
^.oiicieca Genu - ,
! Kețfonas
1 Hv'' Proletari din toate țările, unițî-vă!

cinteia
tineretului

Bine afi venit, soli
ai Cehoslovaciei prietene!

Organ C&ntral al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVII, seria II nr. 3698 4 PAGINI - 20 BANI Miercuri 5 aprilie 1961

Brigăzi 
de producție 
ale tineretului

LA COALA
ÎNALTEI CALITĂȚI"

Examinator „Marca fabricii"

Tineretul, alături de întregul nostru 
popor, salută astăzi cu căldură so
sirea in țara noastră a de'egct>ei 

Partidului Comunist din Cehoslovacia si a 
Guvernului Republicii Soc is sie Ceho
slovace condusă de tovc.j Antonin 
Novotny, prim-secretar al GG al P.G din 
Cehoslovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, care la invitație GG a! P.M.R-, 
a Consiliului de Stat si a Gwemuha 
R. P. Romine, face o vizită de prietenie 
in Republica Populară Romină.

Vizita incfțiîor noștri oasse*.  reprezintă 
o nouă manifestare a prieteniei trainice 
intre popoarele romin și cebcslovoc, o 
contribuție la întărirea conti--d a kzgăru- 
lui socialist.

Inaiții oaspeți vor avea prilejul să cu
noască mai îndeaproape vicia noastră 
nouă, succesele obținute de semenii 
muncii, sub conducerea Parbdaui Mun
citoresc Romin, in opero de con
strucție socialistă in petra noastră, im
portantele realizări obținute de poporul 
nostru in anii regimului de ce-ccnct e 
populcrâ, sub conducerea pertdu u . cu 
schimbat radical înfățișarea țării noastre. 
Aceste este rezultatu' efortului erector ol 
întregului nostru popor, care urmează cu 
fidelitate politica înțeleaptă a Pe-tduhii 
Muncitoresc Romin.

AjMota de ideal - comtnărwc
sooafismului ți camunisrnafui - popoarele 
noastre, sub conducerea partidelor lor 
—.o'i st-.eniniște, acordă o Înaltă prețuire 
relațiilor ce prietenie dintre R. 
și R. S. Cehoslovacă, țări ale 
lui lagăr socialist. Prietenia 
poarele noastre s-a cimentat 
comună împotriva fascismului, 
șS roraini, alături de armatele sovietice, 
au luat parte la luptele pentru eliberarea 
Ceheslovociei. Popoarele remin și ceho
slovac sint unite printr-o prietenie de 
nezdruncinat, prin trainice legături de co
laborare frățească. Relațiile de colaborare 
și intra.rutorare frățească se întăresc și se 
dezvoltă continuu in interesul ambelor 
noastre țări, in interesul socialismului și 
ol podi.

Poporul romin urmărește cu multă sim
patie și dă o inaltă apreciere succeselor 
dobinărte de talentatul ți harnicul popor 
cehoslovac in opera de construire a so
cialism uf ui. Succesele sale ne bucură sin
cer ; ele constituie o dovadă incontesta
bilă o superiorității orinduririi socialiste, a 
posibilităților sale inepuizabile in asigu
rarea unei vieți din ce in ce mai bune 
pentru cei ce muncesc. Economia naționa
lă, știința, cultura cunosc o dezvoltare 
impetuoasă. In comparație cu ultimul an

P. Romină 
putemku- 
dintre po- 
in lupta 
cind osta-

antebelic, 1937, producția industrială a 
CohosJovociei este azi de 4 ori mai mare.

Și in domeniul agriculturii, socialismul 
a repurtat o importantă victorie. Noile 
relații de producție socialiste au ieșit 
victorioase și s-au consolidat in în
treaga economie națională a R. S. Ceho
slovace.

R. P. Romină ți R. S. Cehoslovacă, ală
turi de Uniunea Sovietică ți de celelalte 
țări ale invincibilului lagăr al socialismu
lui, luptă neobosit pentru o pace trdlnică 
in lumea intreagă. Ele se pronunță cu 
fermitate pentru înfăptuirea dezarmării 
generale ți totale, pentru triumful politicii 
leniniste de coexistența pațnică.

Salutind prezența in țara noastră, « 
inalților oaspeți, poporul romin e conVins 
că această vizită va constitui o nouă - ți 
importantă contribuție la dezvoltarea pe 
mai departe a relațiilor de prietenie ți 
colaborare romino-cehoslovace, la conti
nua întărire a lagărului păcii ți socialis
mului.

Tineretul romin transmite inalților oaspeți 
din Republica Socialistă Cehoslovacă1 ți 
prin ei întregului popor cehoslovac, tine
retului frate cehosfovac, salutul său 
fierbinte.

Bine ați venit, oaspeți dragi I

Istoria fiecărei mașini care 
poartă marca Uzinei „Unirea" 
din Cluj se confundă cu lupta 
întregului colectiv pentru ca
litate. (Cind „Școala înaltei 
calități" și-a deschis porțile, 
toate brigăzile de producție 
ale tineretului ay hotărît să 
lupte pentru un loc de cinste, 
pentru a apăra prestigiul 
„Mărcii fabricii" lor dînd pro
duse de înaltă calitate. în uzi
nă se desfășoară acum pregă
tiri intense pentru examene...

O repetiție generală

că... Sîntem un colectiv de 
muncitori tineri. Și brigada 
noastră.i tînără, e înființată 
doar de anul trecut. Munca 
este pretențioasă. Noi montăm 
ansamblul încolăcitorului pen
tru cardă, batiul pentru mași
na de cardat, tamburii echili
brați pentru antrenarea ma-’ 
șinii de filat cu inelușe. Un 
singur tambur dacă nu este 
bine echilibrat, dacă are joc, 
mașina nu are o bătaie con
tinuă, fusele nu se 
cu aceeași viteză, iar 
crat va fi într-un 
gros

Montajul estg o treabă mi
găloasă și delicată. Aici, în 
numeroasele piese care se a- 
duc, nu descifrezi la început 
mașina, dar o vezi clipă de 
clipă cum se naște.

învîrtesc 
firul lu. 
loc mai 

într-altul. mai subțire. 
Anul trecut le-am făcut multe
necazuri muncitorilor de la 
întreprinderea textilă din Pu
cioasa. La încolăcitor ușa nu 
era etanșă, scama pătrundea 
în voie în interior.

— Și ce măsuri ați luat?

>ALirATE 1
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Cel care se oferise să ne 
explice cit de importantă este 
munca montorilor se numește 
Constantin Prisecaru, și este 
responsabilul unei brigăzi de 
producție a tineretului.

— „Clasa**  după cum vedeți 
este curată. Scheletele aces
tea, care peste puțină vreme 
vor deveni carde de bumbac, 
mașini de filat cu inelușe sau 
alte mașini pentru 
noastră textilă, sînt 
la care zilnic dăm
„extemporal". Ne-ați găsit 
tocmai în zilele cind repetam 
„materia" la care ne va as
culta „Marca fabricii" - îm
bunătățirea calității produse
lor.

— Și cum merge repetiția ?
— Deocamdată bine, răspun

de el zâmbind. Ne-am învățat 
zilnic lecția, am organizat 
„meditații" în brigadă, așa

indusu ia 
pupitrele 

cite un

La Uzinele „Republica" Bucu
rești, înainte de a începe lu
crul o discuție despre ope
rațiile care trebuie executate 
în acest schimb. Explicațiile 
tehnice le dă maistrul Nicu- 

lae Buiudăilescu
Foto : CÂSA SCINTE1I

— Totul pornea de la insu
ficienta cunoaștere a meseriei. 
Am pus răspicat problema în 
brigadă* — facem sau nu trea
bă ca lumea ? Facem, au răs
puns băieții. Și au făcut. Am 
început să ne privim munca 
cu mai multă seriozitate. Gali 
Iosif, Bota Francisc, Crișan 
Ioan erau deficitari la capi
tolul tehnologia meseriei. Am 
organizat ..meditații" ej ca
racter pe-mazent. Arum sînt 
fruntașă Crișan este sufletul 
brigăzii. Cel mai mult ne-am 
ocupat de Alexandru Cimpea- 
nu. Dar mai bine să vă spună 
el cum a fost.
- Păi a fost așa. Eram nou 

și nu știam bine meseria. Bă
ieții mergeau înainte și eu 
înapoi ca racul. In brigadă se 
discuta mereu despre mine. 
Numele meu era asociat cu 
întrebarea : „ce facem cu preș, 
tigiul brigăzii ?“. M-au dat pe 
lingă Crișan loan. Prima pie
să o executa el, iar apoi îmi 
explica cum trebuie să fac fie
care mișcare. La scurte inter
vale îmi controla piesele. Am 
deprips bine meseria, cu aju
torul lui.

— Așa am procedat și cu 
Vasile Borza, un băiat care a 
fost zugrav și care s-a reca
lificat la noi, a intervenit din 
nou Prisecaru. însușirea teh
nologiei, problema nr. 1 pen
tru brigadă, ne-a . ajutat să 
depășim' cu regularitate pla
nul, să reducem rebutul sub 
coeficientul admis. Acum cu
noaștem mai bine meseria, 
ne-au ajutat mult și consul
tațiile date de muncitorii vîrst- 
nici. Totuși sîntem emoționați. 
E primul examen 
înaltei' calități" și 
în catalog o hotă 
care a trebuit s-o

— Despre ce notă e vorba?
— O notă pe care ne-am 

dat-o noi înșine. In ianuarie 
s-a spart un rulment. A fost 
o mare rușine pentru not 
Ne-am străduit să ne spălăm 
obrazul, așa că în lunile ur
mătoare rebutul nostru a fost 
zero. Acum fiecare cunoaște 
na numai operația pe care o 
lucrează. ci Întregul proces 
tehnologe. Numai că avem și 
greutățt Piesele nu ne vin în 
ordinea operațiilor, strungăria 
și turnătoria ne trimit dese
ori piese care nu corespund 
toleranțelor prescrise. Sînt luni 
cînd lucrăm în asalt...

In vreme ce discutam cu 
băieții lui Prisecaru s-a apro
piat tinărul inginer Schaffer 
Alfons. șeful secției.

— Și conducerea secției, a 
spus dânsul, se pregătește pen
tru examenul față de „Mar
ca fabricii". E cel mai greu 
examen. Pentru început am 
rezolvat schimbarea tehnolo
giei la multe piese unde am 
constatat că ordinea operații
lor trebuie inversată pentru 
a se asigura o calitate mai 
bună. Așa am procedat cu ti
jele profilate și patul de ine
lușe pentru mașina de filat, 
cu capacele încolăcitorului de 
la cardă etc. Probleme serioa
se am avut cu aspectul mași
nilor. Bune erau, dar 
se ba. Din lipsa de 
vopsitorilor se sufla 
suprafețe necurățate, 
am pățit o mare rușine. Au 
plecat 4 mașini bălțate, urîte 
foc. A trebuit să trimitem oa
meni la fabrica beneficiară să 
îndrepte lucrurile. De curînd 
am schimbat procesul tehno
logic la vopsirea rastelului. A- 
cum se face grunduirea cu 
vopsea de ulei, se chituiește și 
se șlefuiește, apoi se suflă 
duko. Vopsitorii dau lustrul cu 
pastă așa că rastelul iese ne-

LIDIA POPESCU

la „Școala 
noi avem 

proastă pe 
îndreptăm.

frumoa- 
grijă a 

duko pe 
O dată

(Continuare în pag. a 3-a)

LA... CALITATE
ZJ entru citeva c 
ț „Marca fabricii" 

poposit și la redacția 
ziarului nostru. Azi, elevii 
ei sînt tinerii despre care 
corespondenții noștri tolun. 
tari, care au scris ziaru
lui relatînd aspecte din 
lupta brigăzilor de pro
ducție ale tineretului 
pentru îmbunătățirea cali
tății produselor. Deci, ..pro
fesoara" are azi in față un 
teanc de scrisori — adre
sate „lucrării de con
trol" date de brigăzile de 
producție ale tineretului 
prin intermediul coresppn- 
denților voluntari pe care 
trebuie să le citească ți 
bineînțeles, să le acorde 
notele ce se cuvin. Nu 
va face prezența ca pînă 
acum, dar fiindcă sîn
tem totuși la școală, mai 
precis la „Școala^ înaltei 
calități14, ea va studia lu
crările de față în ordinea 
alfabetică.

Prima lucrare va fi deci 
scrisoarea tovarășului M. 
Blumer din Tecuci. „Cei 
care au trecut cu trenul 
prin gara Tecuci, au stat 
ceva mai mult în această 
stație, pentru că aici se 
schimbă locomotiva. In nu
mai câteva minute o nouă 
locomotivă vine din-depou 
și pornește cu garnitura 
mai departe. Mulți poate 
nu știu că din acest mo
ment, în depoul C.F.R. în
cepe din nou o muncă in
tensă. Locomotiva intrată 
în depou ește supusă unui 
control minuțios, fiecare 
șurub, fiecare sistem este 
examinat cu deosebită a- 
tenție. De calitatea lucră
rilor care se fac acum de
pinde bunul mers al loco
motivei. Aici lucrează și 
brigada de producție a ti
neretului condusă de Va
lentin Scarlat. Cei 12 ti
neri, membri ai brigăzii, se 
străduiesc să facă numai 
reparații de bună calitate.

Iată de exemplu o ope
rație simplă în aparență: 
controlul manometrelor și 
vitezometrelo/r. O defecțiu
ne cit de mică a acestora 
lipsește pe mecanic de 
controlul presiunii aburu
lui din cazan, ceea ce poate 
duce la grave accidente de 
circulație. Tudor Petrică și 
Andrei Călinescu au adus 
îmbunătățiri serioase ștan
dului de probă a manome
trelor si vitezometrelor. A- 
cum controlul acestor apa
rate se face cu mare pre
cizie. Pentru îmbunătăți
rea calității lucrărilor, 
membrii brigăzii studiază 
neobosiți, își ridică necon
tenit calificarea profesio-

GH. NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)

Primul secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia» 

Președintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace,

Antonin Novotny

Președintele Guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, membru al Biroului 

Politic al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia,

SirokyViliam
Primul secretar al Comite

tului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Antonin 
Novotny este unul dintre 
cei mai de seamă luptători 
ai clasei muncitoare și ai 
Partidului Comunist din Ce
hoslovacia.

S-a născut la 10 decembrie 
1904, într.o familie de mun
citori și a învățat meseria de 
lăcătuș mecanic. Din tinerețe 
a lucrat cu devotament și 
entuziasm în rândurile Parti
dului Comunist din Ceho
slovacia, al cărui membru a 
devenit în anul 1921. El a 
desfășurat o bogată activitate 
în sinul organizației prole
tare de cultură fizică, fiind 
conducătorul uneia dintre aso
ciațiile acesteia.

