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14 ianuarie
Oamenii muncii din țara 

noastră, tineretul nostru 
sărbătoresc astăzi împlini

rea a 102 ani de la înfăptuirea 
Unirii Țării Romînești cu Mol
dova, unul din cele mai însem
nate evenimente în istoria pa
triei.

Condițiile în care s a dezvol
tat poporul romîn au făcut ca 
Țara Romînească și Moldova să 
se închege și să existe secole 
de-a rîndul ca formațiuni statale 
deosebite. Din timpuri foarte 
vechi, însă, în sinul poporului 
romîn, s-a păstrat și s-a dezvol
tat, atît în Țara Romînească și 
în Moldova, cît și în Transilva
nia, conștiința unității de neam 
și limbă.

Ideea înfăptuirii unității na
ționale s-a cristalizat însă în 
conștiința poporului abia la în
ceputul secolului al XIX-lea. Ea 
a cuprins masele largi și s-a 
transformat într-o uriașă forță 
de progres tocmai pentru că co
respundea necesităților dezvol
tării societății, legilor obiective 
ale trecerii de la feudalism la 
capitalism.

în țările romîne, relațiile ca
pitaliste au început să se dez
volte mai rapid în primele de
cenii ale secolului al XIX-lea. 
Dezvoltarea forțelor de produc
ție, progresul economic și social 
erau însă frînate de menținerea 
formelor feudale de exploatare, 
de fărâmițarea statală feudală, ce 
jugul otoman. In lupta pentru 
înlăturarea acestor frâne, o e- 
tapă importantă era făurirea 
statului național unitar. In pe
rioada care a urmat revoluției 
din 1848, problema unirii a de
venit primordială în viața social- 
politică a Moldovei și Țării Ro
mînești.

Purtătorii cei mai hotăriți ai 
ideii Unirii erau masele popu
lare. Țărănimea aspira puternic 
spre unirea națională, legînd de 
unire nădejdile ei de a se elibe
ra din jugul strivitor al iobăgiei, 
de a se ridica la o viață ome
nească. O altă categorie socială 
care era cu tot sufletul pentru u- 
nire au fost lucrătorii și meș
teșugarii exploatați ai orașelor.

Burghezia era în general pen
tru unirea principatelor, fiind 
interesată în lărgirea pieții in
terne, dezvoltarea comerțului și 
industriei.

Elementele mai avansate ale 
burgheziei, mai apropiate de nă
zuințele maselor, legau de unire 
înfăptuirea unui șir de reforme 
democratice. Pentru înfăptuirea 
unor asemenea reforme -— și în 
primul rînd a reformei agrare 
— a militat energic Mihail Ko- 
gălniceanu Pentru unire au mi
litat figuri luminoase de patrioți 
ca Vasiie Alecsandri, Al. I. Cuza, 
Costache Negri, Vasiie Mălines- 
cu, Dimitrie Bolintineanu. Cezar 
Boliac.

Cea mai mare parte a burghe
ziei însă, legată prin interese 
economice de moșierime și te- 
mîndu-se de tnase, dorea o uni
re „de sus** care să nu știrbeas
că interesele ei de clasă, alune- 
cînd tot mai mult pe calea com
promisurilor cu moșierimea, îm- 
potrivindu-se reformei agrare și 
altor reforme.

Căutând să și mențină un rol 
dominant și în noul stat unitar, 
mulți boieri au acceptat Ia în
ceput ideea unirii, sub pre
siunea maselor. Dîndu-și seama 
însă, pe măsura desfășurării eve
nimentelor, că făurirea unirii a- 
menința privilegiile lor politice 
și relațiile feudale existente în 
cele două țări, o mare parte a 
boierilor au devenit adversari 
înverșunați ai unirii.

în Țările Romîne, se cioc
neau interesele tuturor marilor 
puteri din acea vreme, lucru ce 
a făcut ca nici una dintre aces
tea să nu fie indiferentă față de 
Unire. Adversarul cel mai în- 
dîrjit al Unirii era Turcia, inte
resată să mențină sub dominația 
ei Țările Romîne. Turcia a fost 
sprijinită de Anglia, interesată 
în menținerea imperiului oto
man care-i era subordonat. Aus
tria se împotrivea și ea Unirii 
temîndu-se că făurirea unui stat

mai puternic în această parte a 
Europei ar putea frîna expansiu
nea ei spre răsărit.

Sprijinitoare a Unirii a fost 
Rusia, interesele guvernului ța
rist de slăbire a Turciei coin- 
cizînd în mod obiectiv cu năzu
ințele poporului romîn de a-și 
făuri statul său național Unirea 
a fost sprijinită și de Franța 
care urmărea să-și asigure în ță
rile romîne un debușeu econo
mic și o influență politică pri
mordială.

Năzuința de libertate și uni
tate națională a poporului ro
mîn se bucura de sprijinul cald 
al democraților — revoluționari 
ruși în frunte cu Cemîșevski, 
Dobroliubov, de simpatia și so
lidaritatea tuturor forțelor îna
intate internaționale din epoca 
aceea.

Lupta poporului romîn, pre
siunea opiniei publice progresis
te internaționale, poziția favora
bilă Unirii a unora din puterile 
europene, a făcut ca la Congre
sul de la Paris să se hotărască 
convocarea în cele două princi
pate a unor divanuri ad-hoc al
cătuite din deputați aleși din 
toate clasele sociale care să se 
pronunțe asupra viitorului țări
lor române

La alegerile din 1857 pentru 
divanurile ad-hoc. utimuoaistii 
diz Moldova, avizd sprijini A« 
gliei. Tsraei și Austriei, as iz- 
botit pria tot felul de abuzuri 
«i falsuri si asigure o majori
tate pentru separatiști. în urma 
uriașului protest al mamelor, fal
sele alegeri din Moldova au fost 
însă anulate. în noile alegeri 
au ieșit victorioși unioniștii.

Prin Convenția de la Paris, 
din 1858 — ca rezultat al unui 
compromis între marile puteri 
s-a stabilit doar constituirea u- 
nei comisii centrale de unificare 
legislativă Ia Focșani, posibilita
tea de a se întruni laolaltă ar
matele celor două țări și numele 
de Principatele Unite. Se menți
neau doi domni, două guverne, 
două capitale.

în aceste condiții, poporul ro
mîn a luat în mîinile sale re
zolvarea problemei unirii, găsind 
calea pentru a ocoli opreliștile 
puse prin Convenția de Ia Pa
ris, La 24 ianuarie 1859, sub 
presiunea puternică a maselor 
de meseriași, lucrători, țărani, 
care au silit majoritatea anti- 
unionistă din Adunarea electivă 
a Țării Romînești să voteze 
pentru unire, Adunarea a ales 
domn pe Alexandru Ion Cuza 
care, la 5 ianuarie fusese ales 
domn al Moldovei. Unirea a fost 
astfel înfăptuită.

Marele făuritor al Unirii a fost 
poporul muncitor, masele popu
lare de la orașe și sate. Pentru 
toți oamenii iubitori de patrie 
este un motiv puternic de mân
drie faptul eă Unirea a fost re
zultatul luptei maselor, opera 
poporului însuși.

Slăbind pozițiile boierimii 
feudale reacționare, Unirea a 
pus bazele statului unitar națio
nal romîn, ea a creat condiții 
favorabile luptei pentru cuceri
rea independenței naționale, a 
deschis cîmp unei mai largi dez
voltări a forțelor de producție 
și a noilor relații capitaliste.

Marea boierime și burghezia 
au golit însă Unirea de conținu
tul ei democratic, patriotic. Au 
urmat decenii de dictatură săl-

(Continuare în pag. 3-a)

Acești tineri, membri ai brigăzii 
de producție condusă de Vasiie 
Tender, au ciștigat cprecierea 
unanimă c colecSvv'ji de mun
co de ta intec* nde-ec -Ejec- 
t-o.-otc-’-T-soare. Brgadc lor 
fruitoșă in întreprindere cit și 
pe întreg orașul printre brigăzile 
din metalurgie, a economisit în 
anul ce a trecut 47.000 lei la 
materialele întrebuințate. In anul 
acesta va gospodări și mai bine 
materia primă pentru a econo

misi peste 50.000 de lei.

Foto : T. MIRONESCU

FIER VECHI 
OTELÂRIILOR 

PATRIEI

Sute de mii de tineri 
din țara noastră 
sprijină eforturile 

oțelarilor de a elabora în 
acest an cu 300.000 tone 
oțel mai mult decît in 
anul 1960, prin colecta
rea unor cantități spori
te de fier vechi.

★
Tinerii din Capitală, 

care >n anul trecut au 
fost fruntași pe țară în 
acțiunea patriotică de 
strîngere a fierului vechi, 
sînt hotăriți ca și în 1961 
să obțină bune rezultate 
în această direcție.

In primele 20 de zile 
ale lunii ianuarie ei au 
colectat peste 125.000 kg 
de fier vechi.

Brigăzile utemiste de 
muncă patriotică de la 
laminorul de 800 imm. 
din cadrul Combinatului 
siderurgic din Hunedoara 
au predat întreprinderii 
pentru colectarea metale
lor peste 390 tone fier 
vechi fiind fruntași în ac
țiunea de colectare a 
fierului vechi.

(Agerpres)

NOI CĂMINE 
CULTURALE

Inaugurarea gospodăriei a- 
gricole colective din comuna 
Orlea, regiunea Oltenia a co
incis recent cu o altă sărbă
toare pentru țăranii muncitori 
— darea în folosință a cămi
nului cultural construit prin 
contribuția voluntară a cetățe
nilor comunei.

In ultimul timp au sărbăto
rit inaugurarea noilor cămine 
culturale construite în comuna 
lor și țăranii muncitori din 
Tunarii Vechi, Poiana Mare, 
Seaca de Cîmp, Vînju Mare, 
Pătulele, Flămînda, Fratoștița, 
satele Padeșu și Sovarna de 
Sus. Anul trecut în regiune au 
fost construite 27 cămine cul
turale și se află în construc
ție, în diferite faze de execu
ție, alte 40. In ultimii patru 
ani în Oltenia s-au ridicat că
mine culturale în 173 comune 
și sate. In prezent există în 
regiune 264 cămine culturale 
și case raionale de cultură.

(Agerpres)
Biblioteca Centrală de Stat din Capitală este frecventată zil

nic de numeroși muncitori, cadr e didactice, studenți, elevi ete.

Toate 
schimburile 
la nivelul 

celor de zi!
Petroliștii de la întreprin

derea de foraj Ploiești extind 
acțiunea de ridicare a realiză
rilor tuturor schimburilor la 
nivelul celor de zt Pentru 
realizarea acestui obiectiv, co
lectivele de sondori din sectoa
rele petroliere Berea. Liliești, 
Moreni și Boldești, care lu
crează in schimburile de 
dupâ-amiază și de noapte, sînt 
sprijinite de brigadieri cu ex
periență, iar pentru extinde
rea metodelor de lucru înain
tate. in special a metodei de 
foraj cu turbina, se organi
zează schimburi de experiență 
intre petroliști.

In felul acesta numeroase 
schimburi de după-amiază și 
de noapte au ajuns să obțină 
rezultate egale cu cele obți
nute de schimbul de diminea
ță. iar in unele cazuri le-au și 
întrecut. în sectorul de foraj 
Boldești, de exemplu, sondorii 
cond uși de brigadierul Gheor- 
ghe Aurel au depășit în 
schimburile de noapte cu 
5—10 la sută viteza de forare 
realizată in schimburile de zi. 
In acest fel sonda nr. 352 Bol
dești. dată in producție la în
ceputul acestui an. a fost fo
rată cu 16 zile înainte de vre
me ; totodată s-au obținut e- 
concmii in valoare de peste 
■ -
•oare au înregistrat în schim- 

zile conduse de comuniștii Ma
rin Dumitrache. din sectorul 
de foraj Liliești. Ion Cucu, 
din sectorul de foraj Moreni, 
Ion Lixandru. sectorul de fo
raj Berea și din alte brigăzi 
de foraj.

(Agerpres)

Un ăto- priceput: tinărul muncitor Plăvițu Constantin
de ta Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie** dă explicații elevilor 
Hundu'ea Vas e și Jeiescu Mihai, elevi ai școlii profesionale 

cc-e se pregătesc să devină strungari.

In vizită 
la noile case...

Cuvînt de muncitor
A7 k se terminase bine luna 

2 y noiembrie a anului tre
cut și în halele uriașe 

ale Uzinelor de tractoare 
„Ernst Thălmann" din Bra
șov aveau loc adunări însu- 
flețitoare. Se dezbateau cifre
le de plan pentru anul 1961. 
Adunați la colțurile roșii ale 
sectoarelor sau, pur și simplu 
lingă strungurile, frezele, ra- 
botezele la care lucrează, oa
menii discutau. An nou, sar
cini noi, - angajamente noi.

La secția „piese mici — bloc- 
motor", alături de numeroșii 
muncitori mai vîrstnici, co
muniști, a luat cuvîntul și ti- 
nărui Tițeică Tudorache, 
strungar de precizie.

— Partidul a pus în fața 
noastră sarcina să realizăm 
în cursul anului 1961 peste 
20.000 de tractoare — a spus 
el — adică cu peste 3.000 de 
tractoare mai mult decît în 
anul 1960, Ca unul care a în
vățat aici, care a crescut oda
tă cu uzina, ca unul care știe 
de unde am pornit noi în pro
ducția de tractoare, cifra a- 
ceasta m-a emoționat. Mă an
gajez, tovarăși, nu numai 
să-mi îndeplinesc planul, dar 
să realizez și o depășire a lui 
cu 30 la sută, producînd nu
mai piese de bună calitate...

O adunare asemănătoare a 
avut loc și la sectorul „auto- 
mate-șasiu". Intr-un colț al 
sălii, Brișcoi Dumitru, secre
tarul organizației U.T.M. dis
cuta în șoaptă cu tinerii 
Feurdeanu Vasiie, Bercaru 
Gheorghe și Smeu Năstase. 
„Ce ziceți ? Ne angajăm ?“ — 
îi întreba încet Brișcoi. „Ne 
angajăm !“ — au răspuns cei
lalți.

- Tovarăși, a spus secreta
rul U.T.M. luînd cuvîntul în 
adunare, tinerii din sectorul 
nostru se angajează ca în 
cursul anului 1961 niciunul 
dintre ei să nu fie codaș... 
Promitem de asemenea ca, 
prin îmbunătățirea calității 
produselor noastre să redu
cem cheltuielile inutile cu 7 
lei pe tractor. Vom realiza 
astfel economii de 140.000 lei.

Sute și mii de angajamente 
asemănătoare — individuale și 
colective — au fost luate în 
acele zile în toate sectoarele 
Uzinei de tractoare „Ernst 
Thălmann".

...Au trecut de atunci mai

mult de două luni, iar de la 
începutul noului an s-au scurs 
deja primele 29 de zile de 
muncă. Ce s-a intimplat cu 
angajamentele luate ?

ecția „piese mici — bloc- 
motor". Printre mașini 
l-am căutat pe tinărul 

Tițeică Tudorache. Suprave
ghea cu atenție două strun
guri uriașe. Cuțite groase 
sfredeleau interiorul unor 
bare de oțel.

— Angajamentul ? Musai 
să-l îndeplinesc, a spus el. Un 
tractor nu se face d,e către un 
singur om. Turnători, forjori, 
strungari, frezori, montori 
- cîți muncitori nu contribuie 
la realizarea lui ! Cu toții am 
promis partidului să îndepli
nim și să depășim sarcina 
trasată. Dacă unul singur 
nu-și îndeplinește sarcina sa, 
îi va încurca pe ceilalți...

Tițeică Tudorache nu s-a 
mulțumit însă cu simpla do
rință de a-și realiza promisiu
nea făcută. A luat măsuri...

