămînță bună pe asfalt și am aștepta să încolțească. De aceea înarmarea utemiștilor cu învățătura marxist-leninistă, cu politica partidului nostru a constituit preocuparea principală care ne-a stat în permanență în față. Cercurile și cursurile politice U.T.M. au aici un mare rol. De asemenea, noi am organizat periodic informări politice asupra evenimentelor interne și internaționale. Numai pe a- cest fundament al muncii de educație politică am reușit să-i ajutăm pe tineri șj continuăm să o facem, să-și formeze acele trăsături de caracter proprii tînărului înaintat al zilelor noastre — uternistul.

mun- să fieFărcă-

continua, înțeleagă cu noii numai lasus. Oriei t

VASILE MACĂU 
secretar al Comitetului U.T.M. 
de la Șantierul Naval Oltenița

cute la clubul sta
țiunii de mașini și 
tractoare Săndești se 
numără mecanizato
rii Năstase Ștefan, 
Borcea Marin, Ion 
Simbotin și alții.

Pentru a face a- 
ceste seri cultural- 
sportive cît mai in
teresante, organizația 
de bază U.T.M. din 
stațiune depune o 
muncă vie și perse
verentă.

CONSTANTIN 
ȘTEFAN 

corespondent 
voluntar

în afară de aparatul lui de sudat nu-l mai interesa aproape nimic. De cînd cu întrecerea, s-a schimbat. S-a simțit și el răspunzător față de viața brigăzii, față de angajamentele ei.—- Eu cred că noi facem risipă de materiale. Folosim același bec la sudura autogenă pentru orice lucrare. Trebuie să întrebuințăm becuri diferite la lucrări diferite.Știți ce a însemnat ideea lui Gogoanță aplicată în practică de întreaga brigadă ? 80.000 lei economii realizați prin reducerea consumurilor. întrecerea a trezit în brigadă pasiunea pentru nou. Un colectiv de trei sudori — Ilie Alexandru, Gheorghe Constantin Nicolae cut o raționalizare importanță pentrudorilor. Ei au conceput
Năstase și— au fă- de mare munca suim

Tinerii mecanizatori Dumitru 
Vestinian, Stelian Gâzaru și 
Ștefan Șerbu de la S.M.T. 
Ciulnița, regiunea București, 
studiază cu pasiune literatu

ra de specialitate.

Handbalistele noastre 
s-au calificat pentru semifinalele 

„Cupei campionilor europeni"Marți seara în sala sporturilor Fioreasca, peste 4.000 de spectatori au aplaudat victoria realizată cu scorul de 9—6 (6—3) de echipa feminină de handbal Știința București în întîlnirea cu formția iugoslavă Spartak Subotica con- tind pentru „Cupa campionilor europeni". Jucînd cu multă dîrzenie handbalistele echipei bucureștene au reușit să revanșeze înfringerea suferită acum cîteva săptămini (5—6) și să cîștige la o diferență de 3 puncte care le-a adus calificarea pentru semifinalele competiției.Meciul a avut o desfășurare mai interesantă în partea a doua, cînd jucătoarele oaspete au echilibrat situația. Cu 5 minute înainte de fluerui final tabela de marcaj indica 7—6 în favoarea echipei Știința și se părea că meciul va fi prelungit. Jucătoarele bucureștene au contraatacat rapid reușind să înscrie punctele necesare calificării. Punctele echipei Știința* au fost realizate de Ștef Maria (3), Roth (2), Szoko (2), Niculescu (1) și Cornelia Constantinescu (1). De la oaspete au înscris Sabljak (3), Juraciak (1), Pricici (1) și Ja- covetici (1). A arbitrat cu
Bogat calendar international 

al sportivilor sovietici
în acest an sportivii sovie

tici vor participa la aproape 
800 întîlniri internaționale. In 
același timp, peste 300 de 
echipe din diferite țări ale 
lumii, vor evolua pe terenuri
le de sport din U.R.S.S. Tot 
atitea delegații sportive so
vietice vor pleca peste grani
ță. In noul sezon, sportivii so
vietici vor participa la 47 

O vitrină rezultatele activitate bilanțul

dispozitiv care permite reducerea substanțială a consumului de electrozi. Prin a- ceastă raționalizare brigada a mai înscris, la capitolul economii, încă 100.000 lei....I-am întîlnit de curînd pe membrii brigăzii grupați toți lingă vitrina lor. în care se afișează brigăzii, planul de etc. Brigada făcea primelor zile de muncă din noul an. Tinerii priveau cu mîndrie cele trei trofee pe care le-au obținut în anul 1960 în întrecerea socialistă (drapelul de brigadă fruntașă pe uzină, drapelul de brigadă fruntașă pe raion și mențiunea de brigadă fruntașă pe Capitală) și stabileau pe baza muncii și a rezultatelor din primele zile de muncă, noi obiective care să-i ajute la îndeplinirea cu succes a sarcinilor de producție pe anul acesta.

multă competență Bjorn Beor. gersen (Norvegia).
★

cum s-a 
fază a 
masculin
desfășura intre I și 12 

în R. F. Germană. La a- 
fază vor participa 12 e-

mai anunțat, 
campionatului 

de handbal în

unele cazuri direct. Pînă
comp o-

Japonia (celelalte 
vor fi cunoscute 

desfășurarea întîlnirilor 
R. P. Romînă—U.R.S.S. 

S. Cehoslovacă—R. P. Po-

După 
ultima 
mondial 
7 se va 
martie 
ceasta 
chi.pe calificate din preliminarii 
sau in 
în prezent se cunoaște 
nența grupei A din care fac par
te echipele Suediei, Iugoslaviei 
și Braziliei. In celelalte grupe 
situația este următoarea:

Grupa B: Germania (echipă 
unită). Franța (cea de-a treia 
echipă urmează să fie desemna
tă dintre Olanda, Belgia și 
Luxemburg),

Grupa C: 
două echipe 
după 
retur; 
și R. 
lonă )

Grupa D: Danemarca; Islanda 
(a treia echipă va fi cunoscută 
după disputarea meciului Aus- 
tria—-Elveția).

IntilnirUe din grupe se 
desfășura în următoarele orașe: 
Stuttgart, Karlsruhe, Birtighen 
(grupa A), Berlin, Kiel, Wolfs
burg (grupa B), Ulm, Friburg, 
Ravensberg (grupa C). Hassloch, 
Wiesbaden (grupa D). Din fie
care grupă se califică 
turneul final primele două 
Pe.

pentru 
echi-

euro- 
mon-

campionate mondiale și 
pene. Două campionate 
diale vor fi organizate in 
U.R.S.S.: cel de pentatlon mo
dern și meciul de șah în care 
se întîlnesc marii maeștri so
vietici Mihail Tal și Mihail 
Botvinnik.

In calendarul internațional 
al sportivilor sovietici un loc 
de frunte il ocupă întîlnirile 
cu sportivii țărilor socialiste. 
De asemenea se vor lărgi le
găturile cu sportivii țărilor 
Asiei și Africii. Recentele vi
zite ale sportivilor din U.R.S.S. 
în Ghana, Togo și Nigeria, 
precum și întîlnirile cu spor
tivii din Cipru, Tunis și Sudan 
au deschis noi perspective 
pentru o mai largă colaborare, 
în calendar mai sînt incluse 
importante întîlniri cu spor- 

Finlanda, Suedia, 
Anglia, Austria,

tivii din 
Norvegia, 
Franța și S.U.A.

Organizațiile sportive din 
U.R.S.S. au invitat la tradițio
nalul concurs internațional de 
atletism „Memorialul Znamen- 
ski" 120 de atleți și atlete din 
22 de țări. La Kiev în primă
vara acestui an va avea loc 
un concurs internațional de 
gimnastică la care vor parti
cipa 12 țări. Marele concurs 
internațional de haltere de la 
Moscova din luna martie va 
reuni pe cei mai buni haltero
fili din 15 țări ale lumii. In 
luna iunie la Tallin se va des
fășura o competiție interna
țională de vele cu participa
rea sportivilor din R. P. Po
lonă, R. P. Romînă, Norvegia, 
R. D. Germană, Finlanda și 
Suedia.

Box

în Palatul Sporturilor din Pa
ris s-a disputat întîlnirea ami
cală de box dintre campionul lu
mii la categoria pană, negrul 
Davey Moore și francezul Gra- 
cieux Lamperti, campionul Eu
ropei al aceleiași categorii. La 
capătul unui meci de 10 repri
ze, victoria a revenit Ia puncte 
lui Moore.

Baschet

Intr-un meci retur contînd 
pentru „Cupa campionilor eu- 
<openi“ la baschet echipa Spar
tak Sofia a învins cu scorul de 
86—56 (39—27) echipa Univer
sității Humbold-Berlin, campioa
na R. D. Germane. Echipa bul
gară care ciștigase și primul joc 
(85—45)) s-a calificat pentru 
turul următor al competiției,

Foto : M. CARANFIL
Sosirea de la Moscova 

a tovarășului 
Gogu Rădulescu înMarți dimineața a sosit Capitală — venind de la Moscova — tovarășul Gogu Radulescu, ministrul Comerțului, care a semnat din partea romînă protocolul cu privire la schimbul reciproc de mărfuri între R. P. Romînă și U.R.S.S. pe anul 1961.La sosire, în Gara de Nord, tovarășul Gogu Radulescu a fost întîmpinat de membri ai conducerii ministerului.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)-----•-----

Dezvoltarea refelei 
sanitare

in regiunea
Crișana

La Oradea a fost înființat 
recent centrul caravanelor 
medicale. Noua unitate sani
tară a fost dotată pînă acum cu 4 autodentare. In zilele~ur- 
mătoare, ea urmează sâ pri
mească încă două mașini-la- 
borator de tehnică dentară, 
precum și două mașini pentru 
microradio-fotografie. In ul
timele luni ale anului trecut 
au fost construite și date în 
folosință, în regiunea Crișana, 
nouă dispensare medicale și 
case de naștere, precum și 
spitalul raional de la Gura- 
honț, una dintre cele mai mo
derne instituții de acest fel 
din regiune. In curs de con
strucție se află încă 6 dispen
sare medicale și 2 case de naș
tere.

