
brigadierii 
din Brașov

ISI PROPUN SĂ REALIZEZE:
• Efectuarea unor munci necalificate la construirea celor 200 

apartamente în cartierul „Tractorul11 și la noua gară a orașului
• Săparea a 12.000 m c pămînt la lărgirea bulevardului Stalin ți 
amenajarea aleilor • Participarea la diferite construcții industriale

și la numeroase lucrări de înfrumusețare a orașului
Ca buni și harnici gospodari, 

în uzine. instituții și fabrici 
mulți brigadieri ai muncii pa' 
triotice își pun acum între
barea:

— E început de an, e 
mea — spun ei — să 
unde mergem, unde și cum vom 
munci cu brigada noastră.

într-adevăr, acum la început 
de an e vremea cînd, după o 
largă consultare cu sfaturile 
populare, cu șantierele de con
strucții, cu conducerile între
prinderilor, comitetele raionale 
și orășenești U.T.M. au datoria 
să stabilească tuturor brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică o- 
biective precise de lucru pe 
numeroasele șantiere de con 
strucții de pe cuprinsul patriei. 
Anul acesta în orașul Brașov ca 
de altfel în toate orașele țării se 
vor înălța noi construcții ală
turi de cele ridicate în anii tre- 
cuți, se vor deschide noi șan
tiere și se vor iniția importante 
acțiuni pentru înfrumusețarea 
orașului. Despre contribuția ti
neretului la realizarea acestor 
noi obiective vorbește și planul 
de măsuri al Comitetului oră
șenesc U.T.M. Brașov, care stabi
lește deja unele obiective preci
se de lucru brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică.

în anul trecut tinerii din ora
șul de la poalele Tîmpei, au 
muncit cu multă însuflețire, 
mai ales la ridicarea noilor con
strucții. La „Steagul Roșu" spre 
exemplu, la construcția stației 
tehnice, brigăzile de muncă pa
triotică au efectuat lucrări în 
valoare de 650.000 lei. Tot atît 
de prețioasă a fost contribuția 
tineretului la ridicarea noilor 
blocuri de locuințe pe calea 
București, cartierul Primăverii 
și cartierul „Steagul Roșu". Pe 
scurt trebuie spus că valoarea e- 
conomiilor realizate ia anul tr» 
cut prin lucrările efectuate de 
brigăzile ntezniste de muncă pa
triotică în orașul Brașov ae ri
dică la aproape 2.000.000 lei.

— Dar anul acesta ce vom 
face, la realizarea căror obiec
tive vom mobiliza tineretul ? 
întrebarea aceasta și-a pus-® 
Comitetul orășenesc U.T.M. 
Brașov, chiar la începutul nou
lui an.

Experiența anului trecut a do
vedit comitetului orășenesc 
U.T.M. cit de important este 
ca încă de la începutul anului 
să asigure tuturor brigăzilor de 
muncă patriotică obiective pre
cise de lucru. Succesele dobîn- 
dite anul trecut sînt impor
tante, dar ele puteau fi cu mult 
mai mari dacă comitetul oră
șenesc U.T.M. ar fi depus mai 
multă strădanie pentru a repar
tiza din vreme tuturor brigăzilor 
obiective precise de lucru. Nu 
de puține ori. în special sîmbăta, 
activiștii comitetului orășenesc 
U.T.M. alergau de la un șan
tier la altul, pentru a asigura

vre- 
știm

brigăzilor fronturi de lucru și 
mai ales unelte pentru marele 
număr de tineri care cereau să 
meargă să lucreze duminica di' 
mineața pe un șantier.

Pe baza acestor învățăminte, 
anul acesta. Comitetul orășe
nesc U.T.M. Brașov s-a consul
tat din timp cu sfatul popular 
al orașului, cu șantierele de con
strucție, apoi, cu conducerile 
unor întreprinderi. S-au stabilit 
astfel de la început șantierele 
pe care tinerii vor putea efec
tua muncă voluntară, obiectivele 
Ia realizarea cărora îți vor pu
tea aduce contribuția brigăzile 
utemiste de muncă patriotică. 
S-a întocmit apoi un plan pre
cis de acțiune, pe baza căruia 
într-o consfătuire cu comandan
ții tuturor brigăzilor de muncă 
patriotică vor fi repartizate fie
cărei brigăzi obiectivele concrete 
de lucru.

Anul acesta Comitetul orășe
nesc U.T.M. Brașov va mobili
za brigăzile de muncă patrio
tică la lărgirea bulevardului 
Stalin și amenajarea aleilor din 
parc. Acesta este un prim obiec
tiv. Pe acest șantier vor lucra

2.000 de brigadieri. Vor fi ta
pați aci peste 12.000 mc de pâ
ini nț și se 
o economie 
lei. Un alt 
sub Tîmpa. 
peste 1.000

Planul prevede multe alte o- 
biective care vor trece apoi în 
planurile de muncă ale organi
zațiilor U.T.M., în planurile bri
găzilor utemiste de muncă pa
triotică. Printre acestea figurea
ză construcția noii gări a orașu
lui la care tinerii brigadieri vor 
trebui să-și aducă o mare con
tribuție, noile hale ce se vor 
construi la Uzinele „Emst Thăl- 
mann“ și „Steagul Roșu“, con
strucția drumului spre Poiană 
prin Varte, unde peste 2.000 de 
tineri sînt chemați să efectueze 
lucrări de săpături, taiuzări, să
pări de șanțuri pentru scurgerea 
apei în valoare de peste 70.000 
lei și multe altele.

Fiecare brigadă va avea obiec
tivul său precis, șantierul său

va realiza astfel 
de circa 65.000 

obiectiv : aleia de 
Și aci vor munci 

de brigadieri.

(Continuare în pag. 3-a)

ION ȘERBU

O intervenție energica
opri

intîm-

Sirena dăduse sem
nalul prin care ves
tea sfirjitid unui 
schimb de lucru.

Brigăzile de beto- 
mști din schimbul II 
din hala de turnare 
de la întreprinderea 
de prefabricate „Pro- 
greeaT din Capitală 
începuseră lacnsL 
Cif>â« ««wMin fi-

nourilor prefabricate 
din hala de turnare. 
Afară așteptau 3—4 
autoremorci pentru a 
transporta panourile 
prefabricate necesare 
blocurilor de locuin
țe din străzile Piep
tănari și Mârășești. 
La puțin timp după 
începerea lucrului 
podul rulant M.T.D. 
de 10 tone cu care 
se făcea transportul

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinteia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului
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panourilor se 
însă brusc.

— Ce s-a 
plat ?

— O defecțiune la 
pod ! este nevoie de 
intervenția rapidă a 
unui specialist.

în cîteva clipe Un
gi podul rulant apă
ru un tinăr aoehea.

Firi ti ** Mea pe 
gânduri își luă repe
de centura de sigu
ranță, cizmele de 
cauciuc și in cîteva 
clipe muncitorii l-au 
văzut deasupra podu
lui rulant' Era un 
tînăr comunist, elec
tricianul Naciu 
tase, secretarul
mitetului U.T.M. al 
întreprinderii. Defec
țiunea însemna tim.p 
pierdut, piese prefa
bricate mai puține

.'Văs'
co-

pentru șantierele de 
construcții. Fără să 
ia în seamă ploaia, 
vintul puternic, fap
tul că își terminase 
cele 8 ore de muncă, 
șî nărui comunist lu
cra încordat. în aju
torul său a venit fi 
tânărul asumi st Co
coș JtOtui. împreună 
WITW cu atenție 
instalația electrică a 
podului. în scurt 
timp defecțiunea a 
fost înlăturată. Pes
te cîteva clipe fi 
procesul de produc
ție începu să se des
fășoare normal.

Pentru intervenția 
lui energică ținând 
Naciu Năslase a fost 
felicitat de secretând 
comitetul de partid.

FIERARU ION 
fierar-betoniH

Muncitor
Joi 19 ianuarie 1961

Tovarăși) Todor Jfricov, An

ton Jugov și Dimităr 

împreună cu tovarășii 

Stoice ți Petre Borilă

zito la CoTib'nctul Siderur-

Gcnev,

Chivu

!n vi-

gic Hunedoara.

Fototext s
AGERPRES A. PASAT.

Vizitele 
oaspeților bulgari 

la Predeal 
și Poiana Brașov

în drum spre Moldova to
varășii Todor Jivkov, Anton 
Iugov, Dimităr Ganev, însoțiți

Bibliotecă cu activitate bogată
Dacă străbați sălile bibliotecii 

regionale din Iași rămîi impre
sionat de atmosfera de lucru 
care domnește aici.

Cum să nu.țî facă plăcere să 
vii aci, cînd pe lingă cartea 
care te interesează, pe care

Materiale 
de construcții 

peste plan

obții in cel mai scurt timp, poți 
afla lucruri noi — poți consulta 
liste de recomandare întocmite 
de serviciul bibliografic, buleti
ne bibliografice.

Dragostea pentru cititor se 
manifestă in aceeași măsură în 
organizarea serilor literare cum 
au fost de pildă cele intitulate: 
„Sadoveanu, prieten al Uniunii 
Sovietice", „In frunte comu’ 
niștii", „Poeții noștri cintă re
publica", și altele, ca și nu
meroasele prezentări de cărți 
sociaLpolitice și beletristice 
consfătuirile organizate de sec
ția tehnică etc.

în biroul șefei secției împru
mut, o găsesc pe tov. Neagu 
Elena, care mă informează că 
cele 85 de biblioteci de casă din 
oraș au realizat 3.432 cititori și 
34.124 cărți citite.

NICOLAE CAPRI
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de tovarășii Chivu Stoica 
Petre Borilă, au făcut un po
pas în stațiunile climaterice 
Predeal și Poiana Brașov.

Oaspeții au fost intimpinați 
de tovarășii Nicolae Marchi- 
an, prim-secretar al comite
tului regional de partid Bra
șov, Ion Mărcuș. președintele 
comitetului executiv al sfatu
lui popular regional și alți re
prezentanți ai organelor de 
partid și de stat.

Solii poporului frate bulgar 
au fost salutați cu căldură de 
oamenii muncii din localită
țile vizitate.

Și

PORȚI DESCHISE
SPRE O CALIFICARE

MAI Înaltă
-a înserat. In sate 
aprins luminile, 
luminate și ferestrele 

școlilor. Nu, nu mai sînt cei 
mici in clase. Ei au plecat de
mult acasă. In locul lor au ve
nit alți elevi, pentru care băn
cile au rămas de acum cam 
mici. Sint cursanții de la în- 
vățămintul serat După ce și-au 
terminat treburile la gospodă
ria colectivă, la G.AA sau la 
S.M.T„ vin aici să-și îmbogă
țească cunoștințele de cultură 
generală, completindu-și in- 
vățămintul elementar de 7 
clase. La Vișani sau Opri- 
șenești, la Mircea Vodă 
sau Berlescu, in multe comune 
din raion, acești tineri vin in 
fiecare seară, ca niște elevi 
silitori, la școală. învață. Prin
tre aceștia sint și vreo 35 de 
tineri îngrijitori de animale 
din gospodăriile colective.

Această activitate este trans
punerea în fapt a unui plan 
de măsuri stabilit de Comitetul 
raional U.T.M. Făurei sub în
drumarea 
mi telului 
tid. El 
tinerilor 
zul de care ne ocupăm — al 
tinerilor colectiviști îngrijitori 
de animale) de a-și completa 
studiile și de a urma intr-un 
viitor foarte apropiat cursu
rile școlilor profesionale 200' 
tehnice. Pentru că avem ne
voie de crescători de animale 
cu o calificare din ce în ce 
mai înaltă și pentru că in cu- 
rind, conform planului comi
tetului raional U.T.M., toți ti
nerii colectiviști care îndră
gesc această meserie (și sînt 
din ce în ce mai mulți) vor 
frecventa cursurile școlilor de 
specialitate. Este o necesitate.

Gospodăriile colective din 
raionul nostru, urmînd indica
țiile partidului, și-au dezvoltat 
$i își dezvoltă necontenit șep- 
telul proprietate obștească. 
Crește numărul fermelor

s-au 
Sint

și cu sprijinul co- 
raional de par- 
răspunde cerinței 

săteni (și în ca-

Ședinfa Comisiei
Electorale Centrale

ln ziua de 18 ianuarie a.c. 
Comisia Electorală Centrală 
s-a întrunit în ședință de lu
cru la sediul Marii Adunări

to-

în acest an, colectivele în
treprinderilor republicane și 
locale producătoare de ma
teriale de construcții din re
giunea Ploești își sporesc con
tribuția Ia aprovizionarea 
șantierelor cu materiale de 
construcții. în prima jumă
tate a lunii ianuarie au fost 
produse, peste plan, circa 
4.500 tone de ciment, aproape 
1.000 m.p. de geamuri, însem
nate cantități de cherestea, 
carton asfaltat, ipsos, cără
mizi etc.

Acest spor de producție a 
fost realizat îndeosebi prin 
folosirea mai bună a capaci
tății de producție a utilajelor 
și instalațiilor. La fabricile 
de ciment Fieni și Comarnic 
și la fabrica de sticlă din 
Scăeni a fost îmbunătățită 
tehnologia de fabricare a ci
mentului și de topire a sti
clei, a fost 
reparație a 
mecanizată 
toarelor cu

Pentru utilizarea din plin
a capacităfilor de transport

IB® }
T" 1

Ceferiștii din ex
ploatare au pornit 
in noul an hotăriți 
să dezvolte acțiunile 
care i-au ajutat să 
utilizeze mai bine 
capacitatea de trans
port o locomotivelor 
și vagoanelor. Echi
pele de 
sprijinite 
toriî din 
tinuă cu

locomotive, 
de munci' 
stafii, con- 
succes ac-

țiunea de remorcate 
a trenurilor cu to
naje sporite. în acest 
fel, in prima jumă
tate a lunii ianuarie, 

a 
în 
de 
cu 
de 
ca

pe întreaga rețea 
fost transportat 
plus un volum 
mărfuri echivalent 
încărcătura a 68 
trenuri. Totodată,
urmare a sporirii 
vitezei comerciale a 
trenurilor de marfă

fi prin reducerea 
timpului de stațio
nare a Vagoanelor 
rulajul vagonului a 
fost îmbunătățit sim
țitor. De aici a re
zultat o economie de 
peste 2.470 vagoane, 
care au putut fi u- 
tilizate pentru alte 
necesități de trans
port die economiei 
naționale.

(Agerpres)

Naționale sub președinția 
varășului Atanase Joja.

