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Anton Dumitru, secretarul organizației U.T.M. a Uzinelor „Timpuri Noi" din Capitală și D. biroul U.T.M. sînt prieteni buni. De aceea ei problemele muncii de organizație cit și în
din secția sculeri© Cri stea membru în se sfătuiesc atît în cele de producție.Foto : N. STELOR1AN

Brigăzi de tineret 
în lupta pentru economii

De aurind, brigă
zile conduse de ti
nerii Moise Predan, 
loan Mușuroi și lu- 
sub Pascu, 
șantierul 
combinat 
mic de 
Borzeșli, 
să aplice 
cunoscutului 
betonist 
Bucelea,

de pe 
marelui 

petrochi- 
la Onești- 

au început 
inițiativa 

i fierar 
Gheorghe 

care are ca

obiectiv reducerea cu 
cel puțin 2 la sută a 
consumului de mate
riale. ’ Piuă acum, 
peste 200 de brigăzi 
de constructori de pe 
acest șantier aplică, 
cu bune rezultate, a- 
ceastă inițiativă. Nu
mai brigăzile de pro
ducție ale tineretu
lui au realizat anul 
trecut prin reducerea

specific
o eco- 

peste

consumului 
de materiale, 
nomie de 
230.000 lei. Studiind 
posibilitățile pentru 
anul în curs, brigă
zile de tineret de 
pe acest șantier s-au 
angajat să economi
sească, prin reduce
rea consumului spe
cific, materiale de 
construcție in valoare 
de peste 350.000 lei.

O bogata activitate 
culturalași în cele mai îndesate din raioanele ceChiar părtate munte ale regiunii cum sînt Beiuș, Aleșd, Gura- honț, Șimleu, unde în trecut peste 75 la sută din locuitori erau analfabeți, funcționează azi cămine culturale, biblioteci, cinematografe, radio. în comunele Budureasa. Pietroasa, Cărpinet, Rosa și altele, de la poalele munților Apuseni, mai mult de jumătate din locuitori sînt în prezent cititori permanenți ai bibliotecilor, iar peste 25 la sută sînt abonați la diferite ziare și reviste. Mai mult de 20.000 de artiști amatori din rîndul colectiviștilor și al țăranilor muncitori desfășoară o vie activitate cultural.artistică in cadrul căminelor culturale șl colțurilor roșii.Direct interesați în dezvoltarea regiunii lor, cetățenii au contribuit în anul trecut cu

peste 11.000.000 lei și cu sute de mii de ore de muncă patriotică la construirea a numeroase obiective social-cultura- le, printre care 47 de școli și 31 de cămine culturale. In prezent se află în construcție 72 școli de 4 și 7 ani, 63 cămine culturale și peste 150 alte construcții de interes obștesc. Tot în anul trecut au fost ra- dioficate 5 sate, iar în alte 40 au fost înființate cinematografe. In ultimii zece ani numărul cinematografelor a crescut de 16 ori, iar cel al spectatorilor la filmele prezentate de caravanele cinematografice și de cinematografele sătești este aproape de 20 de ori mai mare decît în anul 1948.Peste 25.000 de colectiviști și țărani muncitori din regiune posedă acum aparate de radio, iar alți 12.000 difuzoare ale stațiilor de radioficare.
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Cine
Știm oare destule lucruri despre tînăra familie de colectiviști ? Aș vrea să vă pot purta prin miile de case noi, să privim măcar pe fereastră înăuntrul acestor cămine noi — strălucind de albul varului proaspăt, mirosind încă a rășină și a vopsea — unde trăiesc două vieți tinere care s-au „luat" din dragoste și și-au pus din prima zi o cărămidă trainică la un viitor care promite îndeplinirea sigură a viselor.Sînt mii de asemenea case, sînt mii de asemenea perechi. Străbătînd de-a lungul și de-a latul satele în care mai de mult sau mai de curînd a luat ființă o gospodărie colectivă, îți răsar printre casele vechi zidurile noi ale unei case cu arcade, coloane și ornamente frumoase.— Cine stă aici ?— Unul care s-a însurat acum !...Unul care s-a însurat a- cuma este Călin V. Andrei din Rădulești, comuna Creve- nicu, raionul Videle, regiunea București. Casa lui nouă (la care măi are încă de bătut cîte un cui) e înfiptă trainic în pămîntul satului.L-am găsit șezînd — să se odihnească puțin — în fața unui pahar. Era ostenit. își adusese acasă avansul primit de la gospodărie și muncise toată dimineața ca să-și aranjeze cum trebuie griul și porumbul în pod.— Ce ai de gînd să faci cu avansul primit?— Păi, casa mi-am terminat-o. Acum am să mă apuc s-o gătesc cum trebuie. Niște

mobilă nouă, haine și pe urmă... poate or să vină copii.Vorbea liniștit, cu siguranță și cu un aer de încredere în tot ce are să urmeze.Nevastă-sa, Ana, pregătise alături ceva de-ale gurii.— Ne iertați, ca la casă nouă... La anul o să stăm și mai bine. Acuma am avut mult de lucru cu casa.Atmosferă de prosperitate. O familie liniștită și sigură pe destinele ei. O viață bine orînduită, o mulțumire sufletească cîștigată prin muncă sîrguincioasă la gospodăria colectivă. Toamna trecută Călin și Ana erau abia „îndrăgostiți" și-și vorbeau seara cînd se întorceau de la gospodărie. își visau atunci ce au înfăptuit deja numai după un an de zile.Mi-a istorisit mai tirziu Călin cum a fost cînd s-a însurat bătrînul lui tată. Tatăl lui Călin e acum și el colectivist. Casa lui bătrînească nu-i departe de noua casă a fiului. Bătrînul Călin, ca să poată să se gîndească la însurătoare, a trebuit să muncească din greu mulți ani în șir. După ce s-a însurat, mulți ani au trebuit să treacă pînă să poată să-și întemeieze un cămin propriu. Casa lui și-a văzut-o gata mai tirziu, cînd copiii crescuseră de-acuma intr-un chelar.O istorie simplă pe care de atîtea ori am auzit-o fiecare, pe care încă de multe sute și mii de ori o mai putem afla dacă ne întrebăm bunicii și părinții despre zilele și anii începutului vieții lor de familie.*
— Cine stă aid?— Haida Juja, brigadiera noastră—Haida Juja e brigadieră de cimp la gospodăria colectivă „Viață Nouă* din Sir.tandrei, regiunea Hunedoara.Nu-i acasă brigadiera. Casa ei stă singură și-și așteaptă pentru seara stăpînii. Tînăra pereche se va întoarce de la cimp și-i va umple de căldură și duioșie omenească încăperile. Tot ce se vede aici, în curte, tot ce se poate ved^u pe fereastră înăuntru, căminul acesta liniștit și împodobit cu de toate este rodul firesc al muncii tinerei perechi

în întimpinarea alegerilor,
noi succese în muncă și învățătură!In întreaga țară se desfășoară intens pregătirile in vederea alegerilor de deputați in Marea Adunare Națională si în sfaturile populare — alegeri care vor avea loc ia 5 martie și care constituie un eveniment de mare însemnătate politică.Intr-o atmosferă de puternică însuflețire au loc in aceste zile adunări in cadrul cărora oamenii muncii propun cu deosebită dragoste și căldură drept candidați ai F.D.P pe cei mai buni fii ai poporului nostru.Alegerile pentru Marea A- dunare Națională și pentru sfaturile populare, întreaga desfășurare a campaniei electorale, constituie o nouă mărturie a superiorității democrației noastre temelia căreia se darea exploatării către om. conducerea statului de către oamenii muncii. Regimul nostru de democrație populară asigură celor ce muncesc cele mai largi posibilități de a participa la gospodărirea trebnriior obștești, la conducerea statului.Democrația noastră socialistă asigură adevăratul vot universal, asigură exercitarea dreptului de a alege pentru

socialiste Ii află lichi- omalui de

toți cetățenii care au împlinit virsta de 18 ani fără nici o deosebire de naționalitate, sex, religie, grad de cultură, profesie, sau durata domicilierii. Democratismul adine al sistemului nostru electoral își găsește o vie expresie in prevederile cu privire la propunerea candidaților. Masele largi ale oamenilor muncii sint acelea care propun candidații in alegeri din rindurile celor mai buni reprezentanți ai lor.Ce contrast puternic, izbitor este intre democrația noastră socialistă care asigură participarea activă a maselor muncitoare la conducerea treburilor statului și putreda democrație burgheză care „asigură" maselor muncitoare doar „libertatea" de a fi înșelate, asuprite și jefuite de clasele ex ploatatoare. Tovarășii noștri mai vîrstnici iși amintesc de mascarada alegerilor din timpurile întunecate ale orindui- riî burghezo-moșierești, cînd mai mult de jumătate din populație — femeile, tineretul, militarii, funcționarii de stat, erau — după legiuirile nedrepte burgheze — socotiți „izrapți de a vota".Campaniile electorale erau însoțite de teroarea sălbatică an'.im-jncitoreaseă ce se inăs-

prea șl mai mult în preajma alegerilor, de arestările șl schingiuirile ce se țineau lanț, de silniciile jandarmerești de la sate — fără a mai vorbi de fraudele electorale, mirare că din -alegeri' de soiul 1934 și
Nu-i de 

asemeneacăieșeau parlamente I celuicare „ales" în avea următoarea compoziție: 44,7 lasută avocați (mai toți — membri în consiliile de administrație ale diferitelor societăți capitaliste), 28,5 Ia sută indus, triași. bancheri și mari comerciant:, 26.8 la sută moșieri.Aidoma stau lucrurile și în zile!» noastre in țările capitalului unde domnește democrația burgheză. Iată — de pildă—în Camera reprezentanților a S.U.A., bancherii industriașii reprezintă 40 sută din numărul total congresmenilor iar 60 sută sînt juriști aflați slujba monopolurilor. Așa cum remarca foarte spiritual profesorul american James Breese : „unii dintre congresmenii americani au ajuns in Congres fiindcă sînt bogați iar alții au devenit bogați fiindcă au ajuns în Congres". Dictatura unui pumn de monopo- liști asupra celor mulți, asupra maselor muncitoare și ex-

și Ia al la în

ploatate iată esența „democrației burgheze'1.Acum, împreună cu între gul nostru popor, noi tinerii întimpinăm alegerile de la 5 martie ca pe o mare sărbătoare.Ca și în alegerile trecute, toate forțele patriotice — Partidul Muncitoresc Romîn, sindicatele, Uniunea Tineretului Muncitor, cooperația, mișcarea femeilor și alte organizații obștești, culturale și ști. ințifice se vor prezenta și de astă dată unite în cadrul Frontului Democrației Populare. F.D.P. este o întruchipare a unității politico-mora Ie a întregului popor în jurul partidului, este expresia trainicei alianțe muncitorești-ță- rănești, a prieteniei frățești a poporului romîn cu minoritățile naționale.Poporul nostru se pregătește de alegeri însuflețit de marile realizări dobîndite sub conducerea partidului, înflăcărat de mărețele perspective deschise de cel de al III 1ea Congres al P.M.R.Socialismul a învins în Re-
„Scinteia tineretului"

(Continuare în pag. 3-a)

dintre
nirea și in oame

de colec Juja a fost p luni șefă de echipă. Șefă de techipă a fost vreme de cîți ani. Acum au ales-o ccvec viștii șefa unei brigăzi cimp. Ce va discuta astă seară tînăra pereche?— Juja, 1 '— Trebui trimite gas;— Și mă— Șase luni— curci tu._— Nu-i vorba Dar are să mi pustie...Da. Casele acestea a tesc nu sele ascop

:e duci Ia șea e să mă duc. oodăria. lași singur ?_ ai să te des-

— Cine— Aici stă Druță S. Vasile, colectivist de-al nostru...Druță S. Vasile nu stă în casa lui nouă, ci alături, în- tr-o poiată. Casa lui nouă nu-i încă gata. Pe drumul de la halta Umbrărești și pînă în sat, sau mai bine zis chiar la intrarea în sat se vede locul împrejmuit al viitoarei curți și scheletul viitoarei case. Sus, încălecat pe căpriori și bă- tînd cu tesla muncește Vasile Druță.Vasile Druță e colectivist de cîțiva ani. de cînd a venit din armată. E însurat în primul an a făcut 300 de zile- muncă. In al doilea an a făcut cam tot atîtea zile-mun- că, și-a strins materiale pentru casă (furci, pari, scindări, țiglă; iatâ-le pe unele așezate în construcția noii case, iată-le pe celelalte rînduite sub șopron).Insfirșit, Vasile Druță își face casă (E semnul cel mal evident al bunei stări pentru o tînără familie).La fereastra casei vechi în care stă familia lui Druță, un copil ți-a lipit nasul de geam și privește cu ochii mari și mirați la taică-su care stă co-

primului votPrimul vot Evenimentul ore sem.nificoția unui certificat cetățenesc de maturitate. De fapt așa și este.Minări că vor pași în fața urnelor, miile de tineri care la 5 martie vor vota pentru prima oară se pregătesc cu emoție pentru acest Important evenimentlată, in fotografia noastră, un aspect de la convorbirea însuflețită care a avut loc la „Casa alegătorului" nr. 3 din raionul Nicoice Bălcescu intre directorul „Casei alegătorului" ți un grup de tineri de la Uzinele „Tudor Vladimirescu" ți întreprinderea „Adesgo* din Capitală — tineri ce vor vota pentru prima oară. Cu acest prilej tinerii au aflat o seamă de lucruri Importante despre irriotcririle cetățenețti rite ce le revin odată primul votFoto : V. TOMESCU

Pq piept sclipește
„Medalia Muncii• tc
...Plouă de două zile. De 

două zile oamenii din colonia 
de pe deal (e vorba de colonia 
minelor de la Rovinari) nu mai 
au liniște. Digul dinspre Jiu a 
rezistat pină acum, dar se ob- 
searvă dese și repezi șuvițe de 
apă care-i străpung pereții.

Către seară, ploaia a mai con
tenit și oamenii păreau mai li
niștiți. Dar, odată cu vălul ne
gru al nopții, băierile cerului 
s-au rupt, iar rezistența digului 
era din ce în ce mai nesigură. 
Cum să poți opri masa de pă- 
mînt care alunecă?

Cînd totul părea pierdut, în 
bezna nopții dispăru 
Faptul ar fi trecut 
dacă peste 
clipe 
auzit 
bușit 
valor, care se apro
pia de zona pre
dispusă alunecării.

Cine era omul de 
pe excavator și ce i 
ca în noaptea asta agitată să facă 
astfel de „plimbări" ?

Era utemistul Alexandru Rai-

treaptă a carierei și de aici sa 
tnfrîngi alunecarea muntelui de 
pământ. Pentru evitarea acestei 
catastrofe trebuia însă curaj, 
calm și pricepere. Orice neaten
ție, o deviere cit de mică a 
excavatorului ar fi deschis per
spectiva unei catastrofe. Tova
rășii de muncă i au înțeles in
tenția și l-au ajutat. După ce a 
coborît excavatorul pe o pantă 
extrem de înclinată, tînărul ex- 
cavatorist a înfruntat zece ore 
în șir masivul ce se deplasa 
tot mai amenințător. Zece ore 
în șir cupa excavatorului său 
o mușcat cu nesaț din masa de 
pămint ce se rostogolea. La 
început munca părea fără folos, 

zadarnică. In locul 
cupei de pămint 
excavat apărea i- 
mediat alta A- 
tunci, Raicu a mă
rit ciclul excavato
rului. Acum cupa 
excavatorului reu

șea să prididească mai ușor masa 
de pămint. încet-incet, golul — 
care la început abia se observa 
în jurul excavatorului — se con
tura din ce in ce mai 
astfel, odată cu ivirea 
prin munca eroică a 
Alexandru Raicu, prin 
și curajul său, și a tovarășilor 
care l-au ajutat, viața carierei 
era salvată.

Cînd Raicu a coborit de pe 
excavator au urmat cuvinte fier
binți de mulțumire din partea 
tovarășilor săi de muncă.

La scurt timp după această în
tâmplare, cuvintele, strîngerile 
de mină s-au repetat din nou. 
De data aceasta în mod festiv în 
sala clubului muncitoresc, unde, 
pentru fapta sa eroică, la pro
punerea conducerii minei și a 
organizației de partid, Prezidiul 
Marii Adunări Naționale i-a 
acordat lui Alexandru Raicu 
„Medalia Muncii".

C. PRIESCU

MIHAI CARANFIL 
»_

(Continuare tn pag. 5-a)

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag, 5-a) In biblioteca Institutului politehnic din I

Fobrica „Electromotor* din Timișoara produce un tip nou de motor electric, cu ■mult superior celor fabricate pină acum. In fotografie : Un nou lot de motoare e- lectrice este gata să ia drumul spre șantiere sau întreprinderi.

cîteva 
nu s-ar fi 

zgomotul înă- 
al unui exca-

un om. 
neobservat

Tineri obișnuiti 
în împrejurări 

deosebite

se năzărise

...si în curînd—măsurile!Povestea a început cam așa: 
în biroul tovarășului Bărbu- 
lescu Tudor, inginerul șef al 
Întreprinderii „Metalurgica"— 
Buzău a intrat cineva și a 
pus pe masă un pachet de a- 
drese și bonuri „Restituire-re- 
buturi”.

Inginerul șef nu era în 
clipa aceea atent (cine știe 
la ce lucruri frumoase se gin- 
dea!) Totuși, în momentul 
cînd în cîmpul vizual i-au a- 
părut adresele proaspăt sosite, și pe ele a zărit antetul scris 
cu litere de-o șchioapă: „În
treprinderea „Clement Gott- 
wald”-București, Teodor Băr- 
bulescu a sărit ca ars.

— Iar ?!... Dar n-a apucat 
bine să răsfoiască pachetul cu 
adrese și bonuri că a și fost 
nevoit să se lase pradă celor 
mai nobile și mai juste sen
timente și, plin de acea impor
tanță pe care ți-o dă o mare 
convingere, a exclamat:

— Just! Pe onoarea mea 
dacă n-au dreptate. Fiindcă, 
la o adică, de ce să fim ne
drepți și să nu recunoaștem ? 
Se mai întîmplă cîteodată ca 
întreprinderea „Metalurgica" 
—Buzău să nu-și respecte an
gajamentele contractuale.

— Foarte adevărat, se auzi 
deodată o voce, undeva foarte

aproape. A-ți recunoaște lip
surile nu înseamnă însă mare 
lucru, dacă nu iei măsuri de 
îndreptare. Și — să fim sin
ceri, tovarășe inginer — dum
neavoastră vă cam place să 
recunoașteți lipsurile fără să 
luați măsuri...

Inginerul șef privi în came
ră : nimeni.

— Cine vorbește ? întrebă 
el uluit.

— Nu, mai bine să mergem 
noi la grămadă...

Și vrînd-nevrînd. inginerul 
șef și-a luat biroul și l,-a scos 
în curte, acolo unde zăceau 
claie peste grămadă piesele 
rebutate și returnate. A con
vocat rapid pe toți cei care 
au contribuit la returnarea 
pieselor pentru Întreprinderea 
„Clement Gottwald”, negli- 
jenți în muncă de la turnăto-

O discuție la „masa rotundă a produselor" 
în prezența inginerului șef al întreprinderii 

„Metalurgica" - Buzău

— Sîntem noi, bonurile în
soțitoare ale pieselor returna- 
te.

— Și ce doriți ? a îngînat el.
— Dorim să vă invităm pe 

dumneavoastră și pe ceilalți 
ce se fac răspunzători de re- 
butarea pieselor, la o discuție 
în jurul „mesei rotunde a 
produselor". Să-și spună fie
care părerea, să se poată lua 
măsuri...

— Să vină grămada de piese 
la mine în birou ? a sărit 
speriat inginerul.

rie, de la sablaj, controlorii. 
Și în momentul cînd toți cei 
invitați să ia parte la discu
ție au fost prezenți. o miș
care generală avu loc în gră
mada de piese rebut, retur
nate Întreprinderii „Metalur
gica". Un scut de motor, ară- 
tînd ca un om cu o falcă 
strîmbă, încerca să spu
nă ceva, dar nimeni nu-l pu
tea înțelege.