In anii puterii populare, re
țeaua sanitară a luat o largă 
dezvoltare în regiunea Crișa
na. Numărul medicilor și al 
cadrelor sanitare care se în
grijesc acum de sănătatea oa
menilor muncii din această 
parte a țării este de 6 ori mai 
mare decît în 1945. In această 
perioadă, numărul circum
scripțiilor sanitare a crescut 
cu 103, iar cel al paturilor din 
spitale cu peste 5.000. De ase
menea au fost înființate 12 
spitale, 20 staționare rurale 
pentru copii și adulți, 14 poli
clinici și case de naștere. A 
crescut de asemenea numărul 
stațiilor de salvare, pentru 
transportarea bolnavilor ele au 
la dispoziție 64 de mașini. A- 
celași scop îl servesc și trei 
avioane sanitare. (Agerpres)

5, înt multe plicuri pe ma
să. Un teanc. Care din 
corespondenții noștri vo

luntari sînt prezenți și. azi ? 
Înainte de a desface plicul, ci
tești adresa expeditorului. 
Iată o scrisoare de la studen
tul Ionel Hîncu, fost forjor la 
Atelierele C.F.R, Galați, una 
de la tehnicianul Vintilă Dan, 
una de la învățătorul Teodor Ungureanu. Toți sînt corespon
denți activi ai ziarului, nu
mele lor ne sînt demult cu
noscute.

Dar de fiecare dată, prin
tre scrisori, întîlnești și nume 
noi. Un nou corespondent vo
luntar. Oare cine o fi? Ce 
vești aduce ? Aproape toți în
cep cam așa : „Doresc să de
vin și eu corespondent volun
tar. Vreau ca în scrisorile pe 
care le trimit ziarului să o- 
glindesc viața nouă pe care 
și-o făurește poporul nostru 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, să scriu despre 
munca și realizările, tinerilor 
din colectivul în care lucrez, 
să ajut la îndreptarea unor 
lipsuri care se mai ivesc cîte- 
odată”.

E prima lui scrisoare. Cît a 
stat în cumpănă noul cores
pondent voluntar pînă a aș
ternut pe hîrtie aceste fraze? 
De cite ori nu a mototolit hîr- 
tia și a aruncat-o la coș și de cite ori nu a luat-o de la început ?După o zi de muncă, seara 
tîrziu, și-a amintit de faptele 
de peste zi. Sint unele proble
me care nu-l privesc numai 
pe el, ci întreg colectivul. A- 
tunci cum să facă cunoscute 
aceste fapte ? Prin presă Da, 
dar n-a mai scris niciodată. 
Cum se scrie oare un articol? Ciți cititori îl citesc ? Le va 
folosi cele povestite de el, sau nu ?Apar uneori și unele nea
junsuri. Unii tineri nu mun
cesc bine, nu învață, primesc 
greu ajutorul colectivului. Și 
despre aceasta se poate scrie la ziar. Dar și de data aceasta corespondentul se întreabă: 
„Dar eu cum muncesc, cum 
învăț, sint fruntaș ? Am dreptul moral să judec pe alții?"

Aceste ginduri l-au frâmtn- tat pe tinărul strungar Petre Nicoiae de la secția reparații 
utilaj electric schela Mare-Tir- 
goviște care in fraze scurte ne 
povestește in prima sa scri
soare de acțiunea întreprinsă 
de organizația de bază U.T.M. 
privind sprijinirea elevilor 
muncitori la cursurile școlii 
medii serale. Cu căldură și 
dragoste ne vorbește despre 
sprijinul acordat elevilor-mun- citori de inginerul comunist Coman Romeo care, zi de zi, îi ajută să rezolve problemele 
mai complicate de matemati
că și fizică, îi sprijină să-și 
însușească temeinic lecțiile 
predate la școală.

Elevul Eugen Dumitrescu, 
din comuna Pătîrlagele, regiu
nea Ploiești scrie despre Oc- 
tav Oprea, colegul său de ban
că. Poate n-ar fi scris la ziar 
dar s-a gindit că mai sînt pro
babil elevi și tineri care ca și 
Octav, sînt cuprinși de fumul vedetismului, își neglijează munca și învățătura, pentru că, după cum bănuiesc ei, sînt 
de neinlocuit pe terenul de 
sport.

Și chiar in prima scrisoare, 
el povestește că toți elevii au 
format un colectiv unit, exi
gent pentru transformarea lui 
Octav. Fără îndoială că un rol

Pătrunzînd fermecătoarele 
taine ale științei

(Urmare din pag. l-a)

varășilor care ne învață, din 
răspunsurile bune date de 
cursanți.

Secretarul a adăugat apoi că 
lecțiile teoretice de la cursurile 
agrozootehnice sint in perma
nență dublate de demonstra
ții practice. Că cei mai buni 
tineri îngrijitori de animale le 
explică și celorlalți in cadrul 
acestor demonstrații metodele 
lor de îngrijire și hrănire a ani
malelor.

— Fiindcă principalul este, zi
cea secretarul, ca toate aceste 
experiențe care au dat rezultate 
bune să fie extinse pe întreaga 
suprafață a gospodăriei agri
cole colective. In sectorul zoo
tehnic, de pildă, metodele bune 
de îngrijire a animalelor sint 

de seamă l-a avut organizația 
U.T.M. care a dat unuia din
tre cei mai buni elevi sarcina 
să-l ajute îndeaproape la în
vățătură. Dar parcă profesorii, 
antrenorii l-au pierdut vreo 
clipă din vedere pe Octav ? 
Din scrisoare reiese bucuria 
corespondentului că vechiul 
său coleg de bancă e acum 
printre elevii buni la învăță
tură și la sport, că în clasă s-a format o opinie combativă împotriva leneșilor și chiu
langiilor.

Din fiecare scrisoare reiese 
dorința corespondentului de a 
contribui mai mult la succe
sele colectivului său. Pe fie
care îl preocupă felul cum 
muncește, cum învață nu nu
mai el singur ci și tovarășii 
din secția, uzina, satul, școala sa.Tînăra țărancă muncitoare Ana Petrila din comuna Hă- 
lăucești, raionul Pașcani, n-a 
mai scris niciodată pînă acum 
unui ziar. Totuși — așa cum 
s-a priceput — a așternut pe 
hîrtie rînduri frumoase despre 
tinerii din satul natal care 
muncesc bine, participă la ac
țiunile de muncă patriotică șt 
sînt, mai ales în aceste seri 
de iarnă, prieteni nedespărțiți 
ai cărții. Cu toate că Hălău- 
cești-Vale, satul vecin, e de
parte de ea, totuși o nemul
țumește făptui că aici munca 
de organizație se desfășoară 
slab și ne roagă să interve
nim la comitetul raional 
U.T.M. ca să ajute mai mult 
această organizație. Pe ea n-o 
interesează numai felul cum 
muncesc tinerii din comună, 
ci și cei din satul vecin și în 
general toți tinerii din patria 
noastră.

Și Iuliu Ciarno a scris zia
rului pentru prima oară. Cu
noaște bine „țara Oașului" a 
umblat prin multe comune, 
și-i crește inima văzind cum, 
prin grija partidului, această 
regiune a țării înflorește zi de 
zi. S-a gindit că ar fi bine ca 
tot mai mulți tineri să cu
noască acest lucru. A cercetat mult, a răscolit tot felul 
de statistici, numai să poată arăta cit mai convingător 
transformările profunde pe
trecute în raionul Oaș, în anii puterii populare.

Înainte de 23 August — 
scrie el — in tot raionul nu criiîcu d€C!t 5 ni?dici și 7 circumscripții medicale. Azi, 
numai la Xegrești există un spital modern în care lucrea
ză 16 medici și 44 cadre me
dii sanitare, iar în raion sînt 
15 circumscripții medicale, 9 
case de naștere, 1 sanatoriu, 
3 farmacii și o policlinică.

Aceeași dorință i-a călăuzit și pe tinărul ceferist Vada Victor din Turda, pe Dumitru Ceaușu din comuna Bolinti- 
nul din Vale, regiunea Bucu
rești, Marin Alexandru, din 
Drăgănești Olt, Gheorghe Be- rioțan din Baia Mare, Ion Ze- cheru. muncitor constructor 
pe șantierul combinatului de 
cauciuc sintetic de la Onești, Voinea Elena din Iași și mulți 
alții, atunci cînd au trimis re
dacției prima lor scrisoare. 
Toți aceștia și-au asumat o 
sarcină grea, dar deosebit de 
frumoasă — aceea de a fi cro
nicarii noului la locul lor de muncă.Le dorim mult succes în îndeplinirea cu cinste a acestei 
sarcini !

GH. NEAGU

deja aplicate cu strictețe de 
către toți tinerii îngrijitori de 
animale. De asta chiar, in ul
tima vreme producția de lapte 
pe cap de vacă furajată a spo
rit destul de mult. Vrem să 
facem la fel și pentru culturile 
de cîmp și de asemenea in sec 
torul legumicol.

Interes, pasiune pentru pă
trunderea tainelor fermecătoare 
ale științei și o însuflețire deo
sebită in scopul obținerii unor 
producții din ce in ce mai mori, 
cu care gospodăria lor colec
tivă să se mindrească, iată ce 
am găsit la tinerii colectiviști 
din comuna Gruia, acolo unde 
bătrina Dunăre scaldă cu apele 
sale frumoasele plaiuri oltene.

