
Sa sporească aportul tineretului 
la îndeplinirea planului 

de stat pe anul 1961

Proletari din toate țările, uniți-văî

n anul care a tre
cut, tineretul pa
triei noastre, mo
bilizat de organi
zațiile U.T.M., sub 
conducerea orga
nizațiilor de par
tid, a contribuit

cu însuflețire Ia îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat, la 
dezvoltarea economiei și înflo
rirea patriei noastre socialiste. 
Recenta plenară a C.C. al 
U. T. M., care a analizat 
contribuția tineretului la în
deplinirea planului pe anul 
1960 și a dezbătut sarcinile ce 
revin organelor și organizații
lor U.T.M. privind mobiliza
rea tineretului la îndeplini
rea prevederilor planului de 
stat pe anul 1961, a relevat 
faptul că a crescut experien
ța organizațiilor U.T.M. atit 
din industrie rit și din agri
cultură in mobilizarea mai 
activă a tineretului la înde
plinirea sarcinilor trasate de 
partid întregului nostru po
por.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sute de mii de tineri 
muncitori au participat cu en
tuziasm, alături de toți oa
menii muncii, la Întrecerea 
socialistă organizată de sin
dicate. Marea majoritate a 
brigăzilor de producție ale ti
neretului au organizat mai 
bine munca tinerilor, au con
tribuit la îndeplinirea sarci
nilor de producție ale între
prinderilor, la îmbunătățirea 
calității produselor, la creș
terea productivității muncii 
și reducerea prețului de cost, 

îndrumate de organizațiile 
U.T.M., folosind ajutorul con
ducătorilor secțiilor și atelie
relor, posturile utemiste de 
control au pus mai mult în 
centrul activității lor grija 
pentru obținerea unor produ
se de calitate, pentru desco
perirea și valorificarea rezer-

velor interne ale întreprinde
rilor, pentru întărirea disci
plinei tinerilor in producție.

împreună cu organizațiile 
sindicale si conducerile în
treprinderilor, organizațiile 
U.T.M. au acordat mai multă 
atenție ridicării calificării 
tineretului. A crescut de ase
menea numărul tinerilor a- 
trași în mișcarea de inovații 
ca și aportul acestora la re
zolvarea diferitelor probleme 
ridicate de procesul de pro
ducție.

Mai multă atenție au acor
dat organizațiile U.T.M. mun
cii tinerilor de pe șantiere. La 
construirea fabricilor de za
hăr de Ia Luduș și Bucecea 
și la cuptorul Martin de 400 
de tone de la Hunedoara, 
mobilizați de organizațiile 
U.T.M., tinerii și-au adus un 
aport important la darea in 
funcțiune înainte de termen a 
acestor obiective.

La marile succese obți
nute de oamenii muncii 
de la sate, sub conducerea 
partidului, in transformarea 
socialistă a agriculturii, in 
întărirea economico.organiza- 
torică a gospodăriilor agrico
le colective, în creșterea 
rentabilității gospodăriilor a- 
gricole de stat și îmbunătăți
rea calității lucrărilor efec
tuate de S.M.T. un aport în
semnat și-a adus și tineretul. 
Pe baza angajamentelor lua 
te, tinerii au transportat și 
împrăștiat pe cîmp importan
te cantități de îngrășăminte 
naturale, au redat agriculturii 
și au amenajat pentru irigații 
mari suprafețe de pămînt.

Preocupate de sporirea con
tribuției tineretului la dez
voltarea sectorului zootehnic, 
la creșterea productivității a- 
nimalelor, organizațiile de 
bază U.T.M. din G.AC. și 
G.A.S. au recomandat consi
liilor de conducere ale gos.

In mijlocul... iernii.

podăriilor colective și de stat 
numeroși tineri care să lu
creze în sectorul zootehnie. 
Totodată, pentru asigurarea 
unei baze furajere bogate și 
consistente, prin contribuția 
tineretului au fost insilozate 
importante cantități de fu
raje.

Ca o expresie a înaltului 
lor patriotism, a creșterii con
științei politice, tinerii din 
patria noastră au obținut noi 
și importante succese in mun
ca patriotică. Cei aproape 
1.200.000 tineri cuprinși în bri
găzile utemiste de mun
că patriotică au partici
pat la numeroase acțiuni de 
interes obștesc : la lucrări de 
construcții industriale, de 
construcții de locuințe și așe
zăminte culturale, la înfru
musețarea orașelor Și sa
telor patriei. Ia colectarea 
metalelor vechi.

Aceste rezultate reflectă 
însuflețirea și entuzias

mul cu care tineretul, însușin- 
du-și politica partidului, luptă 
pentru aplicarea ei în viață, ele 
dovedesc, așa cum a arătat to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la cel de-al IlI-Iea Con
gres al partidului că: „Alături 
de întregul popor muncitor, 
minunatul tineret al patriei 
noastre participă cu entu
ziasm la lupta pentru dezvol
tarea economiei și culturii, 
aducând o contribuție de preț 
Ia obținerea tuturor victoriilor 
noastre".

Plenara C.C. al U.T.M., dez- 
bătind în spirit critic și auto
critic activitatea organizațiilor 
U.T.M.. și-a exprimat con
vingerea că tineretul poate 
să aducă în acest an o contri
buție mai importantă la 
dezvoltarea economiei națio
nale, la realizarea mărețelor 
sarcini pe care partidul Ie 
pune in fața întregului nostru 
popor.

în expunere la Plenara CC. 
al P M R din 31 octombrie—1 
noiembrie ISoO. tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej ară
ta că : „In centrul obiective
lor întrecerii socialiste trebuie 
să stea problemele legate de 
o calitate superioară a pro
ducției, care să aducă colec
tivelor. din fiecare întreprin
dere o înaltă apreciere pentru 
produsele livrate".

Dezbătînd sarcinile trasate 
de partid, Plenara C.C. al 
U.T.M. a stabilit ca sporirea 
eforturilor la îmbunătățirea 
continuă a calității producției 
să constituie preocuparea per 
manentă a organizațiilor 

U.T.M., a brigăzilor de pro
ducție ale tineretului din fa
brici și uzine, de pe șantiere. 
Plenara C.C. al U.T.M. a pus 
în fața fiecărui utemist sar
cina de a lupta pentru a nu 
da nici un rebut peste coefi
cientul admis.

Acest lucru cere din partea 
fiecărui tinăr o mai bună or
ganizare a muncii, ridicarea 
permanentă a calificării pro
fesionale. în acest sens, orga
nizațiile U.T.M. pot iniția nu
meroase acțiuni educative 
care să dezvolte în rîndul ti
nerilor sentimentul de răs
pundere pentru munca pe 
care o fac, sentimentul de

„Scinteia tineretului1*
(Continuare in pag. 3-a)
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La Combinatul siderurgic Hunedoara

În 20 de zile — 26 inovații
Printre primele inovații a- 

plicate în acest an în produc
ție la Combinatul siderurgic 
Hunedoara este și cea reali
zată de un colectiv de oțelari 
în frunte cu maistrul Ștefan 
Tripșa, Erou al Muncii Socia
liste, propus de curînd candi
dat al F.D.P. pentru alegerile

de deputați în Marea Aduna
re Națională. Această inova
ție constă în scurtarea timpu
lui de reparații la cald ale 
vetrelor de la marele cuptor 
Martin, prin arderea superfi
cială a stratului de minereu 
așezat în vatră. Ea asigură 
obținerea unui spor însemnat

TINERE CONDEIE

CÎNTEC
PENTR U PA TRIE

Am pași destui să bat pămintul țării 
Să fiu și-aici și-n dunga depărtării 
Ca tot ce văd s-adun mereu și iarăși 
In tot mai plinul inimii tezaur.

Mă afiu-n munți, mi-s brazii ’nalți tovarăși 
M-ctrag filoanele adinei de aur.
Mă aflu și în treptele de dealuri 
Cu cei ce string seînteie cu seînteie 
Din ale riurilor repezi valuri 
S-arunce sub tavane — curcubee.

Pe sonde sui ca-n arbori ce rodesc
Ale țițeiului lichide fructe, 
Cînd din adîncuri seva și-o pornesc 
Prin rădăcini imensele conducte.
Prin cimpurile unde totdeauna 
Cind vine, vintul își azvîrle friul, 
Unde cu cumpenile mingii luna, 
încarc și eu în camioane griul. 
Și glasul viitorului mă cheamă 
S-ascult din noi furnale gălățene 
— Am biruit I - în prima telegramă 
Transmisă-n toată țara de sirene. 
Romantic și lucid in dăruire 
iubesc aceste proaspete meleaguri 
Și-n ele cu statornica-mi iubire 
Mă risipesc ca purpura în steaguri.

ADRIAN PAUNESCU

de producție, îmbunătățirea 
calității oțelului și realizarea 
unei economii în valoare de 
peste un milion lei.

Modificarea acționării huse
lor la cuptorul cu propulsie 
de la laminorul de 650 mm, 
scurtarea timpului de lucru 
la fierăstrăul de tăiat la cald 
de la acest laminor, mașina 
reglabilă de confecționat bo
bine pentru materiale electri
ce, se numără de asemenea, 
printre inovațiile aplicate de 
curînd. In primele 20 de zile 
ale acestui an la Combinatul 
siderurgic Hunedoara au fost 
aplicate în producție 26 de 
inovații.

(Agerpres)

Muncitor

Fiecare tînăr— 
într-o formă 
de ridicare 
a calificării!

Duminică 22 ianuarie 1961

Tinerii Ștefan Miron, strungar și Constantin Toderiță, reglor de 
la Fabrica de rulmen: din Biriod, verifică împreună calita
tea inelelor de ru'~e-: prelucrate. Este un procedeu bun folo
sit de acești doi tine- pentru asigurarea unor produse de ca

litate superioară.înfrumusețează
Foto : V. NICOLAE

Șl

Telegrama
Către

Comitetul Central al Partidului Comunist Italian
Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a întemeierii Parti
dului Comunist Italian, Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn vă trimite dv. și tuturor comuniștilor italieni 
un salut frățesc și cele mai calde felicitări.

Partidul Comunist Italian a stat cu cinste în fruntea luptei 
pentru interesele vitale ale clasei muncitoare și ale întregului 
popor, a jucat un rol hotărîtor în obținerea victoriei mișcării 
antifasciste și de rezistență a forțelor democratice și patriotice 
din Italia. Sub conducerea Comitetului său Central, în fruntea 
caruia se află de peste trei decenii tovarășul Palmiro To
gliatti, Partidul Comunist Italian a devenit un puternic partid 
de masă, cea mai influentă forță politică a țării.

Partidul Muncitoresc Romîn, întregul nostru popor urmă
resc cu un sentiment de frățească solidaritate activitatea neo
bosită a comuniștilor italieni în vederea înfăptuirii unității cla
sei muncitoare, mobilizării celor mai largi mase ale poporului 
la lupta pentru dezvoltarea democratică a Italiei, pentru liber
tate și progres social

împreună cu celelalte partide comuniste și muncitorești, 
Partidul vostru își aduce întreaga contribuție la întărirea con
tinuă a coeziunii mișcării comuniste mondiale sub steagul atot
biruitor al marxism-leninismului, militează consecvent pentru 
pace și colaborare între popoare.

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn urează 
gloriosului Partid Comunist Italian noi succese în lupta pentru 
triumful cauzei nobile a păcii, democrației și socialismului.

Trăiască Partidul Comunist Italian — avangarda încercată 
a clasei muncitoare italiene !

Trăiască unitatea mișcării comuniste internaționale !
Trăiască prietenia dintre poporul romîn și poporul italian !

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI MUNCITORESC ROMÎN

Studenții clujeni în examene
orașele

satele regiunii■ I Seara, la căminul cultural

aseme-
din întreaga țară, 
perioada examene -

80 de studenți din

Suceava
La căminul cul

tural din comuna 
Lăceni, raionul A- 
lexandria. formați
ile artistice de a- 
matori repetă seară

a poporului nostru 
cum sînt: 
plaiurile
„Hora colectiviști, 
lor" etc.

Nu se lasă mai

„Peste 
țării",

frumusețare a satelor și oFa- de seara P^tru a prejos nici echtpa 
-1 prezenta m cinstea de dansuri. Jocu-
șelor regiunii Suceava a luat 
în ultimii ani o mare am
ploare. Deputății au mobili
zat la aceste acțiuni un mare 
număr de cetățeni care au 
contribuit la crearea de noi 
parcuri și spații verzi, la pa
rarea de străzi și la ridicarea 
a numeroase edificii cultu
rale.

• Cu sprijinul țăranilor 
muncitori, sfaturile populare 
au construit în ultimii 4 ani, 
în satele și comunele regiu
nii, 655 de clădiri de interes 
obștesc 133 de școli de 4 și 7 
ani, 145 cămine culturale, nu
meroase dispensare, case de 
naștere etc.

• De asemenea au fost elec
trificate și radioficate nume
roase localități. Cetățenii din 
satele și comunele regiunii au 
contribuit, anul trecut, la lu
crările de interes, obștesc cu 
peste 19 milioane lei.

• Acum țăranii muncitori, 
împreună cu deputății, folo
sesc perioada de iarnă pentru 
pregătirea materialului nece
sar noilor construcții ce vor 
începe în primăvară. In co
muna Frasin, de pildă, au fost 
transportate pentru construc
ția noii școli de 7 ani peste 
100.000 de cărămizi ș> 250 mc 
de balast; în comunele Șarul 
Dornei și Dorna Arini se pre
gătește prin muncă patrioti
că, lemnăria 
strucției unui 
și unei școli.

necesară con- 
cămin cultural

(Agerpres)

alegerilor de depu
tați un nou pro
gram.

Corul format din 
40 de persoane a 
inclus în reperto
riul său cântece ce 
exprimă bucuria 
pentru viața nouă

rile Bugeacul, Sîr- 
ba în trei ciocane. 
Floricica, vin să 
îmbogățească re
pertoriul echipei. 
Tinerii dansatori, 
colectiviștii Ion P. 
Badea, Rizea Pe
treacă, Ilie Mihăilă

precum și ceilalți 
dansatori repetă cu 
seriozitate pentru a 
executa jocurile cu 
adevărată măie
strie.

;j Din 
artistic
sește 
mația i
care va 
piesă ce 
ză 
trecut.

ansamblul 
îip- 
for- 

teatru

. -nu 
nici 
de 
prezenta o

: satirizea- 
alegerile din

D. IRINA
funcționar

Studenții din Cluj 
nea celor 
se află în 
lor.

