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Proletari din toate țările, unlțl-vă!

Muncitor
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cinteia Tinerelului
Laminate 

peste plan

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ALEGERILOR

primul vot
tinerilor colectiviști din 

_____ Ciocani raionul Btriad, 
r.g place tare mult ca timpul li
ber să ni-l petrecem la căminul 
cultural. La bibliotecă găsim 
cărți și broșuri de tot felul, as- 
cul'.am emisiuni la radio, vizio
năm in fiecare săptămlnă filme, 
ori pregătim programe artistice. 
Echipa culturală pregătește un 
program bogat pentru ziua de 5 
martie, ziua alegerilor de depu
te.;:. O parte din acest program 
este dedicat tinerilor care votea
ză pentru prima oară.

IFTIMIE SPIRU 
colectivist

La
Nouă 

comuna

Sâmbătă dimineață la Ațe- 
neul R. P. Romine, au conti
nuat lucrările conferințe: pe 
țară a S.R-S.C.

La începutul ședinței, pre
zidată de prof. univ. Constan
tin Dinculescu. s-a dat cuvân
tul conf. univ. Victor Hoff
man. președintele Filialei 
S.R.S.C.-Brașov, pentru a pre
zenta raportul Comisie: de 
validare.

Au luat apoi cuvântul la 
discuții: prof. univ. Mircea 
Nicolaescu, rectorul Institutu
lui de Științe Economice-Bu- 
curești, Kiss Karol, secretarul 
Filialei S.R.S.C.-Banat, Nico
lae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M., acad. Raluca Ripan, 
președintele Filialei S.R.S.C.- 
Cluj, Anastase Botez, preșe
dintele subfilialei S.R.S.C.-A- 
lexandria. acad. Vasile Mîrza, 
președintele Filialei din Iași a 
Academiei R, P. Romine, Ion 
Boaru. membru al Biroului 
Filialei S.R.S.C.-Ploiești, prof, 
univ. Jean Livescu, rectorul 
universității „C. I. Parhorr, 
acad. Eugen Bădărâu.

în continuarea ședinței- pre
zidată de acad. Șt. S. Nicolau. 
au luat cuvîntul: Constantin 
Prisnea, adjunct al ministru
lui Învățămîntului și Culturii, 
prof. univ. ing. Remus Rădu
leț, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romine, Ilie 
Trandafirescu, Erou al Mun
cii Socialiste, prof. univ. ing. 
Sergiu Rașeev. rectorul Insti
tutului de Petrol, Gaze și Geo
logie, și a„ad. Arthur Kreind- 
ler. directorul Institutului de 
Neurologie „I. P. Pavlov" al 
Academiei R. P. Romine.

După încheierea discuțiilor 
pe marginea dării de seamă, 
delegații au aprobat în una
nimitate darea de seamă a 
Consiliului de Conducere al 
S.R.S.C. cu privire la activita
tea desfășurată de Societate 
și sarcinile ei de viitor. Au fost 
aprobate, de asemenea, în una
nimitate modificările la statu
tul S.R.S.C.

Trecîndu-se apoi la punctul 
3 de pe ordinea de zi. Confe
rința a ales noul Consiliu de

Zilele acestea, Ministerul 
Transporturilor și Telecomuni
cațiilor și Prezidiul Uniunii sin
dicatelor din întreprinderile de 
transporturi și telecomunicații 
au stabilit unitățile de căi-ferate 
câștigătoare ale întrecerii pentru 
îndeplinirea planului de trans
port pe ultimul trimestru al a- 
nului trecut. Printre unitățile 
distinse eu Diploma de onoare 
se numără 
iești-Triaj, 
Dej-Triaj, Brașov 
precum și 
tite Palas-Constanța, 
yerin, Timișoara, Timiș-Triaj. 
De asemenea, au fost conferite 
diplome colectivelor unor uni
tăți de întreținere a liniilor, re
vizii de vagoane, stații de cen
tralizare și telecomandă.

O dată cu atribuirea Diplomei 
de onoare, distincție ce se a- 
eordă trimestrial, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii fruntași în 
producție au primit drept pre
mii sume importante. Valoarea 
premiilor acordate anul trecut 
se ridică Ia peste 10.570.000 
lei. Numeroși alți ceferiști sînt 
premiați pentru fapte deosebite 
de muncă.

Conducere al S.R-S.C. și Co
misia de revizie. Participant: 
au adaptat in unanimitate re
zoluția Conferinței pe țară a 
SKSC

Participant;; Ia Conferință 
au aprobat în unanimitate 
scrisoarea adresată de Confe
rința pe țară a S R-S C. Co
mitetului Centrai al Partidu
lui Muncitoresc Homin. tors- 
rășuiu: Gheorghe Gheorgh:-- 
Dej. Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, tovarășului 
Chivu Sttaca Textul sonor: 
a fost citit de scriitorul De
mostene Botez, vicepreședinte 
al S.BSC.

Noi, partieipanții la confe
rința pe țară * Societății pen
tru Răspândirea Științei și 
Culturii, se spune în scrisoa
re, ne exprimăm recunoștința 
fierbinte față de Partidul 
Muncitoresc Romîn și Consi
liul de Miniștri al Republicii 
Populare Romine pentru con
dițiile deosebit de favorabile 
create in anii puterii populare 
înfloririi științei și culturii, 
răspândirii cunoștințelor știin
țifice șt culturale în masele 
largi ale celor ce muncesc, 
pentru îndrumarea perma
nentă a activității pe care o 
desfășoară Societatea noastră.

Conștienți de răspunderea 
ce ne revine în îndeplinirea 
hotărîrilor celui de-al III-Iea 
Congres al partidului, ne an
gajăm să intensificăm și să 
îmbunătățim munca de popu
larizare a cunoștințelor poli
tice, științifice și culturale, 
s-o facem să răspundă într-o 
măsură tot mai mare cerințe
lor și exigențelor crescânde 
ale oamenilor muncii.

In scrisoare se arată că 
S.R.S.C. va milita pentru ridi
carea continuă și îmbogățirea 
conținutului de idei al acti
vității sale, va spori contri
buția ei Ia popularizarea pe 
scară tot mai largă a ideilor 
marxism-leninismului, a poli
ticii partidului, a remarcabi
lelor realizări ale regimului 
democrat-popular, Ia cunoaș
terea bogățiilor și frumuseți
lor minunatei noastre patrii, 
a tradițiilor înaintate și tre
cutului glorios de luptă al po
porului nostru, va cultiva 
înălțătoarele sentimente rie 
patriotismului și internațio
nalismului socialist.

In continuare se arată că 
S.RS.C. va pune în centrul 
preocupărilor sale legătura 
strânsă cu viața, cu cerințele 
actuale ale luptei pentru în
făptuirea sarcinilor stabilite 
de cri de-al IH-le» Congres 
al partidului, intensificând 
răspîndirea cunoștințelor eco
nomice, tehnice și agrozooteh
nice.

Textul scrisorii a fost subli
niat in repetate rinduri cu pu
ternice aplauze.

Conferința a ales ca preșe
dinte de onoare al S.R.S.C. pe 
acad. Traian Săvulescu.

în prima sa ședință, Consi
liul de Conducere al S.R.S.C. 
și-a ales Prezidiul. Președinte 
al Prezidiului Consiliului de 
Conducere al S.R.S.C. a fost 
ales acad. Ștefan S. Nicolau ; 
vicepreședinți : Demostene
Botez. Constantin Dinculescu, 
Mihail Ghelmegeanu, Ion Mo- 
raru, Eugen Radulescu, Valter 
Roman; membrii: Miltiade 
Filipescu, Ervin Hutira, Ion 
Iliescu, acad. N. Gh. Lupu, 
Ion Mayer, acad, V. Mîrza, 
Vasile Mușat, acad. Valeriu 
Novacu, Constantin Prisnea, 
Remus Răduleț. acad. Raluca 
Ripan, Nicolae Roman, Gheor- 
ghe Ștefan, Szekedy 
Stanciu Stoian, Iosif Tripșa ; 
secretari : Gheorghe Homată 
și Dumitru Mihalache.

Președinte al 
Revizie a fost 
Moldovan.

în încheierea 
luat cuvîntul acad. Șt. S. Ni
colau care a subliniat că ho- 
tărîrile luate de Conferință 
vor constitui un imbold pre
țios în munca nobilă a Socie
tății pentru popularizarea po
liticii Partidului Muncitoresc 
Romîn, 
re ale 
pentru 
culturii 
muncii 
contribuind prin aceasta la 
înfăptuirea mărețelor sarcini 
ale desăvîrțirii construcției 
socialiste în patria noastră.

ți stațiile 
Filiași.

depourile

C.F.R. Plo- 
Petroșeni, 

și Roman, 
de locomo- 
Turnu Se-

(Agerpres)

Harnică și pricepută, utemista 
Cochiș Doina din secția con
fecții a întreprinderii „Tricota
jul Roșu" din Capitală dă nu

mai lucru de bună calitate.

Foto: N. STELORIAN

1960
• La sfîrșitul anului 

1960, sectorul socialist 
cuprindea 81,6 la sută 
din suprafața agricolă și 
83,7 la sută din supra
fața arabilă a țării.

• S-a lărgit baza teh
nico-materială a agri
culturii. In anul 1960 a- 
gricultura a fost înzes
trată cu 11.500 tractoa
re, 13.000 pluguri pen
tru tractor, 14.500 semă
nători mecanice, 5.480 
combine, precum și cu 
alte mașini și utilaje a- 
gricole.

• Volumul lucrărilor 
executate de stațiunile 
de mașini și tractoare a 
ajuns la 14,1 milioane 
hectare arătură norma
lă, cu 46 la sută mai 
mare decît în 1959 și de 
peste 2 ori decît în 1958.

• Producția totală în 
1960 a fost ta cereale 
boabe de 9,8 milioane 
tone, la sfecla de zahăr 
de 3,4 milioane tone, la 
floarea-soarelui de 522 
mii tone.

• Suprafața însămân
țată cu porumb pentru 
siloz a crescut de 2,2 ori

Muncitorii de la Uzina 
, Tui mi norul- din Brăila în
scriu noi succese în producție, 
în cinstea alegerilor de depu- 
tați. în Marea Adunare Națio
nală și sfaturile populare au 
fost date de la începutul anu
lui și pină acum peste plan 
1.000 de tone de laminate. 
Succesele laminatorilor sînt 
rezultatele valorificării în
mai mare măsură a rezerve
lor interne. în uzină au fost 
aplicate numeroase propuneri 
ale muncitorilor pentru îmbu
nătățirea procesului de lami
nare. Prin îmbunătățirile a- 
duse procesului de laminare 
a crescut simțitor productivi
tatea muncii. Producția de 
laminate a acestei uzine a 
crescut în ultimii 4 ani cu a- 
proape 50 la sută. I

Tinărul frezor Podaru Ion de la 
Uzinele „Mao Țze-dun“ din 
Capitală s-a angajat ca in 
cinstea alegerilor de la 5 mar 
tie să-și însușească o colifica- 
re bună la noua mașină de 
frezat, de inoită tehnicitate, la 
care o început să lucreze de 

aurind.

Foto : AGERPRES

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-De|_ 

a noului ambasador <_2------2_'al Turciei la București

Pentru o viață mai

Simbătă, 11 februarie 1961, 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
gbiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romin. a pri
mit in audiență de prezentare 
Pe noul ambasador extraordl-

nar și plenipotențiar al Tur
ciei la București. Izzet Aksa- 
lur.

La primire a fost de față 
Aurel Mălnășan. adjunct al 
ministrului Afacerilor 
terne.

S-au întiinit *ă se sfătuiască, 
să se xindească împreună, ce-ar
mai trebui făcut pentru ca ..oră
șelul- lor — Cartierul Floreas- 
ca — să devină rit mai îngrijit, 
mai frumos. Muncitori și mun
citoare. gospodine. pensionari, 
toți alegătorii circumscripției e- 
lectorale 136 din raionul 1 Mai. 
între ei, candidata, țesătoarei 
Gherghina Gojșan O femeie tî- 
nără, energică, prietenoasă. în 
întreprindere muncitoare frun
tașe, iar în cartier • bună gos
podină, o nelipsită participantă 
la activitatea obștească din ear
tier. De fapt, pentru acest lucru 
au și propus-o candidată a 
F.D.P.

Și-au avut multe de discutat 
împreună. Căci, în orășelul

Karol,

lucrărilor a

a ideilor atotbiruitoa- 
marxism-leninismului, 
răspîndirea științei și 
în rîndurile oamenilor 
de la orașe și sate,

Comisiei de 
ales Roman

La Casa

n“
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i.

alegătorului nr. 1 
Casei de cultură 
se desfășoară zil-

Din cuvîntul 
participanților

lor

o vie activitate

UN AN DE NOI 
$1 MARI REALIZĂRI
AGRICULTURA

față de 1959, obținîndu- 
se o producție 
milioane tone
1,6 milioane 
1959.

de 
față 
tone

4,1 
de 
în

• Cea mai mare parte 
a producției agricole ve
getale a anului 1960 s-a 
obținut în sectorul so
cialist — 88 la sută la 
grîu, 80 la sută la po
rumb, 91 la sută la floa
rea-soarelui, 98 la sută 
la sfecla de zahăr.

• Aportul sectorului 
socialist la formarea 
fondului centralizat de 
stat a atins 92 la sută la 
grîu-secară, 91 la sută 
la porumb, 92 la sută la 
floarea-soarelui, 98 la 
sută la sfecla de zahăr.

• Producția de carne 
a fost cu circa 60.000 
tone (greutate vie) mai 
mare decît în anul 1959.

• S-a realizat un spor 
de producție la lapte de 
circa 3,4 milioane hecto
litri, reprezentînd o creș
tere de 14 la sută față 
de 1959.

• Producția totală de 
lină a fost de 22.000 
tone. Ponderea oilor du 
lînă fină și semifină a 
ajuns la 43 la sută, iar 
producția de lînă fină și 
semifină la 11.000 tone, 
cu 1.460 tone mai mare 
decît în 1959.

• In silvicultură, pla
nul de împăduriri a fost 
îndeplinit în proporție 
de 105 la sută, împădu- 
rindu-se o suprafață de 
79.000 hectare, din care 
în teren degradat 6.700 
hectare, depășindu-se 
prevederile planului cu 
11 la sută.

(Din Comunicatul Di
recției Centrale de Sta
tistică asupra îndeplini
rii Planului de Stat al 
Republicii Populare Ro- 
mîne pe anul I960).

Cele peste 22,5 miliarde lei 
investite in 1960 în sectorul 
socialist al economiei națio
nale au dat posibilitatea 
construirii unor obiective in
dustriale cum nu cunoscuse 
niciodată în trecut țara
noastră.

