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Mașini agricole 
de calitate superioara

Erau adunați la
olaltă, aici în 
secția a lll-a 

montaj de la Uzine
le „Semănătoarea14 
din Capitală, mun
citori fruntași, maiș
tri, responsabili de 
brigăzi, șefi de echi
pe, ca să discute așa 
cum fac gospodarii, 
cifrele de plan pe a- 
nul 1962, să chibzu- 
iască în ce fel pot fi 
mai bine înfăptuite. 
Numărul mare de 
propuneri care s-au 
făcut este rezultatul 
faptului că cifrele de

plan s-au cunoscut cu 
multă vreme înainte, 
că în acest timp oa
menii au reflectat cum 
se poate îmbunătăți 
tehnologia montaju
lui, ce se poate face 
pe linia introducerii 
tehnicii avansate în 
scopul asigurării u- 
nei producții sporite, 
de calitate superioa
ră. Anul viitor, se 
va introduce monta
jul în conveer (pe 
bandă rulantă). Cons
tructorii lucrează a- 
cum, de zor la termi
narea amenajării noii 
hale de montaj, lată 
de ce colectivul de 
muncă din atelierul 
de montaj general a 
discutat cu însufleți
re și a stabilit măsuri, 
care să asigure reali
zarea sarcinilor de 
plăn stabilite pe anul 
viitor.

— Echipa noastră, 
a spus Panait Spiri
don, șeful echipei de

montori — propune 
confecționarea unei 
chei speciale, pentru 
sfrîngerea șuruburi
lor în poziții inco
mode. Munca s-ar u- 
șura mult și ar creș
te productivitatea. 
Mai propunem nitui- 
rea electrică a unor 
repere și revizuirea 
desenelor unor sub- 
ansamble. A cerut a- 
poi cuvînful respon
sabilul unei brigăzi
— Radu Nicolae.

— Lucrăm pe ban
dă — a spus dînsul
— și atenția noastră 
este calitatea. Banda 
asigură un flux tehno
logic neîntrerupt. As
ia înseamnă că noi 
fîmplarii trebuie să 
alimentăm continuu 
banda, cu piese din 
lemn, în așa fel, ca 
producția să se des-

TUDOR MANTA

(Continuare 
in pag. a 3-a)

îndrumările strungarului Petre Corbu de la Uzina „Steaua 
roșie" din Capitală suscită atenția ucenicilor veniți la 

practică. Curînd și ei voi deveni muncitori.

Măsuri concrete
Fiecare dintre laminoriștii 

sectorului I al Uzinelor 
J-rrminorul" care a 

luat cuvintul la adunarea 
de dezbare:. a cifrelor de 
plan pe asul 1962. a rcrbit 
despre rezervele interne foci 
z*:c.c4_‘.e despre pcstb-Xtc- 

pe care le

rea producției și reducerea 
prețului de cost In urma 
eforturilor depuse de lami- 
noriști, în 10 luni din acest 
an s-au realizat economii peste 
sarcina de plan în valoare de 
peste 221.00C let
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tone sirmă

tone cuie, 
peste

succes a sar
cinilor de pro
ducție ale 
nului viitor, 
nul acesta, 
minoriștii
dat peste plan 
4.000 tone la
minate. Pe pri
mul loc al în
trecerii socialiste se atlă 
echipa condusă de lami- 
noristul Popescu Nicolae care 
a îmbunătățit ca-litatea produ
selor și a redus cu mult pro
centul admis de rebuturi și 
declasate. Lupta pentru obți
nerea unor produse de cali
tate superioară se împletește 
strîns cu lupta pentru spori-

O 7 9CC 
sate.

O 1.700 
trefilată.

© 1.700
Angajamente 

sarcinile de pian :
© 2.030 tone laminate.
© 500 tone 

filată.
sirmă tre-

—

czire-e de plan 
s-au cunoscut 
cu mult top 
Înainte, câ a- 
cest lucru îi a- 
jută să pregă
tească din 
timp în cele 
mai mici amă
nunte măsurile 
pentru realiza
rea lor. Dezbă- 
tînd cifrele de 

Și 
pro-

cît mai 
a muncii, 
calificării

plan, muncitorii, inginerii 
tehnicienii 
puneri pentru 
bună 
pentru

au făcut 
o 

organizare 
ridicarea

T. OANCEA
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Au primit titlul de
Pentru succesele obținute in 

sporirea producției și imbunătă- 
■ rea calității, brigada de tineret 
condusă de comunistul Andre' 
Da-e de la turnător a de oțel a 
Cc-c-iP/ui metalurgic Reșița, a

UN MEDIC LA

brigadă fruntașă
cucerit titlul de colectiv de mun
că fruntaș. Sub îndrumarea unor 
maiștri și ingineri, fiecare din 
membrii brigăzii a devenit și ino
vator.

737 LOCUITORI
Pp.1 . H oare cr statistice întoc

mite de Organizația Mondială a 
Sănătății, țara noastră se numără 
printre primele zece țări din lume 
în ceea ce privește numărul de 
medici raportat ia numărul locui
torilor. Din acest punct de vede
re, R. P. Romînă se situează îna-

!N REGIUNEA MUREȘ

intea unor țări ca S.U.A., Belgia, 
franța, Suedia, Olanda, Norvegia 
și altele.