Din cei
anul V al Facultății de me
canică a Institutului politeh 
nic, 62 au obținut, la primele 
patru examene, numai note 
de 9 și 10. In carnetul stu
denților bursieri) Vasile Boz- 
bici, Petru Ciot, loan Tritean 
și ale altora de la Institutul 
politehnic au fost înscrise 
pînă acum numai note de 10. 
Majoritatea studenților din 
anul V al Facultății de agro
nomie și zootehnie a Institu
tului agronomic „Dr. Petru

Groza“, s-au prezentat la se
siune bine pregătiți; ei au 
primit la examenele de eco
nomie agrară și îmbunătățiri 
funciare note între 8 și 10. 
Studenții Vasile M. și Czako 
Francis, foști muncitori, au 
obținut la examenul de prac
tică agricolă nota 10.

Note bune și foarte bune 
au obținut și studenții din 
anul IV al Facultății de chi
mie a Universității „Babeș- 
Bolyai", precum și studenții 
anului V al Facultății de far
macie a Institutului medico- 
farmaceutic.

(Agerpres)

Prin Săvineștiul de azi
POSTUL DE CORESPONDENȚI 
„SCINTEIA TINERETULUI" NE 

DE LA SAVINEȘTI

VOLUNTARI Al ZIARULUI 
PREZINTĂ LOCURI Șl OAMENI 
DIN ANII ACEȘTIA.

â cum cițiva ani, pe pămin- 
turile moldovene din 
Valea Bistriței, cite un 

călător ce trebuia să străbată 
drumul dintre satele Săvi
nești și Dochia abia se mai 
zărea pe timpul împestrițat 
de o vegetație 
bălării de 
tins de la 
Pietricica 
spre zare, 
Buhușului.

O liniște copleșitoare stă
ruia deasupra acestui petec 
uriaș de pămînt, îneît Săvi- 
neștiul de astăzi nici măcar în 
ceasurile de răgaz din adincul 
nopții nu i se mai aseamănă.

Liniile arhitecturale ale clă
dirilor industriale, zvelte, de 
la Săvinești și Roznov, se im
pun să fie privite stăruitor și 
cu migală. Dincolo de ele, a- 
gregate de oțel de tot felul: 
motoare, coloane de distilare, 
compresoare, mii de conducte, 
mașini textile, aici la uzinele 
de relon și ceva mai departe 
la Combinatul de îngrășămin
te azotoase de la Roznov, uria
șele turnuri de răcire, cele de 
granulare și atîtea altele...

înțesată de 
toate soiurile, în- 

picioarele muntelui 
pînă hăt, departe, 

spre depresiunea

Stîlpii de înaltă tensiune brăz
dează timpul. Coloanele de 
lactamă strălucesc ca o feerie 
de argint sub lumina lămpilor 
fluorescente.

E doar o sumară enumerare 
a unei mici părți din inven-

acoperișuri străjuiesc antenele 
de televiziune. Intr-una din 
vile locuiește operatoarea tex
tilistă Hornoiu Aurelia. în ’53 
la Hunedoara a cunoscut 
un tînăr excavatorist. După 
cinci ani, acesta a fost 
transferat la grupul de 
șantiere Săvinești. A urmat 
un lung schimb de scrisori.

numărau ca vîrstă medie nu 
mai mult de 22 de ani. Pri
mele întâlniri, primele visuri, 
primele iubiri. Electricianul 
Buleu Vasile s-a căsătorit nu 
de mult. Și el și soția lucrea
ză la uzina de relon. Prin gri
ja partidului la fel ca mulți 
alți tineri și ei au primit re
cent un apartament în cvar
talul ngilor blocuri din Pia
tra Neamț.

CONCURSUL NOSTRU
tarul cu care Săvineștii dau 
fluviului economic al patriei 
bogății ieșite din mîinile har
nice ale celor ce 
din ce colț: 
— își spun 
neșteni.

indiferent 
al țării au venit 
cu mîndrie săvi-

★

S-au schimbat locurile pe 
aici. Odată cu ele și oa
menii. Despre cîțiva, cu 

toții tineri, vor vorbi rîndurile 
ce urmează.

O șosea, alunecînd dincolo 
de calea ferată. Ceva mai în
colo vile și blocuri, împrăștie 
în jur un colorit policrom. Pe

Apoi, Aurelia s-a hotărît. A 
venit și ea pe șantier. S-au 
căsătorit. A intrat la fabrica 
de relon. A muncit mult, s-a 
calificat... Azi, Hornoiu Aure
lia operatoare textilistă, se
cretara 
schimb, 
ducție.

Ca și
neri și-au găsit aici adevărata 
lor chemare, devenind oameni 
de nădejde ai uzinei.

organizației U.T.M. pe 
este fruntașă în pro-

ea, zeci și zeci de ti-

Primele mașini, primele 
construcții, primii oameni ce

Fostul strungar Krițer Ma
rin de la Reghin, conduce azi 
cea mai modernă instalație, 
complet automată din secția 
firelor poliamidice. A învățat 
cu dîrzenie. A urmat faculta
tea, pe care a absolvit-o după 
cîțiva ani. Inginer, elaborează 
sisteme pentru protecția re
leelor electronice de la ames- 
tecătoarele de lactamă. în pre
zent lucrează la o inovație în 
legătură cu urmărirea și în
registrarea vidului dintr-o

ION CIUTACU 
tehnician mecano-energetic

CARMEN VORNICU 
inginer

MIHAI IORDACHE 
tehnician constructor

(Continuare în pag. 3-a)

Pe peronul gării Băneasa, in seara zilei de 2Q januorie, la piecc'ec oaspeților bulgari spre oatrie. Tovarăș i Todo- Jivkov, Anton lugov și Dim’rtăr Ganev, împreună cu tovarășii Gheorghe 
Gheorglifu-Dej, Chivu Stoica, io» Gheorghe Maurer și c<ți conducători de partid și de stat



FJFCARE TlNĂR-ÎNTR-O FORMĂFA

R1DIC4fa ' ▲ LIFICĂRII !
Una dintre sarcinile principale pe cajre cel 

de-al IH-lea Congres ai partidului le a pus 
în fața oamenilor muncii este aceea de a 
îmbunătăți în permanență calitatea produse
lor, de a ridica tot mai mult prestigiul mărcii 
de fabrică.

Ca să îndeplinești sarcina de a realiza nu
mai produse de calitate superioară, ca să 
conduci cu pricepere utilajele de mare teh
nicitate cu care sint înzestrate fabricile și 
uzinele patriei noastre, să stăpinești și să fo
losești cuceririle tehnicii și științei trebuie 
să înveți, să-ți perfecționezi continuu pregă
tirea profesională.

Dezbătînd sarcinile trasate de partid, Con
gresul al Ill-lea al U.T.M. a pus în fața or
ganizațiilor U.T M. sarcina de a îndruma pe 
fiecare tînăr spre cea mai potrivită formă de 
ridicare a calificării profesionale, astfel incit 
fiecare muncitor, inginer și tehnician să în
vețe zi de zi. în mod organizat.

Experiența a dovedit că acolo unde există 
preocupare pentru ca fiecare tînăr să învețe, 
organizațiile U.T.M. sub conducerea organi
zațiilor de partid găsesc forme diferite potri 
vit nevoilor producției și cunoștințelor tine
rilor iar acest lucru se răsfrînge în munca, 
în succesele pe care el ie obține în produc
ție. Principala formă de ridicare a calificării

profesionale o constituie cursurile de ridicare 
a calificării. Programele, lecțiile acestor 
cursuri, legate puternie de nevoile curente 
ale producției, ii ajută pe tineri să-și îmbo- 
gățească cunoștințele profesionale. Nu toți 
tinerii pot fi însă incadrșți in aceste cursuri. 
Unii sint ingineri sau maiștri, urmează școli 
serale, se pregătesc să devină maiștri, sau au 
absolvit cursuri de ridicare a calificării pro
fesionale Și aceștia trebuie să se perfecțio
neze, să cunoască ce este nou în meseria lor. 
Iată de ce sub conducerea organizațiilor de 
partid, organizațiile U.T.M. în colaborare cu 
comitetele sindicale și cabinetele tehnice au 
găsit și folosit cu succes o gamă largă de 
forme care să sprijine ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor.

în pagina de față sint prezentate cîteva 
din aceste forme, așa cum sint ele aplicate 
in diferite fabrici și uzine. Aceste forme in
teresante pot fi aplicate și în alte între
prinderi dar aceasta nu înseamnă că nu se 
pot găsi și altele care să contribuie la îmbo
gățirea cunoștințelor profesionale. Datoria 
organizațiilor U T.M este să găsească aceste 
forme care să corespundă nevoilor producției, 
specificului de muncă respectiv.

AJUTOR
TOVĂRĂȘESC

cunoseut 
Gheorghe 
Este u- 
munci ta-

Cartea tehnica
Dln cărțile tehnice de spe

cialitate, tînărul munci
tor poate să cunoască 

tot ce e nou în meseria lui, 
experiența acumulată în dife
rite locuri de muncă, noută
țile din tehnica cea mai îna
intată. Dar pentru asta tre
buie să existe cărți și mai a- 
les trebuie ca ele să fie citite, 
studiate iar cunoștințele cu
prinse în ele — însușite de 
către tineri.

în ceea ce privește aprovi
zionarea cu cărți tehnice, bi
blioteca de specialitate de pe 
lingă Cabinetul tehnic al uzi
nei noastre posedă peste 16.000 
de exemplare. în uzină exis
tă peste 200 de abonamente la 
diferite reviste de specialitate.

Ce facem noi ca ele să a- 
jungă în mina muncitorilor, 
a acelora care au nevoie în 
permanență de ele pentru a-și 
ridica pivelul de cunoștințe 
tehnice ? La noi în uzină, în 

inginer, 
frun- 
citit, 

docu- 
aju- 

mun-

fiecare sector, un 
tehnician sau muncitor 
taș, cu dragoste pentru 
îndeplinește sarcina de 
mentarist de sector. Cu 
torul unor colective de 
citori, documentariștii reușesc 
să popularizeze pînă în cel 
mai îndepărtat colț al uzinei 
cărțile noi sosite în bibliotecă. 
Volume ca : „Tractoare-“ de 
Bărbulescu, „Normarea tehni
că la mașinile unelte" de

Tolceanov, „Mașini de ridicat 
și transportat" de Alexandrov 
au fost pe larg popularizate 
în uzină. Pentru aceasta ei fo
losesc, în primul rînd, biblio
tecile tehnice existente în 
sectoare, afișează buletinele 
informative cu privire la 
intrarea unor noi cărți în 
bibliotecă etc. Un ajutor 
deosebit ni-1 dă în aceas
tă privință stația de ra
dioamplificare a uzinei. Săp- 
tămînal în cadrul ei se trans
mit scurte recenzii și expu
neri ale cărților noi sosite, se 
recomandă 
dierea lor 
utilă.

Din cele 
reiese că — în vederea popu
larizării cărții tehnice — în 
uzina noastră se întreprind 
numeroase acțiuni. Efectul a- 
cestora este că, în cursul a- 
nului 1960, numărul cititori
lor de cărți tehnice a crescut 
cu peste 300 față de anul 
1959.

Analizînd toate posibilitățile 
prin care putem contribui la 
ridicarea calificării tinerilor, 
organizația noastră U.T.M. a 
ajuns la concluzia că> putem 
să facem mai multe lucruri în 
ceea ce privește atragerea ti
nerilor la citirea cărților teh
nice. S-a făcut propunerea ca 
pentru o cît mai largă răspîn- 
dire a cărții tehnice în rîndu-

în ce sector 
este deosebit

relatate mai

stu- 
de

sus

rile tinerilor muncitori, orga
nizația noastră să-i mobili
zeze pe tinerii ingineri și teh
nicieni, să dea tinerilor mun
citori explicațiile și îndrumă
rile necesare. A apărut astfel 
inițiativa : „în jurul fiecărui 
inginer, și tehnician — cinci 
cititori de cărți tehnice", ini
țiativă pe care în curînd o 
vom extinde în întreaga u- 
zină. Tineri ca Danielescu 
Mircea, Pop Alexandru, Șer- 
bănescu Stan. Briscoi Dumi
tru și alții au devenit astfel 
cititori obișnuiți ai cărților 
tehnice. Prin ce metode s-a 
realizat aceasta ?

Se știe, de pildă, că fiecare 
muncitor și inginer cunoaște 
din practică, ce nivel de pre
gătire are fiecare muncitor, 
ce cunoștințe îi lipsesc, care 
sînt greutățile de care se lo
vește el în procesul de pro
ducție. Pornind de la aceste 
constatări, fiecare inginer sau 
tehnician urmează să-i îndru
me pe tinerii muncitori spre 
studierea cărților tehnice, să 
le explice unele probleme, 
să-i ajute în aplicarea noilor 
cunoștințe. Și în acest fel, ur
mărim să dezvoltăm la tineri 
pasiunea și dorința de a citi 
și studia cărțile tehnice.

Ing. VÎNATORU SOCRATE 
Uzinele de Tractoare „Ernst 

Thălmann"-Brașov

F -am
E Pe

Stan, 
nul dintre 
rit care seară de sea
ră, așezați în bănci, 
ascultă explicațiile 
profesorilor îmbogu 
țindu-și cunoștințele. 
Meseria ? Forjor la
presa de 2.000 de
tone de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad. 
Nu-i lucru ușor să 
fii forjor. Trebuie să 
știi meserie, să 
diezi mereu, 
la Fabrica 
menți din 
există 
cest sens: cursuri 
de ridicare a califi
cării profesionale, 
conferințe, demon
strații practice etc. 
Gheorghe Stan este 
și elev la liceul se 
ral. In fiecare zi, 
după terminarea
schimbului, se duce 
la școală. Deci, în 
mod practic, nu poa
te fi încadrat într-o 
formă organizată de 
ridicare a pregătirii 
profesionale. Cit pri
vește experiența 
muncă 
abia și-o 
acum. Și ca el sint 
și a!ți 
fabrică — 
Nicușor Manea, elec
tricianul Gheorghe I- 
frim, strungarul Fo
sile Mutu, rectifica- 
toarea Ecaterina Mu
tu etc. Organiza
ția U.T.M. a înțeles

Stli-
Aici, 

de rul- 
Birlad 

condiții in a- 
sens:

de 
aceasta 

formează

tineri in
lăcătușul

1I

Schimbul de experiență i.

tinerii 
sînt 

mun'

că aceștia, deși au 
mai puțin timp, nu 
trebuie să bată pasul 
pe loc în ceea ce pri
vește ridicarea cali
ficării lor profesio
nale. Sub îndruma
rea organizației de 
partid au fost găsite 
formele prin care a- 
ceștia să-și perfec
ționeze cunoștințele 
profesionale.