Din pachetul cu adrese ieși 
atunci un bon.

— Dați-mi voie, spuse el 
supărat. Scutul nu poate să 
vorbească dar voi vorbi eu. Din neglijența turnătorilor 
Gegea Dumitru și Sava Con
stantin, scutul a ieșit așa, ex
centric. Mai mare rușinea! 
Inchipuiți-vă un motor mon
tat din piese strîmbe...

Doi tineri aplecară deodată 
capetele și exclamară în același timp:

— Ce e drept, e drept. Sîn
tem niște neglijenți...

— Dar asta nu-i deajuns, a 
remarcat supărat bonul.

Piesele aflate alături înce
pură să facă tin zgomot asur
zitor. O carcasă de cîteva sute 
de kilograme se rostogoli din 
grămadă și se duse pină în 
dreptul unui tînăr gesticulînd și plîngînd, invitîndu-l pe au
torul ei s-o privească : parcă 
ar fi suferit de vărsat, așa ciupită era.

— Dar despre mine ce zi
ceți ? spuse o altă carcasă 
care avea pe spate o cocoașă 
groasă, iar pe la capete și pe 
la ferestruici diferite „mus
tăți" de metal. Tu, Bălan Ni-

Alexandru, ca sute de tineri 
de prin părțile locului, a învă
țat aici, la Rovinari, meseria de 
cxcavatorist. Și-a învățat-o cu 
inteligență și dăruire. Așa se ex
plică că a devenit atît de pri
ceput, incit, sub conducerea lui, 
uriașul excavator pare o jucărie.

Și iată că acum, deodată, 
munca de ani de zile, a lui și 
a celorlalți excavatoriști, pentru 
a dezveli covorul negru de căr
bune, însăși existența carierei 
erau amenințate. Dar, in mo
mentul acela de grea cumpănă 
i-a străfulgerat în minte ideea că, 
strunind bine excavatorul lui, ar 
putea să opună rezistență masi
vului ce se deplasa spre interio
rul carierei. Și nu era lucru 
ușor să te deplasezi pe un te
ren alunecător, pe cea mai joasă

Pentru studenții clujeni
Vechiul centru universitar Cluj 

capătă pe an ce trece o dezvol
tare tot mai mare.

La Cluj funcționează acum 7 
institute de învățămînt superior 
care pregătesc cadre cu o înaltă 
calificare pentru economia și 
cultura noastră socialistă. Numă
rul studenților este azi cu 80 
la sută mai mare decît în 1938. 
într o unitate frățească învață 
împreună azi peste 9.500 de 
studenți romîni, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Studenții clujeni au asigurate 
condiții de trai mereu mai bune. 
Dacă în anii regimului burghe
zo moșieresc în Clujul universi
tar exista un singur cămin cu

bine. Și 
zorilor, 

tînăru-lui 
bărbăția

aproximativ 400 de locuri, 
astăzi în cămine locuiesc 5.200 
de studenți, iar peste 6.000 sînt 
bursieri. „Orășelul studenților" 
din cartierul „Dr Marinescu", 
Casa de cultură a studenților și 
sala sporturilor sînt de aseme
nea daruri pe care partidul și 
guvernul le-au făcut în ultimul 
timp studenților clujeni. în pli
nă desfășurare se află și con
strucția marelui complex studen
țesc început anul trecut și care 
va cuprinde 7 cămine moderne 
cu 2.500 de locuri și o cantină 
cu 1.000 de locuri. Trei din a- 
ceste cămine, cu peste 1.000 de 
locuri, au și fost date în folo
sință.



AURUL... SINTETIC

MASE PLASTICE 
IRADIATE

de 
de- 

prin
Pentru 

părerea 
sovietic

se 
oțeluri

conductelor de apă cal
dă, n cazonelor sau a 
altor obiecte rezistente 
la căldură.

RADIOCHIMIA
IN ACȚIUNE

Intr-unui din laboratoarele Institutului de cercetări alimentare din București.Foto : ÂGERPRES
Cibernetica

și omulAvionul la înălțime...10.000... 12.000... 16.000 m. Aparatul începe să vibreze, dar nu încetează să urce. La 20.000 de metri altitudine el se dezagreghează. Ce se petrece oare ? Fețele oamenilor care urmăresc a- ceastă „tragedie" se înseninează... Ei încep să comenteze cu însuflețire... Liniști- ți-vă, nu era un avion, ci un „model matematic1*, „pilotat** de o mașină electronică.Datorită acestei constructorii pot punct aparate care tuturor exigențelor, numai avioane, turbine, felul acesta eie pot cate chiar înainte construi. Pentru a care este valoarea lui său, sau pentru un anumit tip din mai multe, constructorul nu are să ..fabrice" un model matematic, adică să compună sisteme de ecuații și să le propună calculatorului electronic care va alege el singur cea mai bună variantă.Astfel, constructorii au po- Mbilitetea să-și supună mo- unei probe teoretice tcainte de a le construi.Probele materiale sînt în- c-j probe teoretice, și —-a. 7 < și mai minuțioase. care permit să se reali- reze e??nomii considerabile și de

mașini, pune la corespund Și nu ci și nave, mașini-unelte. în fi încer- de a le cunoaște proiectu- a alegedecît

economii de timp, de eforturi mater, sie.Cibernetica este o UnărA. Dar deși nu rft 15 ani, pe acum diverse ramuri ale producției și ale cercetărilor științifice.Mașinile electronice de calcul.. care pot rezolva probleme matematice și de logică, au un domeniu de aplicare aproape nelimitat.Cibernetica nu se limitează numai la dirijarea mașinilor- unelte sau a liniilor automate ; ea își propune să cuprindă secții, chiar uzine întregi. Astfel, la Uzina nr. 1 de rulmenți pe bile din Moscova, mașinile electronice de calcul și-au făcut apariția în secții, la posturile de comandă. Ele au înlocuit de aseme
nea pe contabili. Mașinile electronica de calcul fac ba-

știință are de- ea influențează de

lanța de conturi a uzinei, îl asigură gestiunea financiară. Planificatorul electronic bilește, în două sau nevoile uzinei materiale.CombinatulDarnița, din
de sta- trei ore, anumitede latextil împrejurimile Kievului, ca și zeci de alte întreprinderi aflate în construcție sau în curs de modernizare, vor fi în curînd înzestrate cu mașini electronice. Fabricarea alcoolurilor sintetice, a kapronului, a mătăsii artificiale, a acidului azotic, a amoniacului, a clorului, a sărurilor alcaline și a vaaltor produse chimice,

fi complet automatizată înainte de sfîrșitul septenalului. Se prevede de asemenea realizarea automatizării complete a tuturor operațiilor tehnice în rafinăriile de petrol, inclusiv a proceselor secundare precum și automatizarea extracției petrolului.Cibernetica pătrunde tot mai mult în diferitele sfere ale activității umane. Lansarea cu succes a sateliților artificiali ai Pămîntului nu ar fi fost posibilă fără ajutorul mașinilor de calcul ; fără ele nici rachetele cosmice nu s-ar fi putut plasa pe orbită. In fond, orice aparat cosmic se prezintă sub forma unei mașini automate foarte complicate. alcătuită din mii de piese a căror acțiune trebuie să fie coordonată și unui program dat. tica va aduce fără servicii neprețuite cosmonauți.Numeroase cercetări își tatea creării calcul și de Instalații de comandă electronică de dimen- renta- i ne- Și

conformă Ciberne- îndoială viitorilorinstitute de consacră activi- de mașini de

probleme legate de hidrotehnică și de fizica atomică, fac traduceri, stabilesc graficele și' reglementează circulația trenurilor.Aplicarea ciberneticii în a- tîtea domenii a inaugurat o nouă etapă a progresului științific și tehnic; era co- mandei și a controlului automat. Mecanismele dirijează și controlează un mare număr de operații tehnice și supraveghează calitatea producției, în locul omului.Posibilitățile ciberneticii sînt într-adevăr nelimitate. Mașinile și-au asumat o parte din atribuțiile omului și Ie efectuează mai bine și repede decît acesta. Dar ierul electronic nu riscă să devină într-o zi mai teligent" decît creatorul său ? Mașina nu înlocuiește pe om; ea nu face decît să-i îmbunătățească productivitatea muncii, îl ajută în supunerea naturii. Nu trebuie să uităm că nu omul este în slujba mașinii, ci mașina este în serviciul omului ; fără el mașina nu ea rămîneîn țările numeroase acesta : „Automatizarea, prieten sau dușman ?“, Automatizarea : un vis sau un coșmar ?“, „Automatizarea : o binefacere sau un blestem ?“ etc. Muncitorii sovietici nu-și pun astfel de întrebări. în regimul socialist cu economia sa planificată, unde nu există și nici nu poate exista șomaj, toți muncitorii sovietici salută automatizarea și contribuie la înfăptuirea ei. Ei știu că automatizarea le ușurează munca, le ridică calificarea, contribuie la sporirea producției, condițiile belșug.

Cucjeririla oamenilor 
da știință — în frunte 
cu cei sovietici — în 
domeniul folosirii pașni- 
•e « energiei atomice 
•u transformat în reali
tate visul vechilor alchi
miști care căutau să 
descopere o „piatră filo— 
zofrtlă".

In tehnica modernă, 
această „piatră filozo
fală" e reprezentată de 
radiații, cu ajutorul că
rora te pot transforma 
unele elemente 
în altele sau 
crea corpuri 
noi. O ramură 
chimiei 
diațiilor 
mia 
zent cu 
mai bine-zis 
unor varietăți 
five ale cit mai multor 
elemente „clasice". A- 
tomii făcufi radioactivi 
pe cale artificială, cu- 
noscuți sub denumirea 
de izotopi radioactivi 
artificiali, au permis 
realizarea unor surse de 
radiații de intensități 
extraordinare, echiva
lente ca putere de ra
diație cu sute de 
grame de rodiu

te

chimice 
se pot 

chimice 
nouă a 

— chimia ra
tau radiochi- 
ocupă în pre- 
obținerea, son 

„crearea", 
radioac-

„SUROGAT’ 
DE RADIU

kUo-

mai cre- oare „in-

Prețiosul rodiu a 
tut fi astfel înlocuit cu 
olți izotopi preparați in 
laborator. Unul din a- 
ceștia este cobaltul 60, 
care se obține prin ex
punerea cobaltului la 
radiații într-un reactor 
atomic. Supus mai mul
te zile unui „bombar
dament" de neutroni, 
cobaltul, un foarte „la
com" consumator de 
neutroni, devine radio
activ.

Cobaltul 60 este as
tăzi unul din cele mai 
prețioase „surogate" de 
rodiu și raze X, înde
plinind eu succes sarci-

P'l~

este decît inertă.capitaliste lucrări de
metal,apar felul

A fost 
readus 
la viată

le îmbunătățește de trai ți aduce
A. PROKOROV

Cercetătorii Institutului Unional pentru protecția plantelor de la Leningrad experimentează heptoclorul - un nou preparat chimic pentru apărarea unor plante.
Foto i TASS-Moscova

siuni mici, rapide și i bile, pentru a satisface voile economiei, științei tehnicii sovietice.Mașinile electronice dirijează procese tehnice în uzine fac pronosticuri meteorologice, pun diagnosticuri, efectuează calcule matematice foarte complicate, rezolvă

(Dwpi
Moscou").

„Le* nouvelles de

nile acestora. La un in
stitut din Harkov, de 
exemplu, au fost tratați 
prin raze de cobalt 60, 
sute de pacier.ți cu tu
mori ale esofagului, ca
vității bucale, laringe- 
lui. plăminilor etc. ob
țin-, mlu se vindecări in 
90—95% din cazuri. 
„Tunurile de cobalt" se 
folosesc actualmente pe 
scară largă in combate
rea unor forme de can
cer. Vn astfel de „tun 
de cobalt" de proveni
ență sovietică se află și 
In Institutul Oncologic 
din București.

Unu din ra mu rile 
cele mai importante ale 
chimiei moderne, sinle-

Cauciucul se vulcaru- 
zează deobicei cu aju
torul sulfului pentru a 
fi rezistent la căldură. 
Iradierea cauciucului na
tural înlocuiește „ro
lul" sulfului sau al 
substanțelor sulfuroase, 
cauciucul iradiat fiind 
de o calitate superioară 
celui vulcanizat.

Experiențele au ară
tat că prin iradiere se 
vor putea obține și me
tale cu proprietăți noi. 
Oțelul iradiat va do- 
bîndi în acest fel cali
tăți neașteptate, 
început, după 
specialistului 
acad. 1. P. Bardin 
var „construi" 
speciale, fără să se a 
dauge elemente de ali
ere rare și costisitoare.

Prin iradiere unele

• Compuși chimici noi cu aju
torul radiațiilor • Cauciuc vul- 
canizaf cu... raze • Călirea me
talelor prin radiații • Alchimia 

modernă și transformarea 
elementelor

za organică, a benefi
ciat din plin de „servi
ciile" radiațiilor Se știe 
că prin sinteza organică 
se obțin substanțe orga
nice mai complicate din 
altele mai simple sau 
din substanțe anorgani
ce : săpun și oțet din 
cărbune, mătase și lină 
din lemn și cauciuc din 
spirt.

Sub acțiunea radiații
lor se produc o serie 
de substanțe care nece
sitau înainte o muncă 
laborioasă : ureea, al
bastrul de metilen și 
alte produse. Prin ira
dierea benzenului și a- 
moniacului se obține a- 
nilirui, baza celor mai 
multe substanțe colo
rante.

ca- 
allele 

duritatea 
Procesul

metale pot deveni 
sânte ca sticla, 
își pot mări 
și rezistența.
coroziunii este de ase
menea influențat.

In ce privește masele 
vor putea 

datu
ra rc

plastice ele 
înlocui met<dele, 
rită calităților pe 
le vor primi prin ira
diere. Polietilena 
după cum se știe, o ma
să plastică valoroasă și 
ieftină. Marele ei deza
vantaj este însă că se 
„topește** la tempera
turi peste 1O&. Tratată 
cu raze polietile
na devine rezistentă la 
temperaturi pinâ la 150 
grade, tn ocesț fel. po
lietilena și alte mase 
plastice vor putea fi u~ 
tilizate pentru fabricarea

este

în ultimul timp au 
apărut numeroase anti' 
biotice mai ieftine și 
mai bune. Acest lucru 
îl datorăm tot radiați
ilor. Substanțele chimice 
obținute cu ajutorul ira- 
diațiilor de biochimistul 
sovietic S. I, Alihanean 
sînt de zeci fi sute 
ori mai numeroase 
cit cele produse 
vechile metode,

Insfîrșit, o 
pasionantă o 
transformarea 
a elementelor 
di-ficarea structurii nu
cleelor atomice. Pe a- 
ceastă cale se vor putea 
obține și minereuri de 
elemente rare. Primele 
experiențe sint deose' 
bit de promițătoare.

Teoria arată astfel că 
în anumite condiții, izo- 
topul 186 al Tunfstenu
lui și izotopul 11 al 
Borului te pot combina 
formînd izotopul 197 
al Aurului. Acest izotop 
este singurul cere există 
în natură și „aurul sin
tetic* va fi deci asemă
nător cu aurul natural.

Se pararea industriali
a izotopilor 186 fi 11 
nu prezintă dificultăți 
speciale. Dar reacția lor 
de combinare necesită 
temperaturi foarte mari 
și o mare presiune. Sa- 
vanții sovietici au făcut 
primii pași pentru ob
ținerea acestor condiții 
și, datorită progreselor 
uluitoare ale științei re
alizarea aurului în labo
rator poate deveni rea
litate, lată deci ce cimp 
vast de investigații il 
oferi radiochimia, o e- 

iraiâ alchimia no- 
ăemâ

problemă 
constituie 
artificială 
prin mo-

Dr. E. ROȘIANU

Un pacient în vîrstă de 51 de ani a fost internat la un spital din Vsetin, în Moravia, în urma unor grave leziuni în regiunea pectorală și abdominală. Ca urmare a unei grave emoragii, pacientul a suferit moartea clinică pe masa de operație. Doctorul Zdanek Sramek care i-a deschis cavitatea pectorală, a aplicat pacientului masaj cardiac, i-a administrat oxigen și i-a făcut transfuzie de singe; după cîteva secunde, a fost reluată activitatea cardiacă și pacientul a fost readus la viață.La 44 de zile după operație bolnavul a părăsit spitalul.
Convertoplanul

Tratament medical
într-o peșterăîntr-o peșteră situată la 400 metri sub pamint bolnavii care se tratează la stațiunea Salzeemen și la Clinica dermatologică a Academiei de Științe medicale din Magdeburg sînt supuși unui tratament special. în minele de sare din Schonebeck din a- propiere de Magdeburg sosesc de trei ori pe săptămînă transporturi cu bolnavi. Aceștia dorm cite trei nopți pe săptă- minâ în galeriile de mină. Experiența a arătat câ aerul complet sterilizat, presiunea atmosferică mai mare, precum-----•-----

și temperatura constantă din mine au efecte terapeutice foarte favorabile în tratamentul astmei și al diferitelor boli de piele. Aplicarea acestei metode a dat rezultate excepționale.
NOU

Aparat 
pentru filmare 
stereoscopică 

ultrarapidă

Este greu de imaginat un elicopter cu o viteză de 700 km pe oră. Și totuși... Convertopla- nuț este un fel tie elicopter care, asemeni acestui vehicul aerian, decolează vertical, pentru a țîșni apoi în- tr-un rapid zbor orizontal. Patru elice fixate deasupra lui se rotesc la pornire ca și la ateri-

zare, acționate de o instalație hidraulică. Ele îi comunică o perfectă stabilitate. Condițiile atmosferice nu constituie un impediment. Dacă avionul are nevoie de un teren de aterizare lung, convertoplanul se mulțumește cu spații foarte modeste. De aceea se și prevede o multiplă u- tilizare a acestui

.,expres aerian” pentru nevoile silviculturii. agriculturii, sănătății publice, ca și ale transportului de mărfuri și corespondenței.Noua realizare a industriei cehoslovace va fi un autobus zburător. Lung de 20 m, el va putea transporta cu ușurință 60 de călători.
Ființe cu

Cupoia cu un diametru de 20 metri, construită la Observatorul „Karl Schwarzschild" din Tautenburg al Academiei de Științe din Berlin, pentru noul telescop cu un sistem optic complex construit la din Jena. cu o oglindă uriașă și întreprinderea „Zeiss"Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

Tn primele ore ale dimine
ții, pe pupitrul de comandă al 
Clinicii chirurgicale din Mos
cova se aprinseră brusc zeci 
de beculețe multicolore, ince- 
pînd să pilpiie intr-un ritm 
extrem de rapid. La vederea 
lor, medicul-dispecer de seruiciu sări ca ars de pe 
scaun și manevră abil cîteva 
butoane. Peste cîteva clipe, în 
difuzoarele de control răsună 
apelul disperat care sosea pe 
calea undelor, de pe bordul 
unei nave atomice ce naviga 
în apele îndepărtate ale An
tarcticii.

In fraze scurte dar precise, 
medicul navei expuse simpto- 
mele unei îmbolnăviri grave 
— o orbire bruscă — suferită 
de unul din membrii echipa
jului în urma unui accident. 
In timp ce medicul de depar
te raporta, fiecare din cuvin
tele sale era fidel înregistrat 
pe o bandă de magne* 'fon ce 
se rotea încet la clinica din 
Moscova. După aceasta, medi
cul-dispecer scoase banda de 
magnetofon și o introduse re
pede în mașina electronică de 
diagnosticare. Peste alte cîte
va clipe, mașina își dădu 
„verdictul" : leziunea gravă a 
unui important grup de nervi.

In toa timpurile, o aseme
nea orbire, datorită leziunii

unui nerv, ar fi însemnat o 
invaliditate permanentă, in
curabilă. Dar acum nimic nu 
mai stătea în calea unei grabnice vindecări. Fără să stea 
mult pe gînduri, medicul-dis
pecer stabili legătura prin ra
dio ?u nava din Antarctica, 
transmise locul leziunii ner
voase și făcu la sfîrșit urmă
toarea recomandare: „Veți 
opera imediat pacientul și veți 
înlocui nervii lezați cu fire 
de tantal din grupul I 319, 
după metoda profesor Ognev".