— Măsuri tehnico-organiza- 
torice, spune el. După cam se 
vede, cuțitul strungului meu 
înaintează greu prin oțelul de 
o mare duritate. O parte din 
timp mi-o iroseam astfel aș-

teptind ca mașina să îndepli
nească indicațiile date. M-am 
gindit să lucrez la două ma
șini deodată... Productivitatea 
crește.

— Totuși, angajamentul ?
— De la începutul anului — 

nici o piesă rebut. Depășire 
de normă 32 la sută. Sînt 
muncitor. Pentru mine cuvîn
tul, e cuvînt!

Sectorul „automate-șasiu". 
Discutăm cu inginerul 
Mircea Florescu, mem

bru în comitetul U.T.M.
— De ce a murmurat sala 

cînd secretarul U.T.M. și-a 
luat angajamentul în numele 
tuturor tinerilor ?

— La noi-în sector lucrează 
cîteva zeci de tineri muncitori. 
64 dintre ei erau, la data a- 
ceea, cuprinși în brigăzile de 
producție ale tineretului, cu 
toții își îndeplineau angaja
mentele și sarcinile de pro
ducție. In sector mai existau 
însă 3 tineri (Feurdeanu, Ber
caru, Smeu). Pe ei nu puteai 
conta : cînd era vorba de o 
greutate întimpinată dădeau

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag. 3-a)

Să începem vizita Clujului din 
cartierul Dimbul rotund. Șofe
rul autobuzului claxonează tot 
timpul. La un moment, din cau
za aglomerației de pe stradă, e 
nevoit să oprească puțin. Face 
un gest de om nemulțumit și 
spune, cu o urmă de ciudă în 
gtas :

— Mare necaz să mergi pe 
înghesuiala asta.

Și are dreptate, e înghesuială. 
Peste tot, pe șosea, se lucrează 
în ciuda frigului de ianuarie. 
Zeci de muncitori forfotesc de 
colo-colo : cară
nisip, pietriș, as
falt Alți zeci lu
crează la mala- 
xoarele de topit 
smoală. Gțiva pie- 
truiesc și asfaltează. In ase
menea condiții e firesc să 
fie înghesuială. Dar lasă, în au
rind n-o să mai fie. Cit vezi ou 
ochii, spre Dimbul rotund, se 
construiește o șosea mare, lată, 
care suie pieptiș dimbul.'Atunci 
toată lumea o să fie mulțumită. 
Și șoferii n-or să mai aibă ne
caz cu circulația. Așa, ca pe 
„Maxim Gorki". Aici s-a construit 
o șosea „kix“, cum zic dîrnbe- 
nii. Așa o să fie în aurind pe 
toate străzile din Dîmb. Străzi 
pe care altădată te afundat în 
noroi pînă la glezne, acum nu 
le mai recunoști. Peste tot se 
văd imîini harnice, de gospodar. 
Nu mai recunoști nici locul 
unde era o școală mică, veche, 
cu citeva săli de clasă întune
coase, rămasă moștenire tristă 
de pe urma burgheziei. Acum, 
aici, prin grija partidului,: s-a 
înălțat o mare clădire cu două

etaje. E școala medie nr. 14 
unde sorb lumina științei peste 
1200 de elevi. Toți sînt fii ai 
muncitorilor de la Atelierele de 
reparat material rulant ,,16 Fe- 
bruorie" Cluj, de la Depoul 
C.F.R., „Tehnofrig“, „Armătura", 
„Carbochim", „Unirea", „lanoș 
Herbak" și de la alte întreprinderi 
clujene. 19 săli de clasă, două 
laboratoare bine dotate, lată ce 
zestre bogată. Nici nu visau, pe 
vremea burgheziei, muncitorii de 
aici că fiii lor vor învăța vreoda

tă chiar aproape 
de casa lor, in 
condiții atit de 
bune.

Să intrăm puțin 
aici, unde se află 

și casa alegătorului din a- 
cest cartier. Frumos împodobită, 
casa primește în fiecare zi oas
peți. Sînt de toate vîrsjete. Vin 
aici cu drog și discută despre 
bunăstare, despre tot ce s-a în
făptuit și se va mai înfăptui ; 
ascultă conferințe etc.

Dar să continuăm vizita noas
tră. Nu departe de Dimbul ro
tund este întreprinderea „Carbo- 
chim“, construită în anii regimu
lui democrat-popular. Să intrăm 
in clubul întreprinderii unde se 
află și casa alegătorului. E un 
adevărat palat al culturii. Sală 
de repetiții, sală de festivități. Ce 
discută alegătorii cînd vin în 
casa lor ? Din cuvinte se contu
rează o imagine luminoasă a 
tuturor realizărilor înfăptuite prin 
aceste locuri, lată numai citeva. 
Datorită grijii părintești a par
tidului și guvernului în anii care 
au trecut de la ultimile alegeri, 
s-au construit noi magazine, 
școli, șosele, două secții mo
derne vor fi date în Curînd în 
folosință la Uzinele „Unirea".

De aici să ne îndreptăm spre 
centrul orașului. Pe unde s-o 
luăm ? Prin piața Mihai Viteazu 
sau pe strada Horia ? Dar de 
fapt e tot una. Peste tot s-au 
construit zeci de blocuri de lo
cuințe cu sute de apartamente 
moderne. In ele s-au mutat cei
care cu mîinile și hărnicia lor, 
conduși de partid, își construiesc 
viitorul luminos. Să ne oprim un 
moment în Piața Păcii. Din toa
te părțile ne înconjoară noul. 
Trei blocuri cu 80 de aparta
mente au luat anul trecut locul 
unor maghernițe. In fața noas
tră, ca un monument se înalță 
eleganta casă de cultură a stu
denților, încă un dar de nepre
țuit făcut studenților clujeni de 
către partid.

P. PALIU

Plin de frumusețe se arată 
azi peisaju-l petrolifer al pa
triei. In foto : un aspect al 
instalației D.A.V. de la Blocul 
de ulei al Rafinăriei nr. 3 

Teleajen.

Ucenicie științificăi

începuturile activității de 
cercetare științifică a studen
ților de la politehnica din Ti
mișoara au fost destul de mo
deste. în anul universitar 
1951—1952 au existat în insti
tut 12 cercuri științifice, iar 
numărul problemelor puse în 
studiu era de 32, la rezolva
rea cărora au participat peste 
200 de studenți. Nici orienta
rea tematică nu a fost la în
ceput cea mai potrivită. Nu 
se urmărea pe atunci alegerea 
unor teme care să folosească 
direct producției, ci pur și 
simplu studentul desfășura o 
activitate științifică docu
mentară, elaborînd unele lu
crări cu caracter mai mult 
teoretic. Activitatea de cer
cetare științifică a studen
ților s-a dezvoltat însă an de 
an, ritmic, continuu, atît can
titativ cît și calitativ. Ascen
siunea și amplificarea acestei 
activități merg paralel, sînt 
influențate de remarcabi
lele succese obținute în eco
nomia națională, se datoresc 
legăturilor tot mai strînse e- 
xistente între institut și pro
ducție, faptului că munca

prof. univ. ing.
Gh. Sil ași 

prorector al Institutului 
tehnic-Timișoara

științifică își are izvorul în 
fabrici și uzine. De asemenea, 
ele sînt determinate de per
manenta dezvoltare a Institu
tului politehnic din Timișoa
ra și mai ales a bazei sale 
materiale.

în prezent, studenții. facul
tăților noastre au asigurate 
toate condițiile unei rodnice 
activități profesionale și știin
țifice. Marea lor majoritate 
au bursă de stat, de la între
prinderi sau 
sfaturi popu- .. -... ....... —...-
lare, au la dis- ...... ■< . j cercurilor stu-
poziție cantine, Activitatea cercurilor științifice ale studenților dențești. Acea- 
cămine bine în
treținute și 
modem ame
najate. De un 
an s-a dat în folosință un că
min nou și alte cinci sînt în 
construcție. Institutul dispune 
acum de 43 laboratoare mo
dem utilate, baza materială 
pentru studiul celor mai va
riate teme științifice moder
ne. în acest an școlar în in
stitut există 32 de cercuri ști
ințifice în care sînt cuprinși 
peste 500 de studenți și care

poli-

și-au . luat spre rezolvare 113 
teme.

încă din anul universitar 
trecut s-a propus, în ce pri
vește orientarea tematică a 
activității științifice, ca fie-

metalurgic Reșița, Întreprin
derea „Oosko Tereza“-Timi- 
șoara, Uzinele „Vasiie Roai- 
tă“-București, Uzinele meca
nice Timișoara etc. și tocmai 
aceste întreprinderi sînt sursa 
noastră pentru alegerea tema
ticii de cercetare științifică. 
Astfel; pentru un an univer
sitar tematica. este întocmită 
încă în perioada anului pre
cedent, iar în luna mai, înain
te de examene, se repartizea

ză tematica 
-------- ---- ----  provizorie a 

cercurilor stu-

de la institutul politehnic din Timișoara

care lucrare științifică să 
fie o lucrare utilă produc
ției în ramura în care se pre
gătește studentul. Activitatea 
studenților s-a orientat spre 
producție, spre rezolvarea 
problemelor ridicate de dez
voltarea industriei și a între
gii noastre economii.

în general, noi avem legă
turi cu multe întreprinderi, 
ca de exemplu Combinatul

sta pentru ca 
studenții să-și 
înceapă activi- 
tea de cerceta

re în perioada de practică. în 
repartizarea tematicii ținem 
seama de locul de muncă 
unde. face practică studentul. 
Tot cu ocazia practicii, stu
denții pot să-și aleagă noi 
teme de cercetare și să încea
pă studiul acestor teme. La 
întoarcerea lor din practică, 
planul de cercetare științifică 
se definitivează completîndu- 
se cu temele luate în studiu

la practică. Sursa de teme ce 
o constituie producția s-a do
vedit atît de bogată, îneît în 
institutul nostru, în anul șco
lar 1959—1960, în luna octom
brie, s-a ținut o sesiune spe
cială de comunicări pentru 
lucrările rezolvate de studenți 
cu ocazia practicii. Numeroa
se alte lucrări au fost prezen
tate la sesiunile științifice pe 
țară și unele dintre ele au 
fost premiate. Mai important 
este însă faptul că multe teme 
au fost valorificate, prin 
aplicarea în producție sau 
prin realizarea unor apara
te și instalații în labora
toare, cum ar fi spre exem
plu : Releu electronic de timp 
pentru piesele de bachelită; 
Aplicarea efectului Hali în 
tehnică ; Instrumente pentru 
măsurarea prizelor de pămînt; 
Instalații pentru măsurarea 
pierderilor în fier la table în
tregi etc.

Rezultatele încercărilor te
mei „Determinarea caracteris
ticilor de neetanșeitate ale 
supapelor automate ale com-

(Continuare în pag. 3-a)
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Etapa de masă a Spartachiadei de iarnă 
prelungită pînă la 15 februarie

Apreciind necesi
tatea unui timp 
mai lung de desfă
șurare a întreceri
lor șî în special a 
concursurilor de 
schi, patinaj și să-

niuș, Uniunea de 
Cultură Fizică și 
Sport a hotărît pre
lungirea primei e- 
tape a Spartachia- 
dei de iarnă a ti

neretului pînă la 
15 februarie a.c. 
urmînd ca celelalte 
etape să fie de ase
menea prelungite 
cu cîte 15 zile.

Echipa de fotbal a Bucureștiului — 
Vasco de Gama 1*1

RIO DE JANEIRO. - Echipa 
de fotbal a orașului București 
și-a continuat turneul în Bra
zilia, jucînd duminică la Rio de 
Janeiro cu o echipă a clubului 
profesionist ,,Vasco de Gama".

Duminică s-au desfășurat 
pe lacul din parcul „23 
August" întrecerile in ca
drul etapei regionale a 
campionatelor republica
ne de patinaj viteză. Cu 
acest prilej s-au eviden
țiat o seamă de elemen
te tinere printre care 
DUCA MATILDA, ciștigă- 
toarea probei la catego 
ria de 14 ani, elevă la 
Școala elementară nr. 100 

din Capitală.

întîlnireo disputată pe o vreme 
extrem de călduroasă (40 gra
de) s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate ; 1-1. Fotbaliștii
romîni au prestat în generai un 
joc bun deschizind scorul prin 
golul marcat de Ene II. Echipa 
gazdă a egalat prin Vava II. 
Miercuri sau joi la Belo Hori
zonte echipa rom’nă susține 
o nouă intiinire.. _ _

Un lot de schiori 
romi ni 

a plecat în Ura- ța
Luni dimineața a părăsit 

Capitala, plecînd spre Franța, 
un lot de schiori romîni al
cătuit din : Cornel Tăbăraș, 
Nicolae Pandrea, Gheorghe 
Bălan, Kurt Gohn, Ilona

budapesta; Frumoase victorii ale hocheiștilor noștri
Echipa de hochei pe gheață a țării 

noastre se află în prezent în plin pro
ces de pregătire în vederea apropiate
lor campionate mondiale din Elveția. 
Una din etapele acestei pregătiri era 
participarea hocheiștilor romîni la tur
neul internațional ce trebuia să aibă 
loc la Budapesta în zilele de 20—22 ia
nuarie. Echipele din R.D.G. 
Iugoslavia anunțînd în ultimul 
ment că nu mai pct participa la 
neu, acesta a fost contramandat, 
lecționata țării noastre, care se 
deja la Budapesta, a susținut vineri și 
duminică o dublă întîlnire cu reprezen
tativa R. P. Ungare. După cum se știe, 
victoria a revenit în ambele partide 
echipei noastre: cu 5—2 și 6—2.

și R.P.F.
mo- 
tur- 
Se- 

afli

L-am căutat la telefon duminică sca
ră, după cel de-al doilea meci pe to
varășul MIHAI FLAMAROPOL, antre
norul formației noastre, care ne-a vor
bit despre jocurile de la Budapesta.

„Din mai multe puncte de vedere, 
ne-a spus dînsul, partidele pe care 
le-am susținut în capitala R. P. Ungare 
au fost foarte utile pentru noi. Ele au 
însemnat prima deplasare peste hotare 
din acest an, prima apariție în fața 
unui public străin și... primele succese. 
Toate acestea sînt, firește, lucruri im
portante dacă avem în vedere îndeo
sebi evenimentul care ne așteaptă și 
pentru care ne pregătim asiduu. Sub
liniez acest lucru intrucît s-a observat 
de Ia un meci la altul o schimbare spre

o comportare mai bună în jocul selec
ționatei noastre. în prima partidă echi
pa a fost evident stăpînită de emoție, 
jucînd sub valoarea sa atît tactic cit 
și tehnic. în cea de-a doua. în schimb, 
scăpînd de trac, jucătorii rom-îni au 
evoluat la un nivel superior, depășind 
și mai clar echipa R. P. Ungare. Vic
toriile realizate aici sînt cu atît mai 
prețioase cu cît hocheiștii maghiari 
erau deciși să-și ia revanșa pentru în- 
frîngerile suferite la București. însuși 
antrenorul selecționatei ungare, ceho
slovacul Kominek, afirma că „elevii" 
săi sînt bine pregătiți și vor învinge. 
Victoria însă, în ambele meciuri, ne-a 
revenit nouă. Hocheiștii romîni au fost 
superiori adversariloi' Ier chiar la 3 și 
4 puncte diferență, cum am cîștigat.

ISTANBUL
I

Sportivii oțelâriei, 
forjei, cazangeriei

Obrașcu. Sportivii romîni vor 
participa la două competiții 
internaționale in stațiunile de 
sporturi de iarnă Megeve și 
St. Gervaise.