Cinematografe
Soldați fără uniformă : Patria, 

București. înfrățirea intre po
poare; Hovanscina : Republica ; 
Scrisoare neexpediată: I C. Fri
mu, Gh. Doja, Miorița : Doctorul 
Soim : Magheru. Maxim Gorki, 
Donca Simo, I Mai : Batalionul 
negru : V. Alecsandri, Lumina. 
8 Martie, Libertății ; Medicul șt 
vraciul: Elena Pavel; Confiden
tul doamnelor : Central ; Război 
și pace (ambele serii) : Victoria; 
Doamna cu cățelul: 13 Septem
brie, Cultural ; Hocheistul de re
zervă : Timpuri Noi; Pescuitori 
in apă tulbure : Tineretului. 23 
August ; Nopți albe: Al. Popov; 
Primăvara — Nu aștepta luna 
mai: Grivița; Haiducul de pe Ce- 
remuș : V. Roaită, 30 Decembrie; 
In umbra legii : Unirea ; Ultima 
aventură a lui Don Juan : C-tin 
David; Bădăranii: Boleslaw Bie. 
rut ; Rosemarie : Flacăra, Ilie 
Pintilie, Volga; Melba: Arta; 
Șapte mirese pentru șapte frați: 
'Munca ; Pe cărările junglei: T. 
Vladimirescu; Cartea junglei: 8 
Miai: Darclee : Moșilor, M. Emi. 
nescu ; lize: 16 Februariș, N. 
Bălcescu, B. Delavrancea ; Nor
mandie Niemen : Popular ; Prin
țesa cu steaua de aur: G. Coș- 
buc ; Să prețuim iubirea : G. Ba. 
covia ; Oameni și lupi: Drumul 
serii ; Cuibul vulturilor: Aurel 
Vlaicu ; Palatul de cleștar : Olga 
Banele.

In ajunul examenelor, atmosferă de studiu în biblioteca Facultății de Medicină din București.Foto: N. STELORIAN



Oamenii muncii propun cu mare entuziasm 
candidații Frontului Democrației Populare

Tovarășul Chivu Stoica propus candidat 
al F D. P. în circumscripția electorală 

nr. 1 Ploiești-EstMarți după-amiază a avut loc în sala de festivități a Uzinelor „1 Mai”-Ploiești o mare și însuflețită adunare, Ia care au participat peste 3.000 de alegători. Muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari de la Uzinele „1 Mai“, Rafinăria nr. 3-Teleajen, întreprinderile „Feroemail”, că-Ploiești“ strîns pentru didatul Frontului Democrației Populare în circumscripția e- lectorală nr. 1 Ploiești-Est în alegerile pentru Marea Adunare Națională.Tovarășul Dumitru B alalia, prim-secretar al Comitetului regional de partid Ploiești, președintele Consiliului regional al F.D.P. a trecut în revistă marile realizări dobîndite de la ultimele alegeri pînă acum în industrie, agricultură, cultură, ridicarea nivelului de trai și a scos în relief dezvoltarea nea Mai" lier s-au țile uzine anul acesta intră în funcție o serie de obiective ale marelui complex petrochimic de la Brazi și țesătoria de in ș. cînepă de la Păulești. Centrul înnoit al orașului, gara nouă, viața nouă a oamenilor muncii, al căror nivel de trai și de cultură a crescut mereu — iată fapte despre care vorbește însăși realitatea.Vorbitorul a propus, apoi, în numele Consiliului regional F.D.P., drept candidat in alegerile de deputați pentru

„Dorobanțul”, „Uzina Mecani- și altele s-au a propune can-

pe care a luat-o regiu- Ploiești. La Uzinele „1 se produce utilaj petro- de înaltă tehnicitate ; lărgit multde producție ale unor și fabrici. cazaci tă-iar în

Marea Adunare Națională, în circumscripția electorală nr. 1 Ploiești-Est, pe tovarășul Chivu Stoica, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele Consiliului dă Miniștri.Aplauze îndelungate au> în- tîmpinat propunerea făcută.Victor Maroniac, vechi muncitor, participant la greva generală greviste despre dată a muncitorilor viața luminoasă de arătat că sprijină din tot sufletul propunerea făcută.„Este o mare cinste pentru noi — a spus Ana Daniel, președinta comisiei de femei de la Uzinele „1 Mai“ — că tovarășul Chivu Stoica, fiu devotat al poporului nostru propus să candideze în cumscripția electorală care facem parte".Au mai luat cuvîntul, ținînd propunerea făcută și luindu-și angajamente în producție lăcătușul Constantin Buiac, filatoarea Stela Costa- che de la întreprinderea „Dorobanțul”. maistrul rafinor Teodoi' Dumitrescu, de la Rafinăria nr. 3-Teleajen, tînărul Vasile Georgescu și alții.Adunarea a adresat tovarășului Chivu Stoica o scrisoare prin care îl solicită să accepte propunerea de a candida pentru locul de deputat în Marea Adunare Națională din partea acestei circumscripții rale.Asistența. în picioare aplaudă și ovaționează pentru partid și guvern, pentru noi succese in desăvârșirea construcției socialiste în țara noastră.

din din viața 1920, la luptele 1933grea vorbind de altă- și despre as căzi. a

este cir- dinsus-

electo-

Tovarășul Gheorghe Apostol propus candidat
al F. D. P. în circumscripția electoraid nr. 1 

Galați - EstSute de constructori de vase de la Șantierul Naval, laminoriști de la Uzina „Cris- tea Nicolae", muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari de la alte întreprinderi s-au adunat ieri după-amiază în hala mare de mecanică-mon- taj a Șantierului Naval pentru a desemna candidatul circumscripției electorale Galați- Est în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Luînd cuvîntul tov. Radu Dulgheru, prim-secretar al Comitetului regional de partid Galați, președintele Consiliului regional F.D.P., a tre- cht în revistă importantele realizări înfăptuite în anii de democrație populară în orașele și satele regiunii. Pe meleagurile regiunii noastre - a spus vorbitorul — s-au înălțat construcții noi ca cele ale Uzinei „Cristea Nicolae”, ale Fabricii din plăci aglomerate din lemn și altele. în acest an vor începe lucrările în vederea construcției marelui combinat siderurgic principal pe viitorii 10 ani ai programului de perspectivă.In numele Consiliului regional F.D.P., tov. Radu Dulgheru a propus drept candidat in această circumscripție electorală pe tov. Gheorghe Apostol, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., președintele

obiectiv

Consiliului Central al Sindicatelor. Participanții la adunare au primit propunerea cu puternice aplauze, ovaționînd îndelung pentru partid și guvern.Tov. Constantin Cazacu, directorul Șantierului Naval, a susținut cu căldură propunerea făcută și a înfățișat realizări și angajamente ale constructorilor de nave.„Dacă muncitorii uzinei noastre lucrează azi la mașini moderne, în hale spațioase, încălzite — a spus maistrul Simion Jalbă de la Uzina mecanică — dacă au condiții de trai mai bune, toate acestea, ca și celelalte schimbări în hine petrecute în viața poporului se datoresc faptului că azi în țara noastră clasa muncitoare este clasă conducătoare, că partidul ne călăuzește în luptă spre victoria deplină a socialismului".Maistrul Traian Antonescu, muncitorul Minu Boșcăneanu, inginerul Florentin Paloșanu de la Șantierul Naval, lami- noristul Gheorghe Eftimiu, de la Uzina „Cristea Nicolae" și ceilalți vorbitori au susținut cu însuflețire candidatura propusă. Participanții la adunare au hotărît în unanimitate să trimită tovarășului Gheorghe Apostol o scrisoare prm care-1 roagă să accepte să £e candidat al F_D_P. in circumscripția electorală nr. 1 Galați-Est.
Tovarășul Emil Bodnăraș propus candidat 

al F. D. P. în circumscripția electorală 
nr. 1 lași-Vestîn sala Teatrului ;,Vasile Alecsandri" din Iași, peste 1.000 de cetățeni din circumscripția electorală nr. 1 lași- Vest — muncitori, ingineri, tehnicieni, funcționari, cadre didactice și studenți — s-au adunat marți după-amiază pentru a propune candidatul F.D.P. în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Deschizând adunarea, tov. Dumitru Gheorghiu. prim- secretar al Comitetului regional Iași al P.M.R., președintele Consiliului regional al F.D.P., a trecut în revistă mărețele succese obținute de poporul nostru sub conducerea partidului. Vorbitorul a arătat că producția globală industrială a regiunii a crescut de 5 ori în ultimii 10 ani. De la alegerile din anul 1956 și pînă în prezent, în orașul Iași s-au ridicat numeroase construcții industriale, social-culturale, clădiri de locuit.Apoi, în numele Consiliului regional al F.D.P. tov. D. Gheorghiu a propus drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 lași- Vest, pe tovarășul Emil Bodnăraș, membru în Biroul Politic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Participanții la adu.

nare au primit propunerea cu aplauze îndelungate.Luînd cuvîntul, muncitoarea Lucreția Cuchi de la Fabrica „Moldova-Tricotaje“ a spus : „Susțin din toată inima propunerea ca tovarășul Emil Bodnăraș să fie candidatul nostru și ne angajăm în cinstea alegerilor să obținem produse cit mai multe și de bună calitate*.Acad. prof. Iuliu Nițulescu, arătând că sprijină cu căldură propunerea făcută a subliniat că înfăptuirea mărețului program de înflorire a patriei stabilit de partid consti- tuie nu numai chezășia dezvoltării mai departe a economiei naționale, ci și a tezaurului științific și cultural pus în slujba celor ce muncesc.Au mai luat cuvîntul ajus- torui Petre Munteanu, prof, univ. Ion Creangă, Universității „Al. I. locotenent-colonelul Dragu, loan Goia, Operei de Stat din localitate, Ispas Moțiu, președintele U- niunii Asociațiilor studenților din Iași, și alții, care au susținut propunerea făcută.Adunarea a trimis o scrisoare tovarășului Emil Bod. năraș, rugîndu-1 să accepte candidatura sa în circumscripția electorală nr. 1 lași-Vest.