Pe baza controlului exerci
tat pe teren și a informațiilor 
prezentate în ședință, Comisia 
Electorală Centrală a consta
tat că în întreaga țară comi
siile electorale de circumscrip
ție au fost constituite și că 
toate lucrările pregătitoare 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională se 
desfășoară în conformitate cu 
prevederile legii. Au fost sta
bilite măsurile ce urmează să 
fie luate în continuare de că
tre Comisia Electorală Cen
trală.

de vaci de rasă, de oi 
cu lină fină și semifină. 
de porci, de păsări. Odată cu 
aceasta este nevoie de tot mai 
mulți îngrijitori pricepuți, cu 
dragoste de meserie, dornici 
să învețe și hotărîți să aplice 
în practică metodele noi de 
creștere a animalelor. Aceștia 
sînt recrutați, mai ales în ul
tima vreme, mai mult din rîn- 
durile tineretului. Comitetul 
raional U.T.M. a ajutat și în
drumat organizațiile de bază 
U.T.M. să se ocupe cu simț de 
răspundere de una din impor
tantele sarcini ce le revine, 
aceea de a recomanda consi
liilor de conducere ale gospo
dăriilor colective pe cei mai 
buni, pe cei mai harnici tineri 
care să lucreze în sectorul 
zootehnic. Și în majoritatea 
cazurilor, organizațiile de bază 
U.T.M, din gospodăriile colec
tive din raionul nostru s-au 
achitat bine de această sarci
nă. Recomandarea viitorilor 
îngrijitori de animale s-a fă
cut in cadrul unor adunări ge
nerale deschise ale organiza
ției, așa cum este îndeobște 
cunoscut. Și astfel au fost re
comandați in anul trecut a- 
proape 400 de tineri colecti
viști care să lucreze în secto
rul zootehnic.

Acesta este insă numai pri
mul pas, este numai începutul 
înfăptuirii acelei importante 
sarcini de care am amintit — 
sporirea contribuției tinerilor 
colectiviști la dezvoltarea șep- 
tclului proprietate obștească, 
la creșterea productivității a- 
nimalelor. Continuînd să cul
tive în rîndul tineretului dra
gostea față de meseria de 
crescător de animale, organi
zațiile de bază U.T.M, au in 
același timp în centrul preo
cupărilor lor problema califi
cării acestora. Comitetul raio
nal U.T.M. Făurei Ie-a ajutat 
și îndrumat și in această di
recție. Pentru extinderea ex
perienței bune am folosit, de 
regulă, „ziua secretarului", 
apoi fiecare instructor al co
mitetului, fiecare activist a 
avut ca îndatorire ajutorarea 
birourilor organizațiilor de 
bază U.T.M. în privința cali
ficării ținerilor îngrijitori de 
animale. Una din formele cele 
mai larg folosite în raionul 
nostru a fost și este trimiterea 
acestora pe o perioadă de 15 
zile în gospodăriile de stat cu 
experiență in creșterea anima
lelor, în stațiunea experimen
tală zootehnică de la Rușețu și 
la Casa agronomului de la 
Brăila. In felul acesta au fost 
școlarizați in anul trecut a- 
proximativ 160 de tineri îngri
jitori de animale. In luna 
aceasta vor pleca spre „șco
lile" amintite încă 50 de tineri

ION CIORAN
prim secretar al Comitetului 

raional U.T.M.-Făurei

(Continuare în pag. 3-a)

scurtat timpul de 
unor cuptoare și 
alimentarea cup- 
materie primă.

------•------

Tinerii Țintea Maria, mai
stru, Ion Nicu și Andrei Ște
fan ajutori de maiștri de la 
Întreprinderea „Donca Simo“ 
din Capitală lucrează la 
montarea unui aparat pe 
mașina de năvădit care 
sporește producția de la 

5.000 fire la 12.000 fire.

Foto : N. STELORIAN

Succese ale tinerilor

Tinerii din regiu
nea Galați obțin noi 
succese 
patriotică 
ducție.

Tinerii 
prinderile 
aduc un aport însem
nat la introducerea 
noilor procedee în 
procesul de produc
ție, la descoperirea 
și valorificarea rezer
velor interne în ve
derea depășirii an
gajamentelor luate și 
pentru 
prețului de 
Peste 1.300 
neri sînt în 
inovatori.

în cursul 
trecut ei au depus 
la cabinetele tehnice 
669 propuneri de 
inovații și raționali
zări, din care ou fost

in munca 
ji în pro-

din intre- 
industriale

reducerea 
cost, 

de ti- 
prezent

anului

gălățeni
aplicate aproape 500. 
Economiile realizate 
de întreprinderile in
dustriale din regiu
ne prin aplicarea 
inovațiilor făcute de 
tineri depășesc 3 mi
lioane lei.

Tinerii din S.M.T.- 
urile regiunii au luat 
la începutul anului 
trecui inițiativa ca fie
care tractorist să exe
cute prin muncă pa
triotică cite 2 ha a- 
rătură normală, folo
sind în acest scap 
carburanți și lubri- 
fianți economisiți, 
îmbrățișînd această 
inițiativă, cele 108 
brigăzi de tineri trac
toriști au efectuat 
prin muncă patrioti
că în cursul anului 
1960 peste 4.000 ha 
arături normală. Ei

au economisit astfel 
mai mult de 250.000 
lei.

Una din acțiunile 
patriotice la care ti
nerii iau adus o con
tribuție importantă
este strîngerea și ex
pedierea fierului 
vechi către oțelării. 
In anul care a tre
cut, tinerii din în
treprinderi indus
triale, G.A.S., G.A.C. 
și S.M.T., au strins 
și au expediat furna
lelor din țară peste 
10.600 tone de 
vechi.

In numai 10 
din acest an ei 
strins 260 tone 
fier vechi, din 
peste 160 tone au și 
fost expediate furna
lelor.

(Agerpres)

fier

zile
au
de 

cure

Există instrumente și in
strumente. Fiecare ne
cesită un grad tot mai 
mare de precizie, un lucru cit 

mai îngrijit, o finisare cît mai 
atentă. Dar — dintre toate in
strumentele din lume — gra
dul cel mai mare de precizie 
și finețe trebuie să-l aibă in
strumentele cu care se măsoa
ră... însăși precizia! Ele în
seamnă mai mult decît o pre
cizie oarecare. Ele înseamnă o 
artă a înaltei precizii.

Cine n-a văzut un șubler, 
un micrometru, un ceas de 
control ?...

Dar v-ați întrebat vreodată 
cine sînt autorii acestor in
strumente și aparate de pre
cizie ?
j 1 cinele „21 Decembrie" din 
I J Capitală. Să pătrundem 

înăuntru. Tot ce vedem 
aici face parte dintr-o lume a 
preciziei matematice: și așe
zarea liniară a meselor — pu
pitre, și uneltele fine de ale
zat și șlefuit, șt strungurile 
miniaturale. De o precizie la 
fel de mare sînt și aparatele 
și instrumentele realizate în 
uzină.

Iată la o masă o brigadă 
formată din trei muncitori. 
Lucrează toți preocupați, con
centrați asupra instrumentelor 
prinse în menghinite cu apă
rători de aluminiu. Cu o piesă

mică, rotundă, din fontă spe
cială șlefuiesc ușor suprafe
țele lucitoare ale șublerelor.

— Operația pe care o exe
cutăm se numește lepuire — 
ne explică cel mai în vîrstă 
dintre cei trei muncitori, co
munistul Răducan Mărăcinea- 
nu. Să nu credeți că operația 
e ușoară. Precizia cu care lu
crăm este deosebit de mare. 
Toleranța admisă nu trebuie 
să treacă de 2-3 microni. O 
finețe de miimi de milime
tru...

Mărăcineanu lucrează de 20 
de ani în atelier. A făcut uce
nicia tot aici, pe vremea bur
gheziei. în anii aceea meseria 
„se fura“.

— De altfel nici piese de 
precizie nu se lucrau în vre
mea aceea în fabrică. Actuala 
uzină de instrumente de mă
sură și aparate am creiat-o 
în anii construcției socialiste 
noi. muncitorii, conduși de 
partid. N-a fost ușor, fiind
că specialiști în domeniul 
instrumentelor de precizie nu 
existau în țară. A trebuit să 
învățăm, să-i creăm...

Rolul de a crește astfel de 
specialiști a revenit comuniș
tilor. Povestea fiecărui tînăr 
ajuns astăzi un „as" al preci
ziei, al realizării produselor 
de cea mai fină calitate este 
caracteristică pentru anii noș
tri.

MESERIE
Iată-l pe Voicu Ion, tînăr 

muncitor cu o înaltă catego
rie de calificare. Părinții lui, 
țărani dintr-o comună de lin
gă Periș, voiau să-l țină aca
să, la lucrul ■ timpului. Voicu 
se simțea însă atras spre teh
nică și imediat după eliberare 
a plecat la școală. Cu cită pa
siune a studiat el! Comunis
tul Ciurea Constantin, actua
lul responsabil al brigăzii din 
care face parte Voicu, i-a fost 
un dascăl de nădejde. Cu dra
goste s-a ocupat el de educa
rea tînărului muncitor, l-a 
sfătuit, i-a arătat cauzele fie
cărei greșeli, dar — mai ales 
— i-a trezit interesul pentru 
lucrul frumos, migălos, de în
altă precizie, pentru importan
ța instrumentelor de precizie.

— Meseria noastră cere răb
dare și pasiune, și multă, 
multă învățătură. îi spunea 
Ciurea. Fii atent, învață din 
tot ce faci, studiază pînă și 
propriile-ți mișcări.

Au trecut anii. Voicu este 
astăzi la o singură categorie 
de calificare distanță de „pro
fesorul său.

— Asta înseamnă că necesi
tatea de a învăța încă nu s-a 
terminat, spune Voicu. De 
aceea m-am și înscris să ur
mez școala medie serală. Sint 
elev în clasa a IX-a. Aș vrea 
să ajung inginer.

— Să se termine invățătu-

ra ? Măi, Voicule, la noi în 
meserie învățătura nu se ter
mină niciodată, intervine în 
discuție șeful brigăzii. Si eu 
învăț. Lucrăm în lumea mi
cronilor, nu uita...

Nu, nu uită Voicu. A primit 
învățătură bună de la comu
niști. Alături de ceilalți mem
bri din brigadă el a contribuit 
în mare măsură la realizarea 
unui nou aparat — dendrome- 
trul — pentru măsurarea înăl
țimii pomilor, necesar în sil
vicultură, aparat care altădată 
se importa, neexistînd în țară 
specialiști în stare să-l reali
zeze.

La progresele pe care le-au 
făcut tinerii muncitori de la 
Uzinele „21 Decembrie" au 
contribuit, fără îndoială, și lec
țiile studiate la cursurile de 
ridicare a calificării, organi
zate în întreprindere. Mobili
zați de organizația U.T.M., toți 
tinerii s-au înscris la aceste 
cursuri.

...La o altă masă, o altă bri
gadă. Fiecare muncitor lu
crează cu penseta, ca un cea
sornicar. Chiar și piesele pe 
care le folosesc seamănă cu 
ale unui ceas.

— Comparația, nu-i greșită 
explică muncitorul Voloa- 
Eugen. Lucrăm un aparat

EUGEN FLORESCU
(Continuare în pag. 3-a)

ne 
că

Muncă asiduă, pentru ca mai tirziu fiecare sunet al harpei 
să picure bucurie in sufletul oamenilor.

Foto : AGERPRES
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Primul examen
Emoțiile au trecut, făcînd loc 
bucuriei. In carnetul de stu
dent, examinatorul a înscris 

nota maximă.
Foto : N. STANCU

Prof. univ.
C. Dinculescu 

membru corespondent almembru corespondent al Aca
demiei R.P.R., rectorul Institu
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PROBLEME ALE PRACTICII 
STUDENȚILOR m

Practica în producție a de
venit în anii aceștia, cînd în
vățământul a fost pus pe te
melii științifice, trainice, o 
parte integrantă a procesului 
de învățământ. Astăzi, pregăti
rea viitorilor ingineri este con
cepută numai în nemijlocită 
legătură cu realitatea produc
ției, cu uzina, cu muncitorii. 
Aceasta este o cerință impe
rioasă a zilelor noastre. Toc
mai de aceea există o preocu
pare continuă pentru îmbună
tățirea pregătirii practice a 
studenților în strânsă înlăn
țuire cu pregătirea teoretică. 
Institutul nostru are de acum 
o experiență bogată privind 
realizarea acestei sarcini, iar 
efortul nostru este îndreptat 
spre a o îmbogăți continuu, a 
desăvîrși această experiență.

Nu rareori cadrele noastre 
didactice iau legătura cu în
treprinderile, la practică sau 
în afara practicii, se consultă 
cu afcestea în vederea corec
tării unor neajunsuri ce se i- 
vesc în desfășurarea practicii 
studenților. Alteori, ne consul
tăm cu absolvenții facultăți
lor noastre pentru a afla ob
servațiile lor privind unele de
ficiențe existente ân organiza
rea practicii. Pe baza acestor 
observații s-au făcut mereu 
noi și noi modificări în orga
nizarea și desfășurarea practi
cii.

Acum ne pregătim pentru 
o nouă perioadă de practică. 
Cea din vară.

Personal în articolul de față 
vreau să exprim câteva puncte 
de vedere privind un aspect 
al practicii studenților și anu
me organizarea.

Noi trebuie să ne gîndim de 
la bun început unde îi trimi
tem pe studenți la practică. 
Firește, trebuie să alegem a- 
oele întreprinderi care să asi
gure studenților o pregătire 
practică la nivelul cerințelor 
crescînde ale industriei noas
tre. Institutul nostru a reușit 
să-și trimită studenții în între
prinderi pe specialități. Un 
lucru pozitiv pe care îl re
marc este că am reușit să în
cheiem convenții de practică 
cu un număr restrîns de în
treprinderi, concentrând un nu
măr mai mare de studenți în 
aceeași uzină. Pe viitor va tre
bui să se meargă pe această 
linie a concentrării numărului 
de studenți intr-o întreprin
dere, întrucît aceasta înles
nește o mai bună organizare 
și îndrumare a practicii, sim
plifică problemele legate de 
cazarea studenților.

Trebuie însă găsite soluții 
mai bune în repartizarea locu
rilor de practică de Ministerul 
învățământului și Culturii, atît 
în ce privește numărul de stu
denți trimiși simultan într-o 
anumită fabrică cât și în ce 
privește anul de studiu din 
care fac parte acești studenți. 
Subliniez aceasta deoarece 
s-au petrecut nu odată ano
malii privind repartizarea la 
practică. în aceeași uzină s-au 
întâlnit studenți din anii I și 
II cu cei din anil III sau IV și 
uneori chiar din specialități 
diferite. Este necesar de aceea 
să se facă o coordonare, în 
sensul că simultan să se gă
sească în aceeași fabrică stu
denți din același an și aceeași 
specialitate. Aceasta simplifi
că și problema îndrumării 
practicii, în sensul că între
prinderile pot asigura cu mai 
multă ușurință îndrumarea 
competentă a unui grup de stu
denți din aceeași specialitate,

iar corpul didactic aflat în u- 
zină poate da îndrumări tu
turor studenților chiar dacă 
sînt din institute diferite. Tre
buie să existe deci mai multă 
grijă din partea Ministerului 
învățământului și Culturii pen
tru repartizarea studenților la 
practică. Este bine ca împreu
nă cu cadrele didactice din 
institutele interesate să se facă 
un studiu în uzinele care con
stituie eentre de practică pen
tru a se vedea capacitatea lor 
de a cuprinde studenții la 
practică.