(Agerpres)

Voleibalistele echipei Dinamo Bucu
rești au pășit „cu dreptul" în tradi
ționala competiție continentală dotată 
cu Cupe Campionilor Europeni. în 
partida susținută duminică la Istanbul, 
sportivele noastre au obținut o victo
rie clară : 3—0 cu echipa campioană a 
Turciei, Fenerbahce. Antrenorul GH. 
CONSTANTINESCU, pe care l-am so
licitat aseară să ne relateze cîteva 
amănunte, ne-a spus la telefon urmă
toarele :

„Am ajuns la Istanbul vineri după- 
araiază cu o întîrz'tere de cîteva ore 
față de programul fixat inițial, din 
cauza viscolelor și a frigului care s-au 
abătut în aceste zile asupra Turciei. 
Cu toate acestea, un public numeros 
se afla pe peron în întîmpinarea noas
tră : membri ai Federației de volei din 
Turcia, reprezentanți ai Federației In
ternaționale de Volei, iubitori ai spor
tului cu mingea peste plasă din locali

tate și, spre marea noastră bucurie, 
fotbaliștii clubului Rapid București, 
încă din primele clipe ale șederii noa
stre la Istanbul am fost înconjurați cu 
multă căldură și ne-am dat imediat 
seama că partidele noastre din cadrul 
„Cupei Campionilor Europeni" sînt aș
teptate aici cu un mare interes. Lec
tură primelor ziare ne-a întărit și mai 
mult această părere. După spațiul acor
dat in presă partidelor noastre cu Fe
nerbahce se vedea lesne că voleiul face 
în aceste zile o serioasă concurență... 
fotbalului, deși acesta din urmă este în 
plin sezon competițional. După primul 
antrenament efectuat în cursul zilei de 
sîmbătă dimineață, ziarele au avut și 
mai multe cuvinte de laudă la adresa 
echipei noastre, cotind-o ca una din 
cele mai bune din Europa. Primul meci 
l-am cîștigat, după cum știți, în trei 
seturi, dintre care ultimul „la zero". 
In ciuda acestui scor, voleibalistele

echipei Fenerbahce ne-au lăsat o bună 
impresie. Ele joacă destul de bine în 
apărare, dar sînt încă deficitare în atac 
și au servicii slabe. Cred că in viitorul 
apropiat, cu mai multă experiență in
ternațională, voleibalistele turce vor 
obține succese importante. Echipa noa
stră a jucat bine în toate compartimen
tele. Toate cele zece jucătoare ale lo
tului nostru, s-au acomodat destul de 
ușor cu podeaua acoperită cu asfalt a 
sălii, cele mai bune fiind Doina Ivă- 
nescu, Tinela Pleșoianu și Daniela Ian- 
cu, o voleibalistă tinără, în vîrstă de 
17 ani, care manifestă un progres evi
dent de la meci la meci și cred că in 
curînd va fi o jucătoare de bază a for
mației noastre. Cei 2.500 de spectatori 
prezenți la întîlnire, care la început 
au încurajat frenetic echipa locală, la 
sfîrșit au aplaudat călduros comporta
rea bună și victoria realizată de volei
balistele echipei noastre.

Drumul ne este familiar ! 
Pașii ne-au purtat adesea 
spre marea uzină „23 August". 
Și, de fiecare dată, ceasurile 
petrecute la oțelărie sau Ia 
forjă, în mijlocul fotbaliștilor 
sau alături de boxeri, specta
tori la antrenamentele hand- 
baliștilor sau la întrecerile 
motocicliștilor, s-au încheiat 
cu... file întregi de însemnări.

în această dimineață de 
iarnă nu i-am căutat însă 
nici pe cunoscuții Dănilă Do
ne sau Dumitru Rizea, nici pe 
Barbu Predescu sau Paul 
Popescu... Subiectul reporta
jului : miile de participant la 
Spartachiada de iarnă a tine
retului !

filele bloc-notesului apar alte
le despre cei din rîndul că
rora vor fi desemnați cam
pionii.

Antrenorul Jean Chirtop 
vorbește cu însuflețire despre 
„finaliștii" de la haltere. E 
greu de spus cine va cîștiga. 
Ne sînt însă prezentați... pre- 
tendenții principali. Ștefan 
Catrina, ajustor la mecanică 
grea „ridică" ușor 75-80 ki
lograme. Este doar de cîteva 
luni prieten al sportului. Un 
nou tînăr prezent la aceste 
frumoase întreceri. Va fi 
campion ? Antrenorul se fe
rește de... pronosticuri. I. Mol- 
doveanu, maistru la motoare 
a luat așa dintr-o dată — cu 
o singură mînă — greutatea 
de... 65 kg! Poți să mai faci 
pronosticuri ? Și sînt atîția 
concurenți. Intre aceștia și 
lăcătușul I, Constantinescu, o- 
țelarul Gheorghe Chiru, ingi
nerul C. Mihăilă care vor fi

Manoliu, N. Nicolau, Ion Hor- 
batue...

*
Frumoasele succese reali

zate în desfășurarea întrece
rilor se datoresc sprijinului 
pe care comitetul de partid al 
uzinei îl acordă permanent 
activiștilor sportivi.

Cuvinte de laudă au toți 
sportivii și activiștii sportivi 
ai asociației „Titanii-23 Au
gust" pentru munca entuziastă 
a comitetului U.T.M., a orga
nizațiilor de U.T.M. Colabora
rea cu asociația sportivă a 
fost din cele mai rodnice. 
Această colaborare s-a mani
festat în toate domeniile de 
activitate : în acțiunea de în
scriere, în organizarea între
cerilor, în mobilizarea tinere
tului. Prin munca organiza
țiilor U.T.M. de la uzinaj mo
toare, tehnolog șef, aparataj, 
mecanic șef și altele s-a reu
șit ca majoritatea tinerilor să 

fie cuprinși în în
trecerile Sparta
chiadei de la care 
n-au lipsit nici... 
spectatorii — to
varășii de muncă

ai celor care se întreceau la 
gimnastică, la tenis de masă 
sau șah.

Cînd am părăsit marea u- 
zină, ningea ! Era trecut de 
cumpăna zilei. „Schimbul" de 
dimineață își terminase mun
ca. Cîțiva tineri pășeau prin 
zăpada moale, în care nu se 
croise încă potecă. I-am ur
mărit cu privirea. Drumul 
ducea către sala de sport I A- 
colo este și magazia de echi
pament și materiale a aso
ciației sportive. După puțină 
vreme, se întorceau purtînd 
pe umeri schiuri...

Peste cîteva ceasuri înce
peau primele întreceri de 
schi...

S. VELESCU

In cedrul concursului re
publican de sală pentru 
juniori și junioare la atle
tism au fost obținute o 
seamă de rezultate exce
lente. întrecerile tinerilor 
atleți s-au desfășurat la 
un nivel tehnic superior, 
1nreg.istrindu-se o seamă 
de rezultate valoroase și 
numeroase recorduri de 
sală. In fotografie i un 
aspect din timpul con

cursurilor.

Destinul
lui

Jo Wcussem

Cu aproape 10 ani | 
in urmă, ziarele 
belgiene au men

ționat, pentru prima ; 
oară, numele lui Jo 
Woussem. Pășise cum 
se spune, cu dreptul in 
lumea boxului profe
sionist. Loviturile lui 
erau temute fiind re
pezi și puternice, in 
1954 Woussem a deve
nit campionul Belgiei 
la categoria ușoară. Dar 
cel mai mare suc
ces al lui Woussem l-a 
constituit victoria obți-Președintele asociației spor

tive „Titanii-23 August" este 
în orice clipă „pregătit" să 
discute despre Spartachiada 
de iarnă a tinere
tului :

— Este firesc, 
ne spune tov. 
Nicu Petre. A- 
ceasta este cea
mai importantă sarcină a 
noastră în această perioadă.

Evidența participărilor este 
ținută cu exactitate. De multe 
ori cifrele vorbesc mai con
vingător decît orice.

Notăm și noi cîteva : 520 de 
tineri și tinere s-au întrecut 
la șah, 203 la trîntă, 402 la 
gimnastică...

Pe caietul de însemnări al 
președintelui privirile ni se 
opresc asupra altor cifre: 
2.385 I Este totalul participă
rilor.

Notăm: peste 2.300 de 
muncitori s-au întrecut la...

Președintele asociației ob
servă însă și ne reamintește 
că numărul exact este 2.385. 
Facem cuvenita rectificare, 
într-adevăr fiecare tînăr an
grenat în aceste întreceri în
seamnă de fapt prietenia u- 
nui muncitor cu sportul. Și 
asta este un lucru important.

Președintele asociației mai 
face încă o precizare :
- Acestea sînt cifrele „de 

astăzi".
într-adevăr mîine vor fi 

altele; mai mari — ilustrînd 
noi succese.

prezenți în lupta pentru cuce
rirea titlului de campion pe 
asociație.

La trîntă parcă e și mai 
greu. La întrebarea „Cine va 
deveni campion ?“ trebuie să 
răspundă... cazangiul N. Com- 
șa, Vasile Tudor de la meca
nica ușoară, Gh. Sandalevschi; 
elev la școala profesională a 
uzinei, oțelarul C. Boblea... 
Am aflat că mai toți tinerii 
s-au prezentat bine pregătiți 
la întreceri. Firește și pentru 
că, de multe ori, la antrena
mente, alături de ei puteau fi 
văzuți — ajutînd munca de 
pregătire a tinerilor partici
pant! = luptători fruntași ai 
asociației 5 Mircea Tone, N.

Echipa noastră în turneul
U. E. F. A. pentru juniori

• Numeroase nume noi în lot • Omogenizarea lotului de bază
• Din palmaresul adversarilor de serie

u CUPA ȘCOLARILOR" 
LA RUGBI R US

Pentru cîteva „portrete" ale 
celor mai buni sportivi este 
prea devreme. întrecerile sînt 
în plină desfășurare. Dar, în 
locul unor însemnări despre 
campionii asociației la aceas
tă ediție a Spartachiadei, pe

Un aspect de la proba de să
ritură cu prăjina din cadrul 
concursului republican de sală 
pentru juniori și junioare la 

atletism.

Rugbiul, sport în 
care ne-am afir
mat puternic în 

ultimii ani, este pe 
cale de a căpăta o tot 
mai largă răspîndire 
în rîndurile tineretu
lui nostru. Atît în 
provincie, cît mai ales 
în Capitală, jocul cu 
balonul oval a reușit 
— datorită condițiilor 
ce îi sînt create — să 
atragă între buturile 
albe un număr tot 
mai mare de tineri 
din fabrici și din școli.

Recent, din inițiati
va clubului sportiv 
școlar București și a 
federației de speciali
tate din 
pus în 
blema 
chiar în 
iarnă — a unei com-

U.C.F.S. s-a 
discuție pro- 
organizării — 
aceste zile de

petiții rezervată echi
pelor de juniori ale 
cluburilor, competiție 
de rugbi redus, me
nită să descopere ele
mente talentate din 
rîndurile juniorilor. 
Nici că se putea o în
trecere mai bineve
nită pentru juniori.

...Săptămîna trecută, 
antrenorii de rugbi 
s-au întîlnit la sediul 
clubului sportiv șco
lar, cu profesorii de 
educație fizică de la 
școlile medii din Ca
pitală. Cu acest prilej 
s-au pus la punct o 
seamă de amănunte 
legate de organizarea 
meciurilor de rugbi re
dus, condițiile de par
ticipare, premii etc. 
Reprezentanții clubu
rilor Constructorul,

Dinamo, Știința, Pro
gresul, ai școlilor spor
tive de elevi nr. 1 și 2, 
au arătat că sportivii 
de la cluburile și șco
lile respective așteap
tă cu mare nerăbdare 
începerea meciurilor. 
Se va înlătura astfel 
neajunsul provocat de 
pauza lungă impusă 
de întreruperea cam
pionatului republican, 
asigurîndu-se juniori
lor o frumoasă activi
tate fizică-recreativă 
în perioada de iarnă.

Sperăm că aceste în
treceri se vor bucura 
de mare interes prin
tre tinerii jucători ds 
rugbi “ ~
ne-a 
Gheorghe Mitra, 
nicianul clubului, 
vadă, pregătirile

din Capitală, 
declarat tov. 

teh- 
Do- 
in-

tense ce se fac la clu
burile Dinamo și Ști
ința, precum și la șco
lile din Capitală care 
și-au anunțat partici
parea.

Este îmbucurător 
faptul că elevii din 
Capitală și, bineînțe
les, profesorii de edu
cație fizică, manifestă 
isrteres pentru turneul 
de rugbi redus care 
va începe în curînd. 
La școlile sportive de 
elevi nr. 1 și 2 (profe
sori de rugbi Alexan
dru Baraș și, respec
tiv Iosif Pugliese) e- 
chipele s-au format 
încă din toamna tre
cută iar acum, bine 
pregătite, așteaptă în
ceperea întrecerilor.

R. CAZACU

CE ESTE RUGBIUL REDUS?
— Răspunde prof. N. Pădureanu, antrenor federal —

„Jocul de rugbi în 8 jucători, păstrlnd intacte 
caracterele esențiale și specificai jocului In 15 
jucători, realizează o metodă practică de învă
țare a rugbiului. Acest rugbi în 8 jucători, prac
ticat pe un teren redus,. aproximativ jumătatea 
unui teren normal, duce la o micșorare a difi
cultăților cauzate de aglomerările jucătorilor (30 
la jocul In 15, față de 16 la rugbiul in 8 jucători). 
In felul acesta jocul devine mai clar, fazele 
capătă remarcabile valori de ordin spectacular 
și eficacitate. Practicînd rugbiul în 8 jucători, 
tinerii au un mai des contact cu balonul, se 
înscriu mai multe puncte, posibilitățile de ma
nevrare sînt deosebit de variate.

Trebuie remarcat faptul, deosebit de interesant, 
că deși se păstrează toate compartimentele care-i 
dau rugbi-ului caracterul său aparte față de alte 
jocuri sportive (compartimentul de înaintare, 
mijlocașii, trei-sferturile), se schimbă doar com
poziția numerică a acestor compartimente. Astfel 
înaintarea este compusă din 3 jucători, ceilalți 5 
(2 mijlocași, 1 centru, 2 aripi) acționlnd în li
niile dlnapqj.

Regulamentul jocului de rugbi tn 8 jucători nu 
urmărește să modifice spiritul jocului normal, ei

doar să-l adapteze la condițiile de spațiu și de 
efort.

Astfel prima modificare din regulament se re
feră, la lungimea loviturilor de ipioior. A doua 
este la jocul grămezii, speciftcindu-se faptul că 
este interzis a se depăși locul repunerii în joc 
a balonului nici prin împingerea și nici pînă ce 
balonul nu a fost jucat de echipa care l-a cîștigat. 
A treia modificare necesară este referitoare la 
jocul marginii unde .nu pot fi atacați jucătorii 
săritori la minge, decit după ce ei au revenit pe 
sol din săritură, și de asemenea nu se poate 
depăși linia de repunere a balonului la margine 
decit după ce balonul a fost jucat.

Se observă dar că nu este vorba de a se in
venta un nou joc de rugbi, ci doar se urmărește 
o mai bună trecere la rugbiul tn 15 jucători, ade
văratul joc competițional, unanim recunoscut pe 
plan internațional.

Rugbiul în 8 jucători se adresează tinerilor între 
14—17 ani și poate fi practicat inter-clase și inter. 
școli, puțind face obiectul de întrecere și al unei 
competiții pe plan republican atît între școlile 
medii cît și intre școlile profesionale.

In general, rugbiul se practică doar pe iarbă, 
dar se poate adapta și pentru sală".

La sfîrșitul lunii martie, înce
pe în Portugalia a XiV-a ediție 
a Turneului U.E.F.A., competiție 
care a intrat în tradiția echipe
lor de juniori din Europa.