In Romînia anului 1938 un me
dic revenea la 1.895 de locuitori. 
S-a ajuns, astfel, ca astăzi să e- 
xiste cîte un medic la 737 de lo
cuitori.

AUTONOMĂ MAGHIARĂ

Aproape 1000 de
Colectivul de muncitori de la 

IPROFIL „23 August" din Tirgu 
.Mureș a realizat în acest an o 
producție de mobilă peste plan 
în valoare de circa 12 milioane 
lei. La aceasta au contribuit în 
mare măsură și brigăzile de tine
ret.

In întreprinderile din regiunea

tineri inovatori
Mureș Autonomă Maghiară lu
crează acum aproape 800 de bri
găzi ale tineretului, cu circa 150 
mai multe ca în anul trecut. Prin
tre muncitorii din întreprinderile 
regiunii se numără aproape 1.000 
de inovatori, ale căror inovații 
aduc economii antecalculate în 
valoare de peste 3 milioane lei.

Au fost date în folosință 
noi edificii culturale

Comunele Chelmac, din re
giunea Banat, Ciuperceni și 
Voineasa, din regiunea Olte
nia, Răducăneni din regiunea 
Iași, orașul Rupea, regiunea 
Brașov se numără printre ze
cile de localități din țară în 
care, recent, au fost date în 
folosință noi cămine culturale, 
cinematografe, case de cultură.

Pentru satisfacerea necesită
ților crescinde de culturalizare 
ale oamenilor muncii se chel
tuiesc sume mereu mai mari, 
în anul acesta, de pildă, pen
tru construcțiile cu caracter 
cultural din regiunea Brașov 
au fost alocate fonduri care 
depășesc 7.200.000 lei.

La ridicarea și înzestrarea 
căminelor culturale contribuie 
în mare măsură și gospodări
ile agricole colective care, 
prin consolidarea și dezvolta
rea lor economică, își sporesc 
și fondurile destinate activi
tății cultural-artistice.

(Agerpres)

AU ÎNDEPLINIT 
PLANUL ANUAL

Colectivul noului laminor 
de profile de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara a lami
nat joi 7 decembrie în Drimul 
schimb de lucru ultimele tone 
de metal din sarcinile de 
plan pentru acest an.

Scurtarea timpului de lami
nare și aplicarea procedeului 
de laminare cu toleranțe ne
gative a permis laminatorilor 
să dea în 11 luni din acest an 
cu 95.857 tone de laminate 
mai mult decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut și să 
realizeze economii suplimen
tare în valoare de aproape 3 
milioane lei. în același timp 
procentul de rebuturi a fost 

; redus cu peste 35 la sută față 
de normele admise

Succese asemănătoare au 
obținut și celelalte întreprin
deri industriale din regiunea 
Hunedoara. Utilizînd cît mai 
rațional spațiul de producție 
și capacitatea de lucru a uti
lajelor, ele au dat în 11 luni 
din acest an produse peste 

i plan în valoare de 71.864.000 
i lei.

Elena Ursea, responsabila brigăzii și Dinu Petruța au de ce 
fi vesele. Pe ultima lună brigada de țesătoare de la Fa
brica de mătase din București a dat numai produse do 

calitate superioară.
Foto ; N. STELORIAN

Drumuri forestiere în
în prezent în di- 

! ferite regiuni ale 
țării se lucrează in- 

■ tens la construcția 
I mai multor drumuri 
I auto forestiere me- 
I nite să contribuie la 
’ înfăptuirea sarcini- 
i lor trasate de cel 

de-al III-lea Con- 
I greș al partidului 
I cu privire la valo-

rificarea superioară 
a patrimoniului 
nostru forestier. 
Pină la sfirșitul a- 
nului lungimea a- 
cestor drumuri va 
ajunge la aproape 
1.000 de kilometri.

In vederea des
chiderii unor ma
sive păduroase greu 
accesibile, Consiliul

construcții
de Miniștri a apro
bat recent construi
rea unor noi dru
muri auto forestie
re. Este vorba de o 
rețea, totalizind a- 
proape 200 kilo
metri, ce se va exe
cuta în diverse ma
sive forestiere din 
țară.

(Agerpres)

Pămînturile noastre, tot mai roditoare

— Temelie solidă — 
recoltelor viitoare!

ămînturile netede, 
ca în palmă, ale 
colectiviștilor din 
comuna Brădeanu 
se întind pe a- 
proape 1.000 ha. 
comun, cu mijloa

ce mecanizate și după regulile 
agrotehnice înaintate, aceste 
pământuri au rodit din an în 
an tot mai mult. Recolte bo
gate s-au obținut mai cu sea
mă în ultimii doi ani. Iată cî- 
teva cifre. 1960 : grîu — 1600 
kg. Ia hectar, porumb — 3000 
kg boabe la hectar. 1961: 
grîu — 2034 kg la hectar, po
rumb boabe 3600 kg la hec
tar. Suprafețele cu aceste cul
turi au cuprins mai bine de 
jumătate din pămîntul arabil 
al gospodăriei. Producțiile pe 
ambii ani au fost superioare 
celor planificate. Explicația ? 
Arăturile s-au făcut adinei, 
semințele au fost din soiuri 
mai bune, lucrările de între
ținere a culturilor au fost fă
cute cu mai multă grijă și pri-

Inițiativa tinerilor colectiviști din comuna Tansa, raionul 
Negrești, este îmbrățișată de tot mai multe organizații 
U.T.M. din satele patriei noastre. O latură importantă a 

acestei acțiuni este fertilizarea solului, prin transportul și în
corporarea îngrășămintelor naturale. Aici tinerii colectiviști 
sînt chemați să contribuie direct, cu forțele și cu inițiativa lor, 
pentru ca pe suprafețe cît mai mari pămîntul să fie îngrășat 
cu cantități suficiente de gunoi de grajd.