Organizarea practicii pentru 
anii I și II constituie la ora 
actuală o problemă mai difi
cilă. în acești ani, mai mult 
decît în ceilalți, există două 
categorii de studenți. Să-i 
luăm de pildă, pe cei caro vin 
în institut direct de pe băn
cile școlii medii — studenții a- 
nului I. Aceștia au căpătat oa
recare deprinderi de muncă 
practică în orele de lucrări 
practice Ia școală. Acestea sînt 
însă insuficiente față de cerin
țele unui institut de învăță
mânt superior, care impune 
studentului însușirea deprin
derilor practice la nivelul cu
noștințelor primite în faculta
te. Ei trebuie să facă practică 
în condiții mai particulare, să 
execute activitatea practică 
bazată pe muncă direct și per
sonal la mașină. Este vorba 
de o practică de tehnologie 
mecanică cu accente către 
practica corespunzătoare sec
ției de specialitate pe care ar 
dori să o urmeze studentul. E- 
fectuarea acestei practici este 
legată de greutăți privind asi
gurarea locului de muncă pen
tru fiecare student. Practica 
anului I este o practică de 
atelier, ea poate fi desfă
șurată deci în atelierul școa
lă al institutului. în aceste 
ateliere-școală practica s-ar 
putea desfășura pe întregul 
parcurs al anului școlar în pas 
cu cunoștințele teoretice însu
șite, descongestionîndu-se în 
felul acesta vacanța de vară 
care cuprinde și alte activități. 
Cred că trebuie studiată cît 
mai curînd posibilitatea creării 
unor asemenea ateliere-școală; 
institutele pot realiza ca. cu 
ajutorul unor întreprinderi, 
să-și organizeze pe cît posibil 
cu mijloace proprii aceste ate
liere.

A doua categorie de studenți 
sînt cei care vin în învăță
mântul superior după ce au 
lucrat în producție. Ei au 
o serie întreagă de cuno
ștințe pe care studentul tre
buie să le cîștige la practică.

în Institutul politehnic s-a 
ținut seama de activitatea 
practică pe care studentul res
pectiv a desfășurat-o înainte 
de a veni în facultate și l-am 
scutit de perioada respectivă 
de practică. Dar trebuie să nu 
uităm un lucru; practica 
pentru învățământul supe
rior este mult mai com
plexă iar o serie întreagă de 
laturi studentul fost muncitor 
nu le-a parcurs lucrând în uzi
nă. Sînt foarte mulți strungari 
care n-au trecut niciodată la 
turnătorie, la sudură etc. Iată

deci că în ce privește această 
categorie de studenți, noi tre
buie să ne orientăm să le dăm 
posibilitatea să-și lărgească 
pregătirea practică la nivelul 
cerințelor universitare.

Din toate perioadele de 
practică apreciez că practica 
după anul II de studiu este 
cea mai dificilă. Studentul din 
anul II n-a primit nici cursu
rile de cultură tehnică gene
rală, ci abia a terminat cursu
rile de cultură generală. Dacă 
însă se realizează o dezvoltare 
corespunzătoare a atelierelor- 
școală, în care studenții să lu
creze perioade de practică u- 
niforrn repartizate pe cuprin
sul anului, cred că se pot ob
ține mult mai bune rezultate 
decît în practica făcută direct 
în producție după anii I și II. 
Legătura directă a studentului 
cu producția urmează să fie 
făcută începînd cu anul III. 
Acest lucru, credem că nu va 
prezenta dificultăți în viitor, 
întrucât un număr tot mai 
mare de studenți sînt dintre 
cei care au trecut deja prin 
producție și deci nu se mai 
pune problema de a le da din 
anul I posibilitatea să cunoa
scă atmosfera din producție, 
metodele de lucru, disciplina 
de producție, de a avea legă
turi cu muncitorii.

îndrumarea șl controlul ac
tivității studenților Ia practică 
fac parte de asemenea din pro
blemele organizării practicii. 
Institutul nostru are o expe
riență bună în această privin
ță. în ultimul timp s-a mers 
pe linia ca activitatea practi
că a studenților să fie îndru
mată și controlată de un nu
măr mai mare de cadre didac
tice (aproximativ 300). de a- 
semenea ca din corpul de în
drumători să facă parte foarte 
mulți profesori, șefi de cate
dră, cadre didactice cu mare 
prestigiu. Aceasta a duș la a- 
sigurarea unui control și unei 
îndrumări mai competente a 
practicii studenților. Cred că 
pe această linie trebui® să se 
meargă pe viitor, să asigurăm 
ca fiecare grupă de studenți 
să fie îndrumată de un cadru 
didactic care să stea împreună 
cu studenții în tot timpul pe
rioadei de practică; de ase
menea toți membrii corpului 
didactic, începînd de la șefii 
de catedră, să fie numiți în
drumători de practică și să nu 
lăsăm problema îndrumării și 
controlului practicii numai pe 
seama asistenților.

O asemenea îndrumare com
petentă trebuie să vină și din 
partea uzinei. Aceasta este încă 
o problemă nerezolvată. în în
treprinderi există tendința de 
a da sarcina unui inginer să 
se ocupe de -practica studenți
lor. Acest inginer are însă și 
multa alte sarcini în producție 
și firește nu poate îndruma e- 
fectiv practica studenților. 
Credem că problema poate fi 
rezolvată numai în măsura în 
care în fiecare fabrică sau u- 
zină se alcătuiește un colectiv 
de practică care să se ocupe 
în cele 6 săptămîni, aproape în 
exclusivitate de studenți. Re
zolvarea problemelor organiza
torice ale practicii studenților 
sînt un prim pas spre buna 
desfășurare a acestei activi
tăți. Rămâne să discutăm pe 
larg și problemele de conținut 
ale programei de practică

Studenți fruntași primul 10

Bogate cunoștințe
de cultură generală

două semestre de 
a cursului de folclor,

GLIGOR BODEA, 
student în anul IV al Fa
cultății de metalurgie, 
Institutul politehnic Bucu

rești.

NICOLAE STAN, 
student în anul III al 
Facultății de mecanică 

Institutul politehnic 
București.

Desene de TIA PELTZ

— Grupa de geografie fizi
că, anul IV, de la Facultatea 
de geologie-geografie din 
București, e o grupă bună, o- 
mogenă, conștiincioasă, 
informează lectorul P. 
în șoaptă, după ce 
nota în carnetul studentului 
Răileanu. După asta îmi re
marcă munca pe care au de
pus-o studenții în tot timpul 
semestrului. Subliniază ajuto
rul dat studenților de asisten
tul Valeriu Trufaș, conducă
torul lucrărilor practice și de 
lectora Valeria Velcea, res
ponsabila grupei.

între timp s-a ridicat să 
răspundă studenta Sultana 
Viorica. Impresionează clari
tatea și cursivitatea expunerii. 
Oceanele și mările se rotesc 
prin fața noastră, a ascultăto
rilor, cu vraja lor senină, infi
nită și 
rioasă, 
noaște 
cestor 
noaște 
Și-apoi tot ce spune, verifică 
pe hartă, concretizind, legind 
de realitate, de ultimele cer
cetări hidrologice și oceano- 
grafice.

Examinatorul încearcă bucu
ria celui de-al doilea 10 pe 
ziua de azi.

Dar care a fost primul ?
A fost cel dat studentului 

Popescu Nicolae.
Popescu Nicolae, studentul 

cu primul 10 din această se
siune, din grupa de geografie 
fizică anul IV, e un tinăr mă
runțel și vioi. își joacă privi
rile iscoditoare peste chipul 
meu, parcă-ar vrea să zică : 
ce pot să vă spun mai mult 
decît că mă bucur pentru 
„deschiderea festivă" — pri
mul 10 ? Spune, totuși:

— Mă bucur că, deși 
avut emoție am putut răspun
de totuși limpede și n-am 
omis nimic din ce era esen
țial. Dacă aș face puțină psi
hologie, aș spune chiar că e- 
moția... m-a ajutat.

- Dar
— Nu

mă 
Ion 

trece

legendar truste
ed studenta cu- 
din tainele a- 
lichide, le cu

numai
pentru 
multe 
imperii 
și le expune frumos.

am

cum înveți ?
lipsesc de la curs, 

îmi controlez cu regularitate 
notițele. Fac conspecte din 
bibliografia recomandată. Stau 
multă vreme aplecat asupra 
hărților și atlaselor... Noi stu
diem mult și pe teren. Cu 
toată grupa am făcut. în acest 
semestru, lucrări de teren la 
lacul Brănești. Asta a întărit 
mult cunoștințele noastre teo
retice. Asta ne-a ajutat și la 
examen.

DUMITRU ALMAȘ

După 
audiere 
studenții grupei 318 din anul 
II al Facultății de filologie de 
la Institutul pedagogic de 
cinci ani din orașul Timișoa
ra. s-au prezentat la examen.

în general, prin răspunsuri
le lor, studenții au dat dovadă 
că au înțeles problemele de 
bază ale cursului. Meritorie 
este încercarea unor studenți 
ca Bîrșilă Dumitru de a da 
explicații personale pe margi
nea ideilor din curs. Acest 
student a dat cel mai frumos 
răspuns, logic, bine argumen
tat prin exemple concludente.

Trebuie remarcată străduin
ța unor studenți de a expune 
cît mai frumos subiectul, utî- 
lizînd în acest fel cunoștințe
le de cultură generală pe care 
le posedă. De exemplu stu
denții Maria Tunea, Tiberiu 
Șebic, Mihai Mîndreț și alții 
s-au referit la miturile lite
raturii antice grecești și 
vechea 
pentru 
chestiuni 
literară, 
basm, epopee și roman.

Ne-au bucurat expunerile 
întemeiate pe lectura biblio
grafiei — mai ales pe colec
țiile de folclor — toate răs
punsurile din acest examen 
nefiind limitate doar la curs. 
Menționăm pentru strădania 
de a desfășura un studiu mul
tilateral în vederea îmbogă
țirii culturii generale, pe stu
dentul Dumitru Kilog, bur
sier al sfatului popular și stu
denta Suruceanu Maria.

Din păcate însă s-a resimțit 
la mulți studenți faptul că nu 
au studiat colecțiile de folclor 
și bibliografia teoretică (de 
exemplu articolele din revista 
de folclor) ceea ce a făcut ca 
unele răspunsuri să alunece 
spre prezentarea subiectelor 
în mod simplist, empiric, 
fără a se insista asupra unor 
probleme de teorie literară, 
fără să se facă apel la

Stu-

literatură 
a demonstra 
mai grele de 
ca înrudirea

la 
franceză, 

unele 
teotie 
dintre

cu-

Drumul
spre note mari

Pentru toți stu
denții grupei 213 
din anul V al Fa- 
cultății de electro
mecanică TUtnicrn

celor cinci 
studenție, 

examen a 
la instala-

din Petroșeni aceas
tă sesiune consti
tuie un prilej de 
verificare în an
samblu a cunoștin
țelor dobîndite de-a 
lungul 
ani de 
Primul 
fost dat
ții de aeraj și eva
cuarea pneumatică 
a apelor. Pentru 
acest examen gru
pa a înțeles să se 
pregătească cu toa
tă conștiinciozita
tea. Proiectul de an 
pe care l-au execu
tat a cerut să se 
dea o soluție tehni
că economică la ni
velul actual al teh
nicii miniere în lu
mina sarcinilor tra
sate de cel de-al 
III-lea Congres al 
partidului. Acest 
proiect a contribuit, 
alături de cursul 
predat, la fixarea

cunoștințelor, și as
tăzi grupa se pre
zintă cu încredere 
la examene. Rezul
tatele obținute «u 
corespuns pe de
plin muncii depusă 
de studenții din 
grupă. Din cei 15 
studenți ai grupei, 
12 au obținut note 
intre 8 și 10. Răs
punsurile date la 
examen au dovedit 
că viitorii ingineri 
electromecanici de 
mină au cunoștințe 
temeinice 
punct de 
teoretic cît 
tic. Ele au 
evidență importan
ța calcului econo
mic în adoptarea 
unei soluții tehnice 
și necesitatea intro
ducerii tehnicii noi. 
Examenul a scos 
însă în evidență un 
alt element de mare 
importanță: nece
sitatea unei munci 
continue și per
severente pentru 
însușirea cunoștin
țelor predate în tot

timpul anilor 
studiu. Numai 
ceasta muncă pei 
severentă cons*:i

de 
a-
11p

atit din 
vedere 

și prac- 
scos tn

chezâșsa mecetu
lui. Răspunsurile 
date de studenții 
Magyari Andrei, 
Pătrașcu Paul, Ra
du Vaier și Rusu 
Gheorghe au con
stituit o dovadă în 
această privință.

Ei au dezvoltat 
problemele analitic, 
prin date culese de 
ei în timpul perioa
delor de practică, 
au scos în evidență 
importanța econo
mică a problemelor 
tratate dovedind te
meinice cunoștințe 
teoretice și practice.

Ing. EMIL STOICA 
Decanul Facultății 
de electromecanică 
minieră din Insti

tutul de mine 
Gheorghe 

Gheorghiu-Dej" 
Petroșeni

PENTRU STUDENȚII DE

noștințe studiate în afara no
tițelor. Drept exemplu pot 
servi răspunsurile studenților 
Lucretia Pășcălău, Maria Po- 
povici, Maria Vasilescu, Flo
rian Panduru și Maria Albu.

Privind în ansamblu răs
punsul grupei 318 la exame
nul de folclor, cu rezultatele 
obținute, constatăm un 
verificat și altădată la 
sesiuni și anume : acei
denți care au muncit cu se
riozitate în cursul celor două 
semestre au obținut rezultate 
bune, iar cei superficiali s-au 
dovedit și la acest examen 
slab pregătiți.

O parte din lipsurile con
statate la examenul de folclor 
se datoresc în mare parte și 
faptului că unii studenți nu 
se străduiesc în timpul anului 
să-și formeze o cultură gene
rală bogată, citind prea puțin 
în afara cursului sau a mate
rialului bibliografic. în viitor 
cadrele didactice de la aceas
tă catedră vor trebui să stă- 
ruiască mai mult asupra a- 
cestui aspect al muncii stu
dentului. îndrumîndu-i pe fie
care, controlîndu-i cum stu
diază, ce studiază din biblio
grafia recomandată și în afa
ra acestei bibliografii, pentru 
lărgirea orizontului lor cul
tural.

LUCIA ATANASIU 
EUGEN TODORAN 

lectori la Institutul peda
gogie de 5 ani Timișoara

O bună 
pregătire 
științifică

Unul dintre examenele cele 
mai caracteristice pentru anul 
V al Facultății de construcții 
civile, industriale și agricole a 

de construcții din 
de 

agri-

Institutului
Capitală este examenul 
construcții industriale și 
cole.

Fop tul că rezultote'e obținute 
la acest examen ou fost foc-te 
bune este îmbucurător, <teoc ra
ce denotă un nivel științific ge
neral ridicat de pregătire pro
fesională a studenților.

La bun® pregătire a studenți
lor a contribuit desigur și prac
tica efectuată in producție, 

c-ă-Răspu'*surile stu«teniilor ou
tal că DC nr îl ce eu“*es
dobind *0 n cei DCtrj c* s

st-4 •<> “O*-:

este și 
cu căpăta 
și a rațlon® 
astfel demni de ft 
constructor al mărețelor 
tive fixate de Dinective’e 
greșului al Ill-lea al P.M.R.