La forjă 
muncitori-elevi 
dați în grija
citorilor virstnici, in
ginerilor și tehnicie
nilor cu care lu
crează. Pe Gheorghe 
Stan, spre exemplu, 
îl ajută maistrul Ni
colae Dediu, Pe co
legul său. Ion Judea- 
nu, îl ajută șeful de 
brigadă Grigore Mol
dovan. La rectifica
re s-a experimentat 
încă o formă intere
santă. La o „joie a 
tineretului" s-a or
ganizat pentru tine
rii muncitori elevi 
„ora întrebărilor" 
privind noutățile teh
nice in meseria de 
rectificator. Tinerii 

pus multe între- 
răs-

r.u 
bări la care a 
puns inginerul Con
stantin Roșea, 
țindu și explicațiile 
cu schițe, desene și 
formule, cu diferite 
materiale documenta
re. Acțiunea de ri
dicare a calificării 
profesionale a trezit 
în rîndul inginerilor

inso-

-I

*

ajutadorința de a-i 
pe tineri. Mulți din
tre aceștia, printre 
care Constantin Băi- 
eeanu, Lazăr Croito
rii și Petre Lefter de 
la strungărie au cerut 
să li se repartizeze 
cite 3—4 muncitori 
elevi pe care să-i a- 
jute zi de zi la lo
cul de muncă să-și 
ridice calificarea pro
fesională. In scurt 
timp, inițiativa lor a 
fost extinsă în între 
gul sector Tot aici, 
ingineri cu o bogată 
experiență alcătuiesc 
cile un material in
formativ pe profesii 
cuprinzînd 
tehnice, 
expun 
fiecărei 
tinerilor 
elevi.

Iată cum, tinerii 
muncitori-elevi de la 
Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad sint aju
tați să-și îmbunătă
țească cunoștințele 
profesionale. Aseme
nea acțiuni n-au ră
mas fără efect. Sera- 
liștii lucrează mereu 
mai 
mai puține rebuturi. 
Sint 
cînd strungarii 
haț Ivan și Dumitru 
Stafie, elevi în clasa 
a VIII-a nu au re- 
hutat nici o piesă. 
Școala, colectivul sec
ției îi ajută să lu
creze tot mai bine.

C. SLAVIC

noutățile 
pe care-l 

la sfirșitul 
luni in fața 

muncitori-

bine fi dau lot

luni de zile de 
Mi

>
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La cabinetul tehnic al oțelăriei Martin nr. 1 de Ia Hunedoara, 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii Socialiste, prim topitorii Aurel 
Stanciu, Toma Safta și Constantin Scurtu, studiază împreună 
cu inginerul Kraft Natan, noi posibilități de reducere a timpu

lui de elaborare a șarjei.

Cursuri 
de specializare

Paralel cu alte forme de ri
dicare a calificării tinerilor 
muncitori, la Combinatul de în
grășăminte aiotoaae-Roznov au 
fost inițiate și o serie de cursuri 
pentru specializarea viitorilor 
operatori care vor lucra în 
secțiile combinatului. Scopul 
acestor cursuri este ca, printr-o 
continuă ridicare a gradului lor 
de calificare să-i familiarizeze 
pe tinerii muncitori cu mînui- 
rea utilajului de înaltă tehni
citate. Pentru aceasta, în acțiu
nea de ridicare a calificării vii
torilor operatori este folosit nu 
numai ajutorul inginerilor com
binatului, dar și al tinerilor 
operatori care au făcut practică 
la combinatele chimice din Sta- 
linogorsc și Lisiciansk, din 
U.R.S.S. Printre aceștia se nu
mără tineri ea \ icol Mihai, 
Coatin Dumitru, Mindrila Mir
cea și alții. €u multă dragoste 
ei ac îngrijese ea învățămintele 
căpătate de la specialiștii so
vietici să fie însușite și de cei
lalți tineri operatori ai combi
natului. Și după cum se poate 
constata din munca tinerilor, 
cursul e de un real folos în 
speeialiaerra viitsrilor operatori.

I MIHAI 
reAnseims

„CINE ȘTIE
MESERIE-CÎȘTIGĂH

ealizarea aparaturii de 
J[\ injecție pentru motoa

rele Diesel, în care sînt 
specializate Uzinele „I. C. 
Frimu" -Sinaia, aparatură com
pusă din piese de înaltă pre
cizie, executate prin opera
ții de suprafinisare, nu se 
poate face fără o continuă
ridicare a gradului de cali
ficare al muncitorilor noș
tri. Pentru aceasta, orga
nizația U.T.M. s-a preocupat 
ca noile cunoștințe tehnice să 
pătrundă in rîndul tinerilor 
muncitori pe cit mai multe 
căi — cursuri de ridicare a 
calificării, conferințe tehnice, 
cartea tehnică etc. O formă 
interesantă și eficace folosită 
de noi pentru atragerea tine
rilor muncitori spre studiul 
cunoștințelor tehnice o consti
tuie concursurile „Cine știe 
meserie — cîștigă".

In mul trecut, in colabo
rare cu cabinetul tehnic și
rub conducerea organizației 
de partid, am organizat nu
meroase asemenea concursuri

Ț\esigur, cursurile de ridi- 
U care a calificării sînt și 

vor rămîne forma prin
cipală de creștere a pregătirii 
profesionale a muncitorilor. 
Dar să ne gîndim: este aceas
ta oare singura cale prin 
care muncitorii pot dobîndi 
mai multe cunoștințe, se pot 
perfecționa ? Evident, nu. Po
sibilitățile în acest sens sînt 
numeroase. Cei mai mulți 
muncitori din fabrica noastră 
sînt absolvenți de școală pro
fesională. Vin în producție, 
lucrează, dar mulți dintre ei 
nu reușesc să obțină încă de 
la început rezultate la un ni
vel înalt. De ce ? Le lip
sește experiența. Muncitorul 
mai vechi cunoaște bine me
seria, știe care sînt cele mai 
bune și economice metode de 
lucru, are experiența practi
că de muncă acumulată în 
ani și ani de zile. Dacă a- 
ceastă experiență este gene
ralizată, dacă devine un bun 
al tuturor, atunci dștigă nu 
numai muncitorii tineri, ci și 
fabrica în ansamblu. Iată de 
ce în ridicarea calificării ti
nerilor muncitori noi acordăm 
o mare atenție răspîndirii 
experienței înaintate. Și în a- 
cest sens folosim forme mul
tiple.

Schimburile de experiență 
se organizează între tinerii 
din brigăzi, între brigăzi (dis
cuții și demonstrații practice) 
și cu tinerii de la alte între
prinderi similare. In anul tre
cut au venit în fabrici la noi 
tineri de la 
Beloiannis" 
care ne-au 
experiența lor.

Conducerea fabricii

Fabrica „Nikos 
din Timișoara, 
împărtășit din

sprijinit mult în acțiunile în
treprinse pentru răspîndirea 
experienței înaintate. Brigada 
condusă de Petre Ursache din 
fabrica noastră se află în în
trecere cu brigada condusă de 
Mureșanu Elisabeta de la 
Uzinele „Ianoș Herbak" din 
Cluj. Întrecerea a pornit cu o- 
biectivul: „fiecare tînăr din 
brigadă să economisească lu
nar 500 dmp piele", angaja
ment care s-a majorat apoi la 
700 dmp. In prima etapă, 
brigada lui Ursache a cîștigat 
întrecerea și cu sprijinul con
ducerii fabricii o parte din 
tineri au plecat la Cluj unde 
2 zile au discutat cu tovarășii 
lor de întrecere, au preluat 
de la ei ce-i nou, le-au împăr
tășit din experiența lor.

Acest schimb de experiență 
a fost -foarte folositor. La noi 
înainte nu exista o evidență 
precisă a rebuturilor fiecărui 
croitor. Controlorul îi dădea 
tînărului piesele rebutate îna
poi, din care se executau alte
le. Acum aplicînd experiența 
muncitorilor de 
mărim 
tenție 
fiecărui 
dus la ridicarea calității pro
duselor noastre, la educa
rea sentimentului de răspun
dere, de mîndrie pentru „mar
ca fabricii". Acesta a fost un 
schimb de experiență util. 
Utile au fost și schimburile 
de experiență organizate între 
brigada lui Petre Ursache și 
brigada lui Nicolae Militam 
de la Fabrica „Nicolae Bălces-

cu“ între tinerii noștri și cei 
de la Fabrica „Kirov",

Tinerii din fabrica noastră 
socotesc de acum schimburile 
de experiență ca o practică 
obișnuită, lnvățînd de la cei 
mai buni, tinerii și-au însușit 
noi metode de muncă, noi cu
noștințe profesionale care 
i-au ajutat să-și sporească 
succesele. Anul trecut, de 
exemplu, ridieîndu-și măies
tria profesională, tinerii din 
fabrica noastră au economisit 
peste 400.000 dmp de piele și 
însemnate cantități de talpă.

ION TOPALA
secretarul comitetului U.T.M., 

Fabrica de încălțăminte 
„Flacăra Roșie"-București

„JOIA

< ■

Tinerii de la Rafinăria

cu mai 
situația 

tînăr.

la Cluj ur- 
multă a- 

rebuturilor 
Aceasta a

OȚELARULUI"
nr. 1 Ploești frecventează 

cu regularitate biblioteca 

tehnică a întreprinderii, 

dintre ei îm-

Conferințe 
tehnice

■i
Ajutorul muncitorilor virstnici constituie o prețioasă metodă 
de ridicare a calificării muncitorilor tineri, latâ-l in fotogra
fie pe maistrul comunist Tudor Berbecaru de la secția a llj-a 
cazangerie a Atelierelor C.F.R. „Grivița Roșie", verificind îm
preună cu utemistul Aurel Coleașă placa tubulară a unui 

cazan de locomotivă.
Foto : AGERPRES

rgan-izarea „Joii oțelaru
lui" este o veche și tra
dițională acțiune a noa

stră, rod al unei fructuoase 
colaborări dintre organizația 
U.T.M., comitetul sindical și 
conducerea administrativă, 
sub îndrumarea organizației 
de partid, în scopul ridicării 
permanente a calificării 
specializării oțelarilor.

Cînd și cine a pus bazele 
castei acțiuni este greu 
stabilit acum. Cu precizie 
poate spune însă că „Joia oțe- 
larului" este o prețioasă ini
țiativă al cărei certificat de 
naștere l-au scris oțelarii de 
la oțelăria nr. 1. Cu mai bine 
de un an în urmă „Joia oțe- 
larului" a fost preluată și de 
noi, cei de la oțelăria nouă.

La noi, la oțelăria nouă, 
„Joia oțelarului" (are loc oda
tă la două săptămîni) 
concepută șl organizată ca o 
formă largă, de masă, prin 
care toți cei ce dau viață oțe
lului — muncitori, ingineri, 
tehnicieni — sînt atrași la îm
bogățirea cunoștințelor profe
sionale și la îmbunătățirea 
procedeelor tehnologice de e- 
laborare a unor oțeluri de ca
litate superioară.

în colaborare cu comitetul 
sindical și conducerea secto
rului noi am stabilit din vre
me un plan de teme care vor 
constitui obiectul referate
lor și dezbaterilor din cadrul 
„Joilor oțelarului". La alege
rea temelor se ține seama de 
două lucruri : de problemele 
pe care le ridică îndeplinirea 
planului, mai ales privind in
dicele de calitate și necesita
tea informării oțelarilor noș
tri cu ultimele noutăți ale teh
nicii mondiale în elaborarea 
oțelului. De obicei, „Joia oțe
larului" se organizează Ia un 
interval de două săptămîni. 
Conform planului tematic 
dinainte întocmit, unul sau 
doi oțelari, ingineri, prim-to- 
pitori sau maiștri, primesc 
sarcina să pregătească refe-

Și

a- 
de 
se

este

rate pe temele stabilite, să ar
gumenteze temeinic probleme
le pe care le vor susține, por
nind de la situația din oțelăria 
noastră și avînd în vedere ul
timele cuceriri ale tehnicii în 
această privință. Una dintre 
aceste teme care a constituit 
nu de mult obiectul dezbaterii 
la o „Joie a oțelarului" a fost 
desulfurarea oțelului. Refera
tul prezentat, 
țiile purtate, 
oțelarii 
gă mai 
deosebită 
totodată
sească căile concrete prin 
care pot acționa în această di
recție la locul lor de muncă. 
Grăitor în legătură cu eficien
ța acestor dezbateri este și 
faptul că la puțin timp după 
„Joia oțelarului" care a dez
bătut această temă, conținutul 
de sulf a scăzut sub 0,03 
sută.

„Joile oțelarului" sînt 
același timp o tribună a 
perienței înaintate, o confrun
tare de păreri în legătură cu 
noile procedee și tehnologii 
de elaborare a oțelului. Ulti
ma „Joie a oțelarului", care a 
reunit pe oțelarii de la cele 
două oțelarii a dezbătut două 
metode înaintate în legătură 
cu reparațiile la cald a vetre- 
lor. Din referatul prezentat de 
maistrul Ștefan Tripșa, Erou 
al Muncii Socialiste și de 
maistrul Dumitru Brînzei, o- 
țelarii au avut multe lucruri 
importante de învățat. în ge
neral trebuie spus că „Joile 
oțelarului" sînt o formă foar
te accesibilă de ridicare a ca
lificării și specializării oțela
rilor noștri, prin care noi 
reușim să atragem colectivul 
de oțelari la rezolvarea pro
blemelor ce se ivesc în pro
cesul de producție, în elabo
rarea oțelului.

SABIN FAUR 
membru al comitetului 

U.T.M. de la oțelăria 
Martin nr. 2 Hunedoara

lată cîțiva

preună cu 

nora Blaga, studiind ul

timele cărți tehnice apă-

inginera Eleo-

rute.

Foto : N. STELORIAN

O formă larg folo
sită pentru ridicarea 
calificării tinerilor 
din uzina noastră o 
constituie organiza* 
rea conferințelor teh
nice, mijloc prin care 
noutățile tehnice a- 
jung să fie cunoscute 
de muncitori și apli
cate în producție. 
Inginerii care elabo
rează aceste conferin
țe pe baza unui stu
diu amănunțit por
nind de la necesită* 
țile procesului de 
producție, le expun 
periodic în fața tine
rilor, însoțindu-le de 
materiale demonstra
tive, exemplificări 
practice la locul de 
muncă. De exemplu, 
inginerul Constantin 
Lamb a, după ee a 
vorbit oțelarilor de
spre o metodă nouă 
de muncă folosită de 
metalurgiștii reșițeni 
—• folosirea bucșe
lor de ghidare cu 
știft metalic la a-

samblarea formelor 
— a experimentat-o 
eu brigăzile de tine* 
ret din secție și a 
extins-o la toți oțe
larii. Rezultatul ? S-a 
îmbunătățit conside
rabil calitatea piese
lor turnate, s-au 
micșorat pierderile 
de metal prin rebu
turi Dar cîte aseme
nea exemple nu se 
pot da ? Inginerii 
Eugen Toma, Jan 
Munteanu, Traian 
Roșu au prezentat 
numeroase conferințe 
privind noutățile în 
tehnica construcțiilor 
metalice și în spe
cial a utilajului pe
trolifer și de rafină
rii folosite în marile 
uzine de utilaj pe
trolifer din Uniunea 
Sovietică și care au 
ajutat mult munca 
tinerilor muncitori, 
îmbogățirea cunoștin
țelor lor profesio* 
■ale.