Cea mai marc parte a pămînturilor raionului Buzău se află 
Ia șes. Principala acțiune a tinerilor din raion în ce privește 
fertilizarea solului o constituie deci acțiunea de transportare a 
gunoiului de grajd pe cîmp. în cele ce urmează vă relatăm 
cîteva aspecte privind contribuția pe care o aduc tinerii colec
tiviști din raion la îndeplinirea acestei sarcini de mare în
semnătate.

Noul complex studențesc din Iași

cepere. O importanță deosebi
tă a avut-o însă și îngrășa- 
rea acestor pămînturi. Iată 
o imagine. în momentul în 
care am sosit acolo, un 
convoi lung de căruțe, două 
camioane și o remorcă se 
îndreptau spre cîmpuri. Toa
te erau vîrfuite cu gunoi 
de grajd. Constantin Harpa- 
lete, președintele colectivei, 
ne explică :

— Vrem să facem pămîntu
rile noastre ca untul. Cu cît 
le îngrășăm mai bine, cu atît 
ne dau mai mult. Să vedeți, 
în toamnă am primit în co
lectivă noi membri. Au intrat 
în perimetrul gospodăriei două 
tarlale noi. Pămînturile erau 
la fel. Pe tarlaua de 50 de hec
tare am apucat să dăm cîte 
20 de tone gunoi de grajd la 
hectar. Pe tarlaua de 60 de 
hectare n-am avut timp să 
transportăm gunoi. Le-am 
cultivat pe amîndouă cu po
rumb. Am făcut aceleași lu
crări. Dar la cules... De pe 
prima tarla am obținut cîte 
5000 kg boabe la hectar, de pe 
cealaltă cîte 2800 kg.

Am făcut un calcul. Dacă 
și cealaltă tarla ar fi fost 
gunoită, gospodăria obținea 
un plus de 132.000 kg porumb 
boabe.

— Aceasta a fost pentru noi 
o lecție — continuă președin
tele. Iată de ce am hotărît ca

de aici înainte nici un fir de 
gunoi să nu mai rămînă nefo
losit. Cum am procedat ? 
Imediat după seceriș consiliul 
de conducere a stabilit can
titățile de gunoi necesare

pentru îngrășarea terenu
rilor care vor fi cultivate 
cu grîu și porumb. Organiza
ția U.T.M. a făcut atunci o pro
punere interesantă. Să orga
nizeze cu tinerii „decada 
transportului gunoiului la

cîmp". Sigur că nu am putut 
folosi atunci toate atelajele. 
Dar băieții au făcut treabă 
bună. Au cărat pe 100 de hec
tare — jumătate din suprafa
ța de pe care vom obține 
cîte 5000 kg boabe la hectar
— 1600 tone gunoi de grajd. 
Acum toate atelajele ne sînt 
libere. Cu sprijinul conducerii 
gospodăriei, tinerii au organi
zat o nouă decadă. Au muncit 
și mai bine pentru că au de 
acum experiență. într-o adu
nare generală U.T.M. deschisă 
toți tinerii au fost organizați 
în echipe. Unii să încarce gu
noiul din platforme, conduc
torii de atelaje să-l transporte, 
iar alții să-l descarce din că
ruțe și să-1 împrăștie pe cîmp. 
A doua zi tinerii au trecut la 
lucru. în toate zilele decadei
— după cum vedeți — e un 
du-te-vino de căruțe...

Așa este. Tînărul Ștefan Că- 
țoi, brigadier de cîmp, care 
coordonează această acțiune, 
scoate un carnețel. Face o mică 
socoteală și ne dă rezultatul.

— în două zile tinerii au 
transportat și împrăștiat pe 
cîmp 1060 tone de gunoi de 
grajd. Acțiunea continuă.

în platformele gospodăriei 
mai sînt cam 500 de tone. 
Treabă de o zi. întrebăm cît 
gunoi de grajd va trebui să 
se transporte pe cîmp în deca
da organizată de tineri .
— 3000 de tone — spune pre
ședintele. Nu avem în gospo
dărie atîta. Tinerii însă s-au 
dovedit oameni de ispravă.

