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O discuție rodnică : Ia una din consfătuirile cu membrii brigăzii pe care o conduce, tinărul 
strungar Ivănescu Constantin de la Uzinele „Timpuri Noi“ împărtășește celorlalți muncitori din 
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lei economii
au înregis- 
or&șenească 
și organ! -

succese deosebite 
trat organizația 
U.T.M. București 
zațiile regionale U.T.M. Bacău, 
Hunedoara și Ploiești, care 
s-au clasat pe primele locuri.

Biroul C.C. al U.T.M., de 
comun acord cu ministerele 
industriei Grele. Agriculturii 
și Economiei Forestiere, a sti
mulat organele și organizați
ile U.T.M. fruntașe în aceste 
acțiuni, precum și un număr 
însemnat de tineri,. acordîn- 
du-le Drapelul și diplome de 
onoare ale C.C- ăl U.T.M., pre- 
ctim și nurHeroase premii în 
materiale cultural-sportive.

---------— ★

Zilele acestea a avut loc la 
Suceava plenara lărgită a Co
mitetului regional U.T.M.. cu 
care prilej au fost inmînate 
acestui comitet, Drapelul de 
fruntaș pe țară în acțiunea de 
împăduriri și Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.M.

Au participat tovarășii Vir
gil Trofin, 
C.C. al
Gheorghelaș, secretar ăl Co
mitetului regional al P.M.R., 
reprezentanți ai organelor lo
cale de stat.

în cursul anului trecut bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică din regiunea Suceava 
au împădurit, prin muncă vo
luntară, 2.205 hectare de te
ren, au recoltat 9.676 kg de 
semințe forestiere și au exe
cutat lucrări de îngrijire a ar
boretului pe o suprafață de 
6.410 hectare. Prin lucrările e- 
fectuate tinerii au realizat e- 
conomii de peste 3 450.000 lei.

★

In cadrul unei plenare lăr
gite a Comitetului orășenesc 
U.T.M. București s-a înmîriat 
acestui comitet Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.M. pentru 
rezultate deosebite obținute 
în colectarea metalelor vechi. 
în anul 1960, tinerii din Capi
tală au strîns peste 57.000 
tone de fier vechi.

în anul care a trecut, sute 
de mii de tineri și tinere din 
orașele și satele țării, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a organizațiilor de 
partid, au participat cu mult 
entuziasm la acțiunile de fo
los obștesc. Tinerii muncitori, 
țărani, intelectuali, studenți și 
elevi, încadrați în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică, 
au adus o contribuție sporită 
la construirea a diferite o- 
biective social-cult'urale. la în
ălțarea a nenumărate blocuri 
de locuințe și școli,- la con
struirea de drumuri, colecta
rea fierului vechi, la lucrările 
pentru -refacerea și întreține
rea patrimoniului forestier și 
Ia cele de hidroameliorații etc. 
realizînd astfel economii de 
peste 310 milioane lei.

în executarea ’ lucrărilor 
pentru ameliorarea și reda
rea de noi terenuri agricultu
rii. îmbunătățirea pășunilor și 
fîhețelor, plantarea de pomi 
fructiferi și viță de vie, însi- 
lozarea furajelor etc. s-au e- 
vidențiat în mod deosebit, 
clasindu-se pe primele 
locuri, organizațiile regionale 
U.T.M. Galați, București, Do- 
brogea și Maramureș. Dintre 
organizațiile raionale, pe pri
mele trei locuri s-au situat 
cele de la Călărași, regiunea 
București, Băneasa, regiunea 
Dobrogea și Satu Mare, regiu
nea Maramureș.

Cele mai bune rezultate în 
mobilizarea tinerilor la lucră
rile de împăduriri, îngrijirea 
arboretelor, combaterea dău
nătorilor le-au obținut orga
nizațiile regionale U.T.M. Su
ceava Bacău și Oltenia, care 
s-au clasat pe primele trei 
locuri, precum și organiza
țiile raionale U.T.M. Tg. 
Neamț, regiunea Bacău, Gura 
Honț. regiunea Crișana, Cîm- 
pulung, regiunea Suceava, 
Cislău, regiunea Ploiești și 
Oltenița, regiunea București.

în acțiunea patriotică de 
strîngere a metalelor vechi,

>
<muncă spornică

...Era acum cîțiva ani. Mă- ritmicitate de ceasornic, potrivit
lăieru Marin, unul dintre cei unui -calcul perfect,
mai bunf; strungari de la Uzine
le „Timpuri Noi" din Capitală, 
primise din partea organizației Cînd elinoȘti și' respecți 
.U.T.M. sarcina să organizeze o 
hrigadă de producție a tinere
tului în care să antreneze tineri 
tnai puțin pregătiți și să-i mobi
lizeze în lupta pentru produse 
de o calitate superioară.

— Trebuie c® toți acei care 
vor lucra în brigada noastră să 
ajungă adevărați „doctori" in 
materie de calitate a produse
lor ! — le-a spus Mălăieru ti
nerilor din brigadă în prima lor 
consfătuire. Aceasta este sarci
na... Lucrăm doar piese dintre 
cele mai pretențioase : piese 
pentru motoarele cu explozie...

..Trebuie !“ Ușor de zis. 
După formarea brigăzii lucru
rile nu s-au arătat chiar așa de 
simple. Mulți dintre membrii 
brigăzii erau tineri absolvenți ai 
școlii profesionale. („Făceau o 
risipă la unelte, mamă-mamă 
vorba lui Mălăieru). A discutat 
el cu ei, i-a însuflețit; băieții 
au înțeles sarcina trasată de or
ganizație și... s au „aprins". 
8-au aprins atit de tare incit 
mergeau mașinile "" să te ții, 
nu glumă I Dar —cum mer
geau mașinile, așa creștea și 
rebutul 1

Biroul organizației U.T.M. a 
cerut ajutor biroului organi
zației de partid. Hotărîrea a 
fost că în brigada lui Mălăieru 
să lucreze tovarășul Iliescu 
Constantin, un muncitor vîrstnie, 
cu un stagiu de zeci de ani în 
strungărie. I s a repartizat și 
lui un strung și, într-o diminea
ță a început lucrul alături de 
tineri Băieții îl studiau.

— Abia se mișcă ! au zis unii. 
Aici trebuie avînt, nu glumă ! 
Doar de aia sîntem brigadă de 
tineret ! î

Dat iată că atunci cînd a ve
nit însă sfirșitul zilei de lucru 
și s-au anunțat rezultatele — ce 
să vezi ? Tovarășul Iliescu îi 
„bătuse" pe toți : el nu dăduse 
nici un rebut, iar planul îl de
pășise cu mult. S-au uitat atunci 
altfel tinerii la eh

— Cum ai făcut tovarășe 
eseu ? l-au iscodit ei.

— Meseria noastră e artă, 
băieți, le-a spus el. Și 
văzut voi artă adevărată făcută 
fără chibzuială ?

Mălăieru a organizat o con
sfătuire de brigadă. L a rugat 
pe tov. Iliescu să ia cuvîntul. 
Au înțeles atunci că tot „secre
tul" Iui era, de fapt, o discipli
nă perfectă la locul de muncă, 
plus o bună cunoaștere a mese
riei sale. Intîi, cînd suna sirena 
începutul lucrului, strungul lui 
Iliescu era deja pornit și — în 
afara pauzei de prînz — nu se 
oprea pînă la sfirșitul orelor de 
lucru. Nici un minut nu pier
dea. îl vedeau ei alergînd după 
scule sau după materiale ? Nu. 
Toate erau în ordine. To
tul la el era îndeplinit intr-o

— Studiați bine procesul teh
nologie, i-a învățat ' tov. Iliescu. 

" . . i acest
.proces îți dai . seama că timp 
este destul ca să-ți îndeplinești 
norma, ba s-o și depășești. Fiți 
numai disciplinați și âtenți și, 
mai ales. învățați mereu. Cînd 
cunoști bine mașina, cînd știi 
precis ce ai de făcut, te joci 
alta...
. Fiecare a avut cîte eeva 
învățat de la el. I-a sfătuit 
urmeze cursurile de ridicare

nu

de
M

Pe marginea 
activității brigăzilor 

de producție 
ale tineretului de la 

Uzinele „Timpuri Noi** 
din București

calificării și a discutat eu ei pe 
marginea temelor predate. Tot 
el le-a propus să țină legătura 
cu unul dintre tinerii controlori 
de calitate, care sa le poată 
semnala fiecare defecțiune în 
parte, să se poată lua măsuri 
din timp, i-a ajutat pe tineri 
să realizeze numeroase propuneri 
de inovații și raționalizări. (12 
s-au și aplicat în cursul anului 
1960). Azi așa, mîine așa — au 
trecut zilele, s-au schimbat ti
nerii, au ajuns intr-adevăr „doc
tori'' la calitate ; în ultimii doi 
ani în brigadă nu s-a înregistrat 
nici un rebut.

ces în uzină, ne spunea secre
tarul comitetului L’.T-.M. Com
puse, ca și brigada lui Mălăieru, 
dintr-un nucleu de tineri bine 
calificați, cu dragoste de muncă 
și simț de răspundere pentru 
producție, aceste brigăzi'primesc, 
din timp în timp, în sinul lor, 
pe tinerii nou sosiți în uzină și 
se ocupă de creșterea, de pregă
tirea lor pînă cînd aceștia ajung 
la nivelul celor mai huni.

— Principiul după care ne 
ducem activitatea, ne spunea 
tînărul Feboiu Ls- ian. este ea in 
brigadă să au existe aici ua co
daș.

Prunei Doina a sosit de eu- 
rind in brigadă.

— Ori de cîte ori ai vreo ne
claritate te adresezi membrilor 
brigăzii i-a spus de la început 
Seboiu. El însuși o urmărea în
deaproape. A observat că tînă- 
ra nu se pricepe să-și ascută cum 
trebuie un cuțit și din această 
cauză irosea mult timp. ~ 
orele de lucru a oprit-o 
explicat cum trebuie să 
deze. Tînăra a învățat 
Altădată, el și-a dat seama 
Doinei îi este greu să 
unele desene.

— Săptămîna aceasta mergi 
cu noi la cabinetul tehnic. O să 
ai multe de învățat. Vom dis
cuta despre desenul tehnic.

Dar cîte lucruri noi n-a avut 
de învățat tînăra muncitoare Iu- 
crînd în cadrul brigăzii !

Dar parcă nuinai cu Prunei 
Doina s-au petrecut astfel lu
crurile ? Stănescu Alexandru, 
Gîlcov Eugen, Cirstea Dumitru 

de frunte — 
codași ? Ilie

Predeal,

Nici un codaș!
— Brigada lui Seboiu Lucian 

este una dintre acele brigăzi’ 
școală pe care le folosim cu suc-

După 
și ia 
proce- 

ușor. 
că 

citească

— azi muncitori 
n-au fost și ei..
Elena, astăzi una dintre frunta
șele brigăzii, a fost și ea odată

EUGEN FLORESCU

In timp ce studenții 
trăiesc emoțiile exame
nelor, se fac pregătiri 
pentru ca după sesiune 
ei să poată petrece o 
vacanță cit mai plăcută-

Ca și în alți ani, sta
țiunile din atitea locuri 
pitorești ale țării sînt 
gata să primească oas
peți entuziaștiviitori 
ingineri, medici, profe
sori. economiști etc. Da
torită condițiilor asigu
rate de partidul și gu- 

’ vernul nostru, în vacan
ța de iarnă din anul c- 
cesta 4000 de studenți 
fruntași la învățătură 
și in activitatea obștea
scă vor trăi clipe minu
nate în mijlocul munți
lor. Pentru ei se orga
nizează tabere de odih
nă la Sinaia.
Bușteni, Timiș, Tușnad, 
Pîriul Rece și Lacul 
Roșu. împreună cu stu
denții rorr.îni vor merge 
în tabere și numeroși 
studenți de peste hotare 
care se pregătesc în in
stituțiile de învățămint 
superior din țara noas
tră.

Zilele de vacanță în 
tabere vor oferi studen
ților satisfacții multi
ple, posibilități de re- 
creere și refacere a for
țelor. Excursiile pe 
munți, concursurile de 
schi și săniuțe, serile li
terare și muzicale, pro
gramele artistice și nu
meroase alte acțiuni cul
tural-educative, reuni
unile tovărășești etc. 
vor fi nelipsite din pro
gramul vacanței.

Nu mai puțin frumos 
vor petrece și studenții 
care în timpul vacanței 
de iarnă rămîn în cen
trele universitare-
sele de cultură și clu
burile studențești, și-au 
alcătuit in acest scop 
programe interesante și 
atractive.

Ca-

prim-secretar al
U.T.M.. Anton

Școala p-ofes :x ă „Klement Gottwald- din Capitola pregă
tește cadre ccrfccte ce tiaeri muncitori. ~ 
șurare o invățămin’ 
bine utilate, săli de clasă etc. In fotografie : la 
desen tehnic elevii Gh. Goliu, Dumitru Frintu și 
Trandafir din anul I C, con sultindu-se asupra 

bleme tehnice.

Pentru buna desfă
ta dispoziția elevilor stau tabo.-ctoore 

o oră de 
Mădără șan 
unei pro-

Vizitele oaspeților bulgari
în regiunile Banat 

și Hunedoara
în cursul zilelor de 16 și 17 

ianuarie, tovarășii Todor Jiv- 
kov. Anton lugov, 
Gar.ev, însoțiți de 
Chivu Stoica. Petre
precum și de C. Tuzu, minis
trul Industriei Grele, au vi
zitat întreprinderi industriale

Dimităr 
tovarășii 

Borilă,

(Continuare în pag. 3-a)

In curând Galațiul devine pe r < Srurr.os. Elegantele blocuri construite recent împodobesc orașul, 
aspect din centrul Galațiului.