Conferințele tehni
ce, informările pri
vind procedeele îna
intate de lucru, con
sultațiile organizate 
la cabinetul tehnic 
au contribuit alături 
de celelalte măsuri 
la mai buna pregă
tire profesională a 
tinerilor, la obține
rea unor succese mai 
mari în producție. 
Anul trecut, dato
rită ridicării ca
lificării, a însușirii 
procedeelor avansate 
de lucru, indicele de 
utilizare a agregate
lor a crescut la tur
nătoria de oțel, e- 
laborînduse peste 
plan sute de tone 
de oțel lichid.
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Uzinele „I Mai“- 
Ploiești

in care s-au discutat tema ea 
„Probleme de tehnologia me
talelor" (concurs care a avut 
loc între strungari și lăcătuși), 
„Să cunoaștem produsele uzi
nei". „Inovații și inovatori'" 
etc.

Fiind bine organizate, por
nind în primul rînd de la 
sarcina de a da numai pro
duse de bună calitate, aceste 
concursuri au atras un mare 
număr de tineri spre cabine
tele tehnice, spre studiul căr
ților de specialitate, le-au 
dezvoltat interesul spre o 
preocupare permanentă pen
tru îmbogățirea cunoștințe
lor profesionale, pentru ridi
carea calificării și speciali
zarea în meseria practicată. 
Dar nu numai atît.

La unele dintre concur
suri, paralel cu întrebările 
teoretice sînt prevăzute și de
monstrații practice la snașint. 
Si cum e fi fime, aceste 
CUTTuri btne ears
Obligă pe tindr st fie U cu
rent cu toate noutățile tduuce 
s au bucurat de mult succes. La 
concursul „Să cunoaștem pro
dusele uzinei", de pildă, discu
ția asupra unor caracteristici 
ale pieselor realizate în uzină 
a fost atît de aprinsă, incit 
s-au ridicat numeroase alte 
probleme, pentru lămurirea 
cărora și-a adus contribuția 
pînă și inginerul șef al uzi
nei. In multe zile după con
curs puteai vedea prin uzină 
tineri purtînd cărți tehnice la 
ei, făcîndu-și unii altora de
monstrații asupra probleme
lor discutate.

Pe baza experienței din a- 
nul trecut, comitetul U.T.M. 
s-a hotărît ca în anul acesta 
să folosească cu și mai multă 
eficacitate această metodă de 
atragere a tinerilor spre cu
noașterea meseriei alese.

Atunci cînd sînt bine orga
nizate, cînd pornesc de la sar
cinile de producție, concursu-* 
rile „Cine știe meserie — cîș
tigă" pot deveni interesante 
mijloace de atragere a tine
rilor muncitori spre formarea 
pasiunii pentru studiul noută
ților tehnice, pentru continua 
ridicare a calificării lor, pen
tru stăpînirea temeinică a 
meseriei alese.

Ing. NEAGOE CONSTANTIN 
responsabil cu problemele 

producției și calificării 
în comitetul U.T.M.

Uzinele „I. C. Frimu“- 
Sinaia

ca și discu- 
au ajutat pe 

noștri să înțelea- 
bine importanța 

a desulfurării și 
să-i ajute să gă-

la

în
ex-

/nginerul trebuie să învețe ? Iată 
o întrebare la care de multe ori ți 
se răspunde : „Ce să mai învețe, 

are facultate Cel mai în măsură însă 
să spună dacă inginerul trebuie să-și 
continue învățătura este însăși produc
ția. Și realitatea este că nici cel mai 
bun inginer — și cu atît mai mult 
cel tînăr — n-ar putea ține pasul cu 
ritmul rapid de dezvoltare a economiei 
noastre naționale, a fiecărei întreprin
deri în parte, cu introducerea tehnicii 
noi dacă nu ar studia, dacă nu și-ar 
îmbogăți în permanență cunoștințele 
profesionale.

In uzina noastră, inginerii au înțfles 
această necesitate și tși per
fecționează continuu pregăti
rea profesională. Această stră
duință a lor este sprijinită și 
ajutată de conducerea uzinei, 
de comitetul U.T.M., cabine
tul tehnic, și cercul A.S.I.T. 
prin organizarea unor forme 
permanente de studiu și pre
gătire. Forma care s-a dove
dit cea mai eficace pentru pre
gătirea inginerilor, este sesiunea 
tehnico-științifică. Cum sînt orga
nizate aceste sesiuni ? Să dau un 
exemplu concret, și anume cum am 
organizat ultima sesiune. Cu multă 
vreme înainte, inginerii au fost împăr- 
țiți în grupe și au primit anumite teme 
pentru studiu și rezolvare, teme care 
au la bază probleme ridicate de nece
sitățile procesului de producție, cum ar 
fi asimilarea de noi produse, automa
tizarea unor operații, obținerea de in
dici cit mai înalți de utilizare a insta
lațiilor etc.

La sesiune au fost invitați ingineri și 
tehnicieni din alte uzine din Capitală, 
din cadrul Ministerului, ai Institutului 
de proiectări laminoare și mașini grele 
de forjat și presat 
In cadrul sesiunii 
5 comunicări unele 
de tineri ingineri, 
utemist Segal Ervin 
municarea 
bancurilor 
Dan Porfireanu, 
fondanți pentru zincarea țevilor' 
ginerul Avram Gheorghe, 
rea „Modificări 
torul rotativ de încălzit țagle pentru 
țevi" etc. Tot în cadrul acestei sesiuni

la cald și la rece, 
au fost prezentate 
din ele rezolvate 

Astfel inginerul 
a prezentat co- 

„Acționarea hidraulică a 
de tras țevi", inginerul 

comunicarea „Noi 
in- 

comunica- 
constructive la cup-

tehnico-științifice
un colectiv condus de profesorul Ște- 
fănescu de la Institutul politehnic a 
prezentat lucrarea „Despre recuperarea 
căldurii la cuptoarele din uzină".

Sesiunea tehnico-științifică este 
mijloc deosebit de important prin 
se răspîndește experiența celor 
buni ingineri care contribuie la 
bogățirea permanentă a cunoștințe
lor tehnico-profesionale 
noi cuceriri ale tehnicii 
Multe dintre propunerile 
tate în cadrul sesiunii au fost apli
cate cu un mare efect economic. In
troducerea de fondanți la zincarea țe
vilor a dus la îmbunătățirea calității 
țevilor și la realizarea de 241.000 lei

un 
care 
mai 
îm-

cu cele mai 
înaintate, 

prezen-

economii, modificarea soluțiilor de 
fosfatate a țevilor trase la rece a adus 
uzinei economii de 150.000 lei. Dar nu 
numai atît.

Cîțiva. dintre inginerii uzinei noastre 
au participat împreună cu inginerii 
Fabricii de țevi din Roman la o sesi
une tehnico-științifică la care tînărul 
inginer Zeman Raimund din uzina noa
stră a prezentat o comunicare tehnico- 
științifică. Inginerii noștri au partici
pat la asemenea sesiuni organizate la 
uzinele „Mao Țze-dun", la Institutul de 
proiectări laminoare etc. în cadrul că
rora au făcut diverse comunicări.

Pornind 
dobîndită 
ganizarea 
științifice ne-am propus 
asemenea 
nizăm trimestrial. Prima se
siune din 1961 o vom or
ganiza în luna martie. Tre
buie să arăt că au și fost 
date pînă acum grupelor 

de ingineri, pentru studiu, 16 teme teh
nico-științifice cu aplicabilitate în uzina 
noastră. Astfel un colectiv format din 
tinerii ingineri Grigore Pavel, Avram 
Gheorghe și alții studiază „Fabricarea 
cit mai rentabilă a țevilor mici de in
stalații", Iordache Nicolae, Crișan Ion, 
Sălăjan Mihai și Ene Gheorghe, „Stu
diul și procesul tehnologic pentru la
minarea și tratamentul termic al bur
lanelor și prăjinilor de foraj de mare 
adîncime’ etc.

de la experiența 
în anul 1960 în or- 
sesiunilor tehnico- 

ca 
sesiuni să orga-

ION SALĂJAN
inginer șef al Uzinelor „Republica"- 

București



Să sporească aportul tineretului 
la îndeplinirea planului 
de stat pe anul 1961

(Urmare din pag. l-a)

mîndrie pentru prestigiul măr
cii fabricii.

în întrecerea socialistă ce 
se desfășoară cu deosebită 
însuflețire în fiecare fabrică 
și uzină, pentru îndeplinirea 
prevederilor planului de stat 
pe anul 1961, principalul o- 
biectiv al muncii tinerilor tre
buie să fie problemele legate 
de o calitate superioară a pro. 
ducției.

Brigăzile 
tineretului 
decursul 
apreciere 
ția

al U.T.M. a
de 

pentru co
și pen- 

de bază 
aceea de a

ale 
în 

o înaltă 
contribu- 

pe care

de producție 
și-au cîștigat 
anilor 
pentru

ția importantă 
o aduc la îmbunătățirea cali
tății produselor, la organizarea 
mai bună a muncii, la îndepli
nirea sarcinilor de producție. 
Ele s-au dovedit o formă efi
cientă de participare a tine
retului la întrecerea socialis
tă organizată de sindicate.

în munca pentru ridicarea 
tuturor brigăzilor de produc 
ție ale tineretului ia nivelul 
unor colective fruntașe e ne
cesar ca organizațiile U.T.M. 
să-și îndrepte atenția spre în
tărirea brigăzilor, spre orga
nizarea mai bună a muncii 
acestora, pe baza unor pro
grame lunare de activitate; 
să ajute pe fiecare tinăr din 
brigadă să-și îndeplinească 
sarcinile la toți indicii. Da
toria organizațiilor U.T.M. 
este aceea de a generaliza, de 
a face cunoscută larg expe
riența celor mai bune brigăzi. 
In ceea ce privește criteriile 
de apreciere a muncii brigă
zilor, trebuie combătută ten
dința greșită a unor organi
zații U.T.M. de a acorda cu 
ușurință titlul de brigadă 
fruntașă.

în centrul atenției organiza
țiilor U.T.M. și în mod deose
bit a celor din industria chi
mică, forestieră, din industria 
ușoară și de construcții tre
buie să fie crearea de noi pos
turi utemiste de control acolo 
unde munca o cere și de a •- 
rienta activitatea acestora 
spre ‘ problemele esențiale ale 
muncii tinerilor — îmbunătă
țirea calității produselor, va
lorificarea rerervetor interne, 
de a le ajato să manceasci 
in mod concret.
eficace.

Congresul al 
UT.M. a pus in 
zațiilor U.T.M. sarcina de a 
îndruma pe toți utemiștii. 
întregul tineret 
nua ridicare a
Ia însușirea tehnicii noi. 
astfel ca nivelul pregătirii 
lor să corespundă nevoi
lor legate de introducerea 
continuă a tehnicii și tehno
logiei înaintate in întreprin
derile noastre. în această di
recție un rol important îl au 
cursurile de ridicare a califi
cării. Acestea contribuie la 
îmbogățirea cunoștințelor pro
fesionale și continua speciali
zare a tinerilor. Dar nu este 
suficient să ne rezumăm nu
mai Ia această formă. Expe
riența multor organizații 
U.T.M. a dovedit că în acțiu
nea de ridicare a calificării ti
nerilor există o gamă largă 
de forme, de posibilități: con
sultații tehnice, cercuri de ci
tit cărți tehnice, concursuri pe 
teme tehnice, informări și se
siuni tehnico-științifice pentru 
tehnicieni și ingineri, schim. 
buri de experiență etc. Impor
tant este să existe mai multă 
strădanie de partea comitete
lor raionale și orășenești 
U.T.M. pentru a ajuta organi
zațiile de bază să folosească 
o gamă cît mai bogată, cit mai 
variată de forme privind ri
dicarea calificării tinerilor.

Va trebui să se acorde mai 
multă atenție extinderii și 
dezvoltării unor importante 
acțiuni inițiate de organizații
le U.T.M. și care au dat bu
ne rezultate. Plenara C.C. al 
U.T.M., analizînd diferitele 
inițiative ale tineretului, a a- 
juns la concluzia că una din
tre cele mai importante este 
cea pornită la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală 
sub lozinca : „Pentru buna or
ganizare a locului de muncă, 
pentru curățenie și atitudine 
civilizată în producție", ini
țiativă care formează la tineri 
trăsăturile muncitorului îna
intat și care sprijină în mod 
direct realizarea sarcinilor ce 
revin uzinei. Plenara a stabi
lit ca în acest an inițiativa 
tinerilor de la uzinele „Tudor 
Vladimirescu" din Capitală să 
fie extinsă și dezvoltată in 
fiecare întreprindere.

O atenție deosebită trebuie 
acordată creșterii numărului 
tinerilor antrenați în mișca
rea de inovații. în această di
recție s-a dovedit utilă expe
riența unor organizații U.T.M., 
care împreună 
țiile sindicale

lizarea brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică să se facă 
cu chibzuință, activizindu-se 
mai mult brigăzile din insti
tuții și de la sate. Principalele 
obiective ale activității brigă
zilor utemiste de muncă pa
triotică in acest an trebuie 
să fie participarea la construi
rea de școli, cămine, stadioa
ne, baze sportive, la diferite 
lucrări de reparare și moder
nizare a șoselelor și drumuri
lor, la împăduriri, la plantări 
de pomi etc. O mare atenție 
se va acorda mobilizării bri
găzilor utemiste de muncă 
patriotică la amenajări pisci
cole, creări de iazuri, eleștee 
și pepiniere.

Pentru asigurarea îndepli
nirii tuturor acestor sarcini, 
este necesară îmbunătățirea 
continuă a muncii politice-e- 
ducative desfășurată de orga
nele și organizațiile U.T.M 
Fiecărui tinăr să i se explice 
in mod concret, pe larg nece
sitatea de a participa cu tot 
entuziasmul la lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor econo
mice care stau in fața între
gului nostru popor in acest an.