Incepînd din anul 1928, to
varășul Antonin Novotny a 
îndeplinit o serie de funcții 
în conducerea de partid. A 
fost președintele unui comi
tet raional de partid, instruc
tor teritorial, membru al Co
mitetului regional Praga al 
Partidului Comunist. în anul 
1935 a participat la cel de-al 
VII-lea Congres al Interna
ționalei Comuniste de la Mos
cova. In 1937 a fost ales se
cretar al Comitetului regio
nal Praga al Partidului Co
munist și tot în același an se
cretar al Comitetului regio
nal Hodonin, unde a activat 
pînă în septembrie 1938.

în anii ocupației fasciste,

după trecerea partidului în 
ilegalitate, Antonin Novotny 
a intrat în munca ilegală de 
partid, devenind membru al 
conducerii ilegale a Partidului 
Comunist în regiunea Praga. 
In septembrie 1941 a fost 
arestat de Gestapo, închis în 
temnițele naziste și în lagă
rul de concentrare de la 
Mauthausen, însă camerele de 
tortură hitieriste n-au izbu
tit să înfrângă spiritul de 
luptător al lui Antonin No
votny. Chiar și în lagărul de 
concentrare el a păstrat le. 
gătura cu comuniștii, conti- 
nuînd lupta ilegală.

După eliberarea Cehoslo
vaciei de către Armata So
vietică, Partidul Comunist 
din Cehoslovacia i-a încre
dințat lui Antonin Novotny 
funcția de prim-secretar al 
Comitetului regional de partid 
- Praga. în anul 1946, la 
Congresul al VIII-lea al parti
dului. a fost ales membru al 
Comitetului Central, iar în 
anul 1951, la propunerea lui 
Klement Gottwald, el a fost 
ales secretar al C.C. și mem
bru al prezidiului și secreta
riatului politic al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia. în ianuarie 
1953 a fost numit locțiitor al 
președintelui guvernului. în 
același an, după moartea lui 
Klement Gottwald, a fost ales 
prim-secretair al C.C. al Parti, 
dului Comunist din Ceho
slovacia. La 19 noiembrie 
1957, Antonin Novotny a fost 
ales președintele Republicii 
Cehoslovace.

or- 
In- 
Ti- 
Vi-

Viliam Siroky s-a născut la 
31 mai 1902 la Bratislava. Fiu 
de muncitor feroviar, la vârsta 
de 15 ani el a început să lu
creze la calea ferată, devenind 
aurind un luptător conștient 
pentru drepturile celor ce 
muncesc. In anul 1920, la Con
gresul tineretului social-demo
crat din Slovacia, el a susți
nut propunerea ca această 
ganizați» să fie afiliată la 
ternaționala Comunistă a 
neretului. în anul 1921,
liam Siroky a participat la în
temeierea organizației Parti
dului Comunist din Bratisla
va. Apoi el îndeplinește nu
meroase munci de partid: se
cretar al unui comitet regio
nal de partid, instructor al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
iar în 1930 devine membru al 
Comitetului Central.

Pentru activitatea sa politică 
Viliam Siroky a fost arestat și 
întemnițat în repetate rînduri. 
în anul 1935 a fost ales depu
tat în parlament și tot în 
același an a devenit secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. în anul 1935 a participat 
la al VII-lea Congres al Inter
naționalei Comuniste. In no
iembrie 1938, din hotărârea 
Comitetului Central al Parti
dului, Viliam Siroky a plecat

în străinătate și pînă în anul 
1940 a lucrat la Paris, iar mai 
tîrziu la Moscova.

în anul 1941, după aresta
rea întregului Comitet Cen
tral al Partidului din Slovacia, 
Viliam Siroky s-a înapoiat în 
patrie pentru a lucra în noul 
Comitet Central ilegal alParti- 
dului Comunist din Slovacia. 
In iulie 1941 a fost însă ares
tat și închis de Gestapo. în 
februarie 1945 a izbutit să 
evadeze din închisoare și să 
treacă la partizani, iar de aici 
pe teritoriul eliberat ăl țării.

In septembrie 1945, la Con
ferința pe întreaga Slovacie a 
Partidului Comunist din Slova
cia, Viliam Siroky a fost ales 
președinte al P.C, din Slovacia. 
Intre anii 1945—1953 a fost 
locțiitor al președintelui Gu
vernului R. Cehoslovace. în
tre anii 1950—1953 a îndepli
nit și funcția de ministru al 
Afacerilor Externe.

In martie 1953 Viliam Siroky 
a fost numit președintele gu
vernului Republicii Ceho
slovace. De la Congresul' al 
X-lea al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia din 1954, 
este membru al Biroului po
litic al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

CE INSEAMNA SA-ȚI IUBEȘTI COLECTIVA:

Să muncești cu pasiune

Recepție cu prilejul celei de=a 16=a
aniversări a eliberării Ungariei

Marți seara ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R. P. Ungare la București, 
Bela Nemety, a oferit o recep
ție în saloanele Casei Centrale 
a Armatei cu prilejul 
de-a 16-a aniversări a 
rării Ungariei.

Ba recepție au luat 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Dumi

celei 
elibe-

parte

tru Coliu, Ștefan Voitec, 
Alexandru Birlădeanu, Avram 
Bunaciu, Comeliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe, 
membri ai C.C. al P.M.R. ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai institu
țiilor centrale și ai organizații
lor obștești, generali și ofițeri 
superiori, academicieni și alți 
oameni de știință, artă și cul-

tură,, reprezentanți ai presei 
romtae și străine.

Au luat parte șefi ai mi
siunilor diplomatice acredi
tați la București și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Recepția s»a desfășurat în. 
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres) I

r" ă iubești gospodăria co- 
lectivă din care faci par
te, colectivul alături de 

care muncești pentru recolte 
mari, pentru venituri mari, 
pentru bogăția vieții țăranilor 
din satul tău, înseamnă fără 
îndoială să muncești cu pa
siune, cu tragere de inimă. 
Intr-un fel sau altul fiecare 
se simte atașat de gospodăria 
colectivă, pentru că fiecăruia 
gospodăria i-a adus ceva nou 
și frumos în viață.

La tinerii colectiviști, dorin
ța de a ajuta gospodăria, de a 
face cit mai multe lucruri 
prin care gospodăria colectivă 
să se întărească și să se dez
volte și mai mult, e o do
rință firească, pornită din ini
mă, din entuziasmul lor tine
resc față de tot ce poate să 
ajute la înflorirea vieții oa
menilor.

Și ajutorul acesta îl dai zi 
de zi, acolo la locul tău de 
muncă, acolo, unde gospodărea 
colectivă are nevoie de forțele 
și priceperea ta, acolo unde 
organizația de bază U.T.M. te 
mobilizează să-ți aduci contri
buția la consolidarea colecti
vei.

Iată, o să vorbim despre ti
nerii crescători de animale ai 
gospodăriei colective „Al. Su
vorov" din Cioara-Doicești, ra
ionul Brăila.

La sfîrșitul anului trecut 
sectorul zootehnic al gospodă
riei a avut un bilanț slab : 
1.050 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. Aceasta din cauză că 
printre cei ce lucrau aici erau 
cîțiva care nu se pricepeau în 
meserie, nici nu se străduiau 
să se califice și făceau treabă 
de mântuială. De altfel nici 
fostul brigadier zootehnic 
nu-și prea dădea silința să în
drepte lucrurile. Baza 
jeră era, de asemenea, 
ficientă.

Atunci într-o adunare 
rală a colectiviștilor s-a 
rit: trebuie puse la punct tre
burile în sectorul zootehnic.

Brigadier a fost numit Va- 
sile Mocanu, care este și se
cretarul organizației de bază 
U.T.M. din gospodărie. El ter
minase anul trecut școala de 
brigadierizootehnici de la Rm. 
Sărat. Ieșîse al doilea pe școa
lă. Media 9,27.

Numit în funcția de briga
dier, Mocanu a fost întrebat:

fura- 
insu-

gene- 
hotă-

— Ce-ți trebuie pentru ca 
treburile să meargă bine la 
ferma de vaci, să crească pro
ducția ?

— îmi trebuie niște tineri 
pricepuți, care să îndrăgească 
meseria de îngrijitor de ani
male.

— Pe care ?
— Noi, organizația U.T.M. 

ne-am gîndit să recomandăm 
vreo cîțiva tineri dintre cei 
mai buni. O să facem niște 
propuneri concrete.

Așa a luat ființă la 1 ianuarie 
anul acesta echipa de tineret, 
compusă din Stancu Stan, 
Roșea Vladimir, Mangiurea 
Stelian, Min Tudor și el, Va- 
sile Mocanu.

Băieții se arătaseră în adu
narea generală a organizației 
U.T.M. foarte îneîntați de 
noua lor muncă. Le plăcea și 
erau hotărîți să lucreze bine.

— Dacă vreți să facem trea
bă bună, mina pe carte băieți! 
— le-a spus Mocanu.

Cursurile zootehnice pentru 
îngrijitori au devenit foarte 
pasionante. Noii cursanți erau 
curioși să afle cit mai multe 
lucruri, învățau ca niște șco-

lari, silitori. Asta la cursuri. 
Noii îngrijitori însă învățau 
în fiecare zi ți la grajd. Mo
canu a făctit cu ei cursuri 
practice, demonstrații. îl în
văța pe fiecare în parte cum 
se mulge, cum se face masa
jul, cum se face amestecul de 
furaje, totul.

— Ei, i-a să vedem cum 
merge? — i-au întrebat după 
vreo două-trei săptămîni to
varășii din consiliul de condu
cere. în ședința aceea tinerii 
din echipă și-au luat un anga
jament : 2000 de litri de lapte 
pe cap de vacă furajată, pînă 
la sfîrșitul anului.

— Nu-i prea mult ? s-a în
trebat președintele.

— Nu-i. E mică producția 
planificată!

— îi vezi — i-a făcut cu o- 
chiul președintele lui Moca- 
nu. Au și început să ne criti
ce.

Băieții se angajaseră pentru 
că erau hotărîți să se facă 
luntre și punte șt să scoată de 
la vaci o producție cit mai ma-

Tinerii strungari Daraban Iul,iu 
șl Vereș Ștefan de la Uzinele 
„Unio" din Satul Mare sînt co
legi de muncă și prieteni. Dese
ori ei discută despre unele lu
crări mai grele ce Ie au de 
executat. lată-i in fotografie 
consulți nd u-se asupra execuției 
unei coroane dințate Ia strun

gul „Karussel".MIHAI CARANFIfc

(Continuare în pag. a 3-a) Foto N. STELORIAN
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în cinstea aniversarii /( /m[ ^Cll BRIGĂZILOR UTEMISTE 
de la înființarea Partidului RE MIMĂ PATRIOTICĂ PENTRU ÎNFRDMUSEJAREA

Comunist din Rominia ORAȘELOR Șl SATELOR PATRIEI
In cinstea aniversării a 40 de ani de la înființarea Parti

dului Comunist din Rominia, recenta plenară a C.C. al U.T.M. 
a hotărît ca luna aprilie să fie declarată luna muncii bri
găzilor utemiste de muncă patriotică pentru înfrumusețarea 
orașelor șl satelor patriei.

In această perioadă, organizațiile U.T.M. din fabrici, insti
tuții, de la sate, din școli și facultăți- sint chemate să an
treneze pe toți tinerii în desfășurarea unei entuziaste munci 
patriotice, să mobilizeze tinerii din brigăzile de muncă pa
triotică la largi acțiuni pentru înfrumusețarea orașelor și

satelor — la construirea de noi locuințe, școli, la amenaja
rea de parcuri și terenuri de sport, pentru a contribui la 
acțiunile de împăduriri, la construirea și întreținerea dru
murilor și șoselelor, la colectarea și predarea metalelor 
vechi etc.

Participind la marile acțiuni de muncă patriotică organi
zate in luna aprilie, tineretul patriei noastre este hotărit ca 
alături de Întregul popor să întîmpine cu cinste marea săr
bătoare, glorioasa aniversare a eroicului nostru partid.

Muncim cu entuziasm pentru înfrumusețarea 
Capitalei țării noastre dragi

Șantierele Capitalei au cu
noscut zilele trecute o anima
ție deosebită : a început luna 
muncii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașelor ți sa
telor patriei.

Printre blocuri, pe străzile 
nou create sau reamenajate, 
în locurile unde se nasc noi 
parcuri, peste 25.000 de mun
citori sau elevi, proiectanți, 
studenți sau funcționari au ve
nit în aceste zile să ajute 
la gospodărirea cartierului în 
care locuiesc, la înălțarea 
noilor blocuri, la deschiderea 
viitoarelor bulevarde.

Douăsprezece 
drapele roșii

Duminică 2 aprilie.
Cele 12 brigăzi de muncă 

patriotică de la Direcția Re
gională P.T.T.R. București au 
hotărît să înceapă șirul ac
țiunilor întreprinse în cadrul 
lunii muncii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor patriei prin- 
tr-o ieșire pe șantier a ma
jorității tinerilor. Peste 400 de 
tineri au ieșit în această zi pe 
șantierele din Șoseaua Stefan 
cel Mare, apoi pe cele de lin
gă Casa Scînteii. Să facem 
cunoștință cu cîțiva dintre 
brigadieri : Nicolae Nemuc 
este mecanic, Victor Avram 
este inginer, Stefan Elvira — 
telefonistă, Constantin Musă- 
cesCu - mecanic, Prodan 
Constanța — oficiantă. Frun
tași la locurile unde muncesc 
în. orele de producție, acești 
tineri au fost printre cei care 
au dus o susținută muncă 
politică în rindul tinerilor 
pentru a le explica importan
ța acțiunilor intreprinse în 
cadrul lunii muncii brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică. Iată-i astăzi pe șantier, 
în rindul zecilor de briga
dieri, lucrind cu dragoste, cu 
pricepere.

L-am întîlnit pe șantier și 
pe tovarășul Virgil Schiopir. 
lan. secretarul comitetului 
U.T.M.