rectorul Cu za". Marin directorul

Tovarășul Petre Borilă propus candidat 
ai F. D. P. în circumscripția electorală 

Brașov nr. 1 „Steagul Roșu"La sfârșitul schimbului în- tîi, grupuri de muncitori, ingineri, tehnicieni de la Uzinele „Steagul Roșu“, de la In- treprindrea „Metrom", de la Uzinele nr. 2, de la Fabrica de ciment „Temelia“, de la Complexul C.F.R., precum și alți muncitori din acest car3 tier s-au îndreptat spre clubul Uzinelor de autocamioane „Steagul Roșu”, pentru a

rea încercată a partidului, a spus vorbitorul, poporul nostru este hotărît să traducă în viață luminosul program e- laborat de Congresul al IlI-lea al partidului, pentru desăvârșirea construirii socialismului în țara noastrăVorbitorul a arătat că în ultimii ani, producția industrială a regiunii a crescut cu 83 la sută față de anul 1955. în anul 1960 producția de tractoare a crescut de 4,8 ori, față de anul 1955, cea de autocamioane de 2,2 ori.în perioada 1955—1960 s-au construit la orașe 5.933 apartamente. iar la sate peste 12.000 case noi. S-a dat in folosință la Brașov Teatrul de Stat și în mai multe orașe raionale* case de cultură.Vorbitorul a propus apoi- în numele Consiliului regional F.D.P., drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 pe tovarășul

Bi- al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Participanții la adunare au primit propunerea cu îndelungate aplauze, ovaționînd pentru partid și guvern, pentru victoria în alegeri a F.D.P.Inginerul Mircea Bilă, mecanicul de locomotivă Constantin Niculescu și alții și-au exprimat satisfacția pentru succesele obținute în construirea socialismului în țara noastră. și au susținut cu căldură candidatura propusă. Participanta la adunare, au aprobat în unanimitate desemnarea tovarășului Petre Borilă, drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 „Steagul Roșu*, după care a- dunarea a adoptat textul unei scrisori prin care-1 roagă să accepte să candideze în această circumscripție.

Petre Borilă. membru al roului Politic al CC.

propus
Tovarășul Nicoilae Ceaușescu 
candidat al F. O. P. în circumscripția 

electorală cir. 1-Pitești

lea al P.M.R. El a trecut în revistă succesele obținute sub conducerea partidului prin munca înfrățită a oamenilor muncii romîni, maghiari și de alte naționalități, în dezvoltarea industriei și agriculturii din regiune, precum și în domeniul științei și culturii, al învățămîntului superior.în numele Consiliului regional F.D.P., tovarășul Vasile Vaida a propus drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 Cluj in alegerile pentru Marea Adunare Națională pe tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale-Au luat cuvîntul acad. Ra- luca Ripan, președintele Filialei Cluj a Academiei R. P. Romîne, Grigore Vaidasigan, directorul întreprinderii „înainte”, prof. dr. Victor Preda, prorector al Institutului Me- dico-Farmaceutic, scriitorul Alexandru Huszar. directorul

Teatrului Maghiar de Stat, prof. Valeriu Bologa. Vasile Degan, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din Cluj, și alții, care, subliniind grija statului democrat-popular pentru înflorirea economiei, a științei și culturii au sprijinit cu însuflețire propunerea făcută.Cînd unul dintre vorbitori s-a referit la faptul că între vorbele și faptele partidu-. lui nostru nu există deosebire, întreaga asistență s-a ridicat în picioare și minute în șir a ovaționat pentru partid, pentru Comitetul său Central in frunte cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. Participanții la adunare au aprobat în unanimitate propunerea ca tov. Ion Gheorghe Maurer să fie candidatul circumscripției e- lectorale nr. 1 Cluj pentru a- legerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și i-au trimis o scrisoare prin care îl roagă să accepte candidatura.

Eroul Muncii Socialiste Nicolae Hudlțeand 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 4 din regiunea Dobrogea

număr de munci- compiexul C.F.R.Un mare tori de la Pitești, întreprinderea „Textila”, Fabrica de tananți ,,Arge. șui", precum și de la alte unități aflate în raza circumscripției electorale nr. 1 Pitești s-au întrunit marți pentru a propune pe candidatul F.D.P. în alegerile pentru Marea Adunare Națională. Ei au ascultat cu atenție cuvîntarea tovarășului Ștefan Matei, prim-secretar al Comitetului regional de partid Argeș, președintele Consiliului regional al F.D.P., care a înfățișat bilanțul însu- flețitor al realizărilor obținute în regiune în anii puterii populare în dezvoltarea industriei, în transformarea socialistă a agriculturii, în im. bunătățirea continuă a condițiilor de trai materiale și culturale ale oamenilor muncii. La începutul anului- 1960, producția industrială globală a regiunii Argeș era de 15,7 ori mai mare față do anul 1938.în numele Consiliului regional F.D.P., vorbitorul a propus pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.R., drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 Pitești.Numeroși vorbitori au sprijinit cu căldură candidatura propusă. Tovarășa Iomela David, președintele sindicatului

de la întreprinderea „Găva- na“, după ce a vorbit despre roadele politicii partidului de dezvoltare a economiei naționale și ridicare a nivelului de trai al poporului, s-a referit la dezvoltarea întreprinderii unde lucrează, ceea ce va permite sporirea producției de fire cu 67 la sută față de 1960. Ea a comunicat adunării angajamentul luat de textiliste în cinstea alegerilor — de a depăși planul de producție și a da numai produse de bună calitate.Tov. Vasile Fueru, șeful Depoului C.F.R. Pitești a arătat că ceferiștii din Pitești se angajează să intimpine alegerile prin noi succese în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congresului al IH-lea al partidului.Vorbitorii au exprimat în cuvinte calde faptul că întregul popor sprijină politica partidului, politică de desăvârșire a construcției socialiste în patria noastră.în încheiere, la adunare au șului Nicolae Ceaușescu scrisoare prin care îl roagă să accepte a candida în cumscripția nr. 1 Pitești.
, particip anții trimis tovară-ocir-

Tovarășul Alexandru Drăghici 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală Hunedoara -1

Peste 3.000 de cetățeni din circumscripția electorală Hunedoara—1, au venit ieri în sala clubului „Siderurgistul“ pentru a propune candidatul F.D.P. în alegerile pentru Marea Adunare Națională.A luat cuvântul tov. Petru Fundul, prim-secretar al Comitetului regional P.M.R., președinte al Consiliului regional F.D.P.— Alegerile de la 5 martie 1961 — a spus printre altele vorbitorul — vor constitui o strălucită manifestare a tăriei regimului democrat- popular și a unității politicomorale a poporului în jurul partidului și guvernului; ele vor demonstra adeziunea u- nanimă a poporului la politica consecventă și guvernului socialismului păcii.Vorbitorulla importantele ții ridicate la Hunedoara — expresie a politicii partidului de industrializare socialistă a țării, la realizările în dezvoltarea socialistă a culturii și în ridicarea luluiîn aplauzele celor3.000 adunare tovarășul Petru Fur-

deȘis-a
a partidului construire a apărare areferit apoi construc-

de trai. agri. nive-pesteparticipant! la această

dui a propus apoi drept candidat al F.D.P. pentru circumscripția electorală Hune- doara-1 în alegerile pentru Marea Adunare Națională, pe tov. Alexandru Dră- ghici, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., ministrul Afacerilor Interne.— Noi muncitorii secției fur. nale nr. 2 — a spus tov. Gheorghe Cismaș — susținem cu toată căldura, alături de oamenii muncii din circumscripția electorală Hunedoa- ra-1 candidatura propusă. In cinstea zilei de 5 martie, fur- naliștii din secția noastră — a spus vorbitorul — se angajează să producă peste plan 1.200 tone fontă.Au mai luat cuvîntul oțe- larii Mihai Tîrpescu, Alexandru Petrovici. fumallstul Ion Șelaru șa alții, care au sprijinit cu căldură propunerea făcută.în unanimitate participanții la această adunare au aprobat candidatura propusă.în încheierea adunării s-a dat citire scrisorii prin care tov. Alexandru Drăghici a fost rugat să accepte candidatura sa în circumscripția electorală Hunedoara—1 în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 

al F. D. P. in circumscripția 
Universității nr. 1 Cluj

propus candidat 
electoralăCasa universitarilorCluj. în marea sală pavoazată sărbătorește s-au adunat ieri la amiază muncitori și ingineri, intelectuali de frunte, cadre didactice de la institutele de studenți meni ai semna scripției tații nr.rile de deputați în Marea A- dunare Națională.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. prof. C. Daicoviciu, rectorul Universi- care a

din
învățămînt superior, și numeroși alți oa- muncii pentru a de- candidatul circum- electorale Universi- 1 Cluj pentru alege-

a unității a întregului partidului șicuvîntul tov.

Tovarășul Alexandru Moghioroș 
propus candidat al F. D. P. in circumscripția 

electorală nr. 1 Tg. Mureș-NordIn după-amiaza zilei de ieri la fabrica de mobilă „23 August* din Tg. Mureș a avut loc adunarea de desemnare a candidatului F.D.P. îa circumscripția nr. 1 Tg. Mureș- Nord pentru alegerile in Marea Adunare Națională. Au participat peste 1.000 de oameni ai muncii de la fabricile „23 August". ..Encse’. Mauri- ciu* și .Ludovic Minsk:*, de la Depoul C.F.R, Tg. Mureș, oameni de știință și cultură.Tov. Csupor Ludovic, pnm- secretar al Comitetului de partid al regiunii Mureș-Au- tonomă Maghiară, președintele Consiliului regional al F.D.P. a relevat marile succese obținute de întregul popor în construirea socialismului. unirea strânsă a întregului popor în jurul partidului și guvernului, prietenia frățească a oamenilor muncii romîni, maghiari și de alte naționalități.Vorbitorul a subliniat realizările importante înfăptuite în anii puterii populare in Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, în dezvoltarea economiei și ridicarea nivelului de trai.In numele Consiliului regional al F.D.P., vorbitorul a propus apoi pe tovarășul Alexandru Moghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R.. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, drept can