Deocamdată, o in
tervenție chirurgicală 
ca cea relatată mai 
sus încă nu a avut 
loc. Dar mult măi au
rind decît bănuim 
vom asista la o ade
vărată revoluție în medicină datorită li
nei realizări senzaționale fă
cute recent de chirurgul so
vietic Boris Ognev.

Iată despre ce este vorba, 
după o recentă relatare a ra
diodifuziunii sovietice.

Se știe că despre un om cu 
voința puternică și care nu-și pierde cumpătul în cele mai 
grele împrejurări se spune de obicei c' are nervi de oțel. 
Această veche expresie folo
sită la figurat, va putea fi în
trebuințată curind la propriu.

Institutul de cercetări pentru protecția la ' muncii al C.C.S., contribuie prin realizările sale îmbunătățirea condițiilor de lucru ale oamenilor muncii. In foto : inginerii Victor Voicu Gh. Adrian experimentează un agregat pentru cond ționa rea aerului necesar la măștile de protecție pentru locurile de muncă unde nu pot fi ap! cate instalații de ventilație.ÂGERPRESdo protecție pentru locurile de muncă unde nu pot fi aplicate instalații deFoto î
nervi de... metal

Intr-adevăr, recent, tn la
boratorul profesorului Ognev 
putea fi văzut un dine care 
avea nervi de metal, mai pre
cis nervi de tantal.

Profesorul sovietic a elimi
nat nervul sciatic al cîinelui și l-a înlocuit cu un electrod 
metalic. De-a dreptul uluitor 
este faptul că în prezent, in 
laboratorul profesorului Og
nev se află 30 de cîini cu 
nervi de tantal care au fost 
operați cu opt luni în urmă !

După cum a arătat recent

• Nervul sciatic înlocuit cu un 
electrod de tantal • Experimente 
importante pentru știința medicală

profesorul Ognev, el experi
mentează înlocuirea nervilor 
de aproape doi ani. Primele 
experiențe n-au reușit. Ulte
rior, el a început să elimine 
cîinilor numai o parte 
nervul sciatic. Mai exact, eli- 
minind pînă la 5 cm.
nerv, profesorul înlocuia por
țiunea respectivă cu un elec
trod metalic, bun conducător 
de curenți biologici.

In momentul de față se 
poate considera că grefarea a-

din

din

cestor fire metalice la cîini « 
dat rezultate excelente.

Care este importanța prac
tică și scopul urmărit de aces
te operații într-adevăr neobiș
nuite ?

După cum este bine cunos
cut, participarea sistemului 
nervos în desfășurarea vieții 
noastre este hotărîtoare. In
tr-adevăr, nici o funcție biologică nu s-ar putea îndeplini 
dacă nu ar fi dirijată de sis
temul nervos. Totalitatea ner
vilor care pleacă de la mădu

va spinării și de la 
baza creierului alcă
tuiesc sectorul ner
vos periferic. Nervii, 
așadar, leagă creie
rul cu toate țesutu
rile și organele cor
pului nostru și im
portanța sănătății și 

integrității lor pentru viața 
noastră are o importanță co
vârșitoare.

Datorită faptului că grefa
rea firelor de tantal la cîini 
a dat rezultate atît de bune 
nu încape îndoială că expe
riențele profesorului Ognev 
vor permite să se execute a- 
temenea grefări și la oameni, tn cazul leziunilor unor anu- 
miți nervi.

^Cercetările noastre a
Ueclarat omul de știință sovie
tic — deschid calea spre o 
eventuală renaștere a unor 
organe de simț considerate 
distruse”.

Știți ce înseamnă acest lu
cru ?

Pur și simplu că în anumite cazuri, medicii vor putea 
să redea orbilor vederea și 
surzilor auzul.

Cercetătorii din laboratorul 
profesorului Ognev au desco
perit un material care are 
proprietatea remarcabilă de a 
fi un bun conducător de cu- 
renți biologici asemenea ner
vilor. Acum colectivul de oa
meni de știință sovietici caută 
conductori din ce in ce mai 
desăvîrșiți.

Trei zeci de dini trăiesc de 
opt luni de zile cu nervul 
sciatic de tantal.

Aceasta este deosebit de im
portant pentru știința con
temporană. Odată problema 
suplinirii nervilor prin prote
ze pusă la punct, ea va da 
medicilor cu adevărat puteri 
de uriași și aceasta va însem
na o contribuție gigantică a 
științei medicale sovietice la 
sănătatea și fericirea oameni
lor.

Ing. ION 8UCEVEANU

Cercetătorii 
chi mie.fi zică 
Științe a L R 
o nouă mi 
reoscopică 
rul căreia i 
1 500 000 i 
cuDdâ

Creatorii acestei metode. G. 
Șnirman, A. Dubovnik. doctori 
în științe fizice «i inginerul V. 
Gamov, au perfecționat instala
ția de fotoînregistrare ,,S.F.R “ 
creată tot în acest institut

Noua metodă de filmare per
mite să se obțină imaginea spa. 
țială a proceselor ultrarapide 
care desfășoară cu viteze cos
mice — de peste 8 kilometri pe 
secundă.

Imaginile obținute pot fi apoi 
examinate cu ajutorul unui a- 
parat de proiecție stereoscopic 
cu o încetinire de timp de 
Ia 60.000 ori.

Noua metodă deschide 
posibilități de studiere a 
procese fizice cum ar fi de pildă 
explozia, arderea și descărcările 
electrice.

Institutului de 
11 Academiei de 
5.S., au elaborat 

li de filmare ste- 
□Itrarapidi eu aioto- 

*e po; obține pisă la 
de imapni pe se

[tină

largi
unor

Un aliaj rezistent 
la temperaturi 

înalte
Uzinele Skoda din Cehoslova

cia au pus la 
aliaj de oțel care se caracterizea- 

printr-o rezistență deosebită 
temperaturi înalte Prețul lui 
cost este jumătate față de cel 
aliajelor obișnuite, utilizate

punct un nou

za 
. la 
de 
al
vreme îndelungată la temperaturi 
care depășesc 600 de grade C. 
Prețul de cost redus se dato' 
rește faptului că aliajul, deși cu
prinde peste 15 la sută fier, este 
totuși egal, în ce privește însuși, 
rile, cu molybdenul, titaniul, a- 
luminiul și tungstenul.

O lentilă 
hidrocoloi dală

'Acad. O. Vichterle, direc
torul Institutului cehoslo
vac de chimie macromole- 
culară, a elaborat lentile de 
contact dintr-o substanță 
hidrocoloidală

Lentilele savantului ce
hoslovac cîntăresc cîteva 
grame și seamănă cu o pe
liculă transparentă și sub
țire. Ele sînt confecționate 
dintr-o substanță care nu 
are efect negativ asupra or
ganismului omenesc, aderă 
complet pe ochi și chiar 
lasă să treacă lacrimile.

„Sondarea spațială 
de masă**Geofizicienii din Azerbaidjan au aplicat o nouă metodă de prospecțiune seismică — așa-numita sondare spațială de masă. Metoda permite să se stabilească structura subsolului pînă la adîncimi de peste trei kilometri în regiunile miniere cu un relief foarte intersectat, unde metodele obișnuite nu dau rezultatele cuvenite.



OBenii muncii propun ct mm entuziasm 
candidații Frontului Democrației Populare

în însuflețite adunări 
oamenii muncii susțin 

candidatura conducătorilor 
de partid și de statîn circumscripțiile electorale unde au fost depuse candidaturile zilele trecute, au loc’adunări în care oamenii muncii susțin cu căldură aceste candidaturi.Muncitorii ceferiști de la Depoul de locomotive Bucu- rești-căiători șl de la Centrul tehnio de formare a trenurilor au susținut cu însuflețire propunerea ca tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej să candideze în circumscripția Ipr electorală h circumscripția nr. 1 s.Grivița Roșie“- BucureștLO adunare entuziastă a avut loc la întreprinderea textilă „Dorobanțul" din Ploeștl tn cadrul căreia muncitori, tehnicieni și funcționari au'susținut candida

Tovarășul
Mihai Dalea

propus candidat al F. D. P. în circumscripția 
electorală nr. 1 Timișoara - estIn noua hală a secției de construcții montaje a Uzinei mecanice din Timișoara s-au adunat aproape 1.800 de oameni ai muncii din mai multe întreprinderi timișorene pentru desemnarea candidatului F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 Timișoara-est în alegerile pentru Marea A- dunare Națională.Tov. Petru Blajovici, prim secretar al Comitetului regional Banat al P.M.R., președintele Consiliului regional al F.D.P., a vorbit despre marile succese obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, despre avântul dezvoltării economice și socioculturale a regiunii Banat. Vorbitorul a propus apoi, în numele Consiliului regional al

Tovarășul
Janos Fazekas

propus candidat al F. D. P. in circumscripția 
electorală nr. 6 TurdaMarți după-amiază, la Teatrul de Stat din Turda s-au adunat sute de oameni ai muncii pentru a propune candidatul F.D.P. în circumscripția electorală nr. 6 Turda în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.După ce a prezentat bilanțul însuflețitor al marilor realizări obținute de poporul nostru în construirea socialismului și a subliniat că ele se datoresc entuziasmului cu care cele mai largi mase populare înfăptuiesc politica marxist-leninistă a partidului, tov. Clement Rusu, președintele Sfatului popular regional, a propus, în numele Consiliului regional al F.D.P., drept candidat al F.D.P. în

Tovarășul
Alexandru Bîrlâdeanu 

propus candidat ai F. D. P. în circumscripția 
electorală Constanța - estîn hala secției mecanice de la Șantierul naval maritim Constanța s-au adunat peste 3.000 de oameni ai muncii spre a propune candidatul F.D.P. în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Luînd cu vin tul tov. Vasile Vîlcu, prim-secretar al Comitetului regional P.M.R. Dobro- gea, președintele Consiliului regional al F.D.P., a făcut o cuprinzătoare trecere în revistă a marilor transformări înnoitoare petrecute în anii puterii populare în întreaga țară. în regiune s.au ridicat mari întreprinderi industriale. Colectivizarea agriculturii a dus la creșterea producției a- gricole, face să se schimbe fața satelor. Vorbitorul a propus apoi, în numele Consiliu

Munca este în zilele noastre o chestiune de cinste, de o- noare, de eroism. Munca devotată pusă în slujba poporului este prețuită, respectată.Din ziare, din activitatea obștească pe care o depune, numeroși oameni ai muncii au aflat despre realizările de preț ale maistrului turnător Petric Aurel de la Uzinele „Mao Țze-dun“ din București. De aceea, în adunarea populară care a avut loc ieri cetățenii din circumscripția electorală orășenească 382 din raionul Gheorghe Gheorghiu-Dej, au primit cu entuziasm propunerea ca Petric Aurel să fie candidat al F.D.P. în alegerile pentru Sfatul Popular al Capitalei.Ascultîndu-1 pe Petric, cetățenii l-au cunoscut mai bine viața. Ei au înțeles că tânărul maistru a moștenit de la bunicul său, bătrîn miner din Ghelar, ura față de trecutul întunecat de exploatare și batjocură, dragostea față de munca dedicată fericirii poporului. Ceea ce-1 caracterizează pe Petric, utemistul de 

tura tovarășului Chivu Stoica în circumscripția electorală nr. 1 Ploești-Est.în circumscripția electorală „Universității" nr. 1 Cluj propunerea candidaturii tovarășului Ion Gheorghe Maurer a fost susținută de oameni de știință, medici, cercetători, profesori și studenți de la Institutul medico-farmaceutic, de cadrele didactice și studenții de la Institutul Politehnic și de către muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii „înainte".Asemenea adunări au avut loc și la Complexul C.F.R. Brașov, Uzinele „Metrom", din circumscripția electorală nr. 1 „Steagul Roșu" pentru susținerea candidaturii tovarășului Petre Borilă.

F.D.P.j drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală nr. 1 Timișoara-est pe tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.M.R.Sprijinind cu căldură propunerea făcută, muncitorul Ion Baranyi, inginerul Gheorghe Rață, conf. univ. Ion Anton, maistrul Grubisici Ele- mer și ceilalți vorbitori au exprimat angajamentele colectivelor din care fac parte de a întîmpina alegerile de la 5 martie cu noi succese în activitatea lor creatoare, în înfăptuirea sarcmîicr trasate de Congresul al Hl-lea al partidului.Participanții ia adunare au trimis o scrisoare tovarășului Mihai Dalea prin care £1 roagă să accepte a candida în circumscripția lor electorală.

circumscripția electorală nr. 6 Turda pe tovarășul Janos Fazekas, secretar al C.C. al P.M.R.Ing. Gheorghe Crișan de la fabrica „Victoria socialistă", Gyorl Gavrilă. director adjunct al întreprinderii „1 Mâi"; operatorul chimist Ion Tăta- ru, inginerul Justin Rogoz de la uzinele chimice și alții au sprijinit cu căldură propunerea făcută și s-au angajat să contribuie prin întreaga lor activitate la înfăptuirea politicii partidului pusă în slujba construirii socialismului și a- părării păcii. Adunarea a trimis tovarășului Janos Fazekas o scrisoare, rugîndu-1 să accepte a candida în circumscripția electorală nr. 6 Turda.

lui regional F.D.P., drept candidat al F.D.P. în circumscripția electorală Constanța-est pe tovarășul Alexandru Bîr- lădeanu, membru al C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Inginerul Petre Țacu, directorul D.R.N.C., bătrînul muncitor din port Popa Ur- daș Gavrilă, mecanicul Preda Mihalache și ceilalți vorbitori au susținut cu căldură propunerea făcută și au exprimat angajamentul colectivelor din care fac parte de a întîmpina alegerile cu noi succese în înfăptuirea politicii partidului și guvernului. Participanții la adunare au trimis o scrisoare tovarășului Alexandru Bîrlădeanu prin care-1 roagă să accepte a candida în circumscripția lor e- lectorală.
ieri, membrul de partid de azi, este dorința de a merge mereu înainte, o veșnică frământare creatoare. Bucurîn- du-se de condițiile create de regimul nostru democrat- popular, el a căutat să-și perfecționeze tot mai bine cunoștințele profesionale, a urmat cursurile serale ale școlii medii tehnice de siderurgie de la Hunedoara, a urmat școala de maiștri și acum este student al Facultății de metalurgie din cadrul Institutului politehnic București. El știe că buna reușită a mașinilor și a utilajului depinde de calitatea oțelului și de aceea caută să ajute îndeaproape pe fiecare membru al brigăzii pentru ca munca să se desfășoare în cele mai bune condiții. Despre ajutorul primit din partea lui utemiștii Ravariu Dinei, Dră- ghici Radu, Oanca Dumitru pot spune multe lucruri bune. Datorită spiritului colectiv de muncă, brigada și-a îndeplinit planul pe anul 1960 la 24 decembrie, obținînd economii de

Aspect de la adunarea oamenilor muncii in cadrul căreia tov. Emil Stoic lăcătuș mecanic la uzinele „23 August", a fost propu» candidat a! F.D.P. in circumscripția electorală orășenească 21 â din Capitală, tn alegerile pentru Sfaturile Populare.
PREȘEDINTELE 
ÎNTOVĂRĂȘIRII 

AGRICOLEPe tânărul deș Gheorghe, jreșeâmtele întovărășirii agricole din Coci uda Mare, raionul Salcnta, oamenii din comuna lui, ca și din comunele învecinate, îl cunosc bine. îl stimează; de aceea, participînd la adunarea unde acesta a fost propus candidat din partea F.D.P. în circumscripția electorală regională 83 pentru alegerile de deputați în sfatul popular regional, toți au susținut cu căldură această propunere.In cea mai mare clasă de la noua școală de 7 ani din Cociuba Mare, cei peste 200 de participant; la adunare au ascultat cuvîntul reprezentantului F.D.P. care l-a caracterizat pe Hieș Gheorghe. De fapt n-au aflat despre el nimic nou. 11 cunosc din copilărie. A crescut doar sub ochii lor. De câte ori pruncul lui Ilieș-baci, cum îi spun localnicii, nu a mers în serile târzii să le vorbească despre avantajele lucrării pă- mîntului în comun, pe tarlalele mari, unite. De cîte ori nu l-au văzut în brigada ute- mistă de muncă patriotică participând la construirea școlii, la pietruirea drumurilor și de cîte ori nu i-a încântat cu vocea lui fermecătoare pe scena căminului cultural.Acum o săptămână, la a- dunarea întovărășiților, cînd Ilieș Gheorghe a foșt propus președinte al întovărășirii toți au primit cu căldură propunerea. Au țăranii muncitori multă stimă pentru el.— Avem toată încrederea — a spus Florian Popovici — că noul nostru președinte de întovărășire ne va reprezenta cu cinste în sfatul popular regional și va lupta cu hotărîre pentru îndeplinirea sarcinilor trasate de partid.— Susțin din inimă candidatura, tov. Ilieș — a spus învățătoarea Florica Herdean. El nu este numai un om de nădejde în întovărășirea agricolă ci și un tînăr gata să pună totdeauna umărul la activitățile obștești.După ce toți participanții la adunare l-au votat cu încredere unanimă, tânărul candidat s-a angajat în cuvinte simple dar pline de însuflețire, să muncească cu și mai multă dragoste în vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de partid pentru a nu desminți încrederea alegătorilor.D. GÎȚA
sute de mii de lei. La aceste realizări au contribuit și inovațiile lui Petric, printre care un interesant telescop-oglindă pentru controlul formelor înainte de turnare, inovație care asigură o reducere simțitoare a rebuturilor.Despre aceste succese ale lui Petric și ale tovarășilor săi, despre activitatea sa în cadrul mișcării pentru pace, despre dorința continuă de perfecționare, spiritul de responsabilitate și dragostea de muncă a candidatului propus, au vorbit cu dragoste tovarășele Hrițcu Eugenia, Gheorghe Nela, Manță Jeni, Mihai Elena, Buțuluc Teodora, Florea Sofica. Vorbitorii și-au exprimat încrederea că Petric Aurel va fi și de aici înainte un exemplu în muncă, luptînd pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid, că își va face pe deplin datoria de deputat, ajutînd cu forțele lui, mobilizînd cetățenii- la înflorirea Capitalei patriei noastre. B. DUMITRESCU

Muncitorii fabricii de țevi sudate din București, o nouă întreprindere industrială importantă apărută a- nul trecut pe harta țării, au primit joi după- amiază vizita a sute de alegători din întreg cuprinsul circumscripției electorale Colenti- na — muncitori de la întreprinderea Ceramica, de la Trustul Regional de construcții. cetățeni din cartier, muncitori de la G.A.S. Voluntari și țărani din comunele Afumați, Ște- fânești, Tunari și împreună. au hotărît desemnarea candidatului F.D.P. în circumscripția electorală Colenti- na în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională.Despre importanța actualelor alegeri aOM DE ȘTIINȚĂ ȘI CETĂȚEANîn după-amiaza zilei de 11 ianuarie, în sala de ședințe a sfatului popular raional s-au adunat cetățeni din circumscripția electorală nr. 13 din Odorhei pentru a desemna candidatul Frontului Democrației Populare în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Luînd cuvîntul, tovarășul Incze Gabor, membru al Consiliului regional al F.D.P. din regiunea Mureș -— Autonomă Maghiară a vorbit despre însemnătatea alegerilor de la 5 martie subliniind că în patria noastră, oamenii muncii — fără deosebire de naționalitate — iau parte activă la rezolvarea treburilor obștești. Vorbitorul s-a oprit apoi la realizările dobîndite de oamenii muncii din Odorhei sub conducerea partidului. în ultimii ani — de pildă — la Odorhei a fost rezolvată problema asigurării orașului cu energie electrică, a fost construită fabrica de utilaje fri- gorifere, s.au dezvoltat Fabrica de mobilă „Steaua Roșie" și Fabrica de confecții, s-a construit o frumoasă casă raională de cultură etc.în numele Consiliului regional F.D.P., tovarășul Incze Gabor a propus drept candi
EA DUCE ȘTIINȚA PE OGOAREDe multă vreme în sala căminului cultural din comuna Dăbuleni, raionul Corabia, nu fusese atîta animație cum a fost în după-amiaza zilei de 10 ianuarie. Peste 1.500 de colectiviști ce fac parte din gospodăriile colective din comuna Dăbuleni și din comunele învecinate s-au întâlnit aici pentru a propune în cadrul circumscripției electorale nr. 17 Bechetu, candidatul lor pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională. Tovarășul Grigore Dănuț, secretar al Consiliului raional F.D.P., după ce a vorbit despre caracterul profund democratic al alegerilor din țara noastră a propus candidat din partea F.D.P. în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională pe tovarășa inginer agronom Pa. raschiva Dumitrescu. Propunerea a fost larg susținută de către numeroși participant la adunare. Aproape toți o cunoșteau foarte bine pe tînăra ingineră care în ultimii doi ani, mai precis după terminarea institutului agronomic din București, i-a ajutat mult pe colectiviștii din Dăbuleni în lucrarea ogoarelor.Utemista Paraschiva Dumitrescu a dovedit mult spirit de organizare a producției agricole și, în același timp, inițiativă în antrenarea colectiviștilor pentru aplicarea regulilor a- grotehnice, pregătirea de cadre de brigadieri și șefi de echipe din rândul colectiviștilor, în scopul dobândirii unor recolte îmbelșugate, pentru dezvoltarea creșterii animalelor.