Notele obținute au confirmat 
cele spuse mai sus. Astfel din 
31 de studenți prezentați 
examene au promovat 30. 
număr de 23 studenți au 
nut note peste 8. Au dat răs
punsuri deosebit de bun® Pană 
Maria, lonuț Horia și Martin 
Alexandru. Acești trei studenți 
au obținut dealtfel în cadrul a- 
nului V, la toate lucrările prac
tice și la toate examenele pro
movate pînă în prezent, numai 
nota 10.

Sîntem încredințați că și cele
lalte grupe vor obține la acest 
examen rezultate tot așa de 
frumoase.

kj 
Un

conf. ing.
DAN TATUȘESCU

LA SERAL

în sala de studiu de la cămin.
Foto : S. NICULESCU

Preocupare concretizată 
în măsuri eficace...

La ora 5 după amiază, au 
fost prezenți toți. Cele două 
săli mari de curs, eliberate abia 
de cîteva ceasuri de studenții de 
la zi, s-au umplut din nou, 
A intrat profesorul, tabla s a 
umplut iarăși de calcule, de 
scheme. Dar cine sînt cei din 
bănci, care ascultă cu atîta in
teres cursul ?

Să vi-i prezint. Iată-1 pe Pe
tre Neacșu Brezoianu, electri
cian la Trustul regional de con
strucții. Cu două ceasuri în 
urmă lucra la al patrulea etaj 
al unui bloc ce se va da în cu
rînd în folosință. Alături de el 
stă Mircea Bădescu, tehnician la 
Electromotor. în altă bancă Oros 
Carol, electrician la I.R.E.B., 
Pavel Gyurcsik, maistru... Sînt 
aici tineri aproape din toate în
treprinderile Timișoarei, de la 
Electro-Banat, de ia C.F.R., de 
l-a „Nikos Beloiannis“.

Sînt studenți la secțiile serale 
ale Facultăților de mecanică și 
electrotehnică din Timișoara. 
Dimineața — muncitori, iar sea
ra — studenți. Nu-i un lucru 
prea ușor. Dar cînd dorești cu 
tot dinadinsul să-ți împlinești 
năzuințele, cînd ai pornit cu 
voință și hotărîre să faci o 
treabă, treci peste greutăți...

Secția serală la Institutul po
litehnic din Timișoara a luat 
ființă anul trecut — pentru fa
cultățile de mecanică și electro
tehnică. De la început, s-a por
nit de la ideea că succesul în 
învățătură pentru cei de la se
ral trebuie să fife asigurat în 
primul rînd de o frecvență bună, 
de participarea regulată a fie

cărui tînăr muncitor la cursuri 
și seminarii.

încă de cînd tinerii au intrat 
în facultate, conducerea institu
tului, cadrele didactice, au 
mers în întreprinderi și au dis
cutat cu directorii, i au cunos
cut pe tineri la locul de muncă. 
Astfel, din ziua în care au de
venit studenți, acești tineri au 
simțit grija deosebită care le-o 
poartă atît institutul cît și în
treprinderea. Acolo unde era 
nevoie, tinerii studenți au fost 
trecuți în schimburile de dimi
neață.

Frecvența studenților de la 
seral a fost urmărită sistematic 
de la începutul anului univer
sitar. Ori de cîte ori un tînăr 
lipsește de la cursuri sau semi
narii, un cadra didactic merge 
la întreprindere pentru a afla 
motivele. Astfel, cadre didactice 
ca Gheorghe Atanasiu, Ion Popa, 
Alexandru Nichici, au mers de 
cîteva ori prin întreprinderi și 
au discutat fie cu tinerii res 
pectivi, fie cu conducerea între
prinderilor. Un exemplu : Her
bert Marsch-ang de la Facultatea 
de electrotehnică, după cîteva zile 
de la deschiderea anului a în
ceput s* lipsească. Discutînd cu 
el la un curs de matematici, 
profesorul a aflat cauza. îi era 
greu să învețe A întrerupt mai 
de mult studiul și a pierdut de
prinderea de a studia organizat, 
continuu. Greutățile l-au făcut 
să dea înapoi. Herbert a f°st 
însă ajutat să se ridice la nive
lul celorlalți colegi. A fost che
mat la meditații, a fost îndru

mat cum să învețe. Și Herbert 
nu mai lipsește de la cursuri.

în felul acesta, discutînd cu 
fiecare tînăr în parte ori de 
cîte ori absentează, s-a ajuns 
ca anul acesta frecvența studen
ților de la seral să fie de aproa
pe sută la sută. Sînt tineri ca 
Petre Neacșu Brezoianu, Oros 
Carol și mulți alții care de cînd 
au intrat în facultate, nu au nici 
o absență.

Frecvența bună care există în 
cele două secții serale ale Insti
tutului politehnic din Timișoa
ra, a fost asigurată și prin des
fășurarea propriu-zisă a cursuri
lor. Cea mai mare parte a cu
noștințelor tinerii și le însușesc 
în timpul cît stau în facultate. 
Profesorii lucrează cu migală 
la pregătirea cursurilor pe care 
le predau celor de la seral, ca 
acestea să fie cît mai concise, cît 
mai interesante. Fiecare curs 
este precedat de o sinteză a 
materiei studiate la cursul ante
rior, sinteză pe care o face ori 
profesorul respectiv, ori unul din 
studenți. în felul acesta, pentru 
tineri a devenit o necesitate par 
ticiparea la cursuri. De aseme
nea, tinerilor li s-au pus la dis
poziție cursuri și manuale de la 
bibliotecă. S-au amenajat spe
cial pentru ei, două săli de stu
diu

în vederea sesiunii de exame 
ne, care va începe la 20 ianua
rie, au fost organizate de către 
catedre de două ori pe săptămî- 
nă consultații și meditații. Tine
rii muncitori sînt prezenți la 
toate. De asemenea, la materiile 
de bază, cum ar fi matematica 
se țin cursuri suplimentare. La 
facultatea de mecanică s a luat 
o inițiativă bună. încă de la în
ceputul anului, duminica și în 
celelalte zile libere studenții de 
la cursurile de zi învață îm

preună cu cei d® la seral. Une
ori vin după amiaza printre stu
denții seraliști, participă la semi- 
nariile lor. Ajutorul acesta tovă
rășesc a dat roade bune, i-a fă
cut P€ tinerii de la seral să se 
simtă și mai legați de facultate.

Pe toată perioada examenelor 
întreprinderile acordă concediu 
de studii tinerilor studenți se
raliști în timpul acesta ei au 
posibilitatea să stea mai mult 
la facultate, să participe la 
mai multe ore de consultații și 
meditații organizate pentru ei.

De aceeași atenție și grijă se 
bucură tinerii muncitori sera
liști și din partea organizației 
U.T.M și a asociației studenți
lor. Atît la facultatea de elec
trotehnică cît și la mecanică și 
anul trecut și anul acesta stu
denții seraliști au fost invitați

le adunările generale U.T.M. de 
an sau de facultate. Au vorbit 
acolo despre munca lor din u- 
zină, despre felul cum studiază 
și de cele mai multe ori au con
stituit un exemplu pentru stu
denții de la cursurile de zi pen
tru pasiunea cu care se pregă
tesc, pentru felul cum știu să-și 
organizeze timpul de muncă și 
studiu astfel îneît să nu absen
teze de la facultate.

Iată cum, printr-o muncă bine 
organizată, s-a reușit ca frec
vența — o condiție esențială în 
buna desfășurare a procesului de 
învățămînt la seral — să fie 
foarte bună, studenții de la se
ral să considere că a veni regu
lat la curs este similar cu a res
pecta programul de producție în 
uzină.

MONICA VERDEȘ

...și „preocupare11 
expediata cu... poșta

La cursul seral al Facultății 
de mecanică din București frec 
vența nu este prea bună Care 
sînt cauzele ?

în general, la tinerii munci- 
tori-studenți se vede o atmosferă 
sănătoasă de studiu, hotărîre de 
a se pregăti cît m>ai bine, fie
care fiind convins că pe culmi
le științei nu se poate ajunge 
decît muncind cu perseverență. 
Mai există însă, din păcate, și 
unii studenți, puțini la număr, 
care cred că se poate absolvi 
facultatea trecînd doar din cînd 
în cînd pe la cursuri și împru
mutând notițe de la colegi.

De frecvența slabă la cursuri 
a tinerilor muncitori-studenți se 
fac vinovate însă și întreprinde
rile. De prea multe ori, cu prea 
mare lipsă de răspundere, ade

sea în mod cu totul ne justificat, 
unele întreprinderi ca „Semă
nătoarea  ̂, Fabrica de ciment, 
Uzinele „23 August“, I.R.A., re' 
țin pe tinerii muncitori-studenți 
la lucru în orele cînd de fapt 
aceștia ar trebui să fie la facul
tate.

Se mai întâmplă însă și așa : 
unii studenți lipsesc ne justificat, 
iar atunci cînd li se cere să-și 
motiveze absențele obțin o ade
verință prin care întreprinderea 
(„mamă bună11) face cunoscut 
facultății că studentul a fost re
ținui două săptămîni (!) în in 
teres de serviciu. Și rezultatul 
se știe Gh. Panait, de pildă, 
mecanic auto la l.R.A. și-a mo
tivat. intr-adevăr, absențele în 
anul școlar trecut, dar exame
nele nu le-a putut trece întrucît

nu cunoștea materia. E grav că 
situația se repetă și anul aces
ta ceea ce denotă că nici direc
țiunea și nici comitetul U.T.M. 
din întreprindere n-au tras în’ 
vățăminte din cele întâmplate.

Credem însă că principalul 
răspunzător pentru frecvența 
slabă a studenților seraliști de 
la Facultatea de mecanică din 
București este însuși decanatul. 
Tovarășul prodecan Voiau Tache 
afirmă că decanatul trimite cu 
regularitate întreprinderilor a- 
drese prin care face cunoscută 
situația absențelor, și că, uneori, 
se merge chiar în întreprindere 
și se stă de vorbă cu direcțiu
nea, cu serviciul personal și în
vățămînt. Nu contestăm ; între’ 
bar ea însă e : cînd se face, con
cret, acest lucru ? Studentul Con
stantin Bucur din anul al 11-lea 
în primele luni de la începerea 
anului școlar n-a absentat de loc 
și iată că, deodată, în ultimele 
patru săptămîni, n-a mai venit, 
Tov. prodecan se întreabă foarte 
mirat : „Ce-o fi cu el ?“ și dă 
dispoziție secretarei în vederea 
întocmirii unei adrese către în
treprindere. La fel cu Fior ea Ion 
din anul 1. Așadar, se întoc
mesc, intr-adevăr, adrese, (cla
sicul procedeu de acoperire !), 
se merge chiar la întreprindere, 
dar toate acestea la zile mari : 
de pildă, la sfîrșitul semestrului.

E necesar să se ia măsuri chiar 
după primele zile de absentate ; 
iar atunci cînd merg în între
prinderi. reprezentanții facultății 
e bine să ia legătura și cu co
mitetele U.T.M, pentru ca a- 
cestea, să i tragă la răspun
dere pe acei care lipsesc, 
rreînd opinie împotriva unor 
astfel de manifestări.

AUREL GEORGESCU



In întîmpinarea
alegerilor

Vie activitate la casele alegătorului

Porți deschise 
spre o calificare mai înaltă

în întreaga țară se fac in
tense pregătiri pentru alege
rile de la 5 martie.

în Capitală au fost deschise 
66 de case ale alegătorului, 
care sînt zilnic vizitate de nu
meroși alegători. Ei citesc și 
discută cu agitatorii despre 
prevederile legii electorale, 
despre drepturile de care se 
bucură azi cetățenii patriei 
noastre.

La casele alegătorului cetă
țenii au prilejul să cunoască 
și mai bine realizările obținu
te de poporul nostru sub con
ducerea partidului, principa-

Tineri candidați ai F.D.P.

o viată
Ziua de 16 ianuarie a docto

riței Viorica Coteață nu a avut 
decît o singură oră cu totul 
neobișnuită. In rest...

La ora 7 a fost la spital, la 
maternitatea Spitalului Filan
tropia. De multe ori, cind este 
programată pentru operațiile 
curente, sosește și mai devreme. 
S-a oprit la paturile viitoarelor 
mame, și a avut un cuvint atent 
și cald pentru fiecare din fe
meile pe care le-a examinat 
Apoi a urmat vizita la sala de 
nașteri. Mai tîrziu și-a consa
crat ceva mai mult de o oră 
stringerii de material pentru o 
lucrare științifică : „Despre ac
țiunea reumazolulul in afecțiu
nile ginecologice". A parcurs 
un dosar din ranuarie-februarie 
1960 și a scris 3-4 cazuri.

La 12 și jumătate a plecat 
din spital, ducindu-se la Comi
tetul orășenesc de femei, unda 
avea loc un instructaj cu colec
tivul pentru problemele de în- 
vățămînt-educație. Tînăra doctor 
riță V. Coteață răspunde in ca
drul comitetului de sectorul so- 
cial-sanitar, în care, firește, pro
blemele educative au o pondere 
serioasă. Instructajul a durat 
pină spre ora prinzului.

După-amiază s-a petrecut un 
lucru încă neobișnuit in viata 
Vioricăi Coteață : in cedrul u- 
nei odunări pcpulore, caftea u 
oraumscriptiei orâsenest 37S cu 
propus-o candidată a F.D.P. in 
alegerile din 5 martie.

Pentru ca apoi, activitatea 
zilei să continue, cu studiul la 
bibliotecă, pină seara la opt 
Și, însfirșit, munca de acasă : 
gospodărie...

O zi.
Numai o zi.
Dar docă ccesteia ii alături 

nu numai șiragul de zile, luni 
și ani de activitate, ci ți gin- 
d uri le oamenilor despre tinăra 
femeie investmintată în alb, a- 
tunci, abia atunci, schița de 
portret începe să prindă contu
ruri. Aici trebuie să zugrăvești 
recunoștința atîtor mame pentru 
aceea ale cărei mîini fine, du
ioase și puternice, au adus pe 
lume băiețașii și fetițele lor. 
Aici trebuie să înscrii mulțumi
rea studenților care găsesc în

Sesiunea Sfatului popular 
regional Galați

La Galați a avut lcc cea 
de-a 12-a sesiune a Sfatului 
popular regional.

Deputatul Nicolae Găneț, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular re
gional, a prezentat darea de 
seamă privind execuția bu
getară pe anul trecut. proiec
tul de buget și planul local 
de stat pe anul în curs. Atît 
darea de seamă cît și discu
țiile purtate au scos in evi
dență contribuția deputaților 
în mobilizarea cetățenilor 
pentru executarea prevederi
lor planului local de stat pe 
1960 și îndeplinirea prevederi
lor bugetului. Un mare aport 
la formarea bugetului local 
l-au adus întreprinderile de 
industrie locală, care au reali
zat anul trecut peste 34.000.000 
lei beneficii.

Deputății 
parte la 
măsurile 
populare 
vizionare 
lației.

în regiunea Galați, în anul 
1960 s-au desfăcut cu 437 
tone carne, 3.096 tone pîine, 
1.097 tone făină ți 10.839 hec
tolitri lapte mai mult decît 
în anul precedent. Valoarea 
produselor industriale desfă
cute populației a crescut — 
față de 1959 - cu 15.486.000 
lei. Pentru acțiunile social- 
culturale s-au cheltuit din 
bugetul sfaturilor populare 
287.500.000 lei, adică 51 la sută 
din totalul cheltuielilor. Din

care au luat 
discuții au relevat 
luate de sfaturile 

pentru buna apro- 
și deservire a popu-

In secția de repansat a fa
bricii de covoare „Dumbra

va" din Sibiu.