Fotografia de mai 
prezintă unul dintre 
obiective industriale: 
lația nr. 2 de cracare cata
litică de Ia Rafinăria nr. 10 
Onești, intrată în funcțiune 
în cursul anului 1960.

sus re- 
aceste 

insta-

Cînd
Printre scrisorile sosite zi

lele trecute pe adresa „Mesei 
rotunde a produselor", se afla 
și un plic care conținea două 
fotografii. Spre mirarea dele- 
gaților, ele reprezentau... două 
motocompresoare.

„Dragi tovarăși, se spunea 
într-Un bilet atașat la foto
grafii. Deși nu semănăm una 
cu alta, noi sîntem două pro
duse gemene ale Uzinei „Tim
puri Noi" din București. Se 
știe că mulți frați nu seamă
nă între ei. “ 
faptul acesta 
necaz.

Pentru noi însă 
este un 

Dacă vreți să 
povestea noastră veniți 
vedeți...

Cu mulțumiri etc."
Și iată că, nu mult după a- 

ceea, delegații „Mesei rotunde 
a produselor" treceau prin a- 
telierul de montaj al Uzinelor 
„Timpuri Noi" din Capitală. 
Motoarele fabricate aci — 
multe și de foarte bună cali
tate — se aflau pe bancurile 
de probă. Privirile delegaților 
„Mesei rotunde a produselor" 
au fost însă atrase de două 
aparate aflate într-o parte a 
atelierului de montaj.

— Sînt motocompresoarele 
din fotografii ! au exclamat 
noii sosiți.

Ca mărime — erau unul și 
același. Ca proiect, la fel. Și

mare 
aflați 
să ne

Tineri 
și tinere !

Verificați 
dacă afi fost 

înscriși în listele 
de alegători I

frumoasă,
mai fericită

pulsează, ea pe tot cuprinsul pa
triei noastre, o viață intensă, 
bogată, se desfășoară o muncă 
entuziastă,

— Numărăm pe degete anii 
in care s-a ridicat cartierul nos
tru spunea alegătorul Ion Mu- 
tulescu. Ce era aici pe vremea 
burgheziei ? Gropi pline de gu
noaie, buruieni. întorceam capul 

Ia nas cind

privesc en 
zvelte ale 
de fiori, 

tram-

mare, cu magazine moderne fi 
de toate felurile De aceea fie
care dintre noi trebuie să dea 
tot sprijinul pentru ca împreună 
cu candidata propusă de noi, 
să gospodărim bine cartierul 
nostru, să înlăturăm toate lip
surile care mai sînt. De fapt fi 
pină acum gospodinele noastre 
au fost fruntașe în munca ob
ștească. Anul trecut, de pildă, 
ele au prestat peste 120.000 ore 
d« muncă voluntară.

Au fost făcute și o 
propuneri menite să 
mai frumoasă viața în
Gospodina Sanda Nicolau 
punea ca la solarele care există, 
să fie construite prin munca vo
luntară a cetățenilor mai multe 
balansoare pentru copii, să fie 
create mai multe posibilități de 
joacă. Au mai fost făcute și 
alte propuneri.

Pentru viața aceasta minunată, 
pe care o 
partidului, 
democrație 
acorda cu
didaților Frontului Democrației 
Populare.

și-mi puneam batista 
treceam pe-aici...

Astăzi în jur, cit 
ochii, văd siluetele 
blocurilor, grădini
străzi drepte, asfaltate, 
vaie, mașini. Un adevărat oraș, 
ridicat de mâinile noastre, sub 
ochii noștri. Un oraș al nostru. 
Căci in blocurile luminoase la 
care mă uit în fiecare zi cu 
mândrie și dragoste, locuiesc 
zeci și sote de 
citori...

— Aș putea 
rata 
aici,
na 
așa
un om. Într-o locuință conforta
bilă, într-un cartier cu școală

familii de mun-

spune ci idevâ- 
▼iați a începutnoastră

a intervenit gospodina loa- 
Vidican. Acum trăiesc 

cum trebuie să trăiască

serie de 
facă tot 

cartier.
pro-

trăiesc prin grija 
a statului nostru de 

populară. ei vor 
încredere votul can-

La Casa 
din cadrul 
Cernavodă 
nic o vie și susținută activita
te la care participă tot mai 
mulți alegători, mare parte 
din ei tineri. Astfel a fost pre
lucrată cu alegătorii legea e- 
lectorală nr. 9 precum și 
alte materiale legate de ale
geri. S-au ținut diferite expu
neri pe teme ca: „Dreptul la 
vot al femeii", „Realizări ale 
Sfatului popular al orașului 
Cernavodă", „Votez pentru 
prima oară" etc. Cu un viu 
interes a fost primită de că
tre alegători monografia ora
șului Cernavodă, prezentată 
de tov. Petre Predescu, vice
președinte dl Sfatului popular 
orășenesc. Vorbitorul a pre
zentat orașul așa cum arăta 
pe vremea burghezo-moșieri- 
mii reliefînd în același timp 
realizările oare au contribuit 
la transformarea lui în anii 
puterii populare. Frumoase 
programe artistice susținute 
de recitatori, soliști, taraf, 
brigăzi artistice, au încheiat 
aceste manifestări care au avut 
loc la Casa alegătorului.

Rodnica activitate a brigăzii 
artistice de agitație nr. 2 a 
Casei de cultură este binecu
noscută oamenilor muncii din 
orașul nostru și din comunele 
învecinate. In cinstea marelui 
eveniment de la 5 martie din 
acest an, brigada prezintă un 
nou program intitulat „Așa-i 
astăzi pe la noi" care reflectă 
aspecte ale vieții noi din ora
șul nostru, realizările cu care 
oamenii muncii din Cernavo
dă se mîndresc.

ÎNCREDERE

M. ROBEA

Un cîntec de cinstire, un cîntec de salut 
Cu dragoste țîșnește din tînăra mea liră 
Spre cei ce-au rupt cătușe — și tronuri 

prăvăliră
Și lanul bucuriei în țară l-au crescut.

Cu brațele — călite de cînd tăiară cale 
Spre liniștea amiezii prin care treci visind — 
Au ridicat recolte de aur din pămint, 
Și lacuri între creste, și — în azur — 

cvartale...

E totul pentru oameni... Aproape, ne-ncetat, 
Aducem viitorul, cu visul și prin fapte;
In țara-ntinerită livezile sint coapte, 
Căci tu, Partid, pe toate cu drag ni le-ai 

vegheat.

Ai făurit în țară și schele și destine 
Cu-aceeași simplitate știută din părinți; 
Și, limpezind în inimi noi zariști, noi dorinți, 
Izbinzile de miine ni se vestesc prin tine!

MIHAI NEGUEESCU

SE E
Numai acolo unde-ajunge el, 
Partidul, ca voinicul din poveste, 
Să zvirle buzduganul de oțel
In calea lui, să dea mereu de veste,

CORNEL STĂNESCU
activist cultural
•--- «--- -

Numai acolo ne oprim și noi
Să punem semn, și mergem mai departe, 
Din cind în cînd uitindu-ne-napoi,
De tot ce-a fost să știm ce ne desparte.

ION HOREA

e neglijat frumosul...
au

le-a

totuși, între ele era o diferen
ță vizibilă.

— Ambele sînt realizate la 
Uzinele „Timpuri Noi“ ? 
întrebat ei cu mirare.

■— Desigur, desigur,
răspuns tovarășul Buruiană, 
șeful serviciului montaj.

— Bine, dar nu mai înțele
gem nimic... Sînt lucrate în 
două secții diferite?

— Da de unde ! Sînt lucrate 
la aceeași secție, ba chiar de 
aceiași oameni...

Delegații „Mesei rotunde a

cioasă, lăcuită a capotei ve
chiului motocompresor, de 
aceea îți era mai mare dragul 
să-l privești

Iată însă alături motocom
presorul cel nou, imul dintre 
cele realizate abia» de cîteva 
zile. Privindu-1, unul dintre 
delegații „Mesei rotunde" a 
izbucnit în rîs.

— Parc-ar suferi de intoxi
cație ! a exclamat eL

Capota acestuia — realizată 
din același material, și, după 
cum am mai spus, de către

La „masa rotundă a produselor* — 
discuții imaginare despre probleme reale

produselor" l-au invitat atunci 
printre ei pe tovarășul Boga, 
responsabilul serviciului de 
control-recepție.

Tovarășul Boga s-a uitat a- 
tent la cele două motocom- 
presoare. înăuntru arătau la 
fel. Motoarele și pompele erau 
aceleași, de aceeași calitate. 
Pe dinafară însă...

Motocompresorul mai vechi 
avea o capotă dreaptă și cu
rată. Vopseaua era dată cu 
grijă, culorile diferite ale unor 
piese, respectate cu strictețe. 
Nici cea mai mică asperitate 
nu apărea pe suprafața lu-

aceiași oameni. — părea ope
ra unor oameni care abia 
acum învățau primele elemen
te ale meseriei: era ondulată, 
cu ieșituri grosolane, cu izbi
turi de ciocan; de la sudură 
rămăseseră zgură și scări de 
metal topit, grilajele din fața 
radiatorului erau asimetrice, 
păreau necioplite. Unde mai 
pui că, peste lacul roșu sau 
alama gălbuie a unor piese, 
vopsitorii aruncaseră la în- 
tîmplare alte culori, așa încît 
compresorul arăta cum arată 
ferestrele și dușumelele după 
ce au trecut prin camere niște

zugravi neglijenți. Pînă și e- 
ticheta — lipită pe motocom
presor și reprezentînd marca 
Uzinelor „Timpuri Noi" — fu
sese pe jumătate acoperită cu 
vopsea.

— Cum e posibilă o aseme
nea diferență? l-au întrebat 
delegații „Mesei rotunde a 
produselor" pe tov. Boga.

— Păi să vedeți... Explicația 
e oarecum simplă, a răspuns 
el. Motocompresorul mai vechi 
e primul exemplar realizat, 
iar cel nou este ultimul...

— Ba nu-i de loc simplu, au 
răspuns delegații „Mesei ro
tunde a produselor". După 
cîte știm, cu cît lucrezi mai 
mult, cu atît te perfecționezi 
mai mult La dumneavoastră 
lucrurile stau altfel?

Reprezentanții uzinei se ui
tau unii la alții și se tot co- 
deau să răspundă.

— Să vedeți.,. încercau ei 
șă scape de un răspuns precis.

Iată însă că, tocmai atunci 
cînd nimeni nu se aștepta^ 
cel care luă cuvîntul fu în
suși moto-compresorul mai 
vechi.

— De ce vă ascundeți după 
deget ? a spus el delegaților

EUGEN FLORESCU
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Lucrările Conferinței pe țară a S.R.S.C.
Din cuvîntul participan tilor

Lărgirea colaborării economice 
și a schimbului de mărfuri dintre

R. P. Romînă și R. D. Vietnam
Cuvîntul tov. dr. 

Stslian Popa 
(Bacău)

Vorbitorul a subliniat
Filiala S.R.S.C. a acordat o 
atenție deosebită activității 
pe marile șantiere din re
giune. în colaborare cu Con
siliile locale ale sindicatelor 
și organizațiile U.T.M. au fost 
organizate patru universități 
muncitorești și opt lectorate. 
Tematica acestora cuprinde 
îndeosebi probleme de tehni
că și economie. O mare în
semnătate s-a acordat răspin- 
dirii experienței inovatorilor 
și fruntașilor în producție cum 
a fost de exemplu inițiativa 
lui Gh. Bucelea de a reduce 
consumul specific de materia
le cu 2 la sută. Această ini
țiativă a fost însușită de 
peste 2.000 constructori și a 
adus însemnate economii.

în continuare, vorbitorul a 
subliniat că propaganda cu
noștințelor politice și științi
fice va trebui să fie cît mai 
accesibilă, cît mai pe înțelesul 
maselor largi de oameni ai 
muncii, mai atractivă, să sti
muleze într-o măsură mai 
mare interesul celor ce mun
cesc pentru știință și cultură.

că

membrii celor 46 brigăzi care 
au activat în regiune au fă
cut această muncă cu multă 
pasiune.

lor. 
au 

unități 
ale agriculturii unde 
concret cum se 
anumite lucrări

e- 
a-

că 
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Cuvîntul prof. univ. 
Tiberiu Andrasofszky 

(Regiunea Mureș - 
Autonomă Maghiară)
Vorbitorul a arătat că în 

Regiunea Mureș—Autonomă 
Maghiară «activitatea Filialei 
S.R.S.C. a obținut succese im
portante în răspîndirea cu
noștințelor politice, economi
ce și științifice legate de pro
blemele construcției socialiste 
din țara noastră.

Pe primul plan al activită
ții Filialei, stă propaganda 
tehnico-economică, răspîndi- 
reă metodelor agro-zootehni- 
ce înaintate. Vorbitorul a ară
tat că Filiala a organizat, în 
specia] pentru cursanți, uni
versităților populare, excursii 
de studii la șantiere și între
prinderi importante care au 
contribuit la o mai bună cu
noaștere a realizărilor obți
nute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în anii 
regimului democrat-popular 
la creșterea mîndriei de a fi 
cetățean al patriei noastre — 
Republica Populară Romînă.

Cuvîntul tov. prof, 
univ. Valerîu Novacu 

(București)
Darea de seamă prezentată, 

a subliniat vorbitorul, sinte
tizează preocuparea remarca
bilă a miilor de intelectuali — 
oameni de știință, ingineri, 
tehnicieni, cadre din econo
mie, profesori, medici, juriști, 
oameni de artă și cultură, 
care, răspunzînd prețuirii ce 
le-o acordă partidul, desfășoa
ră o intensă activitate obștea
scă pentru răspîndirea cunoș
tințelor politice, științifice, 
tehnice și culturale in masele 
populare.

Mărețele realizări ale con
strucției socialiste obținute sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului nostru, satisfacerea 
într-o măsură din ce în ce 
mai mare a cerințelor științi
fice și culturale în continuă 
creștere ale maselor, nece
sită atragerea în activitatea 
S.R.S.C. a noi intelectuali, cei 
mai buni specialiști în diferite 
ramuri ale științei, culturii și 
tehnicii.

Savanții. cercetătorii științi
fici, inginerii și tehnicienii 
noștri — a spus în încheiere 
vorbitorul — pot aduce o con
tribuție și mai importantă la 
nobila activitate de răspîndire 
în mase a cuceririlor științei 
și culturii contemporane.

todelor agrotehnice înaintate, 
strîns legate de specificul re
giunii noastre. în unele sate, 
la cererea țăranilor muncitori, 
filiala S.R.S.C. a organizat ci
cluri de conferințe a căror te
matică a cuprins probleme le
gate de sporirea producției a- 
gricole și zootehnice, consoli
darea și dezvoltarea multila
terală a gospodăriilor 
Specialiști competenți 
mers de asemenea în 
socialiste 
au arătat 
fectuează 
gricole.