— A,vem planuri mari, ne-a 
spus el. Vrem să întimpinăm 
aniversarea partidului cu 
succese tot mai frumoase și în 
munca patriotică. Mai întii, 
brigăzile au stabilit să efec
tueze pe șantiere în această 
lună lucrări in valoare de cir

MUNCII PATRIOTICE-
UN CONȚINUT BOGAT

Tinerii din brigada noastră 
sint hotărîți să întîmpine a- 
niversarea partidului cu noi și 
însemnate realizări in munca 
patriotică. Răspunzînd chemă
rii tinerilor din orașul Ploiești 
brigada și-a stabilit în urmă 
cu cîteva zile obiectivele la 
care va munci în luna apri
lie, luna muncii brigăzilor u- 
temiste de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor patriei. Iată 
ce ne.am propus concret : 
în luna aprilie, alături de alte 
brigăzi noi vom lucra la ame
najarea celor două parcuri și 
spații verzi din orașul Cîmpia 
Turzii, vom întreține în stare 
de perfectă curățenie curtea 
uzinei, vom participa la plan
tarea a 2.000 flori și 600 ar
buști ornamentali pe aleile 
uzinei. Tot în această lună 
vom colecta o cantitate de 
1.000 kg fier vechi. Efectuind 
munci necalificate la săpături, 
transport de materiale (nisip,. 
Cărămizi, lemnărie etc.) ne 
propunem ca în luna apri
lie să realizăm o parte 
importantă din angajamentul 
de a obține pînă la sfîrșitul

Primele
Știrea că recenta plenară a 

C.C. al U.T.M. a hotărit orga
nizarea în cinstea celei de-a 
40-a aniversări a partidului 
a unei luni a muncii brigăzi
lor utemiste de muncă patrio
tică pentru înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor patriei, a 
fost primită cu satisfacție de 
cei 150 membri ai brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
din Ministerul Comerțului.

De la începutul anului și 
pînă acum, brigăzile noastre 
au obținut succese însemnate, 
atît în munca desfășurată pe 
șantiere, cît și în colectarea 
fierului vechi. Pentru luna 
aprilie, comitetul U.T.M. a 
hotărît să întreprindă noi 
acțiuni, să organizeze și mai 
bine brigăzile. înainte de 
începerea lunii a fost convo
cată o adunare la care au 
participat comandanții celor 
trei brigăzi, numeroși tineri 
fruntași în munca patriotică 
și, împreună cu aceștia s-a sta- 

ca 14.000 lei, iar la vechiul 
angajament (aproape realizat) 
pentru colectarea fierului ve
chi tinerii au adăugat in plan 
încă 10.000 kg.

- N-o să fie prea mult 
pentru o singură lună ? l-am 
întrebat. La „Telefoane" nu 
prea se găsește fier vechi.

— Fierul văchi nu-l colec
tăm din întreprindere, ci din 
cartiere, de pe străzi. Folosim 
o metodă mai veche de de
pistare : tinerii instalatori 
telefonici, trimișii pentru pla
ta abonamentelor se intere
sează de existența fierului 
vechi la fiecare casă unde 
merg. Sintem siguri că ne vom 
îndeplini angajamentul.

Orele trec pe nesimțite. 
Băieții au săpat terenul pe 
o mare porțiune, au tran
sportat diferite materiale. O 
sumară socoteală arată că 
munca prestată de ei în acea
stă zi se evaluează la circa 
2.000 lei, sumă care va fi 
scăzută din prețul de cost al 
construcțiilor.

...După orele de muncă pe
trecute pe șantier brigăzile 
s-au încolonat. Cineva a dat 
tonul unui cîntec, imediat 
amplificat de sute de gla
suri.

— Pentru această lună am 
învățat și trei cîntece, ne spu
nea tovarășul Schiopîrlan: 
„Steagul partidului", „Să fii 
partidului oștean" și „Briga
dieri cu inimă fierbinte". Fie
care brigadă iese pe șantier 
cu drapelul. Priviți : douăspre
zece drapele roșii flutură dea
supra coloanei.

Cine sint brigadierii
In drum spre Uzinele „23 

August" se zăresc blocurile noi 
din strada Drumul Murgului. 
Pe terenul fostelor maidane 
a răsărit ca peste noapte un 
grup social strălucitor, mo
dern.

— In cartierul acesta nou 
locuiesc mulți tineri de pe 
șantierele de construcții, ne 
spune administratorul unuia 
dintre blocuri. Ei au construit 
locuințele în care stau și tot 
ei au hotărît să se ocupe tn 
primul rînd de amenajarea 
spațiilor verzi din jurul blocu
rilor. Pentru amenajarea te
renului este necesar să se 
sape și să se transporte 25.000 
metri cubi de pământ, să se 
gazoneze terenul, să se ame
najeze ronduri de flori. E o

anului economii în valoare de 
peste 17.000 lei.

Ce măsuri concrete am în
treprins noi pentru ca anga
jamentul să fie îndeplinit ?

Mai întii am socotit necesar 
să discutăm cu întreaga bri
gadă despre frumusețea mun
cii de brigadier, despre im
portanța și valoarea lucrărilor 
pe care le efectuăm. Apoi, 
pentru a stimula avîntul mun
cii tinerilor am hotărît ca în 
brigadă (formată din 30 tineri) 
să se creeze 2 echipe, care să 
se întreacă între ele. Săptă- 
mînal, comandamentul brigă
zii va anunța rezultatele ob
ținute și sarcinile pentru săp- 
tămina următoare.

Avi nd un angajament pre
cis, organizind bine întrecerea 
dintre tineri, sîntem siguri că 
brigada noastră va întîmpina 
cea de a 40-a aniversare a 
partidului cu succese însem
nate în munca patriotică.

SILVIU DEAȘ 
comandantul brigăzii ute
miste de muncă patriotică 
de la serviciul administra

tiv, Uzinele „Industria 
Sirmii"-Cîmpia Turzii

succese
bilit că în perioada 1 aprilie— 
1 mai brigăzile noastre vor 
presta pe șantiere muncă pa
triotică care va aduce econo
mii de peste 50.000 lei și vor 
colecta 1000 kg fier vechi. 
Delegații celor trei brigăzi au 
luat apoi legătura cu condu
cerea șantierului de locuințe 
din Șoseaua Mihai Bravu, sta
bilind precis zilele și orele 
cîrtd tinerii vor merge pe șan
tiere, s-a stabilit pentru fie
care zi cine anume din partea 
șantierului va asigura asis
tența tehnică necesară.

Și iată și citeva din primele 
rezultate: duminică 2 aprilie 
121 tineri din minister au 
participat la muncă patriotică 
pe șantierul Mihai Bravu.

Un început, după părerea, 
noastră bun.

GHEORGHE ACHIMESCU 
comandantul brigăzii de 
muncă patriotică nr. 2, 
Ministerul Comerțului 

muncă serioasă, dar tinerii 
noștri au pornit la treabă...

Facem cunoștință cu cîțiva 
dintre cei aflați în întrecerea 
pentru cel mai mare număr 
de autobasculante încărcate. 
Robu loan este faianțar pe 
șantierul „Viorele", Dobre D. 
Constantin este dulgher pe 
șantierul Obor. Zaharia Petre 
și Ghiță Gheorghe sint tim- 
plari pe același șantier.

Dar ce anume îi atrage pe 
tineri pe șantier?

In loc de răspuns un tînăr 
cu fața pistruiată scoate din 
buzunar un carnețel mic 
roșu, cu scoarțe pinzate. Ni-l 
întinde. Citim : „Brigadier : 
Nicolae Nicolae. A muncit pe 
Șantierul național al tinere
tului Blcaz. Distincții primite: 
fruntaș în muncă".

— O jumătate de an am 
lucrat la tunelul de aduc- 
țiune. spune Nicolae. Lucra
sem înainte în Constanța. Ci
team mereu în ziare despre 
șantierele tineretului. M-am 
gîndit că e și de datoria mea, 
ca utemist să merg unde ne 
cheamă organizația. M-am 
dus la Bicaz. Am lucrat acolo 
din toată inima. Cu aceeași 
dragoste lucrez și aici. In ca
drul lunii muncii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
am hotărît ca toate spațide 
verzi din jurul blocurilor în 
care locuim, să fie amenajate 
prin muncă patriotică. Doar 
ceea ce facem e pentru noi în
șine să trăim mai bine. EUGEN FLORESCU

Sute de tineri din raionul T. Vîadimirescu din Capitala participă la înfrumusețarea cartiere
lor în care locuiesc. Iată-i pe citiva dintre ei lucrind în noul cartier Cățelu.
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„Munca voastră este
ȘTEFAN BO8OȘ
președintele Comitetului 

executiv al Sfatului popular 
regional Bacău

Cîntec de brigadier
Sus. cerul ișî clatină-albastrele ape 
Și zorii pe umeri de schele coboară, 
Sub brațele noastre vîslind tîrnăcoape 
Cresc țărm de beton și-nălțăm —
Clădim pentru noi, pentru țară, 
Cintăm și clădim.

Cimpiile. satul, uzini și furnale 
Pe drumuri stelare aleargă în seară.
Sub brațele noastre ard sori de metale 
Din palmele noastre lumina și ia zborul —

Clădim pentru noi, pentru țară, 
Clădim vîitornl.

Se ccr ridicate mai multe etaje 
Luminile lor ne pătrund, ne-nconjoară 
Sub brațele noastre cresc albe orașe 
Din marmură-și suie coloa nele-visul —‘

Clădim pentru noi, pentru țară, 
Clădim comunismul.

A. I. ZAINESCV *

MIHAI ORHEI 
directorul întreprinderii de 

construcții nr. 4 Ploiești

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din regiunea noa
stră participă cu însuflețire 
la acțiunile de înfrumusețare 
a satelor și orașelor regi
unii. Nu mai departe, în lSMiO 
au existat în regiunea 
cău 1.254 
a căror 
preciată

Ba- 
brigăzi 

este a-
asemenea 

activitate 
de sfatul popular 

regional ca fiind deosebit de 
utilă și rodnică.

Noi și importante obiective 
revin brigăzilor de muncă pa
triotică și în anul acesta. îm
preună cu comitetul regional 
U.T.M., noi am stabilit ca in 
cadrul lunii muncii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor patriei for
țele brigăzilor să fie con
centrate spre obiectivele cele 
mai importante cum ar fi : cu
rățirea izlazurilor comunale 
pe o suprafață de 34.000 ha, 
însilozarea de porumb de pe 
700 ha, transportarea pe cîmp 
a 400.000 tone îngrășăminte 
naturale, plantarea a 79.000 
bucăți de pomi fructiferi în 
GA-C.-uri și G.A.S.-uri etc.

Pentru o bună repartizare a 
forțelor de muncă, comitetul 
regional U.T.M. și sfatul popu
lar regional au alcătuit un 
plan comun de acțiuni in care 
s-au prevăzut : zilele de mun
că pe șantier, efectivele care

La cîteva sute de metri de 
noul grup social din strada 
Drumul Murgului, puțin îna
inte de noul și frumosul spi
tal de lingă Uzinele „23 Au
gust" întîlnim un alt grup de 
tineri. Sint muncitori la Uzi
nele „23 August".

— Pe terenul acesta nu se 
vedeau înainte decît cîteva 
poteci, ne spune un tînăr. 
Înainte se azvârleau aici re- 
zidurile de la fabricile din 
cartier. Am hotărit ca in a- 
ceastă lună să continuăm și 
să terminăm amenajarea pe 
acest teren a unui parc. Cu 
dragoste și entuziasm muncim 
cu toții pentru înfrumusețarea 
Capitalei țării noastre dragi.

Turnătorul Ion Martin, pro- 
iectanții Constantin Croicu și 
Ion Dragomir. sudorul Marin 
Mareș sau frezorul Teodor Șa- 
pira, se străduiesc cu toții ca 
cei 90.000 metri cubi de pă- 
mînt și zgură să fie săpați și 
înlăturați cit mai repede, să 
se planteze pomi, să se creeze 
alei. Încă din primele zile ale 
acestei luni peste 100 de tineri 
brigadieri ai muncii patrio
tice au și pornit la lucru.

In partea dinspre stradă, 
parcul aproape s-a și născut. 
Primii arbuști plantați au dat 
in floare. Flori pentru toți 
locuitorii cartierului, crescute 
și îngrijite cu miinile ham ce 
ale tinerilor brigadieri.

pot lucra la fiecare obiectiv, 
repartizarea brigăzilor pe o- 
biective concrete, măsuri pen
tru asigurarea transportului 
tinerilor și a uneltelor la 
locuri de muncă mai îndepăr
tate, asistența tehnică nece
sară etc. Măsuri speciale s-au 
luat pentru organizarea mun
cii tinerilor care vor ajuta la 
plantarea și împădurirea a 
peste 300 hectare teren, în
grijirea a 1.650 ha arborele 
etc. Pentru aceasta, sfaturile 
populare raionale și comunale 
au primit din partea sfatului 
popular regional instrucțiuni 
speciale privind folosirea 
maximum de eficacitate 
muncii prestate de brigăzi.

Sint sigur că aportul 
careul va aduce anul 
tineretul din regiunea Bacău 
la realizarea sarcinilor care 
stau în față, va fi și mai mare 
decit anul trecut. Sint convins 
de aceasta deoarece organi
zațiile U.T.M. au luat din 
timp măsuri pentru buna or
ganizare a brigăzilor. în plus, 
din partea sfaturilor populare 
raionale, orășenești și comu
nale vor fi asigurate mai bine 
decît anul trecut toate condi
țiile pentru ca aceste acțiuni 
la care tinerii brigadieri vor 
participa să aibă rezultatele 
așteptate.

cu
a

pe 
acesta

Crește 
numărul 

brigadierilor
• Sfîrșitul anului 1960 ară

ta că peste 45.200 tineri entu
ziaști din regiunea Maramu
reș și-au unit efortul tineresc 
în 1.280 brigăzi utemiste de 
muncă patriotică.

De la începutul anului 1961 
și pînă acum alți 3500 tineri 

1 s-au încadrat în 108 brigăzi 
din care numai la sate au 
fost constituite 43 de brigăzi 

• de muncă patriotică.

• Anul acesta, tot mai 
mulți tineri din orașul Bacău 
cer să fie cuprinși în brigă
zile, de muncă patriotică. De 
la începutul anului 1961 și 
pînă în prezent s-au mai con
stituit încă 25 brigăzi de mun
că patriotică, cu peste 700 de 
tineri.

• In anul acesta, numeroși 
tineri din raionul Ploiești au 
cerut să fie înscriși în brigă
zile de muncă patriotică. Nu
mărul brigăzilor a crescut 
astfel de la 222, cîte erau a- 
nul trecut, la 252, numărul 
tinerilor brigadieri ai muncii 
patriotice depășind în pre
zent cifra de 9.500. Fiind bine

! organizate, avind obiective 
de lucru precise, brigăzile au 
reușit să obțină încă de pe 
acum Succese remarcabile.

Ploiești s-au ridicat 
timp scurt locuințe 
spațioase și confor- 

cu arhitectură plă-

pînă acum, a- 
din ele au fost 
peste 30 de zile 
decît era prevă-

1961 colectivului

In ultimul timp în centrul 
orașului 
într-un 
moderne, 
tabile și 
cută.