didat al FD.P. în circumscripția electorală nr. 1 Tg. Mureș-Nord, pentru alegerile in Marea Adunare Națională. Cei prezenți au primit cu a- plauze puternice propunerea, aclamând îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central in frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej...Noi. oamenii muncii romîni și maghiari din cuprinsul regiunii noastre, a spus muncitorul Magoș Ludovic, vom întîmpina alegerile prin noi succese în lupta pentru înflorirea patriei noastre. R.P. Română. pentru a da viață mărețelor sarcini trasate de Congresul al Ill-lea al P.M.R.".Tov. ing. Gavrilă Gheorghe, de la fabrica de mobilă ..23 August- și-a exprimat bucuria pentru realizările obținute in patria noastră, sub conducerea partidului, susținind propunerea făcută.Au mai luat cuvîntul tovarășă prof. dr. Horvath Mi- clos. de la Institutul medico- farmaceutic. Katona Jozsef. maistru la depoul C.F.R. Tîrgu Mureș. Maria Luca, muncitoare la Fabrica „23 August", și alții, care au susținut călduros candidatura propusă.Participanții au adoptat în unanimitate textul unei scrisori adresate tovarășului Alexandru Moghioroș. prin care îl roagă să accepte a candida în cadrul circumscripției lor electorale.
Tînăra Neacșa Mihai, maistru textilist 

propusă candidată a r. D. P. in circumscripția
electoralăTextiliștiî Uzinelor „Ivă. nuș Constantin* din Pucioasa s-au adunat în după-amiaza zilei de 10 ianuarie în 6ala lor de festivități sărbătorește împodobită, pentru a desemna candidatul F.D.P. în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Intr-o atmosferă de entuziasm a fost propusă drept candidată utemista Neacșa Mihai, maistru textilist în secția filatură de bumbac.In cuvântul lor, participan. ții la adunare au acordat multă prețuire muncii depusă de utemista Neacșa Mihai. Tînăra muncitoare textilistă a

nr. 10 Pucioasaîmplinit nu de mult 24 de ani. Pe drept cuvînt se poate spune că ea a crescut în anii puterii populare. Vrednicia și priceperea ei, străduința de a-și însuși și aplica metode de muncă înaintate, au situat-o în scurtă vreme în rândurile textilistelor fruntașe.Adunarea a fost pentru cei prezenți un prilej de a-și afirma hotărîrea să muncească cu și mai mult entuziasm pentru îndeplinirea sarcinilor pe care cel de-al IlI-lea Congres al partidului le-a pus în fața întregului nostru popor.
N. PUIU

propune pe candidatul F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 .,Steagul Roșu” în alegerile pentru Marea Adunare Națională.Tov. Nicolae Marchian, prim.secretar al Comitetului regional de partid, președinte, le Consiliului regional F.D.P. Brașov, a arătat marile transformări ce au avut loc înviața poporului. Sub conduce- ■ tații „Babeș-Bolyai“,

subliniat că alegerile constituie un eveniment de mare însemnătate politică, o strălucită manifestare politico-morale popor în jurul guvernului.A luat apoiVasile Vaida, prim-secretar a' Comitetului regional al P.M.R Cluj, președintele Consiliului regional F.D.P., care a vorbit despre marile realizări înfăptuite în anii puterii populare în regiunea Cluj, despre strălucitele perspective deschise în fața poporului muncitor de hotărîrile Congresului al III-

Peste 400 de colectiviști din comunele Comana, din Albești, Tătaru, Pecineaga. To- praisar, Filimon Sîrbu și din alte comune și sate din raionul Negru Vodă, lucrători de la G.A.S. Ccstache Burcă, mecanizatori de la S.M.T.- C'nimogeni s-au adunat marți după-amiază la căminul cultural din comuna Comana pentru a desemna candidatul Frontului Democrației Populare din circumscripția nr. 4 din regiunea Dobrogea pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Tovarășul Dofin Constantin, membru în Consiliul regional Dobrogea al F.D.P. a vorbit cu acest prilej despre importanța alegerilor de la 5 martie, precum și despre realizările cu care oamenii muncii din regiunea Dobrogea și din întreaga țară întîmpină acest eveniment. Vorbind despre realizările din circumscripția regională nr. 56, tovarășul Dofin Constantin a arătat că în ultimii ani cu sprijinul larg al maselor de cetățeni s-a îmbunătățit mult rețeaua de drumuri, s-au dat in folosință noi cămine culturale în comunele Comana și Topraisar,

alte 4 cămine culturale fiind în curs de construcție, s-au dat în folosință șapte școli noi și au fost electrificate 21 sate.Tov. Dofin Constantin l-a propus pe tov. Nicolae Hudi- țeanu, președintele G.A.C. din Comana, candidat în circumscripția electorală nr. 4 din regiunea Dobrogea pen. tru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Propunerea a fost susținută cu entuziasm de colectiviștii Florea Badea Și Hie Nij- loveanu din comuna Comana, Sădi Menat, președintele G.A.C. din satul Tătaru, și alții, care au arătat că îl cunosc pe Nicolae Hudițeanu ca pe un bun organizator, priceput gospodar, care și pînă acum ca deputat în Marea Adunare Națională și-a înde- plinit cu cinste obligațiile-După ce propunerea a fost aprobată în unanimitate a luat cuvîntul candidatul care a mulțumit celor prezenți pentru încrederea acordată propunîndu-I pentru a doua oară candidat în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.
Tînăra muncitoare Popescu Efrosina 

propusă candidată a F. D. P. în circumscripția 
electorală nr. 7 Brăila*Sud

Ieri la amiază, după terminarea primului schimb peste 700 de muncitori de la Fabrica de confecții Brăila, Șantierul Naval „1 Mai", Fabrica ..Stânca". Fabrica „Orezul*, C.IL. și cetățeni din cartiere, s-au adunat pentru a desemna candidatul F.D.P. încircumscripția electorală nr. 7 Brăila-Sud pentru alegerile de deputați în Marea AdunaredeschisăVasilica, dea fost Ivan comitetului de la Fabrica
Națională.Adunarea de tovarășa președintele întreprinderede confecții Brăila care, după ce a arătat scopul adunării, a vorbit despre însemnătatea apropiatelor alegeri.Tovarășul Bratu Aurel, membru al Consiliului orășenesc al F.D.P. a propus pe tînăra Popescu Efrosina, muncitoare fruntașă la Fabrica de confecții Brăila, drept candidată a F.D.P. în circumscripția electorală nr. 7 Brăila- Sud pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională. Propunerea a fost susținută de numeroși muncitori. Tovarășul Corbu Apostol, a- jutor de maistru, precum și tovarășa Zainea Ecaterina, muncitoare la Fabrica de con

fecții Brăila, au arătat că tovarășa Popescu Efrosina este o harnică muncitoare, menținîndu-se mereu printre fruntașele în producție și a desfășurat o frumoasă activitate pe tărîm obștesc. Alte muncitoare, printre care și tovarășele Barbu Maria, ajutoare de maistru și Dumi- trașcu Vîlcu-Rădița, maistru la aceeași fabrică, au vorbit despre comportarea tovărășească a candidatei în fabrică și în societate, despre ajutorul pe care-1 acordă celorlalte muncitoare în ridicarea calificării lor profesionale, ară- tînd că tovarășa Popescu Efrosina împreună cu tovarășele ei și-au adus din plin contribuția la îndeplinirea planului anual pe întreaga fabrică cu 26 de zile înainte de termen.Supunîndu-se la vot propunerea făcută, adunarea a aprobat în unanimitate desemnarea tovarășei Popescu Efrosina drept candidată a F.D.P. în circumscripția electorală nr. 7 Brăila-Sud pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.
ALECU CRĂCIUN

Eroul Muncii Socialiste Ștefan Lungu, 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală Bucureștii NoiErau prezenți în marea sală a clubului, muncitorii întreprinderii metalurgice „Bo- leslavv Bierut”, cei de la întreprinderea „Tehnometal", muncitori ceferiști, cetățeni și gospodine din cartierul Bucureștii Noi.Tovarășul Dumitru Diaco- nescu, președintele Sfatului Popular al Capitalei, membru al Consiliului orășenesc al F.D.P. l-a propus drept candidat pentru circumscripția electorală Bucureștii Noi pe tovarășul Ștefan Lungu, Erou al Muncii Socialiste.După ce a fost făcută propunerea, numeroși muncitori și cetățeni din cartier, tineri

Aspect din timpul adunării care a avut Ioc în sala clubului Uzinelor „Boleslaw Bierut* din Capitală, unde a fost propusă candidatura Eroului Muncii Socialiste, Ștefan Lungu.

și vîrstnici, au urcat la tribună și au înfățișat tabloul realizărilor înfăptuite în minunata noastră Capitală. în cartierul Bucureștii Noi, în anii aceștia din urmă, de cînd la conducerea treburilor țării se află cei mai devotați fii ai poporului muncitor.Bilanțul bogat al înfăptuirilor cu care poporul întîmpină alegerile, eveniment de seamă în viața patriei noastre — au subliniat vorbitorii — confirmă încă o dată că între vorbele și faptele aleșilor poporului nu există deosebire, în Capitală apar mereu noi locuințe, capătă contururi noile magistrale. Se execută uriașe lucrări de construcții și sistematizare, se ridică lăcașuri de cultură. în anul trecut volumul construcțiilor a întrecut cu 80 la sută pe cel din anul 1959. Ca rezultat al politicii înțelepte a partidului nostru, pe baza succeselor obținute în producție, crește necontenit nivelul de trai, material și cultural al oamenilor muncii.Ei au arătat că în această campanie electorală își vor înteți eforturile în lupta pen- tru traducerea în viață a Hotărîrilor Congresului al IlI-lea al Partidului.— Mă alătur propunerii făcute aci, a spus maistrul Andrei Nicolae de la „Boleslaw Bierut”, pentru că am văzut cu toții că tovarășul Ștefan Lungu are calități de bun gospodar, și este un bun tovarăș. El s-a achitat cU cinste și cu simț de răspundere de sarcinile avute ca deputat al nostru.Propunerea a mai fost susținută de mecanicul de locomotivă Ion Bucur, lăcătușul Gabriel Andreescu și alții.Un om potrivit de stat, cu părul alb și cu mustața răsucită. își face loc prin mulțime. să ajungă la tribună. Are obrazul roșu și pare stăpînit de emoție. Lumea începe să aplaude. E Ștefan Lungu, Erou al Muncii Socialiste. A urcat la tribună să mulțumească întregii adunări pentru încrederea arătată. Aplauzele nu contenesc mult timp..;Foto î S. NICULESCU V. CĂBULEĂ



