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Succesele brigăzii depind de munca fiecărui tînăr în parte. Strungarul fruntaș Nicolescu Vir
gil de la Uzinele „1 Mai“ Ploești se ocupă cu multă grijă ca .fiecare 'membru al brigăzii pe 
care o conduce să devină fruntaș în producție. Fotoreporterul i-a surprins în momentul cînd 

dădea îndrumări tinerilor Gheorghe Petrescu și Vasile Pirău.

Concert în cinstea 
oaspeților bulgari

Duminică 15 ianuarie, in 
noua sală de concerte a Ra
diodifuziunii și Televiziunii a 
avut loc un concert dat in 
cinstea tovarășilor Todor Jiv- 
kov. Anton Iugov și Dimităr 
Ganev, aflați in vizită de 
prietenie in Republica Popu. 
Iară Romînă. împreună cu 
oaspeții bulgari, la spec
tacol au participat tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu - Dej. 
Chivu Stoica. Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș. Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălă- 
jan, Ștefan Voitec, M. Dalea.

Concertul a fost susținut 
de orhestra simfonica a Ra

dioteleviziunii dirijată de Io
sif Conta, orchestrele de muz: - 
că populară ale Radiotelev:- 
ziunii și ansamblului „Cîo- 
cirlia", dirijate de V. Pre- 
descu. artist emerit; corurile 
ansamblului Ministerului For 
țelor Armate, Filarmonicii de 
stat „G. Enescu" și al Radic- 
televiziunii. In cadrul specta
colului și.au dat concursul 
soliștii Petre Ștefănescu-Goan- 
gă. artist a! poporului, Maria 
Crișan și Cornel Stavru, Ion 
Voicu, artist emerit laureat 
al Premiului de Stat Helmut 
Platner, Angela Moldovan și 
Ion Cristoreanu.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

Noi gospodării colective 
înființate în regiunea Ploiești

Au început 
examenele

LECȚII LEGATE
DE PRODUCȚIE!

In anul trecut, la Uzinele 
„Cristea Nicolae" din 
Galați au existat cîteva 

ninrt în im ele secții 
ca laminorul 1. laminarul 2 se 
depășea procentul admis de re
buturi. Erau și zile in care 
cantitățile declasatelor treceau 
de asemenea de limita admisă.

Discutînd sarcinile de plan 
pentru anul 1961, colectivul 
uzinelor a făcut și o temeini
că analiză a cauzelor care fac 
să scadă calitatea produselor 
lor. Una din aceste cauze era 
insuficienta pregătire profesio
nală a unor muncitori tineri. 
S-a preconizat de aceea găsi
rea unor forme complexe de 
ridicare a calificării care 
să cuprindă toți tinerii, ținîn- 
du-se totodată seama și de alte 
probleme importante din via
ța uzinei: ridicarea continuă 
a nivelului tehnic, perfecțio
narea proceselor tehnologice, 
dezvoltarea unor secții etc.

Sub îndrumarea organiza
ției de partid, comitetul 
U.T.M., în colaborare cu or
ganizația sindicală și condu
cerea întreprinderii a organi
zat un colectiv de tineri ingi
neri și maiștri care a primit 
sarcina să găsească formele 
potrivite pentru ridicarea ca
lificării și să elaboreze tema- 
ticile respective în funcție de 
necesitățile secțiilor și atelie
relor.

Pentru aceasta colectivul de

tineri ingineri împreună cu co
mitetul U.T.M. au făcut o a- 
tentâ muncă de cercetare a 
situației la locurile de produc
ție, discutînd cu tinerii, cu 
conducerile secțiilor și atelie
relor. In principal, pentru ti
nerii muncitori au fost orga
nizate la sfîrșitul anului tre-

Din experiența 
organizării 

unor cursuri 
de ridicare a calificării 

profesionale 
la Uzinele 

„Cristea Nicolae" - 
Galați

cut — 10 cursuri pe meserii. 
Firește s-au organizat diferite 
cursuri sau cercuri și pentru 
celelalte categorii de tineri, 
pentru ingineri, tehnicieni, 
pentru personalul administra
tiv.

Ce se învață acum Ia cursu
rile organizate pentru munci
tori ? Să luăm de pildă cursul 
pentru laminatori. Ca toate 
celelalte cursuri acesta are un 
număr fix de teme ce cuprind

CONCURS
ln cinstea alegerilor de depufafi în 

Marea Adunare Națională și Sfaturile 
Populare, „Scînteia tineretului" organizează 
un concurs pentru cele mai bune cores
pondente, informații, reportaje și fotografii 
pe tema:

Concursul este deschis tuturor tinerilor și 
cititorilor ziarului nostru. Așteptăm de la parti
cipanți lucrări în care să fie oglindite cît mai 
bogat, realizările obținute de toți oamenii 
muncii, de tineretul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, în întreprinde
rile industriale, pe șantierele de construcții, în 
gospodăriile agricole de stat și colective, în 
școli și facultăți, în toate sectoarele de cons
truire a socialismului în patria noastră. In 
mod firesc, aceste succese deosebite sînt legate 
de munca entuziastă, plină de hărnicie și price
pere a oamenilor, de înalta lor conștiință socia
listă, de bogata lor viață spirituală, toate fiind 
posibile datorită minunatelor condiții materiale, 
de viață și muncă, asigurate de partid, de statul 
nostru democrat-popular.

Concursul se încheie la 1 martie a. c. și este 
dotat cu numeroase premii în obiecte și excursii 
prin O.N.T. Carpați.

Trimiteți scrisorile purtînd men
țiunea „Pentru concurs'1 pe adresa 
„Scînteia tineretului11. Piața Scînteii, 
Nr. I - București.

mai multe lecții. La primele 
lecții predate
despre cilindri de fontă și 
oțel. De ce ?

s-a vorbit

In raioanele Rknnicu Sărat, 
Buzău, Mizil și Ploiești gospo
dăriile agricole colective obțin 
rezultate importante in dezvolta
rea producției și creșterea ave
rii obștești. Colectiviștii de aici 
cu cules anul trecut cu 300*800 
kg. grij la hectar și 500-1.000 
kg. porumb mei mult decit ță
ranii muncitori cu gospodării in
dividuale. Ei au dezvoltat in 
același timp și sectorul zooteh
nic. Din vînzarea pe bază de 
contract cu statul a unor canti
tăți sporite de produse vegetale 
și animale, gospodăriile colecti
ve din aceste raioane au realizat 
venituri însemnate, fapt care a

dus la creșterea valorii z-iei- 
muncă în anul 1960 la 40-45 tei.

Rezultate moi bune dect gos
podăriile individuale cu obt rut 
și întovărășirile agricole, dato
rită muncii in comun și folosirii 
mașinilor S.M.T.

Succesele colectrviștîor ți 
munca politică desfășurată cu 
arătat intovaroșițîîcr din comu
nele și satele Brazi, Tnosu. 
Greabănu, Lccu Turcului si che
le că gospodăria colectvă le 
deschide posibilități mai largi 
de a-și ridica "'vehil Ce trai. In 
aceste comu-e și sete ou fost 
constituite djn-:nică gosoodorii 
agricole colective.

Lfl 15 ianuorie in ioc-hățite 
ți institut ele de vCțătnint 
superior din tară cu început 
exomene.’e. Be vor constitui 
o oglindă a cunoșbtteior 
căpătate de către studenți 
in cursul unui semestru. 
Pentru cei mai multi dintre 
studenți, pentru ocei cere 
s-au pregătit cu perseveren
ță zi de zi, examenele, re- 
zurtoteie lor, vor însemna tot
odată o scbsracție depună : 
in drumul lor spre culmile 
științei și culturii puse in 
slujba construcției socialiste, 
ei au urcat încă o treaptă. 
In fotografie : examen de fi
zică la anul I al Institutului 

agronomic din București
Conducerea 

secției a constatat că unii ti
neri nu știu să folosească bine 
utilajele. în primele lecții ti
nerii au făcut cunoștință cu 
calitatea cilindrilor de fontă, 
cu diagrama rezistenței lor 
oprindu-se apoi în mod deo
sebit la influența temperaturii 
asupra profilului laminat. 
Prin exemplele teoretice cu 
exemplificarea practică din 
timpul orelor de lucru, lami- 
noriștii au înțeles că tabla nu 
trebuie laminată la o tempe
ratură înaltă. Lecția despre 
această problemă a fost expli
cată și practic prin exemplul 
brigăzilor lui Emil Gherman- 
și Andrei Laszlo care încăl
zind prea mult tablele le-au 
lipit de cilindri și astfel au 
dat declasate.

Temele următoare cuprind 
lecții despre laminate la cald, 
despre factorii care influen
țează asupra calității etc. în 
felul acesta lecțiile răspund 
unor necesități imediate ale 
producției. Iată de pildă lecția 
aceasta: ..ruperea de margi
ne". Toți laminatorii știu că 
rupturile marginilor tablei re
prezintă un dușman al calită
ții. Cum să evite însă aceste 
rupturi, știu mai puțini. La 
lecție au învățat așezarea 
geometrică a tablelor în așa 
fel îneît să se suprapună per
fect și marginea mai groasă 
a unor table să nu preseze în 
timpul laminării pe suprafața 
altor table și să le rupă.

Trebuie spus totodată că a- 
ceste cursuri de ridicarea ca-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare in pag. 3-a)

Foto : N. STELORIAN

(Agerpres)

locul 108 a fost 
dat nu de 
mult în folo

sință. Locuitorii săi 
sini tineri necăsă
toriți : oțelari sau 
jurnaliști, cocsari 
sau laminatori de 
la Combinatul si
derurgic Hunedoa
ra. Iată, un grup dg 
tineri muncitori si
de rurgiști a fost re
partizat intr-un a- 
partament de la e- 
tajul II. Printre ei 
se află tinărul Pa
vel Gheorghe, me
canic de pompe, 
Pricop Constantin, 
lăcătuș și alții. A- 
cum își aranjează 
apartamentul. Au 
venit să-i felicite 
pentru noua locuin
ță și să le dea tot
odată o mină de a- 
jutor tineri colegi, 
prieteni, tovarăși de 
muncă din blocul 
106 sau altele. Au 
sosit Vasile Ion, 
manevrant la lami
norul de 650 mm, 
Gruber Ion și Ga
vrilă Ion, electrici
eni la O.S.M. nr. 2, 
Pancan Mircea șt 
Neta Petru, oțelari 
de la O.S.M. nr. 1 
și alții.

In fața ferestrei 
se strînseseră cu to-

ții, admirau peisa
jul orașului nou, cu 
blocuri înalte, cu 
balcoane multicolo
re, cu străzi drepte 
și largi, cu veșnic 
fumegîndele coșuri 
ale combinatului. 
Hunedoara lor dra
gă devine, din an în 
an, de nerecunos
cut. Peste 
apartamente 
prind noile 
blocuri. Sînt 
tamente in care lo
cuiesc bucurindu-se 
de tot confortul ne
cesar siderurgiștii, 
oamenii care dau 
țării oțel.

în 200 dintre a- 
ceste apartamente 
trăiesc tineri 
căsătoriți. 
Gheorghe, 
Constantin fac par
te dintre cei peste 
2000 de tineri care 
beneficiază de tot 
confortul acestor o- 
dăi : baie cu apă 
caldă, lumină elec
trică, curățenie, căl
dură. mobilier.

Băieții aceștia din 
fața ferestrei fac 
parte din generația 
cea mai tînără de 
muncitori ai combi
natului. Terminase
ră școala profesio
nală în urmă cu 7

2700 
cu- 

sale 
apar-

ne- 
Pavel 

Pricop

luni. Și acum i'ată-i 
admirind orașul flă
cărilor veșnic ne
stinse, ridicat prin 
grija părintească a 
partidului pentru 
cei ce muncesc. Fe
reastra lor e sus, la 
ultimul etaj al unui 
bloc nou.

Sub privirile lor 
se înfățișau coloșii 
industriali, 
în cei 10 
construcție intensă 
la Hunedoara. Elec
tricianul Gavrilă 
Ion nu se putu stă- 
pîni să nu arate pe 
rînd. Iată spuse el, 
vedeți acolo jos de 
tot, blumingul și la
minorul de 650 
mm ? Apoi, în mij
locul combinatului 
vedeți fumul acela 
roșiatic ? Iese de la 
noua oțelărie a ti
neretului. In partea 
de apus a combina
tului, arătă el cu 
mina întinsă, se 
înalță alte obiective 
noi — furnalele 5 și

făuriți 
ani de

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretu
lui" pentru regiu^ 

nea Hunedoara

ACȚIUNI

(Continuare
în pag. 3-a)

INTERESANTE
Ia corespondentulIAȘI (de 

nostru)
Tineretul 

.întîmpină cu vie 
alegerile de deputați 
Marea Adunare Națională și 
sfaturile populare. Acest fapt 
este dovedit și de acțiunile 
care vor fi întreprinse pînă la 
5 Martie. Comitetul Regional 
U.T.M. și-a întocmit un bogat 
plan de măsuri care a și 
început să fie tradus în fapte. 
Pentru popularizarea în rîn- 
durile tineretului a marilor 
realizări ale regimului nostru 
democrat-popular, un grup de 
lectori ai Comitetului regional 
U.T.M. elaborează conferințe 
care vor fi expuse de către 
activiștii utemiști în toate or
ganizațiile U.T.M. din regiu
ne. In același scop vor fi or
ganizate seri literare, seri de 
întrebări și răspunsuri avînd 
ca scop popularizarea marilor

din regiunea Iași 
însuflețire 

pentru

spartachiada l Tn preajma încheierii
DE IARNA m

A TINERETULUI | etapei

realizări obținute de poporul 
nostru sub conducerea parti
dului, precum și a sarcinilor 
ce decurg din documentele 
Congresului al III-lea al Parti
dului.

De asemenea. în colaborare 
cu Biblioteca Centrală Regio
nală și cu Casa Regională a 
creației populare, în orașele 
Iași și Bîrlad se pregătește 
cite un montaj literar cu 
tema: „Alegerile în trecut 
și alegerile de azi". Sînt pre
văzute de asemenea întîlniri 
ale tineretului cu activiști de 
partid și de stat, întîlniri între 
tinerii scriitori ieșeni și tine
rii care în decembrie anul tre
cut și-au sărbătorit majoratul 
iar acum vor vota pentru pri
ma oară.