La înălțarea acestor con
strucții am primit din partea 
brigăzilor utemiste de munca 
patriotică din oraș un ajutor 
prețios. Datorită ajutorului pe 
care ni l-au dat tinerii briga
dieri ai muncii patriotice, din 
cele 900 de apartamente date 
în folosință 
proape 400 
terminate cu 
mai devreme 
zut.

In anul 
nostru i s-au încredințat o- 
biective și mai importante, 
cum sint construirea blocuri
lor din Piața Halelor, B-dul 
Republicii și în alte părți ale 
orașului, însumind la un loc 
circa 780 apartamente, con
struirea Gării de Sud, a școlii 
elementare din cartierul de 
vest al orașului etc.

In cinstea celei de-a 40-a a- 
niversări a partidului con
structorii au hotărît, să grăbea
scă ritmul lucrărilor. De 
aceea, pe noi hotărîrea plena
rei C.C. al U.T.M. privind or
ganizarea în luna aprilie a u- 
nei luni a muncii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică

Pe Șoseaua Mihai Bravu din Capitală au și apărut noi blocuri. Brigadieri ai muncii patrio
tice - cercetători de la Institutul de studii și proiectări energetice — amenajează pentru 

locotari spații verzi ; plantează pomi, sădesc flori. *

Angajamentele noastre
Directivele C.C. al P.M.R. cu 

privire ia stabilirea criteriilor 
principali de organizare a în
trecerii socialiste în cinstea ce
lei de a 40-a aniversări a 
partidului au pus în fața oame
nilor muncii din patria noastră 
sarcini sporite. Tineretul din re
giunea Cluj este hotărît să in
ti mp ine glorioasa aniversare o 
partidului cu rezultate deosebite 
nu numai în producție, ci și în 
activitatea cu caracter obștesc. 
El vrea să dea un nou avînt 
muncii patriotice, să aducă și pe 
ocecstă cale patriei noastre so
cialiste însemnate economii. Pe 
baza dorinței fierbinți a tinere
tului de a se înscrie în rîndurile 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică, anul acesta numărul 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică crește cu 600, iar nu- 
r-â-A tinerilor cuprinși in aceste 
brigăzi va fi cu aproape 
30 000 mc: more decit in anul 
1WC.

Tineretul reg j-- -oastre este 
sîăp-” ț oe dc-nta ee c obține 
-a succese în ce fo-os
oostesc n c-*stec  cee: oe a 
40-<j an-versori de la infil-ța. 
rec porticului. Astfel in luna 
aprilie, luna muncii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică

utilă€€

împreună
orășenesc U.T.M. 

am elaborat un 
acțiune. Comite-

aceste 
de 
de 

po
di n 
ale

asigura 
asisten-

pentru înfrumusețarea orașe
lor și satelor patriei ne-a bu
curat mult. împreună cu 
Comitetul 
Ploiești 
plan de
tul orășenesc U.T.M. s-a an
gajat să mobilizeze pe șantie
re in plus față de anul trecut 
55 brigăzi noi, iar conducerea 
întreprinderii noastre a alcă
tuit un plan concret de folo
sire a forțelor tuturor brigă
zilor stabilind precis zilele și 
orele la care tinerii vor lucra 
pe șantiere. De asemenea s-au 
luat măsuri pentru ca 
planuri să fie cunoscute 
inginerii șefi ai loturilor 
construcții, dîndu-le astfel 
sibilitatea de a planifica 
timp obiectivele concrete 
fiecărei brigăzi, de a 
pe șantiere uneltele și 
ța tehnică necesară.

Primind din partea 
tului orășenesc U.T.M. ajutor 
in direcția mobilizării brigă
zilor utemiste de muncă pa
triotică la aceste lucrări, 
vom face totul ca tinerii din 
orașul Ploiești să aibă asi
gurate toate condițiile necesare 
pentru a obține rezultate cit 
mai frumoase în cadrul acți
unilor de muncă patriotică.

comit e-

de Remus Bucșe 
prim-secretar al Comitetului 

regional U.T.M.-Cluj

pentru înfrumusețarea orașelor 
și sateior patriei, in cuprinsul 
regiunii noastre vor fi organi
zate numeroase și importante 
acțiuni. în această lună bri
găzile utemiste de muncă pa
triotică din regiunea noastră își 
propun să realizeze următoarele:

• Vor fi executate lucrări de 
îndiguire, desecări etc., care vor 
feri de inundație circa 1.000 ha 
teren.
• Se vor planta pomi fructi

feri in unitățile agricole socia
liste pe o suprafață de 200 ha, 
iar pe marginea șoselelor se 
vor planta aproximativ 20.000 
pomi fructiferi și ornamentali.

• Tinerii de la sate vor parti
cipa la împădurirea unei su
prafețe de 1.250 ha în afara 
fondului forestier. ,

• Numeroase brigăzi de 
munca patriobcă din comune vor 
lua sub rngajîrec lor cămineie 
culturale și vor răspunde de 
buna întreținere a acestora.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică. și-au stabilit în ace
lași timp obiectivele pentru în
treg anul 1961. Astfel ele vor 

Tineri muncitori gălățeni la 
colectarea fierului vechi.

Foto : V. RANGA ------•------

efectua în acest an lucrări neca
lificate la construcția celor 1.130 
de apartamente la care vor 
realiza economii in valoare de 
circa 5.000.000 lei : vor colecta 
6.500 tone de metale vechi, vor 
participa la construcția a 200 
săli de clasă și 20 de cămine 
culturale. Tineretul va participa 
de asemenea la modernizarea 
a 40 km de drumuri in acest 
on și va întreține peste 100 km. 
Tinerii de la sate vor participa 
la construcția a 250 de grajdu
ri, saivane și magazii de cerea
le, vor feri de inundații supra
fața de 4.100 ha. Prin toate a- 
oeste acțiuni tinerii brigadieri 
ai muncii patriotice vor aduce 
statului economii în valoare de 
circa 11.000.000 lei.

Firește că pentru a-i ajuta pe 
tineri în îndeplinirea tuturor a. 
cestor obiective, comitetul re
gional U.T.M. a luat, prin 
organele și organizațiile U.T.M., 
măsuri privind întărirea activi
tății brigăzilor utemiste de mun
că patriotică, mărirea efica
cității munc i tinerilor. In ocesl 
scop, ia !u-<z coride co—^-1 
regional UT.M. vc «rgonnc 
z ie speciale oec ccte u-or cc- 
țiuni cum ar fi : ziua coectâ' 
fierului vechi, a plantării ce 
pomi, a înfrumusețării orașului 
parcurilor, uzinelor etc.

Odată cu stabilirea obiective, 
lor, a fronturilor de muncă, or
ganizațiile U.T.M. vor ajuta ti
nerii din brigăzile de munci 
patriotică să cunoască in moc 
amănunțit obiectivele la care 
vor lucra, însemnătatea și va. 
ioarea economică și socialo c 
acestora.

Luna muncii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică pen
tru înfrumusețarea orașelor ș 
satelor patriei constituie un bur 
prilej pentru organizațiile U.T.M 
de a dezvolta in cadrul brigă
zilor de muncă patriotică, spi
ritul brigcdieresc, o atmosfere 
entuziastă de muncă.

Organizațiile U.T.M. vo 
explica de asemenea tinerilor cc 
participarea la marile acțiun 
de muncă patriotică ce se or 
ganizează în această lună ir 
cinstea aniversării partidulu 
pentru înfrumusețarea orașelo 
și satelor constituie pentru fie
care tînăr o chestiune de cinstr 
și onoare, de la care nu tre 
buie să lipsească.

Intîmpinînd cu dragoste ce< 
de a 40-a aniversare a partidu 
lui nostru, tineretul regiuni 
Cluj este hotărit să facă dii 
luna muncii patriotice o sărbă
toare a grijii și dragostei pen 
tru înfrumusețarea satelor și o 
roșelor patriei.
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Primirea de către președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Romîne a ministrului Elveției

— Ăl
Mare — 
prim-secretar. Pentru 
era un sector nou.

Cîteva lucruri despre orga
nizațiile U.T.M. din

să pleci la Iecea 
mi-a spus tovarășul 

mine

Obradav — ar fi

două

Iecea 
Mare am aflat din convorbi
rea cu tovarășul Petru Obra- 
dov, primul secretar al comi
tetului raional U.T.M.

— în februarie — mi-a spus 
tovarășul 
bine să » ocupi serice de or
ganizațiile U.T.M. din 
gospodării colective : de la Ie
cea Mare și Iecea Mică. Nu să 
constați lipsurile! Știm că 
sânt lipsuri acdo... Comitetul 
comunal n-are suficientă ex
periență. In gospodăria colec
tivă din Iecea Mare viața de 
organizație e destul de sear
bădă. Ajută-le, ocupă-te de 
cadre, de instruirea tar...

Și iată-mă la Iecea Mare.
Ca să pot da îndrumări — 

mă gîndeâm în sine — trebu
ie să cunosc precis ce se în
tâmplă în această comună

După ce am stat de vorbă 
cu tovarășul Priciu Nicolae. 
secretarul comitetului comu
nal U.T.M., am stabilit îm
preună ca în seara următoare 
să fie convocați membrii co
mitetului comunal, membrii 
comitetului organizației de 
bază din G.A.C. Iecea Mare, 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
din brigăzile de câmp și acti
vul comitetului comunal 
U.T.M. N-am avut un punct 
anume la ordinea de zi. Pur 
și simplu am stat de vorbă. 
I-am rugat să povestească ce 
activitate au avut în ultima 
vreme.

Astfel am putut afla multe 
lucruri despre activitatea și 
preocupările utemiștilor.

în vremea cînd mă găseam 
la Iecea Mare se făceau pre
gătirile pentru campania a- 
gricolă de primăvară. Am 
aflat că membrii comitetului 
organizației de bază U.T.M. 
din gospodăria colectivă lu
crează tocmai la întocmirea 
planului cu privire la acțiu
nile economice ale tineretului. 
Utemiștii și-au propus lucruri 
interesante: întreținerea a 
120 hectare de porumb. 40 
hectare porumb-siloz. supra
fețe însemnate de sfeclă de 
zahăr, cartofi și alte culturi, 
transportarea pe cimp a unei 
cantități mari de îngrășăminte 
naturale. curățarea a 80 de 
hectare de izlaz, numeroase 
acțiuni de muncă patriotică — 
amenajări de drumuri, repa
rarea unor podețe etc.

După ce am studiat proiec
tul de olan am discutat cu se
cretarul organizație: de partid, 
cu președintele gospodăriei 
colective: ei cunoșteau intr-a
devăr cele prevăzute in plan. 
Din discuțiile cu membrii co
mitetului U.T.M. mi-am dat 
seama insă că. deși in plan au 
prevăzut și crearea unui post 

.utemist de control, ei nu știu 
ce sarcini are și cum trebuie 
să-și desfășoare el activitatea. 
Le-am axplicat amănunțit a- 
ceste probleme. De asemenea 
am discutat pe larg despre 
felul cum trebuie organizată 
activitatea brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică. Am dis
cutat cu ei $i despre condițiile 
ce trebuie asigurate pentru 
crearea a două echipe de ti
neret, sarcinile care acestea 
le au și cum trebuie să mun
cească ele pentru a obține 
producții sporite la hectar.

Să muncești cu pasiune

de

(Urmare din pas. l-a) 
re „ Om fi noi în stare" 
și-au spus ei.

Erau entuziaști, lucrau 
dimineață pină seara. Cînd se 
poticneau de ceva, îl căutau 
pe Mocanu: „Ajută-ne!“ Și 
brigadierul îi ajuta, își chel
tuia cu ei timpul pină cînd 
era sigur că altădată vor ști 
bine cum să rezolve chestiu
nea aceea.

Pe nesimțite s-a născut în
tre ei un fe.i de întrecere. 
Poate că a pornit întrecerea 
asta de la caietele de produc
ție pentru fiecare lot de vaci. 
Aici, în aceste caiete, se scrie 
zilnic producția fiecărei vaci 
și media zilnică a întregului 
lot. Cifrele înscrise în aceste 
caiete au început să crească, 
La uh îngrijitor mai mult, ta 
altui mai puțin. De aici stimu
larea interesului fiecăruia de a 
face o îngrijire mereu mai bu
nă, de a ști mereu mai mult 
despre metodele științifice de 
îngrijire a animalelor pe care 
le aveau <în primire.

Întrecerea a pornit poate și 
de la aceea că brigadierul le 
făcea în fiecare zi calculul 
rentabilității. Și fiecare voia 
să ajungă ca lotul lui de vaci 
să aducă venituri mai mari 
gospodăriei colective.

Pe urmă întrecerea a deve
nit „oficială".

Intr-o zi le-a spus Mocanu:
— Uite ce e. Văd că vreți 

care mai de care să dați mai 
multă producție. Hai să orga
nizăm o întrecere în toată le
gea. Așa cum scrie cartea. Ne 
fixăm niște obiective, adică 
ceva spre care să mergem. Și 
cine realizează mai mult în 
această privință acela cîștigă.

Obiectivele sînt : producția 
de lapte mai mare, rentabili
tate sporită.

Întrecerea e în toi și se des
fășoară așa: dacă văd ei că 
într-o zi vacile altuia au dat 
mai mult decît cu o zi sau 
două în urmă se duc toți la 
el.

— Cum ai făcut, arată-ne și 
nouă. E ceva nou ?

Mocanu Vasile, brigadierul, 
urmărește atent întrecerea lor 
și face bilanțuri. Și se bucură.

Bilanțul e mai mult decît 
îmbucurător. Producția obți
nută pină acum de la vacile

muncă patriotică 
tineri colectiviști 
Mare. Tinerii au

Din experiența mea de in
structor știu că orice acțiune, 
în orice domeniu, reușește 
bine, are efectul educativ do
rit dacă tinerii îi înțeleg ros
tul. Am aflat în comună că 
sfatul popular se preocupă de 
amenajarea drumului dintre 
Iecea Mare șî Iecea Mică. Am 
sugerat comitetului U.T.M. să 
mobilizeze și brigăzile de 
muncă patriotică.

— Va fi o acțiune intere
santă, au fost de părere și 
membrii comitetului, dar cum 
s-o organizăm ? Am propus 
comitetului să convoace mem
brii comandamentelor celor 
patru brigăzi utemiste de 
muncă patriotică și să discute 
cu ei problema mobilizării 
tuturor brigăzilor.

In duminica cînd s-a orga
nizat această acțiune s-au pre
zentat la 
peste 120 
din Iecea 
muncit cu însuflețire, brigă
zile întrecându-se între ele în 
muncă.