S-au angajat să colecteze de 
prin curțile colectiviștilor vreo 
1.000 de tone de gunoi de 
grajd. Apoi au mai des
coperit și alte rezerve. La

N. BARBU
C. SLAVIC

(Continuare în pag. a 3-a)

Se extinde sudura automată 
și semiautomată

O interesantă acțiune a organizației U.T.M. de la uzina „7 Nosembrie“-Craiova: 
cultivarea dragostei pentru poezie

In industria constructoare 
de mașini s-a realizat, înainte 
de termen, sarcina anuală de 
extindere a sudurii automate 
și semiautomate procedeu care 
mărește productivitatea mun
cii de 6—7 ori față de sudura 
manuală. Cel mai mult au fo
losit în acest an sudura auto
mată semiautomată uzinele 
constructoare de nave mari
time și fluviale, de vagoane 
și autovehicule, ca și cele 
care fabrică utilaje și instala
ții chimice și petroliere.

Metalurgiștii de la uzinele

de autobuze și troleibuze 
din Capitală, de exemplu, au 
realizat de la începutul anu
lui și pină acum peste 
110.000 ml de sudură automată 
și semiautomată la carosarea 
autovehiculelor, fiind primii 
din țară care au îndeplinit 
sarcina prevăzută pe întregul 
an.

In anul viitor acest proce
deu înaintat de lucru ur
mează să cunoască o extindere 
și mai mare.

(Agerpres)

imțeam cum o emo
ție generală, o emo
ție care înnobilează 
sufletul, plutea în în
treaga sală primeni
tă ca pentru o fru

moasă sărbătoare. Aici își dădu
seră întîlnire tinerii de la Uzina 
„7 Noiembrie", cei de la Uzinele 
„Electroputere’’, elevii de la 
Școala medie nr. 1 din Craiova, 
ca să se cunoască mai bine, să 
se împrietenească, prin interme
diul poeziei.

In fața unui microfon care îi 
amplifica minunat glasul limpede, 
sonor, de adolescent, ulemistul 
Dună Dumitru recita :

Am cunoscut ce nu vor
mai cunoaște 

Aceia ce în urma mea
s-or naște, 

Căci am trăit
cînd se sfărmau cătușe,

Cintl se făceau
împărății cenușe...

Mîiniie lui care sfrînseseră cu 
două ore mai devreme aparatul 
de sudură se mișcau grațios, ca 
niște aripi de fluture, subliniind 
cadența versurilor în care poetul 
a cîntaf stema țării. Sudorul armo
niza cuvintele cu gesturile ele
gante și dovedea că poezia se 
spune și cu inima și cu sufletul.

Evenimentul acesta nou în viața 
orașului Craiova pornit din dra
goste tinerească spre poezie ie 
emoționa. Cum s-a strîns acest 
buchet de tineri la Casa de cul
tură a sindicatelor să se bucure 
de frumusețea poeziei ?

Tinerii de la Uzina „7 Noiem
brie" iubesc mult literatura. Ci
tesc. In orele de răgaz, la 
club, în sala de lectură a biblio
tecii ei vorbesc despre literatură 
cu înflăcărare, se îndeamnă spre

poezie. Multe volume ale poeților 
noștri clasici și contemporani, din 
lirica sovietică și universală sînt 
citite de tinerii de la „7 Noiem
brie" și în multe biblioteci per
sonale ale lor volumul de ver
suri ocupă un loc de frunte. La 
club, ori de cîfe ori s-a discutat 
despre poezie tinerii au ma
nifestat deosebit interes. Dar, 
din activitatea culturală cotidia
nă din fabrică, comitetul U.T.M. 
ai uzinei a observat că la dife
rite manifestări — la „joile tine
retului", la reuniuni — cei care 
recitau versuri erau mereu ace
iași. Majoritatea manifestau încă 
multă timiditate, se simțeau stîn- 
jeniți cînd li se solicita să recite, 
răspunzînd prin invariabil „nu 
știu cum", „nu pot !"

Gheorghe Lazăr, cel care recită 
acum ca un bun actor, frezorul 
Mihai Smit, tehniciană Ioana Du
mitru și alți tineri au discutat în-

fr-o seară despre farmecul poe
ziei, despre satisfacția spirituală 
de a o cunoaște. Și s-a născut 
o idee.

— Să organizăm o seară de 
poezie I

— Să ne adunăm mai multi ti
neri și să discutăm despre poe
zie.

— Să recităm !
Mihai Nisipeanu, secretarul or

ganizației. U.T.M. din uzină s-a 
entuziasmat de propunerea lor. 
Cu versurile, ca și cu oamenii 
te împrietenești treptat, dar în
tre mijloacele care te ajută să 
ajungi la statornicirea prieteniei 
cu poezia — recitarea este cel 
mai eficient. Să-i ajutăm pe cît 
mai mulți tineri să învețe 
poezii — și-au propus mem
brii comitetului U.T.M. Pen
tru , început au ales un număr 
de poezii dintre cele mai fru
moase versuri închinate partidu

lui, vieții noastre noi, dintre cele j 
mai frumoase poezii clasice și 
contemporane. Au stat de vorbă 
cu numeroși tineri, le-au reco
mandat poeziile, i-au antrenat și 
pe cei care în activitatea clubului 
se evidențiaseră ca buni recitatori. 
După un timp, cînd mai mulți ti
neri au învățat un număr de poe
zii, s-au gîndif că se poate orga
niza o seară de recitări. Cineva 
a venit cu propunerea : .