în continuare, arătînd 
propaganda agricolă n-a 
întotdeauna legată de condi
țiile locale, vorbitorul a subli
niat necesitatea ca sfera 
activitate a filialei să 
prindă întreaga regiune, 
fie folosite în mai mare 
sură cadrele de specialitate, 
propaganda agricolă să 
tot mai strîns legată de 
voile regiunii.

Cuvîntul tov. 
Aurel Pop 
(Petroșeni)

Activitatea subfilialei SRSC 
Petroșeni, ca și a întregii 
cietăți, a spus vorbitorul, 
ca îndreptar documentele 
lui de al III-lea Congres 
P.M.R. Prin activitatea noa
stră ne-am străduit să aju
tăm minerii în lupta lor pen
tru realizarea și depășirea sar
cinilor de producție.

O mare parte din cele 700 
de conferințe ținute anul tre
cut au avut ca subiect proble
me legate de minerit, cum ar 
fi „Mărirea vitezelor de înain
tare în galerii11, „Metode pen
tru susținerea construcțiilor 
miniere11, „Alcătuirea geolo
gică a Văii Jiului11 etc.

Vorbitorul a arătat în în
cheiere că activitatea subfi
lialei S.R.S.C. Petroșeni în 
domeniul propagandei tehnice 
nu s-a ridicat încă la nivelul 
cerințelor actuale. Pornind de 
la succesele obținute, va tre
bui să se găsească forme noi 
pentru a da un caracter și 
mai concret propagandei teh- 
nico-ecanomice, pentru a o a- 
propia și mai mult de necesi
tățile producției, de cerințele 
oamenilor muncii.

Cuvîntul tov. 
Constantin Atanasîu 

(Vicepreședinte 
al A.S.I.T.)

In cuvîntul său vorbitorul 
s-a referit la activitatea 
S.R.S.C. în domeniul răspân
dirii cunoștințelor tehnice și 
economice și la colaborarea 
dintre A.S.I.T. și S.R.S.C. 
Participarea tot mai largă a 
inginerilor, tehnicienilor, ino
vatorilor și muncitorilor frun
tași la activitatea de propa
gandă a tehnicii noi. este o 
înaltă îndatorire patriotică. 
Aceasta duce la creșterea con
tinuă a culturii generale a 
oamenilor muncii, astfel ca 
ei să folosească în mod rod
nic tehnica avansată și pe 
această bază să crească pro
ductivitatea muncii, în scopul 
asigurării victoriei depline a 
socialismului în patria noas
tră.

Asociația Științifică a Ingi
nerilor și Tehnicienilor, a spus 
în încheiere vorbitorul, con
sideră ca o datorie de prim 
ordin să îndrume mai mult 
ca pînă în prezent pe membrii 
săi să participe într-o măsură 
sporită la activitatea S.R.S.C.
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Cuvîntul tov.
N. Roman (secretar 
al C. C. al U. T. M.)
Activitatea desfășurată de 

S.R.S.C. în vederea popu
larizării învățăturii marxist- 
leniniste, a politicii partidului, 
a științei și culturii înaintate, 
de explicare a fenomenelor 
naturii, de combatere a mis
ticismului, a contribuit la for
marea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a tineretului nos
tru.

Permiteți-m] ca în numele 
milioanelor de tineri să mul
țumesc din inimă tovarășilor 
academicieni, profesori, oa
meni de știință și cultură care 
au împărtășit tineretului cu 
toată dragostea din bogatele 
lor cunoștințe și din vasta lor 
experiență. Vă 
dragi tovarăși, să veniți în 
viitor mai des ta

u-

așteptăm,

Cuvîntul iov. 
Mihai Marin 

(secretar al C.C.S.)
Vorbitorul a arătat că dato

rită grijii partidului a fost 
creată o puternică bază mate
rială care permite desfășura
rea unei intense munci de 
popularizare a științei și cul
turii.

După ce a sublimat că în 
activitatea de răspîndire a ști
inței și culturii s-a îmbunătă
țit colaborarea între sindicate 
și S.R.S.C., vorbitorul s-a ocu
pat pe larg de felul cum 
desfășoară 
versitățile muncitorești. El a 
relevat că în anul de învăță- 
mînt 1960—1961, în programele 
universităților muncitorești au 
fost introduse mai multe lec
ții de actualitate, care urmă
resc explicarea căilor de creș
tere a producției și producti
vității muncii, de reducere a 
prețului de cost etc.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că în activitatea unor 
universități muncitorești nu 
se manifestă destulă grijă 
pentru conținutul lecțiilor, u- 
nele dintre acestea fiind pre
gătite superficial.

Este necesar să se acorde o 
grijă sporită — a spus el — 
pentru a se realiza expuneri 
și conferințe accesibile și con
vingătoare.

împreună cu sindicatele — 
a spus în încheiere vorbitorul 
— S.R.S.C. trebuie să-și inten
sifice activitatea pe șantiere, 
în rîndurile femeilor, ale ti
neretului, muncitorilor agri
coli, ale celor din exploatările 
forestiere. în acest scop tre
buie atrași în activitatea 
S.R.S.C. un număr și mai 
mare de cadre tehnico-ingme- 
rești, muncitori fruntași 
producție, inovatori.

își
activitatea uni-

Cuvîntul tov. 
Gabriela Bernachi 
(Vicepreședintă a 

Consiliului Național 
al Femeilor)

Vorbitoarea s-a ocupat pe 
larg de munca politico-educa- 
tivă desfășurată în rîndul fe
meilor. în acest sens un rol 
de seamă revenindu-i și Socie
tății pentru Răspîndirea Știin
ței și Culturii. Diversele for
me de muncă folosite de 
Societate ca: universitățile 
populare, brigăzile științifice, 
conferințele pe diferite teme, 
lectoratele pentru părinți și-au 
dovedit din plin eficacitatea 
și s-au bucurat de o largă 
participare in rîndul femeilor.

Arătînd că sînt destul de 
frecvente cazurile cînd confe
rențiarii fac expuneri greoaie, 
într-un limbaj pretențios, 
vorbitoarea a subliniat nece
sitatea folosirii unor metode 
adecvate pentru ca expunerile 
să fie cît mai accesibile ma
selor.

mijlocul 
nostru, ajutînd tineretul în 
cucerirea cetății științei și 
culturii, în dezvoltarea pasiu
nii pentru tot ceea 
nou și înaintat.

în ultima vreme _ 
țiile noastre U.T.M. regionale 
și raionale au colaborat mai 
bine și cu mai multă eficacita
te cu filialele S.R.S.C. în or
ganizarea unui mare număr 
de conferințe, tratînd teme 
legate de specificul tineretu
lui.

Vorbitorul s-a referit in 
continuare Ia serile de între
bări și răspunsuri pe care le 
organizează S.R.S.C. și la care 
participă un număr din ce în 
ce mai mare de tineri, cît și 
la activitatea brigăzilor știin
țifice organizate de către 
S.R.S.C. împreună cu secțiile 
de învățămînt și cultură. în 
același timp trebuie arătat că 
nici S.R.S.C. și nici organiza
țiile U.T.M. n-au luat toate 
măsurile pentru folosirea de
plină a bazei materiale puse 
la dispoziția oamenilor muncii 
prin grija P.M.R. Mai sint 
încă destule case de cultură 
ale tineretului și studenților, 
colțuri roșii, cămine culturale 
care nu sînt folosite la maxi
mum.

în multe conferințe organi
zate de S.R.S-C. tinerii ascul
tători au găsit răspunsuri la 
problemele care-i interesează. 
Conținutul politic ideologic 
corespunzător al acestor con
ferințe a contribuit din plin 
la îmbogățirea cunoștințelor 
ascultătorilor, la educarea lor 
în spiritul dragostei nemărgi
nite față de partid și patria 
socialistă, în spiritul moralei 
comuniste și al unei atitudini 
noi, socialiste, față de muncă. 
De mare eficacitate s-au do
vedit universitățile populare, 
lectoratele cît și unele forme 
specifice inițiate de U.T.M. 
cum ar fi: cercurile natura
liștilor, organizate pentru ti
nerii de la sate, concursul li
terar „Iubiți cartea".

Referindu-se la problema e- 
ducației cetățenești a tinerei 
generații, a formării omului 
nou, multilateral, devotat cau- 
zei partidului, cu un înalt ni
vel profesional și cultural și 
cu o concepție înaintată des
pre lume și societate, vorbito
rul a arătat că U.T.M. și 
S.R.S.C. nu au făcut totul, e- 
ficacitatea diferitelor forme 
de activitate propagandistică 
fiind încă insuficientă. într-o 
serie de întreprinderi, îndeo
sebi la exploatări forestiere, 
mine și !a sate în anul 1960 
s-au ținut puține conferințe 
pentru tineret. Organizațiile 
U.T.M. din aceste unități n-au 
luat la timp măsuri corespun
zătoare și n-au cerut filialelor 
S.R.S.C. să trimită conferen 
țiari sau materiale pentru a-i 
ajuta în munca de propa
gandă.

Vorbitorul s-a referit apoi 
la unele neajunsuri ale 
S.R.S.C. care nu a sprijinit în 
mod corespunzător propagan-

ce este

organiza-

da cunoștințelor tehnice și e- 
conomice. în ultima perioadă, 
după cum se arată și în darea 
de seamă, s-au luat unele mă 
suri de îmbunătățire a activi
tății pe această linie. Consi
der că nu s-a făcut încă to
tul și că este necesar ca îm
preună cu noul consiliu de 
conducere al S.R.S.C., cu spri
jinul C.C.S. și al A.S.I.T., să 
ne concentrăm eforturile pen
tru a înlătura cît mai repede 
neajunsurile care mai dăinuie 
in munca noastră.

Fără îndoială că multe din 
conferințele organizate de 
S.R.S.C. din domeniul econo
miei și tehnicii agrare s-au 
dovedit utile. Există însă
nele conferințe care nu răs-. 
pund celor mai arzătoare pro
bleme pe care și le pun oame
nii muncii de la șate, tineri și 
vîrstnici, care sînt rupte de 
viața de astăzi a satului și au 
prin urmare o slabă eficacita
te. Consider că va trebui îm
bunătățită activitatea de răs- 
pîndire a științei și culturii la 
sate, în întovărășiri, G.A.C., 
G.A.S., S.M.T.

în continuare vorbitorul a 
subliniat necesitatea îmbună
tățirii activității de educare 
cetățenească și estetică a ti
neretului.

Activitatea noastră comună 
în ceea ce priveșțe propagarea 
cunoștințelor științifice va 
trebui să ne stea mai mult în 
atenție. în această direcție ti
neretul, în special de la sate, 
așteaptă din partea noastră 
conferințe mai multe, mai ac
cesibile, mai multe expoziții, 
filme științifice. în legătură 
cu aceasta considerăm că 
S.R.S.C. ar putea ajuta mai 
mult activitatea cercurilor 
naturaliștilor organizate de 
U.T.M.

Sînt sigur că lipsurile sem
nalate pot fi remediate prin 
îmbunătățirea activității co
mune desfășurată de organi
zațiile noastre. în continuare 
vorbitorul s-a referit la apor
tul organizațiilor U.T.M. pen
tru mobilizarea tineretului la 
conferințele, lecțiile, lectorate
le și universitățile populare 
organizate de S.R.S.C. O sar
cină însemnată pe această li
nie revine în special comite
telor comunale și raionale 
U.T.M. care vor trebui nu nu
mai să solicite mai des și cu 
mai multă asiduitate subfilia
lele S.R.S.C. pentru a trimite 
conferențiari și lectori în fața 
tineretului, dar totodată, pe 
baza experienței și a legătu
rii permanente pe care o au 
cu masa de tineri să propună 
cele mai interesante și mai 
actuale teme, care susținute 
în fața auditorilor să ducă la 
obținerea unor rezultate cît 
mai eficiente.

Va trebui înlăturată tendin
ța care se resimte încă la u- 
nii activiști ai S.R.S.C. și ai 
comitetelor regionale, raiona
le și orășenești U.T.M. de a 
rezolva problemele importan
te, numai prin ședințe la anu
mite ocazii „festive" și planuri 
formale de acțiuni.

Noi considerăm că ar fi 
foarte util ca la nivelul raioa- I 
nelor, regiunilor și chiar pe 
plan central să se elaboreze 
un plan comun de activități 
în care să fie incluse proble
mele specifice tineretului, ac
țiuni atractive și interesante, 
în organizarea cărora organi
zațiile U.T.M. să acorde un a- 
jutor substanțial.

Ținînd cont de multiplele și 
variatele probleme pe care le 
ridică munca de educație co
munistă, de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste a 
tineretului, de înarmare a lui 
cu cunoștințele tehnice și ști
ințifice ‘ ‘ '
că este 
rea și 
forțelor 
printr-o 
să obținem o eficacitate ma
ximă a activității desfășurate, 
o folosire completă a condiții
lor materiale create de re
gimul nostru democrat-popu
lar.

Recent au avut loc tratative 
între delegația guvernamenta
lă a Republicii Democrate 
Vietnam și delegația guver
namentală a Republicii Popu
lare Romîne, în scopul lărgi
rii colaborării economice și a 
schimbului de mărfuri dintre 
cele două țări.

Ca rezultat al tratativelor 
care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere prie
tenească, bazate pe principiile 
întrajutorării frățești și ale 
avantajelor reciproce, la 9 fe
bruarie 1961 au fost semnate 
la București:

— Acordul privind colabo
rarea economică pentru dez
voltarea producției de apatite 
în Republica Democrată Viet
nam ;

— Acordul privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anii 
1961—1965 ;

— Protocolul privind schim
bul de mărfuri și plățile pe 
anul 1961.