INO VA TOR ULvorbit tov. Ion Maieu, președintele Sfatului popular al raionului „1 Mai", membru al Consiliului F.D.P. al raionului „1 Mai“. Vorbitorul a trecut in revistă realizările obținute în ultimii ani de oamenii muncii din cuprinsul raionului, a- mintind, între altele, că au fast construite mari întreprinderi ca fabrica de țevi sudate, combinatul de mobilă de la Pipera și altele, ceea ce a făcut ca volumul producției industriale să sporească anul trecut de 4,2 ori în comparație eu anul 1950. Pași însemnați, a spus vorbitorul, s-au făcut și în direcția ridicării nivelului de trai. în ultimii ani s-au construit 3.900 de apartamente, au apă

rut cartiere noi ca Flo- reasca, Păsculescu Tei; s-au ridicat 4 noi școli, o casă de cultură. Circul de Stat și alte instituții social-culturale. în circumscripția electorală Colentina s-au construit modemul sp.tal de la Fundeni, o creșă și un cămin cultural în Cetatea Volum areas că și s-au e- fectuat importante alte lucrări eu caracter edilitar.Din partea Consiliului orășenesc F.D.P. vorbitorul a propus drept candidat pe tov. Ionel Răducan, strungar matrițer la Uzinele „Electronica", deputat în actuala legislatură.Susținând propunerea făcută, muncitorul Luca Victor de la Uzinele „Electronica" a ară

dat în circumscripția electorală nr. 13 Odorhei pentru a- legerile de deputați în Marea Adunare Națională pe tovarășul profesor dr. Andrasofszki Tibor, rectorul Institutului Medico-Farmaceutic din Tg. Mureș. El a scos in e- vidență activitatea rodnică a tovarășului Andrasofszki Tibor pe tărîm științific, medical și obștesc. Cei prezenți au primit cu însuflețire propunerea făcută.Muncitorul gaterist Lukacs Marton și tînărul inginer Pe- țan Ion au arătat că susțin cu căldură candidatura dr. Andrasofszki pentru că atât el cît și numeroși alți muncitori, Ingineri și tehnicieni cunosc rodnica lui activitate obștească. Ei s-au angajat în numele muncitorilor forestieri că vor lupta pentru utilizarea maximă a capacității de lucru a mașinilor, pentru valorificarea superioară a lemnului, pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost al produselor.Luînd cuvîntul în numele lucrătorilor pe tărîm sanitar tovarășul dr. Fodor Lajos, directorul Sanepidului, a subliniat că tovarășul dr. Andrasofszki Tibor este un luptător hotărît pentru înfăptuirea po
— Faptul că gospodăria colectivă „Timpuri Noi“ din Dăbuleni a obținut în anul trecut de pe terenuri nisipoase o producție medie de 2.000 kg. porumb boabe la ha., pe o suprafață de 421 ha, iar de pe alte 418 ha. o producție de 1.300 kg. grîu la ha., a spus printre altele brigadierul Ion Iepure, se datorește într-o măsură însemnată și tovarășei inginer Dumitrescu Paraschiva, care zi de zi ne-a împărtășit nouă, colectiviștilor, cunoștințe noi, pentru a putea smulge pămîntului roade cît mai bogate. Pentru calitățile sale de bun gospodar și activitatea neobosită în sprijinirea gospodăriei noastre colective, eu, a spus în încheiere vorbitorul, susțin din toată inima candidatura tovarășei Paraschiva Dumi. trescu.Și alți vorbitori ca Ștefan Delcea, Nae Netcu, Marin Marcu și alții au susținut propunerea făcută.Cuvintele participanților au constituit o manifestare a voinței lor de a traduce în viață sarcinile trasate de Congresul al IlI-lea al Partidului și de a întîmpina alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare cu noi succese în lupta pentru dezvoltarea agriculturii. socialiste. Cu aplauze puternice adunarea a hotărît ca tovarășa inginer agronom Paraschiva Dumitrescu să candideze din partea F.D.P. în alegerile de deputați pentru Marea Adu. nare Națională în circumscripția electorală nr. 17 Bechetu. V. ION

O vrednică muncitoare în circumscripția electorală regională ar. 135 Oltenița a 
ixt propusă candidatura tovarășei Ghergh-na Xegoiță, strungar la șantierele navale din Oltenița Ea este bine cunoscută atrt prm succesele z-lnice obținute in producție cit și pentru activitaiea ei ce inovatoare. Cele 4 inovații făcute anul trecut au adus intreprinderti ecoerr*. ce peste 70.000 lei. Al ?.tur. de alți muncitori cin întreprindere, ea poate fi văzută la repetițiile ecmpelcr art_sl.ee, ia diverse acțiuni obștești. De —a: mult tunp panoul de o- noare ai șantierelor navale găzduiește portretul acestei vrednice muncitoare.Tovarășii ei de muncă — mecanicul Marin Ciorscă, bo- blnatoarea Orta-ya Grigore și altti, au subliniat aceste calități la adunarea care a avut loc ia șantierele navale Oltenița, in care au propus-o drept candidat ai FDJP. pentru alegerile de deputați îp «farul popular regional.

ta: că comunistul Ione. Răducan este astăzi bme cunoscut tuturor alegătorilor din xrcumscr.pția CoienU- na aii: pettru munca cepusâ tn uzină, cit și pentru activitatea sa pe tăria obștesc- Pri- jna invenție și prima inovație, înregistrate la Uzinele „Electronica" au fost realizate de el. Anual, de pe urma inovațiilor și raționalizărilor sale. întreprinderea realizează economii tn valoare de un milion lei.Numeroși alți parti- dpanți au susținut cu căldură candidatura tovarășului Ionel Răducan. Adunarea a adoptat în unanimitate propunerea făcută. La sfârșit, candidatul a mulțumit alegătorilor pentru încrederea acordată.

liticii partidului, un Intelectual care desfășoară o vastă activitate științifică și o bogată activitate obștească.Și ceilalți cetățeni care au mai luat cuvîntul au susținut cu căldură propunerea ca tovarășul dr. Andrasofszki Tibor să candideze în circumscripția electorală nr. 13 Odorhei în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională; propunere care a fost adoptată în unanimitate de adunare.Tov. dr. Andrasofszki Tibor a mulțumit tuturor cetățenilor prezenți pentru încrederea acordată. Oamenii muncii par- ticipanți la adunare au ovaționat îndelung pentru P.M.R., organizatorul și inspiratorul mărețelor noastre victorii, ex- primindu-și hotărîrea de a munci cu și mai mult elan pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră. ST. NECANIȚCHI
SÎRGUINCIOASÂ 

Șl CU SIMT
GOSPODĂRESCAdunarea oamenilor muncii din circumscripția electorală nr. 293, la care au participat aproape 500 de cetățeni, a a- probat ca tov. Aneta Timaru să fie desemnată candidată F.D.P. în alegerile pentru Sfatul Popular al Capitalei. Propunerea a fost făcută de tovarășa Elvira Lob, secretara Comitetului raional al femeilor, membră a Consiliului raional F.D.P.Oamenii muncii din această parte a Capitalei o cunosc bine pe gospodina Aneta Timaru. Ea i-a reprezentat cu cinste în două legislaturi consecutive în organul local al puterii de stat. Cu sîrguință și simț gospodăresc, Aneta Timaru și-a îndeplinit sarcinile ca deputată în Sfatul popular al Capitalei, mobilizînd cetățenii la numeroase acțiuni de folos obștesc.înfăptuirile din această circumscripție, despre care au vorbit cu mîndrie numeroși participanți, oglindesc sintetic transformările importante ce au avut loc în acest raion al Capitalei. Azi întreprinderile din raionul V. I. Lenin produc mașini și utilaje, care în trecut se importau ; numărul medicilor este cu 30 la sută mai mare decît acela existent în întreaga Capitală în anul 1946.Numeroși participanți la a- dunare, printre care Alexandru Toma, președintele Sindicatului local tehnic administrativ, Viorica Toader, gospodină, Cristina Alexa, mecanic de bloc au susținut candidatura propusă și s-au angajat să participe la acțiunile întreprinse de deputății sfatului popular în scopul înfrumusețării continue a Capitalei patriei noastre.

în intîmpinarea alegerilor, 
noi succese în munca 

si învățătură!
J ■>

(Vmare din țag. l-a) publica noastră populară. Am intrat intr-o etapă nouă a dezvoltării țârii — etapa desăvârșirii construcției socialismuluiSe dezvoltă impeiuos economia patriei. înfloresc cultura și știința. Tot mai îndestulată devine viața poporului. Se îmbunătățește aprovizionarea cu mărfuri de consum. Zeci de mii de familii de oameni ai muncii s-au mutat in noile blocuri de locuințe construite din fon. durile slutului. Reducerile mărire de prețuri la vinzarea multor produse importante, concomitent cu sporirea salariilor și a pensiilor care au avut ioc in ultimii ani dovedesc odată mai mult că tot ce realizează poporul muncilor in lupta pentru dezvoltarea economiei este in propriul Iui folos.Cu adevărat părintească este grija cu care partidul, puterea populară înconjoară tânăra generație. Tineretului ii sin: asigurate toate condițiile pentru ași valorifica talentele și aptitudinile sale. împreună cu întregul popor, tineretul se bucură din plin de lumina științei și culturii.Poporul nostru știe că izvorul marilor succese dobîndite și chezășia înfăptuirii mărețelor obiective eoaiurate pentru anii ee vin. stă în conducerea de către partid, stă in politica înțeleaptă marxism leninist * partidului, a Comitetului său Central in frunte cu tovarășul Gheorghe Gbeor- ghiu-Dej. Actuala campanie electorală prilejuiește o nouă și puternică afirmare a ho. tărîrii poporului nostru de a și închina toate forțele înfăptuirii politicii partidului, hotărî- rilor istorice ale celui de-al UI-1C3 Congres al P.M.R., luptei pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră. Totodată campa. nia electorală- demonstrează Încă odată, cu tărie, adeziunea unanimă a poporului față 
de polii ica externă de pace a partidului și guvernului, politică bazată pe principiile leniniste ala coexistenței pașnice.Stabilind sarcinile ce revin U.T.M. ca organizație ce face parte din F.D.P. în legătură cu pregătirea alegerilor, ple. nara lărgită a C.C. al U.T.M. din 6 ianuarie a.o., a arătat că organizațiile U.T.M. din industrie, transporturi, construcții, trebuie să-și intensifice munca de mobilizare a tineretului în întrecerea socialistă, la lupta pentru creșterea producției și productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor. In fața brigăzilor de tineret și a posturilor utemiste da control stă sarcina de a-și mări aportul la lupta dusă do colectivele întreprinderilor pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor planului de stat pe anul 1961.Un complex școlar preventorialSîntetn eleve în clasa IX-a. Ne-arn cunoscut la Predeal, în această minunată stațiune climaterică a fost creat, prin grija partidului și guvernului, un complex școlar preventorial unde elevii au asigurate condiții optime de viață și învățătură, precum și asistența medicală necesară.în primul trimestru al anului școlar în curs, împreună cu noi au învățat aici încă 550 de copii al oamenilor muncii din diferite colțuri ale țării. Programul de învățămînt a fost astfel întocmit încât să putem să ne și odihnim.Am făcut în acest timp minunate excursii la cabanele din jurul Predealului, am vizitat Muzeul Peleș și Muzeul Doftana, precum și frumoasa noastră Capitală S&ptămînal, vizionăm filme în sala de

Primele zile ale noului an au consemnat șl primii fruntași In întrecerea socialistă. In Ca pitală ia F.R.B. in rîndul acestora se numără și tinerele fila toare Florica Radu și Elena Gherghina. Foto : N. SIELORIAN

Organele și organizațiile U.T.M. de la sate au datoria să-și intensifice munca politică în rîndurile tinerilor mo. bilizîndu-i Ia luptă pentru in1 tărirea ecoiiomico-organizato- rică a gospodăriilor colective, dezvoltarea continuă a sectorului socialist-cooperatist, pentru sporirea producției vegetale și dezvoltarea șeptelului.Brigăzile utemiste de muncă patriotică ișî vor spori contribuția ia lucrările de construcții industriale și social-cultu. rale. Ia acțiunile de ameliorare și redare de noi terenuri agriculturii, ia construcția de saivane și grajduri, la înfrumusețarea orașelor și satelor.Tineretul studios din școli și facultăți trebuie mobilizat să obțină rezultate cit mai bune la învățătură și în activitatea obștească.Campania electorală să fio nn prilej pentru mobilizarea maselor tineretului‘ ia înfăptuirea sarcinilor puse de partid, pentru lămurirea sistemului nostru electoral și a superiorității democrației socialiste asupra „democrației burgheze". popularizarea marilor realizări ale regimului democrat-popular, a drepturilor și libertăților de care se bucură tinerelul din Republica Populară Romină. In centrul întregii munci politice desfășurată in masele de tinerei organiza, țiile U.T.M. vor pune popu-< lari zarea concretă, documentată a sarcinilor și perspectivelor mărețe ce decurg din hotă- ririle Congresului ai IlI-lea al P.M.R.Organizațiile U.T.M. vor mobiliza tineretul să participe la adunările organizate de Consiliile F.D.P., la întîlnirile dintre candidați și alegători.Folosind asemenea forme și mijloace ca: adunările generale U.T.M. deschise, cercurile de învățămînt politic, joile tineretului, concursurile „Drumeții veseli", vizite la marile obiective industriale sau la unitățile agricole socialiste fruntașe, convorbiri cu muncitorii vîrstnicL organizațiile U.T.M. au datoria să-i ajute pe tineri să cunoască mai temeinic mărețele noastre cuce riri revoluționare, contrastul izbitor dintre realitățile vieții noastre noi de astăzi și viața chinuită a poporului și tineretului muncitor în timpurile întunecate ale orânduirii bur- ghezo-moșîereștLTineretul, alături de intre gul nostru popor, e hotărît «ă iniîmplne alegerile cu noi și noi succese în activitatea, lui creatoare pentru înflorirea patriei, astfel incit întreaga campanie electorală să constituie o puternică manifestare a unității de nezdruncinat dintre partid, guvern și .popor, o nouă manifestare a voinței maselor de a înfăptui mărețul program trasat de partid, de a lupta pentru victoria deplină a socialismului în R.P.R„ pentru triumful cauzei păcii.
«pectacole a complexului, iar în timpul liber mergem la club, în sala de sport, sau vizionăm programele transmise la televizor. Concursurile „Drumeții veseli" pe diferita teme și meciurile de volei între clase sau cu selecționata șoolii medii din localitate completează lista activităților extrașcolare. Tovarășii profesori și pedagogi se ocupă de noi cu multă grijă și atenție.Scriind aceste rînduri gândul nostru se îndreaptă cu recunoștință către iubitul nostru partid care, îngrijindu-se de sănătatea noastră, are în vedere și faptul că nu trebuie să rămînem în urmă la învățătură.

DOBRS MARIANA 
HlRLAV ELENA 

eleva

art_sl.ee


DE LA PRIMII PAȘI
in ultimele luni, mai cu seamă în timpul iernii, în raionul Titu din regiunea București au luat ființă noi gospodării agricole colective.Cum e șl firesc, în aceste unități agricole socialiste noi, au luat ființă, sub îndrumarea organizațiilor de partid, organizații de bază U.T.M. Mulți dintre membri birourilor U.T.M. nou alese au oare, care experiență în munca lor cu tinerii. Dar, în condițiile noi de organizare în producție a tinerilor în gospodăria colectivă, e nevoie să fie ajutați mai mult în această direcție. Experiența bună acumulată de birourile organizațiilor U.T.M. din gospodăriile colective mai vechi în organizarea muncii tinerilor tre. buie să fie larg cunoscută de către membrii birourilor organizațiilor U.T.M. din noile gospodării colective.In acest scop, Comitetul raional U.T.M. Titu a inițiat unele acțiuni bune care au dus la rezultate pozitive. Un prilej de răspândire a experienței înaintate în organizarea muncii în producție a tinerilor colectiviști l-a constituit „ziua secretarului*. La una din aceste zile comitetul raional U.T.M. i.a ajutat pe cîțiva secretari din gospodăriile colective mai vechi să-și pregătească scurte expuneri prin care să împărtășească concis și clar experiența lor, pentru a forma o bază de discuții. Alexandru Din- că. secretarul organizației de bază U.T.M. din G.A.C. „Dezrobirea muncii“-Titu a vorbit despre munca echipei de tineret. Vorbitorul a explicat cum s a constituit echipa într-o adunare generală U.T.M., cum a fost organizată munca tinerilor și ce rezultate au obținut ei. Dintr-un calcul simplu reeșea că echipa de tineret a obținut cu 300 kg grîu, cu 320 kg porumb și 250 kg floarea-soarelui mai mult la hectar decît media realiza, tă pe gospodărie. Secretarii U.T.M. din gospodăriile colective nou înființate au aflat de asemenea lucruri interesante despre brigada zootehnică de tineret de la G.A.C. Produlești, despre felul în care biroul organizației de bază U.T.M. de la G.A.C. Mircea Vodă mobilizează tineretul la muncă. S-au mai folosit și alte forme de răspândirea experienței bune. De e- xemplu, instructorii comitetului raional U.T.M., cum ar fi Ovidiu Negoescu, Dumitru Eadea șj alții au organizat cu sprijinul organizațiilor de partid din sectoarele lor de muncă — întâlniri ale secreta, rilor U.T.M. din gospodării colective mai vechi cu secretari de organizații de bază U.T.M. și șefi de echipe de tineret din gospodăriile colective noi.De asemenea, unii dintre activiștii comitetului raional U.T.M. au ajutat îndeaproape unele organizații U.T.M. din gospodăriile colective nou înființate să organizeze adunări generale U.T.M. deschise. La aceste adunări au fost invitați tovarăși din birourile organizațiilor de partid și din consiliile de conducere. Aceștia ]e-au vorbit tinerilor despre însemnătatea pe care o are pentru dezvoltarea și consolidarea

gospodăriei colective pârtiei, parea cu regularitate la muncă. despre sarcinile imediate care stau în fața colectiviștilor.Din cele arătate pînă aici rezultă că a existat o oarecare preocupare din partea co mitetului raional U.T.M. Titu în această direcție. Dar asta nu înseamnă că s-a făcut totul. Iată ce ne relatează tovarășul Vasile Mușetescu, secre tar al comitetului raional U.T.M.— Față de ritmul în care s-a lărgit și dezvoltat sectorul socialist al agriculturii la noi în raion, față de numărul mare de organizații de bază
Cum se ocupă 

comitetul raional 
U. T. M. - Titu 
de îndrumarea 
organizațiilor 

de bază din noile 
gospodării colective

U.T.M. care s-au creat în noile gospodării colective, am făcut prea puțin. La recenta plenară a sa, comitetul raional de partid a trasat comitetului raional U.T.M. ca sarcină imediată întărirea organizațiilor de bază U.T.M. din noile gospodării colective . în vederea participării active a tinerilor la consolidarea ra. pidă a acestor unități agricole socialiste tinere.Pornind de la indicațiile date de comitetul raional de partid, comitetul raional U.T.M. Titu a întocmit un plan de măsuri menit să ducă la consolidarea organizațiilor U.T.M. din noile gospodării colective, la răspîndirea experienței pozitive de organizare a muncii tinerilor colectiviști. Astfel, în două din zilele lunii ianuarie se va organiza la raion o consfătuire cu membrii tuturor birourilor organizațiilor de bază U.T.M. din gospodăriile colective. Secretarii U.T.M. din gospodăriile colective mai vechi, care îndeplinesc această funcție de mai mulți ani, vor face scurte expuneri pe teme ca : „Educația tinerilor în spiritul dragostei față de gospodăria colectivă", „Dezvoltarea și apărarea avutului obștesc — o sarcină de organizație*, „Cum s-a organizat munca în echipa de tineret din ca- j drul brigăzii statutare de câmp" ; „Aportul tinerilor colectiviști la dezvoltarea sectorului zootehnic" ; „Contribuția tinerilor din gospodăria noastră la ridicarea unor construcții zootehnice ieftine și trainice".De asemenea, în viitorul a- propiat se va organiza o consfătuire cu șefii de echipe de tineret din gospodăriile colective vechi. La consfătuire vor fi invitați și unii secretari ai organizațiilor de bază U.T.M. din gospodăriile colective noi In care sînt posibilități pentru înființarea unor asemenea echipe. Sub îndrumarea organizațiilor de partid, membrii birourilor

organizațiilor de bază U.T.M. din gospodăriile colective noi vor fi sprijiniți să facă vizite la gospodăriile coleetive mai vechi.Fără îndoială că aceste măsuri și altele pe care le va lua Comitetul raional U.T.M. Titu, vor duce la consolida, rea organizațiilor de bază U.T.M. din noile gospodării colective, la creșterea rolului lor în educarea tineretului în spiritul dragostei față de gospodăria colectivă. In același timp, însă. fiecare activist al comitetului raional, în frunte cu membrii biroului, trebuie să stea o vreme mai îndelungată în una sau două organizații de bază U.T.M., să-j ajute concret pe membrii birourilor U.T.M. în muncă, să le dea un sprijin calificat, competent în rezolvarea sarcinilor imediate pe care le-au pus în fața lor organizațiile de partid. O atenție deosebită trebuie să se acorde formelor și metodelor interesante, a. tractive prin care organizațiile U.T.M. din gospodăriile colective noi trebuie să-i educe pe tineri în spirit colectivist, să-i mobilizeze activ în muncă. în felul acesta organizațiile U.T.M, vor avea un rol din ce în ce mai însemnat în consolidarea noilor gospodării colective.NICOLAE BARBU