Reprezentativa țării noastre 
va participa la turneu făcînd 
parte din seria B împreună cu 
echipele R.F.G., Olandei și 
Belgiei.

Ce s-a făcut pînă în prezent 
și ce rămiîne de făcut ? In anul 
1960 federația noastră de fot
bal nu a organizat o tabără 
de vară pentru juniori, de 
aceea definitivarea unui lot 
lărgit s-a fqcut în luna 
noieirbrie și decembrie, în ur
ma unor jocuri de selecție. La 
jucătorii selecționați se adaugă 
și cîțiva care la ediția trecută 
a turneului U.E.F.A. din Austria, 
au participat ca membri ai 
echipei noastre reprezentative : 
Gane, Pîrcălab, Năftănăilă, 
Tauș și Harșani.

In jocurile de selecție susți
nute hi ultima vreme s-au im
pus unii jucători necunoscuți 
pînă acum ca : Pojani (Reghin), 
Adam (Cî-mpia Turzii), Adama- 
che (Galați), I. Popescu (Bucu
rești) sau alții, participanți de 
un scurt timp la jocurile echi
pelor de categoria B: D. Po
pescu și Răduleseu (București), 
Selymesi II (Tg. Mureș), Vulpea- 
nu (Pitești), Petrac (C.F.R. Timi
șoara) etc.

La ultimele jocuri de verifica
re am început să urmărim cu 
atenție procesul de omogeniza
re a jucătorilor de bază.

Aflați înaintea turneului ne 
străduim cu grijă să pregătim 
temeinic lotul și echipa, urmă

rind realizarea unor obiective 
precise cum ar fi : Lărgirea pre
gătirii fizice multilaterale ; a- 
daptarea jucătorilor pentru efor
tul solicitat de jocurile din ca
drul turneului ; îmbunătățirea 
procedeelor tehnice și adap
tarea la jocul de mișcare ; omo
genizarea echipei și orientarea 
spre un joc constructiv, dinamic, 
echilibrat ,- stimularea și întări
rea capacității de luptă a jucă
torilor.

Participarea la turneu a echi
pei noastre implică o bună pre
gătire individuală a jucătorilor 
și de ansamblu a echipei, deoa
rece seria in care participăm 
este deosebit de grea.

Din cîte cunoaștem echipele 
Olandei și în special a R. F. 
Germane, s-au comportat bine 
Ia toate edițiile. Sînt echipe de 
luptă, care îmbină elanul cu 
posibilitățile tehnice superioare.

In plus jucătorii acestor echipe 
au o construcție fizică deosebi
tă. in turneul din Austria din 
1960, R.F.G. în serie a făcut 
meci nul cu R. P. Ungară (1-1) 
și a cîștigat cu Turcia (1-0), iar 
Olanda a pierdut cu 2-1 jocul 
cu Portugalia și a cîștigat cu 
1-0 jocul cu Grecia. Juniorii 
belgieni au o valoare bună, sînt 
bine dotați fizic și în multe edi
ții au scos rezultate surpriză.

An de an, echipele se prezin
tă tot mai bine pregătite, avind 
experiența anilor trecuți. De a- 
ceea sarcina noastră în acest 
turneu va fi grea, însă ne vom 
pregăti atent, cu toată pricepe
rea noastră, cu mult simț de 
răspundere, pentru a continua 
buna tradiție a echipei noastre 
de juniori din anii trecuți.

GHEdRGHE OLA 
antrenor federal

Bassey. Viitorul cam
pion mondial «i-a arun
cat atunci toate forțe-e 
în luptă. Cu toate aces
tea victoria a revenit 
boxerului belgian.

Pentru Jo Woussem a 
urmat apoi o perioadă 
de bucurii și amără
ciuni. Anul trecut dez
gustat de viața nenoro
cită de sportiv profe
sionist el a părăsit de
finitiv ringul ; dezolat, 
obosit de viața grea 
dusă pentru îmbogăți
rea managerilor săi. 
Woussem s-a înapoiat 
acolo de unde a plecat, 
în fabrică. Muncea ca 
topitor într-o uzină me
talurgică din Chenee.

A urmat recenta gre
vă generală a oamenilor 
muncii din Belgia îm
potriva „legii nenoroci
rilor", operă a guvernu
lui burghez Eyskens. 
Muncitorii metalurgiști; 
feroviari, din transpor
turi și serviciile publice 
au ieșit în stradă să 
demonstreze împotriva 
acestei legi antimunci- 
torești. Jo Woussem era 
alături de ei. A purtat 
pancarte, s-a bătut cu 
spărgătorii de grevă tri
miși de guvern. Era 
doar lupta muncitorilor 
belgieni, a tovarășilor 
săi de muncă și greu
tăți.

Pentru Jo Woussem 
aceasta avea să fie însă 
ultima luptă. Fostul 
boxer profesionist, în 
vîrstă de 32 de ani, a 
fost lovit în cursul unei 
demonstrații, de gloan
țele jandarmilor. A fost 
transportat la spital, 
unde a încetat din viață.

I. STELEANU

In fotografie, C. TĂBĂ
RAȘ, (Casa ofițerilor Bra
șov) unul dintre schiorii 
care în acest sezon a 
obținut rezultate de va
loare în cadrul concursu
rilor jubiliare de schi 

din țara noastră.



CONCURSUL NOSTRU
Plecați de la noi din sat...
într-una din zile 

mai mulți tineri au 
discutat la Casa a- 
legătorului despre 
succesele obținute 
de comuna noastră 
în anii regimului 
democrat popular. 
A fost inălțat un 
mare și frumos că
min cultural, o 
școală nouă, iar un 
alt cămin cultural, 
tot atît de mare și 
frumos ca cel cons
truit, se înaltă în 
satul Călinești-Ena- 
che. Din vorbă în 
vorbă noi am ajuns 
apoi cu discuția la 
tinerii care s-au ri
dicat din mijlocul 
nostru și care as
tăzi muncesc și în
vață în uzine, mi
ne, școli sau facul
tăți. Să lăsăm ci
frele să vorbească.

15 tineri din co
muna noastră au 
absolvit diferite 
școli profesionale 
devenind muncitori 
calificați ca de pil-

s-au 
ca- 

Sîn- 
din-

dă strungari, mi
neri, ceferiști, țe
sătoare iar un nu
măr de 38 de tine
ri sînt elevi ai șco
lilor profesionale 
din diferitele o- 
rașe ale țării. în a- 
nii regimului demo
crat-popular în co
muna noastră 
ridicat și alte 
dre valoroase, 
tem mîndri că
tre fiii țăranilor 
muncitori s-au ri
dicat 14 învățători, 
4 profesori, 2 
gineri etc. O 
nouă generație 
ridică în anii 
ceștia. în afară de 
cei 38 de elevi de 
la școlile profesio
nale alți 23 sînt e- 
levi ai școlilor me
dii tehnice iar 6 ai 
școlilor pedagogice.

în comuna noas
tră avem astăzi 8 
studenți. încă pe 
atîția se pregătesc 
să se 
toamnă 
te.

în
altă 

se 
a-

înscrie la 
la faculta-

AZI EA
Situat aproape de 

poalele Penteleu- 
lui, Nehoiu este li
na din cele mai ve
chi așezări ale mun
citorilor forestieri.

Timp de decenii 
oamenii din aceste 
împrejurimi au fost 
crunt exploatați de 
societățile străine 
care prădau fără 
milă frumoasele pă. 
duri ale munților 
Buzăului. Dar nu 
despre acele tim
puri triste vreau să 
scriu, ci despre 
schimbările ce s-au 
petrecut în anii re
gimului nostru de
mocrat-popular în

în timpul regi
mului burghezo- 
moșieresc era greu 
pentru un fiu de 
țăran din satul 
nostru, ca și din al
te sate să ajungă 
într-o școală înal
tă. Și iată o dova
dă : De la începu
tul acestui secol și 
pînă la 23 August 
1944, doar 4 (patru) 
copii de țărani mun
citori din comuna 
noastră au putut 
trece de pragul șco
lii elementare. Și 
cu ce sacrificii...

Astăzi, în timpul 
vacanțelor, satele 
din comuna noas
tră sînt pline de 
larma veselă a tine
rilor întorși acasă 
de pe la diferite 
școli.

NICULĂICIUC ION 
secretarul organi

zației de bază 
U.T.M. din satul 

Măriței, reg. 
ceava

NE HO IU
localitateaceastă 

forestieră.
Colibele improvi

zate de către fos
tele exploatări fo
restiere au fost în
locuite cu cabane 
curate, dotate cu 
aparate de radio, 
biblioteci. Unele 
sînt iluminate elec
tric. în apropierea 
lor funcționează 
magazine și can
tine bine aprovi
zionate. în fostul 
castel al prințese
lor Maican a 
amenajat un 
cu staționar 
sar pentru ir

fost 
spital 
nece- 
tgriji-

Căminul
O casă de pe Calea Du- 

dești... Aici locuiesc tinere 
fete de la uzinele textile 
„7 Noiembrie" din Capita
lă. In apropierea întreprin
derii a fost amenajat, pen
tru tinerele necăsătorite, 
un cămin care a fost do
tat cu tot ceea ce îi este 
necesar unui om pentru a 
trăi în mod civilizat.

E dimineață. în dormi
toare domnește ordine și 
:urățenia. Difuzoarele tran
smit melodii în toate în
căperile.

Căminul tinerelor fete 
nu constituie numai un loc 
de odihnă. Sub conducerea 
organizației de partid, or
ganizația U.T.M. s-a ocu-

Su-

rea sănătății mun
citorilor din pădure.

Pentru a ușura 
munca fizică de
pusă de muncitorii 
din fabrica de che
restea, o parte din 
utilajele vechi au 
fost înlocuite și au 
fost introduse sis
teme de mică me
canizare. Pe „lunca 
mare" care acum 
zece ani era un te
ren pustiu, munci
torii, cu ajutorul 
creditelor de la stat 
și-au construit pes
te o sută de locu
ințe individuale.

IOSIF DOMAN 
electrician

tinerelor
pat cu toată seriozitatea de 
organizarea timpului liber 
al fetelor. Astfel, pentru 
ca să existe o atmosferă 
prietenească între fete, 
pentru a putea să partici
pe cu toate la anumite ac
țiuni culturale și sportive, 
organizația U.T.M., îm
preună cu comitetul de 
cămin, a repartizat fetele 
din dormitoare pe 
buri. Tinerele care 
ză liceul seral sînt 
menea repartizate
dormitor pentru a studia 
împreună, pentru a se con
sulta. între fete s-a legat o 
strînsă prietenie. E și fi
resc să fie așa. împreună

schim- 
urmea- 
de ase- 
într-un

In toate regiunile tării 
propunerile de candidați

In toate regiunile țării con
tinuă propunerile de candi
dați pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare.

Pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare Națio
nală au fost propuși in ulti
mele zile Iordan Lazăr, strun-

la uzinele „Mao Tze-dun“ 
Capitală, în circumscrip- 

„Nicolae 
acad.

gar 
din 
ția electorală nr. 22, 
Bălcescu“-București ; 
Mihail Ralea, în circumscrip
ția electorală nr. 11 Huși, re
giunea Iași ; Viorica 
profesoară la școala 
din comuna Negrești,

Filip, 
medie 

în cir-Vorbesc studenții de azi
• • • •muncitorii de ieri

de fes-

la- 
me- 
fost 
fos-

La adunarea care a avut loc 
la căminul nr. 1 al Institutu
lui Politehnic au luat cuvîn
tul, cum e și firesc, studenți. 
Cine erau acești studenți ? Un 
fost maistru într-un atelier de 
reparații auto, un fost 
borant de la combinatul 
talurgic din Reșița, un 
mecanic de locomotivă, o
tă muncitoare într-o uzină e- 
lectrică. înseși aceste priviri 
fugare, aruncate asupra unor 
biografii în plină transforma
re, vorbesc elocvent despre 
ceea ce a dat fiecăruia din 
studenții de azi, statul nos
tru, despre dragostea pe care 
o poartă ei partidului clasei 
muncitoare. într-adevăr, ex- 
primîndu-și aprobarea față de 
propunerea ca tov. Bîrlea Ște
fan, secretar al comitetului 
U.T.M. pe Centrul universitar 
București, membru al C.C. al 
U.T.M. să fie candidat în cir
cumscripția orășenească 386 
pentru alegerile de deputați 
în Sfatul popular al Capita
lei, vorbitorii au oferit noi și 
noi date despre condițiile tot 
mai bune de muncă și învă
țătură ce le-au fost create, 
despre felul cum înțeleg să 
răspundă acestei griji, mun
cind și învățînd tot mai bine.

Studentul Buhuș Iosif, de 
pildă, n-a trebuit să meargă 
prea departe cu gîndul, n-a 
trebuit să se pregătească prea 
mult ca să ia cuvîntul. Vor
bele lui s-au născut spontan 
parcă, privind chiar sala în 
care se afla. Căci în acea sală, 
în acele încăperi, în clădirea 
care le cuprinde, își plimbau 
pe vremuri huzurul și plicti
sul cei mai avuți exploata
tori ai poporului. în zilele 
noastre, palatul a fost resti
tuit adevărațiloi' lui proprie
tari — cei ce muncesc, și 
transformat într-un spațios și 
confortabil cămin studențesc. 
Dar nu numai atît. Ca și ce
lelalte așezăminte de acest 
fel, căminul este incontinuu 
dotat cu noi și noi lucrări ce 
vin în ajutorul studenților. 
Astfel au fqst amenajate aici

can- 
din 

care 
via- 
din-

în ultimul timp o sală 
tivități, sală de lectură, un te
ren de sport. Voinea Rusalin 
și Grigore Marin au dat alte 
exemple convingătoare, au 
vorbit despre sălile de cursuri 
și laboratoare pe care le au 
la dispoziție, despre corpul di
dactic de înaltă calificare ca- 
re-i învață, despre construi
rea noului complex al Insti
tutului Politehnic. Ei au po
vestit despre felul cum a apă
rut, alături de căminul lor, 
într-un timp record, un nou 
cămin pentru 1000 de studenți.

în cuvîntul ei, tov. Zaharia 
Ana a arătat că tînărui 
didat propus este unul 
milioanele de tineri pe 
partidul i-a ridicat la o 
ță nouă, un tînăr crescut
tr-o familie de oameni mun
citori, care a înțeles datoria 
de a învăța pentru a deveni 
un bun constructor al socia
lismului. Datorită acestui lu
cru. el a devenit asistent uni
versitar și apoi șef de lucrări, 
obținînd rezultate bune și în 
munca de cercetări științifi
ce. Activitatea lui obștească 
i-a adus prețuirea tovarășilor 
care l-au ales în funcții de 
răspundere printre care și a- 
ceea de deputat în Sfatul 
popular orășenesc, funcții în 
care a muncit 
gere de inimă.

Adunarea de 
1 a avut un 
ziast. Participanții s-au sfă
tuit cu candidatul lor despre 
felul cum ar putea întîmpina 
mai bine alegerile prin noi 
succese la învățătură și în ac
tivitatea obștească. După fe
lul plin de seriozitate și răs
pundere cu care discutau și 
își luau angajamente, se pu
tea vedea că într-adevăr 
munca lor va cunoaște în vii
torul apropiat o perioadă de 
avînt. Așa și trebuie. Alege
rile reprezintă o mare sărbă
toare a 
fiecărui 
parte.

cu multă tra

la căminul nr. 
caracter entu-

întregului popor și a 
cetățean și tînăr în

B. DUMITRESCU

Surpriză 
plăcută

De fiecare dată, cînd mă 
întorc în satul Tibru, raionul 
Alba Iul ia — satul meu na
tal, găsesc cite ceva 
schimbat. Am sosit pe înse
rat, așa că ultima schim
bare am observat-o de la 
cîțiva kilometri — surpriză 
plăcută care mi-a încălzii 
inima : In satul meu strălu
ceau zeci de becuri elec
trice. La acțiunea de elec
trificare, Inițiată de sfatul 
popular, și-au adus un entu
ziast aport și tinerii. Ei au 
săpat zeci de gropi, au plan
tat stîlpl, au întins sîrma. 
Utemiștii Daniel loșca și Tra
ian Frîncu au muncit neobo
siți l<j instalarea grupului 
electrogen.