Acordul de colaborare eco
nomică prevede că Republica 
Populară Romînă va sprijini 
Republica Democrată Vietnam 
în dezvoltarea producției de 
apatite prin : livrarea utilaje
lor necesare pentru mărirea 
capacității de producție la mi
nele de la Lao Kai ; proiecta
rea și livrarea unei instalații 
complete pentru îmbogățirea 
minereului de apatită și obți
nerea concentratului de apa
tită, precum și acordarea de 
asistență tehnică la montarea 
și punerea în funcțiune a a- 
cestei instalații; livrarea uti
lajelor, materialelor de cale- 
ferată și materialului rulant 
și acordarea de asistență teh
nică la executarea lucrărilor 
pentru mărirea capacității de 
transport și pentru normaliza
rea ecartamentului căii-ferate 
de la mina Lao Kai pînă la 
portul Hai Phong ; instruirea 
tehnică a personalului vietna-

900 tone fier vechi 
cu destinata 

Reșița și Ojelul Roșu
Un tren marșrut cu 50 de 

vagoane încărcate cu fier ve
chi a 
miază 
Triaj.
Oțelul 
aproape 900 tone de fier vechi 
strîns in ultimele zile de ti
nerii din Capitală, in cinstea 
alegerilor de la 5 martie.

în întrecerea pentru colec
tarea fierului vechi s-au evi
dențiat tinerii din raioanele 
Gh. Gheorghiu-Dej, 23 Au
gust, Grivița Roșie și V. I. 
Lenin.

plecat sîmbătă la a- 
din gara București- 

Destinatia — Reșița și 
Roșu; încărcătură —

în

Cuvîntul tov 
Ion Mihâiiescu 
(reg. Oltenia)

Filiala S.R.S.C. din Olte
nia — a arătat vorbitorul — a 
acordat o mare atenție popu
larizării avantajelor economi
ce rezultate din folosirea me-

Cuvîntul tov. acad. 
Eugen Macovschi 

(regiunea București)
Deoarece cea mai mare 

parte a muncii filialei noastre 
se desfășoară în mediu] rural
— a spus vorbitorul — ne-am 
îngrijit să atragem în propa
garea cunoștințelor de știință 
ș] cultură intelectuali care cu
nosc specificul muncii la sate. 
Cea mai mare parte dintre ei 
sînt cadre didactice și cercetă
tori din institutele agronomi
ce. Nu am neglijat totuși să 
atragem și specialiști din alte 
domenii de activitate.

In continuare, vorbitorul a 
arătat că în anul trecut 2000 
de intelectuali au ținut Ia sate 
conferințe care, în cea mai 
mare parte, au tratat proble
me centrale ale agriculturii, 
cum ar fi consolidarea econo
mică organizatorică a G.A.C.. 
planificarea, organizarea 
retribuirea muncii în 
etc.

Ca participant la 
brigăzilor științifice — 
el — mi-am dat seama că ță 
rănimea noastră se interesea
ză de multe și variate pro
bleme. că dorește să aibă cu
noștințe cît ma] multilaterale, 
că e avidă de știință și cul
tură.

Este deosebit de important
— a subliniat vorbitorul — că

Și
G.A.C.

munca 
a spus

Ne mai despart numai 4 zile 
de momentul în care va avea 
loc unul dintre cele mai im
presionante fenomene cerești: 
eclipsa totală de Soare.

După cum ați văzut din ce
lelalte articole publicate în 
„Scînteia tineretului" eclipsa 
de Soare este un fenomen na
tural care se produce după 
legi firești studiate și cunos
cute de oameni. în cazul eclip
sei de Soare de la 15 februa
rie ca de altfel în cazul tutu
ror eclipselor de soare care au 
avut loc pînă acum, Luna, în 
mișcarea ei de rotație în jurul 
Pămîntului va tăia linia 
dreaptă care unește Soarele 
cu Pămîntul. Aflîndu-se între 
Soare și Pămînt, discul Lunii 
va acoperi pe cel al Soarelui 
și va împiedica astfel pentru 
scurt timp ca razele acestuia 
să ajungă pe Pămînt. Ca ori
care corp luminat dintr-o 
parte de o sursă luminoasă — 
și Luna, corp ceresc luminat 
de Soare — aruncă în spatele 
său o umbră. în timpul e- 
clipsei totale de Soare, umbra 
Lunii, dat fiind poziția în care 
se află Luna în acest moment 
— acoperă o suprafață mică 
de pe Pămînt.

Datorită mișcării de revo
luție a Lunii în jurul Pămîn
tului, această umbră se 
deplasează cu mare viteză pe 
suprafața planetei noastre. 
Pentru regiunile de pe Pă
mînt peste care cade umbra, 
eclipsa este totală.

Oamenii de știință din zilele 
noastre nu numai că au reușit 
să pătrundă tainele naturii șt

ar

înaintate, considerăm 
absolut necesară uni- 
coordonarea tuturor 
noastre pentru ca 
colaborare concretă,

mez la întreprinderile din 
Republica Populară Romînă, 
precum și în Republica De
mocrată Vietnam.

Pentru plata livrărilor de 
utilaje și materiale, ca și a 
prestațiilor, guvernul Repu
blicii Populare Romîne acordă 
guvernului Republicii Demo
crate Vietnam un credit în 
sumă de 225 milioane lei în 
valută, rambursabil prin li
vrări de apatit^.

Republica Democrată Viet
nam va livra în Republica 
Populară Romînă începind 
din anul 1961 cantități cres- 
cînde de apatită ajungînd la 
un volum de 630 mii țo&e îp 
1965 și la 1 milion tone in 
1970.

Acordul privind schimbul 
de mărfuri pe. anii 1961—1 
ca și Protocolul pentru a 
1961, prevăd o> sporire imj: 
tanfă a volumului schimburi
lor de mărfuri dintre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Democrată Vietnam.

Semnarea acordurilor men
ționate și realizarea prevede
rilor lor vor contribui la dez
voltarea economiei naționale a 
R.P. Romîne și a RD. Viet
nam, la întărirea relațiilor de 
prietenie intre cele două po
poare.

Acordurile au fost semnate: 
din partea romînă de către to
varășul Alexandru Birlădea- 
nu, vicepreședinte ai Consi
liului de Miniștri, iar din par
tea vietnameză de către tova
rășul Nguyen Zui Cin. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri și președintele Comi
tetului de Stat al Planificării.

Informație

Măiestrie și artă...
Foto : GR. PREPELIȚA

Simbătă ministru]
Italiei la București, dr Al
berto Paveri Fontana, a oferit 
un cockteil în clădirea Lega
ției cu prilejul prezenței în 
țara noastră a pianistului i- 
talian Rodolfo Caporali.

Au luat oarte reprezentanți

ai conducerii Ministerului In- 
vățămîntului și Culturii, ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

Au participat- membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Cînd e
(Urmare din paf l-a)

întreprinderii. Pe mine m-ațl 
pregătit ca să fiu prezentat 
comisiei care aproba intrarea 
modelului în producție.. Și 
pentru „model”, bineînțeles, 
v-ați dat toată osteneala ca 
el să fie îngrijit, dichisit, (a- 
dică finisat) așa cum se cade 
să fie o mașină.

— Așa este, a intervenit și 
motocompresorul cel nou. 
După ce ați văzut în mînă a- 
probările, semnate și para
fate, v-ați zis : Gata I Ce ne 
mai trebuie ? îi dăm drumul 
cufn o fi... De aceea între 
mine și fratele meu mai mare 
este o așa mare diferență.

— Totuși, am luat unele 
măsuri ca și tu să arăți bine... 

reprezentanții în-s-au scuzat 
treprinderii.

— Măsuri 
zultatul lor 
mea. Priviți 1 a răspuns necă
jit motocompresorul cel nou.

La această observație au

de cîrpeală. Re- 
se vede pe fața

neglijat frumosul...
fost unii, cum este, de pildă, 
secretarul comitetului U.T.M. 
din uzină, care susținea că... 
nu contează fațada! Ce con
tează, de pildă, că vopseaua 
unor piese e stropită T Totul 
e să funcționeze motocompre
sorul !... zicea el.

— Realizarea capotelor și, 
deci, și a finisajului moto- 
compresoarelor cade în sar
cina secției de tinlchigerie a 
uzinei, au spus însă al
ții. Această secție există 
numai pe jumătate fiind
că, neexistînd suficientă preo
cupare pentru dotarea ei cu 
utilajele moderne necesare 
(prese, ștanțe etc.) lucrul se 
face aici aproape meșteșugă
rește, cu ciocanul...

— Adevărul este că lipsesc 
și cadrele calificate necesare 
acestei secții, au spus alți 
participanți la discuție. Si în 
problema aceasta s-a mers 
tot cu... cîrpeala. Deși pro
blema calității lucrărilor exe
cutate la secția tiniehigerie a

bur-

și la 
nu- 

putea 
această 

uzinei

uzinei noastre s-a pus și în 
anii trecuți (au existat nu
meroase discuții privind fini
sajul rezervoarelor pentru 
motoare, de pildă), conduce
rea uzinei s-a îngrijit prea 
puțin de pregătirea cadrelor 
necesare. A folosit unele ca
dre de tinichigii specializați 
în confecționarea de... 
lane pentru ploaie!

— Atît în uzină, cît 
școala profesională, sînt 
meroși tineri care ar 
să se specializeze în 
meserie. Conducerea
a „uitat" însă să-i pregătească 
pe acești tineri, deși știa că 
de tinichigii calificați uzina va 
avea mare nevoie de aici îna
inte.

— Lasă că nici cu cei ce 
lucrează în prezent nu s-au 
făcut cine știe ce eforturi, 
pentru pregătirea lor profe
sională, a spus altcineva. 
Cursuri de ridicare a califi
cării au fost organizate în 
acest sector ?

— Nu, n-au fost organizate... 
Alături de locul unde se 

desfășurau dezbaterile „Me
sei rotunde a produselor” se 
aflau — față ta față - cele 
două motcco—.p.-esrare. Unul
— frumos, pl
lucrat unt, fără atenție. Cei 
prezenți le-au privit din nou. 
în urma discuțiilor purtate, 
diferența dintre cele două 
produse gemene - dar atît de 
diferite — ale uzinei le apă
rea și mai flagrantă.

— Parcă am fi la o expo
ziție, a spus cineva.

— Adevărat, au completat 
reprezentanții „Mesei rotunde 
a produselor", o expoziție de 
la care trebuie să înveți că 
produsele de serie trebuie să 
fie la fel de bine și de atent 
finisate, ca și prototipurile 
propuse pentru fabricație.

In legătură cu eclipsa totală 
de soare ce va avea loc la 
15 februarie 1961 la gazeta 
de stradă din comuna Po- 
pești-Galați au fost publica 
te explicații pe înțelesul tu
turor. Cetățenii le citesc cu 

interes.

TÎLCUL UNOR SUPERSTIȚII
să prevadă aceste eclipse pen
tru zeci și sute de ani înainte 
dar ei au reușit să și explice 
secundă cu secundă cum se va 
desfășura acest fenomen na
tural.

în urmă cu mii de ani însă 
neștiința oamenilor a făcut 
ca în mințile lor să a- 
pară o serie de superstiții 
și credințe mistice, după care 
chipurile în timpul eclipsei 
Soarele este înghițit de unele 
dihănii numite vîrcolaci, că de 
obicei cu acest prilej 
cutremure puternice, 
malele domestice sînt 
se de neliniște etc.

Știința ne dovedește 
ceste superstiții ca și 
credințele mistice au 
create de mintea omului a- 
tund cînd în lupta cu natura 
el se dovedea a fi neputincios.

Cu mii și mii de ani în urmă 
cînd uneltele oamenilor erau 
slab dezvoltate, viața lor era 
nespus de grea și plină de pri
mejdii. Clipă de clipă oame
nii erau înspăimîntați de forța 
fenomenelor din natură (tunet, 
fulger, cutremure, furtuni, 
eclipse etc.) ale căror cauze le 
apăreau misterioase și de neîn
țeles.

Astfel, neputința oamenilor 
în fața forțelor naturii ca și 
necunoașterea acestor forțe a 
dat naștere la credințe în zei 
și superstiții. Mai tîrziu cînd a 
apărut exploatarea omului de 
către om, aceste superstiții au 
fost larg răspîndite în rîndu
rile maselor de către clasele 
dominante. Prin grija claselor

au loc 
că ani- 
cuprin-

că a- 
toate 
fost

exploatatoare, care au ținut 
masele de oameni ai muncii 
în ignoranță și misticism, pre
judecățile și superstițiile s-au 
transmis din generație în ge
nerație, în ciuda marilor pro
grese făcute de știință.

Știința a spulberat din te
melii asemenea concepții mis- 
tico-religioase. Oamenii de 
știință ne-au arătat astfel că 
superstițiile reprezintă credin
țe false în totală contradicție 
cu faptele, cu realitatea, cu 
știința și se bazează, se spri
jină nu pe concluzii Verifica
te ci pe scorniri fantastice.

Astfel, din cauza inculturii 
și neștiinței, a luat naștere un 
mare număr de superstiții în 
legătură cu efectele eclipsei 
de Soare asupra viețuitoare
lor. Unele din aceste supersti
ții se bazează pe fenomene 
naturale — care au fost greșit 
interpretate de către oameni 
cu multe veacuri 
unele părți
astfel superstiția 
mentul eclipsei se lasă odată 
cu întunericul și o liniște a- 
dîncă. Necunoscînd faptul că 
eclipsele se pot prevedea pen
tru mulți ani, cu secole înain
te, oamenii erau surprinși de 
lăsarea întunericului. înspăi
mântați și de poveștile propa
gatorilor misticismului ei aș
teptau cu sufletul la gură cele 
ce urmau să se întîmple, ca 
atare își întrerupeau activita
tea. Mai mult decît atît, nici 
nu îndrăzneau să vorbească. 
Iată sursa liniștii care se lasă 
odată cu apariția eclipsei.

în urmă. în 
ale țării există 

că în mo-

Multe eclipse au prilejuit 
oamenilor unele observații în 
legătură cu manifestările în 
timpul eclipselor ale animale
lor domestice.

tn primul rînd s-a observat 
că păsările de curte în special 
găinile își lasă aripile în jos 
și se culcă.

Unele specii de păsări din 
care face parte și găina domes
tică — au o conformație deo
sebită a ochiului care nu le 
permite să vadă pe întuneric. 
Din acest motiv, odată cu a- 
pariția 
zînd, 
adorm.

După 
tuturor _ 
lelor domestice din

eclipsei, ele nemaivă- 
închid ochii, uneori

cum se vede la baza 
manifestărilor anima- 

~ " 1 timpul
eclipsei — manifestări socoti
te anormale — stă numai de
zechilibrul intervenit în siste
mul zi-noapte, lumină-întune- 
ric, care face parte din condi
țiile de viață în care anima
lele au trăit mii și mii de ani 
de zile.

De asemenea, nici faptul că 
unele flori se închid în timpul 
eclipselor nu are nici un fel 
de semnificație fantastică, su
pranaturală. Explicația este și 
aici foarte simplă : anumite 
flori se închid în timpul eclip
sei pentru că se închid de felul 
lor în fiecare noapte.