Foto : N. STELORIAN 

lele obiective economice ale 
planului de 6 ani, stabilite de 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
Agitatorii explică alegătorilor 
pe baza unor materiale docu
mentare, că producția indus
trială a țării depășește acum 
de 5 ori volumul celei dinain
te de război, că în anul 1965 
producția globală industrială 
va fi de peste 2 ori mai mare 
decît în 1959 și de aproxima
tiv 10 ori mai mare ca în anul 
1938, în industria republicană 
vor intra în funcțiune peste 
180 de noi întreprinderi etc. 
Totodată se arată tnsemnăta-

Coteoță, 
bună o- 
pregătire

explicațiile doctoriței 
asistentă la I.M.F. o 
rientare științifică, o 
profesională temeinică. Aici tre
buie să amintești frumoasa pre
țuire de care se bucură această 
obstetriciană din partea tova
rășilor ei de muncă - medici, 
surori, personal auxiliar, oa
meni pe care-i ajută din toate 
puterile, cu dragă inimă, ori
ei nd.

Și bineînțeles, aici este locul 
să-ți amintești că toate însuși
rile despre care a fost vorba 
izvorăsc din conștiința comunis
tă a tinerei femei. De mulți ani 
primește munci obștești - și s a 
obișnuit să le ducă la bun sfir- 
șit. A început să practice medi
cina, și munca sa, atît de în
drăgită, și-o împletește cu acti
vitatea de ordin social. Ope
rează, revede vechile operații, 
stringe material pentru o nouă 
lucrare științifică (are 7 lucrări, 
unele publicate în revistele me
dicale, altele prezentate la se
siunile I.M.F. ; doar intenționea
ză să urmeze aspirantura...) 
Destule ocupații, nu ? Și cu 
toate acestea doctorița găsește 
timp să iqdrume și să controle
ze activitatea comitetelor de 
femei care sprijină spitalele, cu 
toate preocuoă- e lor — ajuto- 
rec administratetor sctatuluv 
c>:--c-ec egc%>rii intre bol- 
rcTî si tore e. c-gc- zorea se
rilor oe bosm și ghicitori pentru 
cop internați... Și cite încă.

O viață.
O viață de muncă trăită din 

plin, pasionat și ardent. Dărui
rea tuturor forțelor cauzei sănă
tății celor ce muncesc. Și îm
prospătarea zilnică a acestor 
forțe prin bucuria împlinirii.

Coci altfel, privind această 
femeie b’nără, cu siluetă delica
tă și trăsături fine, n-ai înțele
ge niciodată de unde ia ener
gia pentru tot — pentru opera
ții și nopți de gardă, pentru 
activitate obștească și pentru 
lucrări medicale... Da, există o 
imensă bucurie a împlinirii pe 
care doctorița Viorica o dato
rează partidului, și pentru care 
se străduiește, cu recunoștință, 
să fie la înălțime.

ION ȘTEFAN

con- 
pentru

și pla- 
anul în 
perma-

bugetul Sfatului popular re
gional au fost acordate 2.109 
burse pentru fiii oamenilor 
muncii care urmează învăță- 
mîntul de cultură. generală, 
679 burse pentru cei din în- 
vățămîntul superior. Reali
zări importante au fost obți
nute și în gospodărirea orașe
lor și ridicarea de noi 
strucții de locuințe 
muncitori.

Proiectul de buget 
nul local de stat pe 
curs oglindesc grija 
nentă pentru îmbunătățirea 
condițiilor de trai și de lucru 
ale cetățenilor. Din venitul 
total de 631.645.000 lei, pre
văzut în buget pe anul 1961, 
cea mai mare parte este des
tinată acțiunilor social-cultu- 
rale, acțiunilor economice și 
de gospodărie comunală. Pen
tru oamenii muncii vor fi 
construite din fonduri buge
tare circa 2.000 apartamente.

(Agerpres)

Programul viitorului con
cert al Filarmonicii bucureș- 
tene (care va fi radiodifuzat 
duminică la ora 10,50) se des
chide cu două fragmente sim
fonice dintr-o operă comică 
romînească „De la Matei ce
tire..." de Ion Nonna Otescu 
(1888—1940).

Influențată la început de 
școala franceză, la care s-a 
perfecționat după absolvirea 
Conservatorului din București, 
creația lui Otescu este res- 
trînsă și cuprinde mai ales 
muzică simfonică. Amintim 
schițele intitulate „Din bă- 
trîni" și baletul în două acte 
„Ileana Cosînzeana", lucrări 
pătrunse de spiritul cîntecu- 
lui și jocului popular romî- 
nesc, ca și cele două extrase 
simfonice înscrise în progra
mul concertului de duminică.

Ele fac parte dintr-o operă 
rămasă neterminată care sa
tirizează fățărnicia năravuri
lor monahale, îndeletnicirile 
„lumești" ale călugărilor de 
altă dată de la mînăstirea 
Snagov, unde e plasată ac
țiunea. Primul fragment pe 
care-1 vom asculta e intitulat 
„Simfonia lacului Snagov". Al 
doilea fragment — preludiul 
la actul II — se leagă de sce
na unei petreceri, într-o cir
ciumă de la țară. Este o mică 
suită simfonică de cîntece și 
jocuri în care ni se sugerează 
pe alocuri sonoritatea tarafu
lui lăutăresc. 

tea pe care o au toate acestea 
pentru dezvoltarea puterii e- 
conomice a țării noastre, pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

Multe case ale alegătorului 
sînt dotate cu televizoare și 
aparate de radio, precum și 
cu numeroase broșuri, albu
me și fotomontaje, constituind 
un punct de atracție pentru 
oamenii muncii din Bucu
rești.

★

în vederea alegerilor de la 
5 martie activitatea cultural- 
artistică din orașul Brașov se 
concentrează acum în jurul 
celor aproape 50 de case ale 
alegătorului de pe teritoriul 
orașului.

La casele alegătorului au 
loc în aceste zile interesante 
convorbiri despre caracterul 
științific realist al politicii 
partidului de construire a so
cialismului în țara noastră - 
despre politica activă de pace 
promovată de partidul și gu
vernul nostru. Au loc de ase
menea întâlniri cu cetățeni în 
care se dau lămuriri despre 
democratismul sistemului no
stru electoral.

Casele alegătorului au in
dus în programele lor și o 
bogată activitate artistică, la 
care își dau concursul forma
ții artistice de amatori de la 
Uzinele „Steagul Roșu", 
„Ernst Thălmann" de la Fa
bricile „Temelia", „Metrom", 
„Brainer Bela“, „Rulmentul", 
Regionala C.F.R. și multe al
tele.

a prezentat 
spectacol pe 
in comuna 
spectacolele

Bd

★

Casa alegătorului deschisă 
recent în clubul șantierului de 
la Săvinești, este vizitată de 
numeroși constructori. Ei ci
tesc ziare și reviste, ascultă 
radio, iar unii dintre ei și în 
special tinerii care votează 
pentru prima dată studiază 
legea electorală. Brigada ar
tistică de agitație a complexu
lui de șantiere 
pînă acum un 

și unj
Derma. Pentru 
următoare colectivul brigăzii 
artistice pregătește scenete cu 
tema farsa alegerilor din țările 
capitaliste. In programul bri
găzii sînt prevăzute numeroase 
deplasări în localitățile înve
cinate șantierului.

Comitetul U.T.M. a organi
zat expunerea unor conferin
țe pe tema „Importanța ale
gerilor", „Dreptul de vot", 
,,Alegerile din trecut*1 cu cei 
peste 300 tineri constructori și 
montori de pe șantier, care la 
5 martie 1961 vor vota pentru 
prima oară.

Onofrei.
Luchian 
gesc-j.

Sîrbu, Tea- 
a prezentat 
nouă pre-

*
Filimon

oa- 
muncii și va alege 
de conducere ale

Maistrul Caicea losif, de la Rafinăria 1 Ploești, dă expli
cații unor elevi din anul UI al Școlii profesionale petrol și 

chimie privind funcționarea coloanei de fracționare.

cAn a it e f onieă muzicală
In continuare vom asculta 

două concerte pentru vioară 
și orchestră : Concertul în la 
minor, de Bach, și Concertul 
în re major, de Paganini.

Apariția concertului se pro
duce în Italia secolului XVII. 
Se vădea atunci tendința com
pozitorilor de a valorifica cu 
predilecție bogatele resurse 
expresive ale viorii, instru
ment care a cunoscut o nea
semuită înflorire în această 
țară, datorită unor construc
tori și interpreți renumiți. 
Vioara devenea principalul 
reazim al ansamblurilor, iar 
violoniștii virtuoși, care erau 
și compozitori, realizează lu
crări de valoare. Dintre aceș
tia se remarcă Archangelo Co
relli (1653-1713) care este con
siderat întemeietorul stilului 
instrumental concertistic. Ge
nul Concertului se stabilește 
în timpul lui Vivaldi (1675— 
1743) la trei părți distincte : 
o mișcare vioaie, una lentă iar 
cea de a treia însuflețită, mai 
energică decît prima.

Urmînd pilda lui Vivaldi, 
pe care l-a prețuit foarte 
mult, Bach (1685-1750) a cul
tivat atît concerto grosso 
(ceea ce înseamnă o lucrare 
concertistică pentru un ansam
blu, în care „grosul" orches
trei dialoga continuu cu un 
grup solistic — „concertino") 
cit și Concertul cu un singur 
solist. Din această ultimă ca
tegorie fac parte : șapte con

Colectivistul Marin Voinea 
din comuna Adunații-Copă- 
ceni raionul Giurgiu, regiu
nea București și-a construit 
o casă nouă. Este și acesta 
un semn al belșugului care 
pătrunde in satele noastre 
odată cu gospodăria colec

tivă.

Foto: AGERPRES

Expoziția 
„Tehnica nouă 

în slujba 
septenalului"

în 
înfăți-

Expoziția „Tehnica nouă 
slujba septenalului', 
șind aspecte din ultimele rea
lizări ale Uniunii Sovietice pe 
linia introducerii în producție 
a celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, este deschisă 
zilnic la Casa prieteniei ro- 
mîno-sovietice A.R-L.U.S. din 
str. Batiște nr. 14. Expoziția 
este vizitată cu mult interes 
de numeroși muncitori, tehni
cieni, ingineri, funcționari, 
studenți, elevi și alți oameni 
ai muncit Ea rămîne deschisă 
pină la ÎS februarie.

(Agerpres)

- •--
Vizitele delegației 

sindicatelor sovietice 
în Valea Jiului

O delegație a sindicatelor 
sovietice condusă de Ivan Gri- 
gorovici Mihailenko, membru 
în Prezidiul C.C. al Sindicate- 

a 
mai 
din

URSS, 
5 zile 
miniere

mi-

lor Miniere din 
vizitat timp de 
multe exploatări 
Valea Jiului.

Oaspeții s au întilnit cu 
neri, tehnicieni și ingineri, 
s-au interesat de condițiile de 
muncă și de viață ale mineri, 
lor din Valea Jiului.

(Agerpres)

certe pentru clavecin și or
chestră, un concert pentru pa
tru clavecine (transcripție 
după concertul pentru patru 
viori, de Vivaldi), două con
certe pentru vioară, un con
cert pentru două viori și or
chestră. Concertele datează 
din perioada petrecută de 
compozitor la Kothen (1717- 
1723) ; erau destinate micii or
chestre din acei oraș, unde 
Bach a fost capei maistru.

Concertul Filarmonicii 
„George Enescu"; 
Dirijor : Constantin 
Bugeanu; Solist: 

Ion Voicu

Concertele pentru vioară a- 
le muzicianului german di
feră foarte mult de lucrările 
de acest gen apărute mai tîr- 
ziu (cum este Concertul de 
Paganini, pe care-1 vom as
culta, de asemenea duminică 
dimineața). Ele tratează parti
tura solistului ca pe o com
ponentă a ansamblului muzi
cal. Protagonistul nu se re
liefează aici în dauna ideii 
de organicitate ce stă la teme
lia lucrării. Dată la iveală în
tr-o perioadă cînd concertul 
instrumental nu atinsese sta

Hochei pe gheață
Vineri, sîmoăti ți duminică se 

va desfășura ia Budapesta un 
turneu interne (tone! de hochei pe 
gheață cu t \ . 
reprezentahre ele 
ne. R. P. Ungare, 
ți Iugoslaviei. In 
dpării ia acest 
romtnă a părăsit 
cînd spre Budapesta. Din 
parte Sofian, Ionescu. 
Țiriac. Szabo. Nagy și a 
trenorui echipei este Mibaii 
tnaropoi.

rnețione! de hochei pe 
--------r ~ ■■ - - - -

' R. D. Germa- 
R. P. Romire 
vederea parti- 
turneu echipa 
Cap tata pie- 

tot fac 
Csaka.

An- 
rta-

Baschet

aȘ'

Fotbal
Tnzre 3 »i 

d^i:ăs-^ra lz
naiul turneu internația 
fotbal pentru echipele de 
La acest turneu vor par 
chipeie Duela Praga, 
Zagreb, F, C. Salonic, 
Belgrad, F. C. Vsener, 
Munchen, F. C. Bologna 
tina și altele.

Box
box aEchipa selecționată de

R. P, Romine va susține primele 
Intîlruri internaționale ale anului 
la începutul lunii aprilie. Pugi- 
liștii romîni se vor deplasa la 
Glasgow pentru a intilni în meci 
revanșă echipa Scoției. Cîteva

Informații
Zilele trecute a avut loc șe

dința Consiliului de conduce
re al Societății pentru Răs- 
pîndirea Științei și Culturii.

Consiliul de conducere a ho. 
tărit convocarea Conferinței 
pe țară a S.R.S.C. in zilele de 
10—11 februarie 1961. Confe
rința va examina activitatea 
și sarcinile S.R.S.C. în vede
rea răspindirii cunoștințelor 
științifice șj culturale în rân
durile maselor largi de 
meni ai 
organele 
SR.SC 

în sala 
trul Municipal 
miercuri seara o 
mieră : piesa „Un strugure în
soare" de Lorrainne Hans- 
berry. Pusă în scenă de Lu- 
cian Pintilie, piesa a fost in
terpretată de Beate Fredanov, 
artistă emerită, Valy Voicu- 
lescu-Pepino, Victor Reben- 

diul clasic, compoziția lui 
Bach folosește din plin pro
cedeele specifice Concertului 
grosso, detașînd mereu și re
întregind solistul în sonorita-* 
tea de grup a instrumentelor 
cu coarde care-1 acompa
niază.

Dacă prima și ultima miș
care a Concertului — înru
dite prin caracterul lor ener
gic, luminos, care ne inspiră 
sentimente de optimism, al
terna părți ale tutti — de an
samblu, ca niște refrene ve
sele cu episoade solistice ra
refiate — în centrul compozi
ției sale, Bach reduce partici
parea orchestrală la un fun
dal expresiv al glasului vio
rii. Este o pagină de mare a- 
dîncime emoțională, demnă 
de a fi numărată printre cele 
mai impresionante lucrări ie
șite de sub pana genialului 
compozitor.