— Să-i invităm pe utemiștii de 
le „Electroputere".

— Și pe vecinii noștri de Ia 
Școala medie nr. 1.

Comitetul orășenesc U.T.M. a 
îmbrățișat această propunere. A 
ajutat aceste organizații U.T.M. să 
desfășoare o intensă muncă pro-

LUCIAN ZATTI

(Continuare în pag. a 3-a)

Noi unități de panificație 
intrate în funcțiune

La Bacău a intrat 
de curînd în func
țiune o nouă fabri
că de pîine cu o 
capacitate zilnică 
de 40 de tone. Ase
menea fabrici noi 
au mai fost puse în 
funcțiune anul a- 
cesta la Anina, re
giunea Banat, Co
rabia, regiunea Ol
tenia și la , Olteni, 
regiunea București.

Aceste unități de 
panificație sînt do
tate cu utilaje per
fecționate, care asi

gură ca principale
le operațiuni să se 
facă mecanizat și să 
se obțină o produc
tivitate ridicată. În
treprinderile au fost 
dotate, de aseme
nea, cu laboratoare 
pentru controlul 
procesului de fa
bricație.

In prezent se află 
în construcție la 
Oradea, Nădrag,
Giurgiu, Salonta, 
Iași, Borșa alte fa
brici de pîine din 
care două urmează

să intre în funcțiu
ne pină la sfirșitul 
acestui an.

Totodată capaci
tatea de producție a 
numeroase unități 
de panificație exis
tente se mărește 
prin reutilare, re
parații capitale sau 
completarea cu noi 
secții. Asemenea 
lucrări se execută 
acum la 11 fabrici 
din, care majorita
tea se află în cen
tre muncitorești.

(Agerpres)

La biblioteca sătească din 
comuna Modelu, raionul 
Călărași vin zilnic zeci de 
colectiviști și fii ai aces
tora. Aici găsesc cărțile 

dorite.
Foto : N. SCARLET



Ancheta noastră la Institutul 
de cercetări, pielărie-cauciuc Cum sprijiniți
producția anului viitor?
s

consemnat 
formare a 
triei pielăriei și confecției de 
piele. Rezultatele unor cerce
tări prețioase privind boxul cu 
fața corectată, unificarea me
todelor de vopsire și finisare 
a pieilor de fețe, elaborarea 
procedeului de fabricare a ve
lurului, fabricarea pieilor de 
lac și a pieilor cu fața con
tractată, talpa de cauciuc ml- 
croporos, garniturile petroli
fere, velurul cu blană, velurul 
și Kona din piei porcine șl 
alte cîteva realizări aplicate în 
producție, au transformat a- 
desea profund tehnologiile 
existente, contribuind la ridi
carea tehnicității industriei 
noastre de pielărie și cauciuc.

Un rol important în acțiunea 
de modernizare a tehnologiei 
producției de încălțăminte de 
piele și cauciuc în creșterea 
productivității muncii, în îm
bogățirea sortimentelor și îm
bunătățirea continuă a calită
ții produselor îl deține Insti
tutul de Cercetări Pielărie- 
Cauciuc.

Ne-am adresat unor cerce
tători ai Institutului cu rugă
mintea de a ne relata cum 
sprijină producția anului vii
tor.

ătrunderea științei 
și a tehnicii noi, 
moderne. într-un 
domeniu care era 
considerat strict 
meșteșugăresc, a 
o adevărată trans- 
producției indus-

Ing. Cociu Voînea
șeful sectorului
de încălțăminte

mintei a pieilor de porc 
cu fața corectată. Astfel, 
îmbunătățirea procesului de 
finisare a încălțămintei va 
permite evitarea defectării în
călțămintei pe parcursul pro
cesului tehnologic și obținerea 
unor produse cu aspect mai 
plăcut. Rezultatele cercetărilor 
noastre asupra lipirii tălpii pe 
încălțăminte, introduse în pro
ducția de serie a anului viitor, 
vor permite obținerea unor 
produse de bună calitate, cu 
greutate redusă și cu flexibili
tate ridicată. Ne preocupăm șl 
de problema reducerii prețului 
de cost al încălțămintei. Apli
carea rezultatelor cercetării 
privind reducerea consumuri
lor specifice prin proiectarea 
rațională a încălțămintei va 
aduce o economie în condițiile 
organizării actuale a între
prinderilor noastre de peste 
1 la sută (reprezentînd pielea 
necesară la peste 100.000 de 
perechi de încălțăminte).

Pe linia utilizării semifabrl 
catelor noi, cercetătorii noștri 
lucrează la problema introdu 
cerii în fabricație a încălță
mintei din piele de porc cu 
fața corectată, prelucrate după 
metoda pusă la punct de sec
torul de tăbăcărie

Cercetările științifice sînt 
sprijinite de către întreprinde
rile de încălțăminte din Bucu
rești și Timișoara, unde efec
tuăm probe semiindustriale și 
industriale. Prin introducerea 
și generalizarea în producția 
anului viitor a rezultatelor 
cercetărilor noastre vom con
tribui la producerea unei în
călțăminte mai frumoase, mal 
fine, mai trainice.

noi materiale auxiliare pen
tru tăbăcărie, îmbunătățirea 
proceselor tehnologice pentru 
fabricarea pieilor de fețe, noi 
sortimente de piei de fețe, 
sisteme raționale de con
fecție a încălțămintei, noi 
înlocuitori de piele și noi teh
nologii pentru articole tehnice 
din cauciuc și mase plastice, 
utilizarea noilor tipuri de cau
ciuc sintetic, mecanizări de 
procese tehnologice, moderni
zări de utilaje etc.