Echipele de artiști amatori 
din regiune și-au împrospătat 
și ele repertoriile cu lucrări 
adecvate alegerilor și au în
ceput prezentarea unor spec
tacole. Tinerii artiști amatori 
din 7 întreprinderi și institu
ții ieșene au și plecat la Paș
cani, Ruginoasa, Negrești, Mo- 
vileni, Holboca, Tomești, Ciu- 
rea unde vor prezenta fru
moase programe artistice în
chinate alegerilor de la 5 mar-

Ne aflăm în toiul desfășură rii întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. După cum se știe, la 1 februarie se încheie 
etapa de masă. în dorința de a cunoaște stadiul actual al desfă
șurării Spartachiadei de iarnă ne-am adresat tovarășului 
GHEORGHE POP, șeful secției organizatorice și educație fi
zică a maselor din Consiliul general al U.C.F.S., care a răs
puns la întrebările noastre.

— Ce rezultate au fost 
obținute pînă in prezent 
in organizarea și desfășu
rarea Spartachiadei de 
iarnă a tineretului ?

— Spartachiada de iarnă a 
-tineretului reprezintă o în
semnată competiție de masă 
din acest an și subliniază 
grija partidului și guvernului 
pentru educarea și întărirea 
sănătății tineretului. După 
cum se știe Spartachiada de 
iarnă a tineretului a început 
la 1 decembrie 1960, reunind 
la startul întrecerilor primei 
etape mii de tineri și tinere 
care participă la ramurile de 
sport prevăzute în regula, 
meni.

Organizarea din vreme a 
comisiilor regionale, raionale 
și orășenești ale Spartachia
dei și munca acestora au 
făcut ca popularizarea în
trecerilor în foarte multe 
locuri să se desfășoare în 
condiții bune. Comisiile re
gionale U.C.F.S. în marea lor 
majoritate — printre care cele 
din Brașov, Ploiești, Maramu-

reș — au trecut din timp la 
acțiune luînd măsuri eficiente 
de sprijinire a comisiilor raio
nale și a asociațiilor sportive 
prin tipărirea și difuzarea în 
toate asociațiile a unor afișe 
mobilizatoare, prin publica
rea în presa regională a di
verselor materiale legate 
de organizarea concursurilor 
sportive.

Referindu-ne la experiența 
pozitivă dobîndită, amintim 
faptul că numeroase comisii 
regionale, raionale și orășe. 
nești âu organizat ședințe 
comune cu secretarii organi
zațiilor de bază U.T.M., pre
ședinți de asociații sportive, 
profesori de educație fizică, 
antrenori, sportivi fruntași, 
unde aceștia au fost instruiți 
cum pot contribui la buna 
organizare a desfășurării 
Spartachiadei.

Numeroase raioane au ob
ținut rezultate îmbucurătoa
re. Astfel, rezultate pozitive 
a obținut raionul Tudor Vla- 
dimirescu din Capitală, care 
pînă în prezent a reușit să a-

sigure participarea la între
cerile din cadrul Spartachia- 
dei a peste 12.000 de tineri, 
în acest raion comisia raio
nală a asigurat cuprinderea 
tuturor asociațiilor sportive, 
folosind din plin ajutorul 
profesorilor de educație fizică 
și al instructorilor obștești. 
Este demnă de subliniat de 
asemenea inițiativa din acest 
raion de a se confecționa cu

forțe proprii unele materiale 
necesare desfășurării între
cerilor.

In raionul Gheorghe Gheor. 
ghiu-Dej, desfășurarea con. 
cursurilor se bucură de o 
mare popularitate. Cele mai 
harnice asociații sînt cele 
de la Uzina „Semănătoarea", 
unde se întrec peste 780 
participanți și Fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-

pînă în pre-Dej", unde 
zent au luat parte la întreceri 
peste 4.000 de tineri și tinere, 
în orașul Iași, întrecerile din 
cadrul Spartachiadei au fost 
așteptate cu mult interes. Da
torită măsurilor organizatori
ce pe care le-a luat comisia 
orășenească de organizare a 
Spartachiadei, concurenții au 
la dispoziție condiții din cele 
mai bune. Au fost organizate 
din timp centre de pregătire 
la anumite discipline sportive, 
printre care tenis de masă, 
haltere și trintă, în cadrul lor 
activînd unii dintre cei 
buni tehnicieni sportivi 
oraș. Datorită sprijinului 
mit din partea comisiei 
șenești de organizare a Spar
tachiadei. asociațiile sportive 
ieșene „Țesătura", „Voința“, 
„Penicilina", ,4>inamo“ etc. 
au obținut rezultate bune.

— Sînt folosite pe deplin 
toate posibilitățile pentru 
antrenarea tinerilor la 
Spartachiada ?

— Evident, în organizarea 
și desfășurarea actualei Spar- 
tachiade de iarnă a tineretu
lui se manifestă încă o serie 
de lipsuri care trebuiesc grab
nic lichidate.

Astfel, unele consilii regio
nale și raionale ale U.C.F.S. 
nu se ocupă în mod satisfă-

mai 
din 
pri- 
oră-

câtor d« îndrumarea comisi
ilor Spartachiadei de iarnă și 
de sprijinirea asociațiilor spor
tive în organizarea și desfă. 
șurarea întrecerilor sportive. 
Datorită acestui lucru în u- 
nele regiuni ca Crișana și 
Galați, comisiile regionale 
s-au constituit abia după 
data de 1 decembrie 1960, 
cînd de fapt întrecerile tre
buiau să înceaipă.

Există apoi o altă proble
mă — aceea a superficialității, 
a goanei după cifre. Astfel, 
unele asociații sportive și or
ganizații de bază U.T.M. se 
grăbesc și organizează în 
„fugă“ o întrecere, nu se în
grijesc de pregătirea și mobi
lizarea participanților, de a- 
sigurarea desfășurării compe. 
tițiilor în cele mai bune con
diții. Evident o asemenea a- 
titudine formală față de acti
vitatea sportivă 
cauta în munca 
noștri.

Considerăm că > 
portantă lijpsă a 
Iii raionale U.C.F.S. și ale co
misiilor respective ale Sparta
chiadei constă în faptul că 
nu organizează munca de con
trol și sprijin concret în așa

n-are ce 
activiștilor

cea mai im-, 
unor consi-

(Continuare în pag. 2-a)

Zamfir Victor și Ciobanu Badea 
de la Uzinele „Vasiile Roaită" 
din Capitală sînt printre cei mai 
harnici membri ai brigăzilor de 
producție ale tineretului de la 
secția 2 montaj, lată-i în foto
grafie lucrînd la mașina „Mul- 

tiax“
Foto : S. NICULESCU
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Spartachiada de iarnă a tineretului

(Urmare din pag. l-a)

AL „MONDIALELOR"

un campionI-a.

cc

echipei R. P.

prima 
revi- 

Fran-

cuceri 
olimpică

prilejul
Din

titluri, apoi 6,

organi-
în cadrul Spar.
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unui număr in- 
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ÎN TURNEUL FINAL

— După meci) de vorbă cu antrenorii celor două formații

7 antrenori

HANDBALIȘTII ROMÎNI

CUpdnd t 
roșu! Ce ț 
sgcstec pe 
► 4/» — ,u

Tolentul luptătorilor lugojeni 
se concretizează cu 
campionatelor republicane. 
8 categorii : 7
din nou 7—

Cinstea de a 
noastră medalie 
ne tot unui lugojan, lui 
cisc Horvot

★
La C’uj, cu o luna în

Iubitorii handbalului pre- 
zenți duminică seara în sala 
Floreasca sau... în fața televi
zoarelor au trăit timp de mai 
bine de o oră momente de 
mare tensiune, urmărind evo
luția echipei noastre repre
zentative de handbal in 7 
în compania selecționatei 
U.R.S.S. într-un meci decisiv

pentru calificarea în turneul 
final al campionatului mon
dial. După cum se știe, deși 
conduși la un moment dat cu 
4—2, handbaliștii noștri au 
găsit resurse să egaleze și apoi 
să-și asigure victoria la o di
ferență mai mare de 3 goluri 
(la Moscova fuseseră învinși 
cu 12—9), calificîndu-se astfel

pentru turneul final ce va a- 
vea loc în curînd în R. F. 
Germană.

In legătură cu această par
tidă, i-arn rugat pe EVGHE
NII IVAHIN, antrenorul re
prezentativei U.R.S.S., și NI- 
COLAE NEDEF, antrenor 
federal al țării noastre să ne 
împărtășească impresiile lor.

In preajma încheierii 
etapei de masă

Jocul a fost foarte disputat, iar victoria 
putea să încline in favoarea oricăreia din 
echipe — ne-a spus E. Ivahin. A ciștigat echi
pa romînă mai ales datorită jocului său bun 
din repriza a doua cind, avind la un moment 
dat asigurată calificarea, a jucat relaxat, la 
adevărata sa valoare. După părerea mea, fac
torul moral a jucat un rol important in acest 
meci. La 4—2 am avut șanse mari să termi
năm noi învingători, dar cîteva greșeli ele
mentare comise în apărare au permis lui Mo
ser și Ivănescu, doi din cei mai buni jucători 
romîni, să egaleze. Handbaliștii noștri au fost 
cuprinși apoi de o stare nervoasă excesivă 
(aceasta și din cauza unor erori de arbitraj) 
și n-au mai dat randamentul scontat. Atacan- 
țiî îndeosebi au ratat ocazii deosebit de avan
tajoase. De acest lucru a profitat, firește, se
lecționata romină care, jucind mai bine spre 
sfirșitul partidei, și-a asigurat victoria. După 
părerea mea, cred că pentru a obține succese 
și mai mari pe arena internațională, handba
liștii romîni trebuie să-și îmbunătățească și 
mai mult jocul la înaintare, folosind procedee 
cit mai variate, să-și mărească viteza în fa
zele de finalizare. Doresc echipei romîne noi 
succese în etapa finală a campionatului mon
dial.

Firește, sînt bucuros că echipa noastră a 
terminat învingătoare — au fost primele cu
vinte ale tov. N. Nedef. Avantajul de 3 go- 
I«ri luat de selecționata sovietică la Moscova 
era destul de mare și putea fi chiar decisiv. 
Handbaliștii noștri, acționînd potrivit indica
țiilor date de antrenori, au știut însă să-și 
apropie • victorie deosebit de prețioasă, ob
ținută in compania unui adversar de valoare 
ridicată. Meritul principal al

Romine este acela că a știut să contracareze 
tactica de 4-j-2 folosită în apărare de oaspeți, 
păstrind în permanență pe linia de semicerc 
un pivot și un jucător „de legătură", fapt 
care a făcut să crească zona de atac a echipei 
noastre. Cred că aceasta a fost de fapt 
„cheia** partidei, care a hotărît în cele din 
urmă ca victoria să ne revină. De data aceas
ta. echipa noastră a manifestat mai multă 
mobilitate, s-a mișcat mai mult și mai bine. 
Țin să subliniez, de asemenea, că, spre deose
bire de meciul de la Moscova, duminică seara 
selecționata romînă a jucat mult mai atent 
în apărare, a existat o colaborare mai bună 
între componenții echipei. Victoria reprezen
tativei noastre e cu atît mai prețioasă cu cit 
ea a fost obținută in compania unei formații 
deosebit de valoroase. Intr-adevăr, selecționa
ta U.R.S.S., deși tinără, la prima partidă peste 
hotare, este o echipă de viitor, cu mari per
spective de dezvoltare. Jucătorii săi posedă o 
bună pregătire fizică, sînt mobili și au o pu
tere de luptă exemplară. Pe măsura „rodării** 
în cadrul întilnirilor internaționale, handba
liștii sovietici vor obține succese tot mai mari.

Cit privește echipa noastră, ea așteaptă cu 
încredere turneul final al campionatului mon
dial de handbal în 7, unde va evolua în gru
pa C alături de învingătoarea din jocul R. S. 
Cehoslovacă — R P. Polonă și de formația 
Japoniei. In timpul care ne-a mai rămas pînă 
atunci vom căuta să ne pregătim pentru a 
înscrie noi victorii în palmaresul echipei 
noastre reprezentative pentru a da noi prile
juri de satisfacție numeroșilor iubitori ai 
handbalului din patria noastră.

fel încît toate asociațiile spor
tive să participe activ la a. 
ceasta importantă competiție, 
în cadrul raionului 23 Au
gust’ din Capitală, 
mai există 
sportive 
ganizat 
chiadei. 
cește și 
comisia
Capitală unde mai există 11 
asociații care nu au 
zat întreceri 
tachiadei.

în același 
participarea 
suficient de 
tivi la 
zența instructorilor 
ar face să crească inițiativa, 
insuficient manifestată pînă 
în prezent în unele regiuni, 
pentru folosirea diverselor 
forme și metode pe plan lo
cal, privind antrenarea tine
rilor la Spartachiadă, aștep- 
tindu.se totul de la centru. 
Mai trebuie consemnat că 
unele consilii raionale U.C.F.S. 
cum ar fi cele din orașul 
Turda, regiunea Cluj și ora
șul Suceava nu asigură anali
zarea periodică în cadrul co
misiilor Spartachiadei a felu. 
Iui cum se desfășoară con
cursurile, nu cunosc situația 
concretă a întrecerilor și din 
această cauză nu pot lua mă
suri imediate pentru lichida
rea lipsurilor.

— Ce ne puteți spune 
despre medul cum organi
zațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive < 
organizarea 
de iarnă a

— în cadrul 
de iarnă a tineretului, colabo
rarea asociațiilor sportive cu 
organizațiile U.T.M. constituie 
cheia succesului în asigurarea 
participării unui număr cât 
mai mare de tineri la această 
competiție.