Propovăduitorii misticismu
lui, susținătorii superstițiilor 
de tot felul, speculînd apari
ția acestor fenomene naturale, 
au mers și mai departe. Ei în
fricoșau pe oameni cu fel de 
fel de proorociri funeste, cău
tau să atribuie eclipsei feno-

mene care n-au nici în clin și 
nici în mînecă cu ea și care 
bineînțeles nu pot avea loc 
odată cu eclipsa. Astfel se a- 
firmă că eclipsa totală de Soa
re ar determina cutremure de 
pămînt, războaie nimicitoare 
etc. care ar fi fost trimise chi
purile de dumnezeu pământe
nilor pentru „necredința lor".

Știința ne învață, că nici un 
fel de eclipsă nu poate deter
mina cutremure, calamități 
naturale și sociale (războaie, 
epidemii) căci între eclipse și 
aceste fenomene nu există 
nici un fel de legătură, lucru 
dovedit de altfel fi prin fap
tul că de-a lungul miilor de 
ani au avut loc zeci și sute

de eclipse care nu au deter
minat „sfirșitul lumii". cutre
mure, cataclisme naturale 
etc.

Astăzi cînd trăim în epoca 
celor mai grandioase cuceriri 
ale științei și tehnicii, cînd 
omul, învingînd forțele naturii 
crezute pînă nu de mult de 
netrecut (forța de gravitație), 
se pregătește să zboare in 
lună, cînd tainele naturii sînt 
dezlegate una după alta, ori
care superstiție, oricare neli
niște în legătură cu eclipsele 
de Soare sînt 
trecutului.

de domeniul

GHENESCU 
M.IONESCD

Pozițiil* in oare se află cele trei estrei Pămîntul, luna, șf
Soarele in timpul eclipselor de Soo.e sau de Lună
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După o lungă călătorie prin toate melea
gurile patriei, la redacție sosesc zilnic în ca
drul concursului nostru sute de scrisori. Ti
neri de cele mai diverse profesii, romîni sau 
aparținând minorităților naționale își mani
festă în cuvinte simple, firești, dragostea și 
atașamentul lor față dț statul nostru demo
crat-popular, față de partidul clasei munci
toare. Acum, în preajma alegerilor de depu- 
tați în Marea Adunare Națională și sfaturile 
populare, cititorii și corespondenții voluntari 
ai ziarului nostru își exprimă bucuria și re
cunoștința față de partid și guvern, pentru 
radicalele schimbări petrecute, in anij pu-

terii populare, în uzina, orașul, satul și în 
viața lor.

Fiecare seric cu legitimă mindrie despre 
marile drepturi de care se bucură azi oame
nii muncii din patria noastră, despre pers
pectivele luminoase de viitor. Azi, tinerii au 
dreptul de a munci, de a învăța, de a se 
odihni, drepturi pentru care au luptat și 
și-au jertfit viața mulți fii credincioși ai 
clasei muncitoare, ai poporului nostru.

Din sutele de asemenea scrisori am reținut 
doar cîteva mai semnificative, pe care le pu
blicăm în această pagină.

AM CRESCUT
ODATĂ CU UZINA

Cristea. 
ani de

La marginea orașului Ga
lați, acolo unde bătrîna 
Dunăre leagănă în radă 

zeci de șlepuri, se află uzina 
care poartă numele eroului 
comunist Nicolae
Aici, exista în urmă cu 
zile Uzina „Titan".

S-a schimbat mult 
noastră. Fosta uzină 
numai o singură linie 
minare, cu 4 caje. 
au apărut alte trei linii noi, 
mecanizate. Munca la lami
nor nu mai e „iadul pe pă
mînt" cum spuneau oamenii 
înainte, ci o muncă creatoare, 
neasemuit de frumoasă. E 
deajuns numai să amintim că 
în anul 1960 uzina noastră a 
produs de 6 ori mai mult de- 
rft a produs Uzina „Titan" pe 
întreg anul 1938.

Uzina noastră s-a dezvoltat 
mult. Au apărut hale noi, 
moderne, în care grija pen
tru om, pentru viața lui o în
tâlnești la tot pasul. Odată cu 
uzina au crescut și oamenii. 
Cei în mina cărora uriașele 
mașini care înghit tone de 
metal incandescent se supun 
ascultătoare. Poate cu
veni să începem cu brigada de 
tineret a lui Gh. Gheorghe 
care prin reducerea consumu
rilor specifice a realizat anul 
trecut 1.100.000 lei economii, 
inițiativă care, îmbrățișată de 
toate brigăzile de tineret, s-a 
soldat cu o economie de 
peste cinci milioane lei pe 
întreaga uzină.

Avind asigurat drepți 
muncă, tinerii din uzina 
tră pot să-și ridice necoi 
calificarea, pot să devină la
minatori, maiștri și chiar in
gineri. Cît de mult s-a schim
bat viața lor, vom povesti în 
rîndurile ce urmează.

Trecînd prin secția de zin- 
cuiț tablă, ai să-l întâlnești 
negreșit pe șeful zincuitor Ni
colae Blaga. A venit aci a- 
cum 10 ani. Voia să se 
facă muncitor. Așa a ajuns 
la uzinele noastre. Pe vremea 
aceea nu avea decît 4 clase 
primare. Muncitorii vîrstnic: 
l-au ajutat să se califice. El 
nu uită niciodată ajutorul co
muniștilor din uzină. în secția 
de zincuire mai lucrează și 
Dumitrache, un alt frate al lui 
Blaga, iar Vasile, cel mai mic, 
care s-a lăsat acum la vatră,

uzina 
avea 

de la- 
Iar azi

s-a înscris să lucreze pe șan
tierul marelui combinat side
rurgic ce se construiește aici.

Acum Nicolae Blaga e șef 
zincuitor, anul acesta termi
nă clasa a Vil-a, iar la anul 
merge mai departe. Vrea nea
părat să se numere printre 
sutele de tineri care învață 
la școala medie serală, care 
funcționează pe lingă uzină.

Din rîndul muncitorilor 
noștri s-au ridicat și alte ca
dre de nădejde pentru in
dustrie.

Muncitorul Gh. Marman a 
devenit inginer și directorul 
unei întreprinderi metalur
gice din Galați. Simion Iorga 
cînd a plecat la Institutul po
litehnic era laminator. Azi 
lucrează tot la noi, dar ca in
giner. Fostul strungar Mihai 
Cristescu este de asemenea, 
inginer. Peste cîțiva ani vom 
povesti cu siguranță despre 
alți ingineri, alte cadre, ieșite 
din rîndul tinerilor noștri. 
Există toate condițiile ea ti
nerii noștri să-și îndeplineas
că visurile. Partidul, statul

sr*

•*. Afin

ccre 
. ceve- 

Din 
dcsei-e 
August 
c eîe*

4 âle i* îngrijire deo- 
rt»a, AiahrhM a fost 

cîteva zile 
î celor

Peste puțin tl.—.p ve’ a--tesa 
31 de ani de dx s'“ învăță
tor in comuna mec -■etc â. Mc- 
cieșul de Sus, .-eg -.--ea O te-.io. 
Ara pregătit in ooesz fcr-p nume
roase promoții de școlari oe co « 
mă leagă mu'te O'-rif- 
cu crescut sub ochii r~e' 
nind la rîndul lor părinți 
generațiile trecute prin 
prima-e incinte de 23 
1944, mc-ec majoritate

oc--•*c »

nostru le dau posibilitatea să 
urce tot mai sus pe treptele 
științei, pentru a deveni stă- 
pînii tehnicii moderne. Con
trolorul Marian Anghel e 
acum în clasa a XI-a la școa
la medie serală. Electricianul 
Petru Nichituș și laminatorul 
Petru Nartea sînt și ei în cla
sa a X-a. Și ca ei mai sînt 
mulți.

Cei despre care am vorbit 
pînă acum sînt oameni obiș- 
nuiți din uzina noastră. Ca 
toți ceilalți. Ei sînt numai 
cîțiva din sutele de tineri și 
vîrstnici care muncesc în 
uzina de pe malul Dunării.

GH. MÎRZAC 
inginer 

AUGUSTIN VALS 
maistru

EMIL ȚIFREA 
tehnician

Promoțiile mele : t. ■■

un avion

pe 
pentru 
muncii 
noi de

Am pus față în 
față două in
ventare ale 

gospodăriei noastre 
agricole colective 
„7 Noiembrie" din 
Codlea, regiunea 
Brașov: cel din 
1950, cînd o mi
nă de oameni, 
romîni și germani, 
și-au unit petecele 
ior de pămînt și cel 
din anul 1960, cînd 
la noi, în Codlea, 
tilvîntul de țăran 
cu gospodărie indi
viduală a trecut în 
domeniul amintiri
lor. Citase în prima 
foaie: 
gricol 
grape.
guri e’.c. la capito
lul animale : două 
vaci, două scroafe. 
La rubrioa oi, pă
sări, sînt simple li
nii, adică nimic.

Să vedem în anul 
1960. Gospodăria 
are o suprafață de 
2.016 ha, 269 vaci 
și juninci, 462 de 
porci, 1040 oi, 1090

colectivei
de

Așo arata noua linie de la

minare nr. 2 (automatizată) 

de la Uzinele „Cristea Nico-

materia. ntedge'ta ți stă
ruința lor, prin c~geneo lor 
față de învățătură, nu cu tre
cut granițele cec- petrj case 
primare. Ajunși la capătul celor 
patru dose primare. ei își re- 
luau locul la plug, alături 
părinții lor, trudind din 
pentru o onc-ă bucata 
piine. îmi amintesc cu 
in suflet de foștii mei 
mianți Mire C'oitoru și 
Pirvu, elevi deosebit de 
t'ați, cărora nevoile și sărăcia 
le-au ba ret drumul spre învă
țătură, ob:ig<ndu-i să se rezu
me la desele primare.

Abia in anii puterii populare 
s-a scris odevărcta monografie 
a școlii din Măcieș. Pe lingă 
faptul că toți cei șase sute de 
cnalfabeți moșteniți de la bur
ghezie azi știu carte, porțile 
școlilor s-au deschis larg în 
fața oropsiților de altădată. 
Acest lucru dovedește cu pri
sosință marile drepturi și posi
bilități ale tineretului de a în
văța. de a se bucura din plin 
de comorile științei și culturii. 
Mă cuprinde un sentiment de 
mîndrie gîndindu-mă la Stelian 
Pirvu, fiu de argat, azi inginer 
petrolist, la Marin Stoian, fiu 
de cioban, în prezent inginer 
agronom în G.A.C. sau la me
dicul Dăniiă Ciucă, fiul unuia 
dintre foștii țărani săraci din 
sat. Sînt doar cîteva din nume
roasele exemple din elevii ge
nerațiilor care după 23 August 
au urcat pînă sus, pe cărările 
științei. Peste 60 la sută din 
fiii țăranilor colectiviști de azi 
învață în școli medii și facultăți, 
bucurîndu-se de 'minunatele 
condiții create de statul nostru 
democra t-popu la r.

de 
greu» 

de 
duwe 

pre- 
Ștefon 
inzes-

Am ÎS ani. Mă bucur deci 
și eu ea și toți tinerii de 
TÎrsla mea de unul din mirile 
drepturi politice, acela de a 

....................................La 5 
prima

partieîpa la alegeri, 
martie voie» pentru 
oară.

Stau la fereastră și 
peisajul minunat al 
oraș muncitoresc, 
tea de oțel ■ 
Afară viscolește cumplit. Aici, 
in camera mea e o căldură 
plăcută. Muzica de la radio 
te îndeamnă parcă Ia visare. 
Pe stradă sc aprind becurile 
eu neon. Peste 
structorii unui 
coboară schelele, 
turtit de geam nu mă 
satur să privesc orașul, 

înșirate ca 
dc-a lungul

privesc 
noului 

din ceta 
Hunedoarei.

■rancitor la centrala electri
că a Combinatului siderurgie 
Și ee poate fi mai frumos î 
Am camera mea la etajul 
trei, aparat de radio, haine 
frumoase ca toii tinerii care 
lucrează aici. Acum sînt și 
elev la școala medie serală.

Pentru viața nouă de 
azi, voi vota candidații 
Frontului Democrației Popu
lare, tovarăși de-ai noș
tri, oameni care m-au ajutat 
să-mi înfăptuiesc năzuințele.

GH. POP1RTAN 
Combinatul siderurgic 

Hunedoara

din raionul nostru. Mai pe 
scurt: azi și ieri. La ca
pitolul ieri: case de naș
teri, staționare de circum
scripții sanitare, cabinete sto
matologice : inexistente. Nu e 
nici o greșeală: în întreg raio
nul nu exista nici măcar o sin
gură unitate sanitară de acest 
fel. Astăzi, datorită grijii 
care o poartă partidul 
sănătatea oamenilor 
s-au înființat zece case
nașteri, trei staționare (însu- 
mînd 67 paturi), patru cabine
te stomatologice.

Comunele mai îndepărtate 
ale raionului, ca Grivița, Va
sa Ciorii, Traian și altele nici 
nu auziseră de „casă de naș- 
:ere“. Unele comune nu aveau 
nici un fel de personal sani
tar. O singură cifră: un ofi
ciant sanitar și o moașă deser
veau nouă comune, pe o rază 
de peste 30 kilomerti. Nu era 
de mirare că în acele vremuri 
•a loc de cinste se aflau dof- 
:oroaiele, cu întreg arsenalul 
de descântece și așa-zisele vră
jitorii.

Astăzi numai în cele nouă 
comune arătate există șapte 
medici și 21 de cadre 
sanitare. Adăugați la toate a- 
cestea spitalul din Slobozia 
(care înainte avea doar un sin
gur medic și care în prezent e 
deservit de 15 medici), precum 
M o policlinică (inexistentă in 
t-eeut) cu șase servicii de spe- 
csdUtate și veți avea noul ta
blou al asistenței medico-sani- 
:vt i populației raionului.

Aceeași comună Amara, un
de locuitorii ei erau secerați 
de boii, are în prezent casă de 
naștere, dispensar de circum- 
st-.pție și cabinet stomatolo- 
g.t încadrate cu trei medici.

Toate aceste condiții au fă
cut en mortalitatea generală 
și morbiditatea să scadă foar
te mult ca și mortalitatea in
fantili.

In curind 
trucția unui 
dem, cu 300 
cu ultimele noutăți în materie 
de tehnică medicală.

Grija față de sănătatea oa
menilor se vădește și in raio
nul nostru la orice pas.

cv începe 
■oe spital 
de paturi.

medii

cons- 
mo- 

dotat

itasc în prima 
inventar a- 

mărunt... 
căruțe, plu-

de păsări etc. Anul 
acesta fondul de 
bază al gospodăriei 
noastre este 
peste 4.400.000 lei. 