Precum se vede gama preo 
cupărilor Institutului nostru 
este foarte largă. Rezultatele 
cercetărilor noastre privind de 
pildă confecționarea încălță
mintei vulcanizate va îmbună
tăți simțitor confecționarea 
încălțămintei după acest sis
tem. Noul sistem a și început 
să se aplice la întreprinderea 
„Nicolae Bălcescu", Specialiș
tii institutului nostru lucrează 
efectiv în această întreprin
dere urmărind la fața locului 
eficiența cercetărilor lor știin
țifice.

Iată numai una din nume
roasele cercetări efectuate în 
Institutul nostru cu aplicare 
imediată în producția indus
triei de pielărie. Axate pe ne
voile urgente ale economiei 
naționale, cercetările noastre 
sprijină astfel direct producția 
anului 1962.

Ne mobilizăm eforturile pen
tru a contribui la îndepli
nirea sarcinilor trasate de Di
rectivele Congresului al III-lea 
al partidului privind mărirea 
producției, creșterea producti
vității muncii, prelucrarea în 
produse finite superioare a 
materiilor prime naturale, îm
bogățirea sortimentului și îm
bunătățirea în continuare a 
calității produselor

Ing. lancu Cornel 
cercetător științific, 
sectorul tăbăcăria 

vegetală

Sectorul nostru se preocupă 
în primul rînd de mărirea re
zistenței părții de jos a încăl
țămintei, adică de talpă.

Cercetările noastre sînt 
axate în prezent pe problemele 
specifice îmbunătățirii calității 
tălpii. Producția anului viitor 
va beneficia de o metodă prac
tică de impermeabilizare a 
tălpii, în scopul reducerii ab
sorbției de apă și a măririi 
rezistenței la purtare. Conco
mitent se va preda sectorului 
industrial o metodă de fabri
care a tălpii flexibile (sorti
ment nou) pentru încălțăminte 
ușoară.

Sîntem hotărîți să terminăm 
la timp cercetările înscrise în 
planul nostru de activitate.

aîntr-unul din laboratoarele Institutului de protecție 
muncii din Capitală.

Moleculele și... 
bdtrînetea

Din realizările biochimiștilor 
;din {ara noastră

In cursul anului 1961 cerce
tătorii din sectorul încălță
minte au studiat și rezolvat un 
număr de probleme care, apli
cate în producție, vor contri
bui în mod sensibil la îmbună
tățirea calității încălțămintei. 
Dintre acestea amintim : îm
bunătățirea procesului de fi
nisare a încălțămintei din piei 
cu față corectată, lipirea tălpii 
de cauciuc pe talpa de bovine, 
lipirea tălpii de bovine di
rect pe piele, reducerea con
sumurilor de piei de 
prin proiectarea 
a încălțămintei și

Inq.
Minculescu Aristotel

șeful secției pielărie

fețe 
rațională 
introdu-

Hotărîrea C. C. al P.M.R. 
cu privire la introducerea 
tehnicii noi a pus în fața cer
cetătorilor noștri o serie de 
probleme importante. Aș a- 
minti în primul rînd temele 
privind valorificarea rațională 
a pieilor porcine, îmbunătă
țirea calitativă a tălpii și re
ducerea ciclului în tăbăcăria 
vegetală, noi tananți sintetici.

Foto ; AGERPRES

Construind reactorul cen
tralei atomo-electrice din 

regiunea Sverdlovsk
(U.R.S.S.)

Foto: TASS
cerea în fabricația încălță-

Foraje la mare adincime
jrx escoperirea zacă- 

mintelor de căr
bune, țiței, gaze 

naturale, minereuri de 
fier și de alte sub
stanțe minerale utile 
este imposibilă fără cu
noașterea precisă a le
gilor care guvernează 
repartiția substanțelor 
minerale în subsol. Nu
mai cu ajutorul fora
jelor se pot culege in
formații precise cu pri
vire la natura formați
ilor din adincime. Spe

cialiștii sovietici tși 
propun ca, cu ajutorul 
forajelor de mare a- 
dincime să identifice 
surse naturale perma
nente de energie ter
mică.

Calculele teoretice e- 
fectuate de oamenii de 
știință sovietici au a- 
ratat că cu ajutorul 
unor prăjini din oțe
luri speciale, cu rezis
tență mecanică mare, 
se pot efectua foraje 
pe o adincime pînă la

14 km, iar prăjinile 
executate din titan 
permit să se foreze 
sonde adinei de 22 km.

Se consideră că se 
poate cobori în subsol 
o stațiune științifică 
complexă, asemănă
toare celei ce se insta
lează pe bordul nave
lor cosmice și al sate
liților .