Comitetele raionale U.T.M. 
și consiliile raionale U.C.F.S. 
au instruit în comun secreta
rii organizațiilor U.T.M. și 
președinții asociațiilor spor
tive, și au luat măsuri comu. 
ne în vederea asigurării unor 
condiții cptime desfășurării 
întrecerilor. în comuna Vico- 
vul de jos, regiunea Suceava, 
participă în întreceri 372 de 
tineri, din care 102 fete. Pen
tru a asigura desfășurarea în
trecerilor, tinerii din comună 
au confecționat 17 perechi de 
schiuri, 50 săniuțe. 40 perechi

de pildă, 
încă 8 asociații 

în care nu s-au or- 
întreceri ale Sparta- 
Nesatisfăcător mun- 

ConsUiul U.C.F.S. și 
raionului Stalin din

„Cupa Olimpia"
la schi

întrecerile de schi din acest 
sezon au continuat pe pîrtiile 
de la Postăvar și Poiana Bra
șov cu desfășurarea probelor 
incluse în competiția dotată 
cu „Cupa Olimpia". In proba 
de slalom special CORNEL 
TABARAȘ (Casa Ofițerilor- 
Brașov) a cîștigat (l'10"6/10) 
eu un avans minim față de 
M. BUCUR (Carpați-Sinaia) 
l’U”5. La femei victoria a 
revenit dinamovistei ILONA 
MIKLOS. Și în proba de sla
lom uriaș C. TĂBĂRAȘ s-a 
dovedit cel mai bun cîștigînd 
duelul direct cu N. Pandrea. 
La femei, ELISA VETA O- 
BRAȘCU (Știința) a con. 
firmat forma bună în care se 
află repurtând din nou o fru
moasă victorie. V. PRIȘCU 
(Olimpia Brașov) și-a adjude
cat ptroba de sărituri de la 
trambulina mijlocie cu 202,2 
puncte, iar echipa Dinamo a 
câștigat proba de ștafetă 4x10 
km. La sfârșitul acestei săptă-» 
mini se vot desfășura întrece
rile din cadrul „Cupei Poiana 
Brașov".

patine de tip popular și 
haltere.

Sub îndrumarea comitetului 
de partid, consiliul asociației 
Poiana Cîmpina, în colabora
re cu comitetul U.T.M., au 
început din timp pregătirea 
materialului și echipamentu
lui necesar pentru întreceri, 
au făcut afișe etc. La șah și 
tenis de masă se întrec peste 
500 de tineri și tinere. Zilnic 
în jurul meselor de șah și te
nis de masă este animație, 
zeci și Zeci de tineri își susțin 
cu ardoare șansele de califi
care în fazele superioare, iar 
nivelul întrecerilor este de la 
o zi la alta mai bun.

Asemenea exemple de co
laborare sînt numeroase.

— Ce măsuri considerați 
că sînt necesare pentru ca 
Spartachiada să șe desfă
șoare în raport cu condi
țiile existente ?

— înainte de toate este ne
cesar ca și pe mai departe 
asociațiile sportive, folosind 
larg sprijinul organizațiilor 
U.T.M., să muncească cu toa
te forțele pentru succesul de
plin al Spartachiadei de 
iarnă.

Organizarea etapei a I a a 
Spartachiadei în toate asocia
țiile sportive este o sarcină 
importantă, pe care vor trebui 
să o realizeze toate asocia
țiile sportive cu sprijinul or
ganizațiilor U.T.M. De aseme. 
nea, ■ Va trebui să se acorde 
sprijin, satelor unde nu sânt 
constituite încă asociații spor
tive. ca și în acestea, cu spri
jinul organizațiilor U.T.M., să 
fie organizată etapa 
Această acțiune trebuie să 
ducă Ia constituirea de noi 
asociații sportive și la atrage
rea în U.C.F.S. de noi mem
bri.

In colaborare cu organiza
țiile U.T.M., vor trebui luate 
măsuri ca comisiile pe ramu
ră de sport, profesorii de edu
cație fizică, antrenorii, in. 
structorii sportivi voluntari 
și alțî activiști, precum și 
sportivi fruntași să fie trimiși 
în asociațiile sportive pentru 
a sprijini organizarea între
cerilor.

Asociațiile sportive în co
laborare cu organizațiile 
U.T.M. vor trebui să acorde 
atenție popularizării campio
nilor Spartachiadei tineretului 
câștigători ai etapei a I-a în 
asociațiile sportive, precum și 
descoperirii și susținerii ele. 
mentelor talentate pentru a 
fi promovate în sportul 
performanță.

Acolo unde din lipsa 
dițiilor atmosferice nu se 
te asigura participarea 
sporturi, ca schi șț 
este recomandabil 
organizeze concursuri 
alte ramuri de sport 
pice, jocuri sportive, tir etc. 
Cu cit va fi manifestată mai 
multă inițiativă, cu atât mai 
mare va fi succesul Sparta
chiadei de iarnă.

Consiliile regionale șj raio
nale U.C.F.S. și «xnisiile res
pective trebuie să organizeze 
cât mai bine Spartachiada de 
iarnă a tineretului incit a- 
ceasta să fie o adevărată săr
bătoare închinată -intimpină- 
rii alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională și 
în Sfaturile Populare.

de

«xi- 
poa- 

la 
patinaj 
să se 
ți la 
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O spectaculoasă fază «fin 
fntîlnirea de handbal în 7 
dintre selecționatele R. P. 
Romîne șl Uniunii Sovietice.
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Di" nou animație neobișnuită în sala Floreasca. Concursul 
de atletism rezervat juniorilor a reunit la startul probelor 
peste 300 de reprezentanți ai școlilor și cluburilor sportive 
din Capitală, iată o imagine a entuziastelor întreceri : Mir

cea Babiu (Progresul) trece sta cheta înălțată la 1,55.

• Intr-un concurs 
atletic de sală des
fășurat in orașul Le
ninakan sportivul ar
mean VARTAN OV- 
SEPIAN a aruncat 
greutatea la 18,60 m 
stabilind un nou 
cord unional pe 
ren acoperit.

re
le-

in-• Intr-un meci 
ternațional de tenis 
de masă echipa se
lecționată a orașului 
Praga a învins cu 
scorul de 5-0 echipa 
reprezentativă a Du
blinului. In cel mai 
spectaculos meci 
STANEK a d ispus cu 
scorul de 
cunoscutul
HARISSON,

2-0 de 
jucător 
de ne-

numărate ori selec
ționat in echipa An
gliei.
• Cu 

concurs 
fășurat 
coperit 
Portland, campionul 
olimpic

prilejul unui 
atletic des- 
pe teren a- 

în orașul

MURRAY

HALBERG (Noua Ze- 
elandă) a stabilit un 
nou record mondial 
de sală în proba de 
2 .rnile cu timpul de 
8’34**3/10. Vechiul 
record era de 8’46" 
și aparținea ameri
canului LAWRENCE.

• Comisia sporturilor aviatice și 
radioamatori din cadrul U.C.F.S. 
oraș-București, anunță redeschide
rea anului sportiv pentru următoa
rele ramuri: aviație, aeromodelism, 
navomodelism și radioamatorism.

Tinerii care doresc să îmbrățișeze 
una din aceste ramuri sportive se 
vor adresa pentru informații și în
scrieri la sediile comitetelor raionale 
U.C.F.S. înscrierile se fac în zilele 
de luni, miercuri și vineri între 
orele 17—20, pînă în ziua de 30 ia
nuarie 1961.

Cine nu a auzit de venera
bilul domn Avery Brun
dage, cunoscut milionar 

și proprietar de hoteluri, între 
oițele și președinte al Comitetu
lui internațional olimpic I Din 
cind în cind numitul domn, 
pentru a-și justifica funcția, se 
agita și apoi se apucă să pro
pună măsuri pentru „înzdră- 
venirea amatorismului în sport" 
pe plan mondial. Chiar recent, 
la 19 decembrie, din locuința 
sa de pe strada North la Saal, 
nr. 10 din Chicago, domnul 
Brundage a adus pe tapet o nou
tate, pe care bineînțeles toate 
ziarele americane de senzație 
au intitulat-o ca fiind... uluitoa
re. Și nu puține ziare din Sta
tele Unite au ajvertioat că mister 
Brundage intenționează „să facă 
o revoluție4' în Jocurile Olim
pice, Dar despre ce este vorba? 
Relatată pe scurt, propunerea 
glăsuiește : să se interzică cam
pionilor olimpici să-și apere 
titlul. Cu alte cuvinte, dacă un 
sportiv a obținut o medalie de 
aur, de argint, de bronz la un 
concurs olimpie, a doua oară 
să nu mai aibă voie să participe 
la Olimpiadă. Astfel, dl. Brun
dage dorește să „înzdrăvenească" 
amatorismul. Cît de simplu și 
ușor ! Ce înseamnă să fii un de
votat al sportului amator ! Și 
această propunere reprezintă nu
mai o parte din campania înce-

Un efort greutatea va
zbura departe. (Aspect din 
concursul de atletism rezer

vat juniorilor bucuresteni)

s.-oces ! Studenții 
clujeni au ciștigat dumini
că. partida de volei cu for
mația Casei Centrale a Ar
matei, a doua victorie 
consecutivă de la reluarea 

campionatului.

Șl...
louă maxime, pe care, 
e lugojan le 
ițează deseori, 

odjc vorba de sport
cam ase :

între- 
dacă 

Prima 
s-nă eom așa : „Pe lugojan 
niowii bb-1 întrece la lupte și 
ciot t* iar a doua, mult mai 

rica : „Nu-i bărbat lu- 
gojanul ce n-a trecut prin salo 
de lapte

Arrt

Te-mometrul arată minus 30 
de g-ede. Ce-cetătorul știin
țific V. Parfenov ți inginerul 
constructor E. Dam iți fac 
obișnuita „baie" de zăpa
dă. Z. nic t‘-np de jumătate 
de oră, ei efectuează exer
ciții libere. De doi ani ei 
fac gimnastică în fiecare 
dimineață, în aer liber, in
diferent de starea timpului. 
Controlul clinic a arătat o 
întărire a sistemului cardio

vascular.

net cdevc'. 
•naiul Txniwhr 
tnr lupte a dt 
pasiune a tu 
1920 era gre 
Și totuși, învingind 
materiale și morale, 
strins primii sportivi din 
in jurul unei „saltele de lupte . 
Luptătorii lugojeni au cjui 
greu la campionatele țări 
tr-o zi răsfoiam „arhiva" 
fost sportiv lugojan. 
din presa acelor vremuri 
beau edificator despre 
cum se făcea sport pe atunci : 
„Gruparea sportivă din Lugoj 
din nou n-a avut bani de de
plasare și luptătorii lugojeni au 
fost nevoiți să-și plătească sin
guri transportul...** sau in altă 
parte : „Regretăm neprezenta- 
rea lugojenilor, care din mo
tive financiare...".

Astfel, muncitorii textiliști, 
sau cei de la fabrica de cără
mizi, meseriașii lugojeni tre
buiau să-și rupă de la gură ca 
să poată face sport. In aceste 
condiții grele apar primii cam
pioni ai țării. Apoi primii lugo
jeni campioni balcanici : F. 
lovan, F. Dragomir...

După eliberarea țării în 
ria acestui sport se ir’—'u 
cese de seamă.

s cu 
. In- 
unui 

Tăieturile 
vor- 
felul

Bor-

isto- 
suc-
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urnă, 
se c scuta campionatul re- 
cc- de jpte clasice pe 

c-_ ’960 om roșit Iq gindul
că sint lugojan. Am roșit și 
pentru mine, dar mai ales pen
tru ocei ce răspund de bunul 
-ters ol „luptelor" în orașul 
Lugoj. Lugojul cu ...un singur 
concu-ent Io o finală republi
cană !

Un gazetar clujean mi-a 
mintit, in glumă ce i drept, dar 
cu atit mai dureros, că-n ulti
mii doi ani așa se prezintă lu
gojenii la fiecare finală. Fap
tul că acest singur finalist a 
cucerit titlul de campion nu 
schimbă cu nimic lucrurile. Cu 
o floare nu se face primăvară 
nici chiar pe plaiurile lugojene! 
Cu un campion nu poți pre
tinde că acest oraș este „lea
gănul luptelor" !

Care e situația actuală a 
„luptelor" în orașul Lugoj ? 
O sală de sport,, more, spațioa
să, bine utilată așa cum nu au 
avut și nu ou visat niciodată 
lugojenii să aibă. Antrenori 
sînt ? Da ! Nici moi mult nici 
mai puțin de 7 !!! Notăm, doi 
dintre ei sînt maeștri ai spor
tului. Poate că nu sînt amatori 
sportivi ? Dacă ai afirma așa 
ceva ar fi în totală contradic
ție cu realitatea ! Azi, sînt mai 
imulți ca oricind.

Atunci ? Ce le lipsește lugo
jenilor pentru a fi și pe mai 
departe tot așa de buni spor
tivi ? ! Multe nu. Mai multă a- 
tenție și preocupare din partea 
celor două secții de „lupte", 
iar din partea antrenorilor pune
rea intereselor colectivității mai 
presus de cele strict indivi
duale. Frecventele „discuții" 
dintre conducerea asociațiilor și 
secțiilor cit și interminabilele 
„dispute tehnice" dintre antre
nori nu pot duce decit la per
petuarea stării de rămînere în 
urmă a luptelor în orașul de 
pe malul Timișului.

Toți iubitorii sportului așteap
tă cu nerăbdare producerea 
unei cotituri în această ramură 
a sportului de performanță din 
orașul Lugoj. Toți factorii de 
răspundere ai mișcării sportive 
din acest oraș, în primul rind 
consiliul raional U.C.F.S. aso
ciațiile sportive și chiar comi
tetul raional U.T.M. trebuie să 
contribuie din plin la elimina
rea lipsurilor și la luarea unor 
măsuri energice, care să ducă 
la recîștigarea prestigiului pier
dut. Să nu uităm niciodată că 
Lugojul a fost orașul 
antrenor
acum a ajuns 
trenori și... un

cu
și 7 campioni, 

orașul cu 7 
campion I

un 
iar 

an-

OLIMPIADA-trambulină
psntru profesionism ?

de Brundage pentru a 
iHăci.ia în mod radical

pută <
„dezrădăcina 
toate fenomenele de profesio
nism din Jocurile Olimpice** 
după cum relatează agenția 
Associated Press. Iată ce a de
clarat chiar dl. Brundage nu de 
mult intr-un interviu acordat 
corespondentului agenției France 
Presse : „Timp îndelungat noi 
am vorbit despre măsurile pen
tru apărarea amatorismului, dar 
de data aceasta intenționăm să 
trecem la acțiune".