Am constatat la Iecea Mare 
că destul de puțini tineri par
ticipă la activitatea culturală. 
De asemenea, prin conținutul 
său, repertoriul formațiilor 
artistice nu corespundea întru- 
totul educării tineretului în 
spirit colectivist, sarcinilor în
tăririi economico-organizato- 
rice a gospodăriei colective.

Discutând cu tovarășul Goța 
Ion, secretarul organizației de 
bază U.T.M. din G.A.C. Iecea 
Mare, și cu ceilalți membri 
ai comitetului, le-am propus 
— și ei au fost de acord — 
să organizeze o adunare ge
nerală deschisă în care să se 
analizeze cum participă tinerii 
colectiviști la munca cultu- 
ral-artistică și conținutul a- 
cesteia.

La adunare au participat și 
numeroși tineri neutemiști. In 
cadi-ul discuțiilor participanții 
au făcut propuneri interesan
te privind îmbunătățirea mun
cii cultural-artistice. Cîteva 
din ele — organizarea „joilor 
tineretului", a unor concursuri 
„Cine știe, răspunde", i 
realizările regimului 
crat-popular și despre 
nile privind întărirea 
mico-crganizatorieă a 
dări ei colective. ccr.f 
audiții colective la rad: 
vățarea unor cântece și 
închinate partidului, 
oamenilor muncii in

o. m- 
poezii 
frăției 
lupta 

pentru desăvârșirea construc
ției socialismului — au fost 
incluse și in hotărârea adună
rii generale.

După adur.are. peste 60 de 
utemiști s-au înscris in di
ferite formații cultural-artis-
tree

In programul corului s-au 
introdus câteva cintece noi : 
„Părinte drag, partid iubit", 
„La noi în gospodărie", 
„Privesc din Doftana" și 
cîteva cintece populare româ
nești și germane. Cu cei din 
brigada artistică am stabilit 
să pregătească un program 
nou despre realizările din co
mună din ultimii ani și în 
•pecia!, despre felul cum s.a 
dezvoltat ri întărit gospodăria 
coiect'.vă despre munca 
viața tot mai bună a țăran 
colectiviști, despre felul 
care participă tineretul 
muncă, despre calitatea aces
teia.

M-am gîndit ca prima „Joie 
a tineretului" s-o organizăm 
astfel ea ea să servească ca 

ți 
ilor 
în 
la

echipei, dacă e s-o calculăm 
la producția anuală, ajunge 
cam la 3.200 litri. Și asta e 
ceva la care el nu se aștepta. 
De fapt producția planificată 
e de 1450 litri. Brigadierul 
e bucuros și are de ce.

Din toată treaba asta cîști
gă serios gospodăria.

Da. Cîștigă gospodăria. Și 
la acest ciștig contribuie și 
cei cîțiva utemiști pe care 
i-a trimis organizația să 
lucreze aici. Așadar ei au 
înțeles bine care este datoria 
lor.

A înțelege și a înfăptui 
ta acest fel această datorie în
seamnă să-ți iubești gospodă
ria colectivă.

(Urmare din pag. l-a)

ted, ceea ce împiedică depu
nerea scamei. Sperăm să apre
cieze acest lucru și „Marca 
fabricii"...

Vizită inopinată în 
preajma examenului

Neanunțată și poate... neaș
teptată atunci, „Marca fabri
cii" a făcut o vizită în secția 
II prelucrător. Cu această o- 
eazie ea a hotărît ținerea unui 
examen ad-hoc, un fel de ex
temporal.

Să iasă
„tablă", a 
rul loan 
junct al secției și maistrul Lu. 
dovic Czitron, secretarul bi
roului U.T.M. Prima întreba
re : Acum o lună ați depășit 
coeficientul admis de rebu
turi. Cum stă secția acum cu 
rebuturile ?

— Stă prost. Am depășit iar 
coeficientul admis de rebut 1

— Și luna aceasta deci. 
Cum vă explicați acest lucru, 
tovarășe inginer ? V-aș ruga 
să-mi explicați și de ce unele 
piese care nu sînt rebut n-au 
o înfățișare corespunzătoare.

— O cauză este și aceea că 
muncitorii nu stăpînesc sufi
cient de bine meseria, că nu 

I întotdeauna prima piesă este 
dată la control.

pentru început la 
anunțat ea, ingine- 
Giurgea, șeful ad- 

exemplu membrilor comitetu
lui organizației de bază și 
birourilor U.T.M. din brigăzile 
gospodăriei. Pentru organiza
rea ei s-a format un colectiv 
mai larg. La „Joia tineretu
lui" au participat peste 150 de 
tineri. Ea a stârnit un interes 
deosebit.

— Ar fi bine — am propus 
membrilor comitetului — să 
dați birourilor U.T.M. din 
brigăzi sarcina să organizeze 
pe rind asemenea „Joi ale ti
neretului". Așa s-a și proce
dat. In următoarea săptămină 
„joile tineretului" au fost or
ganizate de birourile U.T.M. 
din brigăzile I-a și a Il-a. Dar 
tema lor a fost de fiecare 
dată, alta. La o „Joie a 
tineretului" s-a ținut, de pildă, 
un interesant concurs pe 
tema : „înflorește gospodăria 
noastră colectivă".

In zilele petrecute la Iecea 
Mare am cunoscut mulți ti
neri colectiviști — utemiști și 
neutemiști — majoritatea 
fiind tineri buni, sîrguincioși. 
Totuși, mă mira că organiza
ția n-a primit în primele două 
luni ale acestui an nici un nou 
membru. Această problemă 
m-a preocupat mult. Am 
discutat cu cîțiva membri 
ai comitetului U.T.M. și cu 
alți utemiști pentru a-i cunoa
ște pe tinerii ce și-au manifes
tat dorința de a deveni mem
bri ai organizației noastre.

— Hai să stăm de vorbă — 
le-am propus — chiar în sea
ra asta, cu acești tineri.

Discuția din seara aceea cu 
tinerii neutemiști a fost foar
te instructivă. Le-am pus fe
lurite întrebări : dacă știu ce-i 
U.T.M. ? Cum lucrează în 
gospodăria colectivă ? Ce-au 
citit în ultima vreme ? Cîte 
ceva despre U.T.M. mi-a spus 
fiecare, dar concret nu știau 
ce sarcini are U.T.M.. cp în
seamnă să fii utemist. Multe 
lucruri s-au lămurit încă în 
seara aceea. Dar nu era sufi
cient. De aceea am instruit 
comitetul organizației de bază 
U.T.M.. secretarii organizații
lor U.T.M. din brigăzi asupra 
felului în care trebuie să se 
ocupe de pregătirea tinerilor 
pentru a fi primiți in U.T.M.

Acum, cînd analizez felul în 
care --am petrecut timpul 
în comună îmi dau seama că 
in activitatea mea au mai fost 
și unele lipsuri. Ar fi fost 
mult mai util, de pildă, dacă 
în loc să dau indicații oare
cum generale, ași fi luat par
te la apariția primului număr 
al postului utemist de control 
ajutând pe utemiști la întoc
mirea și elaborarea materiale
lor: dacă m.ași fi ocupat mai 
concret de sprijinirea organi
zației U.T.M. în mobilizarea 
tineretului la muncile de se
zon in G.A.C. Evident că ace
ste lipsuri voi căuta să nu se 
repete în următoarea depla
sare în această comună.

PITICI
Comitetului

TRAIAN
instructor al
raional U.T.M. Sînnicolaul

Mare, regiunea Banat

Examinator „Marca fabricii"
— Și ce-ați făcut pentru 

asta ?
— Deocamdată nimic, răs

punde la această întrebare 
maistrul Czitron Ludovic. Aș
teptăm să ne aprobe ministe
rul fonduri pentru organiza
rea unui curs de ridicare a 
calificării profesionale.

— De ce nu se ocupă de 
organizarea și desfășurarea 
cursului inginerii și maiștrii? 
Este doar una din datoriile 
lor principale...

Nimeni nu răspunde nimic. 
„Marca fabricii" rămîne o cli
pă pe ginduri. Apoi continuă 
examinarea.

— Și altceva, în afară 
faptul că așteptați, ați 
făcut?

Cineva mormăie cîteva 
vinte despre o inovație și apoi 
tace. „Marca fabricii" se ara
tă cumplit de supărată.

— Sînt foarte nemulțumită 
de situația voastră. O să fiu 
nevoită cu toată părerea de 
rău, să vă pun note proaste. 
Știți că montorii se plîng de 
piesele voastre ? Am primit 
de la ei și un memoriu. Le-ați 
trimis numeroase piese care 
nu erau la toleranțele pres
crise. Frumos, n-am ce zice.

„Marca fabricii" a privit a- 
tent un tub gresor de la ma
șina de filat.

— Pe ăsta cine l-a făcut ?
— Vasile Nagy.

de 
mai

cu-

Didina Ștefănescu lucrează 
ia secția avicolă a G.A.S. 
Roșia, regiunea București. Ea 
se numără printre fruntașele 

in muncă pe gospodărie.

Foto -. AGERPRES

Ambasadorul
R.P. Ungare la București 
a depus coroane de flori 
la Monumentul Eroilor 

MonumentulPatriei și
Eroilor Sovietici

cele: de-a 16-a 
eliberării Unga-

membrii ambasadei, a 
marți dimineața coroa- 
flori la Monumentul E- 
Patriei și la Monumen-

Cu prilejul 
aniversări a 
riei de sub jugul fascist, am
basadorul R. P. Ungare la 
București, Bela Nemety, înso
țit de 
depus 
ne de 
roilor 
tul Eroilor Sovietici.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mine.

La solemnitatea de la Mo
numentul Eroilor Sovietici au 
luat parte membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la 
București, în frunte cu amba
sadorul I. K. Jegalin.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în me. 
moria eroilor romîni și sovie
tici căzuți în lupta împotriva 
fascismului.

— Poftim la „tablă" Nagy. 
Explică-ne cum ai reușit să 
rebutezi din 13 piese lucra
te. 9?

Nagy a tăcut chitic, cu pri
virile în pământ. A răspuns în 
locul lui maistrul: neatenție 
și lucru de mântuială. A lucrat 
cu burghiul neascuțit și a re- 
butat piesele.

— Să știi Nagy, că te ame
nință serios corigența. Am să 
te ascult în fiecare zi până 
cțnd ști să te obișnuiești să lu
crezi atent și cu grijă. Altfel 
ai să te faci de ris în fața to
varășilor tăi și... în fața mea.

„Marca fabricii" s-a uitat 
prin catalog și l-a deschis în 
dreptul numelui tânărului Va- 
nea Petru,

— Prezent, a răspuns acesta 
cu vocea frîntă de emoție.

— Ei, Vanea. ești bolnav’ ?
— Nu, tovarășe „examina

tor" dar v-aș ruga să nu mă 
ascultați azi.

— De ce ?
— Fiindcă azi... am rebutat 

toate șaibele pentru războiul 
de țesut automat.

— După cîte știu eu nu ești 
la prima abatere. La dumnea
ta nu este vorba de o întâm
plare. Ești prieten la catara
mă cu rebutul. Vezi ce în
seamnă să nu înveți de loc, să 
te bazezi doar pe ce știi ? Nu 
este de mirare că ai ajuns in 
coada „clasei". Ai putea să

Lucrări de control* 6

Romîne. președinte al Secției 
de științe matematice și fi
zice a Academiei R.P. Romî
ne și director al Institutului 
de matematică din București.

De asemenea academicianul 
Simion Stoilov a fost membru 
deosebit de apreciat în nume
roase foruri științifice inter
naționale, depunînd o activi, 
tate intensă pentru afirmarea 
științei romînești peste hotare.

Om de știință progresist, de
mocrat, academicianul Simion 
Stoilov a fost unul din prin
cipalii inițiatori ai memoriului 
prin care cadrele universitare 
patriotice au cerut în 1944 ie
șirea Romîniei din războiul 
antisovietic

Consecvent convingerilor 
sale, in timpul insurecției ar
mate din 1944 și în perioada 
următoare, el activează în 
Uniunea patrioților, participă 
la înfăptuirea măsurilor de 
democratizare a tării inițiate 
de Partidul Comunist Romîn. 
In același timp academicianul 
Simion Stoilov militează cu a- 
dîncă convingere pentru strân
gerea legăturilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică, fiind 
unul din fondatorii A.R.L.U.S.. 
ului. Totodată, încă din octom
brie 1944, în calitate de rector 
al Universității din București, 
muncește cu toată abnegația 
pentru învingerea condițiilor 
grele în care se găsea învăță- 
mintuț superior, dezorganizat 
de războiul și dictatura fas
cistă, pentru transformarea 
fundamentală a învățămîntu- 
lui universitar, pentru demo
cratizarea și legarea lui de 
viața nouă a poporului nos
tru.

Academicianul Simion Stoi. 
Iov a depus o fructuoasă acti
vitate pe linie de stat, repre- 
zentînd țara noastră peste ho
tare ca ambasador șî fiind ales 
deputat în Marea Adunare Na. 
țională.

Pentru meritele sale deose
bite, a fost distins cu: Ordinul 
Muncii cl. I-a, Ordinul „23 
August" cl. a Ill.a și Steaua 
R.P.R. cl. I-a și a II-a.

Academicianul Simion Stoi
lov a fost membru devotat al 
Partidului Muncitoresc Romîn 
și a muncit cu dragoste' pen. 
tru înfăptuirea politicii parti
dului de construire a socialis
mului, de dezvoltare a științei 
și culturii socialiste în Repu. 
blica Populară Romînă, de 
promovare a unor relații paș
nice între state.

Prin încetarea din viață a 
academicianului profesor doc
tor Simion Stoilov, pierdem 
un eminent om de știință și 
distins profesor, un luptător 
pentru democrație și socialism 
în patria noastră.

★

academicianului prof. dr. Si
mion Stoilov, membru în Pre
zidiul Academiei R.P.R., pre
ședintele Secției de științe 
matematice și fizice și direc
tor al Institutului de mate
matică din București al Aca
demiei R.P. Romîne, strălucit 
om de știință și patriot de
votat.

ințe matematice și fizice din 
R. P Romînă.

★
Comisia pentru organizarea 

funeraliilor acad. prof. dr. Si
mion Stoilov, anunță că sicriul 
cu corpul neînsuflețit al acad, 
prof. dr. Simion Stoilov va fi 
depus în aula Academiei R.P. 
Romîne, Calea Victoriei nr. 
125, joi 6 aprilie 1961.

Accesul publicului are loc 
joi 6 aprilie 1961, cu începere 
de la ora 10 a.m.