’din regiunile Banat și Hune
doara.

Luni, ei au vizitat în re
giunea Banat Combinatul me
talurgic din Reșița, Uzinele 
de vagoane „Gh. Dimitrov" și 
Uzinele „Iosif Rangheț- din 
Arad. Oaspeții au fost întâm
pinați de tovarășii P. Blajo- 
vici, prim-secretar al Comi
tetului regional Banat al 
P.M.R., V. Daju, președinte al 
Comitetului executiv al' Sfa
tului popular regional și de 
alți reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat locale. în 
seara aceleiași zile, Comitetul 
orășenesc de partid Arad a 
oferit o masă în cinstea 
oaspeților. . ,

Marți, au fost vizitate Com
binatul Siderurgic Hunedoa
ra. clubul muncitoresc
sala de spectacole din lo
calitate. Oaspeții 
întîmpinați de 
P.

CONCURS
In cinstea alegerilor de depufafi în 

Marea Adunare Națională și sfaturile 
populare, „Scînteia tineretului" organizează 
un concurs pentru cele mai bune cores
pondențe, informații, reportaje și fotografii 
pe tema:

?i

fostau 
tovarășii 

Furdui, prim-secretar al 
Comitetului regional Hunedoa
ra al P.M.R., D. Dejeu, preșe
dinte al Comitetului executiv 
al Sfatului popular regional și 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Peste tot, oaspeții au fost 
salutați cu căldură de munci
tori, ingineri, tehnicieni și alți 
oameni ai mujicii cu care s-au

1 întreținut prietenește.

în magazine
© La Fabrica de confecții 

„Gh. Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală se produc anul acesta cir
ca 150 de modele noi de trico
taje și confecții din care unele 
du și apărut in magazine. Prin
tre modelele noi ale anului 1961 
se numără sacourile pentru băr 
bați, taioare, rochii, jachete, 
bluză, fuste plisate etc.

© ba Fabrica „Răscoala din 
[907“ din București <a început 
producția a 7 noi țesături din 
fire superioare de bumbac, fie
care în cîte 2—3 poziții colo- 
ristice. Tot aici se produc încă 
6 sortimejtțe noi de batiste.

© Colectivul Fabricii „Donca 
Simo" din Capitală produce in 
prezent 3 njpi articole de stofe 
pentru mobilă, iar cel de la în
treprinderea „Bumbacul" din 
Timișoara 4 țesături noi pentru 
cămăși, bluze șl pijamale, pre
cum și 9 alte țesături din fire 
fin, de bumbac.

(A gerpres )

CE SCHIMBĂRI S-AU PETRECUT 
iN ANII PUTERII POPULARE

ÎN VIATA OAMENILOR MUNCII 
Șl A TINERETULUI DIN iMREPRINDLREA, 

ORAȘUL SAU SATUL DUMNEAVOASTRĂ**

Oricare așezare mai veche, sta
tornicită pe pămintul țării noa
stre are .un destin aparte, o 

istorie ticluită de vremuri. Dar oricine 
știe că mintea și mina omului au dă
ruit în ultimii ani semnificații și rosturi 
noi tuturor așezărilor, atit celor vechi 
cît și celor mai noi, ori acelora ale 
căror temelii s-au pus în anii aceștia 
din urmă. Unul din orașele mai ve
chi, care a cunoscut în; anii 
transformări radicale, este și 
țiul. ,• 1

Unii spun că orașul , se trage 
colonia grecească „Callatia“, 
că geneza Iun. ar începe cu

noștri ‘ 
Gala-

de la 
alții. 

tîrgul 
acela de pescari de ia cotitura Du
nării cunoscută sub denumirea de 
„satul lui Gălaț" ■ Lucru știut este că 
apropierea Mării, Dunărea, una din 
principalele artere fluviale ale Euro
pei, i-au hărăzit o soartă aparte. In 
portul Galați, la- cheiul Dunării, 
veacuri de-a rindul a mișunat o 
lume pestriță de negustori, fie local
nici, fie străini, vorbind^ 
limbile 
neamuri qu lăsat cîte ceva în istoria 
și viața orașului. Și -astăzi se văd a- 
ceste urme în obiceiuri, in orînduirea 
străzilor ori în construcția caselor.

multe din
pă'mînfulili.. Toate aceste

Vase și corăbii de tot felul, au 
încărcat bogățiile naturale ale țării 
noastre : petrolul, lemnul, griul, mie
rea de albine, vitele și le-au răs- 
pindit în toată lumea. Odată cu gri
nds se lopăta și aurul și belșugul 
orașului. Negustorii hrăpăreți adu
ceau mărfuri ieftine și le vindeau la 
prețuri de mare speculă. în port și 
in cras trăiau de pe o zi pe alta, 
mulțimile exploatate. In casele pitice 
și insalubre ale muncitorilor, orân
duite pe străzile intortochiate ale 
mahalalelor, n-au intrat niciodată bo
gățiile pe;care le cărau ei în spate, 
cit îi țineau puterile. Intrau în schimb 
mizeria cruntă, pelagra ți malaria. 
Lupta dîrză a maselor împotriva 
exploatării, pentru o viață mai bună 
a făcut din Galați unul din princi
palele centre ale mișcării muncito
rești din țara noastră. Galațiul, a 
fost martorul unor importante lupte 
revoluționare culminînd cu grevele 
din .1916, 1920, 1933. Muncitorimea 
oprimată ■ lupta să-și cucerească drep
tul la viață. Partidul comunist a fost

care a 
miș-

farul călăuzitor al luptei 
înscris pagini eroice în istoria 
carii' mdneitorești și care i-a adus Ga-

delațiuiui semnificativa denumire 
„portul roșu“.

Războiul a însemnat cea mai cum
plită lovitură pentru orașul-port de la 
cotul Dunării. Bombardat cu bestia
litate de bandele fasciste în ago-; 
nia retragerii, Galațiul căpătase o 
imagine deprimantă ; dărimâturi, mo
loz, gropi de bombe, ziduri sparte și 
afumate, străzi distruse.

Intr-o legendă se spune că pa
sărea Phonix ar fi renăscut, din pro- 
pria-i cenușă. Galațiul, orașul ruină, 
nu putea să renască peste noapte ; ■ 
nu putea să-și ridice zidurile din 
propria-i cenușă. Atunci ? Cum s-au 
petrecut lucrurile ? Aici au trebuit 
mii de brațe vinjoase, nesecate ener
gii, elanuri și minți creatoare ca să, 
lecuiască rănile. Cei dinții care au ' 
pus umărul cu fost cetățenii orașului. 
Mobilizați de organizațiile de partid, 
avindu-i in frunte pe comuniști, mii 
de gălățeni au înlăturat mai intîi dă- 
rîmăturile, molozul, gropile bombelor 
și urmele incendiilor. Apoi au sosit 
aici tineri din toate colțurile patriei. 
Alături de locuitorii orașului, aceștia 
și-cu adus o contribuție, importantă la 
procesul de grandioase transformări 
care anunțau deja,-de pe atunci, in-

tinerirea bâtrînului port dunărean. 
Munca entuziastă a constructorilor, 
călăuzită mereu de cuvîntuf înțelept 
al partidului care le lumina drumul, 
a determinat un ritm vertiginos de 
refacere din temelii a orașului.

E greu să faci un bilanț și să enu- 
meri toate realizările înfăptuite de-o- 
lungul anilor de cînd Ta cîrma țării 
este poporul reprezentat prin cei mai 
buni fii ai săi I Imaginea actuală a 
orașului, In' care se construiește in 
permanență, este atrăgătoare, și- emo
ționantă. A apărut un oraș nou cu 
linii arhitectonice moderne. S-a. con
struit și se construiește după un plan 
de sistematizare înțelept alcătuit. In 
ultimii ani' s-au ridicat aici zeci de 
blocuri;ale căror siluete zvelte, înalte, 
pînă la 7 etaje, dăruiesc mai „multă 
iumină orașului. Cele peste 1.000 de 
apartamente noi sînt ocupate de 
aceia care odinioară populau ma
ghernițele. Oameni cu compasul și 
hîrtia de calc continuă să stabilească 
noi dimensiuni pentru viitorul orașului.

VASILE CĂBULEA

■ (Continuare în pag. 3-a)

Concursul este deschis tuturor tinerilor și 
cititorilor ziarului nostru,. Așteptăm de la parti
cipant! lucrări in care să fie oglindite cit mai 
bogat, realizările obținute de toți oamenii 
muncii, de tineretul nostru, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn, în întreprinde
rile industriale, pe șantierele de construcții, in 
gospodăriile agricole de stat și colective, in 
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“ pe adresa 
„Scînteia tineretului", Piața Scînteii 
Nr. 1 - București.

O nouă construcfie dată în exploatare
la Combinatul metalurgic Reșița

La Combinatul 
metalurgic Reșița 
au fost terminate 
lucrările de con
strucție a bateriei 
nr, 5 de cuptoare a- 
dinei, ultima din se
ria celor construite 
in secția de lami
nare.

Dupi executarea 
probelor 
tehnice cuptoarele 
bateriei au fost date 
în exploatare.

Prin intrarea tn 
funcțiune a bateriei 
se mărește conside
rabil capacitatea de 
preincălzire a lin-

tenno-
gourilor de oțel, 
ceea ce asigură ri
dicarea indicilor de 
utilizare a agrega
telor de laminare. 
Îndeosebi a celor de 
la linia de tablă.

( A ger preș)



ÎN NOUA MESERIE

v Tînăra colectivistă Jana Dinu din comuna Adunații-Copăceni, raionul Giurgiu, execută o 
lucrare de laborator. Sub pri virile atente ale cîtorva cursa nți la învățămîntul agrozootehnic, 

ea determină greutatea absolută a porumbului pentru să mință.
Foto | AGERPRES

Am găsit-o făcînd curățenie 
în grajdul de vaci al gospodă
riei colective din Oltina, re
giunea Dobrogea. Și acolo, lin
gă animalele pe care le are în 
grijă, mi-a povestit pe scurt 
istoric noii sale meserii.

A lucrat la cîmp. Nu s-a dat 
în lături de la nici o treabă.

— Uite care-iy problema — i-a 
spus îrrtr-o zi secretarul organi
zației de partid din gospodărie 
- ești o fată pricepută. Mun
cești cu tragere de inimă. Dar 
nu despre asta e vorba. Avem 
pentru tine o misiune impor
tantă..

Trebuie să ne 
sectorul zootehnic, 
biii să ajungem la 
vaci. Am și-nceput 
cumpărăm. 160 de vaci... Știi tu 
ce-nseamnă 160 de vaci ? O 
avere !. Iar pentru ca averea 
asta să producă așa cum se 
cuvine, avem nevoie nu numai 
de furaje consistente și de graj
duri corespunzătoare, ci și de 
oameni pregătiți. Oameni care 
să fie în stare să îngrijească 
animalele așa cum trebuie. De 
asta te-am chemat, ca să-ți spun 
că noi ne-am gindit și la tine. 
Ce zici, vrei să lucrezi la ferma 
de vaci ?
- Să mă mai gîndesc, a răs

puns atunci fata. Dar de gindit 
nu s-a gindit mult. A doua zi a 
venit iar Ic secretarul organiza
ției de bază. A venit să-i spună 
că primește.

A fost trimisă pe timp de 
zece zile să se califice la o gos
podărie de stat vecină. După 
zece zile s-a întors la ei, la Ol- 
tina, cu calificativul „foarte 
bine“ și cu dorința de a ajunge 
și în practică la înălțimea cali
ficativului primit A venit Dorni

dezvoltăm 
Va tre-
160 de 

să ie

Echipa recoltelor
. în cele ce urmează vreau să 
povestesc cîteva lucruri des
pre echipa de tineret din gos
podăria noastră colectivă.

Din dorința de a-i mo
biliza cît mai activ pe tineri 
la muncă, pentru ca aceștia 
să aducă o contribuție mai 
mare la dezvoltarea gospodă
riei colective, organizația 
U.T.M. s-a gindit să creeze o 
echipă de tineret. într-o adu
nare generală U.T.M. deschi
să tinerii au discutat serios 
despre fiecare tînăr care ur
ma să facă parte din echipă. 
Tovarășii din biroul organiza
ției de partid și din consiliul 
de conducere al gospodăriei 

iscare au fost, invitați la adu
nare și-au șpus părerea, au 
dat indicații, sfaturi. Au fost, 
totuși cîțiva care au privit cu 
oarecare neîncredere crearea 
acestei echipe. Ca argument 
■principal le-am prezentat a- 
tunci rezultatele bune obți
nute de tinerii eare au fost 
recomandați să lucreze în sec
torul zootehnic. în felul acesta 
s-au convins și ei de capaci
tatea și posibilitățile tinerilor 
noștri. Și asțfel echipa s-a 
constituit cu 20 de tineri din
tre cei mai harnici din gos
podărie. La propunerea birou
lui organizației U.T.M., consi
liul de conducere al gospodă
riei a numit ca șef .al acestei 
echipe pe Ion. C. Stanciu, un 
tînăr cu multă pricepere, bun 
organizator. Angajamentul luat 
de membrii echipei în aceeași 
adunare a fost acela ca de pe 
suprafețele lucrate de ei să 
obțină, la hectar, producții 
mult mai mari decît media ob
ținută pe întreaga gospodărie.