Intr-adevăr, a trece la acțiune, 
însă împotriva amatorismului, 
iată adevăratul sens al încercă
rilor d-lui Brundage de „înzdră- 
venire a ...amatorismului". Un 
lucru este cert, ca lumina zilei: 
dacă un sportiv a cucerit o me
dalie olimpică fi a devenit cu
noscut în lume fi nu mai are 
voie să participe la Olimpiadă, 
atunci ce va face ? Abia așteap
tă comercianții veroși din lu
mea sportului capitalist si l în- 
hațe, să-l încurce în mlaștina 
sportului profesionist, să-l trans-

forme dintr-un sportiv amator, 
cinstit, sincer iubitor al sportu
lui, într-un wtist de bilei, de 
circ. Apoi, în această propunere 
mai exista o intenție necurată: 
„revoluția" președintelui C.I.O, 
urmărește să aducă daune țări
lor ai căror sportivi au cîștigat 
la ultimele Jocuri Olimpice un 
număr mare de medalii la diver

discipline sportive și în prise

mul rind Uniunii Sovietice. Est 
știut că într-un număr de țăr, 
există o seamă de sportivi excep
ționali, care datorită sistemului 
științific de antrenament ifi păs
trează forma sportivă numeroși 
ani fi dan rezultate strălucite 
ani îndelungați. Să ni-l amin
tim, de pildă, numai pe renu
mitul Emil Zatopek, pe Viace- 
slav Ivanov (U.R.S.S.) la skif 
simplu fi alții.

O asemenea propunere 
de-adreptul dăunătoare fi 
aceea că ar scădea cu mult ni
velul jocurilor olimpice fi apoi 
ar micșora interesul amatorilor 
talentați de a participa la Olim
piadă. Bunăoară talentata îno
tătoare australiană Dawn Fraser, 
cîștigătoarea probei de 100 m. 
liber la Olimpiada de la Roma 
nu ar putea să mai participe la 
cea de la Tokio. Or, este de 
presupus că dobîndind medalia 
olimpică la 16 ani, ea nu a dat 
tot ce a putut notației.

Dar la una s-a așteptat dl. 
Brundage fi altele au fost ecou
rile din lumea sportivă. într-un 
interviu pe marginea propunerii 
lui Brundage, Andreas Steiner, 
președintele Federației de ski 
din Austria a declarat că proiec
tul lui Brundage este 
plectă aiureală" care 
ti*uge ideea olimpică și va pre
face viitoarele Jocuri Olimpice 
într-o farsă**. Andreas Steiner 
nu s-a sfiit să afirme că pro
punerea lui Brundage ar trans-

este 
prin

forma Jocurile Olimpice într-o 
„stațiune de tranzit" pentru 
sportivii burghezi ce vor să se 
lanseze în sportul profesionist 
pentru a „obține medalia de 
aur, iar apoi, folosind strălu
cirea ei, să devină profesio
niști" Iată, așadar, că proiectul 
d-lui Brundage, în loc să se ri
dice împotriva profesionismului 
in sport, îl favorizează, îl sus- 

1 ține. Față de ecoul negativ 
stîrnvt de „revoluția amatoris- 

1 inului", propusă de Brundage, 
secretarul general al Comitetu
lui internațional olimpic, Otto 
Mayer, aflat in Elveția, s a de- 

’ solidarizat public de această pro
punere rău mirositoare. Otto 

1 Mayer a declarat că președintele 
propunerea 
„în mod

o „corn-
„va dia

C.I.O. și-a făcut 
„în mod neoficial**, 
particular".

Referindu-se la toate acestea, 
pe bună dreptate ziarul „Sovet- 
ski Sport" conchide: „Așa nu
mitul „proiect Brundage** a fost 
făcut cu scopul de a produce 
zgomot și de a distrage atenția 
lumii sportive de la problemele 
mult mai actuale, legate de reor
ganizarea și democratizarea 
C.I.O. a cărui activitate frî- 
nează în momentul de față dez
voltarea normală a mișcării olim
pice, produeîndu-i în acest fel 
serioase dificultăți".

CAROL ROMAN

OTTO BENKO
fost dublu campion repu

blican la lupte clasice
-- •--

Gimnaștii sovietici 
victorioși în S.U.A.

• Echipele masculine de 
gimnastică ale U.R.S.S. și 
S.U.A. au susținut un meci 
amical la University-Park (sta
tul Pennsylvania). Cu această 
intîlnire a început turneul 
gimnaști’or sovietici în Ame
rica.

Avînd în frunte pe campio
nul olimpic BORIS ȘAHLIN, 
formația sovietică a cîștigat 5 
din cele 6 probe și a totalizat 
288,85 puncte față de 281,45 
puncte realizate de gimnaștii 
americani. în mare formă, 
BORIS ȘAHLIN a ocupat lo
cul întîi la cal cu 
(9,70). paralele (9,80) și bară 
fixă (9,80). AZARIAN 
primul la inele (9,90), 
NOI la sărituri (9,75) în timp 
ce la sol a cîștigat americanul 
VEGA (9,70).

în clasamentul individual 
compus ȘAHLIN a ocupat pri
mul loc cu 57,95 puncte. Din 
echipa S.U.A. cel mai bun re
zultat a fost obținut de FRED 
ORLOFSKY clasat pe locul 6.

minere

a fost
PORT-

tindu.se


Oamenii muncii
susțin cu căldură

candidaturile propuse
în întreaga țară au conti

nuat să aibă loc, în aceste 
gile adunări pentru desemna
rea candidaților Frontului De
mocrației Populare în alege
rile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională și sfaturile 
populare. Concomitent, în cir
cumscripțiile electorale unde 
au fost depuse candidaturile 
zilele trecute, au loc adunări 
în care oamenii muncii sus-

țin cu căldură aceste candi
daturi.

La Fabrica de antibiotice 
din Iași și în alte întreprin
deri din circumscripția elec
torală nr. 1 Iași-vest au avut 
Ioc adunări în cadrul cărora a 
fost susținută cu entuziasm 
propunerea făcută ca tovară
șul Emil Bodnăraș să candi
deze în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională în cir-

Cîtiva oțelari tineri

cumscripția electorală nr. 1 
Iași-veșt.

Sute de fumaliști și alți oa
meni ai muncii din Călan au 
susținut cu însuflețire propu
nerea candidaturii tovarășului 
Alexandru Drăghici, în cir
cumscripția electorală nr. 1 
Hunedoara-est, în alegerile 
pentru Marea Adunare Națio
nală.

Asemenea adunări de susți
nere a candidaturilor depuse 
au avut loc și în alte între
prinderi din țară.

privesc Hunedoara In întreaga țara 
continuă

(Urmare din 
pag. l-a)

6 tar mai la dreap
ta bateriile de cocs 
nr. 2 și 3. Toate 
acestea, spuse el* 
întorcîndu-se cu fa
ța spre cei 
înconjurau, 
construite 
noștri.

„în anii 
într-adevăr, 
dintre acești tineri 
poate spune așa. Nu 
au trecut decît ci- 
teva săptămîni de 
cînd și-au sărbăto
rit majoratul. A 
fost o mare bucurie 
în viața lor intra
rea in rîndurile ce
tățenilor patriei 
noastre cu drepturi 
depline. Odată cu 
majoratul ei au 
primit, conform 
Constituției țării, șt 
dreptul la vot. Și 
iată, acum. în fața 
ferestrei larg des
chise spre panora
ma bogată a orașu
lui industrial, înce
pură să vorbească 
însuflețiți despre 
primul lor vot: 
„Băieți, mergem 
împreună la 5 mar
tie..."

Se auziră bătăi 
in ușă- .Jntră rt.

care îl 
au fost 
in anii

noștri", 
fiecare

ureche spuse Gru
ber Ion, fiul unui 
moț din raionul 
Cimpeni. Dar cînd 
trec pe lingă vitri
na cu motociclete 
devin nerăbdător 
să mă văd proprie
tarul unui I. J. Deo
camdată, după ulti
mul calcul pe care 
l-am făcut trebuie 
să mai aștept pină 
la 15 aprilie.

Discuțiile lor se 
întrerupseră 
nou. De data aceas
ta în ușă apăru un 
bărbat potrivit la 
statură cu privirea 
prietenoasă. Era 
maistrul Iacob Io
sif, de la secția în 
care lucrează și tî- 
nărul Pavel Gheor
ghe.

— Noroc bun, sa
lută el strîngîn- 
du-le fiecăruia 
na. Am venit 
vele, să vedem 
locuiești. Văd 
ți-au sosit prieteni. 
Despre ce vorbeați?
- Despre alegeri. 

Noi toți vom vota 
la 5 martie pentru 
prima oară, spuse 
Pavel Gheorghe, 
maistrului său.

— Ca să fim

din

mî-
Pa-

cum 
că

re ha

cățărați la con
ducerea țării fu
rau „după lege" 
munca întregului 
popor.

Tinerii ascultau 
atenți cuvintele ce
lui mai în vîrstă 
decît ei, despre via
ța grea pe care 
au trăit-o oamenii 
muncii în trecut, 
despre eforturile și 
strădaniile care au 
fost necesare în zi
lele noastre pentru 
a șterge urmele tre
cutului, pentru a 
înălța noile furnale, 
laminoare moderne, 

a construi 
blocuri de

pentru 
marile 
locuințe. Cuvintele 
lui aduceau in fața 
tinerilor imaginea 
Hunedoarei in pli
nă transformare, ei 
vedeau cum dispar 
cartierele cu case 
mizere, înglodate în 
noroi, lăsînd tot 
mai mult locul fru
moaselor blocuri 
noi, ei vedeau ae- 
vea imaginea Hu
nedoarei de miine 
în care toți munci
torii se vor bucura 
de confortul unor 
locuințe sănătoase, 
în acele clipe gin- 
riur-T- lor ildmr

Propunerile 
de candidați 

ai F. D. P.
în întreaga țară au conti

nuat adunările în care oame
nii muncii propun candidați ai 
F.D.P. pentru alegerile in Ma
rea Adunare Națională și în 
sfaturile populare.

Sute de alegători din ««nu
nele Băile Borș a. Borșa, Ma- 
seiu, Săcel ți Săliștea din ra
ionul Vișeu au propus pe tov. 
Vasile Mușat, vicepreședinte 
al Consiliului Central ăl Sin
dicatelor, candidat pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională în circum
scripția electorală nr. 18 Bor
șa.

în circumscripția electorală 
nr. 8 Șimleu Silvaniei a fost 
propus candidat pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională maistrul 
miner principal Leontin Chiț 
de la exploatarea Sărmășag. 
Maistrul mecanic al schelei 
nr. 2 extracții din Moinești, 
Vâsle Gabor, a fost propus 
candidat în circumscripția e- 
lectorală nr. 25 Moinești pen
tru alegerile de deputați 
Marea Adunare Națională.

Președintele gospodăriei a- 
gricole colective din Ilia, re
giunea Hunedoara. Iolius Zlz-

FDJ>. per—.
**-**•%* —*

în

1

In anii regimului de democrație populară, ic Preajba lingă Tg. Jiu, *-a construit un modern 
combinat de industrializare a lemnului, lată in fotografie un ospect de interior de ks fabrica 

de placaje a combinatului.

Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor 

din R. P. Romînă
în ziua de 16 ianuarie a avut 

loc plenara Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Repu
blica Populară Romînă.

La lucrările plenarei au luat 
parte, în afară de membrii și 
membrii supleanți ai Consiliu
lui Central al Sindicatelor, 
membrii Comisiei centrale de 
cenzori, secretari ai Comitete
lor Centrale ale Uniunilor 
Sindicatelor, primi adjuncți și 
adjuncți ai secțiilor Consiliu
lui Central al Sindicatelor, re
prezentanți ai Uniunii Tinere
tului Muncitor și Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, ai 
unor ministere, reprezentanți 
ai presei.

Plenara a dezbătut raportul 
Prezidiului Consiliului Cen
tral al Sindicatelor privind

execuția bugetului Consihuliil 
Central al Sindicatelor pe a- 
nul 1960 și proiectul de bugeț 
pe anul 1961, raportul cu pri
vire la execuția bugetului de 
asigurări sociale pe anul 1960 
și planul defalcat pe capitole 
al bugetului de asigurări so
ciale pe anul 1961, referatul 
privind noul proiect de Statut 
al Casei de ajutor reciproc și 
sarcinile ce revin mișcării 
sindicale ca organizație ce 
face parte din Frontul Demo
crației Populare, în campania 
electorală pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și sfaturile popu
lare.

în legătură cu problemele 
dezbătute, plenara a adoptat 
hotărîri corespunzătoare.

Cărbune peste plan
Sesiuni ale sfaturilor populare

IN CAPITALĂ

Sâmbătă seara s-au încheiat 
lucrările celei de-a 10-a sesi
uni a Sfatului Popular al Ca
pitalei, care a analizat execu
ția bugetului local pe anul 
trecut și a discutat și aprobat 
bugetul și planul pe 1981.

Raportul Comitetului exe
cutiv, coraportul Comisiei de 
deputați pentru problemele 
buget-Cnanțe, precum și dis
cuțiile, la care au luat parte 
numeroși deputați și invitați, 
s-au ocupat pe larg de reali
zările Sfatului Popular al Ca
pitalei și ale sfaturilor popu
lare raionale.

Anul trecut industria locală 
a sporit cu peste 22 la sută 
în comparație cu 1959, livră
rile de mărfuri către comer
țul socialist. Datorită crește
rii productivității muncii s-a 
realizat o producție în plus 
în valoare de circa 46.400 000 
lei. A fost mult redus și pre. 
țul de cost.