Ceremonia funebră va avea 
loc joi 6 aprilie 1961, orele 14$ 
în aula Academiei R. P. Ro
mîne, iar incinerarea se va 
face Ia ora 16 la Crematoriul 
„Cenușa",

la calitate
(Urmare din pag. I-a)

nală. După terminarea progra
mului, membrii brigăzii stu
diază cu ajutorul specialiștilor 
din depou, probleme legate de 
tehnologia metalelor și repa
rația locomotivelor cu ocazia 
spălărilor. Seara, pe mulți 
dintre ei printre care și Pe- 
trică Tudor. Valentin Scarlat. 
Andrei Căltnescu, ii întâlnești 
la cursul seral al Școlii medii 
nr. 1 din Tecuci.

Anul trecut brigada a rea
lizat 60.000 de lei economii și 
a executat numai lucrări de 
bună calitate. Scrisoarea con
tinuă, dar profesoara nu ci
tește mai departe. In colțul 
din stingă al „lucrării de con
trol" a scris calificativul 
„foarte bine', sub care, bine
înțeles, a semnat : ..Marea 
Fabricii'.

Urmează la rind scrisoarea 
tehnicianului Vîntilă Dan d* *n  
Mediaș.

Brigada lui Victor Zoltan 
de la „Vitrometan~ este foarte 
tînără. A luat ființă de cu- 
rind. Totuși in acest timp ea 
a reușit să dea produse de 
calitate superioară și mai ales 
să reducă cu mult procentul 
de rebut sub cel admis. In ul
timele luni rebutul a fost re
dus pină la 3,7 la sută, iar 
în primele 15 zile ale lunii fe
bruarie la 2,4 la sută. Pentru 
aceasta însă tinerii- sticlari au 
studiat neobosit, au căutat me. 
tode noi de muncă. In aceas
tă acțiune ajutorul comuniști
lor le-a fost deosebit de pre
țios. Pereții sticlelor făcute de 
ei sint acum uniformi, curați 

înveți de la colegii dumitale 
sîrguincioși ca Orosz Vasile, 
Vaier Naș. Andrei Nagy, Bo- 
dor Ion. care nu-și pierd vre
me fără rost, își organizează 
bine locul de muncă și-și în
grijesc mașinile. Pe dumnea
ta te las corigent. Să te pui 
pe învățătură. Leneșii n-au 
ce căuta printre noi. „Marca 
fabricii" n-a fost mulțumită 
de felul în care s-a prezentat 
secția la acest examen inopi
nat. A fost nevoită să dea 
multe calificative slabe lui 
Rețe Ion, Kocsa Ștefan, Niri 
Otto, Boboș Cornel și altora.

După „examen", în secție au 
avut loc discuții aprinse. „Cla
sa" se făcuse de rușine și asta 
nu convenea nimănui. Ei și-au 
propus chiar unele măsuri pe 
care să le ia deîndată : reor
ganizarea brigăzilor, maiștrii 
și tehnicienii să ajute îndea
proape unul sau mai mulți 
tineri, prima piesă să fie dată 
întotdeauna la control, fiecare 
tânăr să învețe, brigada să 
manifeste mai multă exigentă 
față de munca tuturor tineri
lor.

Rămîne de văzut cum 
prinde viață aceste 
propuse. Organizația 
are datoria să ajute 
proape aceste brigăzi 
ca în cadrul lor să nu existe 
nici un corigent.

vor 
măsuri 
U.T.M. 
îndea- 
pentru

și asta datorită inițiativei lua
tă de brigadă, aceea de a ve
rifica forma înainte de a in
tra în schimb. Tot înainte de 
a intra in schimb ei fac mo
delele din pasta de sticlă a 
cuptorului pentru a-și da sea
ma dacă forma se află în 
stare bună. Sticlarii cu expe
riență înaintată au fost invi
tați să le împărtășească din 
experiența lor. In întrecerea 
organizată in cinstea aniver
sării partidului, brigada lui 
Zoltan s-a angaja: să reducă 
rebutul pină Ia 1 la sută. In 
acest scop ei și-au propus să 
organizeze cit mai multe 
schimburi de experiență cu 
muncitorii fruntași să-și ridice 
necontenit calificarea lor pro
fesională. astfel incit să ob
țină la -Școala înaltei calită
ți*  numai note foarte bune.

După citera clipe profesoa
ra ia din maldărul de ..lucră
ri de control" :ncă una. E a 
funcționarului Gh. Xăstăses- 
cu din Borzești.

Scrisoarea vorbește despre 
munca brigăzii de vopsitori 

de comuRutul Ale- 
Tănăsescu. O con- 

pe lingă rezistență.

condusă 
xandru 
strucție, 
trebuie să aibă fi un aspect 
plăcut. Oricit s-ar strădui fie
rarii betoniști, zidarii, tim- 
plarii să rezolve acest lucru, 
nu vor reuși fără vopsitori. Ei 
sînt aceia care aleg și com
bină vopselele dind, clădirilor 
un aspect plăcut, tineresc. 
Brigada și-a propus ca nici o 
lucrare de a lor să nu fie res
pinsă de recepție. Acum ei lu
crează la finisarea laboratoru
lui central al marelui Combi
nat chimic de la Borzești. în
trecerea pentru calitate nu e 
organizată numai intre brigă
zi, ci chiar intre membrii bri
găzii. Fiecare tânăr este ani
mat de dorința de a executa 
numai lucrări de calitate su
perioară.

Mai sint încă multe aseme
nea „lucrări de control" pe 
tema calității, care vorbesc 
despre munca entuziastă a ti
nerilor muncitori din brigăzile 
de producție.

Printre ele se numără și cea 
a tovarășului Stan Vîrtan, 
activist al Comitetului raional 
U.T.M. Sighișoara, care anali
zează munca brigăzii de țesă
toare de la întreprinderea „6 
Martie" din Sighișoara con
dusă de tinăra Elena Wolf, a 
tractoristului Marin Silvestru 
care scrie despre eforturile 
brigăzii de la sonda 310 D. B., 
din care face și el parte, pen
tru efectuarea unui foraj de 
calitate superioară, a electri
cianului Paul Toporaș de la 
Șantierul naval „1 Mai“ din 
Brăila, a lăcătușului Vasile 
Zăvadă de la Fabrica „Ma- 
gheru" din Topleț-Orșova și 
multe altele pe care „Marca 
Fabricii" le-a studiat și bine
înțeles s-a bucurat de calita
tea acestor lucrări, cărora le-a 
dat calificativul „foarte bine".

Prezidiul Academiei R. P. Romîne 
Ministerul Invățămîntului și Culturii 

Secția de Științe Matematice și Fizice a Academiei 
R. P. Romîne 

Societatea de Științe Matematice și Fizice din 
R. P. Romînă 

Institutul de Matematică al Academiei R. P. Romine 
Facultatea de Matematică și Fizică a Universității 

„C. I. Parhon"

sport Dinamo 
marți seara re

de baschet:

In sala de 
s-a desfășurat 
turul m®cittâui 
C.C.A. — Spartak Praga So- 
kolovo din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campio. 
nilor europeni". Ca și în me
ciul revanșă cu Virtus Bolog
na, baschetbaliștii bucureș- 
teni au jucat cu mult elan 
obținînd o meritată victorie 
cu scorul de 65—47 (34—24).

In urma acestei frumoase 
victorii echipa C.C.A. s-a ca
lificat în semifinalele com
petiției datorită unui coș.ave- 
raj superior.

In turneul U.E.F.A.

Marți în oralul Coimbra din 
nordul Portugaliei echipa se
lecționată de juniori a R. P. 
Romine a susținut ultimul 
meci din preliminariile tur
neului de fotbal U.E.F.A. întîl- 
nind echipa Belgiei. Tinerii 
fotbaliști romîni au obținut 

victoria cu scorul de 1—0 (0—0). t

Marți 4 aprilie a.c. preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romî
ne, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit în audiență pe minis

0 delegație a Partidului Muncitoresc Romîn
a plecat

Marți dimineața a părăsit 
Capitala, plecînd în India, de
legația Partidului Muncitoresc 
Romîn, care va participa la 
cel de-al VI-lea Congres al 
Partidului Comunist din In
dia.

Dip delegație fac parte to
varășii Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.M.R. și Constan-

Informații
Cu prilejul celei de-a 16-a 

aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist, la 
„Librăria noastră" nr. 17 din 
B-dul Magheru a fost amena
jată o vitrină cu cărți literare, 
științifice, de artă și pentru 
copii, din R. P. Ungară. Sînt 
expuse, de asemenea, cărți de 
autori maghiari în traducere 
românească.

★
De cîteva zile se află în 

țara noastră, la invitația So
cietății pentru răspândirea 
științei și culturii, oaspetele 
sovietic I. D. Konozenko, doc
tor în științe tehnice, șef de 
secție la Institutul de fizică 
al Academiei de Științe din 
R.S.S. Ucraineană, delegat ai 
Societății unionale pentru 
răspîndirea cunoștințelor po
litice și științifice din U.R.S.S.

| SIM1ON STOILOV
în ziua de 4 aprilie a.c., s-a 

stins din viață academicianul 
profesor doctor Simion Stoi- 
lov, maestru recunoscut al 
școlii noastre matematice și 
conducător de frunte al cer
cetării științifice din domeniul 
matematicii, fruntaș de sea
mă al vieții publice din R.P. 
Română.

Născut la 2 septembrie 1887 
în orașul București, academi
cianul Simian Stoilov și-a 
făcut studiile universitare la 
Facultatea de științe din Pa
ris. Având o pregătire aleasă 
și dotat cu deosebite calități 
de cercetător, își începe ac
tivitatea științifică în anul 
1914 în teoria ecuațiilor cu 
derivate parțiale, susținin- 
du-și apoi în mod strălucit 
teza de doctorat. Reîntors în 
țară, timp de peste 45 de ani, 
academicianul Simion Stoilov 
activează în învățământul su
perior formând o pleiadă de 
matematicieni valoroși.

Docent, conferențiar, profe
sor, șef de catedră, Simion 
Stoilov a transmis studenților 
odată cu cunoștințele sale 
vaste și exemplul unei vieți 
dedicate muncii și progresu
lui societății în care a trăit, 
pasiunea pentru știință și a- 
tașamentul față de popor.

Prodigioasa activitate știin
țifică a academicianului Si
mion Stoilov a contribuit la 
îmbogățirea tezaurului știin
țific al patriei, la întărirea 
prestigiului țării noastre peste 
hotare. înzestrat cu o inteli
gență pătrunzătoare, talentat 
și muncitor el a publicat un 
mare număr de lucrări ori
ginale de înalt nivel științific, 
devenite astăzi clasice ; crea
ția sa privește în special 
teoria funcțiilor analitice de o 
variabilă complexă, domeniu 
modem în care a obținut re
zultate fundamentale, defini
tive, de rară eleganță prin 
însăși natura conceptelor in
troduse. Este autorul a nu
meroase cursuri universitare 
de înalt nivel și ținută știin
țifică, și al tratatului „Teoria 
funcțiilor de o variabilă com
plexă", în două volume, dis
tins cu Premiul de Stat 
d. I-a. Ideile lui sînt azi larg 
utilizate de către toți mate
maticienii romîni și străini 
care fac cercetări în acest do
meniu.

în cadrul Academiei R. P. 
Romîne, academicianul Simion 
Stoilov a organizat cercetarea 
matematică din țara noastră, 
luptând totodată pentru orien
tarea muncii cercetătorilor în 
lumina concepției materialist 
dialectice. A fost membru 
în Prezidiul Academiei R.P.

★

Prezidiul Academiei Repu
blicii Populare Romîne, Mi
nisterul Invățămîntului și Cul
turii, Societatea de Științe Ma
tematice și Fizice din R. P. 
Romînă, Rectoratul Universi
tății „C. I. Parhon" din Bucu
rești anunță cu profundă du
rere încetarea din viață a

Organizarea funeraliilor academicianului 
prof. dr. Simion Stoilov

Pentru organizarea funera
liilor acad. prof. dr. Simion 
Stoilov s-a constituit o comisie 
compusă din : acad. Ilie Mur- 
gulescu, ministrul Învățămîn- 
tului și Culturii, acad. prof, 
dr. Horia Hulubei, membru al 
Prezidiului Academiei Repu
blicii Populare Romîne, acad, 
prof. dr. Miron Nicolescu, 
prof. dr. Valeriu Novacu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P, Romîne, secre
tar științific al Academiei 
R. P. Romîne, prof. Caius Ia- 
cob, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, vice
președinte al Societății de ști. 

trul Elveției la București, 
Pierre-Fransois Brugger. în 
legătură cu plecarea sa defi
nitivă din Republica Populară 
Romînă.

în India
tin Lăzărescu, membru «u- 
pleant al C.C. al P.M.R.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, membrii delegației 
au fost conduși de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, membru ai 
Biroului Politic al C.C. ăl 
P.M.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Dr, I. D. Konozenko a fă
cut vizite la Institutul de fizi
că atomică al Academiei R. P. 
Romîne, la Institutul de cer
cetări electrotehnice și la 
Institutul politehnic din Ca
pitală și. s-a întâlnit cu spe
cialiști. din țara noastră în 
domeniul semiconductorilor.

★
Ansamblul de Stat „Bale

tul pe ghiață" din Moscova a 
început marți seara în sala 
Sporturilor „Floreasca" seria 
spectacolelor pe care le pre. 
zintă în Capitală.

Bucureștenii au aplaudat în 
repetate rînduri măiestria ti
nerilor artiști sovietici, ficin- 
du-le o caldă manifestare de 
prietenie.

(Agerpres)



Una din uzinele cunoscute din Praga produce motoare de nave 
de tip „ă L35p‘‘, Fotografia noastră reprezintă un grup de ti
neri mtsnc'torj cu o înalta calificare în timpul ultimei operații 

de verificare a unuia din aceste motoare.

Foto GȚ.K. = PRAGA

Sărbătorirea aniversării 
eliberării Ungariei

BUDAPESTA 4 (Agerpres).
- La 3 aprilie, la budapesta 
a avut loc o ședință festivă 
consacrată celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Ungariei. 
Participanții la ședință au 
întâmpinat țu căldură apariția 
în sală a lui Janos Kadar, Fe
renc Munnich, Istvan Dobi și 
a celorlalți conducători ai 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar și ai guvernului re
voluționar muncitoresc țără
nesc ungar, a membrilor dele
gației Uniunii Sovietice în 
frunte cu A. P. Kirilenko; 
membru supleant al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S.

Bela Biszku, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., a prezentat raportul 
consacrat celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Ungariei.

El a arătat că după elibe
rare, în viața poporului un
gar au avut loc schimbări de 
importanță istorică. Poporul 
nostru, a subliniat raportorul, 
a cucerit puterea, a reorgani
zat economia națională și 
continuă să ducă o luptă re
voluționară pentru victoria de. 
plină a socialismului.