în cursul anului 
1960 colectiviștii au 
realizat venituri de 
peste 5.600.000 lei. 
S-ar putea întreba 
cineva de unde am 
putut realiza noi 
atîtea venituri. Nu 
este greu de răs
puns. Obținînd pro
ducții mari în toate 
sectoarele, gospodă
ria colectivă a pu 
tut contracta cu u- 
nitățile comerciale 
ale statului impor
tante cantități de 
cereale, plante teh
nice, produse ani
maliere, care i-au 
adus astfel venitu
rile bănești pe care 
le-am amintit. O 
contribuție impor
tantă la creșterea 
veniturilor gospodă
riei a adus-o secto
rul zootehnic unde 
prin valorificarea 
laptelui, cărnii și

linii s-a realizat un 
venit de aproape 
800.000 lei, cu 

121.559 mai mult 
de cit fusese plani
ficat.

La baza bunăstă
rii personale a fie
cărui colectivist stă 
averea obștească.

Tinerii noștri be
neficiază din plin 
de dreptul la mun
că. dreptul la retri
buție după cantita 
tea și calitatea 
muncii. Mobilizați 
de organizația de 
bază U.T.M. și sub 
conducerea organi
zației de partid ti
nerii colectiviști își 
aduc din plin apor
tul la dezvoltarea 
avutului obștesc.

Creșterea avutu
lui obștesc a adus 
belșug în casele ti
nerilor colectiviști. 
De pildă Marcu Ni
colae, din brigada 
de cîmp, el singur 
a adus acasă 1858 
kg cereale, 2934 kg 
cartofi, 112 kg za-

hăr. Nicolae Petro- 
șan, îngrijitor la 
ferma de vaci pen
tru zilele-muncă 
efectuate a primit 
1349 kg cereale, 
2134 kg cartofi, 81 
kg zahăr și altele. 
Peste 80 de colecti
viști și-au construit 
case noi. Tinerii 
noștri sînt îmbră- 
cați bine și frumos. 
Majoritatea și-au 
cumpărat biciclete. 
Odată cu felul nou 
de a munci și-au 
schimbat și preocu
pările, și-au îmbo
gățit viața spiritua
lă. Astfel în timpul 
liber ei citesc, vi
zionează spectacole.

Acestea sînt cîte
va din schimbările 
pe care le-a adus 
gospodăria agricolă 
colectivă în viața 
tinerilor.

VOICU OPREA 
învățător în comuna Mă- 
cieșul de Sus, regiunea 

Oltenia

• ••

MARIAN 
VICTORIA 

corespondent 
voluntar

eu ? Un băie-
visuri

DELCEA BAlCOIANU 
planificator

partidului visurile 
prins aripi. Am

drum con- 
nou bloc 

Cu nasul 
mai 

cu

desfășoa-

blocurile sale, 
niște mărgele 
străzilor. Aici, la mine e cald 
și privind prin fereastră ful
gii jucăuși de nea, pornesc 
cu gîndul în urmă cu numai 
cîțiva ani...

în gară, cobora un tînăr 
ce nu de mult împlinise 16 
ani. Timid, a întrebat un 
trecător unde-i Combinatul 
acolo unde se face fonta și 
oțelul. Trecătorul l-a privit 
zimbind:

— Peste tot — a răspuns 
el, aici, acolo, dincolo, este 
Hunedoara noastră.

Eram eu. Eu, fiul unui ță
ran, doream să învăț o me
serie.

Cine eram 
țandru ce-și făurise 
îndrăznețe. Acum cînd stau 
la fereastră și privesc orașul 
simt în suflet o mare feri
cire și mîndrie. Prin grija 
partidului visurile mele au 

devenit

UCENICUL
Cînd scriu aceste rînduri 

am încă în minte cele petre
cute în urmă cu 33 de ani, 
cînd eram copil și am ple
cat de acasă să învăț o me
serie. Neavînd alte posibili
tăți, părinții mei m-au dat la 
un patron în Pitești să învăț 
meseria de lăcătuș mecanic. 
M-arn chinuit ani de zile. Am 
tras cu ochiul în stînga, în 
dreapta dar greu am putut 
prinde ceva. Mai bine de un 
an de ucenicie patronul m-a 
folosit cîte 14-16 ore pe zi la 
diferite munci, care însă 
n-aveau nici o legătură cu 
meseria pe care voiam s-o 
învăț. Nimeni nu se apropia 
de mine cu dorința de a mă

Centrul școlar metalurgic de pe lingă Uzinele „Steagul Roșu"( din Brașov,
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ajuta. In schimb eram ade
sea lovit și batjocorit.

Patronul nu se ocupa de fe
lul' în care ucenicii își însu
șeau meseria deoarece pentru 
lucrul pe care-l făceam în 
acest timp nu ne plătea. Așa 
incit patronului ii era indife
rent dacă ne însușeam mese
ria în trei ani sau în cinci. 
Un lucru știa el — că părin
ții noștri erau obligați să ne 
trimită alimente și îmbrăcă
minte. Ucenicul în trecut du
cea o viață de mizerie și 
cruntă exploatare. Muncea 
din noapte pînă în noapte.

$i pe atunci existau cîteva 
școli serale pentru ucenici. 
Patronii însă îi trimiteau pe 
ucenicii să spele vasele sau 
să legene copii. Cînd le po
meneam de școală ne spuneau: 
„Ce-ți trebuie școală pentru 
ca să fii lăcătuș ? Școala nu 
folosește la nimic!“. Patronii 
aveau socotelile lor. Un om 
înapoiat poate fi mai bine ex
ploatat. De acea ei nu se în
grijeau de calificare, iar după 
expirarea termenului de uce
nicie nu ne asigurau de lucru. 
Șomam, ani de zile, pînă gă
seam de lucru.

Astăzi viața ucenicilor s-a 
schimbat fundamental, 
tul la învățătură este 
rat tineretului. Prin 
partidului, schimbul de
al clasei muncitoare are asigu
rate toate condițiile ca să se 
pregătească temeinic, să-și în
sușească o calificare profe
sională. Ucenicii au astăzi îm
brăcăminte, cărți și întreține
re gratuită. La grupul școlar 
23 August cursurile teoretice 
se desfășoară în cabinete or
ganizate pe specialități și do
tate cu materialul didactic

Drep- 
asigu- 

grija 
mîijie

necesar. Practica se 
ră în atelierele de instructaj, 
dotate de asemenea cu utilaj 
și mașini perfecționate. Pro
fesorii care predau la școlile 
profesionale au studii supe
rioare. Există grija părinteas
că, toată atenția pentru uce
nicii de azi, care mîine vor 
face parte din clasa noastră 
cea mai înaintată, clasa mun
citoare.

La noi în școală ucenicii 
sînt astăzi îndrumați nu nu
mai pentru a-și însuși mese
ria ci și pentru a se dezvol
ta multilateral, pentru a de
veni muncitori culți, cu o 
înaltă pregătire tehnico-pro- 
fesională. In acest scop, s-a 
căutat ca programul ucenici
lor să nu fie mai mare de 6 
ore pe zi pentru a li se da 
posibilitate tinerilor să facă 
sport, să citească, să vizione
ze spectacole etc. Pentru ei 
s-au amenajat săli de medita
ție unde profesorii îi îndru
mă în permanență, cluburi 
dotate cu televizoare, aparate 
de proiecție, radio, biblioteci, 
unde tinerii își pot lărgi ori
zontul cultural, pot deveni 
oameni cu cunoștințe din ce 
în ce mai vaste. Pentru ei se 
organizează conferințe cu ca
racter tehnic; sind îndrumați 
și ajutați să urmeze liceele 
serale și apoi facultăți. Tine
retul are astăzi toate condi
țiile asigurate. Un singur lu
cru i se cere: să învețe, să în
vețe cu sîrg pentru a răspun
de astfel grijii partidului 
a-i crea condiții minunate 
viață și de muncă.

ION BUDOIU 
maistru instructor, 

Grupul școlar „23 August' 
București.

de 
de

Brigada artistică a Uzinelor „7 Noiembrie" din Capitală la re- 
petiția unui spectacol pe care-l pregătește în cinstea alegeri

lor de la 5 martie

Tineri muncitori
scenă

Cortina s-a strîns ușor în fal
duri mari și pe scenă a apă
rut tînăra laborantă Ținea Be
ciu de la rafinăria nr. 2 din 
Ploiești. Orchestra a început pri
mele acorduri. Emoția i-o tră
da doar tremurai ușor al vocii, 

cînteculȚinea își reveni și 
popular se revărsă plin de vio
iciune în sala plină de specta
tori La sfîrșit un ropot de 
aplauze o răsplăti pe tînăra ar
tistă amatoare pentru cîntecul 
interpretat.

Ținea Beciu este o artistă 
amatoare cum sînt mii și mii în 
patria noastră. Altădată poate 
vocea ei n-ar fi fost remarcată 
și nimeni n-ar fi putut s-o apre
cieze deoarece n-ar fi avut unde 
să se producă. Ea și-a început 
activitatea în echipa artistică a 
uzinei. Era nelipsită din spec
tacolele pe care le prezenta e- 
chipa artistică, și avea succes. 
Ceva parcă totuși nu mergea 
bine. Ținea Beciu s-a înscris 
la Școala populară de artă din 
Ploiești. Aici, sub îndrumarea 
unor profesori competenți, ea 
capătă măiestria necesară unui 
bun interpret de muzică popu
lară.

Asemenea ei, alte sute de ti-

neri artiști amatori, frecventea
ză școala populară de artă 
unde-și cultivă talentul și pri
mesc cunoștințele necesare unor 
adevărați artiști.

De cîteva ori pe săptămînă, 
aici, putem întâlni pe strungarul 
Z. Dobrică de la Uzinele „1 Mai", 
interpret de muzică ușoară, pe 
utemistul Juga Neagu, frezor la 
Uzinele „1 Mai”, solist de muzi
că populară, pe Mazilu Lambru, 
tehnician la Fabrica de cărămi
dă „1 Mai" și mulți alții

Numeroși tineri au îndrăgit 
instrumentele populare. Ei și-au 
cumpărat acordeoane, chitare etc. 
la care învață acum să cînte. 
Tînărul ApostoiI Pascu frezor 
la Uzinele „1 Mai" s-a dedicat 
acordeonului cu multă pasiune. 
In timpul său liber el face nenu
mărate exerciții pentru a ajunge 
Ia o cît mai înaltă măiestrie. 
In cursul celor 10 ani de cînd 
funcționează, Școala populară 
de artă din Ploiești a fost frec
ventată de peste 3.000 de tineri, 
care sînt azi tot atîtea mii de ar
tiști amatori.

GHEORGHE MĂRGĂRIT 
director al Școlii populare 

de artă din Ploiești



Plenara C. C. 
al II. I. C. L.

Ț a 10 februarie la Mas- 
/ j cova au luat sfîrșit lu

crările celei de-a 9-a 
plenare a Comitetului Cen
tral al U.T.C.L. din U.R.S.S. 
Plenara a discutat problema 
participării organizațiilor de 
Comsomol la îndeplinirea ho- 
tăririi plenarei din ianuarie 
(1961) a C.C. ol P.C.U.S. 
„Cu privire la îndeplinirea 
planului de stat și angaja
mentelor socialiste în ce pri
vește producția și vînzarea că
tre stat a produselor agricole 
și animaliere in anul I960 și 
cu privire la măsurile pentru 
dezvoltarea continuă • agri
culturii".

Plenara C.C. al U.T.C.L. 
din U.R.S.S. a adoptat o ho- 
tărîre în problema discutată.' 
Plenara a examinat de aseme
nea probleme organizatorice.

Ei învață
Elevii unui liceu din Italia au 

fost nevoiți să facă o 
grevă de protest. Știrea a 

apărut în ziarele italiene. Doar 
cîteva rînduri. Dar puținele fra
ze ale informației sînt de na
tură să scoată la iveală reali
tatea tragică a școlii italiene. 
Tinerii de la liceul „Anco Mar- 
zio“ din Ostia, amenajat la ul
timul etaj al unei clădiri, au 
fost nevoiți să declare grevă 
deoarece din neglijența autori
tăților trebuie în plină iarnă să 
învețe in frig. Sălile de clasă 
sînt neîncălzite. O zi, două, însă 
frigul continua să crească fă- 
cind imposibilă prezența elevi
lor la cursuri. Atunci s-a declan
șat greva. Ea trebuia să atragă 
atenția autorităților asupra con
dițiilor în care învață sute de 
tineri italieni.

De ani de zile în Italia au loc 
numeroase demonstrații ale pă
rinților și elevilor pentru îm
bunătățirea condițiilor de în
vățătură. In al șaptelea deceniu 
al secolului XX în Italia există 
școli ce funcționează în maga
zii, prăvălii sau subsoluri, șco
li ce, datorită condițiilor ki

29 studenți negri 
din S. U. A.

arestați
rr inert! de culoare din Statele
/ Unite continuă lupta pen- 

tru egalitate și libertate. 
După cum anunță agenția Uni
ted. Press International, la 9 fe
bruarie poliția a arestat în ora
șul Atlanta (statul Georgia) 29 
de studenți negri care au parti
cipat la demonstrațiile de protest 
împotriva segregației rasiale. 
Singura ..vină" a tinerilor con
stă in aceea că au încercat să 
ia loc in două restaurante „pen
tru albi". f

Studenții francezi cer îmbunătățirea 
condițiilor lor de

Studenții francezi își in
tensifică zi de zi lupta 
dusă pentru condiții mai 

omenești de studiu și de trai. 
La începutul lunii februarie la 
Paris, în fața clădirii în care 
se află sediul Uniunii 
nale a Studenților din 
a avut loc un mare 
la care au participat 
5.000 de studenți, precum 
marea majoritate a profesori
lor din institutele de învăță
mânt superior pariziene.

In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul mai mulți vorbitori 
printre care președintele U- 
niunii Naționale a Studenților 
și conducătorul Asociației stu
denților din Paris. Ei au sub
liniat în cuvintările lor că 
situația materială a studenți
lor francezi se înrăutățește în 
mod continuu. Numai a zecea 
parte din numărul studenților 
care au nevoie de cămine au 
posibilitatea să obțină locuri. 
Restul sînt nevoiți să închi
rieze camere la prețuri foarte 
ridicate sau să locuiască la 
periferie, cheltuind sume im
portante cu transportul. Gu
vernul care ar fi trebuit săa- 
loce fonduri pentru construi-

Națio- 
Franța 
miting 

peste 
și

Un avion vest>german 
a bombardat 

„din greșeală'1 
un oraș italian

ROMA 11 (Agerpres). — Un 
avion militar vest-german 
care își are baza la unul din 
aerodromurile de pe insula 
Sardinia, puse la dispoziția 
Bundeswehrului de autorități
le italiene, a aruncat la 10 fe
bruarie „din greșeală" o bom
bă asupra localității Serra- 
manna. Bomba a căzut tn pia
ța centrală și a explodat și 
numai printr-o întîmplare nu 
a produs nid un fel de stri
căciuni.