Biroul organizației de bază 
U.T.M. a sprijinit activitatea 
echipei încă din primele zile 
de la crearea ei. în ședințe de 
birou sau în scurte consfă
tuiri s-au stabilit importante 
măsuri în ceea ce privește or
ganizarea muncii echipei, res
pectarea disciplinei de pro
ducție, ridicarea calificării ti
nerilor etc. Zilnic membrii e- 
chipei au primit ajutor din 
partea biroului organizației de 
bază "U.T.M. De exemplu, sea
ra, la consfătuirile de produc
ție ale echipei în care se sta
bilea locul de muncă pentru 
a doua zi, lucrările care tre
buiau să se efectueze și unel
tele necesare, participa cu re
gularitate și un membru al 
biroului organizației de bază

U.T.M. Această preocupare 
față de activitatea echipei a 
fost rodnică. în fiecare dimi
neață tinerii erau punctuali la 
lucru, aș putea spune ca la 
uzină.

Nimănui nu i se admitea 
nici o întîrziere. Dimineața ti
nerii treceau unii pe la 
și se chemau la muncă, 
iuț că anul trecut nici 
dintre membrii echipei 
prestat mai puține zile-mun- 
că decît norma stabilită de a- 
dunarea generală a colectiviș
tilor, e semnificativ.

întrajutorarea în muncă a 
fost o preocupare de căpete
nie pentru toți membrii echi
pei. Cei rhai 'puțirf pregătiți 
erau ajutați de tinerii cu mai 
multă experiență la diferite 
lucrări. Calitatea lucrărilor și 
aplicarea celor mai avansate 
metode de lucru au stat, de a- 
semenea, în atenția echipei. 
Pentru supravegherea calită
ții lucrărilor în echipă s-a for
mat un colectiv de control din 
cei n?ai pricepuți tineri. După 
fiecare lucrare, înainte de 
controlul brigadierului, se fă
cea o revizie amănunțită. Un 
autocontrol foarte exigent. 
Cînd se constata că vreo lu
crare nu era făcută după nor
mele agrotehnicii, vinovatul 
era obligat s-o refacă.

Apoi, în toate campaniile a- 
nuiui trecut echipa a lucrat 
„ca la carte". îmi amintesc 
insistențele cu care membrii

alții 
Fap- 
unul 
n-a

echipei ne solicitau sfatul cînd 
era vorba despre îngrășarea 
pămîntului, despre poleniza
rea artificială a porumbului. 
Ceea ce a caracterizat activi
tatea echipei de tineret a fost 
respectarea cu strictețe a în
vățămintelor agrotehnice și, pe 
această cale, efectuarea tutu
ror lucrărilor în timpul optim. 
Prașilele (patru la porumb și 
patru la sfecla de zahăr) pole
nizarea suplimentară artificia
lă a porumbului și florii-soa- 
relui au fost făcute de tineri 
în momentul optim, așa cum 
scrie la carte. La recoltat n-au 
pierdut nici o oră bună "de lu- 

iterderile 
T" că‘ 

aplica metodele 
avansate, mena

cru evițînd astfel pierd, 
dă recolfd. Oar 'pentru
sa
cele -
brii echipei au citit, au stu
diat. Biroul organizației 
U.T.M. s-a îngrijit ca tinerii 
să aibă la îndemină cele mai 
noi cărți tehnice, i-a mobili
zat la vizionarea emisiunilor 
pentru sate prezentate la te
levizor, a luat parte la con
sfătuirile de producție, a con
trolat periodic felul în care ti
nerii efectuează lucrările.

Și iată că. la sfîrșitui anu
lui trecut, echipa a făcut un 
bilanț care avea să ne bucure 
pe toți. Față de media la hec
tar obținută pe întreaga gos
podărie, producțiile echipei au 
fost cu mult mai mari. Ca să 
■fiu mai înțeles voi face rfteva 
comparații.

poată 
mai

Producția medie la ha obți
nută pe gospodărie Realizările echipei

Grîu 2.160 kg 2.480 kg
Orz 2.200 kg 2.500 kg
Porumb 3.200 kg 3.600 kg
FI. soarelui 1.900 kg 2.350 kg
Sfeclă de zahăr 16.000 kg 22.000 kg.

Veți bănui poate că echipei 
de tineret I s-a repartizat un 
țeren mai bun. Nu. La noi tot 
pămîntul e la fel: cernoziom. 
La aceste rezultate bune pe 
tineri i-au condus cele arătate 
mai sus și dorința lor de a-și 
respecta angajamentul luat in 
fața organizației de partid. în 
anul acesta echipa își va : 
stra aceeași componență, 
nerii și-au arătat dorința 
a munci tot împreună și 
aceleași terenuri. Vor ca 
„număratul bobocilor" din 
nul acesta să aibă ua bilanț 
ți mai bogat dec it cel de anul

trecut. Pentru aceasta ei în
vață, se pregătesc continuu. 
Sînt nelipsiți de la cercul a- 
grotehnic, de la bibliotecă, de 
la colțul roșu.

pă- 
Ti- 
de 
pe 
la 
a-

DUMITRU CEPTUREANU 
președintele G.A£. Condur atu 

raionul Muți, regiunea 
Hoțești

Ei

nica Marin în mijlocul mulgăto
rilor. Șeful fermei I-a dat în pri
mire „frontul de lucru", adică 
cele 11 vaci pe care din clipa 
aceea trebuia să le hrănească, 
să le adape, să le țesale și să le 
mulgă. Și mai presus decît toa
te să obțină de la ele cantita
tea de lapte planificată. Nu 
era ușor, dar bazîndu-se pe 
ceea ce învățase și pe sprijinul 
tovarășilor de 
vinsă că va 
bune. Răsfoia

■muncă, era can- 
obține rezultate 

. . din ,nou caie
tele de' notițe luate în timpul 
școlii, cerea sfatul ți sprijinul 
îngrijitorilor mai vechi, cu mai 
multă experiență, stadia cărțile 
și broșurile de specialitate de 
la biblioteca colțului roșu al 
gospodăriei și conspecta mate- 

. rialul citit
Ceea ce învăța din cărți ți 

de la tovarășii ei de muncă 
(furajarea rațională în funcție 
de producție, mulsul ia ore fixe, 
respectarea igienei în grajd 
etc.) aplica in practică. Rezul
tatele ? De la 7-8 litri cit obți
nea zilnic de la fiecare vacă, a 
ajuns să obțină 9-10 litri.

Ea a înțeles că în noua ei 
meserie de mulgătoare, în noul 
ei post de răspundere in lupta 
pentru dezvoltarea continuă c 
gospodăriei din care face par
te, trebuie să depună aceeași 
stăruință, aceeași pasiune și 
dacă se poate chiar mai multă 
ca atunci cînd lucra în brigada 
de cîmp. Pentru aceasta se 
străduiește să-ți îmbogățească 
continuu bagajul cunoștințelor 
profesionale. Poate 
aceea este cea mai 
ia cercul zootehnic 
darie.

tocmai de 
bună elevă 
din gospo-

F. NICOLAE

De unde izvorăște belșugul
Colectiviștii din ra

ionul Criș, regiunea 
Crișana, împart în 
aceste zile veniturile 
obținute anul trecui.

Printre cele aproa
pe 30 de gospodării 
colective 
în care 
țit pînă 
tu-rile se află și gos
podăria „Piață Nouă“ 
din Sîntana. Aci s-au 
înregistrat anul tre
cut succese deose
bite. Gospodăria a 
recoltat cite 2.300 
kg de grîu, 5.000 kg 
de porumb și 29.000 
kg de sfeclă de za
hăr la hectar. Va
loarea zilei-muncă a

din raion 
s-au impăr- 
acum veni'

crescut cu 7 lei fața 
i de mul 1959. Mulți 

colectiviști au primit 
i la împărțirea veni

turilor produse fi 
bani în valoare de 
19.000 -21.000 lei. 
Aceasta a fost posi
bil datorită faptului 
că gospodăria colecti
vi a valorificat pro
duse in baza contrac
telor încheiate eu 
statul în valoare de 
aproape 7 milioane 
lei.

Analizînd resurse
le de care dispun, 
membrii gospodăriei 
colective din Siutana 
au hotărît, în aduna' 
rea generală, să-și 
organizeze mai bine

munca. astfel tncîl 
să obțină in acest an 

- ‘ kg
po

ți 
de 
De
var

in medie 2.500 
grîu, 6.700 kg 
rumb știuleți 
30.000 kg sfeclă 
zahăr la hectar, 
asemenea, ei 
mări ferma zooteh
nică, care cuprinde 
în prezent peste

Pa
posibilităților 

gospodăria

prezent 
2 400 animale, 
bta 
create, 
colectivă a contractat 
cu statul 210.000 kg 
de grîu și porumb, 
90 de vagoane de 
sfeclă de zahăr, 
350.000 litri de lap
te, 3.000 de porci 
etc.

Mecanicii fruntași Nicoloe Bucur și Constantin Tutunaru 
de Ig G.A.Ș. Bragadiru, regiu aeq București, au reparat încă 

un tractor necesar in campania de primăvară.

Adeverință. Noi. consiliul de 
conducere oi G-A.C. „11 
Iunie 1948* din comuna 

Pechea, raionul Galați, regiunea 
Galați, adeverim prin prezenta 
că tovarășul Neagu I. Vasile 
este membru colectivist din a* 
nul 1949. Eliberăm prezenta 
pentru a-i servi la Școala de 
11 oni Pecnec. Semnează : pre
ședinte, contobU.

Mă uit la petecul acesta de 
hîrtie. Un act. Și poate mai 
mult decit otit E un certificat 
de viață nouă. „Pentru a-i servi 
la școală !“ Sint cuyinte care 
n-au mai fost scrise aici pe hîr
tie niciodată in lunga istorie a 
satului.

Adică niciunul din țăranii sa
tului, după ce și-a terminat cu 
chiu cu vai cele patru ciase 
primare, nu s-a gindit și mai 
ales n-a putut să se apuce să 
urmeze liceul.

Neagu 1. Vasile, de 27 de ani, 
colectivist din 1949, cu doi 
copii, urmează cursurile clasei 
a V-a. Se duce și dă examene, 
învață matematică, fizică, 
mie, gramatică, botanică, 
logie. Seara, cind Vasile 
gu își deschide pe masă 
țile, copiii tac și se duc 
minți la culcare : „tăticu

chi- 
zoo- 

Nea- 
căr- 
cu- 

înva-

înainte de intrarea >n scenă, artiștii amatori din comuna 
Gingiova, regiunea Oltenia, fac ultimele „retușuri".

Foto : AGERPRES

P. u. c.

[ Pasionați cititori 
ai cărților 

de agricultură
Cărțile de agrotehnici ți zoo

tehnie -se bucură de o mare 
apreciere în comuna Grojdibod, 
raionul Corabia. La biblioteca 
comunală zilnic vin numeroși 
tineri, țărani colectiviști care 
cer bibliotecarei, utemista Sil
via Nieolăina, cărți cu caracter 
agricol.

în ultimul timp au fost mult 
solicitate lucrări cu aceste 
titluri: „Despre creșterea ți în
grijirea porcilor", „Cum putem 
îmbunătăți rasele de oi", „Să 
asigurăm adăposturi bune pen
tru animale",. „Despre îngrășă
minte și aplicarea lor" etc.

Printre cei mai pasionați ci
titori, se numără tinerii D. Me
șa t. Ștefan Croitoru, Argentina 
Drăghici, Ivan Stelian și alții. 
Studiul cărților de agricultură 
și zootehnie îi ajută pe tinerii 
colectiviști să se 
noi cunoștințe în 
producții mari.

înarmeze cu 
lupta pentru

N.
tehnician ațronom

OGLINDĂ VIE
A MUNCII TINERILOR

într-o seară din vara tre
cută, după terminarea lu
crărilor la cîmp, Tudor Tudo- 
rache. responsabilul postului 
utemist de control de la gos
podăria agricolă colectivă A 
Mai" 
raionul Călărași, a 
împreună cu ceilalți 
bri ai postului 
unui raid 
lucrărilor.

Și îată-î 
dimineață 
bri ai postului utemist 
control la lucru, intr-un 
prin brigăzi.

D-rpă câteva rile în 
noului număr al gazete 
tulul utemist de control

din comuna Cuza-Vodă, 
hotărît 
mem- 

efectuarea 
pe tema calității

chiar a doua zi de 
pe cei cinci mem- 

de 
raid

fața 
DOS- 
inti- 

tulat ..Despre calitate ți... ..ca
litate" era mare însuflețire.

După o perioadă scurtă de 
timp gazeta postului utemist 
de control și-a schimbat ia-

culcare. Petroche Manea are de învățatȘi acum fetița va merge la

privesc mai
ță“. Și in toată casa domnește 
un adine respect pentru această 
nouă ocupație a tăticului. E un 
respect față de carte, respectul 
față de știința care întotdeauna 
a fascinat mintea țăranului cu 
puterea ei miraculoasă.

Acum Vasile Neagu învață, 
are cartea la îndemină, are pro
fesori care-l ajută, are gospodă
ria colectivă care-l sprijină, are 
timp, are cu ce trăi ca să poată 
să-și petreacă vremea cu cititul, 
are casă nouă și mai ales are 
pentru ce să învețe. Adică 
chiar trebuie să învețe. Altfel 
i-o iau alții și chiar copiii lui 
inainte. Numai patru clase pri
mare nu sînt deajuns. „N-aveam, 
decît patru 
Neagu.

Au trecut 
lectivistă la 
timp de 
spre consolidarea economică, 
spre organizarea -mereu mai bu
nă a marii producții 
în acești ani care au 
căruia din cei peste 
colectiviști liniștea și 
vieții, s-au limpezit în 
fiecăruia zările vieții 
Oamenii știu acum precis ce le 
cere viitorul.