Importantele

cu sa- 
mult 

trecut.

pani de gospodărire ri înfru
musețare ■ orașelor și satelor în 
ana] trecut s-au realizat econo
mii in valoare de 15.353.000 
lei, samă care a putut fi fo
losită la executarea altor hi-

Ssud nu se deschje. 
Cineva se repezi 
s-o deschidă cu
rios. Deodată băieții 
chiuiră de veselie, 
în cadrul ușii apă
ru Pricop 
tin, finind in brațe 
un aparat 
nou-nouț.

— îmbogăți 
ventarul 
meatului, 
spuse el.

Ceilalți 
jurară.
- „București 500" 

sint aparate foarte 
bune, constată oțe- 
larul Neta Petru.

— într-adevăr așa 
este, îi răspunse Va
sile Ion. Luna vii
toare îmi voi cum
păra și eu. Deocam
dată în cele 6 luni 
de cînd lucrez 
mi-am cumpărat 
palton, două costu
me de haine, pan
tofi, cămăși.
- Ei, 

mulțumi 
mul doar 
aparat de 
slănină 
culca mulțu

Constan-

de radio

aparta- 
fraților,

îl încon-

de s-ar 
astăzi o- 
cu haine, 

radio și 
m-aș 

sit pe-o

cufii, ipux€ comu* 
nutul Iacob Iosif. 
Eu mi-am petrecut 
o bună parte din 
viață în mizeria re
gimului dispărut 
pentru totdeauna al 
burgheziei și moșie- 
rrmii. La virsta 
roartră. eu nu mă 
puteam gindi nici 
la vot, șt cu atit 
mai puțin să-mi în
lesnesc și să-mi îm
bunătățesc viața cu 
lucruri care azi, vă 
stau la îndemînă. 
Grija permanentă 
era ziua de mîine, 
teama că voi fi con
cediat... Pe vremu
rile acelea de crun
tă exploatare, con
tinuă el apoi, cio
magul și jandarmii 
„alegeau" dacă ace
lea se mat pu
teau numi alegeri, 
„domni cu cefele de 
tauri; și cu punga 
grea cu aur” cum 
spune un cîntec 
din popor. Aceștia 
erau moșierii, ban
cherii, oare odată

frunte eu comuniș
tii au luptat pentru 
viața noastră nouă, 
pentru drepturile 
pe care le are as
tăzi întregul popor. 
Era o recunoștință 
pe care ei, tinerii 
oțelari și-o arată 
prin munca de fie
care zi.
Pentru sărbătoarea 

de la 5 martie, ziua 
alegerilor, 
O.S.M. nr.

secția 
1 din 

care face parte și 
Pancan Mircea, u- 
nul dintre băieții 
aceștia, s-a angajat 
să dea 1600 tone 
oțel peste plan. In 
numai 13 zile ale 
noului an, s-au rea
lizat aproape 400 
tone oțel peste plan, 
adică o bună parte 
din acest angaja
ment.

— Trebuie să 
muncim și mai bine 
de acum înainte, iși 
spuse tare gindul 
celălalt oțelar, Neta 
Petru. Prin aceasta 
întîiul nostru vot 
va fi și mai puter-

IC 
e Na

țională in circumscripția elec
torală nr. 6 Uia. Ioan B. Ichim, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășenesc P.M.R. Bacău, a fost 
propus candidat pentru alege
rile de deputați în Marea A- 
dunare Națională în circum
scripția electorală nr. 2 Bacău- 
nord. Pescarul Vorobiev Pi- 
mon a fost propus să candi
deze în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națio
nală în circumscripția electo
rală nr. 12 Sulina. Minerul 
Murgu Trăilă a fost propus 
candidat pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională în circumscripția e- 
lectorală nr. 14 Anina.

Profesoara Maria Popescu 
de la Școala de 7 ani nr. 2 Bu- 
huși a fost propusă candidată 
în circumscripția electorală 
regională nr. 23 pentru Sfatul 
popular regional Bacău. Me
canicul de locomotivă Ștefan 
Eălan de la Depoul C.F.R. Ad- 
jud a fost propus candidat în 
circumscripția electorală re
gională nr. 75 pentru Sfatul 
popular regional Bacău.

fonduri alo
cate de partid și guvern pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
de locuit ale populației și 
pentru diferite acțiuni social- 
culturale au dus la darea în 
folosință a 9000 de aparta
mente, 154 săli de clasă, nu
meroase laboratoare, 175 ma
gazine, noi unități sanitare. 
Totodată, au fost executate 
vaste lucrări edilitare

Sfatul Popular al Capitalei 
și sfaturile populare raionale 
au reușit să-și asigure in mai 
mare măsură sprijinul mase
lor de cetățeni, să-j atragă la 
rezolvarea sarcinilor ce le-au 
stat în față.

în discuții s-a subliniat im
portanța pe care o are pen
tru îndeplinirea sarcinilor bu
getare ale sfaturilor populare 
realizarea beneficiilor 
ficate de către toate 
prinderile și unitățile 
mice locale, reducerea 
tuielilor de circulație de că
tre toate organizațiile comer
ciale. Sesiunea a acordat, de 
asemenea, o atenție sporită 
îmbunătățirii activității 
domeniul construcțiilor,

deosebi fn ceea ee privește 
amplasarea și proiectarea 
construcțiilor și calitatea lu
crărilor de finisaj.

Deputății au primit 
tisfacție prevederile, 
sporite față de anul
ale bugetului ți planului lo
cal, angajindu-se să munceas
că cu mai mult dan pentru 
realizarea Iar. Aceasta, au 
subliniat part ic: par. ții la dis
cuții, va contribui ia ridica
rea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Pentru acest 
an se prevede o creștere in. 
semnată a producției bunuri
lor de larg consum, lărgirea 
sortimentelor ți j îmbunătăți
rea calității produselor in
dustriei locale, sporirea vo
lumului desfacerilor de măr
furi prin comerțul de stat. 
Potrivit pianului vor fi data 
in folosință circa 12-000 apar
tamente Se var ridica noi 
construcții social-culturale si 
urmează să se înfăptuiască 
importante luciri edilitare 
pentru buna gospodărire d 
înfrumusețare a Capitalei

Sesiunea a sublimat că sfa
turile populare trebuie să a- 
naăizeze cu atenție propuneri
le pe care cetățen.; le fac cu 
prilejul campaniei electorale 
în vederea Îmbunătățiri: acti
vității gospodărești și edili
tare.

LA HUNEDOARAI----- ---- I

In primele două săptămîni 
ale anului, minerii din Valea 
Jiului au extras aproape 3.000 
tone de cărbune cocsificabil 
și energetic peste plan. Obți
nerea acestui spor de produc
ție se datorește măsurilor lua
te in exploatările miniere 
pentru realizarea sarcinilor 
planului pe acest an, care 
prevede sporirea producției

de cărbune cocsificabil ea 
20.1 la sută fată de anul tre
cut.

Cele mai mari cantități de 
cărbune cocsificabil date pes
te plan în prima jumătate a 
lunij ianuarie sint rezultatul 
muncii colectivelor exploata- 
rilor Lupent PetrUa. Vulcan 
Si Vricani.

(Agerpres)

în întreaga fără a început

Vaccinarea antigripalâ și antipoliomîefitică
între 16 ți 25 ianuarie se 

desfășoară in întreaga țară 
acțiunea de vaccinare anti- 
gripală, organizată de Minis
terul Sănătății și Prevederilor 
Sociale. Vaccinarea se execu
tă prin pulverizare pe cale 
intranazală cu vaccin de lip 
A2 și B.

De asemenea a început pri
ma etapă de vaccinare anti- 
poiiotnieiitică ce se va desfă
șura in lunile ianuarie ți fe
bruarie. Astfel, copiii intre 3 
luni și 1 an inclusiv sint vac
cinați la sediul dispensarelor

din circumscripțiile teritoriale 
Și la creșe. Vaccinarea se 
execută prin două injecții, la 
interval de 30 de zile cu vac
cin inactivat, produs de Insti
tutul „Dr. I. Cantacuzino“ 
din București. In continuarea 
acestei acțiuni, la 5 februarie 
va incepe vaccinarea pe cale 
bucală a populației între 1 
an și 30 de ani inclusiv.

(Agerpres)

Lecții legate

plani- 
lntre- 

econo- 
chel-

Swwnurz Sfatului popular re
gional Hunedoara care a aea 
lisat execuția bugetului loca! pe 
anul trecut și pianul economie 
ți bugetul local pe anul 1961 au 
scos în evidență o serie de rea
lizări importante. Printre altele 
s-au construit și dat în folo
sință pentru oamenii muncii 
din regiune 2.434 apartamente, 
2 școli medii cu cile 16 săli de 
clasă. 43 școli de 4 și 7 ani, 25 
de cămine culturale, precum ți 
grădinițe și dispensare medicale. 
S-au electrificat 23 localități, 
s-a construit, reparat și întreți
nut 1.726 km drumuri. Pentru 
invățâmint s au cheltuit peste 
88 milioane lei.

Prin participarea voluntară a 
oamenilor muncii

Succese ale mecanizatorilor 
din regiunea Crișana

Mecanizatorii de Ia S.M.T. 
Cefa, regiunea Crișana, au 
reparat și revizuit întregul 
parc de mașini și tractoare 
necesar în campania agricolă 
de primăvară. în prezent ei 
efectuează lucrări de repara
ții la combine, batoze, seceră- 
tori-legători și alte mașini ce 
vor fi folosite în campania a- 
gricolă de vară.

într-un stadiu avansat cu 
reparațiile pentru lucrările a- 
gricole de primăvară sint și 
mecanizatorii de la S.M.T. 
Săcueni, Nușfalău, Sintana și 
alții. în total, pină acum, in

la diferite ac-

’ mBB \

Grație și siguranță in mișcări.
Fotot GR. PREPELIȚA

regiune, 80 Ia sută din trac
toarele și mașinile agricole 
sint pregătite pentru campa
nia de primăvară. Mecaniza
torii și-au propus să termine 
reparațiile cu mult înaintea 
începerii campaniei, astfel 
încît să poată face lucrările 
în cîmp în cît mai bune con
diții. Ca urmare a dezvoltării 
sectorului agricol socialist și 
a creșterii parcului de mașini 
și tractoare mecanizatorii din 
regiunea Crișana vor executa 
anul acesta un volum de lu
crări agricole cu peste 300.000 
hantri mai mare decît in 
1960.

(Agerpres)

Planul căminului—oglinda activității culturale
După razele aurii ale soa

relui, peticele de un ver
de crud de pe cîmpuri, 

care adie,vînticeluil călduț 
n-ai spune că pe la Clocotici 
— lîngă Reșița — e iarnă. Șl 
totuși, calendarul indică mie
zul acestui anotimp care are 
regulile lui. Lucrările agri
cole s-au terminat' iar oame
nii au mult timp liber.
Iarna este sezonul căminului 
cultural, spre el se îndreaptă 
în fiecare seară țăranii mun
citori, mai ales tineretul. în 
vederea acestui anotimp că
minul cultural „Nicolae Băl- 
cescu" din comună și-a pre
gătit un plan destul de cu
prinzător, menit să antreneze 
la viața culturală pe locuito
rii comunei, tineretul.

în general bine alcătuit, 
planul tinde să realizeze zil
nic pentru diferitele categorii 
de locuitori ai comunei, cu 
vîrsta și preocupările lor 
specifice, manifest edu
cative, intere-ante. S-a desfă
șurat o largă acțiune de cu- 
no'itere a dorinței tinerilor. 
Astfel, s.a vădit, un mare 
interes al tinerilor^ pentru 
problemele de știință. Unii 
tineri au cerut explicații di-

rectorului căminului în legă
tură cu microorganismele. 
Așa se face că în planul că
minului și-au găsit un spațiu 
larg conferințele pe teme 
științifice, dintre care multe 
s-au și ținut (despre formarea 
anotimpurilor, apariția vieții 
pe pămînt, originea și evoluția 
omului). în această ordine de 
idei conducerea căminului ar 
trebui să se gîndească la în
ființarea unui cerc al tineri
lor naturaliști în care s-ar 
putea preda mai sistematic 
probleme de știință.

Cu sprijinul organizației de 
partid, directorul căminului, 
tovarășul Mihai Peia, și-a 
format un colectiv de acti
viști voluntari cuprinzînd, 
alături de secretarul organi
zației U.T.M., Gheorghe Vă- 
tav, și profesori ai școlii, cî- 
țiva tineri țărani muncitori 
printre care Gheorghe Dră- 
ghia, Petru Beța, Mihai Mir- 
cioane, Bojinka 
Marian Fiica, cu 
nit la lucru.

Este demn de 
dul în care se folosește 
cămin materialul didactic de 
la Școala de 7 ani din comu
nă și în general felul în care

directorul se îngrijește de 
completarea expunerilor știin
țifice cu material vizual. Ma
joritatea lecțiilor la cercul 
agrozootehnic sînt însoțite de 
proiecții. („Cultura cartofu
lui", „Importanța îngrășămin
telor naturale și chimice" 
etc.). Pentru educarea politi
că a tinerilor în cadrul cercu-

In legătură cu pianul 
de activitate al cămi* 

nului cultural 
din comuna Clocotici 

regiunea Banat 
pe perioada de iarnă

Lucacela și 
care a por-

reținut mo-
la

lui s-au folosit și diafilme- 
le „Bobllna" și „1907“. La pro
gramele 
pentru copii 
proiecții

Pentru 
cerc de 
podine“ 
minețile 
program

în ceea ce privește activi-

organizate special 
sînt organizate 

de basme.
femei există un 

„Sfaturi pentru gos- 
iar pentru copii di- 
de duminică au un 
adecvat.

tatea artistică de amatori pla
nul căminului ține seama de 
posibilitățile locale și a sta
bilit pentru cele citeva for
mațiuni existente un reper
toriu potrivit. Echipa de tea
tru pregătește mici scenete 
legate de preocupările țăra
nilor muncitori. Ca și în cele
lalte forme, și aici se urmă
rește consecvent scopul edu
cării țăranilor muncitori în 
spirit colectivist. în prezent 
se lucrează la sceneta „Co
moara lui Costache" care evi
dențiază rolul cărții tehnice 
în obținerea unor recolte bo
gate. Comediile sînt mult 
gustate, așa că nici ele nu 
lipsesc din repertoriu. în ve
derea alegerilor, care se apro
pie, se pune în scenă o sa
tiră demascînd farsa alegeri
lor din trecut. Brigada ar- 

agitație folosește 
nemijlocit pe via- 
evidențiind mun- 
criticînd^ lipsurile.

fi îndeplinit cu consecvență, 
țăranii muncitori de aci vor 
dobîndi numeroase cunoștințe 
folositoare. E bine însă să fie 
completat și cu alte acțiuni 
menite să atragă mai mult 
tineretul spre învățarea cîn- 
tecelor de pildă, sau cititul li
teraturii. Concursul „Iubiți 
Cartea“ trebuie să înceapă 
neîntârziat și legat de el, este 
necesară organizarea unei 
munci interesante de răspîn- 
dire a cărții, de sprijinire a 
tinerilor în înțelegerea lectu
rii. Nu sînt prevăzute sufi
ciente acțiuni în vederea 
răspândirii experienței înain
tate obținute în sectorul so
cialist al agriculturii.