MARIANA SARLEA 
elevă

Școli noi 
în raionul 
Zimnicea

in raionul Zimnicea, re
giunea București, crește 
simțitor numărul localuri
lor noi de școală. Numai 
în această lună își vor des
chide porțile noile școli 
de 4 ani din comunele 
Conțești, Bragadiru, Fie- 
troșani, școala medie din 
orașul Zimnicea și altele.

Construite după cerin
țele moderne, noile școli 
sînt înzestrate cu labora
toare, săli de gimnastică, 
săli de geografie etc.

La ridicarea noilor școli, 
răspunzind chemării sfatu
rilor populare, o contribu
ție importantă au adus-o 
brigăzile utemiste de mun
că patriotică. Numai la 
construirea școlii de 4 ani 
din comuna Contești, de 
pildă, prin munca patrioti
că, s-au realizat economii în 
valoare de 50.9C0 de lei.

IONEL TRIFU 
profesor

merg la uzină, împreună 
locuiesc, împreună iau 
parte la lectoratul tinere
lor fete care se organizea
ză săiptămînal la club. în 
cadrul lectoratului fetele 
audiază conferințe care 
tratează despre modul cum 
trebuie să se comporte un 
tînăr în familie și socie
tate, despre păstrarea a- 
vutului obștesc, noțiuni de 
higiena, de gospodărie etc. 
O mare parte din fete sînt 
în echipa artistică a uzi
nei, altele la volei handbal 
petreeîndu-și în mod plă
cut și folositor timpul li
ber.

C. BANCIU

continuă 
di Fa D* P*

Foto : „Casa Scinteii"

Aspect de muncă la secția 
cczangerie a Uzinelor 1 Mai- 

Ploiești.24 ianuarie

cumscripția electorală nr. 18 
Negrești, regiunea Iași, Radu 
Beligan, artist emerit, direc
torul Teatrului de comedie 
din București, în circumscrip
ția electorală nr. 14 Vaslui, 
regiunea Iași ; 
rag, directorul 
„Tehnometal“-Timișoara, 
circumscripția electorală nr. 

. 13 Pecica, regiunea Banat;
Luca Olaru, colectivist din 
comuna Criciova, regiunea 
Banat, în circumscripția elec
torală nr. 19 Făget; Kajan 
Istvan, președintele gospodă
riei colective din comuna Hă- 
tuica, regiunea Brașov, în 
circumscripția electorală nr. 7 
Tg. Secuiesc; Iosif Stoica, 
președintele Uniunii regio
nale a cooperativelor de con
sum Cluj, în circumscripția 
electorală nr. 30 Cîmpeni ; 
Ileana Bila, țesătoare la Fa
brica textilă „Vasile Roaită" 
din Oradea, în circumscripția 
electorală nr. 3 Oradea Sud.

( A gerpres)

Augustin Vi- 
întrepi’inderii 

în

(Urmare din pag. l-a)

batică a „monstruoasei coaliții" 
a burgheziei și moșierimii, de 
asuprire și împilare a poporului. 
Jugul otoman a fost înlocuit cu 
cel al capitaliștilor străini care 
au transformat țara noastră în
tr-o semicolonie

Steagul atît de scump poporu
lui al independenței naționale, 
al libertăților și drepturilor , de
mocratice, trădat și călcat în pi
cioare de burghezie, a fost înăl
țat de singura clasă revoluțio
nară pînă la capăt, clasa munci
toare, exponentă a intereselor în
tregului popor muncitor.

Sub conducerea partidului 
niarxist-leninist al clasei munci
toare, poporul nostru și-a cu
cerit pentru prima oară în is
toria sa adevărata independență 
națională, a alungat de la putere 
clasele exploatatoare, a devenit 
singurul și adevăratul stăpîn al 
țării, al soartei sale. Sub con
ducerea partidului, masele, ade
văratele făuritoare ale istoriei, 
au pornit în anii puterii popu
lare pe drumul construirii unei 
vieți noi, fericite, pe drumul 
construirii socialismului. ~ 
duirea democrat-populară 
ze.ște energia și inițiativa 
toare a milioanelor de oameni 
ai muncii, în trecut înăbușiți și 
striviți veacuri în șir sub căl

Orîn- 
tre- 

crea-

cilul asupritorilor. 5e dezvoltă 
neîncetat unitatea moral-politică 
a întregului popor muncitor în 
jurul partidului ți guvernului, 
unitate avînd drept temelie a 
lianța muncitorească țărănească 
și frăția poporului romin eu mi
noritățile naționale.

Prin înfăptuire* politicii par
tidului, politică pătrunsă de un 
adevărat patriotism, expresie a 
intereselor vitale ale poporului, 
țara noastră se transformă într-o 
țară industrială înaintată, cu o 
agricultură socialistă mecani
zată.

Aducîndu-ți aportul entuziast, 
zi de zi, la îndeplinirea măre
țelor sarcini trasate de cel de-al 
III lea Congres al P.M.R., oa
menii muncii, tineretul nostru 
își exprimă prin fapte patriotis
mul luptînd cu avînt pentru 
desăvîrșirea construcției socia
liste în țara noastră.

Tradițiile luptei pentru liber
tate și o viață mai bună a po
porului nostru 
care înfăptuirea Unirii se 
la loc 
pentru 
pentru 
noastră 
lupta pentru înfăptuirea 
ticii înțelepte a partidului, pen
tru făurirea unui viitor fericit, 
pentru ridicarea patriei pe cul
mile cele mai înalte ale 
eresului.

tradiții între 
află 

de cinate — constituie 
fiecare om al muncii, 

fiecare tînăr din țara 
un imbold însuflețitor în 

poli-

Un aspect interior al noului magazin „Delta Dunării 
Capitală.

Foto i „Casa Scînteii

CUVÎNT DE
(Urmare din pag. l-a)

îndărăt și-și scuzau prin asta 
neîndeplinirea angajamente
lor.

Organizația U.T.M. știa că 
nu putea să intre în noul an 
cu tineri care încă nu au su
ficientă voință ca — atunci 
cînd au promis ceva — apoi, 
orice s-ar întîmpla, angaja
mentul să fie realizat. Mem
brii biroului U.T.M. s-au sfă
tuit cu biroul de partid.

- Trebuie să munciți mai 
mult pentru educarea lor — 
le-au spus comuniștii. Princi
palul este să găsiți pentru fie
care metodele cele mai po
trivite.

Și metodele au fost găsite. 
Oricît de contradictorii pă
reau la prima vedere, ele au 
dat bune rezultate. Smeu, de 
pildă, a fost mutat pentru un 
timp de la mașina lui. A fost 
— dacă se poate spune așa — 
sancționat. Sa văzut atunci 
că el își iubea mașina, că nu 
vrea să se despartă de ea. S-a 
angajat să facă totul pentru 
ca angajamentele luate să fie 
îndeplinite. Lui Bercaru, dim
potrivă i s-a arătat încrede
re : a fost trecut pe o mașină 
nouă, modernă. A 
de încîntat incit 
următoare a depășit 
planul. Paralel cu

Biroul U.T.M. a organizat 
apoi o discuție cu muncitorii 
mai vîrstnici despre respecta
rea angajamentului, a cuvin- 
tului dat, a cuvîntului de 
muncitor al zilelor noastre.

— Azi, în sector n-o să gă
siți nici un tînăr care nu-și 
îndeplinește angajamentele 
spunea inginerul. Pînă la 20 
ianuarie, chiar și cei trei și-au 
depășit cu mult sarcinile de 
plan, au dat numai produse 
de bună calitate, demonstrînd 
că au înțeles marea importan
ță a respectării cuvîntului dat.

t ngajamentul secției mon- 
taj general este să rea
lizeze economii în va- 
de peste 700.000 lei, 

în același timp numai 
de bună calitate.

fost atît 
în luna 
cu mult 
aceasta, 

Smeu, Feurdeanu, Bercaru au 
fost cuprinși în brigăzile de 
producție ale tineretului. A- 
tenția întregului colectiv 
fost concentrată în jurul lor.

ci

loare 
dind 
lucru

- Cum o să vă realizați an
gajamentul ? i-am întrebat 
pe tinerii din sector.

— Printr-o gîndire inovatoa
re, mi-au spus ei. Iată : Un
deva, pe „banda mică“ cîțiva 
băieți vopsesc în roșu puntea 
din spate a tractorului — o 
porțiune îngustă de metal, 
„Pistolul" de șprițuit arunca 
însă un jet de vopsea care 
întrecea cu mult suprafața 
piesei, aruncînd-o în jur, vop
sind uneori și suprafețe care 
nu trebuiau vopsite, dind un 
aspect urît. Potrivit unui cal
cul, valoarea vopselei astfel 
irosită la un singur tractor 
era de trei lei. Valoarea nu e 
mare. înmulțiți-o însă cu 
20.000, numărul tractoarelor. 
Rezultă o economie anuală de

Sărbătorirea acad. 
I. S. Gheorghiu

Luni după-amiază a avut loc 
la Academia R. P. Romine săr
bătorirea acad. 1. S, Gheorghiu, 

P. 
de

bătorirea acad. 1. S, Gheorgh 
vicepreședinte al Academiei R. 
Romine, președintele Secției 
științe tehnice și ai Comisiei de 
automatizare ale Academiei R, 
Romine, cu prilejul împlinirii 
virsiei de 75 de ani și a 50 de 
ani de activitate.

In prezidiul ședinței au luai 
loc acad. Atanase loja, președin
tele Academiei R. P. Romine, 
acad. lorgu Iordan și acad. Gh. 
lonescu-Sisești, vicepreședinți ai 
Academiei R. P. Romine, acad. 
Mihai Ralea, prof. Ștefan Bălan, 
adjunct al ministrului Invăță- 
mlntului și Culturii. ing. N. 
Gheorghiu, adjunct al ministru
lui Industriei Grele, academicie
nii Șt. S. Nicolau, S. Stoilov, 
Raluca Ripan, Elie Carafoli și 
prof. V. Novacu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.

In
acad. Atanase Joja, a scos in 
relief
I. S. Gheorghiu pentru promova
rea științei și tehnicii in țara 
noastră, pentru dezvoltarea elec
trificării țării, faptul că el se afiă 
in primele riaduri ale oamenilor 
de știință care pun cunoștințele 
lor in slujba construirii socialis
mului. Prin munca sa de fiecare 
zi. acad, 1. S. Gheorghiu își ma- 
rujestă devotamentul fală de sta
tul nostru democrat-popular, care 
a creat și creează condiții tot 
mai prielnice dezvoltării științei 
și aplicării ei în practica con
strucției socialismulut.

In cuvîntul său, acad. 1. S. 
Gheorghiu a mulțumit partidului 
și guvernului pentru mijloacele 
pe care le-au asigurat desfășu
rării unei bogate activități știin
țifice și și-a exprimat hotărtrea 
de a continua munca sa cu a- 
ceeași energie in slujba eonstrui- 

, rit socialismului in țara noastră.

P.

cuvîntul de deschidere,
vasta activitate a acad.

Informații
Duminică dimineața 

înapoiat în Capitală — venind 
din India tov. Alecu Costică, 
secretar al C.C.S. care a parti
cipat la cea de-a 26-a sesiune 
a Congresului Sindicatelor din 
întreaga Indie.

La sosire, în Gara de Nord, 
tov. Alecu Costică, a fost în- 
tîmpinat de tovarășii: Mihai 
Marin și Aurel Ardeleanu, se
cretari ai C.C.S., de activiști 
smdicali.

s-a

★
Luni seara a avut loc în 

sala Palatului R.P. Romîne 
premiera de gală a filmului 
artistic „Portretul unui necu- 
noscut“, producție a studiou
lui cinematografic „Bucu
rești".

Au participat reprezentanți 
ai conducerii Ministerului în- 
vățămîntului și Culturii, 
meni de artă și cultură, 
riști romîni șj străini, 
numeros public.

La premieră au fost prezen
tați publicului principalii in- 
terpreți ți realizatori ai fil
mului. ,

oa- 
zia- 
un

/

MUNCITOR
60.000 lei, valoarea a două 
apartamente.

Remedierea situației era 
simplă : crearea unei alte site 
pentru instrumentul de vopsit. 
Ceea ce s-a și realizat,

O altă brigadă lucrează la 
ungerea garniturilor de car
ton cu soluție de etanșare. 
In 1960 operația se făcea prin 
introducerea cartoanelor în
tr-o baie. Ce-ar fi să încer
căm același lucru prin ungere 
cu pensula ? Au încercat. La 
fiecare tractor rezultă o eco
nomie de— 25 de bani. O su
mă care pare infimă. La 
20.000 de tractoare se adună 
însă 5.000 lei.

— O singură inovație este 
pe cale nu numai de a reali
za, dar și de a depăși angaja
mentul de economii al între
gului sector, ne spunea secre
tarul U.T.M. Ea aparține ce
lei mai tinere brigăzi...

La 1 ianuarie a început să 
lucreze în sectorul „montaj- 
general" o nouă brigadă a e- 
lectricienilor de la tractorul 
U.T.O.S. condusă de tînărui 
Constantin Gîrjoabă. Am dis
cutat cu el.

- Anul trecut am lucrat 
încadrați în alte brigăzi. Eram 
răspîndiți, nu ne puteam or
ganiza cum trebuie. Ne-am 
hotărît să constituim o briga
dă nouă iar atunci cînd tinerii 
din sector și-au luat angaja
mentul să realizeze economii 
și să dea numai produse de 
bună calitate, ne-am ho
tărît să contribuim și noi 
Intr-o cil mai mare măsură.

Observaseră tinerii instala
tori că unele tractoare sosite 
pentru reparație aveau insta
lația electrică de la tabloul 
de bord îmbîcsită de praf, 
deteriorată. „E prea la supra
față, și-au zis ei. De ce n-am 
introduce cablul pe dede
subt ?“ Schema s-a modificat 
astfel. Timpul de lucru s-a 
redus cu peste 2 ore la fieca
re instalație, se economisesc 
cîțiva metri de cablu la fie
care tractor, iar calitatea in
stalației este mult îmbunătă
țită. Prin aplicarea unei sin
gure inovații se realizează 
astfel economii de peste 
800.000 lei, cu mult peste an
gajamentul luat de 
întregul sector.

tinerii din

Ca în toate
Uzinelor deCa în toate sectoarele 
Uzinelor de tractoare 
„Ernst Thălmann" din 

Brașov, la sectorul „montaj 
general", se află o lozincă de 
dimensiuni impesionante. Pe 
un fond mare, roșu, este scris 
cu alb angajamentul tuturor 
muncitorilor uzinei — acela de 
a da patriei în anul 1961 peste 
20.000 de tractoare. Simbolic, 
pe sub lozincă se mișcă o 
bandă rulantă care scoate pe 
porțile uzinei — 
bună calitate.
20 de minute un 
angajament care, 
buțin fiecărui muncitor în 
parte se îndeplinește cu rit
micitate de eeasomio.

tractoare de 
La fiecare 
tractor I Un 
prin contri-

Ion HobanaJ

„SFÎRȘITUL 
VACANTET

— Recenzie —
Romanul „Sfîrșitul vacan

ței" de Ion Hobana se adaugă 
la o serie de succese reale, ob
ținute de literatura noastră 
pentru copii și tineret în 
cursul anului 1960. Cartea ne 
introduce într-o lume pe care 
școlarii de astăzi, chiar cei 
mai mari cărora le este des
tinat de fapt volumul, o cu
nosc numai din auzite. Acțiu
nea se petrece pe fundalul e- 
venimentelor din vara anului 
1944. în acest sens lucrarea se 
înrudește tematic cu „Șoseaua 
nordului" de Eugen Barbu. 
„Ultima toamnă", de Hara- 
lamb Zincă, „Bariera" de Teo
dor Mazilu etc. cu deosebirea 
că Ion Hobana ne prezintă 
lupta forțelor patriotice con
duse de către comuniști pen
tru eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, așa cum o vede 
un copil — martor la toate în- 
tîmplările relatate.