Spre inima fiecărui tînărCînd în adunarea generală s-a pus Ia vot cererea lui Gheorghe Bulboacă de a fi primit în U.T.M., utemiștii au votat cu toții pentru primirea sa în rîndu rile organizației, știau că Bulboacă mai are încă de muncit pentru a întruni toate acele calități care-1 situează pe un tînăr din zilele noastre în rîndurile oamenilor înaintați, dar mai știau că de la venirea sa în fabrică, cu ajutorul lor, el străbătuse un drum lung pe calea transformării sale. Și aceasta reprezenta pentru ei garanția că și de acum încolo acest tînăr va putea fi ajutat să se perfecționeze atît din punct de vedere profesional, cît mai ales ca om. Căci cum se prezentase el în urmă cu luni de zile, cînd se angajase în întreprindere ? Nu stă- pînea meseria, dar se purta de parcă nu exista filator mai bun ca el. Cine îndrăznea să-i facă observații ori să-i dea un sfat, se alegea cu vorbe de ocară, indiferent dacă era tînăr ca el, ori vreun meșter cu părul cărunt. în scurt timp devenise cunoscut: maiștrii căutau să scape de el, mutîndu-1 din loc în loc. tinerii muncitori îl ocoleau. Ba mai mult, în urma unor neglijențe șt a unor manifestări de indisciplină, cîțiva tineri propuseseră să i se desfacă contractul de muncă. Dar membrii biroului organizației U.T.M. și-au spus : Bulboacă e tînăr, n-are nici 18 ani. Trebuie să facem om din el ! Rozalia Baldue, secretara și Georgeta Neșulescu, membră în biroul U.T.M., au hotărît să se ocupe îndeaproape de el. Nu le.a fost ușor. Au trebuit să lupte cu îngâmfarea și cu lipsa lui de respect față de oameni. Dar au izbutit. Bulboacă a înțeles în cele din urmă multe lucruri, a început să fie mai receptiv la observațiile și sfaturile tovarășilor din jur. A devenit mai disciplinat, mai atent în muncă, nu se mai uita de sus Ia

tineri, el le căuta prietenia. Cind a cerut să fie primit în U.T.M., era <le acum bun muncitor, un membru activ al brigăzii utemiste de muncă patriotică și începuse să frecven teze cercul politic. Din primele zile după ce a devenit utemist a fost antrenat la viața organizației : a devenit ajutorul comandantului brigăzii de muncă patriotică, iar de curând a primit, sarcina de respon săbii al postului utemist de control. Toți sînt mulțumiți de felul în care-și îndeplinește sarcinile.Poate că lucrurile ar fi trebuit să se oprească aici. Doar utemiștii a- veau de ce să fie mulțumiți cu privire la evoluția lui Bulboacă : in locul tînărului care 1? dăduse de furcă în trecut, a apărut — fi

cele 4 organizații de bază U.T.M. cite cuprinde sectorul filatură al Uzinei textile „30 Decembrie*-Arad, se duce o muncă minuțioasă și sistematică de educare a tinerilor noi primiți în U.T.M. în anui care a trecut, rîndurile acestor organizații au crescut cu încă 40 de tineri, băieți și fete. Toți au simțit din primele zile de la intrarea lor în rin- durile organizației grija tovărășească a celorlalți utemiști care s-au a- propiat de ei cu căldură. înțelegîn- du-i, ajutîndu-i în direcția în care aveau mai multă nevoie. Firește că toate acestea s-au petrecut în procesul îndeplinirii primelor sarcini de organizație care le-au fost date în funcție de capacitatea fie. căruia, de posibilitățile lor de a le
Din munca organizațiilor de bază U. T. M. 

din sectorul filatură al Uzinelor textile 
„30 Decembrie" — Arad cu noii utemiștirește nu ușor și nu dintr-odată — un băiat inimos, un om de nădejde. Dar ei n au judecat așa. Chiar în adunarea de primire în U-T.M. j-au arătat către ce trebuie să tindă, ce cerințe mari are organizația față de el — ca și față <te toți membrii săi — ce înseamnă să devii „un luptător pentru cauza partidului", așa cum scrisese el în adeziune. Ei a înțeles că nu va putea face față acestor cerințe decît învățînd cu perseverență și folosind învățătura pentru a-șî îndeplini mereu mai bine sarcinile încredințate. Și iată-I pe Gheorghe Bulboacă învățînd : învață în cursul de ridicare a calificării profesionale, în cercul politic și în cursul de pregătire pentru școala medie Pe care vrea s.o urmeze de ia toamnă.Procesul de transformare trăit de Gheorghe Bulboacă nu este unic. în

duce ta bun sfirșit. Iată citeva exemple.La virsta de 19 ani, Marina Oro- ianu și-a început viața independentă odată cu intrarea in uzină. Pină atunci stătuse acasă și nu se interesase prea mult de cele ce se petrec în jurul ei. In uzină a descoperit o lume nouă, care o atrăgea nespus. S-a încadrat în viața colec tivului, care a ajutat-o să se ridice pină la înțelegerea a ceea cc cere societatea noastră de Ia un tînăr. Și a devenit utemistă. Printre primele sarcini pe care le-a primit a fost aceea de a citi, de a învăța. A rămas surprinsă. Numai atit se cere de la ea ? I s-a părut un lucru mărunt Dar utemiștii au ajutat-o să înțeleagă că un tînăr ai zilelor noastre, un constructor al socialismului trebuie să fie neapărat un om cult. Și Marina s-a apucat de citit

cu regularitate ziarele, cărți de literatură. Acum se pregătește pentru discuția finală în scopul obținerii insignei ..Prieten al cărții". Iar faptul că intre timp a devenit o bună dansatoare în echipa artistică, că face parte din brigada de muncă patriotică, că învață în cercul politic și urmează cursul de ridicare a calificării profesionale i se pare firesc.Livia Cuc a fost angajată ca îngrijitoare. Era o fetișcană cuminte și foarte sîrguincioasă. Locul care-i era încredințat strălucea de curățenie. A devenit utemistă și-și îndeplinea sarcinile de organizație cu aceeași conștiinciozitate. Cind își termina treaba insă se așeza lingă o filatoare și nu mal contenea pri. vind-o. Fetele o întrebau dacă i-ar place și ei meseria de filatoare, dar ea răspundea invariabil : „și cine să măture ? Doar trebuie făcută și treaba asta!“ Atunci cîteva utemiste au început s-o ajute, după lăsarea lucrului, să facă curățenie, pentru ca în timpul zilei să poată sta mai mult pe lingă mașini. înde- mînatecă șj pricepută, Livia a deprins ușor mișcările necesare Ia ringuri și cînd biroul U.T.M. a dis cutat cu ea să se înscrie ia un curs de calificare a găsit terenul pregătit. Cuc Livia a socotit o sarcină de organizație să învețe meseria de filatoare, să devină o muncitoare calificată.Dar despre care din cei 40 dc tineri primiți în anul care a trecut în rîndurile U.T.M., nu s-ar putea spun? lucruri asemănătoare ? înțe- legind că toți sînt la virsta cînd are loc procesul de formare a personalității lor, organizația U.T.M. s-a străduit să-i cunoască îndeaproape și, pe această bază, să.i ajute in direcția în care aveau mai multă nevoie — pentru a deveni adevărați constructori ai socialismului.MARIETA VIDRAȘCU

In ansamblul muncii e- ducative pe care o desfășoară organizația U.T.M, din Școala medie nr. 8 din Ploești, vizitele la Muzeul regional de istorie a partidului ocupă un loc Important In fotografie un grup de elevi vizitînd muzeul.
O adunare generală eficientă

Turnătoria de lingo- 
tiere din orașul Calan, 
cea mai modernă dc a- 
cest fel din țară, a in
trat în funcțiune doar 
cu cîteva luni în urmă. 
Ea a fost dată în pri
mire unui colectiv de 
turnători, în majoritate 
tineri, plini de entu
ziasm, dar cărora le 
lipsea experiența nece
sară pentru a face față 
acestei sarcini. Din a-

ceastă pricină procentul 
de rebuturi era ridicat. 
Organizația de partid, în 
cadrul unui complex de 
măsuri luate pentru a 
Temedia situația, a dat 
sarcină organizației
U.T.M. să organizeze o 
adunare generală U.T.M. 
în care să se discute pe 
larg problema calității 
lingotierelor. Adunarea 
a fost organizată și ea 
și-a dovedit pe deplin 
utilitatea, Utemiștii, că

rora nu le era indife
rentă această situație, 
au făcut numeroase pro
puneri, printre care or
ganizarea unui curs de 
ridicare a calificării, în
ființarea unor colective 
care să studieze căile 
de reducere a rebuturi
lor provenite de la tur
nare și posibilitățile îm
bunătățirii calității fon 
tei în cubilou etc.

După aplicarea în 
practică a acestor pro-

puneri, prin munca în
tregului colectiv, calita

tea lingotierelor turnate 
aici s-a îmbunătățit 
substanțial.

în luna decembrie 
procentul de rebut la 
lingotiere a fost redus 
cu 7 la sută față de cel 
admis, iar în primele 
10 zile din noul an, ca
litatea produselor a 
fost ți mai înaltăLAL ROMULUS

Briocdo de sudori condusă de Iile Alexandru de la Uzinele „Semănătoarea- a primit nu de mult Diploma de on«are a Comitetului Orășenesc U.T.M, pentru merite deosebite In muncă.

La învătămîntulpolitic U.T.M.In comuna noastră activează zece cercuri politice U.T.M. în care sînt încadrați aproape 300 de utemiști și tineri. Cum se desfășoară seminariile, cum studiază cursanții, cum aplică in viață cunoștințele acumulate slnt probleme de care comitetul nostru comunal se ocupă îndeaproape.Intr-o ședință de comitet ținută la deschiderea invățămîn- tului politic, noi cm ajuns concluzia că, în anul care trecut, lipsurile manifestate activitatea cercurilor politice datoresc in primul rînd membrilorU.T.M. De in această semi nariile anul acesta să participe și un membru al comitetului munal U.T.M.Și așa se petrec lucrurile. La primele seminarii, de exemplu, au luat parte toți membrii comitetului comunal, prilej ■lucru pe orientat discuțiile in seminarii spre marile transformări care

la a in se nouă, comitetului comunal aceea am hotărît ședință ca Ia toate ce vor avea loc cite co-
Cu acest remarcat ca un aproa-propa gândi știi aus-abun faptul că toți

au avut loc in comuna noastră in anii puterii populare, spre viața nouă pe care o duc țăranii < făcut a lă că is-a dat atenția cuvenită diului individual Din această pricină.rile politice de ia GA.C. „Gheorghe Dimitrov* și „1 Mai* au fost unii tineri care au veni* ia seminarii insuficient pregătiți. O vină au avut-o in a- ceastă privință și propagandiștii respectivi. Dar nu numai Comitetul comunal U.T.M. considerat că vinovate sint birourile organizațiilor de bază U.T.M. cin aceste gospodării, cere cu lăsat pină și mobilizarea cursanților ic invățămintul politic numai pe seama propagandiștilor. Bineînțeles că această stare de lucruri a fost aspru critcato. Comitetul comunal U.T.M. a indicat acestor două organizații de bază să analizeze in prima adunare generală cum se pregătesc utemiștii pentru cercurile politice pe care le urmează.Pentru a face cunoscută periența bună în munca îndrumare și control a vățămintului politic căpătată

colectiviști.i scos însă nu în toate Controlul la ivea- cercurile steal cursanților. in cercu-
ei. 
a 
Și

ex- de In-

de orgen zotic «ie bază U.T.M. de la G-A.C organizat o consfăti cretarii organizațiilor de U.T.M. Cu acest prilejPanaît, care răspunde de învățăminte! politic în biroul organizației U.T.M. ‘ ' — - -
re cj se- bezâ Radu

Propagandiști 
fruntași 

din Capitalăde ia G.A.C ..Fiiimon Sirbu”, a vorbit des- lor in munca invățămintului

PARTICIPANT!IA ÎNTRECEREA SOCIALISTAIdeea scrierii acestui articol la tribuna secretarului organizației de bază U.T.M. mi-a dat-o următoarea întîmplare : Intr-o ședință cu secretarii organizațiilor de bază U.T.M. din întreprinderea noastră un tovarăș nou în această muncă a ridicat următoarea problemă :— Avem sarcina să ne ocupăm de mobilizarea tinerilor în întrecerea socialistă. Dar de organizarea întrecerii răspunde comitetul sindieal. Nouă, organizației U.T.M. ce ne rămîne de făcut ?La noi, această problemă, s-a lămurit atunci, pe loc. Bănuiesc însă că ea preocupă și pe alți secretari ai organizațiilor U.T.M. De aceea, în acest articol mi-am propus să vorbesc, pe scurt, cum procedează organizația noastră de bază în această direcție.In sectorul nostru a devenit un obicei ca la fiecare început de lună comitetul sindical, biroul organizației U.T.M. și conducerea secției, sub conducerea de partid, să se pentru a discuta producție și a stabili obiectivele concrete ale întrecerii.Așa am procedat și la 1 ia"- nuarie anul acesta. Sarcinile de plan pe anul 1961 sînt sporite. Ținînd seama de acest fapt am considerat că mobilizarea tuturor forțelor pentru îndeplinirea ritmică a planului și la toți indicii, este primul obiectiv al întrecerii. în sectorul nostru toate operațiile care se fac urmăresc asigurarea securității transporturilor. De aici cel de al doilea obiectiv al întrecerii : asigurarea unei înalte calități tuturor lucrărilor efectuate de noi. Cel de al treilea obiectiv îl constituie : realizarea unui volum cît mai mare de economii. Toate acestea au fost discutate, odată cu planul de producție, într-o adunare cu toți muncitorii din sector. Pe baza sarcinilor de producție pe luna în curs cele trei brigăzi de producție ale tineretului din sectorul nostru țin scurte consfătuiri, în care-și Stabilesc angajamente economice concrete pentru luna în 
curs.

Practîca ne-a dovedit că o susținută muncă de agitație are o mare eficacitate în mobilizarea tuturor tinerilor la întrecerea socialistă. în acest scop noi confecționăm lozinci mobilizatoare, panouri cu o- biectivele concrete ale întrecerii, cu angajamentele luate de tinerii muncitori în producție.Organizația noastră de bază urmărește îndeaproape modul în care tinerii își îndeplinesc angajamentele. La sfîrșitul fiecărei săptămîni, împreună cu comitetul sindical și conducerea secției, are loc o scurtă analiză a felului în care se desfășoară întrecerea. Cu acest
Tribuna secretarului 
organizației de bază 

U. T. M.

organizației întrunească pianul de
prilej sînt stabiliți fruntașii din săptămîna respectivă, se iau măsuri pentru înlăturarea lipsurilor semnalate în desfășurarea întrecerii. în munca de urmărire a felului în care tinerii muncitori își îndeplinesc angajamentele luate în întrecere, noi am antrenat și postul utemist de control. în- tr-un raid făcut de acesta, de pildă, asupra calității produselor, s-a constatat că la montarea frînelor unii tineri nu respectau toate normele tehnice. Aceasta pentru a-și depăși planul cantitativ. Și în- tr-adevăr în săptămîna respectivă tinerii de aici ar fi putut fi citați printre fruntași pentru depășirea planului. Postul utemist de control i-a criticat însă pentru calitatea slabă a muncii lor. Noi am considerat totodată că o asemenea atitudine ridică o problemă mai mare, de conștiință. De aceea, în prima adunare generală U.T.M. lucrul a- cesta a fost serios dezbătut. Cu acest prilej s-a subliniat importanța întrecerii socialiste în mobilizarea tinerilor la îndeplinirea planului, rolul ei în dezvoltarea la tineri a trăsăturilor înaintate ca sim
țul de răspundere față de

bunul mers al producției, cinstea, spiritul de colaborare și ajutor tovărășesc etc.De asemenea noi ne-am preocupat mai mult și de stimularea tinerilor care se evidențiază în întrecere. O formă a stimulării este și aceea a panoului cu fruntașii săptămînii, afișat la începutul săptămîni. Dar ea nu singura. Fruntașilor în ducție le dăm menea întâietate ganizăm diferite ei sînt printre primii cărora li se oferă bilete la spectacole, invitații la diferite manifestări organizate de casa de cultură a tineretului etc. De asemenea, preluînd experiența unor organizații de bază U.T.M. din întreprinderea noastră, membrii biroului U.T.M. scriu cu regularitate la ziarul uzinei sau stația de radioamplificare articole despre fruntașii secției noastre.Nu aș vrea să se înțeleagă din cele spuse pînă acum că noi nu ne ocupăm și de... codași. Gazeta satirică pe uzină, gazeta noastră de perete, ca și gazeta postulai utemist de control pot depufie trăsurii elocvente în această privință. Am fi bucuroși să a- flăm, prin intermediul ilarului, și experiența altor 'organizații de bază ,U.T.M. în a-, ceasta problemă.

ore exoerienta de îndrumare c politic U.T.M. „înaintea fiecărei adunări generale - spunea el - propagandistul informează pe scurt cum s-a desfășurat ultimul seminar, cum s-au pregătit tinerii, cine a dat cele mai bune răspunsuri. De asemenea, membrii biroului U.T.M. controlează cum studiază cursanții, ii ajută în întocmirea conspectelor. în felul acesta a crescut continuu calitatea seminariilor ținute*. Pe marginea celor spuse de Radu Panaît s-au pus întrebări și s-au purtat discuții interesante și instructive.Un schimb de experiență a- semănător am organizat și între propagandiști. Olga Stoi- chiță este considerată cea mai bună propagandistă din comună. Ea a împărtășit celorlalți propagandiști din metodele ei arătînd cum îi ajută pe cursanți în conspectarea materialului bibliografic, cum organizează orele de consultații, cum folosește materialul ajutător — grafice, citate din ziar, fotomontaje — pentru a adinei șl a face mal înțeleasă problema pusă în discuție.Șl în viitor ne vom ocupa cu acelaș Interes de îndrumarea activității cercurilor, contribuind în felul acesta la înarmarea utemiștilor cu temeinice cunoștințe politice.COSTEA D. GHEORGHE, 
secretarul comitetului U.T.M. 

din comuna Cuza Vodă, 
raionul Călărașifiecărei este pro- ase. or-decând excursii,
Cabinetul 

propagandistului

GHEORGHE MARINESCU j 
secretarul organizației de baza 
U.T.M., Centrul II vagoane, 

Atelierele C.F.R. „Grivița Ro- 
șie”-București

Din inițiativa organizației 
de partid, in întreprinderile 
textile din Galați a luat fiin
ță de curînd un cabinet de 
consultații pentru propagan
diștii cercurilor de învăță- 
mint politic. Cabinetul 
dotat cu o bibliotecă 
înzestrată cu literatură 
litică și ideologică. In el se 
găsesc de asemenea grafice 
explicative despre prețul de 
cost și productivitatea muncii, 
planșe despre mecanismul 
plusvalorii etc. Aici, propa
gandiștii cercurilor și cursu
rilor politice U.T.M. primesc 
îndrumări prețioase pentru 
munca lor, fac un larg 
schimb de experiență în ve
derea îmbunătățirii activității 
cercurilor pe care le conduc. 
Folosind materialul demon
strativ existent la cabinet, 
propagandiștii utemiști au 
posibilitatea de a face expu
neri și seminarii mai intere
sante, mai aprofundate, mai 
strîns legate de viață.

este 
bogat 

po-

Acțiuni
Ca de obicei în satul Copal- 

nic, raionul Lăpuș, regiunea 
Maramureș, serile de iarnă se 
petrec frumos.