Locuitorii comunei
bucuroși la căminul cultural, 
participă cu însuflețire, în 
număr mare, la toate acțiu
nile organizate aci. Iată de ce 
este necesară, acum în perioa
da de iarnă, o 
riată activitate 
eămin.

vin

!

tistică de 
texte axate 
ța comunei 
ca harnică,

Putem spune că planul de 
muncă al căminului din Clo- 
ootici este în general destul 
de bine alcătuit și dacă va

bogată și va- 
culturală la

S. VOINESCU

lificârii nu așteaptă ca in uzi
nă să se introducă utilajele 
noi sau să se aplice procese 
perfecționate ți apoi să vor
bească despre ele. ci 
acest lucru mai in 
programul cursului pen! 
minatori, de exemplu, 
lecții despre încălzirea 
drilor cu curenți de 
frecvență. „Pentru ce să în
vățăm aceasta ?“ s-au întrebat 
tinerii. Inginerul Tarpan Cris- 
tache le-a explicat că cilin
drii laminoarelor pot fi încăl
ziți mai omogen cu ajutorul 
curenților de înaltă frecvență 
și de aceea uzina va introduce 
curînd această metodă.

Pentru ca lecțiile acestor 
cursuri să fie predate la un 
nivel cît mai accesibil și să 
fie explicate practic, condu
cerea întreprinderii a reparti
zat ca lectori șefi de secții, 
tehnologi, maiștri principali. 
Astfel inginerul Cristache 
Tarpan, șeful secției laminor 
2 conduce cursurile pentru 
laminatori, maistrul Nicula 
Nicolae de la secția zincuire 
predă lecții tinerilor de la 
zincuire. Printre cei care vor
besc tinerilor despre 
defectelor 
problemele 
inginerul 
ras, șeful serviciului 
tehnic de calitate, 
tehnolog Mîrzac Gheorghe etc.

Din experiența cursurilor 
trecute a reieșit că pentru ti
nerii muncitori o singură for
mă — cursuri de ridicare a 
calificării — nu poate satis
face nevoile de pregătire ale 
tuturor. Șefii de brigadă Ion 
Zaharia, Ion Stoica, Gheorghe 
Tudor, electricianul Bălan Du
mitru, și alții se plictiseau 
în timpul lecțiilor fostelor 
cursuri de ridicare a califică
rii. Nivelul lor de pregătire 
profesională era mai ridicat 
decît nivelul lecțiilor ce se 
predau. Pentru astfel de tineri 
s-a organizat acum o nouă 
formă pentru ridicarea califi
cării și anume, un cerc de stu
diu individual. Pentru această 
formă există de asemenea o 
tematică aparte. Tinerii aces
tui cerc, care au o pregătire 
profesională mai bună, o expe
riență îndelungată în produc
ție sau învață la școala medie 
serală, citesc pe baza unui 
program cărți tehnice împru
mutate de la Cabinetul tehnic. 
Tinerilor laminoriști le-a fost 
recomandată, de pildă, o lu
crare despre metodele de 
muncă ale laminoriștilor so
vietici. Pentru electricieni și 
mecanici, pentru șefi de echi
pe au fost recomandate cărți 
despre automatizare și apa
rate de măsură și control.

Periodic se organizează cu 
acești tineri consfătuiri de 
control. Tinerii vin în fața 
unei comisii formate din in
gineri și vorbesc despre cele 
învățate și despre aplicarea 
acestora în practică.

Avînd lecții legate de ne
voile concrete ale producției 
și lectori competenți, aceste 
cursuri se desfășoară cu suc
ces. Aceasta a fost posibil și 
datorită faptului că membrii 
comitetului U.T.M. au îndru
mat munca lectorilor tineri, au 
controlat cum se desfășoară 
cursurile, care este efectul 
practic al lecțiilor. „Cînd ai 
ce învăța, cînd lecțiile sînt 
interesante, atractive — spune 
unul dintre tinerii cursanți — 
participi cu plăcere la aceste 
cursuri". Trebuie spus astfel 
că frecvența este bună și nu
meroși sînt tinerii care încă 
de pe acum culeg roadele par
ticipării lor la lecții. Lamina-

•jrsi

i se face 
am te. în 

ru la- 
CXÎStH 
cilin- 

înaltă

posibile, 
calității, 

Constantin

cauzele 
despre 

se află 
Gingă- 
control 

inginerul

de producție
torii Axinte Vasile, Sava 
Popa, Ion Dorosceanu, urmînd 
cu regularitate cursurile de 
ridicare a calificării, în scurt 
timp și-au însușit cunoștințe 
noi care le-au permis să lu
creze mai bine, să se eviden
țieze. Tineri ca Vasile Butna- 
ru, laminator, Ghiță Cojoca- 
ru. electrician, Ion Tănase, lă
cătuș, ridicîndu-și la cursuri 
nivelul pregătirii profesionale 
se numără acum printre mun
citorii fruntași din secțiile lor. 
Și exemple se mai pot da. 
Așa cum spun unii șefi de 
secții și inginerul șef, aceste 
cursuri de ridicare a califică
rii au fost bine organizate, a- 
sigurînd tinerilor rezultate 
bune în muncă.

Există însă și o situație ne
gativă în legătură cu aceste 
cursuri. Deși conducerea uzinei 
a sprijinit organizarea cursu
rilor prin cadre tehnice re
partizate ca lectori, prin apor
tul deosebit dat la alcătuirea 
tematicii etc., deși este pe de
plin convinsă de necesitatea 
că aceste forme de ridicarea 
calificării trebuie să funcțio
neze bine, nu s-a îngrijit însă 
să existe mai multe săli în 
care să se facă predarea și 
seminarizarea lecțiilor. în uzi
nă există doar trei săli și de 
aceea lectorii. înainte de 
cursuri, desfășoară adevărate 
tururi de forță pentru obține
rea unui loc unde să adune 
cursanții. întreprinderea este 
în dezvoltare, s-au creat și se 
vor crea secții noi, se aduc uti
laje perfecționate, se fac noi 
construcții. Este necesar deci 
să se prevadă condiții mate
riale mai bune pentru a sus
ține ridicarea calificării tine
rilor la nivelul sarcinilor ac
tuale.

Plecarea delegației 
de oameni de 

afaceri din Franța
Delegația de oameni de a- 

faceri din Franța, reprezen. 
fanți ai firmei „Schneider- 
Creusot", care ne-a Vizitat 
țara în vederea dezvoltării 
schimburilor comerciale între 
cele două țări, a Părăsit luni 
dimineață Capitala.

Pe aeroportul Băneasa, 
înainte de plecare, dl. Jean 
Forgeot, unul din conducătorii 
delegației, a declarat urmă
toarele unui redactor al A- 
genției Romine de Presă:

Am venit aici cu misiunea 
de a examina mijloacele de 
intensificare a relațiilor în
tre industria romînă și indus
tria firmei noastre. împreună 
cu autoritățile economice ro- 
mîne am făcut un tur de ori
zont destul de complet. Am 
constatat noi posibilități im
portante. foarte încurajatoare. 
Discuțiile, care s-au referit la 
planul de vînzări și schim
buri tehnice reciproce, s-au 
concretizat într-un protocol 
care definește scopurile și o- 
biectivele urmărite de autori
tățile comerciale romine și 
grupul nostru și asupra caro, 
ra se lucrează în continuare.’ 
In încheiere, oaspetele a mulJ 
țumit pentru primirea cordia
lă și prietenească, subliniind 
că oamenii de afaceri fran
cezi pleacă cu o frumoasă a- 
mintire și cu speranța de a 
revedea în curînd Romînia.

(Agerpres)

FABRICĂ
DE PORȚELAN 

CLUJ
Angajează prin concurs, 

ce se va ține in ziua de 16 
februarie 1961, orele 8 di
mineața :

1 inginer tehnolog 
produse refractare 

Condiții : Inginer eu exa
men de stat și stagiu de 3 
ani in specialitate.

Informații : ■ Serviciul de 
Organizare fi Normarea 
Muncii telef. 36.27.

IN CURÎND

Portretul 
unui 

necunoscut 
un nou film 

romînesc, 
produc fie a Studioului

Cinematografic 
„București" 

Regia: 
Andrei Călărașu- 
Gheorghe Turcu

FACEȚI O CURA DE
F^RȚOCALE;GRAPEF)îUIT(JRI*5i, 
iamii vitaminele
yvece^a^e ORGANisiviui iji r

CITRICE = VITAMINE
VITAMINE=SÂNÂTATE
CITRICE =

FRUCTE CITRICE SE GĂSESC DE VIN,, LA MAGAZINELE 
ALIMENTARE Șl APROZAR
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Lucrările Plenarei
C. C al P. C U. S

o „adevărată

peste 
de carne, 

planul pe

Tineretul din Guadelupa 
în lupta anticolonialistă

MOSCOVA 16 (Agerpres) - 
TASS transmite : La 16 ia
nuarie 1961 Plenara C.C. al 
P.C.U.S. a continuat discuta
rea celei de-a doua probleme 
de pe ordinea de zi — îndepli
nirea planului de stat și a an
gajamentelor socialiste în ceea 
ce privește producția și vîn- 
zarea către stat a produselor 
agricole și animaliere în anul 
1960 și măsurile pentru dez
voltarea continuă a agricultu
rii.

Take Akunov, președintele 
colhozului „Grănicerul" situat 
în munții Tian-Șan, a vorbit 
despre viața nouă a crescăto
rilor de animale din R.S.S. 
Kirghiză.

în anul 1960 membrii col
hozului și-au luat angajamen
tul să vîndă statului 
10.000 de chintale 
ceea ce reprezintă 
trei ani.

Din exemplul 
nostru, a subliniat Akunov, se 
vede cită dreptate a avut 
N. S, Hrușciov cînd a declarat 
la cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U.: 
„Ne mândrim de faptul că ex
periența fostelor periferii ale 
Rusiei a demonstrat că există 
posibilitatea deplină ca țările 
Orientului în decursul unei

colhozului

O nouă înscenare judiciară împotriva 
lui Manolis Glezos și a ziarului „Avghi"

ATENA 16 (Agerpres). — 
Potrivit corespondentului din 
Vhania (Creta) al ziarului 
„Ta Nea", recent în această 
localitate a fost adus sub o 
pază puternică Manolis Gle- 
zos. Aici se pregătește un nou 
proces împotriva ziarului de
mocrat „Avghi" acuzat că ar 
fi „jignit autoritățile". In rea
litate ziarul a demascat și a 
condamnat teroarea întreprin. 
să de organele Asfaliei (po
liția politică) din Chania îm
potriva democraților, 
este dat

Glezos
în judecată pentru

Apelul unor fruntași 
viefii publice din Greciaai

pentru pace și dezarmare
ATENA 16 (Agerpres). - 

TASS transmite : 66 de fruntași 
ai vieții politice și sociale din 
Grecia, printre care deputați în 
parlament, foști miniștri, oameni 
de știință, scriitori, au adresat 
poporului grec apelul de a in
tensifica lupta pentru pace și 
dezarmare, împotriva bazelor 
de arme atomice și rachete din 
Grecia, pentru dezvoltarea rela
țiilor economice și culturale cu 
toate țările, în primul Find cu 
țările socialiste vecine.

Coexistența pașnică și traini
că a popoarelor este o necesi
tate imperioasă și singura cale

„LIBERTYVILLE"
Așezarea aceasta nu se 

află înscrisă pe nici o 
hartă, pe absolut nici o 

hartă. Dar numele ci este pre
zent în paginile ziarelor, pe 
pancartele demonstranților și, 
mai presus de orice, în con
știința multor oameni simpli, 
cinstiți.

„Libertyville". Satul liber
tății. Un sat eu 80 de locui
tori dintre care cel mai bă- 
trîn are 58 de ani, iar cel mai 
tînăr abia 8 săptămîni. Un 
sat în plină cîmpie. Un sat 
cu o istorie scurtă, dar zbu
ciumată.

80 de oameni se află în 
iarnă ocrotiți doar de pinza 
subțire a corturilor. Mizeria 
îi încolțește, viața le este 
tristă ca paginile unui drama
tic roman ai cărui nefericiți 
eroi sînt tocmai ei. Cer. cîm
pie și corturi... Dar în cum
plita lor suferință și-au păs
trat arma ironiei. Au numit 
mizera lor așezare de corturi 
„Libertyville". Satul libertă. 
ții. Dacă puteau, ar fi mutat 

Referindu-se la fotografia de mai sus, care înfățișează o parte 
din „Libertyville", Agenția Associated Press arată că „negrii 
din acest sat au fost supuși persecuțiilor din cauză că s-au în

scris pe listele de alegători".

singure generații să lichideze 
rămînerea în urmă, mizeria, 
bolile, ignoranța și să se ridice 
pină la nivelul țărilor înain
tate din punct de vedere eco
nomic".