Lucrarea de Paganini pe 
care o vom asculta în conti
nuarea programului, reprezin
tă tipul concertului spectacu
los, strălucitor. Autor a două 
concerte pentru vioară, a u- 
nui număr de variațiuni pe 
diverse teme, a celor 24 de 
Capricii pentru vioară solo și 
al altor lucrări, ilustrul violo
nist italian al veacului tre
cut, a cărei măiestrie instru
mentală uimise Europa, a a- 
lunecat în lucrările lui spre 
exaltarea virtuozității ameți
toare. Dar compozițiile faimo

nai tirziu echipa remind v-a 
utspne o nouă infiinire in corn, 
pa-ua unei selecționate scoțiene 
l-xr-aa oraș care urmează si fie 
sabiii.

Tn vederea acestor două Intil- 
run federația a alcătuit un lot 
de 19 pugiiiști tn frunte cu L. 
ămbruș. M. Dobrescu, N. Puia 
• . '■'.'-c-rv ~ ~ ț.
MAaivx. V. Mlrza, /. Manea, Gh. 
Hegrea, V. Mcriuțan și elfii.5

Natațte
Ca prijeji enui concurs de na. 

teție desflțarat la Sydney too- 
ti tom aajtralian Nerike Hayes 
ș;-a corectei propriu! sâa record 
mondial ie 230 yarzî fluture, rea- 
iizînd tirapa! de 2"I7”3<I9 (ve. 
dual recorc era de ri7“S/!0). 
La Ohrapiada de ta Roma Hayes 
s-a ctesat pe torn! doi în proba 
ce 200 m Future ttotpul de 
n«*6no.

Handbal in 7
d

Echrșta selecționați de handbal 
orașutUi Slosccvc iș» continuă 

rneul în țara noastră irtfilnind 
astăzi ia Tg. Mureș echipa re- 
p-ezemcslvă a acestui oraș. După 
acest meci echipa sovietică ca 
pleca la Cluj pentru a participa 
intre 22 și 3d ianuarie alături de 
echipele orașelor București, Bu
dapesta și Banja Luha (Iugosla
via), la competiția dotată 
„Cupa orașului București'.

cu

Rugbi
de1/uUnirea iruernafionolă 

rugbi Intre echipele reprezentati
ve ale Italiei și R. F. Germane, 
desfășurată In orașul Piacenza, 
s-a terminat ea scorul de 19—0 
(!—0) in favoarea sportivilor ita- 
ii£/U.

Tenis de masa
Sîmbătă în sala ..Sportcsar- 

nok" din Budapesta se va des
fășura dubla întâlnire internațio
nală de tenis de masă dintre 
echipele selecționate masculine 
și feminine ale R. P. Romîne și 
R. P. Ungare. A doua zi mem. 
brii celor două echipe se vor in- 
ttlni tntr-un turneu individual.

giuc. Anca Verești, Dumitru 
Vasile Florescu, N. 
Botez, Adrian Geor-

(Agerpres)

Artâ și
(Urmare din pag. l-a) 

pe care nu multe țări cu o 
dezvoltată industrie a instru
mentelor de precizie sînt în 
stare să-l realizeze : tensiome- 
trul medical. Este un produs 
nou, din seria anului 1961.

Da, nu multe țări sînt în 
stare să realizeze un aparat 
pentru măsurarea tensiunii ar
teriale. Cițiva muncitori în
drăzneți, printre care tinerii 
Dan Cristache, Dinu Stelian 
și alții, conduși de comunis
tul Voloacă Eugen s-au anga
jat să-l realizeze și ei și-au 
îndeplinit angajamentul. Pri- 

sului maestru al arcușului 
conțin și pagini pline de su- 
culență în care, printre pasa- 
giile de bravură, curge o te
matică bogată, expresivă.

Prima parte a Concertului 
nr. 1 de Paganini, deși are un 
aspect improvizatoric, de fan
tezie, se întemeiază de fapt 
pe două melodii principale, 
ambele expuse de solist : una 
expansivă, cealaltă ca un cîn- 
tec duios.

Mișcarea a doua aduce far
mecul melodismului italian 
plin de temperament. în te
ma inițială se manifestă în 
chip vădit influența stilului 
de operă din Italia, pe pă- 
mîntul căreia apăruse acest 
gen atît de iubit și răspîndit.

Finalul este o mișcare sprin
țară ce readuce mereu, ca un 
refren, o temă aeriană, ca un 
dans al unor grațioase făp
turi de feerie. El reclamă de 
la solist — ca de altfel și ce
lelalte părți — o excelentă 
stăpînire a instrumentului, o 
precizie și o vigoare violonis
tică de primă clasă.

în încheierea programului 
veți auzi Simfonia 41 de Mo
zart numită și simfonia „Ju
piter", una din culmile simfo
nismului mozartian despre 
care am vorbit într-o trecută 
avancronică.

EUGEN PRICOPE

(Urmare din pag. Z-a) 

colectiviști îngrijitori de ani
male.

Aici cred că este necesară o 
scurtă paranteză Consultîn- 
du-n« cu consiliile de condu
cere ale gospodăriilor de stat 
în care are loc școlarizarea, 
eu consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective, cu or
ganizațiile de bază U.T.M. din 
aceste unități am ajuns la 
concluzia că, din punct de 
vedere administrativ, cea mal 
economică formă de organiza
re a școlarizării este aceasta : 
primele cinci zile tinerii 
cursanți să lucreze efec
tiv in gospodăria de stat (ori
unde e nevoie) pentru recupe
rarea fondurilor cheltuite cu 
masa și cazarea. Restul de 
zece zile este rezervat exclu
siv procesului de învățămint 
teoretic șl practic, la grajduri.

Se nație insă o întrebare : 
bine, vor pleca 58 de tineri 
îngrijitori de animale să în
vețe in GAS; dar ce facem 
cu ceilalți, cu cei care au tre
cut de acum prin această for. 
mă de calificare ,și cu cei că
rora le va veni rindui mai 
tiniu ? Toți aceștia au fost 
înscriși și frecventează cursu
rile cercurilor zootehnice din 
cadrul invățămintulni agro
zootehnic de iarnă. Organiza
țiile de bază U.T.M. se ocupă 
acum de frecventa lor la 
cursuri, de felul în care stu
diază ți iși conspectează ma
terialul bibliografic. Deci, toți 
învață.

Totuși, așa cum am arătat și 
la început, sintem convinși că 
nu este suficient să ne oprim 
numai la aceste forme de ca-

Brigadierii
(Urmare din pag. l-a)

de construcții de locuințe, unde 
va ajuta constructorilor ia înăl
țarea mai grabnică a blocurilor. 
Unii vor lucra la înălțarea eelot 
200 de apartamente din cartie
rul „Tractorul", alții la cele 170 
de apartamente din împrejuri
mea Teatrului de stat. Altor bri
găzi le va reveni sarcina să-i 
ajute pe constructorii care ridică 
școala elementară din strada 
13 Decembrie.

Dar, din păcate comitetul oră
șenesc U.T.M. fi-a îndreptat a- 
tenția numai spre stabilirea 
strictă a obiectivelor de lucru. 
Împreună eu sfatul popular al 
orașului, împreună cu condu
cerile șantierelor și între
prinderilor este necesar ca, 
pe baza unui grafic de des
fășurare a lucrărilor să se 
stabilească măsuri precise meni
te să facă munca pe șantiere a 
tinerilor brigadieri cîș mai rod
nică : asigurarea tinerilor bri
gadieri, a fronturilor de lucru, a

După turneul întreprins cu succes 
în S.U.A., dirijorul George Georgescu 

s-a înapoiat în Capitală
Dirijorul George GeorgescUi 

artist al poporului, s-a înapo
iat miercuri în Capitală din 
turneul pe care l-a întreprins 
eu succes în S.U.A. în cadrul 
turneului, dirijorul romîn a 
condus 8 concerte în cîteva 
dintre cele mai mari orașe 
ale Statelor Unite: la Cle
veland, Washington, Balti
more și Philadelphia. Progra-

meserie
mele sute de tensiometre me
dicale rominești au ji plecat 
spre circumscripțiile sanitare.

— Gradul de precizie cu 
care lucrează muncitorii noș
tri, spunea secretarul organi
zației U.T.M.. tovarășul Țîf- 
lea, se poate aprecia și după 
faptul că — deși lucrăm piese 
de mare finețe — procentajul 
de rebuturi în întreprindere 
este minim, ba aproape inexis
tent.

~ri ndeva, într-o clădire a
U Uzinelor ,^1 Decembrie" 

se află un laborator. E ) 
ultima secție a uzinei: labo
ratorul de metrologie. Aici 
domnește aceeași liniște ți or
dine caracteristică întregii 
„lumi a micronilor', pe care 
am vizitat-o. Șublerele, compa-t 
rotoarele, micrometrele, ceasu* 
șurile de reglaj, tensiometrele, 
toate instrumentele realizate 
în uzină trec prin acest labo
rator de verificare. Bătălia 
pentru fiecare micron se duce 
și aici, nici o greșală nu tre
buie sd scape. La sfîrșitul o- 
perației de verificare, fiecărui 
aparat sau instrument i se a- 
plică ștanța serviciului de me
trologie : „Garantat — R.P.R.".

O garanție de nădejde.

i n d e m
Aparate de măsurat electrice pentru tablou

— Ampermetre
— Voltmetre
— Varmetre
- VVattmetre
— Relee de protecție și automatizare
— Contoare electrice monofazate
Produsele se vînd fără repartiție Întreprinderilor socia

liste, cu livrare imediată.

De asemenea oferim spre contractare 
fără repartiție pentru 1961 următoarele 

produse:
- Contoare electrice monofazate
- Redresori cu seleniu
— Centrale telefonice manuale și automate
- Aparate de măsurat electrice
— Relee de protecție și automatizare
— Echipament pentru instalații de automatizări
— Interfoane de 10 și 20 posturi
Uzinele „Grigore Preoteasa" București - Calea Rahovei, 

nr 266 serviciul desfaceri — telefon 16.34 67.

lificare a tinerilor colectiviști 
îngrijitori de animale. Sînt 
utile, sînt necesare, dar este 
nevoie să ne gîndim și mai 
departe. Sectorul zootehnic al 
gospodăriilor colective se dez
voltă din ce în ce mai mult 
pe baze științifice. Noi norme, 
noi metode iau locul celor 
vechi. Pentru îmbunătățirea 
raselor de animale se extinde 
din ce în ce mai mult metoda 
insămințărilor artificiale. Spo
ruri mari de producție se ob
țin prin furajarea rațională a 
animalelor cu rații compuse 
din furaje variate și adminis
trate în funcție de producti
vitatea fiecărui animal. Toate 
acestea presupun cunoștințe 
noi de anatomie, biologie, chi
mie etc. pe care trebuie să și 
le însușească tinerii crescători 
de animale. Și ele se pot în
văța în școlile de specialitate, 
în școlile profesionale zooteh
nice. Pentru aceasta însă, este 
nevoie de un bagaj corespun
zător de cunoștințe de cultură 
generală. Iată de ce acum, în 
serile de iarnă, cînd în sate se 
aprind luminile, sînt luminate 
și ferestrele școlilor. Vin aici 
să-și completeze studiile, 
printre alții, și tinerii colec
tiviști îngrijitori de animale 
despre care am amintit. 
Comitetul raional U.T.M. a 
îndrumat și îndrumă organi
zațiile de bază U.T.M. din 
gospodăriile colective să se 
ocupe de acești tineri, de pre
gătirea lor, să le creeze con
diții de învățătură, pentru că, 
conform planului nostru, cei 
mai buni dintre ei vor fi în
drumați să urmeze cursurile 
școlilor zootehnice ca să-și îm
bogățească bagajul cunoștințe
lor profesionale.

din Brașov
uneltelor ți asistența tehnică 
necesară.

Peste citeva zile, brigăzilor li 
se vor repartiza obiectivele 
concrete la care vor lucra anul 
acesta. îndată după aceasta, or
ganizațiile U.T.M. vor trebui să 
popularizeze pe larg în rîndul 
tinerilor obiectivele la care aceș
tia sînt chemați să-și aducă a- 
portui. Să se popularizeze ta
bloul, felul cum va arăta obiec
tivul la care vor munci tinerii, 
însemnătatea economică a aces
tuia.'Aceasta va da un mare im
bold, va însufleți puternic mun
ca tinerilor brigadieri.

La sfîrțitul anului 1961, Bra
șovul va arăta mai frumos. îl 
vor înfrumuseța și tinerii mun
cind voluntar în orele libere pe 
șantierele de construcție. Pri
mele obiective stabilite de co
mitetul orășenesc U.TJM. îi 
cheamă deja la realizarea unui 
larg plan de înfrumusețare a 
orașului.

mele concertelor sale, care 
au făcut o puternică impre
sie în rîndul publicului și 
muzicienilor, au cuprins lu
crări reprezentative romînești 
ca: Rapsodia I de George 
Enescu, Trei dansuri romî
nești de Theodor Rogalski, 
precum și lucrări din reper
toriul universal de Haydn, 
Brahms, Richard Strauss, 
Prokofiev.

La sosirea din turneu, pe 
aeroport, dirijorul George 
Georgescu a fost întîmpinat 
de funcționari superiori din 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, de reprezentanți ai 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu", ai O.S.T.A., de diri
jori, compozitori, artiști in
strumentiști și alți oameni 
de cultură.

Au fost de față Frederick 
Merrill, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Legației S.U.A. 
la București și alți membri 
ai Legației.
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ca sa m ține în ziua de 16 
februarie 1961, orele 8 di
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1 inginer tehnolog 
produse refractare

Condiții : Inginer cu exa
men de stat ți stagiu de 3 
ani în specialitate.
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încheierea lucrărilor 
plenarei C.C. al P.C.U.S.

MOSCOVA 18 (Agerpres). TASS transmite următorul comu
nicat informativ cu privire la plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

La 18 ianuarie 1961 plenara 
Comitetului Central al P.C.U.S. 
a încheiat examinarea celei 
de-a doua probleme de pe or
dinea de zi — cu privire la 
îndeplinirea planului de stat 
și a angajamentelor socialiste 
în ce privește producția și 
vînzarea către stat a produ
selor agricole și animaliere în 
anul 1960 și cu privire la mă
surile pentru dezvoltarea con
tinuă a agriculturii și a adop
tat o hotărîre corespunzătoare.

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.U.S. a fost aprobată în 
unanimitate de toți tovarășii 
care au luat parte la lucrări
le ei.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a 
ascultat raportul prezentat de 
M. A. Suslov cu privire la re

zultatele Consfătuirii repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești. Plenara 
C.C. aj P.C.U.S. a adoptat o 
hotărîre în această problemă.

Hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.U.S. vor fi publicate în 
presa sovietică.

Plenara C.C. al P.C.U.S. 
a ales ca membri suple- 
anți ai Prezidiului Comite
tului Central al P.C.U.S. pe 
G. I. Voronov, secretar al co
mitetului regional Orenburg 
al P.C.U.S., și pe V. V. Grișin, 
președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din 
U.R.S.S.

Cu aceasta, plenara C.C. al 
P.C.U.S. și-a încheiat lucră
rile.