Personajul principal al căr
ții este un elev de liceu, aflat 
în pragul adolescenței. „Sfîr
șitul vacanței" vrea să însem
ne vara ultimelor impresii din 
copilărie. Ea coincide cu o pe
rioadă de importante eveni
mente din istoria patriei,

Observînd unele simptome 
semnificative ale prăbușirii 
societății capitaliste, Gelu are 
posibilitatea să-și formeze o 
concepție realistă despre lu
mea din jur, să-și dea sea
ma de marea bătălie ce o pre
gătește poporul, sub conduce
rea comuniștilor, în vederea 
eliberării Romîniei de sub ju
gul fascist. „Sfîrșitul vacanței" 
înfățișează viața unui orășel 
de provincie, din vremea răz
boiului. Oamenii trăiesc sub 
semnul groazei bombardamen
telor aeriene, a samavolniciei 
autorităților fasciste locale, 
care simt că li se apropie 
sfîrșitul și de aceea de
vin și mai înrăite. Volumul 
conține pagini de acidă sati
ră la adresa burgheziei pro
vinciale, îngrozită de perspec-

tiva victoriei Armatei Roșii și 
a forțelor democratice interne 
împotriva fascismului.

Figura prefectului, „porcul 
cel mare" cum îi spune toată 
lumea, a moșierului Georges 
Barbecan, prietenul hauptma- 
nului Walter von Hagenau, co
mandantul garnizoanei hitle- 
riste, a lui Andrei, legionarul 
lăsat cu misiuni subversive 
speciale în oraș, după retra
gerea trupelor germane, sînt 
bine conturate.

Alături de figura dominan
tă a lui Gelu se mai conturea
ză expresiv în roman și o se
rie de alte chipuri luminoasa 
cum ar fi, de pildă, cel al ta
tălui său, bătrînul profesor Pe- 
treanu.

Credem totuși că romanul a 
fost conceput oarecum limitat. 
Nu se vede destul de clar din 
„Sfîrșitul vacanței" rolul con
ducător al clasei muncitoare 
și al partidului ei de avan
gardă în desfășurarea eveni
mentelor din august 1944 și a 
celor ulterioare. Aruncarea în 
aer a depozitului de benzină 
nemțesc e prezentată aproape 
ca un act misterios, fără a se 
înscrie în cadrul unor ample 
acțiuni organizate de comu
niști împotriva cotropitorilor. 
Singura figură de comunist — 
cea a lui Ilie, șoferul lui Bar
becan, este înfățișată cam pa
lid. Din evenimentele acelei 
neuitate vacanțe, Gelu a învă
țat multe lucruri folositoare, 
esențiale pentru viitoarea sa 
conduită de om și cetățean, 
dar nu reiese suficient de clar 
că l-a învățat pe cel mai im
portant : hotărîrea de-a de
veni el însuși un ostaș din ar
mata celor care luptă pentru 
făurirea vieții noi a poporu
lui.

Altminteri „Sfîrșitul vacan
ței" este o carte scrisă cu ta
lent, vie, atrăgătoare.

GH. ACHIȚEI

Ucenicie
(Urmare din pag. I-a)

presoruluî C.M.R.“ pot folosi 
pentru îmbunătățirea con
strucției de compresoare din 
Combinatul metalurgic Reșița. 
Realizarea lucrării „Instalații 
de tratare a apei de alimen
tare a cazanelor" va aduce în
treprinderii „Ocsko Tereza" 
economii de 80.000 lei.

Și în acest an universitar 
foarte multe din lucrările 
cercurilor științifice sînt le
gate direct de producție, cum 
ar fi lucrările :

„Determinarea coeficientu
lui de omogenitate al mate
rialului în vederea calculului 
la stările limită". Această 
problemă este de interes re
publican. Ea va fi rezolvată 
de cercul construcții civile, in
dustriale și agricole pentru 
întreprinderea C.S.C.A.S. Spă
larea automată a bilelor cu 
rulmenți (cercul de tehnologie 
a construcțiilor de mașini) ; 
Aplicarea efectului Hali în 
tehnica măsurătorilor moder
ne (cercul de electrotehnică) 
și multe altele.

în general, se poate spune 
că tematica cercurilor științi
fice este judieios aleasă și 
strîns legată de problemele 
actuale ale producției. Toată 
atenția noastră trebuie în
dreptată acum pentru a asi
gura rezolvarea la un înalt 
nivel a acestor teme.

Credem însă că, la ora ac
tuală, există unele defecțiuni 
în ce privește activitatea 
cercurilor științifice. Mă refer 
la stilul de muncă existent în 
aceste cercuri. Nu s-a reușit 
pînă acum să se asigure o 
muncă continuă în cercurile 
științifice. în general, activi
tatea de cercetare științifică 
se desfășoară mai ales în 
preajma sesiunilor științifice 
și, deci, în asalt. Or, aceasta 
dăunează calității activității 
de cercetare științifică, duce 
la realizarea unor lucrări im
provizate.

Asociațiile studenților au 
desfășurat o muncă susținută 
pentru continua îmbunătățire 
a activității de cercetare știin
țifică. Ele ajută catedrele în

științifică
alegerea cît mai judicioasă a 
tematicii de cercetare, îi în
drumă pe studenți să desfă
șoare încă din timpul practi
cii studiu pentru lucrarea 
științifică — într-un cuvînt 
contribuie, alături de cadrele 
didactice, la îndrumarea ac
tivității științifice. Cred însă 
că este necesar ca asociațiile 
să se preocupe mai mult 
de mobilizarea studenților, 
membri ai cercurilor științifi
ce, ca aceștia să desfășoare o 
muncă calitativă de cercetare 
științifică, continuă, pe întreg 
parcursul anului universitar. 
De asemenea, se pune proble
ma ca atît conducerea institu
tului cît și asociațiile studen
ților să se preocupe pentru a 
mijloci studenților posibilita
tea să desfășoare o activitate 
științifică în permanentă con
fruntare cu practica. Trebuie 
să stabilim legături cu între
prinderile nu numai în pe
rioada în care studenții fac 
practică, ci și în perioada a- 
nului universitar, în așa fel 
îneît studentul care are în 
studiu o temă să o rezolve 
experimentînd-o în uzină, 
consultîndu-se cu specialiștii 
din uzină. Asemenea legături 
există, însă trebuie generali
zate.

De asemenea, încă de pe 
acum trebuie să stea în aten
ția noastră problema alegerii 
tematicii cercurilor științifice 
pentru anul viitor. Spun a- 
ceasta deoarece există și în 
tematica actuală unele defi
ciențe în sensul că nu toate 
lucrările tratează cele mai 
acute probleme legate de pro
ducție, ci sînt și asemenea 
lucrări care abordează doar 
unele aspecte minore ale pro
ducției, care n-ar necesita o 
lucrare științifică. în anul 
viitor, ținînd seama de con
cluziile trase pînă acum și de 
cele care le vom trage cu o- 
cazia sesiunii științifice din 
acest an, trebuie să realizăm 
deplin acel obiectiv pe care 
ni l-am propus, ca fiecare lu
crare din cercul științific stu
dențesc să fie o lucrare care 
să folosească imediat produc
ției.

Azi 24 ianuarie
Ia cinematograful „PATRIA" 
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Cuvîntarea lui N. S. Hrușciov 
Tn problemele agriculturii

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
TASS transmite : Luînd cu- 
vîntul la Plenara C.C. al 
P.C.U.S. consacrată discutării 
problemelor agriculturii, N. S. 
Hrușciov a arătat că planul

septenal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a Uniunii 
Sovietice, adoptat de cel de-al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
se îndeplinește cu succes.

Planul septenal 
se îndeplinește cu succes
In primii doi ani ai septe

nalului producția industrială 
a crescut cu 22,1 la sută în loc 
de 17 la sută cît prevede pla
nul septenal.

Producția industrială obți
nută peste plan este de 
11.300.000.000 ruble noi.

Aceasta este o mare victo
rie în dezvoltarea industriei 
sovietice, o victorie a munci
torilor, inginerilor, tehnicieni
lor, a oamenilor de știință.

Deosebit de mari sînt suc
cesele principalelor ramuri 
ale industriei, în special cele 
ale siderurgiei. în anul 1961 
se prevede să se obțină o pro
ducție de cel puțin 71 mili
oane tone de oțel, adică cu 
peste 6 milioane tone mai 
mare decît cea de anul tre
cut. Dacă creșterea anuală a 
producției de oțel se va men
ține la nivelul planificat pen
tru acest an, la sfîrșitul sep- 
tenalului producția de oțel va 
fi de 95—96 milioane tone. Iar 
dacă și pe viitor producția de 
oțel ar crește în același ritm 
ca în primii trei ani ai 
septenalului, în anul 1965 pro
ducția de oțel ar putea ajun
ge la 100—102 milioane tone.

Succese importante se înre
gistrează și în dezvoltarea a- 
griculturii. în anul 1960 s-au 
produs 8,1 miliarde puduri ce
reale (în 1953 s-au produs 5 
miliarde puduri), 8,7 milioane 
tone de carne (în 1953 — 5,8 
milioane tone), 61,5 milioane 

' tone de lapte (în 1953 — 
36,5 milioane tone). în com
parație cu anul 1953 achi
zițiile de cereale ale sta
tului au sporit . cu aproa
pe 1 miliard de puduri, 
achizițiile de carne — de peste 
două ori, de lapte — de aproa
pe 2,5 ori. Țara noastră n-a 
înregistrat niciodată în trecut 
un asemenea ritm de dezvol
tare a producției agricole, ca 
în ultimii șapte ani.

N. S. Hrușciov a declarat că 
discutarea sarcinilor dezvoltă
rii agriculturii și criticarea 
lipsurilor se desfășoară la ple
nară în cu totul alte condiții 
decît la plenara din septem
brie 1953 a C.C. al P.C.U.S. Pe 
atunci — a continuat vorbito
rul — exista o serioasă rămî- 
nere în urmă a tuturor ramu
rilor agriculturii. Acum situa
ția este cu totul alta. Criticăm 
lipsurile noastre în condițiile 
creșterii considerabile a eco
nomiei socialiste, a marilor

succese din toate ramurile e- 
conomiei naționale.

Nikita Hrușciov a trasat 
sarcina : în ultimii cinci ani 
ai septenalului este necesar 
să se obțină un ritm incompa
rabil mai înalt de dezvoltare 
a producției agricole în Uniu
nea Sovietică.

Cu toate că agricultura so
vietică a înregistrat mari suc
cese, ea nu se dezvoltă încă 
într-un ritm tot atît de înalt 
ca industria, nu ține pasul cu 
creșterea rapidă a industriei 
noastre și cu creșterea cererii 
populației. în ultimii ani con
dițiile din țară s-au schimbat, 
situația cere un alt ritm, mai 
înalt de dezvoltare a agricul
turii.

Referindu-se la schimbările 
care au avut loc în țară în 
ultimii ani, N. S. Hrușciov a 
subliniat că populația s-a mă
rit în ultimii cinci ani cu 
peste 18 milioane de oameni, 
dintre care populația de la o- 
rașe — cu peste 17 milioane. 
Veniturile anuale ale oameni
lor muncii s-au mărit în de
curs de cinci ani cu 24.200 
milioane ruble noi. S-au mă
rit și veniturile colhoznicilor, 
în 1959 colhoznicii au primit 
pentru munca prestată în col
hozuri cu 2.300 milioane ruble 
noi mai mult decît în 1955. 
Salariul real va continua să 
crească și pe viitor, prin ur
mare, se va mări și cererea 
populației de produse alimen
tare și mărfuri de larg con
sum. și aceasta corespunde 
politicii noastre.

De asemenea a sporit consi
derabil cererea de produse 
alimentare și în primul rînd 
la carne, unt, lapte. Potrivit 
datelor rezultate din cerceta
rea prin sondaj a bugetelor 
familiilor muncitorilor indus
triali, consumul anual pe cap 
de locuitor în decurs de șase 
ani (1953—1959) a crescut: la 
carne — de la 38 la 54 kg ; la 
unt — de la 4,7 la 6,4 kg ; la 
lapte și alte produse lactate 
— de la 88 la 154 kg. Această 
creștere a consumului ne 
bucură. Aceasta reprezintă so
cialismul în acțiune. Acesta 
este un indiciu clar că pu
terea sovietică a adus oame
nilor muncii nu numai liber
tatea politică, ci și mari bu
nuri materiale. Producția de 
produse agricole trebuie să 
depășească cererea populației.

Kama și Volga o cantitate de 
energie electrică egală cu a- 
ceea livrată de Hidrocen
trala de pe Volga. Pe pă- 
mînturile irigate trebuie să 
se dea prioritate culturii 
care, în comparație cu al
tele, va permite obținerea 
unui efect economic ma
xim. în regiunile în care 
se cultivă bumbacul, pămîn- 
turile irigate trebuie folosite 
în primul rînd pentru bum
bac. Bumbacul este cultura 
cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic. Irigarea 
ne permite să facem un nou 
pas în direcția unei agricul
turi și mai intensive. Un 
vast program de irigații pre
zintă mari perspective.

Referindu-se la afirmațiile 
unor economiști burghezi că 
omenirea este amenințată de 
suprapopularea globului, N. 
S. Hrușciov a subliniat că a- 
ceștia ori nu înțeleg, ori de
naturează în mod voit, mini
malizează resursele existente 
în domeniul asigurării oame
nilor cu alimente.

India, de exemplu, nu poa
te produce în țară cantitatea 
necesară de alimente pentru 
că este înapoiată din punct de 
vedere economic, pentru că a 
fost jefuită de colonialiști ca
re au lăsat-o în urmă din 
punct de vedere al dezvoltării 
economice.

Se știe că în India există 
uriașe resurse de apă. Dacă 
ele sînt folosite cum trebuie, 
atunci pot fi irigate milioane 
și milioane de hectare de pă- 
mînturi astăzi secetoase și ele 
pot fi transformate în pămân
turi de pe care să se obțină 
recolte bogate. Așa se întâm
plă în orice țară din Asia, A- 
frica — pretutindeni se poate 
produce cantitatea necesară 
de alimente. Așa că, omenirea 
poate trăi fără a se teme că 
se va produce o suprapopu
lare.

în prezent, în agricultura 
sovietică principalul constă în

folosirea posibilităților exis
tente pentru o considerabilă 
sporire a producției de cerea
le, de culturi tehnice, de car
ne, lapte și alte alimente încă 
în acest an și în anii imediat 
următori.

N. S. Hrușciov a subliniat 
necesitatea organizării într-un 
mod cu totul nou a muncii 
Ministerului Agriculturii, a 
organelor sale locale și a spe
cialiștilor. Principalul în mun
ca ministerului trebuie s? fie 
conducerea instituțiilor știin
țifice, dezvoltarea continuă a 
științei și aplicarea pe scară 
largă în producție a experi
enței fruntașilor în agricultu
ră. Activitatea Ministerului 
Agriculturii trebuie să fie ca
nalizată îndeosebi spre ajuto
rarea tuturor colhozurilor și 
sovhozurilor pentru ca acestea 
să atingă nivelul de producție 
Pe care-1 au gospodăriile frun
tașe din țară.