Acum, tinerii din sat au timp 
suficient să poată citi, să vizio
neze filme și să pregătească di
ferite spectacole. In urmă eu 
cîteva seri pe scena căminului 
cultural din sat a fast prezentat 
de către echipa de teatru locală 
piesa „O seară de toamnă" de 
Ștefan Tita, la care au asistat a- 
proape 300 de țărani muncitori.

variate, bogate în
Intro altă seară s-a prezentat 
recenzia romanului „Bătălie în 
marșu de Galina Nicolaevna.

Dar la care dintre activitățile 
ce se organizează aici să te re
feri mai intîi ? Se învață cîn- 
tece, poezii, dansuri, se fac că
lătorii imaginare pe hartă pen
tru o cunoaștere mai amănun
țită a regiunii, a bogățiilor și 
frumuseților țării noastre, discu
ții la cercul literar, repetiții 
pentru pregătirea programelor 
artistice în cinstea alegerilor. Nu

NICOLAE DESPAUzina „Tudor Vladimirescu"

ELENA OSTAFIIndustria Bumbacufcl

NICOLAE POPIȘTEANU. Uzinele „Timpuri Noi“

IOANA LECA
Filatura „Dacia"

conținut
lipsesc din programul de 
tate al căminului diferite 
rințe cum a fost aceea 
planul de electrificare a 
ori informări politica, 
situația interni și 
țională. Toate alerte 
și variate acțiuni---- , „
seară ia cămirud cultural sta 
mare număr de tineri, care U 
petrec timpul liber in mod plin 
cut și educativ.

V, MOINEAGV



„Corijenții la ...calitate 
au trecut examenul„Corljenți la ...calitate", așa se intitula articolul publicat în „Scînteia tineretului" nr. 3543 din 6 octombrie 1960. în care tinerii de la Fabrica de încălțăminte „Ștefan Gheorghiu" din Capitală erau criticați pentru slaba calitate a produselor pe care le fabrică.în articol se arăta că strădania colectivului de aici de a produce mai multă încălțăminte în modele din ce în ce mai frumoase, nu a ținut pasul și cu exigențele, în continuă creștere, ale cumpărătorilor. Cu alte cuvinte, calitatea produselor nu era cea dorită.Desigur, aceasta era o chestiune care nu putea fi trecută cu vederea. Iată de ce tinerii au socotit, necesar ca problema calității produselor să constituie obiectul unei largi dezbateri într-una din adunările generale ale organizației U.T.M.— De bună seamă că cum- dreptate. Cu a- început cuvintul participanți au analizat care au făcut rămâneri

respectului față de marca fabricii lor. Să nu-i fie indiferent niciunui tinăr dacă fabrica produce încălțăminte de calitate necorespunzătoare și să considere ca o datorie de onoare a fiecăruia grija permanentă pentru a asigura oamenilor muncii frumoasă, de calitate.Dezbaterile S-au făcut puneri, s-au dat sugestii care au constituit punctul de plecare al unui plan de măsuri. Astfel, cu ajutorul organizațiilor . de partid din secții, maiștrii au acordat o atenție mai mare repartizării muncitorilor în producție ținînd seama de gradul de pregătire profesională a fiecăruia.

încălțăminte cea mai bunăau durat mult, numeroase pro-

părătorii au ceasta și-au mulți tineri discuție. Ei larg cauzele se înregistreze urmă în ceea ce privește calitatea produselor.în ultimii ani, în întreprindere au venit mulți tineri, dintre care unii fără o pregătire profesională temeinică. Ei au învățat să lucreze, însă cînd era vorba de operațiuni care necesitau o calificare mai înaltă, dădeau lucru de calitate necoresipunzătoare. Alții, deși aveau o pregătire corespunzătoare, nu dădeau atenția cuvenită calității produselor, lucrau de mintuială. Mulți tineri nu făceau aproape nimic pentru ridicarea calificării lor profesionale.— Cine poartă răspunderea pentru aceasta ? — s-au întrebat tinerii. Firește, că în primul rînd fiecare dintre noi, la locul nostru de muncă, și-au zis ei, deoarece de modul cum este executată fiecare operațiune depinde calitatea produsului finit. Este necesară o mai mare exigență față de propria noastră muncă, un autocontrol C'-t- nu-j și coi

la pe sâ in

Pe urmele 
materialelor 

publicate

Au fost luate o seamă de măsuri pentru a da posibilitatea maiștrilor să se ocupe mai mult de calitatea produselor, de îndrumarea tinerilor și organizarea muncii lor.Lipsa de grijă pentru ridicarea calificării profesionale a fost considerată de către adunarea generală ca principala cauză care a făcut ca unii tineri să dea produse de calitate inferioară. Pentru a-i a- juta practic pe tineri în procesul muncii, organizațiile U.T.M. de secții au propus maiștrilor ca tinerii care a- veau nevoie de o îndrumare și o supraveghere permanentă să fie repartizați pe lingă muncitori cu o înaltă pregătire profesională, pentru ca aceștia să-i ajute în mod direct la ridicarea calificării lor. Tov. Olga Păduraru, de pildă, se ocupă cu multă dragoste de ridicarea la locul de muncăEugenia Penes Găesirghe. iar tov.

sului de producție — cusut garnituri și cusut plute.Măsuri asemănătoare au fost luate în toate secțiile fabricii. Mulți tineri care cu cî- teva luni în urmă dădeau produse de calitate necoree- punzătoare au ajuns astăzi fruntași în producție și se bucură de stima și dragostea întregului colectiv pentru calitatea muncii lor.Comitetul U.T.M. și-a dat seama că un mijloc important pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale tinerilor îl constituie răspindirea experienței înaintate. In a- cest scop, cu ajutorul comitetului de întreprindere au fost organizate schimburi de experiență între brigăzile deproducție. Astfel tinerii din brigada de la secția croit, condusă de tînărul Dima Va- sile, care prin munca depusă au reușit să devină un colectiv de muncă fruntaș, au împărtășit din experiența lor tinerilor din brigada condusă de Radu Iulian. Cu acest prilej tinerii din brigada lui Radu Iulian au luat hotărârea ca, prin rotație, să meargă să lucreze în brigada fruntașă pentru a-și însuși metodele de muncă ale tovarășilor lor. Dobrescu Petre și Popa Alexandru au lucrat timp de două săptămâni în brigada lui Dima. Aici, ei au învățat cran să-și organizeze munca, să combine tiparele de croit pentru a da încălțăminte de bună calitate și pentru liza, în același timp și mii, ajungînd astfel să tueze astăzi printre fruntași din fabrică.Măsurile luate pentru spori exigența de propria lor muncă, pentru a-i ajuta să lucreze mai bine, a făcut ca în ultima vreme tineretul să fie ■ tot mai rar prezent Ia vitrina de rebuturi a fabricii. Totodată.trecut »-* inregistrat o ir=âtâț«re «imvtoare a calități; încălțămintei. întreprinderea nemaiprimind reclamații din partea beneficiarilor.Cu toate rezultatele obținute, apreciem însă că în ceea ce privește ridicarea calificării tinerilor muncitori, s-a făcut încă prea puțin. La cursurile de ridicare a calificării profesionale organizate abia s-au ținut două lecții. Ele nu se desfășoară după program bine stabilit și întotdeauna sînt invitați predea lecții cei mai bunigineri și tehnicieni din fabrică. Numai acordînd atenția cuvenită ridicării calificării profesionale a tuturor tinerilor muncitori, organizația U.T.M. va contribui din ce în ce mai mult la continua îmbunătățire mintei ce bricâ.

Baschet

— Cine— Aici Vedeți ce casă ca a
Palatul de cultură din Brașov susține o vie activitate prin ce-‘e 7 cercuri ce funcționează aici, lată cițiva tineri din colectivul cercului ăe dansuri popule -e, in timpul unei repetiții.Foto : V. ARiCESCUA III-a sesiune a Cenușiei de colaborare tehnico -științilica intre R. P. Rusina și R. D. Vietnam

Cine locuiește aici?
(Urmare din pag. l-a)coțat pe casa lor nouă și cioplește cu tesla.Curînd (în citeva luni) se va schimba ceva. Copilul va sta cu nasul lipit de geamul ferestrei mari de la casa lor □ouă și va privi afară la vechea poiată din care a plecat familia lor ca să se mute în- tr-o casă nouă, ca să aibă mai multă lumină, mai mult spațiu, ca să fie mai cald și mai frumos, ca să poată să crească altfel de cum au crescut părinții lui. *aici ’Păuna Marin Istă stă casa are ? Mai rar ____ ___ lui—De fapt acum pe locul acesta nu se află nimic, ci e doar terenul rezervat locurilor de casă pentru tinerii colectiviști din Băbiciu. raionul Caracal, regiunea Oltenia.Discuția aceasta va avea loc într-un viitor apropiat, cînd aici își va fi ridicat casa lui nouă Păuna Marin, cel care abia acum s-a însurat tot cu o colectivistă, cu Petra.

a rea- econo- se si- tineriiatinerilor față

cros. Ec șf—n dat seama cu acest prilej și mai mult de necesitatea ca organizația U.T.M. să intensifice munca de educare a tinerilor în spiritul unei înalte conștiințe muncitorești,
■am

calificării a tinerelorX Petra a-țj Dc~*Ci—Lfxâr.. “erelor Elena Bota și Lidia Ciobanu. Fiind ajutate și îndrumate continuu, a- ceste tinere au reușit să execute în mod corect două operațiuni importante ale proce-

Minoră fată, mîndru port

un nu să in-

a calității încălță- se produce în fa-C. BANCILA

In cursul lunii ianuarie 1961 a avut loc la București cea de-a 3-a sesiune a Comisiei de colaborare tehnico-științi- fică intre Republica Populară Romînă și Republica Democrată Vietnam.La sesiune s-a examinat îndeplinirea hotăririlor adoptate anterior de Comisie și s-au luat o serie de noi hotărâri în vederea lărgirii și intensificării in cor. un uare a colaborării tehmco-șuințifice între cele două țâri.Protocolul semnat la 11 ianuarie 1961 prevece că Republica Populară Ror-rină va a- ccrda ajutor tehnico-șumțific Republici; Democrate Vietnam ma; ales in probleme de silvicultură, ale industriei materialelor de construcție, producției sodei, culturii porumbului hibrid, ale ocrotirii sănătății publice etc.Republica Democrată Vietnam va acorda ajutor tehn;- co-științific Republici; Populare Române mai ales in problemele privind protecția materialelor și aparatajului electric in condiții climatice tropicale, acțiunii apelez marine asupra instalațiilor din porturile maritime, producția și recoltarea plantelor medicinale, producția obiectelor de artizanat etc.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă de sinceră prietenie și intr-ajutorare frățească.Protocolul a fost semnat: din partea romînă de tovarășul Anton Constantinescu, adjunct al ministrului Industriei Petrolului și Chimiei și din partea vietnameză de tovarășul Dang Viet Chau, vicepreședinte al Comitetului de stat al Planificării.

Simbâtă teara in rola •portu
rilor de la Floreaxm, echipe fe
minină de baschet Rapid Bucu
rești debutează ia . competiție 
„Cupa campionilor europea:~ 
intiln.nd iormcția A-
cadenuk-i arșocie. i

a<tep*ală cu mare interes de «- 
motorii de •port buroreșteni. 
Echtpc ocrpete cuprinde o terie 
de jucătoare de caloure recunos
cută ca Elesievicz, Lrbsntak, 
Mițula, Nartoicska p altele te- 
lecționale ia repetate rinduri ia 
reprezentatita țârii. Jocul t» fi 
condus de Dacidsoa 
ți Kristoc (R. P. Bulfanaj.

Un muzician belgian îmi po
vestea anul trecut cit este de 
greu pentru un tînăr instrumen
tist din țara iui să-și găsească 
întrebuințare într-o orchestră 
simfonică. Mi-am amintit de 
aceasta de curînd, cînd dirijo
rul Paul Popescu mi se plîngea 
că la noi orice tînăr talentat 
este „înghîtit“ de îndată de una 
din orchestrele simfonice din 
țară. Este și asta o problemă —- 
să găsești cadre pe măsura do
rinței de muzică a poporului 
nostru — dar cit și-ar dori mu
zicienii din țările capitaliste o 
asemenea „problemă4* în locul 
groazei de ratare pe care o poar
tă în suflet fiecare instrumentist 
de valoare !

Și iată î,. că la noi, în Bucu
rești s-a născut, odată cu primele 
zile aleanului 1961, o nouă or
chestră. A apărut din sinul re' 
putatului Ansamblu al U.T.M., 
aș spune pe tăfcute, fiindcă nici 
măcar programul de sală nu a- 
trăgea atenția că este vorba de 
primul concert simfonic, visat 
și așteptat luni de-a riadul de 
tinerii muzicieni amatori ! Pu
țini dintre ascultătorii prezenți 
cunoșteau biografia orchestrei 
care-și făcea debutul în acea 
seară : luni de repetiții zilnice, 
cite patru sau cinci ore în șir, 
studierea perseverentă, încăpățî 
nată, a fiecărui pasaj dificil, de 
zeci și zeci de ori (uvertura 
„Ruslan și Ludmila6* de Glinka 
a figurat în programul de repe
tiții aproape un an), atmosfera 
entuziastă pe care o întîlneai 
nu numai la membrii orchestrei 
fi la dirijor ci și la conducerea 
ansamblului („grupul entuziaști
lor** cum îi spune Paul Popes-

Box

In mia ctuixjuoi ,C F.R. Gri* 
viu Rone- svea loc 
că dimineața 4e 1> ora lt • 
rtuniunr de box în radrot cârr-a 
vor evolua puplifd de la Pro
gresul, S.P C_ Rapid și Gr t *a 
Roșie. Din program se 
întîlninle : T. Crînxași—I Do- 
bre ; Gh. Tina^e—Gr. Dn.*-* ; 
Fi. Onisei—St. Comarowu șt C- 
Crudu—Ion Ion

Realizări ale brigăzilor utemiste 
de muncă patrioticăMobdizați de organizațiile U.T.M., membrii celor 1463 brigăzi utemiste de muncă patriotică de pe cuprinsul regiunii Suceava, au obținut în cursul anului 1960 însemnate realizări.Printre lucrările de folo6 obștesc mai importante, realizate de tinerii brigadieri ai muncii patriotice, se poate vorbi de contribuția adusă la ameliorarea și redarea agriculturii a 4.154 ha. teren, cu-

ratarea a 50.230 ha peșune, insilozarea a 4.041 teme furaje, strângerea unei cantități de 9.676 kg semințe forestiere, împădurirea unei suprafețe de 2.074 ha. și altele.în aceste acțiuni s-au evidențiat organizațiile U.T.M? din Taioanele Dorohoi. Fălticeni, Botoșani, Gura Humorului, Cîmpulung. 8. SIGI 
funcționar

născut o orchestră
de tinereti

eu) în frunte cu Marin Constan
tin...

...Dar firește, datele „biogra
fice- nu ar fi putut scuza o ma
nifestare muzicali necorespunză
toare. Din clipa în care dirijo
rul a ridicat bagheta, argumen
tul hotărîtor devenea calitatea 
muncii artistice. Cronicarul o- 
bișnuit să surprindă lesne gre
șeala, aștepta cu inima strînsă, 
căci nu i-ar fi făcut deloc plă
cere să consemneze deficiențe pe 
care singur entuziasmul nu le 
poate remedia...

Din fericire treaba cronicaru*

— prin acordajul îngrijit și ex
presivitatea unor pasagii canta
bile. Nu o dată, mai ales în 
uverturile ,,Egmont“ de Beet
hoven și „Ruslan și Ludmila" 
de Glinka, ea și în părțile or
chestrale din cantata de Haendel 
și ariile de Rahmaninov, Mus
sorgsky și Mozart, echilibrul re
marcabil al orchestrei amintea 
nivelul profesionist și câteodată 
îl depășea prin acel atribut pe 
care cîteodată I am dori mai 
evident chiar ți la unele for
mații consacrate : totala dărui
re artistică !

Formala simfonică 
a Ansamblului artistic al U. T. M.

a fost, din acest punct delui
vedere, plăcută. Desigur, tînă- 
ra orchestră de amatori (mem
brii formației nu depășesc me
dia de vîrstă 20 dc ani), nu 
poate evita unele imperfecțiuni 
inerente începutului ; un oare
care decalaj de valoare la instru
mentele cu coardă, o frazare 
„dreaptă", cam abruptă, uncie 
scăpări la cite o intrare sau la 
un pasagiu solistic... Dar sînt 
sigur că nici cel mai exigent 
dintre ascultători ti era dispus 
să caute „nod în papură" cîtă 
vreme întregul ansamblu se ară
ta fermecător prin unitatea lui 
obținută cu atîta trudă, prin a- 
tenția maximă a fiecărui instru- 
mentist, prin frecventa precizie 
a atacului — concert-maestru] 
de 24 de ani se arăta a fi un 
adevărat animator al formației

săAuditoriul a avut prilejul 
asculte împreună cu orchestra, 
impecabilul cor dirijat de Marin 
Constantin. Palmaresul lui, ca și 
al întregului Ansamblu al Uni
unii Tineretului Muncitor, cu
prinde premii și distincții de 
prim ordin obținute la Berlin, 
București, Moscova și Viena. 
Dar lată că măiestria lui în in
terpretarea cântecelor de masă,
— pe care o regăsim ascultînd 
fragmentul coral simfonic „Gri- 
vița Roșie» de George Bazavan
— se completează acum cu ui
mitoarea strălucire și robustețe 
a interpretării unui clasic ca 
Haendel. ,,Oda bucuriei4*, pe care 
corul, împreună cu una din so
liste, Mii ca Nistor, o mai cîn- 
tase recent, alături de orchestra 
medicilor, a răsunat și de astă 
dată eu o strălucire impecabilă

care permitea urmărirea pînă 
capăt a polifoniei. Dacă uneori 
sonoritatea corului umbrea con
tribuția solistică, aceasta se dato
ra mai ales faptului că glasul cu 
timbru minunat a] Milcăi Ni st or 
nu are încă posibilitatea să stră
bată sălile mari, modelindu se 
totodată prin complicatele șer- 
puiri ale muzicii. Cea de o doua 
solistă. Elena Simionescu, are 
un glas de soprană promițător și 
un stil în formare, care se va 
acomoda cu timpul mai bine 
partiturilor complexe.