Imediat după aceea a avut 
loc o demonstrație spontană 
a populației care s-a desfășu
rat sub lozincile: „Vrem pa
ce !“, „Germani, cărați-vă aca
să !“. Consiliul regional al pă
cii a adresat populației de pe 
insulă apelul de a-și uni toate 
forțele în lupta pentru lichi
darea bazelor militare vest- 
germane și a instalațiilor pen
tru lansarea de rachete.

Se anunță că acum cîteva 
zile avioane militare ale Bun
deswehrului au deschis focul 
asupra unor pescadoare italie
ne care se aflau in larg,

N. A, T. O. împotriva...
Festivalului

Nu i-am uitat. Dușmanii 
Festivalului sînt o spe
cie de indivizi capabili 

de orice pentru un generos 
cec in dolari. La Viena — cu 
ocazia Festivalului Mondial 
al Tineretului și Studenților 
— și-au făcut o apariție publi
că regizată din timp și minu
țios pregătită. Bilanțul a fost, 
totuși, jalnic. Incercînd să-și 
demonstreze forța, au reușit 
să-și dezvăluie neputința. Ex- 
perții provocărilor anti-demo- 
eratice, renumiți prin vechile 
lor state de serviciu în Rei- 
chul lui Hitler, precum și alte 
dubioase personaje recrutate 
din lumea gangsterilor poli
tici și a gangsterilor de duzi
nă, cu caziere voluminoase, nu 
au reușit să torpileze Festiva-

care-și desfășoară activitatea, 
nu sînt demne de a purta acest 
nume. Opinia publică italiană a 
atras atenția în repetate rînduri 
autorităților asupra necesității 
de a manifesta un interes mai 
mare față de problemele în
vățământului. Din păcate auto
ritățile rămîn surde la toate ce
rerile în acest sens.

In plină iarnă 200 
sînt nevoiți să facă 
oarece nu pot învăța

Greva aceasta este plină de 
semnificații. Ea arată limpede 
consecințele înhămării Italiei Ia 
carul cursei înarmărilor. Pentru 
școli lipsesc fonduri. In schimb, 
la Roma se găsesc bani din 
belșug pentru achiziționarea ra
chetelor americane...

de elevi 
g revă de- 
în frig.

a! patrioților
(Ziarele)

ci Lu 
autori-

se 
fe-

pe 
nu 
în

luni 13 
se anunțase

Colonelul francez Trcnquier, asasin al patrioților 
algerieni, a fost an gajat de Chombe ca să-iconducă 
bandele de teroriști.

pu-

Călduroasa primire
făcută lui L. I. Brejnev în Maroc

Numeroși tineri din Africa, 
Asia și America Latină stu
diază în R. S. Cehoslovacia. 
Fotografia noastră înfățișea
ză ’ un grup de studenți 
străini în stațiunea climate
rică Podebrady Spa. Acești 
studenți vor unma aci un 
curs special de limba cehă, 
după care vor urma cursuri 
universitare în R. S. Ceho

slovacia.

viată

»o>'-

sub pretextul 
economii", 
pentru alimen- 
de zi datorită 

pe

rea a 15.000 de camere pen
tru studenți, n-a construit nici 
măcar o mie, 
„regimului de

Cheltuielile 
tație cresc zi 
scumpirii costului vieții,

Puternica 
demonstrație 
de Ea Paris

care cercurile oficiale încearcă 
să o prezinte ca pe o „jertfă 
necesară". Oratorii au subli
niat că o mare parte din fon
duri sînt înghițite de războiul 
din Algeria care apasă greu 
pe umerii oamenilor muncii, 
inclusiv ale studenților.

Participanții la miting au 
organizat apoi o demonstrație 
pe bulevardul Saint Michel. 
Ei purtau plancarde pe care 
scrii; „ÎMBUNĂTĂȚIȚI SI- ---------- A 
STUDENȚILOR", ACORDAȚI 
CREDITE PENTRU CON
STRUIREA DE CĂMINE 
STUDENȚEȘTI!" Din mulțime

TUAȚIA MATERIALA

Recepția de la Pekin 
în cinstea unei delegații sovietice

PEKIN 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum 
s-a anunțat, la Pekin se află 
o delegație sovietică a Aso
ciației pentru prietenia sovie- 
to-chineză. Luînd cuvîntul la 
recepția oferită în cinstea de
legației, Cen I, locțiitor al 
premierului Consiliului de 
Stat și ministru al Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze, a 
declarat că marile succese re
purtate de Uniunea Sovietică 
în dezvoltarea economiei na
ționale, marile succese ale 
Chinei și ale celorlalte țări 
socialiste, au făcut ca lagărul 
socialist să devină atît de 
puternic încât el poate asi
gura pacea în lumea întreagă.

în încheiere, Cen I și-a ex
primat încrederea că priete
nia și coeziunea dintre po
poarele Chinei și Uniunii So
vietice se vor întări și dezvol
ta Și pe viitor.

în cuvântarea de răspuns 
V. F. Konstantinov, șeful de
legație} Asociației pentru 
prietenia sovieto-chineză, a 
declarat că poporul sovietic 

această manifestare 
dornică de pace, 
intens
Chiar

cercurile 
consiliul

Iul de Ia Viena. Probabil, pa
tronii au fost mai puțin dar
nici decît au promis... Dife
rența reținută, pe semne, le-au 
promis-o cu ocazia... viitorului 
Festival, amenințîndu-i că un 
nou eșec îi va transforma în 
șomeri. Bănuim că lucrurile 
stau astfel din moment ce 
dușmanii Festivalului s-au 
grăbit să-și facă reapariția.

Aflăm din presa străină că 
Festivalul, 
a tinereții 
preocupă 
N. A. T. O.
N.A.T.O., vestită instituție a 
„războiului rece", a luat în 
discuție — cu cîteva luni în 
urmă — într-un cadru strict 
secret problema viitorului 
Festival. Generalii N.A.T.O. 
sînt alarmați: Festivalurile, 
pare-se, au devenit o mare... 
primejdie strategică. Dar îm
potriva acestei „primejdii" nu 
poți lupta cu rachete, deși ar 
fi pentru monopolîștii ameri
cani încă un prilej de a face 
afaceri. „Trustul creierului" 
din N.A.T.O. s-a aflat luni de 
zile în febrile căutări. Pînă la 
urmă s-a ajuns la niște hotă- 
rîri de cel mai cumplit șa
blon gen Dulles. Guvernelor 
participante la blocul nord- 
atlantic li s-a recomandat să 
nu permită desfășurarea viito
rului Festival pe teritoriul lor 
și să împiedice prin orice mij
loace ca această manifestare 
tinerească să se desfășoare în
tr-o țară occidentală. Proiec
tele anti-Festival ale N.A.T.O. 
nu se opresc aici. In perioada 
Festivalului generalii din 
N.A.T.O. se vor împodobi cu 
niște ramuri de măslin și vor 
încerca să capteze atenția ti
nerilor prin organizarea 

se scanda: „Pacea în Algeria 
va aduce un surplus de mij
loace pentru îmbunătățirea si
tuației în învățămîntul supe
rior!".

In aceeași zi, către seară ti
neri și tinere au demonstrat 
pe străzile Parisului cu baloa
ne roșii în mînă și scandînd 
lozincile: „Jos războiul din Al
geria!", „Sîntem pentru trata
tive cu Ferhat Abbas!", „Ti
nerii soldați să se întoarcă la 
viața pașnică".

O mare mulțime de pari
zieni a susținut aceste lozinci 
cu aplauze puternice. Alături 
de studenți au manifestat și 
cadrele didactice din învăță
mîntul superior. Profesorii 
universitari din întreaga Fran
ță au hotărît ca prin greve să 
atragă atenția guvernului a- 
supra situației grele din învă
țămîntul superior și mediu. 
Astfel de greve au avut loc 
pînă în prezent la Paris, Be- 
sanson, Nancy și Toulouse.

Tineretul studios din Fran
ța dovedește astfel că este ho
tărît ca alături de ceilalți oa
meni ai muncii să lupte activ 
pentru drepturile sale.

ION D. GOIA

depune continuu eforturi 
pentru dezvoltarea și întări
rea prieteniei și unității cu 
poporul chinez.Un eșec al cercurilor guvernante din Grecia

ATENA 11 (Agerpres). — 
Parlamentul grec a respins 
propunerea cercurilor guver
nante de a se retrage imunita
tea parlamentară la cîteva 
zeci de deputați din partea U- 
niunii Democrate de Stingă și 
a altor partide de opoziție.

împotriva propunerii de ri
dicare a imunității parlamen
tare au votat chiar și mulți 
deputați din partea partidului 
de guvernămînt — Uniunea 
națională radicală — care se 
tem că această măsură va 
provoca și mai multe nemul
țumiri în țară. 

zinteresată" și din belșug fi
nanțată a unor conferințe, se- 
minarii, călătorii etc. în mod 
deosebit se vor încerca diver
siuni printre tinerii din Afri
ca, Asia și America Latină. 
Centrele anti-Festival de la 
Viena au dat la timpul lor fa
liment. Diriguitorii N.A.T.O. 
le vor redeschide, totuși, pen
tru că — se știe — sint obiș- 
nuiți cu falimentele...

Din calculele N.A.T.O. nu 
lipsește nici intenția de a in
terzice în mod direct tinere
tului din țările înhămate la 
acest bloc agresiv de a parti
cipa la Festival.

Deci, generalii N.A.T.O. au 
o mulțime de griji din prici
na Festivalului. „Experți" a- 
vizi de gologani, chiar și sub 
formă de dolari inflaționiști, 
dau târcoale cartierului gene
ral al N.A.T.O. etalîndu-și 
cărțile de vizită...

Inutil, domnilor.
Festivalurile s-au născut din 

dorința tinerilor de pe cele 
cinci continente de a se cu
noaște mai bine și de a lupta 
împreună pentru pace. Aceas
ta vă îngrozește, profitori o- 
dioși ai „războiului rece" ! Vă 
este teamă de dorința de pace 
a tineretului lumii, precum vă 
este teamă de tot ceea ce în
seamnă înțelegere intre po
poare. Zadarnic. Nu stă în 
puterea N.A.T.O. să înăbușe 
idealurile pașnice ale tinereții.

Dușmanii Festivalurilor au 
suferit nenumărate înfrîngeri. 
Viitorul va înregistra noi 
eșecuri ale simbriașilor „răz
boiului rece". Nu vă faceți 
iluzii, domnilor ce vă vindeți 
conștiința pe dolari !

EUGENIU OBREA

Un nou protest sovietic 
împotriva atacului pirateresc 

al aviației franceze
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

TASS transmite: Guvernul 
sovietic a cerut din nou gu
vernului Franței să pedepsea
scă pe cei care s-au făcut vi- 
novați de atacarea avionului 
sovietic „IL-18“, să ia măsuri 
care să excludă posibilitatea 
repetării în viitor a unor ase
menea provocări și să-i comu
nice rezultatele acestor mă
suri.

La 11 februarie Andrei 
Gromîko, ministrul Afacerilor- 
Externe al U.R.S.S., l-a primit 
pe de la Granville însărcina
tul cu afaceri al Franței și în 
numele guvernului sovietic a 
făcut o declarație în care a 
respins categoric încercările 
guvernului francez de a justi
fica acțiunile tâlhărești ale a- 
viației militare franceze îm
potriva avionului sovietic „IL- 
18“ pe bordul căruia se afla 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

în declarație se spune că 
guvernul sovietic ia notă de 
regretul exprimat de guver
nul francez în răspunsul său 
din 10 februarie la protestul 
guvernului U.R.S.S. în legă
tură cu atacul săvîrșit deasu
pra apelor internaționale de

februarie 
Luanda, 

februarie 
africane,

LISABONA. — In colonia 
portugheză Angola continuă 
răscoala împotriva regimului 
Iui Salazar. La 10 
in capitala coloniei, 
unde a început la 4 
răscoala populației 
un grup de răsculați au ata
cat închisoarea situată în 
cartierul Sao-Paolo, încer- 
cînd să-i elibereze pe deți
nuți. Corespondentul agențiej 
Reuter arată că detașamente
le poliției au respins atacul 
răsculaților. S-au înregistrat 
numeroși morți și răniți.

ATENA. — Editura greacă 
„Kedros“ a publicat recent 
romanul „Pădurea spinzura- 
ților“ de L. Rebreanu în tra-

OescliMereâ 
expoziției 

de artă plastică 
romînească 
la Istanbul

Istanbulului, 
Tulga, dlrec- 
de Arte Fru- 
Mutlu, recto- 
tehnice. Fik-

ISTANBUL 11 (Agerpres).— 
Corespondență specială: Vi
neri s-a deschis în clădirea 
Universității Tehnice din Is
tanbul, situată în plin centru 
al orașului, expoziția de pic
tură și sculptură contempora
nă românească.

La deschiderea oficială a 
participat un mare număr de 
invitați, reprezentanți ai vie
ții publice din Istanbul, prin
tre care vali-ul 
generalul Refik 
torul Academiei 
moașe — Asîm 
rul Universității 
ret Narter. membri ai corpu
lui consular, oameni de cul
tură și artă, ziariști etc.

în cuvîntul de deschidere, 
consulul general al R. P. Ro- 
mîne, Aurel Ștefănescu. a 
spus printre altele : „Expozi
ția constituie un mesaj de 
prietenie pe care poporul nos
tru îl adresează poporului 
turc prin intermediul artei, 
în dorința sinceră ca această 
manifestare artistică să con
tribuie la o mai bună cu
noaștere reciprocă, la progre
sul artei, precum și la întă
rirea bunelor relații tradițio
nale între popoarele noastre".

Asistența a vizitat expoziția 
care cuprinde peste 70 de pic
turi și sculpturi ale celor mai 
reprezentativi artiști plastici 
din R. P. Română.

După vernisaj a urmat un 
cockteil, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească 
și în cursul căruia s-au făcut 
aprecieri elogioase la adresa 
plasticii românești contempo
rane, subliniindu-se rolul po
zitiv al unor asemenea mani
festări în dezvoltarea relați
ilor de prietenie dintre cele 
două țări.