Analizînd politica externă a 
Republicii Populare Ungare, 
Bela Biszku a arătat că R. P. 
Ungară a luptat totdeauna în 
mod consecvent și va conti
nua să lupte pentru pace, 
■pentru coexistența pașnică a 
celor două sisteme mondiale.

In încheiere, Bela Biszku a 
rostit cuvinte de salut în cin. 
stea Zilei eliberării Ungariei,

----- e-----

Succesul expoziției 
de arta populară 

romînească 
de la Bristol

LONDRA 4 (Agerpres). — 
La Muzeul Municipal din 
Bristol a fost deschisă recent o 
expoziție de artă populară ro
mînească sub auspiciile Birou
lui englez de expoziții de artă 
și I.R.R.C.S.

Expoziția a stârnit un viu 
interes în rîndul vizitatorilor.

Ziarul „British Evening 
Post44 apreciază elogios obiec
tele de artă populară romî
nească expuse.

a prieteniei indestructibile 
ungaro-sovietice și a unității 
lagărului socialist.

A rostit apoi o cuvîntare 
A. P. Kirilenko, membru su
pleant al Prezidiului C.C. al 
P.’C.U.S., conducătorul dele
gației sovietice.

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
— La 4 aprilie, cu prilejul marii 
sărbători naționale a Ungariei, — 
cea de-a 16-a aniversare a elibe
rării țării de sub ocupația hitle- 
ristă de către Armata Sovietică; 
la Budapesta a avut Ioc parada 
militară pe bulevardul Gyorgy 
Dozsa— locul tradițional al pară- 
zilor — care a fost împodobit 
de sărbătoare.

în tribunele ridicate pe ambele 
părți ale bulevardului se aflau 
zeci de mii de oameni ai muncii 
din Budapesta. în tribuna prin
cipală au luat loc Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Istvan Dobi, președintele Consi
liului prezidențial al Republicii 
Populare Ungare, Ferenc Mun- 
nich, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc țărănesc 
ungar, membrii Biroului Politic 
și ai C.C. al P.M.S.U, Tot aici 
se aflau membrii delegației so
vietice care iau parte la festivi
tăți.

MOSCOVA. - La invitația 
lui N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., la 4 aprilie a sosit 
Ia Moscova împreună cu soția 
primul ministru al Afganista
nului, Sardar Muhamed Daud, 
însoțit de Abdulhai Aziz, loc
țiitor al ministrului Planifi
cării.

GENEVA — La 4 aprilie la 
Geneva a avut loc sub preșe
dinția delegatului american o 
nouă ședință a conferinței ce
lor trei puteri cu privire la 
încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. După ședință 
a fost dat publicității un co
municat în care se arată că 
s-a continuat discutarea docu
mentelor prezentate spre exa
minare conferinței.

Marea demonstrație 
de pe străzile Seulului

Steagul O.N.U. acoperă în Congo 
acțiunile colonialiste

- Cuvîntarea reprezentantului R. P« Romine, Silviu Brucan —
NEW YORK 4. — Trimisul 

special al Agerpres transmite : 
Luând cuvântul în ședința din 
dimineața zilei de 3 aprilie a 
Adunării Generale a O.N.U., 
consacrată cheltuielilor pentru 
operațiunile O.N.U. în Congo, 
șeful misiunii permanente a 
R. P. Române la O.N.U., Sil
viu Brucan, a subliniat: Du
pă părerea delegației române, 
cererea de a se autoriza chel
tuirea a aproximativ opt mi
lioane dolari pe lună în Con
go, este deja un angajament 
ferm și din moment ce este 
vorba de bani, este un anga
jament de la care nu mai poți 
da înapoi.

Adunării i se cere să apro
be acest buget fără a fi exami
nat în prealabil nici bazele lui 
juridice și nici prevederile lui. 
Aceasta înseamnă a semna nu 
numai un cec in alb; ci un cec 
in orb.

Delegația română se opune 
cu hotărâre atît conținutului 
proiectului de rezoluție, cit și 
acestei proceduri grăbite, fără 
precedent.

Poziția guvernului R. P. Ro
mine, în legătură cu finanța
rea operațiunii O.N.U., decurge 
din poziția sa privitoare la o- 
perațiune însăși.

Pe scurt, această operați
une, a cărei menire era să a- 
sigure independența și inte
gritatea teritorială a acestui 
nou stat african, s-a transfor
mat într-o acțiune colonialistă, 
care a dus la distrugerea atît 
a independenței cât și integri
tății teritoriale a acestei repu
blici.

Măsurile întreprinse în Con
go în prezent nu sânt nimic

Vizita delegației Academiei R. P. Romîne 
în U. R. S. S.

MOSCOVA 4—Corespondentul 
Agerpres transmite: în ctlrsul 
zilei de marți delegația Acade
miei R. P. Romine, condusă de 
acad. Atanase Joja, președintele 
Academiei 1R. P. Romîne, care 
se află într-o vizită in Uniunea 
Sovietică, a fost primită de 
Alexandr Nesmeianov, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.SS.

Delegația Academiei R. P. Ro
mine a fost însoțită de N. Cuină,

np xr.urtm Wfik Pe scurt
NEW YORK. — Consiliul 

Economic și Social al O.N.U. 
a dat publicității la 3 aprilie 
un raport în care arată că 
populația globului va fi în ia
nuarie 1962 de circa 3 miliar
de locuitori. Raportul subli
niază, de asemenea, că în fie
care an populația Pământului 
crește cu 45 până la 55 milioa
ne de oameni, ceea ce repre
zintă un spor anual de 2 la 
sută.

PARIS. — Agenția France 
Presse transmite că în ziua 
de 4 aprilie la primul etaj al 
clădirii Bursei de valori din 
Paris a explodat o bombă. 
Douăsprezece persoane au fost 
rănite.

După cum arată AFP, ex
plozia de la Bursa de valori 
din Paris face parte dintr-un 

altceva decât ultimele retușâri 
aduse vechiului plan belgian 
de creare a unei federații dez
binate, a cărei esență este'îm
părțirea și dezmembrarea 
Congoului în bucăți, pe care 
stăpânii colonialiști să le poată 
domina mai ușor. Cu alte cu
vinte, tot ceea ce colonialiștii 
belgieni n-au reușit să obțină 
la conferința mesei rotunde de 
la Bruxelles, datorită puterni
cei opoziții a lui Patrice Lu
mumba, sînt pe cale să obțină 
acum datorită operațiunii 
O.N.U.

Recent, S.U.A. au dezvăluit 
că sprijină crearea unei fede
rații în Congo, ceea ce în
seamnă că Comandamentul 
O.N.U. va îndeplini exact po
runca.

Guvernul belgian nici nu se 
străduiește să ascundă satis
facția pe care o resimte în ur
ma obținerii unui astfel de re
zultat. Potrivit unei declarații 
făcute de ministrul de Exter
ne al Belgiei în legătură cu 
conferința de la Tananarive, 
acest rezultat „este întrutotul 
conform politicii pe care am 
urmărit-o cu stăruință pînă a- 
cum“.

Da, domnilor, adevărul în
spăimântător este că rezultatul 
operațiunii O.N.U. în Congo 
concordă întrutotul cu politica 
pe care colonialiștii au urmă
rit-o cu stăruință.

Dacă în legătură cu diferi
tele aspecte ale situației din 
Congo pot exista păreri dife
rise, faptul că colonialiștii bel
gieni au Obținut ceea ce au 
vrut, este indiscutabil.

Să luăm spre exemplu ulti
mul eveniment care a avut loc

ambasadorul R. P. Romîne la 
Moscova.

între savanții sovietici și ro- 
mîni a avut loc o convorbire 
cordială,

Iricepind de miercuri, membrii 
delegației oamenilor de știință 
romîni vor vizita la Moscova 
institutele științifice ale Acade
miei de Științe a U.R.Ș.S., iar 
apoi vor face o vizită la Lenin
grad și Kiev.

lanț de atentate comise in ul
tima vreme în metropolă de 
către uitracolonialiști.

BAMAKO. — La 2 aprilie, 
Modibo Keita, președintele Re
publicii Mali, a inaugurat la 
Bamako, capitala Republicii, ■*-  
piața Patrice Lumumba.

GENEVA - La 4 aprilie in 
Palatul Națiunilor din Geneva 
s-a deschis sesiunea Uniunii 
interparlamentare. R. P. Ro
mână este reprezentată la se
siune prin delegația grupului 
național romîn al Uniunii 
interparlamentare alcătuită din 
acad. M. Ralea, președintele 
Comitetului de conducere al 
grupului național romîn al 
Uniunii interparlamentare A. 
Breitenhofer și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu — membri ai ' 
Consiliului de conducere. 

în Congo. Legiunea străină a 
lui Moise Chom.be din Katan
ga, care este o bandă militară 
înjghebată din mercenari, con
dusă de ofițeri belgieni, sud- 
șfricani și francezi, uniți în 
ura lor împotriva africanilor, 
a lansat un atac sălbatic îm
potriva orașului Manono, cen
trul tribului Baluba, considerat 
chiar de comandamentul 
O.N.U. ca fiind împotriva re
gimului marionetă belgian con
dus de Chombe.

Imaginați-vâ, domnilor : în 
centrul Africii, într-un stat 
nou, independent, sub steagul 
O.N.U.; asasinii cei mai fe
roci, specializați în masacra
rea în masă a africanilor, au 
dezlănțuit un atac împotriva 
populației băștinașe pentru 
simplul motiv că ea se opune 
jugului colonial!

Pentru ce mai votăm atunci 
rezoluții împotriva colonialis
mului, pentru ce votăm rezo
luții privitoare la Congo, dacă 
asemenea lucruri se întîmplă 
chiar sub steagul O.N.U. ?

în încheiere, S. Brucan a 
subliniat că evenimentele care 
au avut loc recent în Congo, 
confirmă încă o dată justețea 
hotărârii R. P. Romine de a se 
disocia cit mai categoric posi
bil de această acțiune colo
nialistă deghizată.

De ce a fost 
trimis în Algeria 

tînărul 
Alban Liechti

Ziarele franceze' anun
ță cu indignare că 
tînărul soldat fran

cez, Alban Liechti, pus re
cent în libertate după cinci 
ani de închisoare, a fost 
trimis direct în Algeria, 
fără să i se permită măcar 
să.și revadă familia. Lie
chti fusese condamnat pen
tru opoziția sa față de 
războiul din Algeria și pen
tru atitudinea sa curajoasă 
în favoarea tratativelor cu 
reprezentanții poporului al- 
gerian.

Ziarul „Liberation" pre
cizează că Liechti a fost 
repartizat imediat la sosi
rea sa în Algeria direct la 
o companie operațională 
formată numai din soldați 
care au suferit diferite 
condamnări penale și care 
de fapt este o companie 
disciplinară. „Scopul aces
tei detașări a Iui Liechti la 
compania operațională, 
scrie „Liberation", este de 
a.l forța să participe la un 
război pe care îl condam- 
_X‘C na .

Lipsă acută de cadre didactice 
în Anglia

In Anglia se re.
simte o lipsă 
acută de ca

dre didactice, a de
clarat Ronald Go
uld, secretar gene
ral al Sindicatului 
național al profeso
rilor din Anglia, la 
Brighton, la confe
rința anuală a aces

tui sindicat. Pentru 
a se reduce numă
rul elevilor din să
lile de clasă pînă la 
norma stabilită, a 
spus Gould, sînt ne
cesari actualmente 
60.000 de profesori.

Gould a amintit 
că aicum cinci ani

NEW YORK 4 (Agerpres). 
In legătură cu manifestațiile 
care au avut ioc în Coreea de 
sud împotriva legii speciale" 
și împotriva legii cu privire la 
controlul asupra demonstrați
ilor, revista americană New
sweek" a publicat o corespon
dență din Seul în care se ara
tă că „peste 300 de studenți in 
fruntea unei mulțimi de 5.000 
persoane au demonstrat pe 
străzile Seulului purtind torțe 
și ștrigînd: ,,Dați-ne pline și 
de lucru".

Corespondentul american re- 
ferindu-se la reprimarea de
monstranților relata că „poli
tia a mobilizat întăriri și a 
format un puternic cordon în 
fața reședinței primului minis
tru. Poliția a folosit bombe 
lacrimogene și bastoane de 
cauciuc pentru a-i împrăștia

Poporul laoțian aprobă propunerile 
guvernului sovietic

HANOI 4 (Agerpres). — Pro
punerile Uniunii Sovietice în
dreptate spre rezolvarea pe 
cale pașnică a problemei lao- 

-țiene corespund în întregime 
aspirațiilor și năzuințelor po
porului laoțian, a declarat 
prințul Sufanuvong, președin. 
tele C.C. al partidului Neo 
Lao Haksat, într-o cuvîntare 
radiodifuzată.

In numele partidului și al

Guvernul R. P. Chineze sprijină activ 
propunerile U. R. S. S.

PEKIN 4 (Agerpres). — Pro
blema laoțiană trebuie să fie re
zolvată pe cale pașnică în baza 
acordurilor de la Geneva — a de
clarat la 4 aprilie Iiu Din-I, vi
cepreședinte al Comitetului per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină. Luînd cuvîntul la recep
ția de la ambasada Republicii 
Populare Ungare, Lu Din-I a 
subliniat că in nota sa adresată 
guvernului Marii Britanii în pro
blema Laosului guvernul sovietic 
a formulat propuneri rezonabile 
îndreptate spre rezolvarea pașni
că a problemei laoțiene. Propu
nerile guvernului sovietic, a spus

Nemulțumire în Cambodgia față de atitudinea 
puterilor occidentale

PNOM-PENH 4 (Agerpres). 
— In rindurile opiniei publice 
cambodgiene știrile că pu
terile occidentale stăruie pen
tru convocarea conferinței 
internaționale pentru Laos la 
Delhi sau Geneva, și nu la 
Pnom-Penh, au provocat o ex
plozie de nemulțumiri. 'Această 
poziție a Occidentului, subli
niază într-un articol de fond 
ziarul „Depeche du Cambod- 
ge“ constituie o desconsiderare 

guvernul promisese 
că anul Următor va 
reprezenta un punct 
de cotitură în do
meniul învățămîn. 
tului. Or, a spus el; 
sîntem deja în 1961# 
„dar era progresu
lui rapid nu a în
ceput încă".

pe demonstranții care au ri
postat cu pietre".

încăierările de pe străzile 
Seulului relevă revista, au 
constituit aproape o repetare 
a ciocnirilor studențești care 
au răsturnat regimul lui Li 
Sin Man exact acum un an 
de zile. Mulțimea a protestat 
de asemenea împotriva inten
ției guvernului de a impune 
noi legi antidemocratice, chiar 
mai drastice decît acelea care 
au fost folosite de Li Sîn Man.