Una din funcțiile principale 
ale ministerului este organi
zarea muncii de selecționare 
a semințelor, de dezvoltare a 
cultivării semințelor. Tre
buie să avem o legislație se
veră în ce privește cultivarea 
semințelor. Fiecare gospodărie 
trebuie să semene cele mai 
bune soiuri de semințe raio- 
nate. N. S. Hrușciov a subli
niat îndeosebi răspunderea 
Ministerului Agriculturii pen
tru conducerea instituțiilor 
științifice, elaborarea reco
mandărilor științifice pentru 
colhozuri și sovhozuri. El a 
arătat că este necesar ca or
ganizarea producției agri
cole să fie pusă pe o so
lidă bază științifică. El 
a cerut să se apeleze cu și 
mai multă hotărîre la știința 
agricolă, să se sprijine știin
ța legată de viață, să se dea 
ajutor producției pentru a o 
face să progreseze.

N. S. Hrușciov a criticat u- 
nele instituții de cercetări ști
ințifice care-și organizează 
gospodăria mai prost decît 
colhozurile din împrejurimi.

Experiența înaintată —
amplu popularizată

Spre un ritm mai înalt 
de dezvoltare a agriculturii
Interesele creșterii continue 

a bunăstării poporului — a 
subliniat în continuare N. S. 
Hrușciov — impun să se acor
de zi de zi o atenție serioasă 
problemelor dezvoltării pro
ducției agricole. Lupta pentru 
avîntul considerabil al agri
culturii reprezintă una din 
cele mai importante condiții 
ale construirii societății comu
niste, aceasta este cu adevă
rat cauza întregului popor. Nu 
se poate construi comunismul 
fără o agricultură bine dez
voltată, capabilă să asigure 
poporului un belșug de pro
duse.

în prezent există posibilități 
să se facă modificări serioase 
alocărilor pentru nevoile agri
culturii și să se garanteze, in
diferent de condițiile climate
rice, realizarea cantității ne
cesare de produse agricole.

în prima perioadă a puterii 
sovietice toate eforturile au 
fost îndreptate spre crearea, în 
primul rînd, a industriei grele, 
a producției mijloacelor de 
producție. Am făcut economii 
la toate, chiar și la școli, pen
tru ca să creăm într-un timp 
scurt industria grea care este 
baza întregii economii națio
nale și a întăririi capacității 
de apărare a țării. Acum si
tuația este cu totul alta. Țara 
noastră sovietică a creat o 
puternică industrie modernă. 
Ea ocupă locul al doilea în 
lume în ce privește producția 
industrială și poate să pro
ducă tot ce ne trebuie. For
țele economiei noastre sînt în 
plină înflorire, ea se dezvoltă 
în ritm rapid. Apărarea Țării 
Sovietice este sigură ; putem 
să zdrobim orice dușman care 
ar încerca să ne atace. Situa
ția U.R.S.S. este incomparabil 
mai trainică și pentru că a- 
cum ea nu mai este singura 
țară socialistă. împreună cu 
noi este lagărul socialist care 
grupează peste o treime din 
omenire și dispune de o eco
nomie puternică și care se 
dezvoltă rapid. Acum avem 
posibilitatea să sporim serios 
investițiile peste prevederile 
planului septenal pentru dez
voltarea agriculturii, precum 
și a industriei care deservește 
agricultura.

Vorbitorul a subliniat să U- 
niunea Sovietică se află într-o 
etapă nouă a dezvoltării sale 
istorice — în etapa construc
ției desfășurate a societății 
comuniste. în prezent, a de
clarat N. S. Hrușciov, țara 
noastră dispune de o industrie 
atît de dezvoltată, de o apă
rare atît de puternică, încît 
fără să se aducă prejudicii 
dezvoltării continue a indus
triei și întăririi apărării, ea 
este în măsură să aloce mai 
multe fonduri pentru dezvol
tarea agriculturii, pentru spo
rirea producției bunurilor de 
consum popular, pentru ridi
carea continuă a bunăstării 
poporului sovietic. Trebuie

dezvoltate prin toate mijloa
cele siderurgia, construcția de 
mașini și toate ramurile in
dustriei grele pentru că fără 
aceasta nu se poate progresa. 
Dar noi nu putem tolera ră- 
mînerea în urmă în dezvolta
rea agriculturii și industriei 
producătoare de bunuri de 
consum. De aceea, în dezvol
tarea industriei trebuie să res
pectăm cu strictețe planurile 
adoptate la cel de-al XXI-lea 
Congres al partidului. Mijloa
cele care se acumulează în 
urma depășirii planurilor sep
tenalului trebuie să fie folo
site pentru dezvoltarea conti
nuă și în și mai mare măsură 
a industriei bunurilor de con
sum și a agriculturii.

Principalul este ca toate ra
murile economiei naționale să 
se dezvolte armonios, pentru a 
nu se crea disproporții în dez
voltarea economiei.

Pentru noi toți principalul 
este construirea comunismu
lui și pentru asigurarea aces
tei construcții este necesar să 
dezvoltăm armonios toate ra
murile economiei naționale, să 
mergem cu încredere înainte.

Uniunea Sovietică are o in
dustrie de prim rang și o pu
ternică apărare, a declarat 
N. S. Hrușciov. „în ciuda a- 
menințărilor imperialiștilor că 
ne vor zdruncina, putem să 
ne dezvoltăm economia în di
recția necesară nouă, în con
dițiile satisfacerii mai depline 
a necesităților crescînde ale 
poporului. Imperialiștii cunosc 
bine forța noastră, știu că pu
tem să-i scuturăm atît de tare 
pe amatorii de aventuri mili
tare încît praful și pulberea 
să se aleagă de ei".

Alocînd fonduri suplimen
tare pentru dezvoltarea agri
culturii, a spus în continuare 
vorbitorul, trebuie să ne pro
punem să creăm condițiile 
care să permită agriculturii să 
nu depindă de capriciile na
turii. Producția agricolă tre
buie să fie organizată în așa 
fel încît, în fiecare an, în orice 
condiții climaterice să ne ga
ranteze realizarea produselor 
necesare pentru satisfacerea 
necesităților poporului. Mijlo
cul cel mai sigur pentru a ob
ține recolte garantate îl repre
zintă irigarea și alimentarea 
cu apă a milioane de hectare 
de pămînt.

N. S. Hrușciov a subliniat 
marea importanță pe care o 
prezintă construirea hidrocen
tralei Nurek din Tadjikistan 
și a hidrocentralei din Turk
menia. O mare importanță o 
va avea . construirea rețelei 
de irigare în regiunea Stalin- 
gradului și Kuibîșevului, so
luționarea problemei abaterii 
cursului apelor nordice Pe- 
ciora și Vîcegda în Volga, 
prin Kama.

Realizînd abaterea în Volga 
a apelor nordice se va putea 
obține suplimentar de la hi
drocentralele construite pe

N. S. Hrușciov a atras aten
ția asupra rolului experienței 
înaintate în agricultură și a 
cerut ca această experiență 
să fie amplu popularizată. El 
i-a numit pe fruntașii pro
ducției agricole „farurile noa
stre" care abată calea spre 
organizarea model a agricul
turii, spre cea mai înaltă pro
ductivitate. El a citat numele 
multor maiștri ai agriculturii 
care au obținut rezultate înal
te. Printre altele el a citat 
numele lui Doliniuk, șefă de 
brigadă în colhozul „Stalin'*, 
regiupea Ternopol, Ucraina, 
care a obținut cîte 167 chin
tale boabe de porumb la 
hectar.

N. S. Hrușciov a declarat 
că inițiativa femeilor din 
Uzbekistan care au învățat 
să conducă mașinile de recol
tat bumbacul are o importan
ță cu adevărat revoluționară. 
El s-a referit la colhoznica 
Tursunoi Ahunova care a 
strîns cu mașina 320 tone 
bumbac, înlocuind munca a 
160 de oameni. în Uzbekistan 
exemplul Ahunovei a fost 
urmat de peste o mie de fe
mei. Ca urmare a acestui fapt 
în republică s-au recoltat cu 
mașinile 500.000 tone bumbac. 
După cum arată experiența 
lucrătorilor fruntași din agri
cultură, a spus N. S. Hrușciov, 
posibilitățile noastre sînt în- 
tr-adevăr nelimitate.

Un conducător — a spus el 
- nu trebuie numai să se mân
drească cu oamenii înaintați, 
ci să și facă totul pentru ca 
mii de oameni să le urmeze 
exemplul. Trebuie să învățăm 
singuri de la acești oameni 
înaintați.

în continuare, N. S. Hrușciov 
a vorbit despre problemele în
zestrării colhozurilor cu teh
nică și îngrășăminte, organi
zării achizițiilor și desfacerii 
produselor agricole. El a rele
vat că este necesar să se cre
eze în U.R.S.S. o uniune pen
tru înzestrarea colhozurilor și 
sovhozurilor cu tehnică și în
grășăminte. Această uniune 
trebuie să devină un interme
diar între industrie, pe de o

parte — și colhozuri și sovho
zuri — pe de altă parte.

N. S. Hrușciov a propus 
structura acestei uniuni care 
să aibă o conducere centrală 
și să-și desfășoare activitatea 
pe principii democratice. Din 
această uniune trebuie să facă 
parte reprezentanții tuturor 
republicilor. Asemenea insti
tuții se recomandă să se cre
eze în republici. în regiuni și 
raioane. Se propune de ase
menea, să se organizeze uni
uni raionale și interraionale 
din care să facă parte repre
zentanți ai colhozurilor și sov
hozurilor. Principalul organ 
activ urmează să fie uniunea 
de ținut și regională. Livra
rea mașinilor printr-o astfel 
de uniune trebuie să se facă 
după principiul: uzină-uniune- 
colhoz, sovhoz. Industria, tre
buie să producă mașini și u- 
nelte agricole numai potrivit 
cererilor colhozurilor și sov
hozurilor, potrivit comenzilor 
lor.

N. S. Hrușciov s-a pronun
țat pentru revizuirea sistemu
lui de achiziții a produselor a- 
gricole. El a propus să se 
creeze un comitet de stat pen
tru achiziții.
N. S. Hrușciov a arătat că 

trebuie organizate lucrurile în 
așa fel încît surplusurile de 
produse pe care statul nu le 
cumpără, îndeosebi de la col
hoznici, să le cumpere coope
rația.

în continuarea cuvîntării 
sale N. S. Hrușciov a subli
niat că avîntul continuu al e- 
conomiei cerealiere are un rol 
decisiv în dezvoltarea între
gii producții agricole a 
U.R.S.S., inclusiv a sectorului 
zootehnic.

El a menționat că produc
ția de cereale din U.R.S.S. a 
crescut considerabil datorită 
valorificării pămînturilor în- 
țelenite. în 1960, producția de 
cereale a fost de 8,1 miliarde 
puduri, în timp ce în 1953, 
înainte de valorificarea pă
mînturilor înțelenite, această 
producție era de 5 miliarde 
puduri. A crescut considera
bil și nivelul colectărilor de 
cereale.

Să fie produse 
tot mai multe cereale

Dar, a adăugat Hrușciov, 
necesitățile au crescut într-a- 
tît încît în prezent trebuie 
pusă într-un chip absolut nou 
problema măririi resurselor de 
cereale ale statului. „Noi tre
buie să producem atâtea ce
reale cît este nevoie ținîn- 
du-se seama de perspectivele 
de dezvoltare ale țării". El a 
citat date potrivit cărora, pen
tru satisfacerea deplină a în
tregului necesar de cereale al 
statului, în anii următori a- 
chizițiile anuale de cereale 
trebuie să fie aduse la un pla
fon de 4.200.000.000 puduri.

N. S. Hrușciov a analiza 
posibilitățile de sporire a pro
ducției de cereale în R.S.S 
Ucraineană, R.S.F.S.R., R.S.S 
Moldovenească și R.S.S. Gru
zină. El a menționat că 
prin obținerea a 50 de chin
tale de porumb boabe la hec
tar, pe o suprafață de 5 mi
lioane ha, statul poate obține 
suplimentar peste un miliard 
de puduri de cereale-marfă. 
în momentul de față tocmai 
această cantitate ne lipsește 
pentru sectorul zootehnic, în- 
trucît pentru consum, pentru 
satisfacerea necesarului în do
meniul alimentar cantitățile 
de cereale sînt suficiente. Vor
bitorul a criticat apoi lipsu

rile și greșelile esențiale în 
producția de cereale în Ucrai
na. în primul rînd, este vorba 
de conducere, de munca orga
nizatorică. în această ordine 
de idei el a amintit despre 
greșelile săvîrșite în conduce
rea agriculturii de către Kiri- 
cenko și Kalcenko.

El a remarcat: oamenii, 
cadrele — iată în ce constă 
întreaga problemă ; nenoroci
rea este că uneori se ocupă de 
treburi agricole oameni care 
nu au nici o legătură cu agri
cultura.

Asemenea lucrători au do
vedit că nu înțeleg interesele 
de stat, ei fie că au scăzut 
producția de cereale, fie că 
au încetat complet să se ocu
pe de economia cerealieră, a 
spus N. S. Hrușciov. Trebuie 
să îndreptăm această situație, 
îndreptarea trebuie să conste 
în aceea ca toate regiunile, 
toate republicile să participe 
în măsura posibilităților la 
crearea fondurilor de stat de 
cereale necesare.

(Sfîrșitul cuvîntării va fi 
publicat în numărul de mâine. 
Sublinierile aparțin redacției).

Vizita delegației
F. M, T. D. 

in Republica Guineea
CONAKRY 23 (Agerpres). - 

Delegația Federației Mondiale 
a Tineretu-lui Democrat, condu
să de președintele Federației 
Pierro Pieralli, a vizitat timp de 
cîteva zile Republica Guineea. 
Delegația a luat cunoștință de 
situația din țară și a avut întil- 
niri cu conducătorii organizației 
de tineret din Guineea — Uni
unea democrată a tineretului 
african.

In comunicatul comun repre
zentanții F.M.T.D. și ai Uniunii 
democrate a tineretului african 
au subliniat necesitatea intensi
ficării luptei tineretului din în
treaga lume pentru pace, pen
tru lichidarea colonialismului și 
a neocoloniailismului. Reprezen
tanții celor două organizații de 
tineret au condamnat efectua
rea de către Franța a experien
țelor cu arma nucleară în Sa
hara, continuarea războiului în 
Algeria și uneltirile colonialiști
lor în Congo.

-- €--
Conferință 

a tineretului din 
Berlinul occidental
BERLIN 23 (Agerpres). - 

Din inițiativa „Asociației ti
neretului pentru pace și înțe
legere reciprocă", creată re
cent în Berlinul occidental, a 
avut loc o conferință a tine
retului din Berlinul occiden
tal sub lozinca „Pentrj pace, 
pentru înțelegere reciprocă și 
pentru un viitor fericit al ti
neretului".

în ciuda piedicilor create 
de Senatul vest-berlinez, la 
conferință au participat sute 
de tineri și tinere din Berli
nul occidental.

Raportul despre sarcinile 
tineretului a fost prezentat de 
B. Henell, președintele „Aso
ciației tineretului pentru pace 
și înțelegere reciprocă", care 
a declarat că politica Senatu
lui din Berlinul occidental 
nu corespunde intereselor 
populației din Berlinul occi
dental și nici intereselor des
tinderii încordării.

în cadrul discuțiilor,' re
prezentanții diferitelor orga
nizații de tineret au vorbit 
despre necesitatea intensifi
cării luptei tineretului pentru 
pace și înțelegere.