---
Încheierea 
consfătuirii 

de Ia Voronej
VORONEJ 11 (Agerpres).- 

TASS transmite: La 11 fe
bruarie Consfătuirea fruntași
lor din agricultură din regiu
nile centrale cu cernoziom 
din R.S.F.S.R. care a durat 
două zile, a luat sfîrșit.

In ședința de închidere 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președin
tele ConsiHului de Miniștri al 
U.R.S.S. a rostit o amplă 
cuvîntare.

RABAT 11 (Agerpres). — 
TASS transmite :

în seara zilei de 9 februarie, 
regele Mohammed a oferit in 
palatul regal din Rabat un 
dineu în cinstea lui L. I. Brej
nev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La dineu, prințul moșteni
tor Mulay Hassan a acceptat 
cu satisfacție invitația lui 
L, I. Brejnev de a vizita U- 
niunea Sovietică la sfârșitul 
lunii aprilie—începutul lunii 
mai a.c. și de a asista la pa
rada militară și la demonstra
ția ce vor avea loc la Moscova 
cu prilejul zilei de 1 Mai.

Dimineața zilei de 10 fe
bruarie L. I. Brejnev a con- 

care a 
cunoștința

avionul militar francez împo
triva avionului „IL-18“ al Flo
tei aeriene civile a U.R.S.S.

în declarația guvernului so
vietic se spune 
nul sovietic a 
ruta 
la . .
franceze și a respectat orariul 
de zbor stabilit. In afară de 
aceasta, avionul menținea le
gătura prin radio cu aeropor
tul orașului Alger și autorită
țile franceze știau bine ce fel 
de avion este acesta.

Zborul avionului „IL-18" a 
avut loc într-o zi însorită și 
se putea vedea de la mare de
părtare pe el semnele distinc
tive ale Flotei aeriene civile 
a U.R.S.S.

Atacul fără precedent între
prins de un avion de vînătoa- 
re francez împotriva unui a- 
vion al Flotei aeriene civile a 
U.R.S.S. deasupra apelor in
ternaționale ale Mării Medite- 
rane, se spune in declarație, 
nu este altceva decit un act 
de banditism internațional să- 
virșit de aviația militară fran
ceză. Este riscant să ascunzi 
asemenea acțiuni și să încerci 
să scoți basma curată pe cei 
care s-au făcut vinovați de 
ele.

că avio- 
urmat strict 
fost adusă 
autorităților

PE SCURT
ducere greacă. Romanul este 
prefațat de cunoscutul scriitor 
grec Kosma Păliți.

MOSCOVA.—Partea a treia* 
ultima, a „Teoriei plusvalo
rii" (vol. IV al „Capitalului") 
care a apărut la Moscova, re
produce textul original al ma
nuscrisului lui Karl Marx 
fără schimbările, tăieturile și 
denaturările arbitrare făcute 
în ediția lui Kautsky, Această 
operă a fost pregătită pentru 
tipar de Institutul de marx
ism-leninism de pe lingă C.C. 
al P.C.U.S. și a fost editată

■7 Depestehotârt
Opinia publică mondială

neliniștită de soarta
lui Lumumba

Lu-

ELISABETHVILLE 11 (.Ager
pres). — Potrivit unei știri 
transmise de corespondentul a- 
genției France Presse, în după- 
amiaza zilei de 10 februarie un 
reprezentant al ..Ministerului A- 
faeerilor Interne" din Katanga a 
anunțat că cercetările în legă
tură cu evadarea lui Lumumba. 
Mpolo și Okito continuă cu aju
torul unor mari unități de poli
ție și jandarmerie ți cu ajutorai 
avioanelor. In știre se arată că 
evadații sint răutăți într-o zonă 
situată pe o rază de aproximativ 
100 km de regiunea Muchacba 
unde s-a aflat pentru ultima oară 
Lumumba. „Ministerul Afaceri
lor Interne" din Katanga consi
deră că Lumnmba și celelalte 
persoane vor fi prinși în cel mai 
scurt timp.

La ora 13,30 GMT un purtă
tor de cuvînt al „Ministerului 
Informațiilor" din Katanga a a- 
nunțat că uu avion militar ka
tanghez care ia parte la căuta
rea evadaților a observat la 40 
km de șoseaua Elisabethville — 
Angola o mașină neagră cu care 
se presupune că ar fi evadat 
mumba și tovarășii săi.

Potrivit unor surse străine, țu- 
rea cu privire la evadarea lui 
Lumumba și a celorlalte persoa
ne aflate împreună cu el repre
zintă o încercare de a camufla 
asasinarea primului ministru le
gal al Republicii Congo.

Ziarul „Evening Standard" a- 
rată printre altele că „este 
proape sigur că Lumumba este 
mort”. Ziarele exprimi temeri 
serioase in legătură cu caracte
rul veridic al știrilor că Lumum
ba a evadat din închisoare. 
ZIARELE CONSIDERĂ CA 
TOATE ZVONURILE DESPRE 
FUGA LUI LUMUMBA SINT 
MENITE SA PREGĂTEASCĂ 
OPINIA PUBLICA MONDIALA 
PENTRU VESTEA TRISTA A 
MOIRȚU LUI LUMUMBA.

Potrivit corespondentului din 
Leopoldville al agenției United 
Press International, Kamitatu, 
guvernatorul provinciei Leopold
ville, a declarat la 10 februarie 
că nu crede că Patrice Lumumba 
ar fi fugit, ci presupune 
mumba a fost omorit de 
tățile katangheze

Vu am nici o dovadă,

ști-

sacra;-o vizitării monumente
lor istorice și culturale din 
capitala Marocului. Pretutin
deni locuitorii capitalei maro
cane l-au primit pe L. I. Brej
nev cu aclamații de salut și 
aplauze.

în seara aceleiași zile, la 
palatul Dar-Es-Saiam, reșe
dința de vară a regelui Ma
rocului, a avut Ioc o convor
bire între L. I. Brejnev și re
gele Mohammed V.

Presa marocană continuă să 
publice ample materiale în 
legătură cu vizita lui L. I. 
Brejnev. Ziarul „Al-Fagr“ 
scrie : Nu este nimic surprin
zător în faptul că orașele Ra
bat și Sale au salutat cu atâta 
entuziasm pe înaltul oaspete 
sovietic. Prietenia dintre U- 
niunea Sovietică și Maroc da
tează din timpuri străvechi. 
Poporul marocan nu poate 
decît să salute țara care sim
bolizează apărarea libertății, 
suveranității și demnității.

Uniunea Sovietică se poate 
mîndri de faptul că s-a situat 
întotdeauna pe poziții care îi 
fac cinste, pe poziții de luptă 
pentru libertate, împotriva 
colonialismului și a tuturor 
asupritorilor.

POPORUL MAROCAN NU
TREȘTE SENTIMENTE DE 
PRIETENIE ȘI RECUNOȘ
TINȚĂ CONDUCĂTORILOR 
SOVIETICI PENTRU AJU
TORUL LOR POLITIC ȘI E- 
CONOMIC, PENTRU GRIJA 
LOR FAȚĂ DE NUMEROA
SE POPOARE CARE AU 
ZDROBIT LANȚURILE CO
LONIALISMULUI.

Sosirea lui L. I. Brejnev 
la Conakry

(Agerpres). —• 
în după-amia-

CONAKRY 11 
TASS transmite: 
za de 11 februarie L. I. Brejnev, 
președintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a sosit 
într-o vizită oficială la Conakry.

Pe aerodrom se aflau mii de 
locuitori ai capitalei Guineei. 
L. I Brejnev a fost întîmpinat 
de Seku Ture, președintele Re
publicii Guineea, Saifulay Diallo, 
președintele Adunării Naționale 
și alte personalități.

de Editura de Stat pentru li
teratura politică.

ameri- 
La consfătuire 

vicepreședin- 
Johnson, se- 
Stat Rusk,

WASHINGTON. - La 11 
februarie președintele Ken
nedy a ținut la Casa Albă o 
consfătuire cu consilierii săi 
diplomatici. Agențiile de in
formații relatează că la a- 
ceastă consfătuire s-a discutat 
problema relațiilor 
cano-sovietice. 
au participat 
tele S. U. A., 
cretarul de 
ambasadorul S.U.A. în Uniu
nea Sovietică, Thompson* 
foștii ambasadori americani 
în Uniunea Sovietică, Harri
man, Bohlen ș) Kennan.

liniat Kamilalu, dar cred că Lu
mumba a fost asasinat".

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția Associated Press, versiu
nea pusă în circulație de tem
nicerii lui Lumumba, potrivit 
căreia acesta ar fi evadat, a 
fost primită cu evidentă neîn
credere în rindurile reprezen
tanților O.N.U. și cercurilor 
diplomatice. Unii reprezentanți 
ai O.N.U. Ia Elisabethville au 
declarat că, după părerea lor, 
Lumumba a fost asasinat, iar 
povestea cu evadarea este un 
șiretlic la care a recurs guver
nul Katangâi — dușman în
verșunat a] acestui lider con- 
golez.

La Elisabethville opinia pu
blică este convinsă că în cu- 
rind guvernul katanghez va a- 
nunța că Lumumba a fost o- 
morit pe cind încerca să fugă 
de patrula care l-a descope
rit...

Un diplomat occidental foar
te bine informat a declarat 
că Lumumba și 
răși ai săi au

cei doi tova- 
fost asasinați

U.R.S.S. a cerut convocarea imediată 
a Consiliului de Securitate 

dar puterile occidentale s-au opus

re
al

NEW YORK 11 (Agerpres). 
— TASS transmite : La 11 fe
bruarie, V. A. Zorin, 
prezentantul permanent 
U.R.S.S. la O.N.U., a cerut 
ca la ora 15 (ora New Yor- 
kului) să fie convocată o șe
dință închisă a Consiliului de 
Securitate care să examineze 
problema soartei Iui P. Lu
mumba.

Reprezentanții puterilor oc
cidentale in Consiliul de Secu
ritate au obiectat insă împo
triva acestei propuneri, 
considerentul că O.N.U. 
deține nici o informație 
legătură cu această problemă.

Colonelul Trinquier și-a luat în primire, noul post.. 
Desen de V. VASItlU

Sesiunea Organizației Mondiale 
a Sănătății

Cuvîntul reprezentantului romin

măsură 
țărilor

necesar

DELHI 11 (Agerpres). —
La 9 februarie, în cadrul 

lucrărilor celei de-a 14-a se
siuni a Organizației Mondiale 
a Sănătății care se desfășoa
ră la Delhi, a luat cuvîntul 
reprezentantul R. P. Romîne, 
dr. Ion Bîrzu, secretar gene
ral în Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale.

Delegația romînă — a spus 
vorbitorul — consideră că a- 
jutorul material și tehnic al 
Organizației Mondiale a Să
nătății trebuie îndreptat în 
primul rînd și într-o 
eficientă în direcția 
slab dezvoltate.

El a arătat că este 
ca această organizație să lege 
mai strîns problemele de să
nătate de problemele econo
mice și social culturale. „Pre
ocupările științifice și tehnice 
medicale avansate — a spus 
el — nu devin folositoare 
populației decît în măsura în 
care rezultatele lor ajung să 
fie folosite larg și în mod e- 
fectiv de unitățile sanitare 
ale țării, atît în mediul urban 
cît și în cel rural". Vorbito
rul a subliniat că O.M.S. tre
buie să-și asume ca o sarci
nă principală promovarea cer
cetărilor privind introducerea 
tehnicii noi în medicină și 
generalizarea experienței a- 
vansate, arătînd că extinde
rea activității O.M.S. în a- 
ceastă direcție ar putea să 
constituie un sprijin pentru 
programele naționale sanitare 
din diferite țări. Apreciind 

încă înainte de a se fi anun
țat evadarea lor.

NEIV YORK 11 (Agerpres}. 
TASS transmite : La 10 februa
rie, V. A. Zorin, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
a adresat lui Hammarskjoehd, 
secretar general al O.N.U., o 
scrisoare în care subliniază ne
cesitatea de a se verifica cit mai 
grabnic știrile apărute în presă 
cu privire la asasinarea lui Pa
trice Lumumba, primul ministru 
al Republicii Congo.

Concomitent reprezentanții a 
zece țări — Ceylon, Ghana, Gui
neea, India, Indonezia, Iugosla
via, Libia, Moli, Maroc și R.A.U. 
— au adresat ’ ' ~~ ____
joeld o scrisoare comună în care 
își exprimă de asemenea neli
niștea profundă pentru soarta lui 
Patrice Lumumba, primul minis
tru al Republicii Congo, și a 
celor doi tovarăși de luptă ai a- 
cestuia, care erau deținuți într-o 
închisoare din Katanga, și cer ca 
secretarul general să controleze 
fără alte amînări zvonurile des
pre uciderea lor.

lui Hammarsk-

■■■

în răspunsul la cererea dele
gației sovietice- Dag Han- 
marskjoeld, secretarul gene
ral al O.N.U., a declarat că 
va intra în posesia unor ase
menea informații in ziua de 
12 februarie. Atunci, reprezen
tantul sovietic a propus ca 
ședința Consiliului de Secu
ritate să fie convocată la 12 
februarie, dar și această pro
punere a fost respinsă de 
terile occidentale.

Consiliul de Securitate 
va întruni abia 
bruarie, așa cum 
anterior.

programului de 
a cercetărilor 

desfășurate

importanța 
intensificare 
medicale desfășurate de 
O.M.S. în anul trecut, delega
tul romîn a cerut ca această 
organizație să persevereze în 
a face cunoscute nu numai 
programele și metodele cele 
mai bune de cercetare, ci și 
modul de organizare și plani
ficare a cercetărilor științifi
ce, în încheiere, el a subliniat 
contribuția pe care știința 
medicală și Organizația Mon
dială a Sănătății o pot da 
instaurării unui climat inter
național propice dezvoltării 
relațiilor fructuoase între oa
meni, în concordanță cu aspi
rațiile pașnice ale popoarelor 
și în interesul promovării să
nătății și îmbunătățirii nive
lului lor de viață.

Delegatul romîn a făcut de 
asemenea o amplă prezentare 
a situației Romîniei din punct 
de vedere economic, social și 
sanitar înainte și după elibe
rarea țării, subliniind că sta
tul democrat-popular a reușit, 
într-un timp scurt, să vindece 
rănile trecutului creînd condi
țiile social-economice necesa
re îmbunătățirii substanțiale 
a stării sănătății poporului. 
El a arătat că această îmbu
nătățire s-a reflectat în scă
derea mortalității generale și 
infantile, scăderea 
tații și eradicarea unor boli, 
creșterea duratei 
viață și progresul însemnat al 
dezvoltării fizice 
a populației.

morbidi-

medii de

și culturale
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