Coreea de sud, arată revis
ta americană, a intrat în pe
rioada „foamei de primăvară" 
care durează pînă în luna iu
lie la strîngerea noii recolte.

In concluzie „Newsweek" 
își exprimă temerea că actua
lul guvern nu va putea face 
față situației.

întregului popor salut căldu
ros inițiativa de pace a gu
vernului sovietic, bunăvoința 
lui.

Sufanuvong a declarat în 
continuare, că el sprijină în 
întregime propunerea guver
nului sovietic de a se convoca 
la începutul lunii aprilie în 
capitala Cambodgiei o confe
rință internațională, precum 
și propunerea privind înceta-

el, corespund atît intereselor 
păcii în întreaga lume, cît și in
tereselor poporului laoțian. Gu
vernul R. P. Chineze și poporul 
chinez sprijină activ propunerile 
Uniunii Sovietice.

Dacă țările occidentale nă
zuiesc în mod sincer spre regle
mentarea pașnică a problemei 
laoțiene, a spus Lu Din-I atunci 
ele nu au nici un temei să obiec
teze împotriva propunerilor gu
vernului sovietic privind convo
carea cît mai grabnică a unei 
conferințe lărgite de tipul celei 
de la Geneva — cheia spre re
glementarea pașnică a problemei 
laoțiene.

inadmisibilă față de Combod- 
gia. In ciuda afirmațiilor pro
pagandei lor Statele Unite și 
Anglia au adoptat întotdeauna 
față de națiunile mici o poli
tică discriminatorie.

„Exprimăm, se spune în ar
ticol, recunoștința noastră 
Uniunii Sovietice, care din 
momentul izbucnirii crizei La
oțiene, a sprijinit mereu pro
punerea prințului Norodom 
Sianuk și a indicat Pnom- 
Penhul ca loc pentru confe
rința internațională pentru 
Laos. Considerăm că propu
nerea sovietică este cea mai 
rezonabilă".

Comentatorul postului de 
radio Pnom-Penh a declarat: 
Se pune întrebarea de ce Ge
neva trebuie să fie locul unde 
să se rezolve problemele Asi
ei? A trecut timpul cînd Eu
ropa asuprea Asia și cînd des
tinele popoarelor Asiei se ho
tărau în marile capitale ale 
Occidentului. Au trecut timpu
rile cînd țările Asiei trebuiau 
să se supună imperialismului 
englez sau american.

Schimb de vizite 
între N. S. Hrușcov 

și președintele 
Republicii Mali

MOSCOVA 4 (Agerpres). - 
TASS transmite : Nikita Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a ac
ceptat invitația președintelui 
guvernului Republicii Mali, 
Modibo Keita, de a face o vi. 
zită oficială în Republica Mali, 
în timpul apropiatei sale că
lătorii prin unele țări din 
Africa.

La rîndul său Modibo Keita 
a acceptat invitația lui Nikita 
Hrușciov și Leonid Brejnev de 
a face o vizită oficială în U- 
niunea Sovietică la o dată 
care-'i va conveni.

Părțile au căzut de acord ca 
datele apropiatelor vizite să 
fie stabilite de comun acord 
pe cale diplomatică.

Părțile și-au exprimat con
vingerea că apropiatul schimb 
de vizite dintre Hrușciov și 
Keita va contribui la dezvol. 
tarea și întărirea continuă a 
relațiilor de prietenie dintre 
U.R.S.S. și Republica Mali.

rea operațiunilor militare în 
Laos. în ce-1 privește, a apus 
Sufanuvong, partidul Neo Lao 
Haksat este gata să participe 
la tratative privind încetarea 
focului în Laos.

în propunerile sovietice, a 
arătat Sufanuvong, sînt expu
se măsuri concrete și dare 
privind lichidarea crizei din 
Laos.

Sufanuvong a chemat po
porul și. armata Laosului, să 
nu slăbească vigilența în fața 
uneltirilor agresive ale duș
manilor, să.și întărească și 
mai mult rîndurile și vigilen
ța, să consolideze succesele 
obținute, să lupte fără a-și 
cruța forțele pentru un Laos 
iubitor de pace, unit și pros
per. •

★
XIENG KUANG 4 (Ager

pres). — „Laosul vrea să fie 
neutru, el nu va intra în 
Pactul țărilor Asiei de Sud- 
Est (S.E.A.T.O.) și nu se află 
„sub ocrotirea11 acestui bloc. 
Iată de ce recenta examina
re a problemei laoțiene în 
S.E.A.T.O. a fost ilegală", a 
subliniat Quinim Folsena, mi
nistru în guvernul legal al 
Laosului în declarația trans
misă de postul de radio „Vo
cea Laosului44.

Noi dovezi 
ale intervenției S.U.Ă. 

în Laos
NEW YORK 4 (Agerpres). - 

Cinci noi elicoptere, din cele 
16 predate de Statele Unite re
belilor laoțieni, au efectuat la 
3 aprilie primul zbor spre re
giunea „liniei frontului" din 
Laos. Probabil, relatează cores
pondentul din Vientiane al a- 
genției United Press Interna
tional, că ele au transportat 
muniții trupelor lui Fumi No- 
savan-Boun Oum, aflate în 
situație grea în regiunea Tha- 
Thom.

După cum relatează cores
pondentul, elicopterele erau 
pilotate de piloți americani, 
îmbrăcați civil. Cele cinci noi 
elicoptere au fost însoțite de 
alte patru, care au mai zburat 
în această regiune.

După cum se relatează din 
surse informate, noile elicop
tere își vor avea baza la 
Udon (Tailanda); la o distanță 
de aproximativ 50 de mile de 
Vientiane.

Tineri care suferă și luptă...
Ne vorbește Carlos Gil, reprezentant 

al tineretului din Columbia

4
m privit harta din 
agenda de buzunar. 
De la poalele Carpa- 
ților pînă în Colum
bia mîngîiată de bri
za Pacificului sînt 
multe mii de kilome
tri. Drum nesfîrșit 

parcă. Drumul acesta l-a par
curs tînărul slăbuț, nu ~ prea 
înalt, alături de care mă aflu 
în holul hotelului „Athenee 
Palace". 11 ascult vorbind. Cu
vintele par țesute' într-o me
lodie încîntătoare. Dar brusc 
vocea calmă capătă neaștepta
te accente de energie, devine 
gravă.

Carlos Gil, reprezentant al 
tineretului columbian, abia a 
terminat de străbătut un iti
nerar bucureștean. La braț cu 
primăvara, a parcurs orașul 
ce-i era necunoscut pînă mai 
ieri și care acum i-a devenit 
nespus de drag.

— Aveți o capitală minuna
tă — 'ține să spună. O capitală 
minunată a unei țări minu
nate...

Dar întrebările reporterului 
îl readuc pe Carlos Gil pe me
leagurile natale. Surîsul a dis
părut. Chipul i-a căpătat o 
nebănuită severitate.

Poporul Columbiei are de 
făcut față unei situații pline 
de dificultăți. Dictatura mili
tară a fost răsturnată de câți
va ani dar poporul meu nu 
se bucură de reale drepturi 
democratice, Represiunile îm
potriva forțelor patriotice se 
înmulțesc. In același timp, 
presiunile S.U.A. devin din ce 
in ce mai fățișe încercîndsă 
provoace sugrumarea mișcării 
democratice. Coaliția forțelor 
reacționare își propune să îm
pingă Columbia pe drumul 

nefast al regimurilor antipopu
lare, înfeudate Washingtonu
lui. Lupta pentru democrație, 
împotriva imperialismului a- 
trage de aceea pături din ce in 
ce mai largi ale poporului co
lumbian. Pînă și în rîndul 
partidelor reacționare — con
servator și liberal —se mani
festă semne de descompunere.
,— Cum reacționează tinere
tul în fața problemelor com
plexe din Columbia ?

— Luările de poziție ale ge
nerației tinere prezintă un in
teres deosebit. O mare parte a 
tineretului se pronunță împo- 

. triva măsurilor antidemocra
tice. Chiar tineretul liberal își 
manifestă opoziția față de po
litica guvernamentală. Tinerii 
liberali își exprimă simpatia 
față de revoluția cubană și în 
această privință au luat parte 
la acțiuni comune cu tineretul 
comunist și tineretul din ce
lelalte organizații democrati
ce. Vreau de asemenea să a- 
mintesc că toate organizațiile 
de tineret din Columbia — in
clusiv o fracțiune conservatoa
re — se pronunță în sprijinul 
poporului cuban și al revolu
ției sale. Consider acest fapt 
simptomatic pentru starea de 
spirit din țara noastră. De alt
fel, recent cercurile conducă
toare americane au încercat să 
determine Columbia să rupă 
relațiile diplomatice cu Cuba 
iar președintele nostru a pro
mis că va îndeplini cerința a- 
mericană. Indignarea populară 
s-a manifestat însă cu aseme
nea forță incit senatul a adop
tat o rezoluție ce cerea menți
nerea relațiilor cu eroica 
Cubă. în primele rânduri ale 
manifestanților se aflau atunci 
numeroși tineri.

Carlos Gil ne evocă în ci- 
teva cuvinte trăsăturile peisa
jului țării sale — munții aco- 
periți cu zăpezi veșnice, sa
vane și jungle.

Dar tabloul social este însă 
sumbru. Venitul național în 
Columbia este pe cap de lo
cuitor — de zece ori mai mic 
decît în S.U.A. Tara prezintă 
imaginea unei dezolante îna
poieri.

— Pentru cei ce muncesc 
viața-i grea — povestește tină- 
rul nostru interlocutor. Pentru 
cei tineri viața este și mai 
grea, și mai aspră. Tinerii se 
lovesc de cumplitele discrimi
nări ce fac ca la o muncă e- 
gală ca timp și calificare să 
primească un salariu mai mic. * 
Să vă dau un exemplu. Un 
zidar virstnic primește 300 pe
sos pe lună. Salariul unui ti- 
năr este mai mic cu o treime. 
Nu este insă totul. Tînărul nu 
are drept la contract de mun
că, deci nu are drept la asi
gurare socială, la asistență 
medicală, la material de pro
tecție. Iar lucrul cel mai cum
plit — el este primul aruncat 
în stradă cînd bîntuie șoma
jul. 200.000 de șomeri perma- 
nenți există în orașele noas
tre. Cifra este enormă deoa
rece in Columbia avem o in
dustrie foarte puțin dezvolta
tă. 20 Ia sută din șomeri sînt 
tineri. Tineri fără nici o pers
pectivă, fără nici o speranță...

— Dar la sate cum trăiesc 
tinerii ?

— Peste 80 la sută din ță
rani nu au pămînt. 42 Ia sută 
din populație trăiește în bezna 
neștiinței de carte. Cifrele a- 
cestea cred că zugrăvesc tra
gedia țărănimii noastre. Lupta 
pentru pămînt se desfășoară

Aspect de la o puternică

cu o forță extraordinară. In 
multe locuri, in timpul dicta
turii, țăranii sătui de suferin
țe au pus mina pe arme și au 
organizat o mișcare de parti
zani. Dictatura a fost înlătu
rată dar lupta continuă. Ță
rănimea noastră, sprijinită de 
clasa muncitoare, cere o re
formă agrară reală. Guvernul 
este neliniștit de starea de spi
rit a țărănimii și încearcă să 
liniștească pe locuitorii sate
lor promițîndu-le pămînt. Insă 
pămînt... nearabil. Vreau să a- 
mintesc că mari întinderi de 
pămînt se găsesc in posesiu
nea monopolurilor americane.

Carlos Gil, continuă . firul 
gîndurilor.

— în viața satelor este o 
mare agitație. Țăranii ocupă 
deseori pămintul moșierilor, 
luptă cu autoritățile, organi
zează mari manifestații. Lupta 
agrară este strâns legată de 
lupta antiimperialistă. Tinerii 
țărani dovedesc multă hotărî- 
re în acțiunile pe care le în
treprind. Pături tot mai largi 
ale țărănimii își dau insă 
seama de necesitatea alianței 
cu clasa muncitoare ca o che
zășie a victoriei. In ultima 
vreme au fost organizate două 

demonstrație populară 

întâlniri pe scară națională ale 
tineretului muncitoresc și ță
rănesc. Ultima a avut Ioc in 
ianuarie 1961. Ele au exprimat 
dorința de luptă comună a ti
nerilor muncitori și țărani 
pentru o viață mai bună. Au
toritățile răspund prin mă
suri represive, prin organiza
rea de acțiuni provocatoare și 
nu se dau înlături de la cri
me din cele mai odioase.

— Care este situația studen- 
țimii ?

— Am amintit marele nu
măr de analfabeți. Drumul 
spre învățătură este presărat 
cu nenumărate obstacole pen
tru tînărul ce aparține pături
lor sărace. La intrarea în uni
versitate el se lovește de ^exa
menul psihologic", menit să 
descopere orientarea politică a 
studentului și să elimine pe 
cei cu vederi progresiste. 
Taxele sînt o barieră de ne
trecut pentru cei ce nu sînt 
fii de bogătași. Viitorul stu
dent trebuie să ofere garanții 
că va putea plăti taxele. Pen
tru voi, care trăiți intr-o țară 
socialistă, toate acestea par de 
neînchipuit, dar din nefericire 
ele sânt o tragică realitate in 
Columbia...

din Columbia.

Carlos Gil îmi arată câteva 
fotografii și mai mtilte publi
cații. Fotografiile înfățișau 
mulțimi de oameni pe străzile 
Bogatei la o manifestație a 
forțelor democratice. Publi
cațiile, de format mic, trase la 
șapirograf în puține exem
plare, vorbeau despre curajul 
și abnegația tinerilor patrioți 
ai acestei țări îndepărtate.

— Lupta este grea, dar hotă- 
rirea noastră de a învinge este 
de neclintit...

Tînărul sud-american ne 
mărturisește că se întoarce pe 
meleagurile sale îmbărbătat de 
cele văzute în România socia
listă.

— M-au uimit bucuria de 
viață a tineretului vostru, con
dițiile în care el se dezvoltă, 
perspectivele pe care le are. 
Este un tineret fericit. Și pe 
bună dreptate el vădește un 
nemărginit atașament față de 
cauza socialismului. I-am cu
noscut pe tineri în mai multe 
orașe și sate ale României. 
Toți erau veseli, optimiști, cu 
încredere in viitor. Aceste 
imagini luminoase le voi păs
tra pentru totdeauna...

EUGENIE OBREA

lată citeva publicații de tineret din Columbia. Apar în format 
mic, trase la șapirograf, dar tinerii democrați din Columbia 

le Iubesc și le răspândesc în ciuda tuturor greutăților.
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