Aleksei Kolesnikov, secretar 
al Comitetului raional Ka- 
nevskaia al P.C.U.S. (Cuban), 
a arătat că avicultura consti
tuie o rezervă importantă pen
tru sporirea z-apidă a produc
ției de carne. Acest lucru a 
fost subliniat și de alți parii- 
cipanți la lucrările Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. A. Kolesnikov 
a arătat că în raionul său si
tuat lingă Marea de Azov, 
producția de came a început 
să crească intr-un ritm fără 
precedent, în special după ce 
acum patru ani s-a început să 
se acorde o serioasă atenție 
creșterii păsărilor și în spe
cial a rațelor.

Creșterea păsărilor a per
mis sporirea considerabilă a 
veniturilor colhozurilor. Anul 
trecut, această ramură a gos
podăriei a dat colhozurilor 30 
milioane ruble, dintre care 
22,5 milioane au fost obținute 
din creșterea rațelor.

A. Kolesnikov și-a expus 
ideile referitoare la posibili
tățile uriașe pe care le ofe
ră avicultura pentru sporirea 

că a fost director al ziarului 
„Avghi". împreună cu el va 
fi deferit justiției actualul 
director al ziarului, L. Kir- 
kos.

După cum se știe, Glezos 
este grav bolnav și nu de 
mult opinia publică greacă a 
cerut mutarea lui într-un spi
tal din Atena. Ignorind voin
ța opiniei publice și neținind 
seama de boala lui Glezos, au
toritățile încearcă să organi. 
zeze un nou proces împotriva 
acestui curajos luptător pen
tru drepturile poporului grec.

spre aceasta poate fi numai 
dezarmarea generală și totală, 
se spune în apel.

în numele opiniei publice din 
Grecia autorii apelului cer ca 
guvernul grec să sprijine orice 
inițiativă în favoarea destinde
rii încordării internaționale și a 
dezarmării.

în apel se spune că propu
nerile țărilor socialiste arată gu
vernului grec necesitatea coexis
tenței pașnice a popoarelor 
balcanice pentru îmbunătățirea 
situației economice a Greciei, 
întărirea securității ei, asigura
rea unui viitor mai bun po
porului grec.

Tragica odisee a unor negri din S.U.A. 
care au îndrăznit să... voteze

și Statuia Libertății din New 
York acolo. Este un Ioc mai 
potrivit. Lingă corturile celor 
80 de oameni cu pielea de cu
loare neagră.

„Libertyville" este o imagi
ne concretă a „libertății" de 
care negrii au parte în S.U.A. 
„Libertyville" se află în Ten
nessee. Cei 80 sînt oameni 
simpli. Cu palmele bătătorite, 
trecuți prin școala aspră a 
suferințelor. Dijmași cu fami
liile lor. Ei au fost nevoiți să 
se refugieze în corturile din 
„Libertyville" pentru că au 
comis nemaiîntâlnita culpă de 
a fi vrut să... voteze. Pur șâ 
simplu pentru că au dorit 
să-și îndeplinească dreptul de 
alegător. Acesta-i „delictul" ! 
Numai pentru acest motiv au 
fost alungați de Pc pământu

producției de carne într-un 
articol publicat în ziarul 
„Pravda" chiar în timpul lu
crărilor plenarei. N. S. Hruș
ciov a apreciat într.una din 
replicile sale la plenară acest 
articol drept 
simfonie cu privire Ia avicul
tura".

în multe regiuni din țară 
anul acesta avicultura va a- 
vea un rol important în în
făptuirea programului de spo
rire a producției de carne.

La plenară au mai luat cu- 
vîntul L. N. Efremov (secre
tar al Comitetului regional 
Gorki al P.C.U.S.). G. N. Ga
rifullin (președintele colho. 
zului „Tukai" R.A.S.S. Tăta
ră), V. V. Skreabin (secretar 
al Comitetului regional Zapo- 
rojie al P. C. din Ucraina), 
D. I. Șahsutov (baci din sov
hozul „Cervlennîie Burunî". 
R.A.SB. Daghestană), G. I. 
Tkaciuk (președintele colho
zului „Ukraina", regiunea 
Hmelnitki). L. I. Florentiev 
(secretar al Comitetului re
gional Kostroma al P.C.U.S,), 
A. A. Ciusleaev (președintele 
colhozului „Miciurin", regiu
nea Saratov).

în legătură 
doua problemă 
de zi au luat 
viatul 39 persoane : 
ai muncii din agricultură, oa
meni de știință, conducători 
ai organelor regionale de 
partid și de stat.

La 17 ianuarie plenara îsi 
va continua lucrările.

cu cea de-a 
de pe ordinea 
pînă acum cu.

oameni

Acordul comercial 
dintre R. P. Romînă 

și Suedia a fost 
prelungit pe anul 1961

ia- 
de 
cu
P.

STOCKHOLM - La 13 
nuarie, printr-un schimb 
scrisori între însărcinatul 
afaceri ad-interim al R. 
Romine în Suedia și minis
trul de Externe al Suediei, a- 
cordul comercial și listele de 
mărfuri dintre R. P- Romină 
și Suedia au fost prelungite pe 
anul 1961.

Comunicatul comun 
bulgaro-guineez

SOFIA 
După cum 
BTA, la inițiativa președin
telui Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, președin
tele Republicii Guineea, Seku 
Ture, a făcut o vizită oficială 
în Bulgaria. Intre conducă
torii guvernelor Bulgariei și 
Guineei au 
care s.au 
atmosferă 
prietenie.

Cele două părți consideră 
că în actuala situație interna- 

15 (Agerpres). — 
transmite agenția

avut loc tratative 
desfășurat într-o 
de cordialitate și

rile unde munceau. Categoric: 
marii fermieri rasiști nu 
permit ca în Tennessee negrii 
să voteze. Veți replica că 
există o constituție a S.U.A. 
care acordă anumite drepturi 
cetățenilor. Da, există, dar 
este valabilă doar în cuvin, 
țările reprezentanților ameri
cani la O.N.U....

Și totuși acești negri au cu
tezat. Actul lor curajos i-a 
costat scump. Au trebuit să 
părăsească locurile unde tru
deau pentru o amară bucată 
de piine. Negustorii albi — in
stigați de rasiști — îi alungau 
din prăvălii. Nu mai puteau 
cumpăra nici îmbrăcăminte, 
nici alimente, nici medica
mente. Stăpinii întinselor la
tifundii îi condamnaseră la 
foamete. Pentru că au indrăz. 
nit să... voteze I

Atunci s-au retras în cor
turile din apropiere de So
merville. îndură foametea și 
persecuțiile cu o bărbăție ce 
răscolește conștiința oricărui 
om cinstit din America.

în ajutorul celor din „Li
bertyville" vin numeroși a 
mericani. Autocamioane cu 
alimente și îmbrăcăminte au 
străbătut sîmbătă strada 53 
a New-York-uIui îndreptân. 
du-se spre „Libertyville". In 
Brodway platforma unui au
tocamion a devenit tribună. 
Artiști de teatru și cinemato
graf au chemat pe trecători 
să doneze fonduri pentru cu
rajoșii negri. Americanii cu 
bani puțini dar cu conștiința 
curată au rupt din modestele 
lor venituri cîțiva dolari spre 
a sprijini pe cei 80 de negri. 
Fiecare dolar, fiecare cent a- 
vea însă o valoare însutită, 
înmiită. însemna un act de 
solidaritate cu victimele fal
șei „democrații" americane, 
însemna un gest protestatar.

„Libertyville". O așezare ce 
nu există pe nici o hartă. Dar 
un nume pe care oamenii nu-1 
vor uita. Un nume ce răsună 
ca un nou și răscolitor act de 
acuzare la adresa mincinoasei 
„democrații" burgheze.

E. O.

Tinărul sudor Reiner Litwin lucrind sudarea celui de-al
cincilea cuptor al uzinei de ciment nr. II din Karsdorf (R.D.G.).

Foto : ZENTRALBILD-BERLIN

Schimb de vizite între N. S. Hrușciov 
și Sylvanus Olympio

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
— TASS transmite: Primul- 
ministru al Republicii Togo 
l-a invitat pe președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Hrușciov, să 
viziteze statul Togo. N. S. 
Hrușciov a acceptat această

Plenara C. C. al P 
din Danemarca

COPENHAGA 16 (Ager
pres). — TASS transmite: 
între 14 și 15 ianuarie la Co
penhaga a avut loc plenara 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Danemar
ca. Plenara a ascultat rapor
tul prezentat de I. Norland, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca, cu 
privire la lucrările Consfă
tuirii de la Moscova a repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești.

Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Danemarca a 

țională problema cea mai 
importantă spre soluționarea 
căreia trebuie să fie îndrepta
te eforturile tuturor guverne
lor este problema menținerii 
și întăririi păcii.

în comunicatul comun se 
spune : Bulgaria și Guineea 
consideră că pentru menține
rea și întărirea păcii este ne
cesară eliberarea tuturor po
poarelor coloniale și înfăptu. 
irea dezarmării generale și 
totale.

Guvernul Bulgariei și Gui
neei insistă în mod hotărît 
pentru curmarea agresiunii 
colonialiștilor împotriva Con- 
goului, pentru crearea de 
condiții normale de funcțio
nare a parlamentului ales în 
mod legal șj pentru restabili
rea drepturilor guvernului 
congolez condus de Patrice 
Lumumba.

Cele două părți consideră 
că trebuie să se pună capăt 
războiului sîngeros din Alge
ria, trebuie să se acorde po- 
porului algerian dreptul la 
autodeterminare, libertate și 
independență națională. în 
vederea încetării războiului 
din Laos părțile . insistă cu 
hotărîre pentru 
comisiei internaționale create 
la conferința de la Geneva.

convocarea

Situația din Congo
• MARIONETELE BELGIENE CO NTINUA SA PIARDĂ TERENUL 
IN ÎNTREAGA ȚARĂ • PREGA TIRI PENTRU ACȚIUNI MILITARE 
ÎMPOTRIVA TRUPELOR GUVER NULUI LEGAL DIN NORDUL 

KATANGĂI

LEOPOLDVILLE 16 
pres). — Marionetele 
din Congo continuă să 
terenul în întreaga țară. In rîn
dul trupelor lui Mobutu crește 
nemulțumirea provocată de po
litica clicii reacționare congo
leze de subordonare a interese
lor țării colonialiștilor. Agenții
le de presă transmit că răscoala 
care a izbucnit săptămîna tre
cută la Thysville s-a extins la 
una din principalele tabere mi
litare din apropierea Leopold- 
ville-ului. Nkokolo, și la aero
dromul Ndjili. „Situația.
mite < 

United Press International, 
devenit
Ndjili, incit doi ofițeri au cău
tat refugiu la detașamentul de 
soldai din cadrul trupelor 
O.N.U. care staționează pe aero
port", Alți ofițeri au fost arestați 
de soldații răsculați. Răscoala a 
fost înăbușită după cîteva

ELISABETHVILLE 16 
gerpres). — Autoritățile 
Chombe, sub conducerea 
rectă a ofițerilor și consilie
rilor belgieni, pregătesc ac
țiuni militare împotriva păr
ții de nord a provinciei Ka
tanga unde a fost restabilită 
autoritatea guvernului legal 
congolez. Numeroși observa, 
tori subliniază participarea 
directă a belgienilor la ope
rațiunile militare im,potriva
patrioților.

STANLEYVILLE 16 (Ager, 
preș). — Agenția France 
Presse transmite că generalul 

(Ăger- 
belgiene 

piardă

i, trans-
corespondentul agenției

atît de încordată la

m.
(A- 
lui 
di-

invitație și, la rîndul său, l-a 
invitat pe Sylvanus Olympio 
să viziteze Uniunea Sovietică.
S. Olympio a acceptat de a- 
semenea această invitație.

Datele celor
fi stabilite pe 

două vizite vor 
căi diplomatice.

c
aprobat activitatea delegației 
daneze la Consfătuire și s-a 
alăturat întrutotul Declarației 
Consfătuirii reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și Apelului către po
poarele din lumea întreagă.

Raportul cu privire la pro
blemele politice actuale a fost 
prezentat de Knud Jespersen, 
președintele partidului.

-- •--
Prima conferință 

a femeilor din țările 
Asiei și Africii

de țări 
lucrările 
de ase- 
a femei-

CAIRO 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 15 ia
nuarie s-a deschis la Cairo 
prima conferință a femeilor 
din țările Asiei și Africii la 
care participă reprezentante 
ale femeilor din 45 
afro-asiatice. La 
conferinței participă 
menea și o delegație 
lor din Uniunea Sovietică.

în numele guvernului R.A.U. 
participantele la conferință au 
fost salutate de Kamal Ed-Din 
Hussein, secretar general al 
„Uniunii Naționale" a R.A.U., 
care a subliniat importanța 
istorică a conferinței pentru 
unirea femeilor din țările 
Asiei și Africii în lupta pen
tru independența țărilor ce
lor două mari continente.

în aplauzele furtunoase ale 
participantelor au fost date 
citirii mesajele de salut adre
sate conferinței de către pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel 
Naser, președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și de către 
președintele Indoneziei, Su
karno.

în ședința plenară din seara 
zilei de 15 ianuarie a fost as
cultat raportul la prima pro
blemă de pe ordinea de zi: 
„Rolul femeilor în lupta pen
tru independența națională și 
întărirea păcii generale", care 
a fost prezentat de Sumiko 
Tanaka, fruntașă a Partidu
lui Socialist din Japonia.

Yassou, șeful statului major 
al trupelor O.N.U. din Congo, 
a părăsit la 16 ianuarie Stan- 
leyville-ul unde a dus tratati
ve cu Antoine Gizenga, 
mul ministru ad-interim 
guvernului legal congolez, 
cu comandantul armatei 
ționale congoleze, generalul 
Victor Lundula. Tratativele 
s-au referit la situația din 
regiunea orașului Manono din 
nordul Katangăi, unde a fost 
restabilită puterea guvernului 
legal congolez.

pri- 
al 
Și 

na-

Plenarei 
Comunist 

Rochet, 
Politic al

PARIS. în cadrul 
C.C. al Partidului 
Francez, Waldeck 
membru al Biroului 
C.C. și secretar al C.C. al Par
tidului Comunist Francez, a 
prezentat raportul despre re
zultatele referendumului și 
lupta pentru instaurarea pă
cii în Algeria. El a făcut o 
analiză a rezultatelor refe
rendumului și a vorbit despre 
perspectivele și sarcinile par
tidului comunist în lupta pen
tru tratative de pace în Alge
ria, pentru restabilirea și în
noirea democrației în Franța.