Vești din țara
constructorilor comunismului

Construirea 
celei de»a trea părți 

a Canalului Kara-Kum
e fac pregătiri în ve
derea construirii ce
lei de-a treia părți a 

Canalului Kara-Kum in 
lungime de 360 km (lun
gimea totală a canalului va 
fi de 820 km).

Cea de-a treia parte a 
acestei construcții va iriga 
și va alimenta cu apă o 
parte din pămînturile oa
zei Tedjen și șesul din re
giunea munților Kopet- 
Dag, unde vor fi irigate 
alte 85.000 de hectare și se 
va îmbunătăți considerabil 
aprovizionarea cu apă a 
peste 15.000 ha.

In total, in zona canalu
lui vor fi valorificate peste 
200.000 de hectare datorită 
sistemului de irigare prin 
scurgere liberă.

De pe pămînturile valo
rificate se vor putea obține 
anual aproximativ 100.000 
tone de bumbac, peste

450.000 tone de plante fura
jere, 100.000 tone de legu
me și pepeni, 60.000 tone 
de fructe și struguri.

Cea de-a treia parte a 
Canalului Kara-Kum înce
pe de la lacul de acumu
lare Hauzhan, care se con
struiește în prezent. Por
nind de aici, el va traversa 
rîul Tedjen și, trecînd prin 
șesul din regiunea munților 
Kopet-Dag, va ajunge la 
Așhabad, capitala Turkme- 
niei. In raionul Așhabad 
vor fi construite două 
lacuri de acumulare, fieca
re cu o capacitate de zeci 
de milioane de metri cubi.

Constructorii vor excava 
și vor strămuta peste 150 
milioane metri cubi de pă- 
mînt, vor turna peste 
260.000 metri cubi de be
ton, vor construi un pod 
de cale ferată și cîteva po- 
duri-autostrăzi.

LA ANKARA

Vernisajul Expoziției 
de artă plastică 
a R. P, Romîne

ANKARA 18 (Agerpres). —
La 17 ianuarie a avut loc în 
sala de expoziție a Facultății de 
litere, istorie și geografie a U- 
niversității din Ankara, vernisa
jul Expoziției de artă plastică 
contemporană romînă.

Printre cei prezenți au fost 
Ihsan Orgun, guvernatorul și 
primarul Ankarei, prof. A. O- 
bay, directorul general al Ar
telor frumoase din Ministerul 
Instrucțiunii publice, prof. Ke
mal Xetkin, rectorul Universi
tății din Ankara, R. Uluer, se
cretar general al Asociației pic
torilor din Ankara. Au luat 
parte de asemenea directori' ge
nerali și directori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Minis
terul Instrucțiunii Publice, pro
fesori, artiști plastici, critici de 
artă, ziariști. Au fost de față de 
asemenea ambasadorul R. P. Ro
mine la Ankara, N, Dinulescu, 
membrii ambasadei romine, re
prezentanți ai corpului diploma
tic din Ankara.

Ambasadorul Nicolae Dinules- 
cu a rostit o scurtă cwvîntare 
subliniind importanța expoziției 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă între popoarele din 
cele două țări.

Lsiînd la rindul său cur intui, 
A. Obay, directorul general al 
Artelor frumoase din Ministerul 
Instrucțiunii Publice, a subliniat 
că într-o perioadă relativ scurtă, 
relațiile culturale romîno-turce 
s-au lărgit. Vorbitorul a mențio
nat că inițiativa romînă de a 
organiza această expoziție des
chide drumul unor manifestări 
culturale de mare importanță 
care vor contribui la relațiile de 
pace și prietenie între cele două 
țări.

La Budapesta

Deschiderea celei de a 19-a sesiuni 
a Comisiei Dunării

BUDAPESTA 18 (Ager
pres). — La 18 ianuarie s-a 
deschis la Budapesta cea 
de-a 19-a sesiune ordinară a 
Comisiei Dunării. La lucră
rile sesiunii participă repre
zentanți ai Uniunii Sovietice, 
Romîniei, Bulgariei, Ungariei, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei și 
Austriei. La sesiune participă 
de asemenea ca observatori

reprezentanți ai Ministerului 
Transporturilor al R.F.G., ai 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa.

Sesiunea va discuta pro
blemele referitoare îndeosebi 
la îmbunătățirea continuă a 
navigației pe Dunăre. Ea va 
dura aproximativ două săp
tămâni.

In America Latină

Acțiuni de solidaritate 
cu poporul Cubei

NEW YORK 18 (Agerpres).— 
America Latină își exprimă 
solidaritatea cu poporul Cu
bei. Potrivit relatărilor Agen
ției Prensa Latina, Federația 
studenților din Brazilia va 
organiza, începând de la 1 
februarie, în întreaga țară, 
numeroase acțiuni în spriji
nul Cubei.

în orașul Colon din Panama 
a avut Ioc un mare miting în 
sprijinul revoluției cubane.

Intr-o declarație de solida
ritate cu revoluția cubană, 
Confederația Generală a 
Muncitorilor din fabrici din 
Bolivia subliniază că rupe
rea relațiilor diplomatice cu 
guvernul Cubei ar însemna 
renunțarea la principiul eli
berării popoarelor latino-ame- 
ricane.

Membrii Consiliului muni

cipal din partea partidului li
beral din orașul Tulua (Co
lumbia) au adoptat în unani
mitate o rezoluție în care 
cheamă guvernul Lleras Ca
margo să nu rupă relațiile 
diplomatice cu Cuba.

Luînd cuvântul în sprijinul 
revoluției cubane. prof. Ro
dolfo Errera de Ia Universi
tatea din Costa Rica a decla
rat la un miting organizat de 
Asociația prietenilor revolu
ției cubane că „în prezent 
Cuba este : în fruntea luptei 
pentru demnitatea națională, 
libertatea și bunăstarea po
poarelor din America Latină". 
El a chemat guvernul costari- 
can să nu cedeze presiunilor 
exercitate de Washington, 
care insistă asupra ruperii de 
către Costa Rica a relațiilor 
diplomatice cu Cuba.

Tratamentul neomenesc 
la care este supus M. Glezos
ATENA 18 (Agerpres). - 

După cum anunță ziarul 
„Avghi", un grup de deputați 
ai partidului E.D.A. a pre
zentat în parlament o inter
pelare adresată guvernului în 
legătură cu batjocurile la 
care este supus Glezos. Depu
tății au arătat că în timpul 
celor 13 ore cît a durat trans
portarea lui Glezos la Cha- 
nia (Creta) jandarmii au avut 
față de el o comportare inu
mană. Ei nu au permis să i 
se scoată nici pentru o clipă 
cătușele nici în timpul mesei, 
nici în timpul somnului și 
nici cînd Glezos se simțea 
prost din cauza bolii.

Deputății au cerut pedepsi
rea celor vinovați și încetarea 
batjocurilor la care este su
pus Glezos.

După cum anunță ziarul 
„Avghi“, recent autoritățile 
au arestat și intenționează să 
trimită în lagărul de concen
trare de pe insula Hagios 
Evstratios încă trei activiști 
ai Partidului E.D.A., printre 
care K. Likuris, cunoscut ac
tivist sindical, membru al 
Comitetului administrativ al 
partidului. Ziarul protestează 
cu hotărîre împotriva terorii 
dezlănțuite față de democra
ții greci.

Decernarea titlului de Erou al Muncii 
Socialiste colhoznicului Kambulat Tarciokov

'rintr-un Decret al Pre
zidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. s-a 

decernat titlul de Erou al 
Muncii Socialiste lui Kambu
lat Tarciokov, președintele 
colhozului „Lenin“ din 
R.S.S.A, Kabardino-Balkară, 
care a obținut în decurs de 
mulți ani recolte bogate de

porumb boabe, precum și 
semințe hibride de calitate 
superioară.

In cadrul Plenarei C.C. al 
P.C.U.S., intr-un® din repli
cile sale, N. S. Hrușciov a 
elogiat succesele obținute de 
Kambulat și de coI’-otuI pe 
care-1 conduce.

Primul șantier naval de mare altitudine 
din lume

Pe malul lacului Issîk- 
Kul (Kirghizia), la o 
altitudine de aproxi

mativ 2.000 metri deasupra 
nivelului mării, a început 
construcția primului șantier 
naval de mare altitudine din 
lume. In prezent se efec
tuează lucrări pentru adîn- 
cirea fundului și înălțarea 
malului. Aceste lucrări sint

necesare pentru ca primă
vara și vara cînd din munți 
se scurg în lac puternice to
rente de apă malurile joa
se ale lacului Issik-Kul să 
nu fie inundate și șantierul 
naval să poată funcționa în 
bune condițiuni.

Pe acest șantier naval se 
vor construi nave de mare 
tonaj.

Opinia publică franceză se pronunță 
pentru tratative cu guvernul provizoriu 

al Republicii Algeria

Aspect din timpul unei greve o 
muncitorilor de pe plantațiile de 
banane „Chiriqul Land Com
pany" din Panama — nume sub 
care se ascunde faimoasa Uni

ted Fruit Company.

„Legea unică" întîmpină opoziția 
întregului popor belgian

Lumumba predat 
teroriștilor lui Chombe

• REVOLTĂTOARELE CRUZIMI ÎMPOTRIVA PREMIERULUI CON- 
GOLEZ • AGENȚIA AMERICANĂ „ASSOCIATED PRESS" RECU
NOAȘTE SĂLBĂTICIILE COMISE DE JANDARMERIA DIN KA

TANGA • CRIMINALA NEPĂSARE A FORȚELOR O.N.U.

j gențiile de presă occiden-
/J tale au anunțat că mo- 

butiștii au transferat pe 
primul ministru al guvernului 
legal al Congoului, Patrice 
Lumumba la Elisabethville. 
In declarația publicată de „gu
vernul" lui Chombe, se spune 
că aceasta s-a făcut „întrucît 
închisoarea de la Thysville, 
din apropiere de Leopoldville, 
nu asigură garanții suficiente". 
Marionetele recunosc astfel în 
mod public că cele petrecute 
cu cîteva zile în urmă la 
Thysville n-au fost doar „ne
înțelegeri dintre soldați și ofi
țeri cu privire la soldă". .

Revolta de la Thysville a a- 
rătat șubrezenia poziției clicii 
trădătoare Mobutu—Kasavu- 
bu. Marionetele au intrat în 
panică în urma creșterii în 
întreaga țară a influenței e- 
xercitate de guvernul legal și 
în cele din urmă au hotărît 
mutarea lui Patrice Lumumba 
în Katanga. Ziarul „Daily Te
legraph" scrie că ei au hotă
rît această transferare deoa
rece „populația și trupele din 
provincia Leopoldville sînt pe 
cale de a trece de partea lui 
Lumumba". După cum anun
ță agențiile de presă la Leo
poldville și în împrejurimi 
continuă să aibă loc tulburări 
în rîndul polițiștilor și solda- 
ților. In cîteva tabere, arată 
agenția Reuter, au avut loc 
revolte ale soldaților împotri
va ofițerilor — unelte ale lui 
Mobutu.

Condițiile în care a fost 
transportat și tratamentul la 
care a fost supus cu acest pri
lej premierul Lumumba îm
preună cu alți fruntași politici 
sînt de-a dreptul monstruoa
se. Un martor ocular citat de

impasibile toate cele întâm
plate. Ele aveau altă misiune: 
„păzeau aeroportul".

Agenția citată relatează că 
cei torturați „nu cereau îndu
rare". Da, adevărații reprezen
tanți ai poporului congolez nu 
cereau îndurare de la călăi, ci 
îi înfruntau. Voința poporului 
congolez nu poate fi înfrîntă. 
Marionetele trebuie să înțe
leagă că va veni vremea cînd 
vor trebui să dea socoteală po
porului de toate bestialitățile 
săvîrșite și că atunci va fi 
prea tîrziu și inutil să-și cea
ră iertare. Totodată comanda
mentul trupelor O.N.U. din 
Congo n-ar trebui să uite că 
se află acolo la chemarea gu
vernului legal al lui Patrice 
Lumumba și că cea mai ele
mentară datorie a sa este de 
a asigura reinstituirea legali
tății în Congo.

• •
Pe teritoriile con
goleze stăpînite de 
bandele lui Mobu
tu, foametea face 
ravagii. Fotografiile 
noastre înfățișează 
copii din pro
vincia Kasat pe
care foametea i-a 
mutilat în chip 

groaznic.

(Din ziarul „La 
Tribune de Ge
neve"). .

• •
agenția americană „ASSOCIA
TED PRESS" relatează cu pri
vire la sosirea lui Lumumba
pe aeroportul din Elisabethvil
le următoarele : „A fost un 
spectacol revoltător. Lumum
ba și ceilalți doi prizonieri au 
fost tîrîți cu brutalitate din 
avion. Ei au fost legați cu 
sfoară unul de celălalt și lip
siți de libertatea de-a se miș
ca".

In continuare se arată că 
brutele lui Chombe „i-au lo
vit timp îndelungat. Lumum
ba și ceilalți doi au căzut la 
pămînt și au fost bătuți ast
fel cu bastoanele de cauciuc, 
loviți în obraz cu patul puști
lor. cu cizmele și cu pumnii. 
Jandarmii i-au lăsat să zacă 
cîteva minute, iar apoi au re
luat loviturile. O oficialitate a 
aeroportului a declarat : „A 
trebuit să mă întorc, nu mai 
puteam suporta această sce
nă*.

Intr-adevăr e vorba de o 
scenă zguduitoare prin tragis
mul ei. Ea arată de ce cruzimi 
sînt în stare trădătorii po
porului congolez care au în
trecut orice limită. Ea mai a- 
rată totodată slăbiciunea a- 
cestor călăi urîți de popor, 
care încearcă să-și impună do
minația prin asemenea mij
loace teroriste tocmai pentru 
că poporul îi respinge.

După cum relatează agen
ția „ASSOCIATED PRESS" la 
sosirea lui P. Lumumba pe ae
roportul din Elisabethville se 
aflau soldați ai forțelor O.N.U. 
Agenția arată că aceștia „pă
zeau aeroportul". Maltratarea 
premierului a avut așadar loc 
chiar sub ochii trupelor O.N.U. 
Acestea n-au schițat însă nici 
un gest pentru apărarea lui. 
„Căștile albastre" au privit

Trupele guvernului legal congolez
au capturat un grup 

de intervenționiști belgieni
CAIRO 18 (Agerpres). — 

TASS transmite: Generalul 
Victor Lundula. comandantul 
armatei naționale congoleze, a 
adresat președintelui Consiliu
lui de Securitate și reprezen
tanțelor țărilor Asiei și Afri
cii la O.N.U. telegrame în care 
informează că subunități ale 
armatei naționale au luat pri
zonieri opt soldați belgieni 
care au pătruns pe teritoriul 
congolez din Ruanda Urundi.

La interogatoriul de la Stan
leyville, arată ziarul „Al Ah
ram", prizonierii au arătat că 
servesc in unitățile belgiene 
din forțele armate NATD. 
dislocate în Germania occiden
tală

Informi nd pe președintele 
Consiliului de Securitate și pe 
reprezentanții țărilor afro-a- 
siatice la O.N.U. despre acest 
fapt, generalul Lundula ii roa
gă să adopte toate măsurile 
necesare pentru a pune capăt

acțiunilor agresive ale puteri
lor imperialiste în Congo.