în același timp activiștii co
mitetelor raionale și orășe
nești U.T.M. să ajute mai mult 
organizațiile de bază U.TM 
in organizarea muncii pentru 
îndeplinirea sarcinilor mari 
care le revin. Este 
sar, de asemenea, să

operativ și

Ill-lea al 
fața organi.

Ia conti- 
calificării.

cu organiza
și conducerile

colec- 
astfel 
rezul- 

mari

fie pro- 
de nevoile 
in parte, 
mai har-

întreprinderilor, au creat co- 
lective de inovatori care au 
scopul de a ajuta și antrena 
în mișcarea de inovații noi și 
noi tineri muncitori.

Plenara C.C.
stabilit ca o îndatorire 
mare însemnătate 
mitetele raionale 
tru organizațiile 
U.T.M. de la sate
participa cu toată însuflețirea 
Ia munca politică de masă 
pentru transformarea socialis
tă a agriculturii. O îndatorire 
deosebit de importantă in a- 
ceastă direcție este aceea de 
a desfășura o intensă activi
tate politică de popularizare 
a superiorității gospodăriei 
colective, a succeselor obți
nute de acestea în dezvolta
rea avutului obștesc și, pe a- 
ceastă cale, in creșterea nive
lului de trai al colectiviștilor.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
considerat că în perioada ac
tuală cea mai importantă pre
ocupare a organizațiilor UTM 
de la sate este aceea de a a- 
juta la întărirea sectorului 
socialist al agriculturii, la 
lupta pentru obținerea unor 
producții din ce in ce mai 
mari.

O atenție sporită trebuie a- 
cordată întăririi muncii orga
nizațiilor U.T.M. din noile 
gospodării colective și din cele 
care s-au lărgit mult în ulti
mul timp. Munca politică și 
organizatorică desfășurată de 
aceste organizații să asigure 
participarea activă a tuturor 
tinerilor colectiviști la con
solidarea gospodăriilor 
tive din care fac parte, 
încît acestea să obțină 
tate bune, producții 
încă de la primii pași.

Pentru ca aportul tinerilor 
colectiviști la dezvoltarea eco
nomică a gospodăriilor colec
tive, la obținerea unor produc
ții sporite să fie mai mare 
este bine să fie generalizată 
experiența bună a echipelor 
de tineret și, studiindu-se cu 
atenție condițiile din fiecare 
gospodărie colectivă, eerîn- 
da-se sfatul și sprijinul arga- 
nlzațiilor de partid ti OMti- 
Eflor de risfirrrt ale acestor 
■siliți, si te creeze noi echipe 
de tineret aeato unde se sim
te nevoia, unde necesitățile 
producției o cer. Pentru ca 
eficacitatea lor să fie cea 
scontată, calitatea lucrări
lor efectuate de ele să fie 
ireproșabilă, iar aplicarea 
agrotehnicii înaintate să stea 
mereu în centrul preocupări
lor lor. astfel incit aceste echi
pe să fie cu adevărat colecti
ve de muncă fruntașe.

Sarcini însemnate revin ti
neretului și in ceea ce priveș
te contribuția sa la dezvolta
rea șepteiuiui proprietate co
lectivă și de stat, la asigura
rea bazei furajere.

In adunări generale deschise 
ale organizațiilor U.T.M. din 
G.A.S. și G.A.C. e necesar să 
se discute și să 
puși, în funcție 
fiecărei unități 
tineri dintre cei
nici care să lucreze în secto
rul zootehnic. Și pentru ca a- 
cești tineri să poată să obțină 
rezultate superioare in mun
că, este bine ca ei să fie aju
tați să-și ridice necontenit ni
velul cunoștințelor profesio
nale. Cursurile agrozootehni
ce de iarnă, școlarizarea pe o 
anumită perioadă în gospodă
riile de stat cu experiență în 
creșterea animalelor, studie
rea literaturii de specialitate 
— iată atîtea posibilități care 
pot ft folosite din plin. Tot
odată organizațiile U.T.M. de 
la sate trebuie să aibă în cen
trul preocupărilor lor sporirea 
contribuției tinerilor la asigu
rarea bazei furajere, mobili- 
zindu-i mai activ la însiloza- 
rea furajelor și întreținerea 
pășunilor și fînețelor naturale.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
stabilit, de asemenea, și alte 
acțiuni importante care tre
buie să stea în atenția comi
tetelor raionale și organizații, 
lor de bază U.T.M. de la sate 
ca: efectuarea cu forțele ti
neretului a unor lucrări de 
îmbunătățiri funciare și ame
najări pentru irigații ; orga
nizarea de brigăzi și echipe 
de tineret care să se speciali
zeze în tehnica culturilor iri
gate ; transportarea in anul 
acesta pe terenurile G.A.C. și 
G.AJS. a unor importante can
tități de îngrășăminte natura
le etc.

In ultimul timp munca pa
triotică a tineretului a luat o 
amploare mai mare. Aceasta 
este încă o dovadă a dezvol
tării conștiinței politice a ti
neretului nostru, fapt care în
tărește convingerea că în anul 
acesta putem să obținem re
zultate mai bune declt in anul 
trecut. Trebuie însă ca mobi-
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dăranii: 8 Mai; Mizerabilii (am
bele serii): Cultural; Palatul de 
aleftarr Unirea; Fiul meu se in.

soară: C-tin David; Scrisoare 
neexpediată: 1 Mai, N. Bălcescu; 
Cad frunzele: Volga; Cuibul 
vulturilor: Floreasca; Hanul din 
Spessart: G. Coșbuc, G. Baco- 
via; Eugenie Grandet: Drumul 
serii; Rosemarie: Olga Bancic, 
Aurel Vlaicu.

Televiziune
Teatrul de ,păpuși pentru 

„Lanțul minciunilor" de
9: 

copii:
Luiza Vlădescu. Telejurnalul pio. 
nierilor ; Poșta copiilor ; 10,30: 
Emisiune pentru sate; 18,30: In
formațiile după amiezii; 18,35: 
Transmisie din Sata Sporturilor 
Floreasca a reprizei a doua a 
meciului de baschet, masculin 
dintre echipele C.C.A.—C.S.'M. 
Galați ; 19,05: Jurnalul televizL 
unii; 19,30: Transmisie de la Tea
trul satiric muzioal .Constantin, 
Tănase" : „Vitamina M... muzi. 
ca“ de Eugen Micea. In pauze; 
Ultimele știri și rezultatele spor
tive.

pe aero- 
reprezen- 

ministe- 
Industriei

R ranri

VICTORIA HOCHEISTILOR 
ROM1NI LA BUDAPESTA

Sîmbătă dimineața a plecat 
spre Paris o delegație econo
mică a R. P. Romîne, condusă 
de tovarășa Ana Toma, ad
junct al ministrului Comerțu
lui.

Delegația va duce tratative 
în vederea încheierii unui 
acord comercial și de plăți de 
lungă durată între R.P. Ro- 
mînă și Republica Franța.

Membrii delegației au fost 
salutați la plecare, 
portul Băneasa, de 
tanți ai conducerii 
relor Comerțului,
Bunurilor de Consum, Indus
triei Grele. Comitetului de 
Stat al Planificării. Camerei 
de Comerț a R.P. Romîne, de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au fost de față Pierre Paul 
Bouffanais. ministrul Franței 
la București membri
Legației.

(Agerpres)

E-e-c ic-v'-a îngrijește 
recoltă de castraveți.

ca

Vineri seara pe ,Ki’- 
stadion" din Budapesta, in 
fața a peste 10,000 de specta
tori s-a disputat întilnirea in
ternațională de hochei pe 
gheață dintre echipele selec
ționate ale R-P Ungare 
R. P. Romine. Pres ti nd un 
bnn, hocbeișîii romini au 
purtat victoria eu 
5-2

’corul
(0-0 : 3-1 ; 3-1).

Și 
joc 
re
de

Tineri candidați ai F.D.P.

nece- 
se a- 

eorde o atenție deosebită cu
noașterii sarcinilor economice 
concrete de la locul de muncă 
ca și pregătirii economice a 
cadrelor organizației noastre, 
a secretarilor organizațiilor de 
bază U.T.M., a instructorilor, 
a tuturor activiștilor U.T.M. 
In acest scop să fie organizate 
expuneri, conferințe, să fie 
îndrumați să studieze litera
tură de specialitate.

Există toate condițiile
tineretul patriei noastre, mo
bilizat de organizațiile U.T.M. 
sub conducerea organizațiilor 
de partid, să adueă o contri
buție din ce in ce mai însem
nau in toate domeniile de 
activitate peoiru ridicarea
prodcrtiei șa productivității
■■■rii. reducerea prețului de 
cost și realizarea de economii.

Poporul nostru se pregăteș
te acum intens pentru alege
rile de deputați în Marea A- 
dunare Națională și în sfatu
rile populare. Tineretul pa
triei noastre este chemat să 
întimpine acest important e- 
veniment cu noi realizări în 
munca pentru îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat pe 
anul 1961, pentru dezvoltarea 
economiei și înflorirea patriei 
noastre.

In regiunea Mureș 
Autonoma Moghicră 

42.000 TINERI PARTICIPANT 
LA ÎNTRECERILE DIN CADRUL 

SPARTACHIADB DE IARNĂ

fa rez--n« Va.-vș Autonomă 
Maghiară se desfășoară cu succes 
întrecerile din cadrul primei 
etape a Sparlachiadei de iarnă 
a tineretului, Pină acum, la 
concursurile de schi. patinaj, 
săniuțe, tenis de masă, șah, hal
tere, trintâ și gimnastică au luat 
parte peste 42.000 de tineri și 
tinere, cu circa 20.000 mai mult 
decit la Spertachiada din 1959.

O munci temeinică în mobili
zarea tineretului la spartachia- 
dă au depus asociațiile sporti
ve de la întreprinderile „Mure
șul", „Toplifa", gospodăria de

stat dus 5ă_,__ (raionul
Mureș), din gospodăriile agrico
le colective ..Victoria* Iernuț, 
Luduș, Tușr.ad. de la Centrul 
școlar Encsel Manricsu din Tg. 
Mureș.

Din inițiativa tinerilor parti
cipând ia spartachiodi s-au a- 
menapsi numeroase terenuri pen
tru patinaj și siniuș fi s au 
confecționat materiale necesare 
întrecerilor Aș a de pddi. la 
Toplița, Sinssm ion din Cioc, 
Sincrâieai fi ia oile localități 
s-au amenajat patinoare fi pirtii 
pentru schi Sportivii de le 
Uzinele f lahtța fi Im Pegkin 
și-au făcut zeci de haitere. ier 
cei din comuna Ze:ea an cmn- 
feeționat 30 de perechi de schi
uri.

COMPETIȚIA DE SCHI 
„CUPA POLANA BRAȘOV-

Intreeerile din cadrul rojnpe' 
tiției de schi dotate «a .Cepe 
Poiana Brașov" eu continuat 
simbită pe pirtide de la Șui.nur 
cu desfășurarea probei de cobo- 
rire. La moscul in victoria a re- 
veait lai Im Zangor urmat la 
3" 4 10 de M. Bucur ți Gh. 
Cristoloceanu. Mihaela Ghioarcă 
a riști got proba rezervată femei
lor iar C. Bălan pe cea a junio- 
rilor.

Gustul pentru frumos, dragostea pentru lucru de bună calitate se formează cel mai bine în 
discuțiile cu tovarășii de muncă. La Uzinele „lanoș Herbak" din Cluj metoda este aplicată 

cu succes. foto t AGERPRES

Se împlinesc 400 de ani de 
la nașterea marelui gînditor 
materialist englez Francis 
Bacon (1561—1626), deschiză
tor de drumuri în filozofia 
materialistă engleză din pe
rioada de la sfîrșitul secolu
lui ai XVI-lea și începutul 
celui de-al XVII-lea.

Opera sa filozofică este 
prețuită de întreaga omenire 
progresistă, 
acordată de 
pere rămîne 
în „Sfînta 
scria : „Adevăratul părinte al 
materialismului englez și al 
întregii științe experimentale 
moderne este Bacon... Con
form doctrinei lui, simțurile 
nu înșeală și sînt izvorul tu
turor cunoștințelor. Orice 
știință este știință experimen. 
tală șj constă în a aplica 
telor senzoriale o metodă 
țională".

Filozofia materialistă a 
Bacon este strîns legată 
lupta ideologică și politică 
potriva feudalismului purta
tă de forțele sociale ale bur
gheziei în ascensiune.

La sfîrșiitul secolului 
XVI-lea, Anglia devenise 
nul din focarele principale ale 
dezvoltării științei și filozo
fiei materialiste. In această 
perioadă, în viața social-eco- 
nomică a Angliei modul de 
producție capitalist ajunge 
preponderent.

Pe plan ideologic, principa
la frînă în calea dezvoltării 
largi a vieții social-economiee, 
a științei și culturii, 
stituia scolastica — 
profund reacționară, 
și mistică a bisericii 
apărătoare înverșunată a rîn- 
duielilor feudale. Lupta îm

înalta apreciere 
Marx acestei o- 
mereu actuală. 
familie11 Marx

da
ra-

lui 
de 

îm-

al 
u-

o con-- 
filozofie 
idealistă 
catolice,

: AGERPRES

Ed. tineretului

M. BENIUC Cintecele inimii. ; 
Ilustrații Aurel Stoieescu | 
180 pag. — 8.35 lei; 10.90 lei 
(cart); 13.50 lei (perg.)

Ed. tineretului

G KOVÂCS Fata din Ojdula. 
Traducere din limba ma
ghiară de Ion Chinezu. Edi
ție revăzută de autor 
188 pag. — 4.85 lei

Ed. tineretului

G. CÂLINESCU Enigma Oti- 
liei — roman. 2 volume 
356 pag. voi I cap. I—XII; 
360 pag. vol. II cap. XIII— 
XX — 10 lei. Ediția a V-a 
Prefața Ov. S. Crohmălni- 
ceanu. Colecția „Biblioteca 
pentru toți" nr. 53—54 
E.S.P.L.A.

Informații
Acad. C. D. Nenițescu, 

membru în Prezidiul Acade
miei R. P. Romîne și pre
ședintele secției de științe 
chimice a Academiei R. P. 
Romîne, a plecat sîmbătă în 
Elveția, unde, la invitația So
cietății de chimie din Zurich, 
va ține conferințe de specia
litate.

în urma invitațiilor primite 
din partea societăților de 
chimie din Karlsruhe și Hei
delberg, precum și din partea 
Societății austriece de chimie, 
acad. C. D. Nenițescu va 
conferenția de asemenea și 
tn R.F, Germană și Austria.

♦
Simbdtd după-a miază t-a 

înapoiat în Capitală delega
ția C.& fll Uniunii rindiea- 
teior din întreprinderile indu
striei metalurgice ți electrice, 
condusă de tov. Vasile Mauri- 
eiu, car» ■ vizitat 
manâ.