Conferința a adoptat în 
unanimitate un apel adresat 
tineretului din Berlinul occi
dental care cheamă la unirea 
eforturilor tineretului în lupta 
pentru menținerea păcii.

Mesajul de răspuns 
adresat

John Kennedy 
N. S. Hrușciov 
L. I. Brejnev

de 
lui

Ș'
MOSCOVA 23 (Agerpres).— 

TASS transmite : Președintele 
S.U.A., John Kennedy a adre
sat lui N. S. Hrușciov și L. I. 
Brejnev un mesaj de răspuns 
la mesajul lor de felicitare ce 
i-a fost adresat cu prilejul 
preluării funcției de președin
te al Statelor Unite ale Ame- 
ricii.

Salut speranța exprimată de 
dumneavoastră într-o îmbu
nătățire radicală a relațiilor 
dintre cele două țări ale noa
stre, precum și a întregii si
tuații internaționale, se spu
ne în mesajul de răspuns al 
lui Kennedy. în numele gu
vernului și poporului Statelor 
Unite, precum și în numele 
meu personal, vă pot asigura 
că eforturile guvernului Sta
telor Unite vor fi îndreptate 
spre obținerea acestui țel de 
importanță primordială.

—•-
Senatul S. U. A. 

a aprobat componența 
guvernului Kennedy
WASHINGTON 22 (Ager

pres). Corespondentul agenției 
United Press International 
relatează că la 21 ianuarie 
Senatul S.U.A. a aprobat în
treaga componență a miniștri
lor noului guvern al S.U.A.

în cadrul festivității care a 
avut loc la Casa Albă, preșe
dintele Curții Supreme a 
S.U.A., Warren, a primit ju- 
rămîntul noilor miniștri, pre
cum și al lui Adlay Stevenson 
numit de Senat reprezentant 
al S.U.A. în O.N.U. Funcția 
lui Stevenson este echivalen
tă cu „calitatea de membru al 
Cabinetului".

La festivitate a asistat pre
ședintele J. Kennedy.

încheierea lucrărilor 
Plenarei C.C. al P.M.U.P.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). 
Agenția PAP anunță că la 21 
ianuarie și-a încheiat lucră
rile cea de-a 
Comitetului
P.M.U.P.

Plenara a 
nimitate o hotărîre cu privire 
la reforma învățămîntului e- 
lementar și mediu.

Plenara a ascultat de ase
menea raportul prezentat de 
Wladislaw Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., cu 
privire la Consfătuirea repre
zentanților partidelor comu
niste și muncitorești care a 
avut loc la Moscova în 1960.

Uriașa însemnătate a aces
tei Consfătuiri, a spus W. Go
mulka, este dovedită prin par
ticiparea largă și reprezenta
tivă, cît și prin importanța 
excepțională a problemelor pe 
marginea cărora au avut 
discuțiile și au fost luate 
tărîri.

Raportorul a subliniat 
tema principală a Consfătuirii 
de la Moscova a fost proble
ma războiului și a păcii. Prin
cipiul coexistenței pașnice a 
statelor cu orînduiri sociale 
diferite, a spus W. Gomulka, 
se bucură astăzi de un sprijin 
atît de larg în întreaga lume, 
încît de el se folosesc adesea 
oameni cărora acest principiu 
le este complet străin. De fapt 
realizarea principiului coexis
tenței pașnice se izbește de 
multă vreme de rezistența sta
telor participante la pactul 
Atlanticului de nord, și în
deosebi a Statelor Unite, iar 
în Europa — a guvernului de 
la Bonn al militariștîlor și re
vanșarzilor germani.

Pină în uțtima clipă guver
nul Eisenhower a dus o poli-

Vil-a Plenară a 
Central al

adoptat în una-

Ioc 
ho-

că

de echilibristică în pra- 
războiului. Această poli- 
a fost sprijinită de gu-

tică 
gul 
tică 
vernul Adenauer.

Arătînd că politica războiu
lui rece continuă să domine 
în cercurile guvernante din 
țările occidentale W. Gomul
ka a subliniat că ea mai poate 
aduce un uriaș prejudiciu cau-

zei păcii între popoare, mai 
poate intensifica cursa absur
dă a înarmărilor, dar ea nu-și 
mai poate atinge scopul, acela 
de a întoarce roata istoriei.

Plenara Comitetului Central 
a adoptat în unanimitate o 
hotărîre pe marginea rapor
tului prezentat de W. Gomul
ka.

Cu prilejul celei
aniversăride-a 40-a

a P. c. Italian
ROMA 23 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 22 ianua
rie a avut loc la Roma ședin
ța festivă a plenarei comune 
a C.C. și a Comisiei Centrale 
de Control ale Partidului Co
munist Italian, consacrată ce
lei de-a 40-a aniversări a P.C. 
Italian. în sala teatrului „A- 
driano" s-au adunat delegați 
ai. oamenilor muncii din toate 
colțurile țării, reprezentanți ai 
Confederației Generale a 
Muncii din Italia, ai Federa
ției Tineretului Comunist Ita
lian, ai Uniunii Femeilor Ita
liene și ai altor organizații de
mocratice de masă.

Asistența a întâmpinat cu 
aplauze apariția la tribună a 
lui Palmiro Togliatti, secretar 
general al Partidului Comu
nist Italian. Partidul nostru, 
a declarat el, s-a născut atunci 
cind deasupra lumii au răsă
rit zorile Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

Revoluția rusă, învățătura

lui Lenin, exemplul luptei vic
torioase a partidului bolșevic 
au avut un rol hotărîtor în 
formarea ideilor și concepții
lor politice ale iui Antonio 
Gramsci, întemeietorul Parti
dului Comunist Italian.

Partidul nostru nu-și va 
precupeți forțele și munca 
pentru a obține noi succese în 
lupta pentru pace. Am fost și 
rămânem pentru totdeauna 
credincioși solidarității fră
țești și unității care ne leagă 
de mișcarea comunistă mondi
ală, de marea Uniune Sovie
tică, de partidele comuniste și 
muncitorești care se află la 
putere în multe țări și care 
luptă pentru socialism, demo
crație și pace.

Cu ședința festivă din 22 
ianuarie s-au încheiat lucră
rile plenarei comune a Comi
tetului Central și a Comisiei 
Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian

Situația din Congo
• NOI ACȚIUNI AGRESIVE ALE COLONIALIȘTILOR BELGIENI. 

MPOLO, MINISTRUL APĂRĂRII IN GUVERNUL LUMUMBA,

LEOPOLDVILLE 23 (A-
gerpres). — După cum anunță 
corespondentul din Leopold
ville al agenției Taniug, gu
vernul belgian a transportat 
cu avioane militare america
ne încă trei batalioane de pa- 
rașutiști pe teritoriul Ruanda 
Urundi, care se învecinează 
cu provincia congoleză Kivu, 
aflată sub controlul guvernu
lui legal.

în ultimele zile in țările 
imperialiste se răspindesc 
zvonuri despre pretinsa „per- 
secutare** a belgienilor la 
kavu, principalul oraș al 
vinciei Kivu și in cîteva 
localități din provincie,
este exclus, subliniază cores
pondentul, ca belgienii să în
cerce să folosească aceste 
zvonuri drept pretext in ve
derea unor noi acțiuni agre
sive împotriva Republicii Con
go. Tocmai în acest scop i-au 
transportat de altfel pe para- 
șutiști în Ruanda-Urundi.

LONDRA 23 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor cores

pondentului ziarului ,Daily 
Telegraph", la 23 ianuarie a 
sosit la Elisabethville încă un 
transport de „voluntari" euro
peni, în special belgieni, pen
tru „legiunea străină" a lui 
Chombe.

LEOPOLDVILLE 23 (A-
gerpres). — Referindu-se la 
postul de radio Bruxelles, a- 
genția United Press Interna
tional transmite știrea morții 
în închisoare a lui M. Mpolo, 
ministrul Apărării din guver-

• IN URMA TORTURILOR 
A MURIT IN ÎNCHISOARE.

nul legal al Congo-ului, care 
împreună cu primul ministru 
Patrice Lumumba și cu pre
ședintele senatului, Okito, fu
sese transportat din tabăra de 
la Thysville în închisoarea 
Buluo din Katanga, fiind su
pus unor torturi barbare.

La Cairo a luai sfîrșit

Bu- 
pro- 
alte 
Nu

Sesiunea extraordinară a Consiliului
de solidaritate a popoarelor afro-asiatice

CAIRO 23 (Agerpres). — La 
22 ianuarie a luat sfârșit la 
Cairo sesiunea extraordinară 
a Consiliului de solidaritate a 
popoarelor afroasiatice. Re
prezentanții a 29 de țări, par
ticipant la sesiune, au adop
tat în unanimitate un apel 
adresat popoarelor din Africa 
și Asia, un apel adresat 
Organizației Națiunilor Unite 
și 11 rezoluții în diferite pro
bleme.

Apelul adoptat de sesiune 
cheamă popoarele din Africa 
și Asia să ajute prin toate 
mijloacele poporul congolez

sa împotriva agresiu-

Cea mai mare grevă din istoria 
mișcării m un ci tores ti 

a luat sfîrsitdin Belgia
BRUXELLES 23 (Agerpres). 

— După 35 de zile de luptă 
hotărâtă împotriva „legii ne
norocirilor" — cum a fost de
numită de clasa muncitoare 
belgiană legea guvernului 
Eyskens cu privire la „econo
mii" — greva oamenilor mun
cii din Belgia a intrat în fa
za finală. Comitetul de coor
donare al grevei din regiunea 
Valonia, întrunit sub preșe
dinția lui Andre Renard, se
cretar general adjunct al Fe
derației Generale a Muncii 
din Belgia, a hotărît în urma 
examinării situației create în 
ultimele zile de a înceta gre
va începând de la 23 ianuarie.

în comunicatul dat publici
tății, Comitetul de coordonare 
arată că „hotărîrea de înce
tare a grevei a fost luată 
după ce s-a luat cunoștință de 
hotărârile comitetelor regio
nale". Comitetul de coordo
nare subliniază că ,.lupta oa
menilor muncii va continua 
prin noi forme de acțiune".

în felul acesta ia sfîrșit 
cea mai mare grevă din is
toria mișcării muncitorești 
din Belgia. Deși, datorită cîr. 
dășiei dintre guvern și marele 
patronat, a atitudinii unor li
deri de dreapta ai partidului 
socialist și ai sindicatelor, in
fama lege a nenorocirilor nu 
a fost retrasă, uriașa grevă 
a oamenilor muncii a demon
strat hotărîrea fermă a a- 
cestora de a nu accepta poli
tica de mizerie și șomaj, de 
noi poveri pe umerii oame
nilor muncii și de a continua 
lupta.

în lupta 
nii imperialiste.

Apelul adresat O.N.U. cere 
curmarea agresiunii imperia
liste împotriva Republicii 
Congo și readucerea la putere 
a conducătorilor legali ai ță
rii.

Țările care au stabilit rela
ții diplomatice cu Congo sin! 
invitate să transfere misiuni
le lor diplomatice la Stanley
ville, capitala provizorie a 
Republicii Congo.

In rezoluția referitoare la 
Algeria, Consiliul protestează 
împotriva ajutorului pe care 
îl acordă statele membre ale 
N.A.T.O., și în primul rînd 
S.U.A., colonialiștilor francezi 
în lupta lor împotriva poporu
lui algerian. Consiliul sprijină 
propunerea Guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria cu 
privire la tratative cu guver
nul francez în legătură cu 
condițile pentru exercitarea 
de către poporul algerian a 
dreptului la autodeterminare.

în rezoluția privind situația 
din Laos, consiliul cere înce
tarea intervenției imperialiști
lor americani în Laos, înceta
rea imediată a oricărui ajutor 
acordat de Statele Unite rebe
lilor, evacuarea de pe terito
riul laoțian a personalului mi
litar și echipamentului mili
tar american, tailandez, sud- 
vietnamez și ciankaișist.

Sesiunea extraordinară a 
adoptat de asemenea rezolu
ții în sprijinul luptei de eli
berare a popoarelor 'din Mal
ta, Camerun, sudul peninsulei 
Arabice, Palestina.

Poporul laoțian dă o ripostă hotărîtă 
acțiunilor agresive 

ale imperialiștilor americani

MOSCOVA. — Expoziția u- 
nională de produse textile, 
deschisă recent în Sala cen
trală de expoziții din Mosco
va, a fost vizitată la 23 ianua
rie de Leonid Brejnev, Ekate
rina Furțeva, Nikita Hrușciov. 
Nikolai Ignatov, Alexei Kosi- 
ghin, Anastas Mikoian, Dmi
tri Poleanski, Mihail Suslov.

delegația ziariștilor sovietici a 
fost primită de Fidel Castro, 
împreună cu primul ministru 
al Cubei membrii delegației 
au vizitat cooperative și gos
podării populare, precum și 
centre turistice ale țării.

HAVANA. — La 21 ianuari 
delegația ziariștilor 
condusă de D. P. 
director general 
TASS, a părăsit 
na, înapoindu-se 
patrie.

Înainte de a

sovietici 
Goriunov, 

al agenției 
orașul Hava- 
cu avionul în

părăsi Cuba

MOSCOVA. — La Moscova 
a fost înființat Comitetul pen
tru organizarea în Uniunea 
Sovietică a centenarului mor- 
ții marelui poet ucrainean Ta
ras Sevcenko (1814—1861). Co
mitetul, alcătuit din oameni 
de cultură și artă, ziariști, re
prezentanți ai organizațiilor 
obștești, este condus de scrii
torul Nikolai Gribacîov.

HANOI 23 (Agerpres). — Șe
ful misiunii militare america
ne în Laos, Andrew J. Boyle, 
a declarat la 21 ianuarie în 
cursul unei conferințe de pre
să că Statele Unite sînt gata 
să sporească ajutorul militar 
acordat rebelilor laoțieni. 
Dacă Nosavan consideră ac
tualul ajutor american insufi
cient, a arătat Boyle, „noi îl 
putem spori". El a subliniat 
că Statele Unite vor livra re
belilor „arme mai moderne".

în ciuda ajutorului militar 
acordat în permanență de 
Statele Unite, rebeli suferă în- 
frîngeri grele. Postul de radio 
„Vocea Laosului" a anunțat 
că la 18 ianuarie forțele pa
triotice au doborît un nou a- 
vion furnizat 
S.U.A. Cu o zi 
patriotice mai 
avion. Aceasta 
rată postul de 
porul laoțian dă o ripostă co
respunzătoare acțiunilor agre
sive ale imperialiștilor ameri
cani. Acțiunile agresive ame
ricane detșimină .unirea ?i 
mai strânsă a poporului în

rebelilor de 
înainte forțele 
doborîseră un 
dovedește, a- 
radio, că po-

jurul guvernului legal, inten
sificarea luptei împotriva in
trigilor imperialiștilor.

Postul de radio „Vocea Lao- 
sului“ relatează că trupele gu
vernului legal și unitățile 
Patet-Lao sînt întâmpinate cu 
căldură de populația din pro
vincia Luang Prabang. Nume
roși locuitori ajută forțele pa
triotice în lupta lor împotriva 
rebelilor.

Trupele rebele din Luang 
Prabang sînt cuprinse de pa
nică în fața atacurilor forțe
lor patriotice. După cum re
latează postul de radio al uni
tăților Patet-Lao. o parte din 
rebelii din Luang Prabang au 
fugit în Tailanda. Alții au 
trecut de partea forțelor pa
triotice. Comandamentul re
belilor a transferat trupele 
demoralizate din Luang Pra
bang în alte locuri. în pre
zent a rămas la Luang Pra
bang un singur batalion de 
rebeli laoțieni. Restul trupelor 
din această localitate se com
pune din unități militare tai- 
landeze, sud-vietnameze și 
ciankaișiste.
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