Agricultura socialistă are ne
voie de știință agricolă, de oa

clase' spune

11 ani de viață co- 
Pechea. in acest 
mers spre belșug,

socialiste, 
adus fie- 
1.500 de 
siguranța 

mintea 
viitoare.

ARCAN

ș-o stăpînească, s-o 
în kilo-

meni care .. 
dezvolte, s-o traducă 
grame-recoltă.

Viața gospodăriei 
are nevoie de oameni 
minte să iscodească, 
sească soluții pentru ca tot ce 
se poate cuceri mai mult pentru 
avutul obștesc să fie cucerit.

Și pentru asta trebuie să 
știi. „Liniște 1 Tăticu învață !“.

Vasile Neagu nu-i un caz u- 
nic (așa cum s-ar putea să cre
deți de vreme ce atîta am vor
bit despre el). In aceeași zi 
gospodăria colectivă a mai eli
berat alte 42 de adeverințe 
identice pentru a Iți 42 de tineri 
colectiviști despre care se pot 
spune aceleași lucruri.

Cînd se întilnesc la școală cei 
43 de colectiviști elevi merită 
să-i vezi. Stau în băncile care 
le-au rămas mici, aplecați pe 
caiete, emoționați, sfioși, ca 
orice elev, cite unuia i se mai 
„suflă", își Trămîntă mîinile 
pe sub bancă atunci cînd ceva 
nu-și aduc aminte, 
degete cînd vor să

Și învață. învață 
n-au putut mpi de 
vețe, învață ca să 
meni înaintați ai 1 
stăpînii științei și culturii.

Pentru că orizontul tinărului

colective 
a căror 

să gă-

ridică două 
răspundă.

acum
■ mult să
i devină
socialismului,

ce 
in- 

oa-

COLECTIVIȘTI!
rășî numărul. Un nou raid al 
postului utemist de control 
vorbea de astă dată despre 
participarea tinerilor la mun
că în gospodăria agricolă co
lectivă.

Apoi, postul utemist de con
trol a organizat o anchetă pe 
tema păstrării și apărării avu
tului obștesc, un alt raid pe 
tema strîngerii la timp a re
coltelor de toamnă etc., etc.

Și de fiecare dată cînd apă
rea un nou număr al gazetei 
postului utemist de control, 
tinerii îl discutau cu interes, 
veneau cu sugestii pentru în
dreptarea lucrurilor.

Numai că, trebuie să vă 
spunem, tot ceea ce v-am po
vestit noi mai sus nu-i decît 
activitatea pe eare ar fi tre
buit s-o desfășoare membrii 
postului utemist 
de la gospodăria 
lectivă „1 Mai" 
Cuza Vodă și pe 
n-au desfășurat-o. Pe ce ? 
Pentru că. spun ei. nu au avut 
proaiezne pe care să le discu
te. La fei spune și tovarășul 
Nicolae Nagnen fost pînă de 
curând secretar ai organizație: 
U.T M. din gospodărie. $i a- 
ceasta in timp ce o sene de 
date in legătură cu slaba 
participare la muncă a unor 
tineri, cu lucrări de slabă ca
litate, cu manifestări de lipsă 
de grijă față de avutul ob
ștesc, ne-au fost furnizate de 
înșiși membrii biroului U.T.M. 
și ai postului utemist de 
control !

După cum se vede însă, nu 
faptul că n-ar fi avut despre 
ce să vorbească a făcut ca 
postul utemist de control să 
tacă aproape 
ci lipsa de 
care membrii 
privit sarcina 
zația de 
duse.

Vina 
poartă 
U.T.M.

de control 
agricolă co- 
din comuna 
care aceștia

bază

un an de zile, 
răspundere cu 

acestui post au 
pe care organi. 
U.T.M. le-o dă.

principală însă o 
biroul organizației 

din gospodărie care 
s-a mulțumit doar cu numi
rea membrilor postului ute-

mist de control la începutul 
anului și atît. Fiindcă de la 
înființarea acestui post și 
pînă la sfîrșitui anului n-a 
analizat niciodată, nici în șe
dințe de birou, nici în adu
nările generale ale organiza
ției de bază U.T.M., -----
tea postului utemist 
trol.

Acum organizația 
a ales un alt birou, 
secretar al 
fost aleasă 
ga Stoichiță. Una din proble
mele importante de care âr 
trebui să se ocupe noul birou 
al organizației de bază U.TJ«. 
este și îmbunătățirea activită
ții postului utemist de con
trai. Este necesar, în primul 
rînd, să se întocmească un 
plan de activitate care să pre
vadă printre altele: un raid 
anchetă despre învățămintul 
agrozootehnic de masă, acum, 
în perioada de iarnă, la care 
să răspundă lectorii despre fe
lul în care se pregătesc și 
participă unerii cciectrrișt: ia 
cursuri »; curs-nțri de^pue fe
lul în care studbrră cirtzje și 
oreșunie de spet-ș Tzt
în această perra a aste 
efectuarea unm raid despre 
felul în care sînt păstrate M 
economisite furajele in secta
rul zootehnic al gaspodăr.ei 
agricole colective. S-ar mai 
putea organiza anchete și ral- 
duri_ despre calitatea lucrări
lor în perioada de primăvară 
și despre participarea tinerV 
lor la lucru în diferitele cam
panii agricole ale anului, des
pre păstrarea și apărarea avu
tului obștesc. Sînt, deci. • 
mulțime de posibilități pentru 
desfășurarea unei activități 
vii, interesante, de către mem
brii postului utemist de con
trol de la G.A.C. „1 Mai" din 
comuna Cuza Vodă. Este ne
cesar însă ca noul birou al or
ganizației de bază U.T.M. să 
îndrume și să controleze acti
vitatea postului în aceste di
recții.

PETRE GHELMEZ

activi ta. 
de COD-

de 
iar

bază 
ca 

organizației a 
tovarășa Ol-

In întrecere pentru reparații 
de bună calitatede bună

Mecanizatorii de la S.M.T. 
Buda. regiunea Ploiești, au 
terminat de curînd reparațiile 
la tractoarele și mașinile a- 
gricole necesare în campania 
de primăvară. 48 tractoare. 48 
pluguri

departe
țăran colectivist s-a lărgit. Su
fletul și mintea nu mai sînt în
grădite între zidurile înguste ale 
casei și familiei fiecăruia. Gos
podăria colectivă a descătușat 
spiritul tinărului colectivist, i-a 
dat aripi. Dincolo de ferestrele 
casei sale se întinde satul, gos
podăria colectivă, acolo își duc 
viața tovarășii săi. Nu pot mer
ge unul fără citul. E un drum 
comun, deci sînt de făcut tre
buri care privesc întregul co
lectiv și întregul colectiv trebuie 
să ie facă. Toți gîndesc pentru 
toți.

Și fiecare trebuie să gîndeas- 
că tot mai bine, deci trebuie să 
știe mai 
învață “.

„Tăticu 
spune cu
pilărească Lenuța, fiica mijlocie 
a tinărului brigadier zootehnic 
Manea N. Petrache de la Pe- 
chea.

E brigadier și are o mare 
răspundere. Răspunderea de a 
organiza munca a zeci și zeci 
de oameni. Răspunderea de a 
veghea ca oamenii aceștia să-și 
cunoască mereu mai bine me
seria, să ințeleaqă mereu mai 
bine rostul muncii lor ! Răspun
derea de a spori producția, ve
niturile întregului colectiv.

Acestea și încă multe alte 
răspunderi mai are un briga
dier care ă fost ales să condu-

mult. „liniște ! Tăticu

e brigadier" — ne 
un fel de mîndrie co-

și 44 semănători sînt

a zeci și zeci de oa-că munca
meni. Și pentru asta e nevoie 
să știi. „Liniște ! Tăticu învață".

Tăticu a cumpărat un aparat 
de radio. L-a adus acasă, l-a 
instalat, a sucit de un buton și 
iată cum intreguf univers a nă
vălit in casa aceasta țărăneas
că, în odaia aceasta pitorească, 
cu scoarțe noi pe pereți, in 
odaia aceasta în care vreme de 
secole a domnit cea mai adincă 
izolare. 156 de aparate de ra
dio există acum în sat. înainte 
de eliberare au fost trei. Ale 
chiaburilor.

in 156 de case antă muzica, 
se transmit piese de teatru, con
ferințe, știri despre ce se petre
ce 
în 
se 
le 
ră 
întins peste lume, peste vreme. 
Viața colectivului acesta cuce
rește poziții vaste pe terenul 
cunoașterii. Multe sînt dovezile 
acestui adevăr. Cercetați fișele 
bibliotecii, mergeți intr-o seară 
la cinematograful satului, parti
cipați Ic cursurile agrozooteh
nice, stați de vorbă cu poștașul. 
Veți descoperi o lume cu totul 
schimbată față de lumea ve
chiului sat

„Liniște, tăticu învață".

în lume, noutăți științifice, 
felul acesta orizontul nu 

mai oprește pe cuimi- 
dealurilor care inconjoa- 
satul, ci e mult mai larg,

MIHAI CARANFIL

pregătite pentru lucru. Aceas
tă realizare a fost posibilă fla- 
torită unei bune organizări a 
muncii în atelier și desfășu^ 
rării unei însuflețite întreceri 
socialiste organizată de ComS 
tetul sindical la care au parti
cipat toți muncitorii din sta
țiune.

Folosind experiența acumu
lată în anii trecuți. conduce
rea stațiunii a organizat mun
ca la reparații pe ansamble. 
Astfel, lucrările au mers „pe 
bandă rulantă". Pentru a veni 
în sprijinul tinerilor mecani
zatori mai noi în meserie, mai 
siab pregătiți din punct de 
vedere profesional, organiza
ția de bază U.T M. din stațiu
ne a îndrumat cîțiva dintre 
cei mai buni mecanizatori 
să-i ajute pe aceștia. Biroul 
organizației U.T.M? a urmărit 
prin aceasta atît asigurarea 
unor lucrări de calitate, cit 
și îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale ale mecanizato
rilor mai slab pregătiți.

O atenție deosebită au acor
dat-o tineri, mecanizatori re- 
condiționării pieselor vechi, 
in vederea realizării de econo
mii la reparații. Strungarii, 
sudorii, lăcătușii au Strîns și 
au făcut „ca noi" o serie de 
piese uzate : bolțuri, șuruburi, 
pinioane etc., realizihd in te
lul acesta economii de multe 
mii de lei.

Acum au fost organizate 
șase echipe de mecanizatori 
care se ocupă de repararea 
utilajului necesar în campania 
agricolă de vară (combine, se- 
cerători-legători. cultivatoa
re).

Colectivul de muncă din a- 
ceastă stațiune este hotărît 
ca, în cadrul întrecerii orga
nizată pe regiune pentru ter
minarea reparațiilor la timp 
și de bună calitate, să cuce
rească primul Toc.

N. PUIU



Tovânățul Virgil Trofin 
propus candidat al F. D. P. în circumscripția 

electorală nr. 20 Zeletin

Bogată activitate 
la căminul 

cultural
în sala de festivități a Casei 

de cultură din comuna Podul 
Turcului s-au adunat cîteva 
sute de cetățeni, muncitori de 
la S.M.Ț. și de la autobaza 
Zeletin, colectiviști și țărani 
întovărășiți, cetățeni ai comu
nelor din circumscripția elec
torală nr. 20, pentru a desem
na candidatul F.D.P. în ale
gerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională. To
varășul Gheorghe Roșu, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim 
secretar al Comitetului regio
nal de partid Bacău, președin
tele Consiliului regional Ba
cău al F.D.P. a vorbit despre 
importanța alegerilor de la 5 
martie a.c., apoi a trecut în 
revistă marile succese obținu
te de poporul nostru sub con
ducerea partidului în anii re
gimului democrat-popular, a- 
ducînd exemple convingătoare 
pentru impetuoasa dezvoltare 
economică și social-culturală 
a regiunii Bacău.

în numele Consiliului regio
nal Bacău al F.D.P. tovarășul 
Gheorghe Roșu a propus drept 
candidat pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare

Națională pe tovarășul Virgil 
Trofin, membru al C.C. al 
P.M.R. prim secretar al C.C. 
al U.T.M. Numeroși partici- 
panți la discuții, printre care 
Gheorghe Manolache, Ion 
Popa, Vasile Prora, Gheorghe 
Grigoraș, Costică Radu și alții 
au susținut cu căldură propu
nerea, luîndu-și importante an
gajamente pentru întîmpina- 
rea alegerilor de la 5 martie 
cu noi succese în activitatea 
lor, in înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R.

Cu entuziasm, în unanimi
tate, adunarea a aprobat pro
punerea ca tovarășul Virgil 
Trofin să candideze pentru 
circumscripția electorală nr. 
20 Zeletin pentru alegerile de 
deputați în Marea 
Națională.

în cttvîntul său, tovarășul 
Virgil Trofin a 
participanților pentru 
derea acordată și i-a asigurat 
că îi va sprijini în munca 
pentru înflorirea și dezvolta
rea circumscripției electorale 
nr. 20 Zeletin.

Adunare

mulțumit 
încre-

N COZMA

Sesiunea Sfatului popular
Ploieștiregional

La Ploiești a avut loc cea 
de-a 13-a sesiune a Sfatului 
popular regional, care a ana
lizat execuția bugetului local 
pe anul trecut și a aprobat 
bugetul și planul pentru anul 
în curs. în anul i960 s-au 
cheltuit din bugetul Sfatului 
popular regional pentru ne
voile economice și social-cul- 
turale ale regiunii cu 
82.241.500 lei mai mult ca în 
anul 1959. Din fondurile pen
tru investiții, de exemplu^

Prod

s-au construit, printr® altele, 
1.342 de apartamente, 4 școli 
elementare de 7 ani, 3 școli 
medii și o școală profesiona
lă, s-au extins rețelele de 
apă, canalizare, gaze și elec
tricitate, au fost pavate străzi 
pe aproape 350.000 mp. și au 
fost electrificate 17 sate. Pen
tru ocrotirea sănătății și pre
vederi sociale s-au cheltuit, 
din bugetul sfatului popular, 
peste 169.000.000 lei, cu a- 
proape 20 la sută mai mult 
decît în anul 1959. Au fost 
create case de nașteri, noi 
dispensare, a crescut numă
rul paturilor cu 690 față de 
anul 1959.