La sosire, pe 
Băneasa. membrii 
au fost intimpinați
Nicolae Moraru, președintele 
C.C. al Uniunii sindicatelor 
din întreprinderile metalur
gice și electrice și de activiști 
sindicali.

R.D. Ger-

aeroportul 
delegației 

de tov.

(Agerpres)

Francis Bacon
gînditor materialist

potriva scolasticii alcătuia 
astfel, în mod necesar, pre
ludiul oricărei acțiuni îndrep
tate spre sprijinirea progre
sului științei, spre lărgirea 
posibilităților omului de a su
pune și folosi tainele naturii.

Prima sa lucrare de mare 
popularitate a fost „Eseuri 
de morală economie și politi
că" (1597). Dap năzuințele și 
eforturile sale de gînditor a- 
veau să-și găsească împlini
rea în elaborarea unei vaste 
opere enciclopedice, concepu
tă ca o expunere a bazelor 
cunoștințelor. „Marea instau- 
rație a științelor" („Instaura- 
tio magna") — a rămas însă 
neterminată. Cele două părți 
ale lucrării — singurele în
cheiate : „Despre însemnăta
tea și înaintarea științelor" — 
menită să stabilească obiectul 
cercetări; științifice și clasifi
carea științelor — și larg cu
noscutul ,,Noul Organon" 
(„Novum Organon") în cadrul 
căreia expune metoda induc
tivă de cercetare — au fo6t 
însă suficiente autorului lor 
pentru afirmarea unei gîndiri 
materialiste și pentru funda
mentarea unor mijloace noi 
de investigație științifică.

Studiind problemele teo
retice ale epocii, Bacon a 
surprins și denunțat, în cu
vinte aspre, atmosfera de lân
cezeală, de stagnare și misti
cism pe care biserica, prin

reprezentanții săi, continua 
s-o mențină de secole in do
meniul filozofiei.

Principala strădanie a lui 
Francis Bacon va fi îndrepta
tă spre dezvoltarea cunoștințe
lor în aerul liber al gîndirii 
raționale. Numai în felul a- 
cesta va deveni posibil avîn- 
tul nelimitat aj științei și tot
odată, al puterii omului asu
pra naturii înconjurătoare; 
„Știința și puterea omului sînt 
unul și același lucru — preci
zează el — fiindcă necunoaște
rea cauzei face să dea greș 
efectul... Scopul nostru este 
de a încerca să facem mai 
solide fundamentele și să ex
tindem mai departe limitele 
puterii și măreției omului".

Prima treaptă a cunoașterii; 
potrivit concepției lui Bacon, 
este experiența, iar a doua 
intelectul, care prelucrează 
datele acumulate de expe
riență. Deși îj critica Pe em
piriști, care — spunea el — a- 
semenea furnicilor se mărgi
nesc să adune provizii fără a 
le prelucra, precum și pe ra
ționaliștii care asemenea pă
ianjenului își țes sistemul fi
lozofic din propria lor sub
stanță, rupți de realitate — 
Bacon nu a reușit să înțelea
gă legătura dialectică dintre 
treapta senzorială și cea ra
țională a cueoașterii. Metoda 
inductivă dezvoltată de Ba
con a avut o importanță net

progresistă pentru știință. Dar 
ea, ca la oricare filozof pre- 
marxist, vădește limite serioa
se determinate de gradul de 
dezvoltare al științei din tim
pul său.

Esența metodei de cerceta
re făurite de Bacon constă în 
transpunerea metodei anali
tice experimentale din științe
le naturii în filozofie. Princi. 
palele ei particularități sînt 
empirismul materialist și uti
lizarea largă a inducției.

împotriva dogmelor teolo
gice care profesau revelația. 
Bacon impune omului de 
știință să pornească nu de la 
prejudecăți, ci de la analiza 
realității, de la experiența 
organizată în mod sistematic.

Concepția despre lume a lui 
Bacon, în ansamblul ei, este 
contradictorie. Astfel, pe de o 
parte, materialismul său con
ține într-o formă naivă și u- 
nele elemente de gîndire dia
lectică. Materia este concepu
tă de el nu în mod static, ci 
nedespărțită de mișcare, ac
tivă. Dar reducînd mișcarea 
la o eternă reproducere a u- 
nor forme permanente, limi
tate ca număr, Bacon, impri
mă, pe de altă parte, și un 
puternic caracter metafizic 
materialismului său.

Teoria materialistă a lui 
Bacon a dat o puternică lovi, 
tură autorității religiei și bi
sericii. Neîndrăznind însă să

Gospodarul
A face ca tot ceea ce este 

util să fie -in același timp fru
mos este astăii o datorie ce
tățenească. Construcțiile sînt 
împrejmuite cu flori și havu
zuri, drumurilor li se pun de 
strajă pomi adirmbritori, lacuri
lor li se aduc lebede.

A gindi în acest fel, in mij
locul unei hale de turnătorie, 
printre forme de nisip umed și 
resturi de zgură este natural și 
firesc. Aici, in halele Uzinelor 
„Timpuri Noi“ din Capitală, 
unde metalul devine foc și pă- 
m«ntul tipare, magma de fontă 
incondescento ivește o frumuse
țe matură, sobră și entuzias- 
mantă, aidoma munților la ceas 
de auroră. Turnătorul Turcu Ma
rin știe ocest lucru : el asam
blează piesele de metal cu 
migala șlefuitorului de diomon- 
te și le face pe cit de durabile 
pe ctit de aspectuoase. Toți cei 
11 tineri din brigadă sint edu
cați de către comunistul Turcu 
Marin in același spirit de armo
nizare a utilului cu frumosul.

M-om uitat la formele de po- 
mint In care fonta fumegoasă 
se cobooră iscind stele și flă
cări. După ce au fost ușor ro
tunjite cu mina, suprafețele lor 
tint trecute pe sub o pensulă 
cu polei de culoarea umbrelor 
de seară de parcă s-ar face 
pictură. Presele de mare preci
zie, vor pleca de aici desăvirșit 
rotunjite în uzinele constructoa
re de mașini. Arborii B.V. vor 
intra în structura mașinilor de 
balotat fin și vor pleca la țară. 
Cilindri aceștia vor intra in 
corpul pikbomerelor din miinile 
minerilor sau al compresoarelor 
cu aer din construcții. Așa dar 
metalurgul ți țăranul, minerul 
și constructorul vor ține in mină 
mașini și unelte al căror metal 
a fost frumos turnat in forme 
de către turnătorul Marin 
Turcu.

Marin Turcu are în fizionomia 
sa ceva din energia flăcărilor 
și din soliditatea metalului. Ro
bust, puternic, sigur pe mișcări, 
cu mușculotură de o simetrie 
perfectă, Turcu este metalurgul 
pe core-l recunoști oriunde și 
oricind. Și cu toate acestea, în 
sufletul din ocest corp atletic, 
se manifestă un visător. Un vi
sător in sensul in care Lenin 
vorbea despre vizionarii viitoru-

frumuseții
lui. Candidatul F.D.P. de astăzi 
este deputatul de ieri. Numele 
lui figurează pentru a doua 
oară pe listele electorale. In 
circumscripția în care este de
putat la îndemnul lui oa
menii din cartier,,., unindu-și 
eforturile, au ridicat o școală 
modernă în numai 4 luni de zile 
și au construit un canal colec
tor intre cheiul Dîmboviței și 
Bulevardul Muncii.

In viitor Turcu Marin are de 
girtd să facă cu sprijinul 
cetățenilor toate străzile fru

moase ca o autostradă, să le 
alinieze intre perdele de ar
bori, să le canalizeze, să le 
facă oglindă. Și grădini in lo
cul maidanelor. Cum ? Prin 
verdeață, prin flori, prin asfalt, 
trei elemente incompatibile. cu 
colbul și noroiul.

Turcu Marin e tinăr. Tinăr la 
ani și la inimă. Vigoarea tinere
ții sale se revarsă cu dărnicie 
acolo unde este necesară. 
Altruismul comunistului Turcu e 
larg: el este folositor celor 11 
membri ai brigăzii, uzinelor 
„Timpuri Noi“, circumscripției e- 
lectorale 232 și întregii noastre 
patrii socialiste.

Cetățenii vor vota în persoa
na lui pe harnicul gospodar al 
frumosului. Pe acela care face 
Ca tot ceea ce este util să fie, 
in același timp, frumos.

AL. ANDRIȚOIU

In toate regiunile țârii continua 
propunerile de candidați ai F.D.P.

Propunerile de candidați ai
F. D.P. pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională și sfaturile popu
lare continuă in toate regiuni
le țării.

în București au fost propuși 
candidați pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională tov. Dumitru Popa, 
secretar al Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., în 
circumscripția electorală nr. 
20 Vitan ; dr. ing. Tudor lo- 
nescu. profesor la Institutul 
politehnic din București, în 
circumscripția electorală nr. 
13 Foișor.

Pentru Sfatul Popular al 
Capitalei au fost propuși can
didați tovarășii: D. Nejlovea- 
nu, organizator de partid la
G. A.S. Roșia, în circumscrip
ția electorală nr. 115 ; Ștefan 
Petroiu, laborant la Institutul 
chimico-farmaceutic în cir
cumscripția electorală nr. 
208 ; Gheorghe Floreșteanu, 
director în Ministerul Sănătă
ții și Prevederilor Sociale, în 
circumscripția electorală nr. 
204; Maria Borșan, profesoa
ră la școala elementară nr. 9, 
în circumscripția electorală 
nr. 21 ; Vasile Istrate, prim- 
secretar al Comitetului raional 
L V. Stalin al P.M.R., în cir
cumscripția electorală nr. 47.

în regiunea Cluj, pentru a- 
legerile în Marea Adunare 
Națională au fost propuși în 
ultimele zile acad. prof. Ra- 
luca Ripan, președintele Fi
lialei din Cluj a Acadamei 
R. P. Romîne, în circumscrip
ția electorală nr. 13 Beclean ; 
acad. prof. Constantin Daico- 
viciu, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai“, în circum
scripția electorală nr. 11 
Rodna ; ing. Roman Moraru, 
șef adjunct al secției de 
cabluri la Uzinele „Industria 
Sîrmii“, în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 Cîmpia Turzii; 
Andrei Bartha, președintele 
gospodăriei agricole colective 
din Uriu, raionul Dej, în cir
cumscripția electorală hr. 14 
Reteag ; Irimie Borcea, colec
tivist, în circumscripția elec
torală nr. 24 Bonțida.

Pentru Sfatul popular re
gional Cluj au fost propuși 
candidați ai F.D.P. : scriitorul 
Dumitru Mircea, în circum
scripția electorală nr. 96 
Gherla ; prof. Al. Roșea, pro
rector al Universității „Babeș- 
Bolyai". în circumscripția e- 
lectorală nr. 13 Cluj ; Aurel 
Duca, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Cluj al 
P.M.R., în circumscripția elec
torală nr. 8.

(Agerpres)

Prin Săvineștiul de azi
(Urmare din pag. l-a)

parte a instalației de polime- 
rizare.

Fost plutaș pe Bistrița. Va
sile Plăcintă conduce cu pre
cizie și competență procesul 
de amestecare al lactamei. 
Absolvent al cursurilor de ca
lificare din uzina de relon

el învață necontenit. Cine 
ar fi crezut oare acum 15 ani 
că fostul plutaș de pe Bistrița 
va conduce de la tabloul de 
comandă procesul tehnologic 
atît de complex al obținerii 
firelor și fibrelor sintetice?, 
Vasile Plăcintă citește astăzi, 
ca și mulți alți tineri în orele 
sale libere, pe Sadoveanu, pe 
Șolohov, pe Victor Hugo.

intre în conflict fățiș cu bi
serica, Bacon, a făcut conce
sii religiei. Teoriile lui abun
dă în inconsecvențe teologice.

In problemele social-politi- 
ce Fr. Bacon era susținătorul 
unui stat centralizat, care să 
apere și să stimuleze dezvol
tarea capitalistă. Tot el este 
autorul și al unui proiect ră
mas neterminat, de societate 
utopică a viitorului, „Noua 
Atlantida", presupus veac ae 
aur, realizat prin instrucțiu
ne și diferite invenții tehnice; 
dar același Bacon este spriji
nitorul unor idei profund 
reacționare, cum este ideea do
minației mondiale a Angliei.

Bacon a rămas ca un mare 
gînditor prin concepția mate
rialistă asupra lumii, prin 
lupta purtată în numele știin
ței împotriva întunericului, 
superstiției și ignoranței.

Iluminiștii francezi din se
colul al XVII-lea au salutat 
opera lui Bacon considerîn- 
du-1 înaintașul lor în nume
roase probleme. Iar Herțen 
scria plin de admirație: „In
fluență lui Bacon a fost uria
șă... Bacon, ca și Coiumb, a 
descoperit în știință o lume 
nouă, tocmai lumea în care 
oamenii se aflau din totdeau
na, dar pe care o uitaseră, 
preocupați fiind de interesele 
scolasticii".

Aniversarea nașterii lui 
Bacon a fost recomandată de 
Prezidiul Consiliului Mondial 
al Păcii ca una din marile 
aniversări ale anului 1961.

Opera filozofică a lui Fran
cis Bacon este prin elemente
le sale cele mai valoroase, u- 
nul din bunurile spirituale 
ale omenirii.

OCTAVIAN CHEȚAN

La combinatul de îngrășă
minte azotoase de la Roznov, 
Țapu Neculai, fost brigadier 
pe șantier, fiu de țăran colec
tivist din comuna Pocreaca, 
raionul Iași, a rămas pe șan
tier unde s-a calificat în me
seria de montor de turbocom- 
presoare, ca și Anton Vasile, 
fiu de muncitor petrolist de 
la Moreni. Și el a urmat o 
școală de calificare la Boldești. 
Azi e muncitor fruntaș și îm
preună cu Neculai Juncu, de 
asemenea montor, sînt frun
tași în producție și în munca 
organizației U.T.M. Vasile 
Teodorescu, fost brigadier, din 
anul 1959 este fruntaș la șan
tierul 2-C.I.A.R. Săvinești. Pe 
șantier s-a calificat zidar. E 
unul dintre cei mai cunoscuți 
oameni de pe șantier. Recent 
a împlinit 24 de ani.

★

De la primul metru exca
vat pînă astăzi mai 
mult de 100 de tineri 

prin grija partidului se află 
acum pe băncile facultăților 
din Iași, Quj sau Bucu
rești. în acest an, alții,- 
peste 100, îșj continuă stu
diile la învățământul seral. 
Peste 1000 de tineri sînt cu
prinși în cursurile de califi, 
care și specializare. Cu toții 
învață, se pregătesc. Tuturor 
partidul le-a dat rost înailt în 
viață. Și mai mult ca oricînd 
capătă viață dorința lor de 
a intra prin porțile științei 
pentru ca astfel să poată de
veni cît mai folositori patriei.