Comunicatul informativ cu privire la Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist

al
MOSCOVA 10 (Agerpres). — 

TASS transmite Comunicatul 
informativ cu privire la Ple
nara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice :La 10 ianuarie 1961, în Palatul Mare al Kremlinului s-a deschis Plenara Comitetului Central al P.C.U.S.Plenara a aprobat următoarea ordine de zi :1. - Cu privire la convocarea celui de-al XXII-lea Congres ordinar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.2. - Cu privire la îndeplinirea planului de stat și a angajamentelor socialiste în ce privește producția și vînzarea către stat a produselor agricole și animaliere în anul 1960 și cu privire la măsurile pentru dezvoltarea continuă a agriculturii. Rapoartele vor fi prezentate de : Consiliul de Miniștri al R.S.F.S.R., C.C. al Partidului Comunist din Ucraina, C.C. al Partidului Comunist din Kazahstan, Comitetul de partid din Ținutul pămîn- turilor desțelenite, centrale te din : Gruzia, Azerbaidjan, R.S.S. Moldovenească, Kirghizia, Tadjikistan, Turkmenia și Estonia.3. - Raportul cu privire la rezultatele Consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești.Plenara C.C. a hotărit convocarea celui de-al XXII-lea Congres ordinar ial P.C.U.S. pentru data de 17 octombrie 1961.Plenara C.C. își continuă lucrările. La 11 ianuarie vor fi prezentate rapoartele în legătură cu punctul doi al ordineȚ de zi.La lucrările fost invitați : telor centrale comuniste din republicile unionale, ai comitetelor de ținut și comitetelor regionale - nemembri ai Comitetului Central; șefii secțiilor agricole alo comitetelor centrale ale partidelor comuniste din republicile unionale, ale comitetelor de ținut, comitetelor regionale ale partidului ; secretarii unor comitete raionale de partid ; președinții prezidiilor Sovietelor Supreme ale republicilor unionale, președinții Consiliilor de Miniștri ale republicilor unionale și autonome, ai comitetelor executive ale sovietelor de ținut și regionale de deputați ai oamenilor muncii ; vicepreședinții Consiliilor de Miniștri ale republicilor unionale, care se ocupă de pro------•----- -------

blemele agriculturii ,- președinții comitetelor de stat ale planificării din republicile unionale ; președinții unor consilii ale economiei naționale ; miniștrii Agriculturii din republicile unionale și autonome ; șefii direcțiilor agricole de ținut și regionale ; miniștrii Economiei Apelor din republicile unionale ; directorii unor trusturi de sovhozuri și ai unor sovhozuri ; oameni de știință ; președinți de colhozuri ; fruntași în agricultură; conducători și constructori șefi ai birourilor de stat și speciale de construcții

din industria de tractoare și mașini agricole și inginerii șefi și constructorii unor uzine ; directorii și inginerii șefi ai uzinelor de tractoare, precum și ai principalelor uzine constructoare de mașini agricole, conducătorii institutelor de cercetări științifice în domeniul mecanizării a- griculturii ; lucrători cu munci de conducere ai ministerelor și departamentelor centrale, redactori șefi ai ziarelor și revistelor centrale, activiști cu munci de răspundere ai aparatului C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.
Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 

cu privire la convocarea 
Congresului 

ordinar al
al XXII-lea 
P.C.U.S.comitetele ale partidelor comunis- Bielorusia, Uzbekistan, Lituania, Letonia, Armenia,

Plenarei C.C. au secretarii Comite- ale partidelor

Proiecful canalului 
Nipru—Donejul de nord

HARKOV 10 (Agerpres). — 
TASS transmite: A fost elaborat 
proiectul unui canal pe care se 
vor vărsa din Nipru în Donețul 
de nord circa 1 miliard de metri 
cubi de apă pe an. Rîul Donețul 
-- —.1 constituie în prezent

alimentare 
industriale

de nord 
principala sursă de 
cu apă a regiunilor 
din Dombas, Harkov și Belgo
rod și nu mai poate 
necesitățile crescânde ale acestor 
regiuni.

Pe acest canal vor fi dirijate 
apale lacului de acumulare al 
hidrocentralei de la Dneprodzer- 
jinsk în curs de construcție.

satisface

MOSCOVA 10 (Agerpres).— 
TASS transmite Hotărîrea 
C.C. al P.C.U.S., adoptată la 
10 ianuarie 1961, cu privire la 
convocarea Congresului al 
XXII-lea ordinar al P.C.U.S.

I. — Să fie convocat Con
gresul al XXII-lea ordinar al 
P.C.U.S. la 17 octombrie 1961.

II. — Să fie aprobată urmă
toarea ordine de 
sului:

1. — Raportul 
al Comitetului 
P.C.U.S. — raportor tovarășul 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

2. — Raportul de activitate 
aț Comisiei Centrale de revi
zie al P.C.U.S. — raportor to
varășul A. F. Gorkin, preșe
dintele Comisiei de revizie.

3. — Proiectul de program 
al P.C.U.S. — raportor tova
rășul N. S. Hrușciov.

4. — Cu privire la modifi
cări în Statutul P.C.U.S. — 
raportor tovarășul F. R. Koz
lov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

5. — Alegerea organelor 
centrale ale partidului.

Să fie publicate în presă 
Proiectul de program al 
P.C.U.S. și proiectul Statutu
lui P.C.U.S.

III. — Să fie stabilite urmă
toarele norme de reprezentare 
la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S.: un delegat cu vot 
deliberativ din partea a 2.000 
de membri de partid și un 
delegat cu vot consultativ din 
partea a 2.000 de candidați de 
partid.

IV. — Delegații la Congre
sul al XXII-lea al P.C.U.S. se 
aleg potrivit statutului parti
dului prin vot secret la con
ferințele ordinare de părtid 
regionale și de ținut și la 
congresele partidelor comu
niste din republicile unionale. 
Delegații pentru Congresul 
P.C.U.S. din partea partidelor, 
comuniste din Ucraina, Bie- 
lorusia, Uzbekistan și Ka
zahstan se aleg la conferin
țele de partid regionale (de 
ținut) sau la congresele parti
delor comuniste — la apre
cierea comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste din 
aceste republici.

Comuniștii care fac parte

zi a congre-

de activitate 
Central al

din organizațiile de partid ale 
Armatei Sovietice, ale Flotei 
Maritime Militare din unită
țile pentru paza internă și 
pentru escortă și din unitățile 
de grăniceri aleg delegați la 
Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. împreună cu celelal
te organizații de partid la 
conferințele de partid regio
nale și de ținut, sau la con
gresele partidelor comuniste 
din republicile unionale.

Comuniștii care fac parte 
din organizațiile de partid ale 
unităților Armatei Sovietice 
și ale Flotei Maritime Mili
tare aflate în străinătate aleg 
delegați la Congresul al 
XXII-lea al partidului la con
ferințele de partid ale unită
ților militare respective.

V. — Conferințele de partid 
regionale și de ținut și congre
sele partidelor comuniste din 
republicile unionale să fie 
ținute în septembrie 1961 șit 
în cadrul lor, în afară de ra
poartele de activitate și alege
rile organelor conducătoare de 

ale delegaților la 
XXII-lea al

Plecarea 
lui William Foster 

și a soției sale 
în Uniunea SovieticaNEW YORK 10 (Agerpres).— William Foster, președintele de onoare al Partidului Comunist din S.U.A., și soția sa au părăsit S.U.A. plecând cu avionul în Uniunea Sovietică.Autoritățile americane nu i-au permis ani de-a rîndul lui W. Foster, care este grav bolnav, să plece în străinătate pentru a urma un tratament. După îndelungate dezbateri judiciare, W. Foster a obținut, în sfîrșit, permisiunea de a pleca în Uniunea Sovietică și Cehoslovacia.Dar chiar după ce tribunalul a luat această decizie, Departamentul de Stat al S.U.A. a împiedicat mult timp plecarea lui W. Foster, tergiversînd e- liberarea pașaportului.---e---

Expoziție filatelică 
romînească la Cairo
CAIRO 10 (Agerpres). - In 

sălile Galeriei de Artă din 
Cairo a avut loc deschiderea 
Expoziției filatelice romînești.. 
Expoziția a fost deschisă de 
Mehanny Eid, vicepreședinte 
al Societății filatelice egip
tene.

Au fost prezenți reprezen
tanți ai administrației poște
lor și telecomunicațiilor, cu- 
noscuți colecționari, numeroși 
membri ai Societății filateli
ce, precum și ziariști.

A luat parte C. Stănescu, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Cairo și alți membri ai am
basadei.

Noi acțiuni agresive
ale S,ULA, împotriva Cubei

contrarevoluționari arestați de 
cubaneze.

Francezii sînt astăzi mai depaiie 
decît oricînd de a îngenunchia 

pe algerieniCOMENTARIILE PRESEI FRANCEZE SI INTERNAȚIONALE DESPRE REZULTATELE REFERENDUMULUIsă re- în

15 ani de la proclamarea 
Republicii Populare Albania

Știri din R. P. Albania
Calea ferată Vore—Milot

partid și
Congresul ai
P.C.U.S., să fie discutate de 
asemenea proiectul 
gram al P.C.U.S. și 
de statut al P.C.U.S.

de pro- 
proiectul

---•---
Tineretul mexican 
condamnă regimul 

fascist al lui FrancoMEXICO 10 (Agerpres). - Ziarul „El Popular*1 anunță că organizația tineretului revoluționar din Districtul Federal, afiliată la Partidul de guvernămînt revoluționar constituțional din Mexic, a condamnat cu hotărîre regimul dictatorial franchist și a cerut punerea imediată în libertate a deținuților politici din Spania.într-o declarație a organizației mexicane pentru amnistierea spaniolilor antifran- chiști, creată recent, această organizație arată că împreună cu reprezentanții intelectualității, muncitorilor, țăranilor și studenților din țările latino- americane ea va participa la campania pentru punerea în libertate a deținuților politici spanioli care, de mai bine de 20 de ani zac în închisorile regimului totalitar al lui Franco".