La veniturile prevăzute în 
buget pe anul I960 o contri
buție de seamă a adus-o in
dustria locală a regiunii care 
a vărsat 74.597.600 lei. cu 16 

dec:

Echipa condusă de Dima Meriu 
de la Uzinele „Mao Tze dun“ 
din Capitală, a reușit în prima 
decadă a lunii ianuarie să-și 
depășească sarcinile de plan 

cu peste 10 la sută.

;ndus",r.e; --oca.e a 
ață de anul 1959, iar 
le peste pian ia pre

țul de cost au fost de aproa
pe 10 milioane lei. Pe anul 
în curs se prevăd sarcini 
sporite. Producția marfă a 
industriei locale va crește 
astfel cu peste If la sută 
față de anul trecut, iar vo
lumul economiilor realizate la 
prețul de cost va fi de peste 
12.260.000 let In afară de lu
crările începute s-a prevăzut 
să se construiască, printre 
altele, 1.200 de apartamente 
te, 85 săli de clasă, 5 ateliere 
școlare, 3 cinematografe, casa 
raională de cultură din Cîm- 
pina, o policlinică la Nehoiu, 
să fie electrificate 32 de 
sate etc.

în discuții numeroși depu- 
tați au făcut propuneri pen
tru înlăturarea unor lipsuri 
ce se semnalează încă 
munca sfaturilor populare.

Foto : AGERPRES

Noi consfrucfii 
de locuinfe 
la Petroșeni

De citeva zile în cartierul 
Dimitrov din Petroșeni a în
ceput construcția a 3 blocuri 
noi, la parterul cărora s-a 
prevăzut să se deschidă și u- 
nități comerciale.

în noile cartiere muncito
rești din Petroșeni, Vulcan, 
Lupeni și Paroșeni vor fi 
struite în acest an alte 
noi apartamente.

în ultimii ani, pentru 
nerii din Valea Jiului 
fost construite 2.976 de apar
tamente. în afară de aceasta 
s-au dat în folosință 13 că. 
mine muncitorești cu I 
de locuri, un spital nou 
Lupeni, 
1.400 
școli, 
etc.

2.580 
i la

4 cinematografe cn 
de locuri, numeroase 
dispensare, policlinici

„Sfaturile populare, organe 
ale puterii de stat", „Mărețele 
perspective de dezvoltare ale 
agriculturii Dobrogei ți țârii", 
„Sistemul electoral în R.P.R." 
— s-au intitulat citeva din 
expunerile ținute de curînd la 
căminul cultural din comuna 
Comana, raionul Negru Vodă, 
la care au participat sute de 
colectiviști. Tot aici se pregă
tește în prezent un concurs 
pe tema „Prevederile planu
lui de stat pe anul 1961 in 
regiunea noastră*. La cămin 
domnește în tot cursul zilei o 
vie animație. Cei 150 de co
lectiviști, tineri și virstnici 
care formează corul căminu
lui cultural repetă cintecul 
„Dau votul meu din toată ini
ma" ; artiștii amatori fac ul
timele repetiții cu piesele in
tr-un act : „Jos Tudorache. 
sus Tudorache* și ..Așa cere 
politica", piese care demască 
mascarada alegerilor din tre
cut ; recitatorii și dansatorii 
fac și ei ultimele pregătiri.

„Muzica-artă greu 
de înțeles ?“

Pornind de ia această în
trebare. George Bălan izbu
tește să convingă pe oricine 
că arta sunetelor poate fi 
accesibilă tuturora.

Intr-un mod direct, fami
liar, folosind deseori para
lele ți comparații sugestive, 
prin incursiuni in domeniul 
altor arte, mai cu seamă 
în literatură, autorul apro
pie pas cu pas lectorul de 
limba sunetelor ,,pentru cei 
mai mulți necunoscută' 
prezentindu-i mai intîi firul 
conducător al gt nd irit mu
zicale „personajul muzical" 
motivul și tema. Ce este ar
monia, contrapunctul, or
chestrația, forma muzicală,

CE SA CITIM

!

La secția de «nontoj a Uzinelor de tractec-e „E—st Thăknarm din B-cso* s-a coasttUt • bri
gadă c tinerilor inovatori, lată-i in fotografie crscvtind cu ~g *>er. 5cs- Co»»to«ton pe mar

ginea unor recente propuneri de ration aiIzori.

1

• Campionatele unionale «ie 
patinaj viteză vor începe la 22 
ianuarie în orașele Kuibîșev — 
feminin și Gorki — masculin. 
Specialist ii consideră că cele 
«îai mari șanse de a cuceri titlu
rile de campioni le au Viktor 
KeaicikiB, Boris Stenin, Tamara 
Rîlova și Valentina Stenina.

1

I

Organizare bună-6® 
muncă spornică

fl'ruare din peg l-a)

rîndul... codașilor. „Odată" 
fiindcă ui îb brigadă tra mai 
există Bici ae codaș.

0 brigadă... pe hîrtie

Concurs privind 
proiectarea și 

elaborarea de tipuri 
noi de mobilier

lo
ca 
es- 
din

I

muzica cu program f— iată 
tot atitea întrebări care 
afli răspunsuri ccucludeit- 
te (fi Bcreon complete, 
privind chiar din punctai 
de vedere al specialisttdm).

Desigur că nu profesio
niștilor se adresează a- 
ceastă cărticică din colecția 
„Muzica pentru toți" dar 
oricare cititor poate găsi 
lucruri interesante în ea 
(Iată de ce tirajul editorial 
inexplicabil de redus 
arătat deîndată a 
fident).

Lucrarea
trenantă a 
Bălan —
cei mai talentați publi-

■ ciști pe tărim muzical de 
la noi - poate fi socotită o 
binevenită contribuție la o* 
pera de popularizare a cul
turii muzicale în rîndul ce
lor mai largi mase ale oa 
manilor muncii și în 
sebi ale tineretului.

• La 16 ianuarie o echipă 
selecționată de ciclism a R.S.F.S. 
Ruse a plecat la Cairo pentru 
a lua parte la cel de al 8-lea 
tur ciclist al Egiptului. Din e- 
chipă fac parte tinerii alergători 
Alexandr Kulibin, Fedor Tara
kanov. Rudolf Moiseev, Serehei 
Holaaoeorw ți Mihail Markov. 
Teral Egiptului va ineepe la 26 
ianuarie la Luxor și va reuni 
la start echipe din 8 țări.

tanților U.R55., in timp 
sportivii din S.UA. dețin 
de recorduri mondiale.

s-a
fi insu-

• Echipa de hochei pe ghea
ță Einheit Berlin (R. D. Ger
mană) ți-a început turneul în 
R. P. Bulgaria, jucind la Sofia 
cu formația Cerveno Zname. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de •—3.

vie 
lui 

unul

șt an- 
George 
dintre,

• în campionatul unional de 
șah, după patru runde, pe pri
mele locuri se află Smîslov, Kor- 
cinoi și Gufeld, fiecare c« cite 
3 puncte Petrosian, Averbach 
și Bannik au totalizat pină 
acum cîte 2*/z puncte.

• în cadrul pregătirilor pen
tru campionatele mondiale 
la Tokio, luptătorii bulgari 
participat la un concurs de 
lecție desfășurat la Sofia,
lupte clasice, în ordinea cate-

• Marți dimineața a părăsit 
Capitala, plecind eu avionul 
în Italia, echipa de baschet 
C.C.A.-Bucureș<i. care va iutilni 
miercuri la Bologna. eefaâpa Vir
tue, într-on meci eontînd pen
tru ..Capa tâmp» tmiter mro- 
peai*. Lotul baschetbaliștilor 
romini cuprinde printre alții pe 
Nedef. Folhert, Fodor, Micu- 
lescu, Novacek și Nedelea. An
trenorul echipei este C. Herold.

(Agerpres)

GALAJI

Concursul are ca temă crearea 
de garmuiri campieze de modi
fier, precan și a mor tipuri de 
scaune obișnuite, scaaae ca brale 
și fotolii.

La concurs pot participa toate 
tntrepriaăerlle producătoare de 
mobi'ă și afe unitâși de Mdtis- 
teru'at Economiei Forestiere. în
tre prinderi ale industriei locale 
din subordinea sfaturilor pape- 
iart regionale, precum jf coope
rative meșteșugărești. Pot parti
cipa. de asemenea, ți alte între
prinderi, Instituții, organizații e- 
conomice. oameni ai muncii din 
orice domeniu de aclidiate, indi
vidual sau ooasiitaiți in colec. 
tize.

Depunerea proiectelor ta Mi- 
niște-ul Economiei Forestiere se 
va face p'nă la data de SI mar
tie 1961. Tematica concursului 
poale fî procurată de la biroul 
de informații al acestui minister.

Sînt multe brigăzi de produc
ție ele tineretului la Uzinele 
„Thapvri Noi", Majoritatea sini 
bine organizate, obiectivul lor 
principal este calitatea produ- 
■eisr

Iau iasă că trecînd prin sec
ția „baac-probă, benziaă- l-am 
iatilait pe liturul Beznei Gheor
ghe locrind singur la • masă.

— Ia această secție există bri
găzi ? — 1 am întrebat.

— Da. Brigada condus» de 
anine. O brigadă „complexă", 
după cum »u spus tovazășu «ie la 
organizația U.TM....

— Și — unde e brigada î Nu 
rid pe nimeni...

— Dar eu ?
— Cum î Dumneata ești o... 

brigadă ?
— O jumătate ! Jumătatea 

cealaltă o formează tinărul Stan 
Constantin.^ Lucrează in schim
bul doi_ Ne întîlnim foarte
vor Ultima dată ne-am întîlnit 
„ anul trecut

— Și, după cum bănuiesc, ați 
ținut o consfătuire de prodacție, 
™ î

__ Glumiți î Ce sintem noi 
de vină că am fost numiți în 
mod formaL. brigadă ? Brigadă 
pe hîrtie...

Brigăzi pe hîrtie mai sînt li
nele la Uzinele „Timpuri Noi". 
Și nu pentru că sînt formate 
din doi tineri (ca aceea a lui 
Bemea) ei. pentru că, deși ti- 
■erii au fost, chipurile, organi
zați, ei lucrează c» și mai înain
te, fără nici un control din par
tea oolectivului, fiecare răspun
de ..pentru el* așa cum sînt bri* 
gările lui Cîobann Flore» și 
Butoi Gheorghe, de la sectorul 
prelucrător : mei tu program de 
muncă, nici angajamente, 
consfătuiri de 
schimb deseori 
buturi.

brigadă ar fi nevoie, de pildS, 
la secția ajustaj, unde sarcinile 
de producție impun cel mai 
mult organizarea tinerilor îutr-o 
brigadă.

La bancul montaj pompe-mo- 
tor, lingă care ne-am oprit îm
preună cu tov. Nicoda Cornel, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe uzină lucrau peste 15 tineri.

— De pildă aici, de ce nu se 
organizează o brigadă ? L-am în
trebat pe tovarășul secretar.

— Vedeți, în uzină avem 24 
de brigăzi...

Dar asta înseamnă că nu se 
mai pot organiza și altele, dacă 
necesitățile producției o cer ? 
Cu siguranță că da. lata de ce 
organizația U.T.M. ar trebui să 
se gîndească cu seriozitate la 
faptul că, acolo unde necesități
le producției permit, organizarea 
de brigăzi de producție a tine
retului trebuie să fie făcută cît 
mai repede și cît mai temeinic.

In loc de concluzii

(Agerpres)

____ : , nici 
producție. în 

‘ ~ - *i re-mai sînt și

Brigâzî
putea

care... ar 
să fie

Trecînd pe la sectorul mon
taj ne-a surprins relatarea făcu
ta «le șeful sectorului, tovarășul 
Buruiană Iulian.

— La noi nu există brigăzi 
de producție ale tineretului. Or
ganizația U.T.M. au s-a ocupat . 
de aceasta. Deși brigăzi ar putea 
să existe. în sector lucrează mulți 
tineri care organizați în brigăzi 
ar putea să lupte cu mai mult 
succes pentru reducerea procen
tajului de rebuturi pentru spo
rirea calității produselor noas
tre. Brigada ar avea un rol edu
cativ deosebit de important în 
munca tinerilor. De o asemenea

oraș în plină înflorire
de
su

»e-
La

MuzeulvizitaUn grup de pionieri de kt școala de 7 ani nr. 3 din Capitală 
Romîno-Rus.
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Erigăzile și echipele de con
structori care au acumulat o 
bogată experiență și o înaltă 
calificare, pun apoi temelii, 
traduc în viață planurile. Aici 
e locul potrivit și chior se cu
vine să amintim că la întocmi
rea noului veșmint al orașului 
Galați au participat 262 brigăzi 
utemiste de muncă patriotică 
care cuprind nu mai puțin de 
10.000 tineri muncitori, elevi și 
studenți. lor rindurile acestora 
se întregesc mereu. Rogojini și 
schele se dau în lături ca niște 
cortine iar dincolo de ele răsar 
siluetele unui nou ansamblu de 
blocuri, imaginea unui nou ma
gazin, a unui nou hotel.