Sînt doar cîteva creionări 
privind crîmpeie din viața u- 
nor tineri. Ele reprezintă tot
odată însă biografii ale sute
lor de tineri ce cresc, învață 
și se maturizează în anii aceș
tia, anii puterii populare. Ti
neri crescuți de partid, în Să- 
vineștii de astăzi.

(



Sosirea la Sofia a 
care ne-au

oaspeților bulgari 
vizitat țara

I Sesiunea extraordinară 
a Consiliului de solidaritate 

a țărilor Asiei și Africii

Tratamentul inuman

SOFIA. — La 21 ianua
rie s-au întors în patrie to
varășii Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, Anton Iugov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Bulgar. 
Dimităr Ganev, președin
tele Prezidiului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, 
membru al Biroului Poli.

tic al C.C. al P.C. Bulgar, 
care au făcut o vizită de 
prietenie în R. P. Romină.

In gara din Sofia condu
cătorii partidului și statu
lui au fost întâmpinați de 
membri ai Biroului Politie 
al C.C. al P.C. Bulgar, de 
membri ai Comitetului 
Central ai P.C. Bulgar, mi
niștri, reprezentanți ai vie
ții publice.

Opinia publică franceză 
luptă activ pentru instaurarea 

păcii în Algeria
PARIS 21 (Agerpres). — In 

Algeria continuă luptele între 
trupele franceze și detașa
mentele Armatei de Eliberare 
Națională a Algeriei. Ziarele 
pariziene relatează că în ul
timele două zile în regiunile 
orașelor 
Mila etc au 
violente.

Tribunalul 
șului Oran 
moarte doi 
pentru că au participat 
mișcarea de eliberare națio
nală.

Opinia publică franceză 
continuă să lupte activ pen
tru încetarea imediată a răz
boiului și instaurarea păcii în 
Algeria. Ziarul „L’Humanite" 
arată că o serie de organizații

Constantine, 
avut loc

Kuif, 
lupte

ora-militar al 
a condamnat la 
tineri algerieni 

la

obștești, sindicale și studen
țești din departamentul Hau
te Garonne au organizat o 
adunare comună în cadrul 
căreia a fost semnată o de
clarație care îndeamnă la 
lupta pentru pace în Algeria.

★

PARIS 21 (Agerpres). — In 
orașele algeriene Alger și 
Blida, precum și în suburbii
le lor continuă demonstrațiile 
populației arabe în sprijinul 
Frontului de Eliberare Națio
nală din Algeria.

După cum relatează ziarele 
franceze, 
s frățiilor 
„Trăiască 
„Trăiască guvernul provizoriu 
al Republicii

în cursul demon- 
arabii au scandat: 
Ferhat Abbas

Algeria

Evenimentele din Laos
• Declarația lui Suvanna Fumma • Manevre 
americane pentru stabilirea de baze în Laos

DELHI 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : Primul minis
tru al Laosului, Suvanna Fumma, 
a declarat intr-un interviu acor
dat corespondentului din Pnom 
Penh al ziarului indian „Hin
dustan" că întreaga răspundere 
pentru războiul din Laos revi
ne Statelor Unite.

Referindu-se la acțiunile care 
trebuie întreprinse pentru re
stabilirea cît mai grabnică a 
păcii în Laos, primul ministru a 
arătat că în primul rînd este 
necesară reluarea activității Co 
misiei internaționale de supra-

veghere ți control în Laos, iar 
apoi — convocarea unei confe
rințe internaționale eu privire 
la Laos, așa cum a propus prin
țul Norodom Sianuk.

VIENTIANE 21 (Agerpres). 
recurs la o mane- 
a-și stabili baze 
teritoriul Laosu

lui Boun Oum- 
îi

Telegrama adresată 
de N. S. Hrușciov 

și L.l. Brejnev 
președintelui Kennedy 
cu prilejul instalării 

sale
MOSCOVA 21 (Agerpres).— 

După cum transmite Agenția 
TASS, N, S. Hrușciov și L. I. 
Brejnev au adresat o telegra
mă de salut președintelui 
S.U.A., John F. Kennedy, cu 
prilejul instalării sale.

„Ne folosim de acest prilej, 
se spune printre altele în te
legramă pentru a ne exprima 
speranța că prin 
mune vom reuși 
o îmbunătățire 
relațiilor dintre 
tre, însănătoșirea întregii si
tuații internaționale.

-----•-----

N. S. Hrușciov 
l-a primit 

pe ambasadorul 
S. U. A. 

la Moscova

.CAIRO 21 (Agerpres). ■— In 
dimineața zilei de 21 ianuarie 
și-a început lucrările la Cairo 
sesiunea extraordinară a Consi
liului de solidaritate a țărilor 
Asiei și Africii convocată în ve
derea discutării situației 
Congo.

La sesiunea Consiliului 
Sosit reprezentanți ai aproxima
tiv 30 de țări din Asia și Afri
ca. La lucrările sesiunii va 
participa o delegație în frunte

din

au

cu Mirzo Tursun-Zade, președin
tele Comitetului sovietic de so
lidaritate 
Africii.

Sesiunea 
La sesiune 
tuația din

în ședința din 20 ianuarie a 
conducătorilor delegațiilor An
var Sadat, președintele Consiliu
lui de solidaritate a țărilor din 
Asia și Africa, a fost ales pre
ședinte al sesiunii Consiliului.

cu țările Asiei și

dura două zile.va
va fi discutată și si- 
Algeria și Laos.

-------_e---------

- S.U.A. au 
vră pentru 
militare pe 
lui : rebelii 
Nosavan, pe care S.U.A. 
recunosc ca „guvern al Lao- 
sului", s-au adresat Franței 
cerînd să li se predea baza 
aeriana Seno, administrată de 
francezi după încheierea a- 
cordurilor de la Geneva din 
1954.

DIN VIAȚA Șl LUPTA 
TINERETULUI LUMII

Demonstrația 
studenților din 

Santiago de Cuba

Agenția France Presse re
latează că la 20 ianua
rie studenții din orașul 

Santiago de Cuba au orga
nizat o „ceremonie funerară" 
cu prilejul încetării manda
tului fostului președinte al 
S.U.A., Eisenhower. Cîteva 
sute de studenți au străbătut 

. străzile orașului în urma 
> unui dric în care se găsea 
un Sicriu acoperit de coroane 
mortuare.

NEW YORK. - Potrivit cal
culelor făcute de noul ministru 
al Muncii, Arthur Goldberg, 
numărul șomerilor se ridică 
in prezent la aproximativ 
5.590.009 oameni în Statele 
Unite, ceea ce depășește eu 
1.000.000 numărul șomerilor 
din luna trecută.

eforturi co
să realizăm 
radicală a 
țările noas-

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 21 ia
nuarie Nikita Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit pe 
L. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. la Moscova, și a avut 
cu el o convorbire.

La convorbire au luat parte 
Vasili Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., și Anatoli 
Dobrînin, membru al colegiu
lui Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.

-----e-----

A apărut primul număr 
din acest an al revistei 

„Kommunist"
MOSCOVA. - Primul nu

măr din acest an al revistei 
„Kommunist“, organul teore
tic și politic al C.C. al 
P.C.U.S., publică sub titlul 
„Pentru noi victorii ale miș
cării comuniste mondiale11 ra
portul cu privire la rezulta
tele Consfătuirii reprezentan
ților partidelor comuniste șl 
muncitorești prezentat de 
N. S. Hrușciov la adunarea 
comună a organizațiilor de 
partid de la Școala superioa
ră de partid, Academia de 
Științe Sociale Și Institutul 
de marxism-leninism de Pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. în ziua 
de 6 ianuarie 1961.

tării rostite la Cambridge la 
20 ianuarie.

CAP CANAVERAL, — Agen
ția France Presse transmite din 
Cap Canaveral eșuarea unei noi 
tentative de lansare a unei ra
chete de tipul „Titan**, cea de-a 
doua treaptă a rachetei suferind

Declarația secretariatului 
permanent

CAIRO 21 (Agerpres). 
Secretariatul permanent 
Consiliului de solidaritate 
țărilor Asiei și Africii a 
publicității o declarație

al 
al 

dat 
în 

care se subliniază că răspun
derea pentru agravarea si
tuației din Ruanda Urundi 
revine pe deplin Belgiei care 
continuă să ignoreze și să în
calce hotărîrile și recoman
dările O.N.U.

In pofida cererilor O.N.U. 
de a se da partidelor politice 
și tuturor persoanelor posibi
litatea să desfășoare o activi
tate democrată și politică 
normală, se spune în decla
rație, autoritățile belgiene din 
Ruanda Urundi continuă șă 
intensifice controlul colonial. 
O serie de conducători poli
tici continuă să fie deportați, 
în țară mai există și astăzi 
lagăre de concentrare.

O.N.U. a recomandat Bel
giei să renunțe total la folo
sirea teritoriului Ruanda 
Urundi ca bază militară. în 
declarație se arată că autori
tățile belgiene au organizat 
totuși dislocarea bandelor ar
mate mobutiste care au 
cat unitățile militare ale 
vernului legal congolez 
provincia Kivu.

In afară de aceasta 
pele belgiene au făcut în re
petate rînduri incursiuni în 
Congo de pe teritoriul Ruan
da Urundi.

Secretariatul permanent 
condamnă cu hotărîre acțiu
nile agresive ale Belgiei 
Republica Congo și 
sălbatic instaurat în 
Urundi, se subliniază 
clarație. Secretariatul 
nent insistă ca 
ră Belgiei să-și

diat trupele din Congo și de 
pe teritoriul de sub tutelă 
Ruanda Urundi.

O.N.U. trebuie să ceară Bel
giei să acorde neîntârziat in
dependență teritoriului Ruan
da Urundi și să suprime toa
te împuternicirile care i-au 
fost acordate față de acest 
teritoriu de către Organizația 
Națiunilor Unite.

Secretariatul permanent 
cheamă toate comitetele na
ționale de solidaritate afro- 
asiatice să sprijine lupta eroi
că a poporului congolez și a 
poporului din Ruanda Urundi 
pentru independență națio
nală și să protesteze cu ho
tărîre împotriva încălcării re
zoluțiilor luate 
problemă 
Securitate
Generală a O.N.U.

în această 
de Consiliul de 
și de Adunarea

----- •

Intensificarea mișcării 
antiguvernamentale 

din Peru

DJAKARTA. - După cum 
anunță agenția Antara, preșe
dintele Sukarno a emis un de
cret prin care sînt naționali
zate 50 de întreprinderi olan
deze din Djakarta, Bandung, 
Medan, Surabaya și alte loca
lități din Indonezia. După 
cum se știe, marile bănci și 
marile întreprinderi olandeze 
din Indonezia au fost naționa
lizate în urmă cu un an.

la care este supus Lumumba stîrnește 
indignarea opiniei publice mondiale
LONDRA 21 (Agerpres). — 

„Mișcarea pentru libertatea 
coloniilor este profund îngri
jorată de faptul că Lumum
ba, primul ministru congolez 
legal, a fost transferat în Ka
tanga, după toate probabili
tățile cu asentimentul tacit 
al comandamentului trupelor 
O.N.U. care controlează aero
dromurile din țară", se spune 
în declarația organizației Miș
carea pentru libertatea colo
niilor, dată publicității la 
Londra.

Comandamentul 
O.N.U. din Congo, 
în declarație, nu a 
rezoluția din iulie a 
lui de Securitate cu 
acordarea de ajutor 
lui legal al primului ministru 
Lumumba. Considerînd ares
tarea și întemnițarea lui Lu
mumba drept ilegale, organi
zația Mișcarea pentru liber
tatea coloniilor cere imediata 
punere în libertate a lui Lu
mumba și celorlalți membri 
ai guvernului său, convoca
rea parlamentului, acordarea 
întregului ajutor necesar gu
vernului Lumumba din par
tea O.N.U. pentru restabilirea 
legalității și ordinii în țară, 
evacuarea tuturor trupelor 
belgiene și a „specialiștilor" 
din Congo, dezarmarea ban
delor lui Mobutu.

Declarația subliniază 
răspunderea pentru situația 
din Congo „revine guvernelor, 
inclusiv guvernului Angliei, 
care au împiedicat îndeplini-

trupelor 
se spune 
îndeplinit 
Consiliu- 
privire la 
guvernu-

că

rea rezoluției din iulie a Con
siliului de Securitate".

★
LONDRA 21 (Agerpres). A- 

restarea ilegală a primului 
ministru congolez, Patrice Lu
mumba, transferarea lui în- 
tr-o închisoare din Katanga, 
maltratarea lui, batjocurile la 
care este supus cu îngăduin
ța trupelor O.N.U., stîrnesc 
indignarea profundă a opiniei 
publice engleze. Tratamentul 
care i se aplică lui Lumumba 
este rușinos, a declarat la 20 
ianuarie laburistul John Sto
nehouse. Aceasta subminează 
autoritatea O.N.U. Belgienii 
merită să fie condamnați pen
tru intrigile lor, a declarat el.

Fărădelegile bandelor mo- 
butiste au fost condamnate și 
de alt membru al parlamen
tului — laburistul Arthur Le
wis.

★
STANLEYVILLE 21 (Ager

pres). — A. Gizenga, primul 
ministru ad-interim al Repu
blicii Congo, a protestat pe 
lingă reprezentanții O.N.U. la 
Stanleyville împotriva 
ferării samavolnice a 
lui ministru Lumumba 
tanga.

trans- 
primu- 
în Ka-

*
LEOPOLDVILLE 21 

pres). — Purtătorul de ___
al misiunii Organizației Nați-

(Ager- 
cuvin t

uniior Unite la Lcpoldville 
nu a putut spune nimic des
pre intențiile O.N.U. de a lua 
măsuri pentru îmbunătățirea 
situației tragice în 
află Patrice Lumumba, 
mul ministru 
Congo, 
siunea 
măcar 
ceasta 
țărilor 
ției Taniug, 
cuvînt a repetat că Lumumba 
„nu se mai află de mult sub 
protecția O.N,U.“.