PARIS. — Ziarul „L’Huma. 
nite" a publicat la 16 ianuarie 
hotărîrile plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Co-

Gguadelupa și Martinica sînt 
f două insule, in apropierea 

coastelor America de Sud, 
situate în arhipelagul Caraibe- 
lor și făcînd parte din lanțul 
Antilelor Mici. Acum 325 de 
ani, colonialiștii francezi au 
pus stăpînire pe aceste insule, 
care astăzi sînt pompos nu
mite „departamente franceze". 
Realitatea este că cei 262.000 
de locuitori ai Guadelupei, 
precum și cei 300.000 locuitori 
ai insulei Martinica continuă 
să trăiască sub un regim colo
nial al cărui jug nemilos i-a 
adus într-o situație jalnică. în 
Guadelupa și Martinica a în
ceput să se dezvolte o puter
nică mișcare anticolonialistă, 
pentru dreptul locuitorilor a- 
cestor insule de a-și lua soarta 
în propriile mîini. Ca o forță 
activă se afirmă tineretul par
ticipant la mișcarea anticolo
nialistă din aceste insule.

La sfîrșitul anului trecut, la 
Duplessis — centrul adminis
trativ și politic al Guadelupei 
— a avut loc prima conferință 
a tineretului guadelupian, la 
care au luat parte și numeroși 
reprezentanți ai tineretului 
din Martinica. La această con
ferință s-a vorbit pe larg des
pre situația grea în care se 
află tineretul sub regimul co
lonialist, despre exploatarea 
nemiloasă la care sînt supuse 
masele populare de către un 
mănunchi de bogătași origi
nari din Franța.

In Guadelupa, din cei 44.500 
de tineri intre 14 și 24 de ani, 
22.700 sînt șomeri și n-au nici 
măcar speranța să găsească un 
loc de muncă. Cind vreodată 
se oferă un post vacant la o 
întreprindere din Guadelupa, 
se prezintă pentru el peste... 
3000 de persoane. Nu e de mi
rare că tinerilor care cer să 
muncească, li se răspunde de 
către personalitățile oficiale: 
„să taie lemne (adică, trestia 
de zahăr — principala cultură 
în Antile), să spele mașinile în 
garajuri, să care bagaje". Și, 
dacă această muncă nu le con
vine nu le rămîne tinerilor de- 
cit o singură soluție : să emi
greze. De altfel autoritățile co-

Cinstirea memoriei lui Karl 
Liebknecht și Rosei Luxemburg
BERLIN 15 (Agerpres). — 

La 15 ianuarie, in ziua împli
nirii a 42 de ani de la asasi
narea mișelească a eminenților 
activiști ai mișcării revoluționa
re din Germania, Karl Lieb
knecht și Rosa Luxemburg, în 
Berlinul democrat a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor 
muncii. Printre zecile de mii 
de demonstranți rare se îndrep
tau spre cimitirul socialiștilor 
din Friedrichsfeld se aflau nu-

Evenimentele din Laos
• CREAREA UNUI ORGAN DE COALIȚIE AL PUTERII DIN CARE FAC PARTE REPREZENTANȚI 
Al GUVERNULUI SUVANNA FUMMA Șl Al PARTIDULUI NEO LAO HAKSAT • AVERT1SMEN- 

DE GUVERNUL U.R.S.S. GUVERNULUI S.U.A.

radio 
11 ia- 
al re- 
cu Su-

Al GUVERNULUI SUVANNA 
TUL ADRESAT

HANOI 16 (Agerpres). — In 
timpul celei de-a doua călă
torii la Xieng Kuang, Quinim 
Folsena, reprezentantul gu
vernului legal al Laosului, și 
prințul Sufanuvong. președin
tele C.C. al Partidului Neo 
Lao Haksat, au căzut de acord 
ca în conformitate cu comu
nicatul comun din 26 decem
brie 1960 să creeze un comi
tet militar național.

Potrivit postului de 
„Vocea Laosului", la 
nuarie guvernul legal 
gatului Laos în frunte 
vanna Fumma și Partidul Neo 
Lao Haksat au hotărît să cre
eze un organ de coaliție al 
puterii în provincia Xieng 
Kuang din care fac parte re
prezentanți ai guvernului Su- 
vanna Fumma și ai partidului 
Neo Lao Haksat.

Acest organ de coaliție al 
puterii a fost creat pentru u- 
nirea tuturor forțelor patrio
tice în lupta împotriva agre
siunii din afară, pentru apă
rarea independenței naționale.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite: — Din îm
puternicirea guvernului sovie
tic la 16 ianuarie, Vasili Kuz
nețov, locțiitor al ministrului 
Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
a primit pe L. Thompson, am
basadorul S.U.A. la Moscova, 
și i-a prezentat un avertis
ment verbal adresat guvernu
lui S.U.A. în legătură cu folo
sirea avioanelor militare ame
ricane în Laos.

„Guvernul sovietic, îngrijo
rat de actuala situație din 
Laos consideră necesar să a- 
vertizeze din nou guvernul 

PE SCURT
Puternice manifestații de protest 
împotriva „legii nenorocirilor"

avut
de 13, 14 și 15 ia-

munîst Francez care a 
loc în zilele 
nuarie 1961.

Comitetul 
a adoptat o 
aprobă raportul prezentat de 
Waldeck Rochet în numele 
Biroului Politic al C.C. al 
partidului.

Central al P.C.F. 
rezoluție în care

HA VANA. Delegația de ti
neri sovietici, condusă de S. P. 
Pavlov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L., a fost primită de 
Fidel Castro, primul ministru 
al Cubei. După o îndelungată 
convorbire membrii delega
ției, împreună cu Fidel Castro, 
au vizitat o serie de gospo
dării de stat din regiunile ru
rale ale Cubei. 

loniale, nefiind în stare să 
facă față creșterii neîncetate a 
șomajului, au pus la punct un 
vast proiect de emigrație a 
populației din insulele Antile. 
Acest proiect prevede ca tine
rii din Guadelupa și Marti
nica să plece să-și caute de lu
cru... în Franța. Tinerii din 
insulele Antile însă nu pot 
uita că în urmă cu trei secole 
strămoșii lor au fost ridicați 
de pe pământurile Africii și 
duși ca sclavi pe plantațiile de 
trestie de zahăr din aceste 
insule. Iar acum, urmașii lor

• După 325 ani de 
dominație colonialistă
• Prima conferință 

a tineretului
din Guadelupa

• „Soluții* colo
nialiste și riposta
generației tinere

să părăsească aceste insule din 
nou ca sclavi, robi ai colonia
liștilor 1 Iată de ce în cadrul 
conferinței tineretului din Gua
delupa acest proiect colonia
list a fost respins cu indignare.

In timpul aceleiași conferin
țe a fost demascată cu hotă- 
rîre o altă „soluție" preconi
zată de către autoritățile colo
nialiste și anume angajarea in 
armată. In Guadelupa și Mar- 
tinica colonialiștii francezi 
desfășoară o propagandă zgo-

Întîlnirea internațională 
a tineretului de la Plauen

La 14 ianuarie, în străve
chiul oraș Plauen (R.D. 
Germană) a început în- 

tîlnirea tradițională a tineretu
lui, la care au sosit soli ai ti
nerei generații din Cehoslova
cia, Polonia și R.D. Germană.

meroși locuitori din Berlinul 
occidental. In fruntea coloanelor 
de demonstranți se aflau condu
cători ai P.S.U.G., ai partide
lor democratice și organizațiilor 
de masa, membri ai guvernului 
R.DG.

La cimitir, în fața participan
ților Ia demonstrație a rostit a 
curintore Paul Verner, membru 
supleant °l Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G. Demonstrația a 
durat aproape cinci ore.

DAILY EXPRESS^
Expressfnaiu,reveals: ‘Attacking
Red battalions’-are an invention

NO, A HOAX

The tacts the 
world h»» 
warted Io»

INVASION?
Acest facsimil din ziarul lon

donez „Daily Express" apă
rut la 3 ianuarie 1961 demas
că propaganda mincinoasă a 
S.U.A. potrivit căreia statele 
socialiste ar fi intervenit in 
Laos. Ziarul britanic sublinia
ză : „Atacul batalioanelor 
roșii este o născocire". In

S.U.A. asupra răspunderii se
rioase pe care și-o asumă con- 
tinuind să se amestece în tre
burile interne ale Laosului", a 
spus Vasili Kuznețov.

NEW YORK 16 (Agerpres).
In dimineața zilei de 15 ia

nuarie, anunță coresponden
tul agenției Associated Press 
la Luang-Prabang și la 
Vientiane se săpau tranșee. 
Persoane sosite din Ta-Tom și 
Pak-San declară că în rîndu
rile trupelor lui Fumi Nosa- 
van — Boun Oum „concentra
te săptămîna trecută în vede
rea unei „ofensive generale" 
domnește nervozitate și con
fuzie".

Trupele lui Fumi Nosavan 
■— Boun Oum care au fost

IN BELGIA

BRUXELLES 16 (Agerpres). 
După cum anunță corespon
dentul din Bruxelles al agen
ției France Presse, în cursul 
zilei de 16 ianuarie, cea de-a 
28-a zi de grevă, în diverse 
orașe ale Belgiei au avut loc 
puternice manifestații de pro
test împotriva „legii nenoro
cirilor" și împotriva guvernu
lui Eyskens.

Răspunzînd chemării lansa
tă de organizația locală a Fe
derației Generale a Muncii 
din Belgia (F.G.T.B.), cîteva 
mii de manifestanți întruniți 
în cadrul unui miting într-o 
suburbie a orașului Liege au 
condamnat „legea economii
lor" și au declarat că vor 
continua greva pînă la retra
gerea ei. 

motoasă pentru atragerea ti
neretului în rîndurile trupelor 
colonialiste. Pentru aceasta se 
face o reclamă nerușinată, pe 
tema' „Vino în armată. Te aș
teaptă o viață frumoasă !" Sint 
vinturate în fața ochilor tine
rilor din Guadelupa și Martin i- 
ca avantajele unor solde regu
late, atracția călătoriilor, spe
ranța unei calificări tehnice. 
Insistența și nervozitatea cu 
care se duce această propa
gandă dovedește că tineretul 
din Antile nu se lasă înșelat. 
Tinerii nu vor să devină carne 
de tun și nici asasini ai frați
lor lor africani, nu vor să facă 
parte din armata colonialistă 
de represalii împotriva eroicu
lui popor al Algeriei care 
luptă pentru independență.

Marșul participanților la pri
ma conferință a tineretului din 
Guadelupa pe străzile orașului 
Duplessis s-a transformat in
tr-o uriașă demonstrație, '.a 
care a luat parte întreaga 
populație băștinașă, împotriva 
regimului colonial, pentru li
bertate și condiții omenești de 
viață. Presa reacționară occi
dentală, alarmată de proporția 
fără precedent a demonstra
ției, a trebuit să recunoască că 
în insulele Antile a început „o 
adevărată mișcare națională și 
revoluționară".

Faptele dovedesc că locui
torii din Guadelupa și Marti- 
nica s-au ridicat la luptă îm
potriva colonialismului, în- 
cadrîndu-se în puternica miș
care de pliberare națională ce 
a cuprins Africa. Asia și A- 
merica Latină.

LUCIAN EOLEA

Plauen a
retra-

Această întîlnire a tineret,Li 
se desfășoară sub lozinca : ,Să 
ne unim eforturile în lupta 
potriva 
man și a războiului, pentru 
pace trainică", 
află de asemenea ca 
delegație de tineret 
mania occidentală.

Simbătă seara la 
avut loc o grandioasă 
gere cu torțe, la care au parti
cipat de asemenea, toate dele
gațiile de tineret venite in oraș. 
După ce au străbătut străzile 
centrale, participanții la retra
gerea cu torțe s-au întrunit la 
un mitinq în sala „Festhalle".

In încheiere, participanții la 
miting au adoptat în unanimi
tate textul unui apel către t • 
neretul vest-germa n. Ape . cu
prinde chemarea de a se d_-ce 
in comun lupta pentru asigu
rarea păcii în Europa.

. _ im- 
militarismului vest-ger- 

, , ----J o
La întîlnire se 

invitată o 
din Ger-

titlul cu litere mari se poate 
citi „Invazie ? Nu, mistifica
re !“ După cum se știe, fap
tele ulterioare au confirmat 
că in realitate cei ce inter
vin în Laos sînt Statele Unite 
care prin politica lor agre
sivă crează grave primejdii 
pentru pace.

concentrate în vederea unei o- 
fensive, arată corespondentul, 
„s-au separat și au plecat în 
munți. La 15 ianuarie ofițerii 
din Ta-Tom. au declarat că ei 
nu au restabilit încă legătu
rile cu aceste trupe".

HANOI 16 (Agerpres). - 
Postul de radio „Vocea Haosu
lui" (post de radio al guver
nului legal) a transmis că 
peste 100 de soldați din deta
șamentul de trupe aeropurtate 
al rebelilor, care au acționat 
în regiunea orașului Xieng- 
Kuang au trecut de partea 
trupelor guvernamentale. De 
asemenea un grup de soldați 
din batalionul 10 al rebelilor 
a trecut de partea trupelor 
guvernamentale.

Mitinguri de protest împo
triva legii de „economii" au 
mai avut loc la Mons și 
Namur unde reprezentanții 
organizațiilor sindicale locale 
afiliate la Federația Generală 
a Muncii din Belgia (F.G.T.B.) 
și-au exprimat din nou hotări- 
rea de a continua greva în 
ciuda represiunilor și amenin
țărilor.

Agenția France Presse rela
tează că la Verviers, unul din 
importantele centre industria
le din apropierea Liegeului, 
greva continuă în industria 
metalurgică, de pielărie, hote
lieră, alimentară și de gaze, 
în industria provinciei Hai
naut, arată France 
greva este generală.

Presse,
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