La Galați, în afară de noi 
cvartale de locuințe, noi insti
tuții de cultură, asistență me
dicală și bare sportive, a luat 
naștere și se dezvoltă o puter
nică industrie socialistă. Pteitru 
că pe acest front s-a plecat de 
la zero. E adevărat, in Galați, 
erau peste 120 de mici ateliere 
certe se camuflau sub firme 
pompoase. Dar cele mai dez
voltate din acestea, nu numă
rau mai mult de 100 de munci
tori. Cea rnai mare „fabrică" 
era Șantierul naval : dar și a- 
cesta semăna foarte bine cu 
un mic atelier. Aici se reparau 
șlepuri sau alte ambarcațiuni 
Nu se construia nimic. Astăzi a 
devenit cel mai mare șantier 
naval din țară, dotat cu utiloje 
și mașini Ic nivelul tehnicii mon
diale. Aici lucrează un colectiv 
de citeva mii de muncitori. O 
singură cifră comparativă și 
lucrurile devin limpezi : intre 
anii 1912—1944 au fost execu
tate aici 126 de comenzi ; de 
la naționalizare pină in prezent 
au fost executate 504 comenzi.

oîncă o precizare : 
în trecut însemna 
unui șlep de Dunăre 
comandă poate să 
construirea unui 
4.500 tone. Citeva 
din aceste lebede 
strălucită realizare 
rominești — au primit 
apei ; pe catargele lor flutură 
peste mări și țări ca un mesaj

■ — _ . .............................. o

poporului nostru, drapelul Re- 
se

comandă 
repararea 
; acum o 

însemne și
cargou de 

exemplare 
metalice - 
a tehnicii 

botezul

al vieții libere și fericite

publici!. Asemenea lucruri 
pot spune despre oricare 
tre întreprinderile gălățena 
pre care nu poți spune doar 
că s-au deevoltat, ci pur și sim
plu că au renăscut : Laminorul 
„Nicolae Cristea". Întreprinde
rile textile, Complexul C.F.R, și 
multe altele.

La Galați hamalul care stă* 
tea de o viață cu spinarea în
doită a devenit un om cu totul 
nou. Teatrul, cinerrxrtografele, 
teatrul muzi«xri au un public 
nou, format din cei care ziua 
minuiesc strunguri la Uzina de 
piese de schimb 
uriașele cargouri, sau făuresc 
laminate pentru 
prelucrătoare, 
rală a deschis 
celor ce muncesc ; din ce în ce 
mai mult cartea iși face apa
riția in «rasele oamenilor mun
citori. Un institut politehnic cu 
citeva facultăți, un institut pe* 
dagogic, două cămine studen
țești, laboratoare și biblioteci 
pentru cei 1.500 «ie studenți fac 
din Golați și unul din cele mai 
tinere orașe universitare ale 
țării. ,

Dacă in linii mari am schițat 
trecutul și prezentul bătrînului 
oraș de la cotul Dunării nu e 
deloc gteu să definim și 
mensiuriile orașului pentru vii
tor. Hotărîrile Congresului a!

ori sudează

atîtea uzine 
Revoluția cultu- 

noi orizonturi

di-

film a cărui intrigă areUn
destul de puține demente o- 
riginale : un biet omuleț în
cearcă -să ajungă cîntăreț, 'ur
mărit fiind, de doi dușmani — 
propria-i emoție și ,.diaboli
cul Vern-on". Vernon, cîndva 
artist, celebru, îmbătrînit și 
decăzut. îi fură vocea, însă 
pină la urmă totul se termină 
cu bine șj se naște o nouă 
vedetă a cîntecului. Acesta e 
subiectul filmului și, ce-i 
drept, datorită talentatului 
actor englez de comedie care 
este Norman Wisdom, se și 
ride în această nouă comedie 
muzicală a studiourilor engle
ze, Rîsul nu-1 împiedică însă 
pe spectator să-și -dea seama 
de abundența de facilități din 
film, împrumutate din arhiva 
Hollywoodului (a se vedea 
frișca aruncată în plină flgu- 
'făȚ' sau de celelalte clișee 
mult uzate (de pildă, furtul 
vocii, întîlnit cu doi ani in 
urmă, într-un film cu Vico 
Toriani).

în rîndurile care urmează 
am'vrea însă să ne oprim pu
țin la izvoarele comicului în 
filmul despre care vorbim. 
Aceasta pentru că filmul ri
dică unele problem® care

merită discutate. Intr-adevăr 
se consumă uneori în spatele 
scenelor vesele, un tragism 
autentic. Umil și neînsemnat, 
Norman. modestul lucrător 
de la călcătoria de rufe, se 
mișcă într-o lume canibalică, 
o lume care îl privește cu 
neîncredere și dușmănie făți
șă. Marele Vernon, „aristo. 
aratul cîntecului14 aflat în de
clin, speriat de spectrul șo
majului îi răpește vocea pen
tru a nu se prăbuși.

Sînt în filmul „Alerg după

și lacrimile se 
într-o sfîșietoare

film șj momente — 
număr — cînd rîsul

zîtnbetul 
contopesc 
dramă.

Sînt în 
puține la
are oarecum o adresă clară, 
cu vădită intenție satirică. 
Așa e cazul în scena în care 
Norman îî antrenează pe 
domnii de la club în joaca sa 
simplă și copilărească, ce 
contrastează teribil cu snobis
mul afișat de bățoasa și în
vechita aristocrație insulară. 
Din nefericire însă, satira so

CRONICA FILMULUI
o stea“ unele momente de in
tensitate comică, cum este cel 
în care Norman vrea să-i 
cumpere iubitei flori și n-are 
bani. Cite dureri înăbușite se 
află în gesturile stîngace cu 
care Norman cumpără o biată 
floare ambalată într.o hîrtie 
uriașă. în toate scenele reu
șite, Norman Wisdom, amin
tește ceea ce îi datorează ma
relui Charlie Chaplin, la care

cială, cea care ar fi dat sub- 
stanță comicului este foarte 
inconsistentă, iar conflictul 
este denaturat. Nu conflictul 
Norman — Vernon — la cit 
se limitează intriga filmului 
— ci conflictul Norman—Ver
non pe de o parte și orîndui- 
rea socială care generează si
tuații monstruoase pe de altă 
parte, ar fi trebuit scos în e- 
vidență pentru a demasca 
răul social și nu doar pe bă-

aflat în pra-trînul cîntăreț 
gul ratării.

Filmul este 
serios umbrit de numeroase 
momente în care umoral este 
stors cu mari Și supărătoare 
eforturi în penibile clovnerii. 
Gratuitatea scenelor din care 
se degajă un gust îndoielnic, 
ne face, cel mult, să.l compă
timim pe înzestratul actor 
Norman Wisdom, silit adese
ori de producătorii săi să facă 
concesii prostului gust. Spec
tatorul nostru matur și inte
ligent a învățat să privească 
cu sporită exigență fenome
nul artistic, fapt pentru care 
filmul despre care vorbim îl 
nemulțumește din multe 
puncte de vedere. Căci, după 
consumarea ultimului metru 
de peliculă, din Alerg după 
o stea“, cînd Norman iși vede 
visul realizat datorită faptu
lui că profesoara de canto 
sparge placa imprimată cu 
vocea sa și-l demască pe Ver. 
non, îți dai seama că. deși ai 
rîs, nu ți-a rămas mare lucru 
din film, ai suportat prea 
multă umplutură comică de 
calitatj foarte indc.etnică.

de asemenea

ATANASTE TOMA

(

Alerg după o stea : Patria, 
I’. C. Frimu, Înfrățirea între 
popoare. V, Roaită. Libertății ; 
itas India: Republica Miori
ța; Cintecul mării: Magțieru, , 8 
Martie, Flacăra ; pătrina piani
nă : V. Aiecsandri, Maxim Gorki;
Sr idați fără uniformă : București, Coșbuc ; Fiul meu se Inșoară : 

G. Bacovia.; lize: Drumul serii; 
Rosemarie: Olga Bancic. Aurel 
Vlaicu.

Mizerabilii (ambele serii) * Cul
tural; Palatal de cleștar: Unirea; 
Culisele varieteului i C*tin Da
vid: Scrisoare neexpediată: 1.
Mai, N. Bălcescu ; Cad frunzele: 
Volga; Cuibul vulturilor : Fio- 
reasca; Hanul din Spessart ; Q.

lll-lea al Partidului constituie 
jaloane sigure pentru dezvolta
rea lui în anii ce vin. Perspec
tive grandioase, nevisate de 
nimeni, vor face din Galați 
unul 
industriale ate patriei 
socialiste. In anul 
cîțiva 
cepe 
mare 
țară.
oțelului, a treia „cetate de foc“. 
Noul combinat constituie obiec
tivul industrial cel mai impor
tant din planul de șase ani. In 
faza finală, cind gigantul si
derurgic va intra în întregime 
în funcțiune, in uriașul pintec 
al combinatului se vor zămisli 
anual patru milioane tone 
oțel. Primele șuvoaie de metal 
incandescent vor «narea o nouă 
treaptă în dezvoltarea econo
mică a țării. Acest gigant care 
va deveni unul din pilonii solizi 
ai industriei 
iși va spune 
rea nivelului 
ce muncesc.
vor lucra citeva 
de muncitori. E prevăzut că 
populația orașului v® spo-ri cu 
circa 100.000 de oameni in ur
mătorii 20 de ani. Se va con
strui un oraș al siderurgiștilor. 
In 1965 de pildă vor lucra aci 
26.000 de muncitori constructori 
și siderurgiști. Construcția nou
lui oraș va începe anul acesta 
in zon® de vest a Galațiului, 
prin începerea celor 5.600 de 
apartamente prevăzute pentru 
viitorii ani. Pentru Galați va 
începe o nouă epocă de trans
formări.

Este un viitor al cărui edifi
ciu grandios nu putea fi pro
iectat 
acela
acum 
rie în 
îndrumătorul de zi cu zi al ce
lor ce muncesc, neîntrecutul 
arhitect al construcției socia
liste, partidul.

nevi sote 
_ din 

din principalele nuclee 
noastre 

acesta, la 
kilometri de Galați in- 
construcția celui mai 

combinat siderurgic din 
Va fi a treia cetate a

noastre 
cuvîntul 
de trai < 
La noul 

zeci

socialiste, 
în ridica- 
a! celor 
combinat 

i de mii

și schițat decît numai de 
care a condus și pină 
poporul nostru din victo- 
victorie, organizatorul și

I

Gh: Doja.. Al. Sahia ; Visul unei ■ 
nopți de vâră : Elena Pavel,. 30 
Decembrie ; Batalionul negru ; 
Lum xa; ștrengarii : Central : 
Darclee : Victorie; Program spe
cial (pentru copii). Pescuitori in 
apă tulbure (pentru adulți): 13 
Septembrie; Hocheistul de rezer
vi : Timpuri Noi, Doirca Simo ; 
D.>:ipoiul diavolului: Tineretu
lui ; Coniidemul .doamnelor : Al. 
Pc?ov. B. Delayrancea ; Haidu
cul de pe Ciremuș: Grivița, 
Arta ; Pe cărările junglei: Mun
ca : Muntele: Moșilor; Medicul 
și v-aciul: 23. August; .. Ultimul 
viraj: 16 Februarie; Fete de a- 
ceeași vlrstă : Popular ; Norman. 
die Nieman : M. Emirtescu ; Pes- 
cui tor i în opă tulbure: Uie Pin- 
tiiie ; Depar-.e dt patrie s 8 Alai 1

Cum va fi vremea
zilele de 19, 20 și 21 
se anunță . următorul

Perrtru 
ianuarie 
timp probabil: In București; vre. 
mea va continua să se răcească. 
Cerul va fi variabil. Ninsoare 
temporară. Vînt potrivit din sec
torul vestic. Temperatură în scă
dere. In fără : vreme rece,’ cu cer 
variabil. în prima parte a in
tervalului va continua să ningă 
în răsăritul țării. Vînt potrivit, 
tempirar pînă te tare din secto. 
rul nordic. Temperatura în scă- 
«iere.

L* Uzinele „Timpuri Noi“ 
există o experiență bună în or
ganizarea și desfășurarea muncii 
unor brigăzi de producție ale ti- 
neretului, experiență care * —
generalizată — ar duce la îmbu
nătățirea activității tuturor bri
găzilor. îndrumate de organi
zația U.T.M., posturile utemiste 
de control s-au ocupat de 
activitatea brigăzilor de pro
ducție ale tineretului, linele bi
rouri U.T.M. din secții au preJ 
luaj inițiativa ca un membru al 
serviciilor de control să țină 
permanent legătura cu brigăzile 
de producție ale tineretului, iar 
în alte secții a fost folosit cu 
succes ajutorul tinerilor tehni
cieni și inginați în îmbunătăți
rea activității brigăzilor. Valo
roasă este de asemenea, și ini
țiativa unor birouri U.T.M. de a 
controla de două ori pe săptămî- 
nă activitatea în producție a 
brigăzilor, pentru a putea lua 
de urgență măsurile necesare a- 
colo unde este nevoie. :

Din păcate, așa cum a reieșit 
în cursul raidului, nu toate bri
găzile de producție ale tinere
tului sînt la fel de bine organi
zate, iar comitetul U.T.M. de la 
Uzinele „Timpuri Noi“ se mai 
complace cu ideea că.......n-ai ce
face, nu pot fi toate brigăzile 
bune". Concret însă n-a luat 
măsuri pentru mai buna organi
zare a brigăzilor și a activității 
acestora.