Spre sfîrșitul concertului as
cultătorii l-au aplaudat pe unul 
dintre foștii membri ai Ansam
blului U.T.M. care și a început 
aci, cu ani în urmă, o carieră 
plină de mari succese : Dan Ior- 
dăehescu. Baritonul nu s-a aflat, 
din păcate, în cea mai bună dis
poziție vocală. Aceasta însă nu 
a redus semnificația prezenței 
sale în mijlocul orchestrei înce
pătoare, iar aplauzele calde ale 
publicului au știut să sublinieze 
în primul rînd acest eveniment.

Primul concert al celei mai 
tinere dintre orchestrele noastre 
a fost trecut cu bine. Scăpat de 
emoțiile celni dinții examen pu
blic, dirijorul Paul Popescu 
(căruia îi revine, firește, un me
rit important în realizarea suc- 
cesuâui) se gîndește acum la ac
tivitatea viitoare a formației 
simfonice, care urmează să se 
desfășoare cu regularitate, la un 
nivel artistic tot mai ridicat. Di
rijorul se arăta optimist și îna
inte de concertul de luni seara: 
acum optimismul său are teme
iuri și mai solide.

ta

IONEL HRISTEA

De fapt lucrurile s-au petrecut așa : Marin și Petri lucrau în aceeași echipă și - nu știu cum s-a făcut că lumea i-a putut vedea mereu mai des împreună. Pe urmă, fără pețitori, fără „tratative” intre socri cei doi s-au căsătorit și gata.Cînd s-au însurat amîndoi s-au gindit la casa lor nouă, și-au imaginat-o și-au împodobit-o, au așezat-o cu fața la răsărit, și-au pus niște ferestre mari și vopsite, și-au învelit-o cu țiglă, și-au făcut n.ște camere mari și lumi- mase pe care le-au mobilat și le-au împodobit cu covoare frumoase, și-au pus într-un colț un aparat de radio, intr-altul un leagăn pentru copil. N-a mai rămas decît să treacă la fapte. Primul și cel important fapt pe care făcut amândoi pentruma:
1—3U

casa lor nouă a fost că â® muncit sirguincios la goșpo-* daria colectivă, și și-au asigurat un venit cu care se pot apuca să-șl construiască 0 casă așa cum și-o doresc ei.— La primăvară încep !...— Să fie într-un ceas bun]
★Drumul în viață al tînăru** lui colectivist începe simplu, într-o seară de vară (de toamnă, de primăvară, n-ara importanță) cînd, stînd de vorbă cu fata ce-i e lui dragă, pun amîndoi la cale unirea lor într-o căsnicie care să fje așa cum și-o doresc ei.- Și in afară de ei, nimeni nu poate să răstoarne aceste planuri. împlinirea dorințelor pentru o viață prosperă, îmbelșugată este înscrisă în statutul gospodăriei colective, este cuprinsă în planurile da perspectivă ale gospodăriei, este ‘ țelul comun al întregului sat, și nu-ți trebuie decît două brațe care să muncească cu râvnă și un suflet cinstit și înaripat, pentru ca gospodăria să-ți dăruiască bel- ?ugul- - - XȘi totuși nu doar două brațe pot să asigure tinerei perechi viața ce și-o visează.Brațele lor harnice nu sînt decît o mică parte din sute și mii de brațe care-și unesc puterea pentru acelaș scop. Belșugul tinerei perechi de colectiviști izvorăște din roadele mereu mai bogate ale muncii întregului colectiv pentru ca avutul comun să crească, pentru ca din avutul acesta comun să se poată repartiza fiecăruia în fiecare an mai mult.

★Treci prin fața miilor do case ale tinerilor colectiviști, prin fața căminelor a mii de tinere familii, tinere și prospere.— Cine stă aici ? întrebi.— Oameni tineri și fericiți 1 Cei care s-au însurat „fără zestre
Procedee avansate de

re-
•e extind pro-

Pen-

întreprinderile dinIn
giunea Pjovști 
<«deele tehnice avansate.
tra a obține o productivitate 
sporită la turnarea pieselor din 
oțel, necesare confecționării u 
tilajului petrolier și pompelor 
de injecție, colectivele uzinelor 
.1 JUr-Ploiești. „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej* din Tîrgoviște și 
,,I. C. Frimu- din Sinaia extind 
turnarea în forme întărite cu bi
oxid de carbon. Prin aplicarea 
acestui procedeu modern, turnă
torii de la uzinele amintite au 
redus timpul de uscare a for
melor la 50—60 de secunde,I

I

muncă
fiți de 4—5 
rea vechilor 
ți realizează 
dimensiuni 
cele ale pieselor prelucrate. Pre
lucrarea pieselor este astfel mult 
ușurata. Totodată turnătorii au 
economisit astfel 100 tone de 
oțel.

ore cit dura usca- 
fortne în cuptoare, 
piese turnate în 

mai apropiate da

••

...și în curînd măsurile !
Noi tractoare rominești în drum spre ogoarele patriei.Foto : AGERPRES

Cinematografe
C’ilecui Mării (film tehnico- lor;: Sala Palatului R. P. Romt. ne; Hovanscina: Republica; Alerg 

după o stea: Patria; Soldați jără 
uniformă: București înfrățirea între popoare; Scrisoare neexpe
diată: I. C. Frimu. Gh. DojaMiorița; Doctorul Soim: Maghe- ru, Maxim Gorki, Donca Simo, 1 Mai; Batalionul negru: V, A- lecsandri, Lumina (de la orele 9,30 pînă la 13,15 rulează în continuare), 8 Martie, Libertății; 
Medicul și vraciul (cinemascop); Elena Pavel, Al. Sahia; Confi
dentul doamnelor: Centra! ;
Război și pace (ambele serii): Victoria; Doamna cu cățelul: 13 Septembrie, Cultural; Hocheistul 
de rezervă: Timpuri Noi (rulează în continuare de la orele 10 la 21); Pescuitori în apă tulbure: Tineretului, 23 August; Nopțt 
albe: Al. Popov (rulează de la orele 10 la 21 în continuare); 
Primăvara — nu aștepta luna 
mai: Grivița; Haiducul de p* 
Ceremuș: V. Boaită, 30 Decembrie; In umbra legii: Unirea.; 
Eugenie Grandet: Const. David; 
Bădăranii: Boleslaw Bierut: Rose, 
marie: Flacăra, Ilie Pintilie, Vols ga; Melba: Arta; Șapte mirese 
pentru șapte frați: Munca; Pe 
cărările junglei: T. Viadimirescu: 
Să prețuim Iubirea: Moșilor M. Eminescu; lize: N. Bălcescu, B. Delavrancea; Normandie Niemen: Popular; Prințesa cu steaua de 
aur: G. Coșbuc; Dincolo de ori. 
zont: G. Bacovia; Oameni șl 
lupi: 16 Februarie; Cuibul Vultu
rilor: Aurel Vlaicu; Palatul de 
cleștar: Olga Banc ic; Hanul din 
Spessart: Floreasoa; Ultimul vi
raj: Drumul serii.

(Urmare dtn pag. l-a)

colae și echipa de debatrurări 
pe care o conduci, mi-ați lă
sat atitea rezerve de metal 
incit semăn mai mult cu un pește preistoric— Ce motor putea să iasă din mine ?

— Dar noi, parcă nu ară
tăm ca bolnavii de vărsat ? 
se pling alte piese. Ne-ați 
dat drumul din fabrică necurățate de pămint. Ne-ați tri
mis ptnă la București Ș> pe bună dreptate acolo n-am fost 
primite. A trebuit să batem 
drumul înapoi la Buzău. Câți bani cheltujfi cu transportul dus-intors, cit timp pierdut 1

— Ce zic cei de la atelierul de sablaj ? a întrebat ingine
rul șef, enervat de-a binelea. 

dreptate, recunoaș- 
răspuns tinerii, Dima 
Nedu Ion și Anghel

s-ar fntitnpla însă
— Au 

tem. au 
Nicolae, 
Nicolae.

— Ce
dacă acei care vă livrează și 
vouă materia primă, fonta și utilajele de care aveți nevoie 
ar proceda și ei la fel ca voi 1 
a întrebat una dintre piese. 
Nu știți oare că în procesul 
de producție al unui motor 
electric fiecare întreprindere 
care colaborează la produce
rea lui este o rotiță de care 
depinde producția motorului.

— După cite știu in între
prindere există un serviciu de

control a continuat piesa șirul 
întrebărilor.

— Există, a mormăit în- tr-un colț Nicolae Andone, 
șeful serviciului de control.

— Dar responsabilitate 
xistă ?

O tăcere gravă s-a așternut fn încăpere.— Nu există ! au strigat ce
lelalte piese retumate. Altfel noi n-am fi aici, ci am fi de
venit de mult motoare elec
trice. Așa e ?

— Recunoaștem! Așa e... au 
spus cei de față.

— Recunoașteți! Recunoaș
teți ! Dar nu faceți nimic pen
tru ea să îndreptați lucrurile.

Și, în fața unor asemenea 
dovezi inginerul șef a fost 
nevoit nu numai, să recunoa
scă lipsurile, dar și să promită înlăturarea lor.— Voi lua măsuri! a spus 
el. Voi pune la punct lucruri
le ! Voi face totul ca să se res
pecte angajamentele de coo
perare...

Un zgomot lung de fierărie 
a acoperit vocea ingineru
lui șef.

— Ce vor ? a întrebat el.
— Fapte — a răspuns cine

va și mai spun că dacă nu 
se vor lua măsurile necesare 
de către conducerea între
prinderii vor adresa o plînge- 
re direct la Ministerul Indus
triei Grele...

„Cîntăm din toată inima
Pe timpul vacanței de iarnă, 

profesorul Liviu Burcea a luat 
inițiativa de a înființa o orches 
tră și un ansamblu artistic cu 
elevii Școlii medii Drăgășani.

După mai multe repetiții, an
samblul artistic al Școlii medii 
Drăgășani ■ prezentat eurînd 
programul intkalat : „Cîntăm 
din toată mima”. Programul

FRUCTE CITRICE SE GĂSESC DE VINZARE LA MAGAZINELE 
ALIMENTARE $1 APROZAR.

prezentat s-a bucurat de un real 
succes. S-au remarcat elevele : 
Olga Oprescu și Florica Coroc.

Tinerii din ansamblul artistic 
al Școlii medii Drăgășani și-au 
propus să prezinte acest program 
și oamenilor muncii din Rîmni- 
cul Vîlcea și Călimănești.AL. FLORIN TENE 

aorespondant voluntar

FACEȚI O CURĂ DE Ș \
PORTOCAl E.GRAPEFRUiTURRsi
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pentru restabilirea eit mai urgentă
O „tutelă" ce trebuie lichidată

Lucrările Plenarei
a păcii în Laos

V RUANDA-URUNDI SUB JUGUL COLONIALISMULUI BELGIAN. • REALITĂȚI TRAGICE. 
9 TERITORIU FOLOSIT DREPT BAZA DE ATAC ÎMPOTRIVA CONGOULUL

C. C. al P.C.U.S.
Minunatele perspective ale agriculturii sovieticeMOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite : După cum s-a anunțat în cadrul Plenarei C.C. al P.C.U.S., Ia 11 ianuarie a continuat prezentarea rapoartelor la punctul doi de pe ordinea de zi.Luînd cuvântul D. Kunaev, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Kazahstan, a declarat că anul acesta Kazahstanul va vinde statului 800-850 milioane puduri de cereale.După cum a subliniat Kunaev, în ultimul timp Kazah. stanul a devenit una dintre cele mai mari regiuni agricole din U.R.S.S. în perspectivă, a adăugat el, se prevede lărgirea suprafeței totale a arăturilor în R.S.S. Kazahă pînă la 36 milioane hectare. Vor fi valorificate încă 3-3,5 milioane hectare de pămîn- turi înțelenite.Tihon Sokolov, prim-secretar al Comitetului de partid din Ținutul pămînturilor desțelenite, a raportat participanților la Plenara C.C. al P.C.U.S. despre perspectivele dezvoltării agriculturii în a- cest ținutȚinutul pămînturilor desțelenite, din care fac parte cinci regiuni, a fost înființat la sfîrșitul anului trecut în nordul Kazahstanului. El are o suprafață de aproximativ 600.000 km.p. depășind teritoriul Marii Britanii și R.F.G., luate laolaltă. Populația ținutului este de peste 2.700.000 de locuitori.Raportorul a subliniat că Investițiile capitale de stat pentru valorificarea pămînturilor înțelenite au fost amortizate cu prisosință. Dacă în acest scop s-au cheltuit 16 miliarde ruble, prin vînzarea cerealelor obținute de pa noile pămînturi s-a realizat un eîștig net de 22 miliarde ruble.Partea de nord a Kazahsta-

nului, a spus Tihon Sokolov, devine cea mal mare producătoare de cereale din Uniunea Sovietică. Anul acesta recolta globală de cereale în Ținutul pămînturilor desțelenite trebuie să atingă un miliard de puduri.
★MOSCOVA 12 (Agerpres).— TASS transmite:C C. al P.C.U.S. a Plenara continuat

KAZAH- 
STATU-

Plenara C.
celor

din

• ANUL ACESTA 
STANUL VA VINDE 
LUI 800-850 MILIOANE PU
DURI DE CEREALE.

o ȚINUTUL PAMINTURI- 
LOR DESȚELENITE DEPĂ
ȘEȘTE SUPRAFAȚA ANGLIEI 
Șl R.F. GERMANE LUATE 
ÎMPREUNĂ.

• VOR FI VALORIFICATE 
MILIOANE DE HECTARE DE 
PÂMINTURI NOI.

Ia 12 ianuarie discutarea problemei îndeplinirii planului de stat și a angajamentelor socialiste în ceea 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.în ședințele din dimineața și după-amiaza de 12 ianuarie au prezentat rapoarte primii secretari ai partidelor comuniste din Uzbekistan (Saraf Rașidov), Gruzia (Va. sili Mjavanadze), Azerbaidjan (Veli Iusuf Ahundov), Litua-

nla (Antanas Snecikus), R.S.S. Moldovenească (Zinovi Ser- diuk), Letonia (Arvid Pelșe), Kirghizia (Ishak Razzakov), Tadjikistan (Tursunbai Uldja- baev).Șaraf Rașidov a arătat că anul acesta în Uzbekistan se vor strânge 3.200.000 tone bumbac. Republica continuă, să rămînă principala bază de cultivare a bumbacului din Uniunea Sovietică.Stepa Flămândă — pînă nu de mult un ținut lipsit de viață devine o regiune înfloritoare. In alte regiuni ale republicii, pînă Ia sfîrșitul septen aiului (anul 1965) urmează să fie valorificate încă 500.000 hectare de pământuri noi.Vasili Mjavanadze a vorbit despre perspectivele dezvoltării producției culturilor subtropicale în Gruzia.Veli Iusuf Ahundov a subliniat că în Azerbaidjan se acordă o deosebită atenție problemelor mecanizării complexe a cultivării bumbacului.El a comunicat că anul a. cesta pe plantațiile de bumbac din republică vor lucra 1.200 de brigăzi de tractoare de mecanizare complexăAntanas Snecikus a declarat că anul trecut în Lituania s-au obținut la fiecare 100 ha de terenuri agricole cîte 83 chintale de came și 463 chintale de lapte.Zinovi Serdiuk- în primii doi ani lului (1959—1960)

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
i— TASS transmite: într-un mesaj adresat la 7 ianuarie lui Norodom Sianuk ca răspuns la apelul acestuia în legătură cu evenimentele din Laos, N. S. Hrușciov declară 
că guvernul sovietic are o a- 
titudine pozitivă față de pro
punerea șefului statului Cam- 
bodgia cu privire la convoca
rea unei conferințe internațio
nale a participanților la con
ferința din 1954, inclusiv 
S.U.A., statele membre ale 
Comisiei internaționale de su
praveghere și control în Laos 
și țările învecinate cu Laosul. 
După părerea guvernului so
vietic, această conferință ar, 
putea avea loc în Cambodgia.Telul rată N. jul său, rea de țian în tații și neutralității țării sale, Pe baza acordurilor de Ia Geneva din 1954.

acestei conferințe, a- S. Hrușciov în mesa- trebuie să fie acorda- ajutor poporului lao- asigurarea păcii, uni-

Guvernul sovietic, se spune în mesajul lui N. S. Hrușciov, împărtășește întrutotul 
părerea șefului statului Cam- 
bodgia că o sarcină urgentă a 
tuturor forțelor iubitoare de 
pace din întreaga lume este 
de a găsi căile pentru asigu
rarea drepturilor legitime ale 
poporului laoțian, pentru în- 
frînarea agresorilor ameri
cani și pentru preîntâmpina
rea pericolului apariției unui 
focar de război- în Asia de 
sud-est.în încheierea mesajului N.S. Hrușciov declară că guvernul sovietic este dispus ca, împreună cu guvernul Cambodgiei, să întreprindă toate măsurile necesare în scopul convocării unei conferințe internaționale în problema Laosului și să colaboreze cu guvernul Cambodgiei pentru a contribui la restabilirea cît mai urgentă a păcii în Laos, la întărirea picii și securității în Asia do sud-est.

Ruanda Urundi este un teritoriu alcătuit din două regate, avînd o suprafață de 54.200 km. p. și o populație de 4.500.000 de locuitori. Ruanda Urundi se mărginește la nord cu U- ganda (colonie britanică), la est și sud-est cu Tangani- ka (tutelă britanică), la vest și sud-vest cu Republica Congo și cu lacul Tanga- nika. Capitala teritoriului Ruanda Urundi este orașul Usumbura care are o populație de 60.009 de locuitori.Principala ocupație a populației este agricultura și creșterea vitelor. Se cultivă pentru export cafea, bumbge, tutun. Se mai exportă aur, fram.

In decursul întregii perioa
de de asuprire colonială popu
lația Ruandei Urundi a cu
noscut numai mizerie, foame
te, lipsuri și munci istovitoare. 
Numai între anii 1926 și 1943 
foametea a secerat 500.000 de 
vieți. Chiar și o publicație 
belgiană a fost nevoită să re
cunoască această stare de lu
cruri. Iată ce scria recent a- 
ceastă publicație („Dosarele 
acțiunii sociale catolice”): „Cine știe că în Ruanda U- rundi marea majoritate a populației nu mănîncă decît odată pe zi ? Cine știe că e-

cositor și wol-

C. al Partidului
ce muncesc

VietnamHANOI 12 (Agerpres). — După cum anunță Agenția Vietnameză de Informații, în. tre 28 decembrie I960 și 6 ianuarie 1961 a avut loc cea • le-a treia Plenară a Comite- ■ului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam.Plenara a adoptat rezoluția ou privire la planul de stat pe 1961.De asemenea a fost adoptară o rezoluție cu privire la Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești.