LEOPOLDVILLE 18 (Ager
pres). — Guvernul Marocului 
a comunicat comandamentului 
trupelor O.N.U. din Congo că 
este inadmisibil ca soldații 
marocani din Congo să fie fo
losiți pentru a lupta împotri
va insurgenților din tribul 
Baluba și împotriva detașa
mentelor armate care sprijină 
guvernul Lumumba—Gizenga 
și crre au restabilit nu de 
mult puterea legală în Karsa- 
ga de nord.

Potrivit corespondentul.-, 
din LeopodvUle al agenție-. 
Taniug un membru ncroeix 
al Comisiei de conciliere a 
O.N.U. in Congo, t-a comuni
cat lui Dayal, reprezentant-Z 
secretarului general al OA'-U. 
în Congo, că guvernul Maro
cului continuă să considere 
guvernul Lumumba drept gu
vernul legal al Republicii 
Congo.

Ultima conferința de presa 
a președintelui Eisenhower

PARIS 18 (Agerpres). — De
clarația guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria că este gata 
să ducă tratative cu guvernul 
francez cu privire la încetarea 
focului și garantarea realizării 
dreptului poporului ajgerian la 
autodeterminare a insuflat forțe 
noi francezilor oare se pronunță 
pentru încetarea imediată a răz
boiului colonialist Conducerea 
Uniunii sindicatelor din Depar
tamentul Sena (regiunea Paris) 
a îndemnat pe toți oamenii mun-

----•---- ------ - 

colaborarea dintre 
cineaștii sovietici 

ți străini
MOSCOVA 18 (Agerpres).— 

TASS transmite: Ziarul ,^o- 
veiskaia Kultura" relatează 
că cineaștii sovietici duc tra. 
tative cu cineaștii francezi și 
englezi pentru turnarea fil
mului „Spărgătorul de nuci" 
după baletul lui Ceaikovski. 
Cunoscutul dirijor american 
Leopold Stokowski și-a expri
mat dorința de a participa 
activ la realizarea filmului.

Anul acesta cineaștii din 
U.R.S.S. și dintr-o serie de 
alte țări lucrează împreună 
în vederea turnării unor fil
me. Recent a fost realizat fil
mul sovieto-francez ..Leon 
Garrosse își caută prietenul 
Un film va fi realizat după 
un scenariu al ziaristului 
Pierre Courtade care demască 
uneltirile revanșarzilor vest- 
germani, ațîțători la război.

In cUrînd va începe turna
rea filmului sovieto-indian 
„Poemul celor două inimi" 
după cartea „Komde și Ma 
danu“ de Bedil.

Ziarul arată că cineaștii 
sovietici vor colabora cu re
gizorul italian Giuseppe de 
Santis și cu scriitorul ame
rican Michael Wilson, care 
intenționează să scrie un sce
nariu pe bază noului său ro
man „întâlniri pe meridiane"

cii să intensifice lupta pentru 
pace în Algeria. „Oamenii mun
cii din Paris oare în cadrul re
ferendumului au spus „nu“, se 
arată în apel, pot și trebuie să 
determine guvernul să înceapă 
tratative ou guvernul provizo
riu al Republicii Algeria. Clasa 
muncitoare din Franța trebuie 
să-și strîngă rîndurile și să lupte 
pentru ca guvernul să accepte 
calea tratativelor".

Conducerea Uniunii republi
canilor progresiști a îndemnat de 
asemenea să se înceapă imediat 
tratative cu privire la încetarea 
războiului istovitor pentru Fran
ța. Subliniind importanța ini
țiativei guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, Uniunea 
republicanilor progresiști decla
ră : „guvernul francez trebuie 
să se folosească de această posi
bilitate de a pune capăt războ
iului din Algeria. Forțele păcii 
trebuie să acționeze acum mai 
activ ca oricînd pentru a exer
cita o influență hotărâtoare a- 
supra guvernului francez".

MOSCOVA. — La 18 ianuarie 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit delegația Asociației 
,Japonia--U.R.S.S.“ condusă de 
deputatul Mațumoto, președinte
le conducerii Asociației. Intre 
N. S. Hrușciov și membrii de
legației a avut loc o convorbire.

MOSCOVA. - Cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani de la 
naștere acad. Ivan Petrovski. 
rectorul Universității de stat 
„Lomonosov" din Moscova, a 
fost decorat cu Ordinul Lenin 
pentru merite deosebite în 
dezvoltarea matematicii și 
pregătirea specialiștilor cu 
înaltă calificare pentru eco
nomia națională.

TOKIO. — După cum anun
ță posturile de radio japone
ze, la 16 ianuarie în prefec
tura Niigata a căzut din nou 
o ninsoare abundentă.

Conferința 
marionetelor 

americane

MANILA 18 (Agerpres). — 
Agenția Reuter transmite că 
la 18 ianuarie în capitala Fi- 
lipinelor s-a deschis confe
rința miniștrilor Afacerilor 
Externe ai Vietnamului de 
sud, Coreei de sud, Filipinelor 
și reprezentantul clicii cian- 
kaișiste.

După cum s-a mai anunțat, 
participanții la conferință, 
care se desfășoară în cel mai 
strict secret, urmează să ia în 
discuție situația din Laos și 
crearea unui nou bloc militar 
aservit Statelor Unite în re
giunea Asiei de sud-est.

Inițial la această conferință 
au fost invitați miniștrii Afa
cerilor Externe din opt state, 
dar, după cum s-a aflat la 
Manila, guvernele Pakistanu
lui, Tailandei, Japoniei și Fe
derației Malaya au hotărît, 
pentru motive diferite, să 
nu-și trimită reprezentanții în 
Filipine.

BRUXELLES 18 (Agerpres). 
In Senatul belgian a început 
discutarea legii unice și, du
pă cum relata France Presse, 
„primul ministru Eyskens 
este hotărît să obțină fără în
târziere adoptarea ei“, desigur 
cu ajutorul aceleiași majori
tăți conservatoare catolico- 
liberale cu care a trecut le
gea prin Cameră. Prăpastia 
care desparte această majori
tate falsă de adevărata majo
ritate a poporului belgian s-a 
vădit cu o forță uriașă în cele 
30 de zile de grevă care au 
zguduit profund întreaga via
ță politică a țării. înseși zia
re de dreapta au recunoscut 
că această lege pe care Eys
kens vrea s-o impună, întîm
pină opoziția întregului popor.

In ce privește menținerea 
ordinii, bilanțul tragic al săp- 
tămînilor de grevă este grăi
tor : trei morți, sute de răniți, 
nenumărate persoane moles
tate Și arestate. Poliția și 
jandarmeria mobilizate în 
număr uriaș împotriva greviș
tilor au atacat cu brutalitate 
persoane neînarmate împotri
va cărora au folosit nu numai 
furtunurile de apă, dar și gre
nadele cu gaze lacrimogene și 
armele de foc. în ultimele 
zile telegramele sosite din

In orașul Nagaoka intr-o 
singură noapte grosimea stra
tului de zăpadă a ajuns Ia 
2,10 m, iar în orașul Takada 
— 2,50 m.

MOSCOVA. - La 17 ianua
rie, în urma tratativelor co
merciale sovieto-tumsiene a 
fost semnat la Moscova un 
protocol cu privire la livrări 
reciproce de mărfuri pe anul 
1961. Protocolul prevede spo
rirea schimbului de mărfuri 
între cele două țări cu 50 la 
sută în comparație cu nive
lul anului trecut.

BERLIN. — La Universita
tea „Humboldt" din Berlin

a avut loc solemnitatea de
cernării titlului Doctor Hono
ris causa, cunoscutului scri
itor sovietic Konstantin Fe
din.

PHENIAN. — La 17 ianuarie, 
la Phenian s-a deschis o expo
ziție de afișe din R. P. Ro
mînă. Au fost expuse aproxima
tiv 100 de afișe, care oglindesc 
realizările obținute de poporul 
romîn pe drumul construirii so
cialismului.

MANILA. - După cum a- 
nunță agenția United Press 
International, la 17 ianuarie 
în cartierul nordic dens popu
lat al portului Manila, a iz
bucnit un uriaș incendiu. In
cendiul a progresat rapid da
torită vintului puternic. Au 
ars peste 500 de case, mii de 
oameni au rămas fără adă
post. Se semnalează victime.

Belgia anunță că numeroși 
participanți fa demonstrațiile 
greviștilor arestați de către 
poliție au fost condamnați fa 
pedepse pentru delicte imagi
nare.

La 30 de zile după declara
rea acestei uriașe mișcări gre
viste, în trei din cele mai im
portante regiuni ale industriei 
grele belgiene — Louvriere, 
Liege, Charleroi — greva con
tinuă cu aceeași intensitate, 
paralizând cu totul activitatea 
economică a acestor regiuni. 
Deși în alte părți ale Belgiei 
munca a fost parțial reluată, 
sentimentul dominant al celor 
ce au participat la marea 
grevă este convingerea în jus
tețea obiectivelor ei, pentru a 
căror realizare lupta va con
tinua.

Greva studenților 
din Haiti continuă
PORT AU PRINCE 18 (A- 

gerpres). — Potrivit relatări
lor agenției Associated Press, 
greva studenților din Haiti, 
declarată în semn de protest 
împotriva samavolniciilor gu
vernului președintelui Duva
lier, continuă. Deși guvernul 
a amenințat cu represalii pe 
părinții studenților care nu se 
prezintă la cursuri, 80 la sută 
din studenți nu s-au prezentat 
la deschiderea cursurilor uni
versitare programată pentru 16 
ianuarie. In această situație 
guvernul a fost nevoit să facă 
unele concesii anulînd ordinul 
prevăzînd că studenții trebuie 
să obțină din partea poliției 
„adeverințe" că nu sînt comu
niști. Studenții cer însă și a- 
nularea celorlalte măsuri re
presive. Greva studențească a 
început la 20 noiembrie, după 
ce 20 de studenți au fost ares
tați sub acuzația că au distri
buit manifeste antiguverna
mentale.

Ziarul guvernamental „Haiti 
Journal" amenință intr-un ar
ticol pe studenți că în cazul 
cînd nu vor înceta greva gu
vernul „va recurge la mitra
lieră".

Situația
HANOI 18 (Agerpres). — 

După cum anunță Agenția 
Vietnameză de Informații, în- 
tr-un interviu acordat cores
pondentului postului de radio 
„Vocea Laosului". căpitanul 
Kong Le a condamnat cu 
asprime faptul că Statele U- 
nite au pus la dispoziția re
belilor șase avioane pentru 
bombardarea populației paș
nice neînarmate.

Bombardamentele aeriene 
care au cauzat pierderi neîn
semnate trupelor guverna
mentale și unităților de luptă 
ale Patet Lao, a spus căpita
nul Kong Le, au provoeat pa. 
gube materiale serioase si nu
meroase victime în rîndul 
populației civile.

Aceste acțiuni criminale, 
fără a submina cîtușî de pu
țin moralul trupelor guverna
mentale și unităților de luptă
ale Patet Lao, au stîrnit mî- 
nia și hotărîrea lor de a dis- 
truge pe rebeli.

„Avertizez din nou clica re
belă Fumi Nosavan, precum 
Și pe intervenționiștii ameri
cani și tailandezi, a subliniat 
căpitanul Kong Le. și declar 
că guvernul legal își rezervă 
dreptul de a recurge 1a orice 
măsuri în scopuri de autoapă
rare, inclusiv de a cere țări
lor prietene cu poporul lao
țian să ne acorde ajutor".

Răspunzând la o întrebare 
privind planurile pe viitor ale 
trupelor guvernamentale, că
pitanul Kong Le a spus : „In 
prezent încă n-am luat ho
tărîrea de a începe ofensiva 
împotriva orașului Luang 
Prabang, deoarece trebuie să 
avem grijă de siguranța rege
lui. Rog pe rege să ordone 
companiilor trupelor tailan-

WASHINGTON 18 (Ager
pres) — La 18 ianuarie la 
Washington a avut loc ultima 
conferință de presă a președin
telui Eisenhower care își încheie 
activitatea.

din Laos
deze, subunității armatei lui 
Cian Kai-și și trupelor arma
tei lui Ngo Dinh Diem, care 
staționează la Luang Pra- 
bang, ca acestea să pără
sească neîntârziat teritoriul 
Laosului, deoarece dacă vor 
continua agresiunea imperii, 
nentă împotriva Laosului ar
mata și poporul laoțian nu 
vor tolera acest lucru".

★

NEW YORK 18 (Agerpres). 
Corespondentul din Laos al a- 
genției Associated Press rela
tează că la 17 ianuarie la nord 
de Van Vieng a fost doborît 
unul din avioanele livrate de 
Statele Unite clicii rebele a lui 
Fumi Nosavan—Boun Oum.

Credincios politicii de pe po
ziții de forță, promovate de el, 
Eisenhower a declarat că State
le. Unite trebuie să fie puterni
ce și ferme în politica lor ex
ternă. în același timp, a afirmat 
el cu fățărnicie, nu trebuie să 
refuzăm să ducem tratative cind 
este vorba despre pace. Atunci 
însă cînd la sfîrșitul conferinței 
de prese, un corespondent a re
venit la această declarație a lui 
Eisenhower și l-a întrebat de 
ce in acest caz administrația re
publicană a S.U.A. a refuzat să 
participe la conferința pentru 
rezolvarea problemei laoțiene, 
propusă de Cambodgia, Eisen
hower a declarat că Statele fi
nite nu intenționează să ia par
te la o asemenea conferință .și 
că nimeni nu poate să le aducă 
acolo cu forța.

Răspunzînd la întrebările co
respondenților, Eisenhower a re
cunoscut că în anii in care s-a 
aflat la Casa Albă, Pentagonul 
a exercitat o influență uriașă a- 
supra politicii externe a S.U.A. 
Eisenhower a declarat că o mare 
dezamăgire ia fost pentru el 
eșecul partidului republican în 
alegerile prezidențiale.

Cuvîntarea lui Lothar Bolz 
la ședința Partidului Național 

Democrat din Germania
BERLIN 18 (Agerpres). — La 

ședința conducerii centrale a 
Partidului național democrat 
din Germania a luat cuvîntul 
președintele partidului, Lothar 
Bolz, ministrul Afacerilor Ex
terne al R.D.G. Consfătuirea de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și munci
torești, a spus L. Bolz, a con
stituit evenimentul cel mai în
semnat din ultimul timp. în 
hotărîrile Consfătuirii de la 
Moscova s-a oglindit întreaga 
experiență a luptei milioanelor 
de oameni ai muncii împotriva 
lipsei de drepturi, a asupririi 
sociale și a războiului.

L. Bolz a subliniat că în pre

zent sistemul mondial socialist 
constituie factorul hotăritor in 
dezvoltarea societății omenești, 

înfrînarea militarismului ger
man, se subliniază în continua 
re în raport, reprezintă sarcina 
de bază a poporului german. 
Calea spre rezolvarea problemei 
germane este încheierea Trata
tului de pace cu cele două sta
te germane, traducerea în viață 
în Germania a principiilor co
existenței pașnice ți crearea unei 
confederații naționale. Prin a-
ceasta, a declarat L. Bolz, ți
problema Berlinului occidental 
ar fi soluționată în întregime ți 
definitiv.
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