Chiar și Ia brigăzile existente, 
«țomitetul U.T.M. a stimulat în 
măsură insuficientă spiritul de 
întrecere între brigăzi. Din a* 
ceastă pricină și stabilirea bri
găzilor fruntașe din secții se 
face uneori în mod formal. 
Nu există un sistem organizat 
de popularizare permanentă a 
succeselor brigăzilor.

în încheiere socotim 
studierea cu seriozitate 
nerii făcute ca — în 
unde nu există încă brigăzi — 
sau acolo unde ele nu cuprind 
pe toți tinerii, Comitetul 
U.T.M. să ia măsurile necesare 
pentru crearea lor, pentru mai 
buna lor organizare.

necesară 
a propu- 

secțiile

FABRICA 
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 cu exa
men de stat și stagiu de 3 
ani in specialitate.

Informații : Serviciul de 
Organizare și Normarea 
Muncii telef. 36.27.

IN CURIND

unui
necunoscut

un nou film 
romîrtesc,

produefie a Studioului 
Cinematografic 

„București"
Regia:
Andrei Călărașii- 
Gheorghe Turcu

FACEȚI O CURA DE < K
PORTOCALE ,GRAPEFRl5injRC5i
LÂMii, Catue &a> OAUJUhâr VITAMINELE 

organismului r

CITRICE = VITAMINE
VITAMIN E=SĂNĂTATE
CITRICE =

FRUCTE CITRICE SE GĂSESC DE V1NZARE LA MAGAZINELE 
ALIMENTARE Șl APROZAR

S.UA
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în ciuda amenințărilor și represiunilor-MOSCOVA 17 (Agerpres). 

TAȘS transmite : în . cuvin ta-.' 
rea rostită la 16 ianuarie la 
Plenara C.C. al P;C.U.S. aca
demicianul Alexandr Askocen- 
ski a vorbit despre construc
ția sistemelor de irigație în 
Uniunea Sovietică. El a,comu- ______  „ __________ .

, nicat printre altele că în ulti- nai Kemerovo al P.C.U.S. - In 
Kuzbas, a spus el, industria 
se dezvoltă impetuos, se exe
cută pg. scară largă lucrările 
capitale. Toate acestea sînt 
însoțite de creșterea rapidă a 
populației urbane. Numai în. 
perioada de după recensămân
tul unional populația urbană 
a regiunii a crescut cu peste 
150.MO oameni. A 
considerabil puterea de cum
părare. ‘O
,.D, S. Kosenko, tractorist 

■ în colhozul ,,1 Măi“ din .re
giunea Voronej, și-a consacrat 
cuvîntarea mecanizării lucră- 
rilorla cultivarea sfecTei . de 
zahăr. Numai în. ultimii doi 
ani, a spus el, colhozul nostru 
a extins cu 80 la sută semă
năturile de această cultură, 

Luînd în continuare cuvin- 
tul I. V. Spiridonov, .secreta
rul Comitetului regional Le
ningrad al P.C.U.S., a arătat 
că1 în decembrie anul trecut 
oamenii muncii din regiune 
au raportat Comitetului Cen
tral al partidului și guvernu
lui asupra îndeplinirii înainte 
de termen a angajamentelor 
în domeniul agriculturii. A 
fost depășit considerabil pla
nul anual de livrare de carne, 
lapte, ouă, cartofi șj legume.

MOSCOVA 11 (Agerpres). - 
TASS transmite: La 17 ianua
rie Pleftara C.C. al P.C.U.S. a 
continuat discutarea celei de-a

mii ani pe Volga, Nipru, 
Don, Kura și alte rîuri și flu
vii din U.R.S.S. s-au construit 
lacuri de acumulare cu • ca
pacitate totală de 150 miliarde 
metri cubi. Mari lucrări de 
Irigație au fost efectuate în re
giunile secetoase din Uniunea 
Sovietică, îndeosebi In regiu
nile din Asia centrală.

A. Askocenski a spus prin- * 
tfe altele1 că în prezent se' 
pune .sarcina , asigurării folo
sirii depline a resurselor. hi- ’ 
draulice și a pămînturilor în 
zonele secetoase care se întind 
pe o suprafață’de'cirba150 mi
lioane ha. Se proiectează crea
rea unor mari lacuri de acu
mulare pentru reglementarea 
debitului de apă. pe o perioadă 
de mai mulți ani și construi
rea de noi hidrocentrale.

Unirea gospodăriilor colec
tive mici are mari avantaje, a 
declarat Grigori Tkaciuk, pre
ședintele colhozului „Ukraina" • 
(regiunea Hmelnițki) la plena
ra C.C. al P.C.U.S. El a dove
dit prin exemple concrete cum 
acest colhoz comasat, format 
din două gospodării, a devenit 
in doi ani un artei agricol bo
gat și cu multe ramuri.

Succesul expoziției 
de artă decorativă 
romînească la Kiev

KIEV 17 (Agerpres). — TASS 
transmite: Uniunea artiștilor 
plastici din R.S.S. Ucraineană 
împreună cu reprezentanți ai 
întreprinderilor din Kiev care 
produc obiecte de artă a or
ganizat o discuție în legătură 
cu expoziția de artă decorati
vă -romînească, care a fost 
deschisă timp de o lună la 
Kiev.

Expoziția a constituit un 
eveniment remarcabil în via
ța culturală a Ucrainei, a 
spus Stepan Kiricenko, vice
președinte al conducerii Uniu
nii artiștilor plastici din 
R.S.S. Ucraineană. Avem ce 
învăța unii de la alții, deoa
rece îmbinarea de culori și 
ornamentele covoarelor și bro
deriilor romînești amintesc de 
cele ucrainene.

Artiștii romîni, a continuat 
Kiricenko, folosesc cu price
pere tradițiile artei populare 
în crearea unor obiecte origi
nale folosite în zilele noastre. 
Aceste lucruri îneîntă ochiul 
prin eleganță și atrag prin 
prospețimea culorilor.

Cunoscutul specialist ucrai
nean în ceramică, Dmitri Go
lovko, a apreciat îndeosebi ce
ramica neagră.

Leonid Cerednicenko, preșe
dintele conducerii Uniunii în
treprinderilor industriei de o- 
biecte de artă din Ucraina, a 
scos in evidență înalta calita
te a. coloranților folosiți de 
artiștii romîni.

Aiegeri prezidențiale 
în Guineea

CONAKRY 17 (Agerpres). - 
TASS transmite : După cum 
transmite postul de radio Co
nakry în cadrul alegerilor pre
zidențiale din Republica Gui
neea din cei 1.055.912 cetățeni 
care au participat la vot, pen
tru Seku Ture, secretar gene
ral al Partidului Democrat din 
Guineea, au votat 1055 775.

LA CASA ALBA : ULTIMA FOTOGRAFIE CU COLABORATORII, ÎNAINTE DE PLECARE Dese-i de : V. VASILIU

Recolta strînsă de pe ace
leași pămînturi a crescut, de 
peste două ori.

în ședința din seara zilii 
de 16 ianuarie a' Plenarei 
C.C. al P.C.U.S. a luat.cuvin, 
tul L. I. Lubennikov, prini- 
secretar al Comitetului regio-

crescut

La Academia de Științe Sociale de pe llngâ
C C. al P. C. U. S

Sesiune .științifică consacrată 
problemelor educației comuniste

MOSCOVA 17 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 16 ianua
rie la Academia de Științe So
ciale de pe lingă C.C. al 
PiC.U.S. a început o sesiune 
științifică consacrată probleme
lor educației comuniste în etapa 
construirii desfășurate a comu
nismului. Sesiunea a fost des
chisă printr-un cuvint introduc
tiv rostit de L. F. Iliciov, șeful 
Secției de propagandă și agita
ție pentru republicile 
din C.C. al P.C.U.S. In prima zi 
a lucrărilor sesiunii au fost as
cultate și discutate patru refe
rate. Primul dintre ele — Con
gresul al XXI-lea al P.C.U.S. și 
problemele formării omului nou 
— a fost prezentat de 1. P. Fran- 
țev, membru corespondent al 
Academiei de Științe-a U.R.S.S.

unionale

MOSCOVA. - La 17 ianua
rie Alexei Kosîghin, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a deschis 
in Sala coloanelor din Pala
tul Sindicatelor, conferința 
unională a lucrătorilor din in
dustria celulozei și hîrtiei.

COLOMBO. — La 17 ianua
rie a fost remis guvernului 
ceylonez proiectul de construc
ție a unei fabrici de-anvelope, 
elaborat de specialiștii sovie
tici. Construcția se va desfă
șura în două etape. Dudă 
terminarea primei etape, fa
brica va produce 250.000 an
velope și 152.000 de camere de 
automobil, ceea ce va scuti 
țara de a mai importa aceste 
produse. După terminarea ce
lei de-a doua etape a construc
ției, fabrica va produce 360,000 

doua probleme de pe ordinea 
de zi — îndeplinirea planului 
de stat și a angajamentelor so
cialiste în ceea ce privește 
producția și vînzarea către 
stat a produselor agricole ■ și 
animaliere în anul 1960 și mă- 
stirile pentru dezvoltarea Con-, 
tinuă a agriculturii. La discu
țiile pe marginea rapoartelor 
prezentate au luat cuvîntuL43 
de persoane. t

Stepan Fak, președintele 
colhozului ..Steagul lui Lenin” 
din regiunea Orei (R.S F.S.R.) 
a comunicat la Plenară că 
gospodăria condusă de el va 
îndeplini sarcinile septenălu- 
lui in 5—6 ani.

Participanții ]a Plenară l-au 
salutat cu căldură pe Evgheni 
Blajevski, țăran simplu pe al 
cărui piept strălucesc două 
stele de aur de Erou aț Mun
cii Socialiste. De 13 ani echi
pa condusă de el cultivă"'j>6- 
rumb în colhozul „Gorki" din 
regiunea Odesa. Anul trecut, 
în pofida condițiilor meteoro. 
logice nefavorabile, el a 
strins cite 7.200 kg porumb 
boabe la ha. Blajevski a ară
tat că această,cifră nu este o 
limită. ■ <

După cuvântarea lui M. H. 
Savcenko, mulgătoare în col
hozul „Lenin" din regiunea 
Sumî, s a dat cuvîntul lui 
A. V. Basov, prim-secretar al 
Comitetului regional Rostov 
al P.C.U.S.

N. S. Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C, al P.C.U.S. și pre- 
ședințe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a rostit la 
plenară o cuvintare amplă.

Plenara își continuă lucră
rile.

Al doilea - cu tema »>V. I. 
Lenin despre transformarea nor
melor de comportare comunistă 
într-o deprindere a oamenilor" 
a fost ținut de G. E. Glezerman, 
doctor-în'științe filozofice. N. S. 
Ciornih, aspirant, ,și M. L. Cea- 
lin, candidat în științe filozofice, 
au făcut comunicări'cu-privire 
la rolul opiniei publice în edu
carea oamenilor muncii în spi
rit comunist și cu privire la căile 
de lichidare a rămășițelor in
dividualismului burghez și de 
educare în spiritul colectivis
mului, în etapa construirii 
desfășurate a comunismului.

Sesiunea va dura trei zile in 
cursul cărora va discuta peste 
zece referate în problemele de 
actualitate ale educației comu
niste.

de anvelope și 206.000 camere 
de automobil.

CAIRO. Prima conferință a 
femeilor din țările Asiei și 
Africii își continuă lucrările. 
In ședința din dimineața zilei 
de 16 ianuarie Conferința a 

‘ ascultat raportul „Despre 
drepturile economice, politice 
și sociale ale femeilor din ță
rile Asiei și Africii".

VARȘOVIA. In seara zilei 
de 16 ianuarie, in ajunul celei 
de-a 16-a aniversări a elibe

rării capitalei Poloniei de că-

Plenara C. C. al P. C. 
din Grecia

ATENA 17 (Agerpres). 
TASS transmite: După cum 
relatează ziarul „Avghi", în 
prima jumătate aTunii ianua
rie a avut loc cea de-a 14-a 
plenară a C.Q. al Partidului 
Comunist dirt Grecia.

Plenara a discutat raportul 
delegației P. C. din Grecia la 
Consfătuirea de la Moscova a 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești și, a- 
doptînd o hotărîre corespun
zătoare, a aprobat în unanimi
tate poziția delegației la Con
sfătuire.

în comunicatul informativ 
cu privire la plenară se spune 
că plenara a aprobat întruto- 
tul Declarația Consfătuirii și 
Apelul adresat popoarelor din 
lumea întreagă, documente is
torice care dovedesc creșterea 
continuă și consolidarea uni
tății mișcării. comuniste inter
naționale.

L- Stringos a prezentat un 
raport * despre situația politică 
din Grecia. Plenara a adoptat 
o hotărîre cu privire la căile 
de intensificare a luptei și de 
consolidare a unității patrio
tice a poporului grec în sco
pul asigurării democratizării 
vieții politice din țară.

Acțiuni 
ale tineretului 
vest-german 

împotriva mortii 
atomice

BONN . 17 (Agerpres. — 
După cum anunță buleti
nul de presă editat de con
ducerea Uniunii germani
lor care luptă pentru uni
tate, pace și libertate, Co
mitetul de tineret de luptă 
împotriva- morții atomice a 
strtâș 4.000 de semnături 
în rîndul locuitorilor din 
regiunea Gummersbach 
(landul Renania de nord — 
Vestfalia) pe o petiție a- 
dresată landtagului din 
landul Renania de nord — 
Vestfalia de a interzice 
construirea unei baze de 
rachete în această regiune-

CONGO* Clica Mobutu-Kasavubu
în plin declin

17 
de

(Ager- 
presă

LEOPOLDVILLE 
pres). — Agențiile 
relatează noi amănunte în le
gătură cu tulburările care au 
avut loc în tabăra militară 
Nkokolo (fosta tabără Leo
pold), cea mai importantă ta
bără militară din apropierea 

tre Armata Sovietică, în Sala 
congreselor din Palatul Cultu
rii și Științei a avut loc o 
reuniune festivă consacrată 
acestei date memorabile,

LONDRA. Prețurile pentru 
ziarele engleze de duminică 
au crescut din nou pentru a 
doua oară din 1957. După cum 
anunță agenția Reuter, șase 
ziare de duminică care înainte 
costau 4 pence se vor vinde: 
acum cu 5 pence, iar prețul: 
ziarelor „Observer" șl „Sun
day Times" au sporit de la 5 
la 6 pence.