O parte din armamentul și echi pcrmentul de proveniență ame
ricană găsit asupra bandei de ' " . .. .

autoritățileHAVANA 10 (Agerpres). — Ziarul „Revolucion11 publică date apărute ân revista americană „Național" despre pregătirile care au loc pe teritoriul Guatemalei în vederea bombardării rafinăriilor de petrol din Cuba. Piloții care consimt să arunce bombe de fabricație americană asupra acestor uzine primesc cite 25.000 de dolari.„Guvernul S.U.A., scrie ziarul, știe că în Guatemala există o bază aeriană secretă; el știe că la această bază există bombardiere înzestrate cu bombe de 300 kg ; el știe că se prevede ca aceste bombardiere să bombardeze Cuba. El știe acestea pentru că toate au fost făcute cu dolarii pro- veniți din surse oficiale americane, pentru că aceste operațiuni sînt conduse de ofițeri americani".
★

HAVANA 10 (Agerpres). — 
Un comunicat dat publicității 
la 9 ianuarie de poliția revo
luționară cubană anunță des
coperirea unui depozit de ar-

me și explozivi intr-un 
tier al Havanei. Aceste t

: car- 
arme, 

în majoritate provenind din 
S.U.A. erau destinate elemen
telor contrarevoluționare. Co
municatul precizează că 12 
persoane au fost arestate și 
vor fi deferite unor tribunale 
revoluționare.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, poliția revolu
ționară cubană a descoperit și 
lichidat în ultimele patru zile 
trei grupuri contrarevoluțio
nare.

Solidari cu lupta 
poporului cuban

Muncitorii belgieni sînt hotărîti
Vsă continue lupta grevistă

a muncitorilor belgieniUriașa manifestație de protest pe bulevardele centrale din Bruxelles. 
(Foto: U.P.I.)

4 4Bti 1

În nordul Alba
niei va începe 
în curînd con

struirea noii linii de 
cale 
Milot.
avea
importanță pentru e- 
conomia națională 
întrucît va asigura

O istorie

ferată Vore- 
Aceasta va 

o deosebită

transportul 
lor pe care 
vra combinatului chi. 
imic și metalurgic ce 
urmează să se con
struiască în apropie
re de Milot transpor
tul minereului de 
crom din regiunile 
situate mai la nord,

produse
le va li-

indus- 
etc.

pro-

a literaturii

/nstitutul de 
lingvistică de/nstitutul de istorie și 
lingvistică de pe lingă 
Universitatea din Tira

na a publicat primul volum 
din „Istoria literaturii alba
neze". La elaborarea acestei 
lucrări, care va fi alcătuită 
din trei volume, participă un 
colectiv numeros de autori, 
printre care și cîțiva scriitori. 
Noua ediție s-a bucurat de o

a! produselor 
triei forestiere

La finisarea 
iedului lucrează un 
grup de ingineri so
vietici. Noua cale 
ferată va avea o lun
gime de 34,4 km. Ea 
va fi dată în exploa
tare în 1962.

albaneze
largă apreciere în presa alba
neză.

Primul volum din „Istoria 
literaturii albaneze" cuprinde 
capitole consacrate bogăției 
folclorului albanez, cântecelor 
populare, unor eroi naționali. 
Alte capitole sînt consacrate 
primilor scriitori care au apă
rut în literatura albaneză în 
sec. XV-XVIII.

BRUXELES 10 (Agerpres). — „Greva totală continuă" — această hotărîre a fost luată de comitetul de coordonare a federațiilor regionale F.G'.T.B. din Valonia, reunit sub președinția lui Andre Renard. în comunicatul său, comitetul de coordonare relevă faptul că în cea de-a patra săptămînă de grevă, moralul greviștilor continuă să rămînă ridicat. El felicită pe muncitorii din Anvers, Gand și din întreaga țară pentru hotărîrea lor fermă de a duce lupta pînă la capăt.Cu toate că așa cum arată agenția France Presse greviștii au fost atacați de poliție, la Anvers, unde activitatea portului este complet paralizată, 15.000 de greviști au manifestat în ziua de 10 ianuarie purtînd pancarte cu lozinci antiguvernamentale.

avut aseme- ____ „____ ... __ ... atacați de poliție și jandarmerie. în localitatea Huy au avut loc manifestații ale greviștilor. Poliția a arestat 14 manife- stanți.Conform ultimelor știri sosite din Bruxelles, la 10 ianuarie a avut loc în acest oraș o mare demonstrație sub lozincile : lege al kens să-și Peste 5.000 printre care apropiat de meatului unde la 10 ianuarie a fost reluată discutarea a- cestui proiect de lege al guvernului.Oamenii muncii belgieni exprimă indignarea față actele samavolnice la care dedau forțele de poliție

Manifestații au mai loc la Liege, unde de nea greviștii au fost

„Jos proiectul de mizeriei", „Eys- dea demisia!“. de demonstranți și studenți s-au clădirea Parla-
își de se Și

jandarmerie împotriva greviștilor.Desfășurarea evenimentelor din Belgia arată că grelele săptămâni de luptă și lipsuri materiale nu au clintit voința muncitorilor belgieni ho- tărîți să lupte pînă la satisfacerea revendicărilor lor.

BUENOS AIRES 10 (Ager
pres). — Opinia publică din 
Argentina continuă să se pro
nunțe în sprijinul Republicii 
Cuba în lupta ei pentru inde
pendență, împotriva încercă
rilor imperialiștilor americani 
de a dezlănțui o agresiune ar
mată.

In ultimele zile. în capitala 
'Argentinei, au avut loc mitin
guri ai căror participanți au 
exprimat un sprijin unanim 
luptei eroice a poporului cu
ban și au cerut ca Statele U- 
nite să înceteze provocările 
militare împotriva Cubei.

★HAVANA 10 (Agerpres). — Tn America Latină ia amploare mișcarea de solidaritate cu poporul cuban și de protest împotriva manevrelor mi- Marea o lalitare americane din Caraibilor, care nouă provocare adresa Cubei.Recent, la El pitala statului Salvador a a- vut loc un mare miting la care au luat parte peste 10.000 de oameni. Participan. ții la miting, adunați în fața ambasadei americane, au înfierat noul complot imperialist împotriva eroicului popor cuban. precum și acțiunea S.U.A. de a rupe relațiile diplomatice cu Cuba.în capitala statului Panama, peste 5.000 de persoane s-au adunat în parcul Santa Ana, în cadrul unui miting, reafirmând astfel solidaritatea poporului panamez cu lupta dreaptă a poporului cuban pentru apărarea cuceririlor sale revoluționare și suveranitatea națională a țării.Condamnând politica agresivă a guvernului Eisenhower, Juan Mari Brasat, secretar general al partidului Mișcarea pentru independență a insulei Porto Rico, a subliniat că toate popoarele din America Latină sânt de partea Cubei gata să apere această cetate a libertății din America Latină.

constituie grosolanăSalvador, ca-

Portul Dures în plină activitate.

VIENTIANE 10 (Agerpres). 
Corespondenții din Vientiane 
ai agențiilor occidentale de 
presă relatează că trupele gu
vernamentale laoțiene și for
țele Patet Lao, continuă să 
dea lovituri grele rebelilor lui 
Boun Oum-Nosavan. Potrivit 
agenției United Press Interna
tional, la Luang Prabang s-a 
anunțat la 10 ianuarie că tru
pele Patet Lao au dezlănțuit 
un atac prin surprindere asu
pra orașului Nam Bloc, pe 
care l-au ocupat. Agenția sub
liniază că „pierderea acestui 
oraș reprezintă o înfrîngere 
importantă pentru trupele lui 
Nosavan, deoarece acesta era 
desemnat să fie linia princi
pală de rezistență împotriva 
înaintării forțelor Patet Lao 
spre capitala regală laoțiană, 
Luang Prabang".

Corespondentul din Vientia
ne al agenției Associated Press 
relatează că trupele Patet Lao 
„se apropie dinspre nord de 
capitala regală Luang Pra
bang”.

La 9 ianuarie, postul de ra
dio Vocea Patet Lao a anun
țat că trupele Patet Lao în- 
cercuiesc tot mai strins Luang 
Prabangul și au obținut con
trolul asupra unor vaste re
giuni din provincia Luang 
Prabang. Agenția Asociated 
Press anunță de asemenea că 
o coloană a trupelor lui Nosa
van, care se îndreaptă spre 
Valea Ulcioarelor, a căzut în- 
tr-o ambuscadă suferind pier
deri. La Vientiane, transmite 
agenția, au început să fie a- 
duși răniți cu elicopterele.

PARIS 10 (Agerpres). Presa franceză continuă comenteze sensul real al zultatelor referendumului oroblema algeriană. Deși unele ziare burgheze încearcă să interpreteze pe un ton optimist aceste rezultate, vădit nefavorabile politicii de men. ținere a Algeriei sub dominația colonială franceză, nu puțini sînt acei comentatori care consideră că ele vădesc în primul rînd o răsunătoare înfrîngere a ultracolonialiștilor. „Nici francezii din Algeria, nici armata, scrie în acest sens ziarul „Le Monde44, nu se mai pot înșela asupra situației reale pe care o au metropolă partizanii franceze44. Subliniind, șecul înregistrat de lonialiști, ziarul „La subliniază: „Referendumuldin 8 ianuarie a arătat limpe. de că metropola renunță la „Algeria franceză14. Ea a optat pentru pace...14Principala problemă care preocupă acum opinia publică franceză este încetarea cât mai grabnică a războiului pe care îl duc de 6 ani trupele colonialiste franceze împotriva poporului algerian.Oglindind această stare de spirit, ziarul „Liberation44 subliniază : „Referendumul a rămas în urmă, dar vechile probleme se pun acum cu o și mai mare gravitate. Votul care a avut loc duminică nu a contribuit la rezolvarea lor44.„Să tragem concluziile, a- trage atenția ziarul „L’Huma- nite44. Marea majoritate a francezilor este pentru pace și masa poporului algerian est® în spatele Guvernului Provizoriu al Republicii Algeria (G.P.R.A.). Tratativele cu G.P.R.A., subliniază ziarul, sînt necesare deoarece ele reprezintă singura cale spre pace, și sînt posibile deoarece ele corespund dorinței opiniei publice franceze44.Numeroase ziare franceze se ocupă pe larg de semnifi. câți a atitudinii ferme si ho- tărîte adoptate în cursul referendumului de cea mai mare parte a populației musulmane din Algeria în pofida terorii crunte la care a fost supusă de trupele colonialiste.