Prezidiul ArarUmiri 
de Științe a UJLSS. și 
Colegiul Ministerului 
Geologiei și al Protec

ției Subsolului al 
U.R.S.S. au hotărît ca, 
paralel cu forarea unor 
sonde adînci de 15-18 
km, să se efectueze 
observații complexe 
geologice, geofizice și 
geochimice în aceste 
sonde, să se compare 
diferitele zone tecto
nice întîlnite și să se 
efectueze cercetări de 
laborator asupra pro
prietăților rocilor stră
bătute.

roblema dezvoltării, 
maturizării, îmbătrî- 
nirii și apoi a pie- 
irii organismelor vii 
a preocupat pe oa
meni din cele mai 
străvechi timpuri și

nu e de mirare că lupta împo
triva bătrâneții a atras pe unii 
dintre cei mai mari oameni de 
știință ai tuturor timpurilor.

Pentru a explica bătrânețea, a- 
cest fenomen biologic, caracte
ristic tuturor formelor de viață 
au fost emise pînă în prezent 
zeci de teorii dar nu multe din
tre ele reușesc să explice în mod 
satisfăcător complexitatea aces
tui proces.

Cele mai noi teorii privind bă- 
trînețea și a mecanismelor care 
ar trebui mobilizate în scopurile 
luptei împotriva ei, se referă la 
unele cuceriri și concepții ale 
biologiei moleculare care în 
ultimii 10 ani se dezvoltă cu suc
ces și care, printre multe proble
me biologice importante, a a- 
bordat și aceea a modificărilor 
pe care le suferă organismele vii 
în procesul de îmbătrânire pînă 
la nivelul moleculelor proteice, 
adică a principalului material de 
construcție al organismelor ani
male și vegetale.

Ultimele cerceiări în domeniul 
biologiei bătrînefii au arătat că 
în cursul acestui proces se modi
fică treptat toate sistemele mo
leculare, celulare, fiziologice, 
funcționale și, după părerea u- 
nor cercetători, nu este exclus 
ca în cazul cind vom crea posi
bilitatea eliminării tuturor mo
dificărilor destructive ale protei
nelor și ale acizilor nucleici, a- 
cest proces de Îmbătrânire ar pu
tea fi in mare măsură Încetinit, 
cu toate că niciodată nu ar putea 
fi oprit. Din ce în ce mai mult 
cercetările se concentrează asu
pra studierii mecanismelor bio
chimice în procesul de îmbătrî- 
nire, pentru că, acestea odată e- 
lucidafe ar putea să favorizeze 
găsirea unor căi de înfîrziere a 
procesului de îmbătrânire.

Știința cunoaște deja nenumă
rate date privind problema mo
dificărilor biochimice ce au loc 
în organismele animalelor în 
funcție de vîrstă. Totodată, s-a 
constatat că cele mai serioase 

. modificări în procesul de îmbă- 
trînire le suferă proteinele. Nu 
este deci de mirare că atenția 
principală a biochimiștilor este 
atrasă în prezent de modifică
rile ce survin în funcție de vîrs
tă în structura proteinelor.

în țara noastră, unde cercetă
rile de biologia vârstelor, geron
tologie și geriatrie au fost inrfia- 
fe cu mu!ț> ani în urmă de re
marcabilul savant cu renume 
mondial acad. C.l. Parhon, au

fost abordate o serie de proble
me privind biochimismul îmbă
trânirii, cercetări ce se desfășoa
ră sub conducerea prof. Simion 
Oeriu, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., care împreună 
cu colaboratorii săi a obținut o 
serie de rezultate, ce evidenția
ză cu pregnanță unele procesa 
biochimice specifice bătrâneții.

Astfel, la animalele bătrâne s-a 
observat pe de o parte o dimi
nuare a concentrației de metio- 
nină ân ser, și o creștere a can
tității da cisfină și glutation oxi
dat, pe de alta.

Introducând metionină și cis- 
feină, în organismele bătrâne cer» 
cetătorij noștri au reușit să redu
că concentrația de cistină, sub
stanță toxică și să ducă la refa
cerea echilibrului biochimic ob
servat la animalele tinere.

Prin aceasta se explică, în 
mare parte, și acțiunea regenera
toare a novocainei asupra or
ganismelor înaintate în vârstă.

De asemenea, aceiași cercetă
tori au urmărit să stabilească în 
ce măsură o serie de vitamine 
suferă modificări în concentrația 
lor în funcție de vîrsta animale
lor și dacă administrarea acesto
ra duc la restabilirea echilibru
lui biologic. Rezultatele cercetă
rilor au arătat că o serie de vita
mine scad, în ce privește con
centrația, în organismele bătrîne, 
iar administrarea de cisfeină sau 
a cistinei asociată cu o serie de 
vitamine contribuie la îmbunătă
țirea echilibrului biochimic.

Toate aceste cercetări efectua
te în țara noastră confirmă și mai 
mulb concepția modernă că lupta 
împotriva procesului de îmbătrî- 
nlre trebuie începută la nivelul 
moleculelor proteice, prin stimu
larea în organism a proceselor 
de autorefacere, iar acesta la 
rândul lui este condiționat de un 
foarte vast complex de factori 
pozitivi care mențin echilibrul 
biochimic și funcțional al orga
nismelor vii.