Plenara Comitetului Central bl Partidului celor Ce muncesc din Vietnam — se spune în rezoluție — consideră că rezultatele Consfătuirii sînt o covîrșitoare victorie a mișcării comuniste internaționale. Declarația Consfătuirii reprezintă o cristalizare a înțe- lepciunii colective a 81 de partide. Ea constituie programul comun al partidelor comuniste și muncitorești și steagul solidarității și victoriei mișcării comuniste inter-: naționale.
â>

Uriașa demonstrație a greviștilor sub lozinca 
„Vom continua lupta"BRUXELLES 12 (Agerpres).— Desfășurarea evenimentelor dl» Belgia în ultimele două zile a scos în evidență contrastul dintre hotărârea oame-, nilor muncii belgieni de a continua lupta împotriva proiectului de lege guvernamental al mizeriei și manevrele potrivnice intereselor clasei muncitoare la care se dedau liderii de dreapta ai partidului socialist belgian și ai sindicatelor. Acești lideri au dovedit încă o dată că fanfaronada lor „socialistă" nu are nimic comun cu scopurile pentru care a luptat și luptă cu eroism proletariatul belgian aflat în cea de-a 24-a zi de grevă, că ei rămîn unelte docile îzi mîinile patronatului și reac- țiunii.Poziția împăciuitoristă, capitulantă, a liderilor socialiști și ai sindicatelor este aspru condamnată de oamenii muncii. Miercuri după-amiază la Mons a avut loc o uriașă demonstrație a greviștilor sub’ lozinca : „Vom continua lupta". La demonstrație, potrivit relatărilor agenției France Presse, au participat peste 25.000 de greviști. Luînd cu-

yîntul la această demonstrație, Andră Renard, secretarul general adjunct al Federației .Generale a Muncii din Belgia, a declarat: „Nu ne aflăm în ultima săptămînă a grevei. O vom duce pînă la capăt. 
(Va trebui să mai facem cîtva timp sacrificii. Vom rezista mai multă vreme decît adversarii noștri".în continuare, Andre Renard 
a cerut încă o dată retragerea proiectului de lege de „economii" și a avertizat că greviștii 'din Valonia vor recurge la ultima armă — stingerea furnalelor înalte la oțelării și bateriile de cocs.

st arătat că ai septena- în R.S.S. Moldovenească suprafața vezilor și viilor a crescut 90.000 ha.Arvid Pelșe a subliniat în Letonia se îndeplinesc
li- cucă _ ___________  _________ ________ cu succes directivele Congresului al XXI-lea al P.C.U.S. cu privire la problemele agriculturii.Un element nou pentru Republica Letonă, a arătat raportorul, îl constituie organizarea întreprinderilor inter- colhoznice.Ishak Razzakov a declarat că pînă în 1963 republica va îndeplini sarcina planului septenal în ce privește producția cerealieră. Porumbul va reprezenta 40 la sută din recolta globală de cereale.Tursunbai Uldjabaev a declarat că în anii următori Tadjikistanul va ridica recolta de bumbac la un milion tone, va spori de 2—3 ori producția de came și de 2,5 ori producția de lapte.Tursumbai Uldjabaev consideră juste propunerile cu privire la reorganizarea ministerelor agriculturii U.R.S.S. șl ale republicilor unionale. Lucrul principal în activitatea acestor ministere trebuie să fie aplicarea în practica producției agricole a realizărilor științei și a experienței înaintate.

ale

t aos : Jumătate din populația 
orașului Vientiane a părăsit capitala 

împreună cu trupele căpitanului 
Kong Le

'HANOI 12 (Agerpres). —. 
Postul de radio „Vocea Nao
sului” a transmis declarația 
lui Suvanti Patamavong, me
dic la un spital din Vientia
ne. El a fugit cu un avion din 
Vientiane la Ban-Ban elibe
rat de sub rebeli de către tru
pele guvernamentale și unită
țile de luptă ale Patet Lao.

----- o------—.S.U.A. continuă pregătirile în vederea unei agresiuni împotriva CubeiNEW YORK 12 (Agerpres). b TASS transmite: Reprezentanța permanentă a U.R.S.S. pe lîngă O.N.U. a dat publicității o declarație în legătură cu noile acțiuni agresive ale S.U.A. împotriva Cubei. în declarație se spune printre altele că, după recenta ședință a Consiliului de Securitate, care a examinat situația critică a relațiilor dintre S.U.A. și Cuba, au ieșit la iveală noi fapte care dovedesc că actualul guvern al S.U.A. continuă pregătirila ■în vederea unei agresiuni directe împotriva Cubei.
★

NEW YORK 12 (Agerpres). 
•— După cum transmite cores’ 
pondentul din Los-Angeles al a- 
genției United Presa Internatio
nal, comentatorul pentru proble
mele aviației al ziarului „Mirror”, 
care apare la Los-Angeles, a a- 
firmat din nou că pentru înce
putul anului acesta se pregăteș
te un atac împotriva Cubei, în 
special un atac aerian împotriva 
marilor uzine de prelucrare a 
țițeiului din Havana.

Străzile Vientianului sînt 
pustii, povestește medicul. Au 
fost introduse restricții asu
pra circulației după ora 7 
seara. S-a dat ordin să fie îm
pușcate persoanele care ies 
pe străzi după această oră.

Peste jumătate din locuito
rii orașului Vientiane, poves
tește acest martor ocular, au 
părăsit 
trupele 
Rebelii 
mă.

Suvanti Patamavong a de
clarat că pe străzile orașului 
Vientiane a văzut soldați și 
ofițeri tailandezi și filipinezi.

orașul împreună cu 
căpitanului Kong Le. 
sînt cuprinși de tea-

~r storîa Ruandei Urundi
S este o istorie zbuciuma

tă, asemănătoare cu a 
multor colonii africane. La 
sfîrșitul secolului trecut Ru
anda Urundi a devenit obiec
tul unei dispute între Belgia 
(stăpînitoarea Congoului), An
glia și Germania. Tîrgul co
lonialist se încheie în 1890, 
prin semnarea tratatului de 
la Helgoland. Prin acest tra
tat Anglia pune stăpînire pe 
Uganda și Kenya, iar Germa
niei i se recunoaște „dreptul"' 
asupra insulei Helgoland și a- 
supra „Africii orientale ger
mane”, cunoscută sub numele 
de Tanganika, în care se in
tegra și Ruanda Urundi. Bel
gia nu s-a ales cu nimic din 
acest „aranjament” însă ea 
n-a încetat o clipă să tânjeas
că după cele două regate bogate în zăcăminte neferoase 
și mină de lucru ieftină. După 
înfrîngerea Germaniei în primul război mondial, conform 
hotărîrilor conferinței de pac» 
de la Versailles, Ruanda U- 
rundi a trecut sub „mandat” 
belgian. Tot Belgiei i s-a a- 
tribuit în 1946 de către Adu
narea Generală a OJV.U. „tu
telarea” R'aandei Urundi.

ruandă-t . -
URUNDIvuTCLÂ /,<*’ “ 'KENIA

TANGANIKA.
l T.MTBLA 6RVD

xistă 40.000 de tuberculoși înregistrați oficial și numai un singur spital cu 300 de paturi ? Cine știe că medicamentele sînt aproape inexistente și că șirurile de bolnavi sînt tratați făcîndu-li-se false injecții ?*
Această situație îngrozitoa

re a populației muncitoare 
băștinașe este rodul dublei ex
ploatări la care este supusă: 
pe de o parte este exploatată 
de batutsi, moșierii autohtoni, 
care țin cea mai mare parte a 
bahuților (popor care alcătu
iește peste 85 la sută din to
talul populației Ruandei U- 
rundi) în situația de șerbi; 
pe de altă parte, oamenii 
muncii de pe acest teritoriu 
sînt exploatați sălbatic de co
lonialiștii belgieni. Aceștia au 
organizat adesea adevărate vi- 
nători pentru a-i prinde pe indigeni și a-i trimite la muncă forțată :n mine sau în alte părți.După ce Congo „belgian” 
s-a proclamat independent, 
colonialiștii belgieni au foia-

Ministrul englez al aviației ©are se află la Bonn, urmărește 
asigurarea „colaborării tehnica șl militare" a Germaniei occl 
dentole, în vederea perfecționării rachetei engleze „Blue Streak 
ca rachetă cosmică.

Ce se întîmplă cînd doi tinen negri 
vor să studieze într-o universitate 

din S. U. A.

Studenții 
din Peru condamna 

interzicerea 
Partidului ComunistY" n micul

/ Athens 
te află 

versitatea din 
gin (S.UM.) 
nuă dezmățul 
tHor

(ZIARELE)

că trebuie să ne bazăm pe vechea noastră experiență! 
desen de V. VASILIU

P®sto 4 milioana da șomeri americani, cifră 
recent stabilită oficial, b.at drumurile S.U.A. in 
căutare de lucru. „Vrem să lucrăm" - iată dorința 
lor cea mai arzătoare. Speranța de a găsi un Ioc 
de muncă este insă iluzorie. Armata șomerilor din 
S.U.A. crește neîncetat Chiar pentru primele luni 
pie acestui an, economiștii americani prevăd în-

’.groșarea rindurilor șomerilor pînă la cifra de 
6 milioane.

Imaginea pe care o reproducem înfățișează o 
situație care se poate vedea astăzi aproape pre
tutindeni In S.U.A. In puternicul centru industrial

ERICANE
Pittsburg, de pildă, șomerii fac cozi Interminabile 
la oficiul de înscriere a celor fără de lucru.

lată și o altă imagine din S.U.A. - țara despre 
care apologeții capitalismului afirmă că ar fi un 
veritabil nai pămintesc. Dar pentru cine ? In orice 
caz, nu pentru cei ce muncesc. Fotografia este 
grăitoare : la Somerville (statul Tennessee) familii 
de muncitori negri trăiesc de ani de zile în corturi, 
undeva la marginea orașului, în cimp.

(Fotografii reprodus» după revista americani „TIME").

orășel 
unde 
Uni- 

Geor- 
conti- 
rasiș- 

americani ca 
urmare a primirii în 
această universitate a 
doi studenți de cu
loare. La 11 ianua
rie, guvernatorul sta
tului Georgia, Ernest 
Vandiver, care, po
trivit agenției France 
Presse, s-a opus prin 
toate mijloacele „in
tegrării rasiale”, a 
trebuit să admită 
deschiderea universi
tății, deși amenința
se că va suspenda 
fondurile de stat a- 
locate pentru între
ținerea ei. Cei doi 
studenți, H. Holmes 
și Ch. Hunter au 
putut în felul aces
ta să ia parte la 
cursurile predate wi 
această zi. După cum

tubliniază însă agen
ția Reuter, încă in 
prima noapte pe care 
tânăra Charlayna 
Hunter a petrecut-o 
în dormitorul rezer
vat fetelor, in fața 
clădirii a avut loc o 
demonstrație rasistă, 
în cursul căreia huli
ganii albi au aruncat 
cu pietre în gea
muri și au provocat 
dezordini.

în după-amiaza 
zilei de 11 ianuarie, 
situația la Athens 
s-a agravat și mai 
mult. Agenția Fran
ce Presse relatează 
că peste 1.000 de 
persoane, studenți și 
spectatori, care au a- 
sistat la un meci de 
fotbal american, s-au 
îndreptat spre clădi
rea dormitorului un
de te afla Charlayna 
Hunter și au arun
cat cu pietre și pe
tarde Huliganii ro

riști scandau cuvin
te injurioase la a- 
dresa studenților 
negri. Printre ei se 
aflau, de asemenea, 
membri ai organiza
ției Ku-Kluz-Klan, 
care au folosit acest 
prilej pentru a îm
prăștia manifeste cu 
conținui rasist. A- 
genția Reuter trans
mite că 150 de hu
ligani au încercat să 
spargă ușile 
dormitorului,

Provocînd 
manifestări 
nice, rasiștii 
Georgia și-au 
scopul. Agențiile de 
presă au anunțat că 
la 12 ianuarie celor 
doi studenți negri li 
S a interzis accesul 
la universitate „din 
motive de securita
te”, fiind conduși la 
domiciliile lor din 
Atlanta sub paza po
liției.

Federația studenților de la Universitatea San Marcos din orașul Lima (Peru) a condamnat e- nergic legea adoptată de parlament cu privire la interzicerea activității Partidului comunist

sit teritoriul Ruandei Urundi 
drept bază de atac împotriva 
noului stat african. Colonialiș
tii belgieni au transformat te
ritoriul Ruanda Urundi intr-o 
bază de operațiuni a bandelor 
mobutiste împotriva provin
ciei răsăritene și a provinciei 
Kivu, în care puterea este de
ținută de reprezentanții gu
vernului legal condus de 
P. Lumumba. Autoritățile bel
giene nu numai că au apro
bat folosirea Ruandei Urundi 
drept cap de pod pentru ata
cul banditesc de la 1 ianuarie 
împotriva provinciei Kivu, 
dar au și organizat atacul.

Punerea de către Belgia a 
teritoriului Ruanda Urundi la 
dispoziția bandelor mobutiste 
constituie o violare a preve
derilor Cartei OJJ.U. cu pri
vire la teritoriile aflate sub 
tutela O.N.U. și constituie de 
asemenea o violare a rezolu
țiilor O.N.U. în legătură cu 
Congo.

Iată de ce chiar și secreta
rul general al O.N.U., Ham- 
marskjoeld, care poartă o 
vină însemnată pentru situa
ția încordată din Congo și care, fără îndoială, era la cu
rent cu planurile de atacare a 
provinciei Kivu a fost nevoit să dea publicității o notă de 
protest împotriva amestecului 
grosolan al Belgiei în trebu
rile interne ale Congoului, 
prin punerea la dispoziția 
mobutiștilor a teritoriului Ru
anda Urundi în vederea unui 
atac împotriva < provinciei 
Kivu.

Fiul regelui din Urundi, 
prințul Louis Rvagasore, con- 
damnînd regimul de teroare 
instituit de colonialiștii bel
gieni în cele două regate, pre
cum și transformarea lor în- 
tr-o bază de atac împotriva 
Congoului, a cerut O.N.U. să 
lichideze administrația belgia
nă de pe acest teritoriu.

In declarația guvernului so
vietic cu privire la necesitatea 
lichidării tutelei belgiene asu
pra teritoriului Ruanda U- 
rundi și cu privire la situația 
d.-. Congo se rpune: „Guver- eu1 sovietic ceas id eră necesar să fie lipsită Belgia de eîrile în ceea ce privește teri- ce sub tutelă Ruanda Uruzd:, acordîndu-i-se ime- c_a: acestui teritoriu indepen- csr.ța în conformitate cu cererea insistentă care datează de multă vreme a populației ir: această țară*.

Ruanda Urundi trebuie să înceteze de a mai fi o bază de 
atac a colonialiștilor belgieni 
împotriva poporului congolez. 
'Acest teritoriu trebuie în sfîr- 
șit să devină independent.

Acordarea independenței te
ritoriului Ruanda Urundi co
respunde intereselor și aspi
rațiilor populației acestei țări, 
corespunde intereselor păcii.ION D. GOIA

clădirii

acesta 
huliga- 
i din 

atins

La închiderea ediției

Refuză 
să devină 

carne de tun
(Tineretul din Coreea de 

sud nu vrea să. fie carne de 
tun. In fiecare lună dezer
tează din armata sud-co- 
reeană cîteva mii de oa
meni.

Această recunoaștere, 
după cum anunță agenția 
Tonian Thonsing din Seul, 
a fost făcută de So Min Ho, 
vicepreședinte al Camerei 
inferioare a parlamentului 
sud-coreean.

CONVOCAREA ' '■ LIULOl DE SECOitTATEi 
ÎN PROBLEMA CONGOULUI
— Cuvînfarea reprezentantului U.R.S.S. —NEW YORK 12 (Agerpres). TASS transmite: La 12 ianuarie, ora 11 dimineața (ora New Yorkului), a început ședința Consiliului de Securitate, convocată la cererea guvernului sovietic în legătură cu noile acțiuni Belgia Congo.Acest răspunzător pentru menținerea păcii și securității a ținut în decurs de șase luni 31 de ședințe pentru discutarea situației din Congo. Dar, datorită poziției puterilor occidentale, care încurajează acțiunile colonialiștilor belgieni, Consiliul de Securitate nu a putut adopta pînă în prezent nici o hotărâre constructivă care să fi înlăturat cauzele situației

agresivo săvîrșite do împotriva Republiciiorgan internațional

încordate din această republică.în fața membrilor Consiliului do Securitate se află trei documente importante — Declarația guvernului sovietic cu privire la necesitatea lichidării tutelei asupra teritoriului Ruanda-Urundi și scrisorile din 4 și 1 ianuarie adresate președintelui Consiliului de Securitate de către reprezentantul permanent al U.R.S.S. la O.N.U.Ședința Consiliului s-a deschis cu cuvîntarpa reprezentantului U.R.S.S., V. A. Zorin.Consiliul de Securitate, a spus el, este nevoit din nou să se întrunească pentru a examina situația din Republica Congo, pentru că în ultimele zile au avui loc noi acte agresive împotriva Republicii Congo din partea Belgiei, de data aceasta acte de agresiune directă. Situația creată în urma acestui fapt este cu atît mai gravă cu cît în prezent Belgia își înfăptuiește agresiunea de pe teritoriul sub tutelă

Ruanda-Urundi șl, prin urmare, zona evenimentelor primejdioase din centrul Africii s-a extins în mod vădit.Delegația sovietică, a declarat V. A. Zorin în încheiere, consideră că Consiliul de Securitate trebuie să adopte o rezoluție în care să condamne agresiunea Belgiei împotriva Republicii Congo și să ceară ferm încetarea imediată a acestei agresiuni. Consiliul de Securitate trebuie să ceară guvernului Belgiei să retragă imediat de pe teritoriul Republicii Congo întregul personal militar, paramilitar și civil belgian. Consiliul de Securitate trebuie să recomande Adunării Generale să examineze urgent problema încălcării de către Belgia a acordului cu privire la tutela asupra teritoriului Ruanda- Urundi. Poporul de pe teritoriul Ruanda-Urundi trebuie să capete fără îatirziere bertate și independență plină. li- de-

au fost încheiate la Moscova contractele care prevăd că R.P. Romînă va livra Uniunii Sovietice în 1962—1963 6 motonave maritime pentru transportul de mărfuri cu o capacitate de încărcare de 4.400 tone. In 1963—1965 urmează 
să fie de asemenea livrate 30 de motonave pentru navigația pe lacuri și fluvii cu o capacitate de încărcare de 2.000 de tone fiecare. Contractele au fost încheiate în conformitate cu acordul pe termen lung cu privire la livrările reciproce de mărfuri pe anii 1961—1965.

COPENHAGA. Președinta 
Organizației Femeilor Demo
crate din Danemarca, d-na 
Esther Brinch care la invita
ția Consiliului Național al Fe
meilor din R.P.R., ne-a vizitat 
țara în 1960, a vorbit în seara 
zilei de 10 ianuarie la radio
difuziunea daneză despre călă
toria sa în R. P. Romînă.LIMA. s Agenția France Presse anunță că, la 11 ianuarie, Manuel Prado, președintele statului Peru a semnat proiectul de lege a- probat de Congres prevăzând punerea în afara legii a partidului comunist.CAPE CANAVERAL. - A- 
genția France Presse anunță 
că în dimineața zilei de 12 
ianuarie la Cape Canaveral a 
eșuat o tentativă de lansare 
a unei rachete de tip ,,Po
laris" de pe un submarin.

CAIRO. — 20.000 de docheri 
din Port Said și Canalul de Suez 
au hotărît la 11 ianuarie să 
boicoteze vasele franceze pentru 
toată perioada în care va mai 
dura războiul din Algeria. Do
cherii au făcut cunoscută hotărî- 
rea lor Confederației sindicate’ 
lor arabe.

-----•—

SITUAȚIA DIN CONGO
O JANDARMERIA LUI CHOMBE A TRECUT LA REPRESALII ÎMPOTRIVA TRIBULUI BALUBA.

9 PRIMELE INCURSIUNI MILITARE ÎMPOTRIVA REGIUNII LULUABAELISABETHVILLE 12 (A- gerpres). în timp ce comandamentul trupelor O-N.U. urmărește dezarmarea sau retragerea din regiunea Manono a trupelor guvernului legal, trupele și jandarmeria lui Chom- be violînd acordul încheiat cu O.N.U. cu privire la crearea unor zone neutre în Katanga, au început contraofensiva. Corespondentul din Elisabeths viile al agenției France Pres-

se anunță că, conform comunicatului oficial al „guvernului" din Katanga, la 11 ianuarie jandarmeria lui Chombe a trecut la represalii împotriva tribului Baluba în regiunea Kambi-Ia-Vima la 600 km est de Elisabethville. Jandarmii au incendiat un sat și au ucis numeroși locuitori.
★BRUXELLES 12 (Agerpres).’ •— Marionetele belgiene din

Katanga, cuprinse de panică în fața creșterii luptei populației împotriva regimului lor și a creării în nordul Katan- găi a unei regiuni credincioase guvernului legal congolez, recurg la măsuri provocatoare. Denunțînd un acord încheiat cu trupele O.N.U., „guvernul" lui Chombe a organizat la 12 ianuarie primele incursiuni militare împotriva regiunii Luluaba.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA o București, Piața j.Scînteii" Tel. 17.60.10, Tiparul 9 Combinatul Poli grafic „Casa Scînteij", BTAS 3452 52.