în Algeriei și el e- ultraco- Croix“

Ziarul „Paris Jour“ recunoaște că în cele trei zile trupele franceze au exercitat în Algeria presiuni fățișe a- supra populației pentru a-i smulge un număr cit mai mare de voturi în sprijinul politicii guvernului în problema algeriană. La deschiderea urnelor la o secție de vot din Algeria, relatează „Paris Jour“, s-a găsit un buletin pe care scria : „Votăm „Da“ din constrângere14. în multe plicuri, alături de buletinele de vot, au fost găsite stegu- lețe ale Frontului de Eliberare Națională.După părerea comentatorilor de presă francezi, faptul că armata nu a putut împiedica totuși majoritatea alge, rienilor să răspundă chemării de a boicota referendumul, lansate de Guvernul Provizoriu al Republicii Algeria, dovedește că poporul algerian îl consideră pe acesta guvernul său legal.
★

10 (Agerpres). — 
rezultatele refe- 
în problema al-

LONDRA
Comentînd 
rendumului 
geriană care s-a desfășurat la 
sfîrșitui săptămânii trecute în 
Franța și Algeria, ziarul bri
tanic „Daily Mirror" conside
ră că „după șase ani de lupte 
grele și represiuni, francezii 
sînt astăzi mai departe decît 
oricînd de posibilitatea de a-i 
îngenunchia pe naționaliștii 
algerieni", (sub această for
mulă se referă presa occiden
tală la populația algeriană 
care luptă pentru indepen
dență — n.r.). „Daily Mirror" 
subliniază în continuare nece
sitatea unei cîț mai grabnice 
reglementări pașnice a pro
blemei algeriene.

Ziarul „Daily Worker” arată 
că scăderea considerabilă a 
numărului de voturi favorabile 
obținute la acest referendum 
de către președintele de Gaulle 
în comparație cu referendu
mul din 1958, a fost provoca
tă de reducerea încrederii ce 
i se acorda în Franța și de 
faptul că poporul algerian 
este mai ferm unit ca oricînd 
în jurul Frontului de Elibera
re Națională și a guvernului 
provizoriu".

Carta de la Casablanca adoptată 
de Conferința șefilor de state 

ai tarilor independente din AfricaCASABLANCA 10 (Ager- preSâ - TASS transmite textul „Cartei de la Casablanca" adoptate la Conferința șefilor de state ai țărilor independente din Africa.„Noi, șefii de state africane, care am participat între 3 și 7 ianuarie 1961 la Conferința de la Casablanca, con- știenți de răspunderea pe care o avem față de continentul african, declarăm că sîntem ferm hotărîți să obținem triumful libertății în întreaga Africă și unitatea acesteia ;declarăm că dorim să menținem și să întărim unitatea de concepții și de acțiune pe plan internațional, pentru a apăra independența, dobîndi- tă cu un preț scump, suveranitatea și integritatea teritorială a statelor noastre și să întărim pacea în lumea întreagă, promovând o politică de neparticipare la blocuri ;declarăm că năzuim să eliberăm teritoriile africane care se mai află încă sub dominație străină, să le acordăm ajutor și sprijin, să lichidăm colonialismul și neocolonialis- mul sub toate formele sale, să descurajăm pe cei care mai doresc să trimită trupe și să creeze baze militare în străinătate, ceea ce constituie un pericol pentru eliberarea Africii, și să depunem toate eforturile pentru a izbăvi continentul african de amestec politic și de presiuni economice ;declarăm că statele independente din Africa trebuie să-și
O nouă lovitură dată clicii 

marionetelor Mobutu—Kasavubu• CREAREA NOII PROVINCII LUALABA IN CARE PUTEREA APARȚINE REPREZENTANȚILOR GUVERNULUI LEGAL CONDUS DE P. LUMUMBA.
LEOPOLDVILLE (Ager

pres). — La 10 ianuarie s-a dat 
încă o lovitură clicii marione
telor Mobutu-Kasavubu.

După cum transmite cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției United Press Interna
tional, șefii triburilor din re
giunea orașului Banningville, 
care se află la 320 de km la 
nord de Leopoldville, au de
clarat că ei nu se mai supun 
regimului de la Leopoldville și 
creează un guvern provincial 
în frunte cu Vincent Bwakimi.

După cum subliniază cores
pondentul, Garnizoana mili
tară din Banningville, unde se 
află reședința noului guvern, 
ii sprijină.

Reprezentantul lui Kasavu
bu la Banningville a cerut în
tr-o telegramă urgentă să se 
trimită neîntârziat trupe „pen
tru restabilirea ordinii** la 
Banningville.

★
LEOPOLDVILLE 10 (Ager

pres). — Noul guvern pro
vincial instalat la 9 ianuarie 
în localitatea Manono, în nor
dul Katangăi, a dat publici
tății o proclamație în care a- 
nunță crearea no’.', provincii 
Lualaba.

Președinte al noului guvern 
este Prosper Ilunga. El are

drept colaborator principal pe 
Remy Mwamba, ministru al 
Justiției în guvernul legal 
congolez.

Comentînd crearea noii pro
vincii. agenția France Presse 
arată că ea constituie „o rea
litate amenințătoare pentru 
statul lui Chombe", precum și 
pentru ceilalți politicieni reac
ționari. „Joncțiunea dintre 
provincia răsăriteană, provin
cia Kivu și o mare parte din 
Katanga — arată France Pres
se — formează o unitate geo
grafică și politică omogenă 
care ocupă întreaga frontieră 
orientală a Congoului și re
prezintă ca suprafață aproape 
jumătate din statul congolez. 
Progresul rapid al trupelor 
lui Lumumba (astfel denu
mește agenția trupele guver
nului legal — n.r.) la adăpos
tul cărora s-a operat instala
rea noului guvern 
ciei Lualaba este 
Stanleyville de o 
guvernului condus 
ffCL •

Noua provincie
Kamina, fostă bază militară 
belgiană, Albertville, cel de-al 
doilea oraș ca mărime al Ka-

tangăi, minele de cositor de la 
Manono și minele de cărbune 
de la Luena,

Consiliul de Securitate 
va discuta problema 
acfiunilor agresive 

ale Belgiei în CongoNEW YORK 10 (Agerpres). — La New York s-a anunțat că pentru data de 12 ianuarie a fost fixată ședința Consiliului de Securitate al O.N.U. pentru discutarea problemei cu privire la acțiunile agresive ale Belgiei în Congo,

orienteze socială ! _ țiilor naționale în popoarelor lor și să asigure repartiția justă a acestor bogății între toți cetățenii ;declarăm că ne vom înmulți eforturile pentru a ajunge la o colaborare eficace între statele africane în domeniile economic, social și cultural.Pentru a traduce în viață dreptul liber al Africii de a năzui spre unitate și de a-și asigura securitatea am ho- tărît:1. — Să creăm, în condițiile existenței unor împrejurări necesare, o adunare consultativă africană cu participarea reprezentanților tuturor statelor africane, care va avea o reședință permanentă și va ține sesiuni periodice.2. — Să creăm următoarele patru comitete : Comitetul politic african, Comitetul economic african, Comitetul african pentru problemele culturii și Comandamentul african suprem.3. — Să creăm un birou de legătură avînd sarcina de a asigura coordonarea efectivă a activității organizațiilor menționate mai sus și. în special, de a convoca cel mai tîrziu după trei luni de la publicarea acestui document pe experții care vor avea sarcina să stabilească în mod practic metodele de ganizațiilor sus.Noi, șefii care am participat între 3 și 7 ianuarie 1961 la Conferința de la Casablanca,— ne reafirmăm atașamentul față de Conferința țărilor independente din Africa, care s-a ținut Ia Accra în 1958. și Conferința care s-a ținut la Addis Abeba în 1960 și chemăm toate statele africane independente să se alăture luptei noastre comune pentru apărarea libertății Africii și a unității ei ;“ ne reafirmăm în lemn atașamentul față de Carta O.N.U. rația Conferinței de dung a țărilor Africa, a cărei sarcină a fost de a contribui la colaborarea între toate popoarele și a întări pacea pe glob".
(Text prescurtat)

: politica economică și spre folosirea bogă- interesul

funcționare a or- menționate maistatelor africane,

mod so- neclintit și Decla- )a Ban-din Asia și

PE SCURT

al provin- 
însoțită la 
întărire a 
de Gizen-

cuprinde
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MOSCOVA, La 10 ianuarie, 
N, S, Hrușciov a primit la 
Kremlin pe membrii delega
ției culturale a Ecuadorului, 
care a vizitat Uniunea Sovie
tică Ia invitația Uniunii Aso
ciațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu țările 
străine.PEKIN 10 (Agerpres). — China Nouă transmite: La 10 ianuarie s-a dat publicității comunicatul comun chino-bir-

man cu privire la vizita în Birmania a delegației guvernamentale chineze condusă de Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat.
COLOMBO. La 10 ianuarie 

doamna Bandaranaike. primul 
ministru al Ceylonului, a pri
mit delegațiile țărilor partici
pante la conferința constituan
tă pentru crearea Biroului per
manent al scriitorilor din ti* 
rile Asiei și Africii.STAS 3452 51