ATENA. — Recent, peste 200 
de țărani greci din împrejuri
mile orașului Agrinion s-au 
Îndreptat spre locul unde se 
construiește un mare aero
drom al N.A.T.O., la 7 km la 
nord-vest de oraș» ?i i**u îm
prăștiat pe constructori.

Oamenii muncii din Belgia
continuă lupta grevistă

BRUXELLES 17 (Agerpres). 
— Deși reprezentanții guver
nului belgian afirmă că gre
va este în declin, chiar-și sin
dicatele creștine care se si- • 
tuează pe o poziție capitular- - 
dă au fost nevoite să recu
noască că industria grea din 
Liege, Charleroi, Belgia cen
trală continuă să fie parali
zată de greve.

„Lupta va continua în Va- 
lonia și ea va da roade“ — a 
declarat în ziua de 17 ianua
rie Andre Genot. delegatul 
Federației sindicale — F.G.T.B 
din Namur, în cursul unei 
manifestații la care au parti
cipat 3.000 de greviști din 
Liege.

Cu toate că guvernul a luat 
măsuri drastice împotriva sa- 
lariaților de stat, hotărând să 
fie concediați toți funcționarii 
care nu vor începe lucrul, 
corpul didactic din Louvriere 
a hotărit să continue mișca
rea grevistă. Pe multe șosele 
și linii ferate din Bruxelles 
pichetele de greviști au îm
piedicat circulația:

Totodată, agențiile de presă 
informează că guvernul Eys- 
kens intensifică acțiunile re
presive împotriva greviștilor. 
După cum transmite agenția 
France Presse, Ia 17 ianuarie 
a încetat din viață unul din
tre participanții la demonstra
ția de Ia Chenee din apropie, 
re de Liege care a fost rănit 

Ta cap în cursul
dintre greviști și poliție. Este 
verba de Joseph Woussem, în 
vîrstă de 32 de ani, fost cam
pion național de box al Bel
giei în 1957 la categoria „pa
nă". De la începutul grevei 
din Belgia, aceasta este cea 
de-a treia persoană ucisă în 
cursul ciocnirilor dintre gre
viști și poliție.

Majoritatea presei belgiene, 
criticind încăpăținarea cu care 
guvernul Eyskens se menține

ciocnirilor

Leopoldville-ului. „Agitația 
care a început sîmbătă seara, 
transmite agenția France 
Presse, a luat asemenea pro
porții incit s-a produs un ve
ritabil exod în plină noapte 
al ofițerilor și familiilor lor", 
însuși Mobutu, alarmat, arată 
agenția, a venit în tabără 
pentru a încerca să-i liniștea
scă pe soldați. „Aceștia erau 
adunați în grupuri mici, ți- 
nînd adunări fie pentru a re
vendica o sporire a soldelor, 
fie pentru a-și afirma poziția 
lor politică. în cursul celei de 
a doua zi împrejurimile tabe
rei ofereau un spectacol de 
debandadă".

„Revendicările cu privire la 
solde — arată în continuare 
Associated Press — sînt invo
cate pentru a justifica majo
ritatea răscoalelor. Dar există 
semne că tulburările sînt pro
vocate, de asemenea, de o pu
ternică dezaprobare a regi
mului". Agenția relatează ast
fel că trupele dintr-o tabără 
militară la numai 13 mile de 
capitală au cerut în cursul de
monstrațiilor înlăturarea cli
cii' Mobutu-Kasavubu. i

Eyi-

g-evs’

la putere, cere demisia ime
diată a acestui guvern și di
zolvarea parlamentului înainte 
de discutarea în senat a „le-

Xou val de greve în Italia
ROMA 17. — Corespondentul 

Agerpres transmite : In ultime
le zile. întreaga Italie a fost 
cuprinsă de un nou val de ac
țiuni revendicative ale oameni
lor muncii. De trei zile* continuă 
greva salariaților societății ae
riene ..Al Italia" care deservesc 
noul aeroport al Romei, de la 
Fiumicino. Luni au declarat gre
vă minerii de la minele Carbo- 
nia din Sardinia.

St nț in grevă de asemenea 
15 000 de metalurgici din Vi- 
eenza. muncitorii de la filatura 
de bumbac „Crespi- ( ovincia

LAOS: Noi succese ale forțelor patriotice
trupele rebele

HANOI 17 (Agerpres).
După cum transmite Agenția 
Vietnameză de Informații, cli
ca rebelă Fumi Nosavan — 
Boun Oum a suferit un șir de 
infringeri grele în partea de 
sud a provinciei Xieng Kuang. 
Ea a încercat să recucerească 
Valea Ulcioarelor ocupată de 
trupele guvernului și detașa
mentele Patet Lao, dar a pri
mit lovituri zdrobitoare.

Postul de radio „Vocea Pa
tet Lao" a anunțat că după în- 
fringerile suferite Ia Nong- 
Het, Ban-Ban și în alte regiuni 
din provincia Xieng Kuang, 
rebelii s-au retras spre Tha- 

gii 'ionice . ..G’jvțrHul 
kens, complet discreditat, tre. 
buia să plece” — scrie ziarul 
„Le Peuple”.

Bergamo), muncitorii de la uzi
nele „Filotecnica" din Milano, 
salariații întreprinderilor de 
prelucrare a tutunului din sec
torul de stat. Greviștii cer mă
rirea salariului și încheierea u- 
nor noi contracte de muncă.

0 vastă mișcare revendicativi 
se desfășoară și la sate, îndeo
sebi în Sicilia și Puglia. Luni, 
zeci de mii de muncitori agri
coli greviști din aceste regiuni 
au demonstrat pe străzile orașe
lor Cerignola, San Severo, Al- 
borono, Lucera, ce rind îmbună
tățirea salariilor.

sud de Xieng-Vieng la 50 km
Kuang și spre Tha-Tom, la 10 
km sud-est de Tha-Vieng.

După ce au înfrint inamicul 
pe drumul care duce spre ora
șul Xieng-Kuang, unitățile Pa
tet Lao, acționind împreună 
cu trupele guvernului și cu 
sprijinul populației locale au 
pornit ofensiva spre Tha- 
Vienj, Inamicul a fugit în 
dezordine spre sud-est în di
recția Tha-Tom.

Trupele Patet Lao și guver-

Guvernul sovietic se pronunța pentru convocarea 
urgentă a unei conferințe internaționale privind

reglementarea problemei laoțiene
— Mesajul de răspuns adresat de N. S. Hrușciov

lui Suvanna
MOSCOVA 17 (Agerpres). - 

TASS transmite: în ultimul 
timp a avut loc un schimb de 
mesaje între N. S. Hrușciov 
și prințul Suvanna Fununa. 
Primul ministru al regatului 
Laos a adresat președintelui 
Consiliului de Miniștri al

■ U.R.S.S. un mesaj în care 
.susținea propunerea cu privi
re la convocarea unei confe
rințe internaționale pentru 
reglementarea problemei lao. 
țiene.

în mesajul de răspuns a- 
dresat prințului Suvanna 
Fumma, N. S. Hrușciov arată 
că faptele din ultimele zile 
dovedesc încă odată în mod 
incontestabil . că principala 
cauză a agravării situației din 
Laos este amestecul brutal al 
S.U.A. în treburile interne ale 
țării in pofida prevederi
lor acordurilor de la Geneva 
cu privire la Laos.

In mesajul lui N. S. Hruș
ciov se subliniază că. suocese- 
le repurtate în ultimul timp

Suvanna Fumma: 
împotriva politicii

SOFIA 17 (Agerpres). — 
După cum a declarat prințul 
Suvanna Fumma, primul mi
nistru al Laosului, unui cores
pondent al agenției B.T.A., 
faptul că recent au fost puse 
la dispoziția rebelilor lui Fumi 

: Nosavan avioane înzestrate cu 
rachete și elicoptere a agravat 
situația din Laps. Acest lucru 
arată, că' americanii au hotă- 
rît să continue războiul.

S.U.A., a subliniat el, au 
vrut întotdeauna să nimiceas
că forțele Neo Lao Haksat și 
acționează împotriva politicii 
de neutralitate.

.Cel mai tînăr 
centru

al criminalității 
din S.U.A.'

New York-ul 
in domeniul

Orașele americane -au fie
care cite' o faimă a lor 
binecunoscută. Chicago, 

de pildă, mîndrindu-se cu Al 
Capone, bate recorduri in ma
terie de gangsterism; orașele 
din sudul S.U.A., unde Ku- 
Klux-Klanul domnește in 
voie, linșajul negrilor și inter
zicerea accesului tinerilor ne
gri în școli au dat acestor 
orașe faima de centre ale dez
mățului rasist, 
bate recorduri 
criminalității.
' Care este oare faima Dos 
Ângelesului ? Aflăm din zia
rul elvețian „Die Tat" — ea 
astăzi Los Angeles „a devenit 
cel mai tînăr centru al crimi
nalității din S.U.A.". Statisti
cile oficiale întocmite de au
torități la sfîrșitul anului I960 
au constituit cel mai bun cer
tificat în privința aceasta.^ Ce 
spun aceste statistici ? Că in 
Dos Angeles au avut loc în 
cursul. anului trecut 100 de a- 
sasinate, peste 4000 de jafuri, 
27.000 de spargeri și 11.000 de 
furturi de automobile., Astfel 
s-a tras concluzia că numărul 
crimelor și delictelor comise 
în acest oraș din California de 
sud a sporit în anul I960 cu 
ÎS la sută. Deci noua faimă 
este pe deplin meritată și ea 
poate fi înscrisă în analele 
orașului Los Angeles.

Se pune întrebarea: cine 
sînt criminalii și ce anume a 
provocat creșterea criminali
tății în Los Angeles ? Răspun
sul îl găsim în aceeași cores
pondență publicată în ziarul 
'„Die Tat". Aci este scris lim
pede .* „criminalitatea este pro
movată într-o mare măsură 
prin creșterea năvalnică a co
merțului clandestin cu stupe
fiante care se practică în toa
te școlile". Deci criminalii pro
vin in primul rind din rîndu- 
ri'.e tineretului și mai ales 
dintre cei aflați la o fragedă 
vîrstâ. Iar cei care i-au făcut 
pe zzețtiz. si devină criminali 
iifag <ai0Br aceiași bussines- 
mezi care, fiind direct intere- 
rap să-și desfacă produsele 
lor otrăvite însă aducătoare 
de profituri fabuloase, au gă
sit in tinerii americani cei rriăi 
jrecvenți consumatori.

Pervertirea tineretului ame
rican se face pe o scară largă 
și în mod organizat. Inundarea 
pieții din S.U.A. ca și din ce
lelalte țări capitaliste cu stu
pefiante, cărți și filme care 
proslăvesc omorul și jaful a 
luat proporții atît de mari în
cît după cum scrie ziarul sus 
amintit „autoritățile sînt com
plet dezarmate".

Los Angelesul, în mod firesc, 
suferă consecințele „modului 
de viață american" care creea
ză „bîrloguri ale viciului" — 
cum remarca corespondentul 
ziarului „Die Tat".

LUCIAN ROLEA

namentale au urmărit cu ener
gie trupele inamicului în re
tragere și la 14 ianuarie au 
zdrobit un detașament inamic 
la Ban-Pou la 8 km de Tha- 
Vieng.

O mare unitate a inamicului 
care încerca să-și croiască 
drum la vest de Tha-Tom a 
fost nimicită Ia jumătatea dru
mului dintre Ban-Pou ș! Ban- 
Thi. O mare parte din soldații 
inamici s-au predat, iar cei
lalți au fugit în pădure.

Fumma —
de forțele patriotice care s-au 
unit în jurul guvernului legal 
al Laosului, condus de Su
vanna Fumma, demonstrează 
în mod evident hotărirea fer
mă a poporului laoțian de a 
lichida rebeliunea și de a 
restabili pacea.

Guvernul sovietic, se spune 
în mesaj, se pronunță pentru 
convocarea urgentă a unei 
conferințe internaționale in 
genul conferinței care a avut 
Ioc Ia Geneva în 1954.

N. S. Hrușciov ii comunică 
Iui Suvanna Fumma că gu
vernul sovietic este de acord 
cu propunerea guvernului 
Cambodgiei ca la această con
ferință să ia parte țările par- 
ticipante la conferința de la 
Geneva, inclusiv S.U.A., sta
tele membre ale Comisiei in
ternaționale de supraveghere 
și control pentru Laos, pre
cum și țările care se înveci
nează cu Laosul (F‘—•' ~~ și 
Tailanda).

„S.U.A. aefioni ă 
de neutralitate"
Fiind întrebat cum aprecia

ză atitudinea țărilor socialiste 
față de Laos, Suvanna Fumma 
a declarat că „țările socialiste 
doresc pentru Laos numai 
pace, neutralitate și indepen
dență. De aceea ele sprijină 
politica mea și guvernul meu 
«perind să împiedice transfor
marea Laosului intr-un cimp 
de operațiuni militare",

Suvanna Fumma a subliniat 
că sprijină întrutotul ideea 
convocării unei conferințe in 
problema Laosului.
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