După cum rezultă din știrile 
parvenite din Katanga, colo
nialiștii, care stăpînesc de 
fapt în această provincie, se 
grăbesc ca prin intermediul 
trădătorului Chombe să se 
răfuiască cu Lumumba. 
După cum transmite a- 
genția Reuter, „guver
nul11 katanghez a declarat la 
19 ianuarie că el nu inten
ționează să se întâlnească cu 
comisia de conciliere a O.N.U. 
care urmează să sosească pe 
teritoriul provinciei, deoarece 
el ,,nu are nici o întrebare 
de pus comisiei11. După păre
rea observatorilor, subliniază 
agenția, autoritățile katan- 
gheze au arătat implicit că 
vor zădărnici orice încercare 
a comisiei de a se întâlni cu 
primul ministru Lumumba

care se 
pri- 

al Republicii 
Pînă în prezent, mi- 
O.N.U. nu a făcut nici 
un singur pas în a- 

direeție. Potrivit rela- 
corespondentului agen- 

purtătorul de

cerut convocareaRepublica Mali a
Consiliului de Securitate

Corespondentul agenției
Prensa Latina anunță 
că mișcarea de protest 

din Peru s-a intensificat după 
adoptarea de către guvern a 
legilor represive și după ru
perea relațiilor diplomatice 
cu Cuba.

Recent, la Lima a avut loc 
o mare demonstrație care 
s-a terminat prin ciocniri în
tre studenți și poliție și prin 
arestarea a 11 studenți. La 18 
ianuarie în capitala țării au 

. avut loc mai multe mitin
guri antiguvernamentale spon
tane în cursul cărora pe une
le străzi au fost ridicate ba
ricade. Federația studenților 
de la Universitatea Șan-Mar- 
cos a dat publicității o de
clarație în care acuză guver
nul de „încălcarea libertății 
întrunirilor, garantată prin 
constituție".

LONDRA. Deficitul comer
țului exterior al Angliei pe 
anul 1960 a atins suma uria
șă de 681 milioane lire ster
line. Această cifră a fost men
ționată de conservatorul Ge
rald Nabare, membru al par
lamentului, eu prilejul cuvîn-

ADIO
Cite intenții vor
Râmîne în suspensie 1 
Un general la pensie... 
E înduioșător.

Lung șir de sloiuri trece. 
Glumește, iarna dracului, 
Pe apa Potomacului 
Mimînd războiul rece.

Trec sloiuri : le-a ținut 
In stimă președintele.
La ce bun, azi, cuvintele I 
Rămîi aici, trecut.

închideți sub peceți 
Declinul, criza, haosul... 
Libanul, Cuba, Laosul... 
Fantomelor, tăceți !

Nu-I tulburați, vă rog. 
Nu pomeniți de funie. 
Mai bine-n mai sau iunie 
Veniți la epilog :

La golf, cu orice chip, 
Ike, fruntea clasamentului. 
(Pe baza antrenamentului) 
Hip, hip, ură, hip, hip 1

Ce simplu. Ce prozaic : 
Plecare fără glorie 
Din funcții, din istorie. 
Adio, mister Ike !

ȘTEFAN IUREȘ

NEW YORK 21 (Agerpres).— 
Republica Mali a cerut convo
carea Consiliului de Securita
te pentru a examina încă n 
dată situația din Congo.

Modibo Keita, președintele 
Republicii Mali, a cerut a-

ceasta intr-o telegramă adre
sată secretarului general al 
O.N.U-, Hammarskjoeld. Mo
dibo Keita critică O.N.U. fi
indcă n-a obținut convocarea 
parlamentului congolez și re
întoarcerea guvernului Lu
mumba Ia putere.

France Soir“ recunoaște

AU CONGO, LE PRESIDENT KASAVUBU
NE CONTROLE PLUS QUE 2 PROVINCES

în 
regimul 
Ruanda 
în de- 
perma- 
să cea-O.N.U. 

retragă ime-

lansare. „ 
asemănător —■ subliniază 

i — a fost înregistrat și 
anterioare 

„Titan".

defecțiuni după 
eșec < 
agenția 
in cursul încercării 
de lansare a rachetei

BAMAKO. — La 20 ianua
rie Modibo Keita, președinte
le Republicii Mali a anunțat 
reprezentanților diplomatici 
acreditați la Bamako că gu
vernul țării sale a cerut 
evacuarea rapidă a bazelor 
militare franceze de la Ba- 
mao, Kati, Gap și Tessalit.

Declarația Comitetului Politic al P. C 
din Marea Britanie

LONDRA 21 (Agerpres). — 
„Nici un soldat, nici un tanc; 
și nici un avion german nu 
trebuie admis în Anglia. A- 
ceasta trebuie să fie. hotărî rea 
unanimă a poporului britâ- ’ 
nic“, se spune în declarația 
Comitetului Politic al P.C. 
din Marea Britanie, dat publi
cității la 20 ianuarie. Comite
tul Politic condamnă cu ho-

tărîre vizita generalului vest- 
german Heusinger în Anglia 
și politica guvernului conser
vator care a permis crearea 
în Anglia a unor baze pentru 
submarinele americane înzes
trate cu rachete ,,Polaris" și 
vrea să deschidă porțile țării 
pentru armata și forțele ae
riene militare ale lui Aden
auer.

Priviți 
ghez 
rizian 
nia-'iste din Congo, subliniind chiar în titlu că Kasavubu 
mai deține controlul decît asy pra a 2 provincii, O mare parte 
a țării (peste jumătate), după cum reiese și din hartă, se află 
sub controlul guvernului legal al Congoului condus de Patrice 
Lumumba. Fiecare zi aduce nai dovezi ale întăririi pozițiilor 
forțelor patriotice din Congo, în ciuda samavolniciilor la care 

dedau marionetele colonialiste. .

această hartă pe care o reproducem după ziarul bur- 
parizian „France Soir“ din 14 ianuarie a.c. Ziarul pa- 
recunoaște șubrezenia pozițiilor alicii de marionete colo- 

' nu

Belgia intensifică intervenția armată 
în
— în- 
rezolu-

PARIS 21 (Agerpres). 
căleînd în mod grosolan 
ția O.N.U. cu privire la retrage
rea întregului personal belgian 
din Congo, guvernul Belgiei in
tensifică intervenția armată 
Republica Congo.

La 20 ianuarie a sosit la 
sabethville un nou grup de 
țeri belgieni eu un efectiv 
50 oameni venind din Bruxelles 
Corespondentul din Elisabeth
ville al agenției France Presse 
transmite că acești 50 de bel
gieni, care se intitulează „tineri 
voluntari", vor servi în rîndul 
trupelor lui Chombe. Acest grup 
a călătorit pe itinerariul Bru
xelles—Teheran—Entebbe (Ugan
da)—Elisabethville, pe bordul 
unui avion al societății iraniene 
dp transporturi aeriene „Persian 
Air Service".

în prezent în jandarmeria 
lui Chombe, care formează baza 
forțelor armate ale acestei ma
rionete a belgienilor, aproape 
întregul efectiv de comandă 
este format din belgieni.

După cum subliniază cores
pondentul agenției France Presse, 
înțelegerea privind trimiterea 
de noi „întăriri" belgiene pen 
tru a lua parte la operațiunile 
militare împotriva trupelor gu
vernului legal și a răsculaților 
din tribu] Baluba din Katanga 
a fost realizată cu prilejul vi
zitei la Bruxelles a lui Jav, așa- 
numitul secretar de stat al A- 
părării Naționale în guvernul 
marionetă al provinciei Katanga. 
După cum scrie corespondentul, 
după primul grup de „voluntari 
belgieni", Ia Elisabethville se aș-

în

Eli- 
ofi- 

de

teaptă «ă sosească loarle curind 
rin alt zrup

LEOPOLDVILLE 21 (A-
gerpres — După cum anun
ță agenția Taniug. din cercu
rile apropiate misiunii O.N.U. 
la Leopoldville s-a aflat că 
aici au sosit încă 30 de ofi
țeri și subofițeri belgieni care 
vor prelua funcții de consi
lieri ai dictatorului Mobutu. 
Aceleași cercuri menționează 
că în curind urmează să so
sească încă 70 de ofițeri bel
gieni. Acești ofițeri belgieni se 
află de mai multă vreme la 
Brazzaville, unde. au așteptat 
un prilej potrivit pentru a fi 
transportați la Leopoldville.

Sfudenfi austrieci 
cer eliberarea 

lui Lumumba
21 (Agerpres), —VIENA ..

In capitala Austriei a avut 
loc un miting studențesc 
în cadrul căruia a fost a- 
doptată o rezoluție în care 
se cere eliberarea imedia
tă a primului ministru 
congolez Patrice Lumum
ba. „La adăpostul trupelor 
O.N.U., Mobutu, Chombe și 
foștii stăpîni colonialiști 
belgieni au hotărît să-l re
ducă la tăcere pe Lumum
ba", se arată în rezoluție. 
Studenți democrați din 
Austria au protestat cu 
energie împotriva complo
turilor puse la cale de co
lonialiști împotriva Repu
blicii Congo.

Un dar făcut pionierilor din MoscovaLA TEHERANAfaceri strălucite cu
vrăjitorie

noas- 
acest 
pro- 

uimi-

/n zilele 
tre, în 
secol al 

greșului, al 
toarelor realizări,
grație cărora știin
ța și tehnica per
mit omului înfăp
tuirea celor mai 
înaripate visuri, în 
S.U.A. se practică 
pe scară... vrăjito
ria. Știți cine sînt 
vrăjitorii din zilele 
noastre ? Nimeni 
'alții decît cei mai 
veroși business- 
meni, care în goa
na lor după profi
turi încurajează 
superstițiile medie
vale, se ocupă cu 
lansarea pe piață a 
tot soiul de „leacuri 
miraculoase" atît 
pentru... a lega cît 
și a dezlega de far
mece.

Potrivit unei co
respondențe publi
cate în ziarul „DIE 
TAT" aflăm că in 
S.U.A. „CU NEBU
NIA VRĂJITORIEI 
SE POT FACE A- 
FACERI STRĂLU
CITE...' 
puțin 
verse 
sînt 
beneficii exorbitan
te. Nu lipsesc din 
aceste 
ierburi 
împotriva 
și deochiului, iarbă 
împotriva vrăjitor,

Nu mai 
de 1600 di- 

preparate 
vîndute cu

preparate 
de fumat 

invidiei

picături împotriva 
accidentelor de cir
culație, amulete 
pentru a descoperi 
comori sau scăpa 
de chelie, tablete 
împotriva visurilor 
urîte și alte cite și. 
mai cite așa-zise 
„medicamente". Și, 

pentru că afacerea 
este atît de renta
bilă, au apărut bu
năoară la Chicago, 
întreprinderi „chi
mice" specializate 
în producerea „le
acurilor miraculoa
se".

Credința în vră
jitorie și toate a- 
ceste practici sînt 
susținute printr-o 
gamă întreagă de 
mijloace. In S.U.A. 
există numeroase 
edituri care reali
zează sume uriașe 
din vînzarea unei 
maculaturi cu pre
tenție literară prin 
care se cultivă 
credințe înapoiate, 
rămășițe ale evului 
mediu. Există mul
te cercuri intere
sate în acest odios 
business, cercuri 
care acționează în 
colaborare pentru a 
îndobitoci masele 
de oameni și pen
tru a scoate astfel 
profituri cît mai 
mari. Urmările nu 
se lasă așteptate. 
Astfel, nu de mult

a fost prins asupra 
faptului un crimi
nal care încerca să 
omoare un om. El 
a mărturisit că a 
urmat o „rețetă" a 
unui vrăjitor care 
promitea o avere 
colosală aceluia ca
re reușea să omoa
re 9 oameni fără a 
fi „observat".

Superstițiile me
dievale, amestecate 
cu o doză de pseu- 
doștiință, pentru a 
fi niai lesne vîndu
te, sînt azi servite 
drept remediu pen
tru greutățile de 
tot felul în care se 
zbat oamenii sim
pli din S.U.A. Sco
pul este dublu : un 
business lesnicios și 
strălucit precum și 
o diversiune cu 
scopul de a înșela 
pe oamenii simpli.

In Occident se 
face totul pentru a 
îndepărta masele 
de realitatea vieții, 
pentru a le ține în 
bezna obscurantis
mului medieval. 
Dar nici un fel de 
„vrăjitorie" nu-i 
poate face pe oa
menii muncii din 
lumea capitalistă 
să ignoreze tragici- 
le realități ale vie
ții de mizerie pe 
care o trăiesc.

Puternică 
manifestație 

studențească anti
guvernamentală

Peste 10.000 de studenți 
au luat parte la Te

heran la un miting 
de protest împotriva terorii 
dezlănțuite de autoritățile 
iraniene cu prilejul recen
telor alegeri Potrivit apre
cierii corespondentului a- 
genției Associated Press, 
acesta a fost „cel mai mare 
miting antiguvernamental 
care a avut loc 
la răstunarea 
dîk“.

„Participanții 
continuă corespondentul a- 
celeiași agenții, au stat timp 
de două ore intr-o ploaie 
rece și și-au manifestat a- 
probarea față de oratorii 
care au cerut alegeri libere 
Și

în 
lui

la

GH. CHIDU

Iran de 
Mossa-

miting,

încetarea tiraniei".

IN S.U.A.

Șerifî și... 
gangsteri

La Denver, capitala sta
tului Colorado, (S.U.A.) 
doi ajutori de șerifi și 

șapte polițiști au compărut 
în fața justiției fiind acuzați 
că făceau parte d intr-o ban
dă de spărgători. Celor doi 
ajutori de șerifi li s-a adus 
acuzația că au participat la 
diferite spargeri in împreju
rimi. Șeful poliției din Den
ver a declarat că posibili
tățile de a se descoperi și 
alți polițiști spărgători... nu 
s-au epuizat.

Să primești un cadou este întotdeauna un lucru plăcut. Cu 
atît mai mult devine plăcut acest lucru cînd este vorba de un 
palat mare și frumos. De aceea se înțelege bucuria copiilor din 
raionul Frunze din Moscova, cînd li s-a construit o nouă casă 
a pionierilor 'mare și luminoasă.

Mai de mult in piața Miussk existau niște construcții mici. Dar 
iată că au apărut buldozere, escavatoare și alte utilaje care au 
transformat această piață și în centrul ei a început să se înalțe 
zi de zi casa pionierilor.

în noua casă a pionierilor s-a prevăzut totul pentru ca pionie
rilor moscoviți să le fie plăcut să o frecventeze. Aici există 
camere speciale pentru jocuri, pentru activitatea diferitelor 
cercuri, bibliotecă cu sală de lectură, un minunat bazin, sală 
de spectacole cu 600 de locuri, un observator și chiar un solar, 
împrejurul casei s-a construit un parc. Nu de mult în noua casă 
a pionierilor a avut loc ceremonia festivă de dare in folosință 
a acestei clădiri copiilor din Moscova.

în camera pentru jocul de șah.
îndemânatice'', in prim pjgji - elevii Costea 

Hromov și L. Baskov.
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