D. ANGHEL

Betoane superioare
Fabricile de material de 

construcții din R. P. Polonă 
au pus Ia punct fabricarea a 
șase noi tipuri de ipsos. Tre
buie menționat așa-zisul _,ip6os 
superior" care, prin rezistența 
sa mare (160 kg/cm.’), poate 
fi folosit pentru execuția zi
durilor la clădirile de locuit 
cu multe etaje.

Recent, a început producția 
unor betoane celulare ușoare 
cu greutatea volumetrică de 
300—400 kg/m8. Aceste be
toane se caracterizează prin 
proprietăți termoizolatoare su
perioare.

Realizarea procesului 
metalurgic neîntrerupt

Igor Golikov, directorul 
Institutului central so
vietic de cercetări știin

țifice în domeniul siderurgiei, 
scrie în ziarul „Ekonomice- 
skaia Gazeta” că încă în 
cursul acestui septenal urmea
ză să fie realizat procedeul 
industrial neîntrerupt de ela
borare a oțelului.

Oțelul obținut într-un agre
gat cu acțiune continuă va fi 
livrat la o mașină de turna
re continuă $1 de aici va fi 
trimis la un laminor cu func
ționare continuă. O parte din 
producție din linia de lami
nare va fi supusă la un trata
ment termic special în agre
gate cu acțiune neîntreruptă.

La fiecare din fazele tehno
logiei producției metalurgice 
în flux lucrează în mod intens 
mari grupuri de oameni de 
știință, proiectanți și specia
liști din industria metalurgică.

Specialiștii sovietici au ela
borat și pregătesc să aplice un 
procedeu original bazat pe 
îmbinarea turnării continue a 
oțelului cu un proces de lami
nare fără dispozitive interme
diare de încălzire și fără de
bitarea oțelului în piese brute.

Fofometru 
cu flacără 

Uzina de aparate de con
trol și de măsurat din 
Kiev a trecut la fabrica

rea în serie de fotometre 
portative cu flacără.

Aparatele au drept scop să 
determine microcantitățile de 
sodiu, potasiu și calciu în so
luții.

Cu ajutorul acestui aparat 
analiza se face de șase ori 
mai repede în comparație cu 
metodele existente în prezent

șl în același timp se econo
misesc reactivi chimici scumpi. 

Telefoto în culori
Institutul electrotehnic de 

telecomunicații din Leningrad 
a elaborat un aparataj pentru 
transmiterea prin telefoto de 
imagini în culori. Astronomii, 
biologii, muncitorii din indu
stria poligrafică, meteorologii, 
specialiștii din alte ramuri 
ale economiei naționale vor 
căpăta posibilitatea de a 
transmite la distanță clișee ți 
desen în culori naturale.

Aparatul permite de aseme
nea să se accentueze sau să 
se slăbească anumite culori.

Lucrările pentru producerea 
aparatajului au fost conduse 
de prof. Pavel Smakov, cu
noscut specialist în domeniul 
televiziunii în culori și tele
viziunii stereoscopice.

In laboratorul de încercări- 
materiale al Institutului de 
cercetări în construcții : se 
încearcă rezistența unei 

bare de oțel.
Foto : AGERPRES

Radiolocația studiază Cosmosul
tn< nu de mult astronomii erau doar observatori 
pasivi ai tainelor Cosmosului. Mulțimea de obiecte 
și fenomene ce le urmăreau in adîncurile lui era 
cunoscută doar pe baza studierii spectrului de ra
diații luminoase sau din banda de radiounde emise 
de acestea, in ultimii ani, datorită progreselor în

registrate în tehnica emiterii și amplificării undelor de radio, 
astronomia a debîndit un puternic instrument de investigație prin 
folosirea instalațiilor de radlolocație, denumite și radar. Radiolo- 
cația permite trimiterea către corpurile cerești a unor puternice 
fascicule de unde de radio, care apoi reflectate de acestea, per
mit, după o prealabilă captare și amplificare, să se tragă anu
mite concluzii asupra condițiilor fizice existente pe ele, sau să 
se măsoare distanța la care se află și viteza cu care se depla
sează.

Primii care au folosit radiolocația pentru studierea unui corp 
ceresc au fost geofizicienii, care în jurul anului 1926, au inițiat 
studierea lonosferei Pămîntului cu ajutorul undelor de radio ref
lectate, De abia după 20 de ani mai tîrziu, astronomii au aplicat 
în scopurile lor radarul.

măsurători care aproape că echi
valează ca precizie cu măsurăto
rile geodezice.

Luna — prima tintă 
a radiolocației 

astronomice
Ideea radiolocației Lunii, a fost 

expusă pentru prima oară de aca
demicienii sovietici L.l. Mandel- 
ștat și N.D. Papaleksî. Experimen
tal radiolocafia ei a fost realizată

flectat de văile adinei. Astfel 
au fost întocmite noi tipuri de hărți 
ale Lunii, care completează hăr
țile fotografice aducind pe ele 
corecturi spațiale.

Cu ajutorul radiolocației Lunii 
s-a reușit să se observe modifica
rea spectrului de frecvență a un
delor de radio, determinată de li- 
brația Lunii, adică de modificarea 
periodică a pozifiei suprafeței ei 
față de Pămînt.

Acești pași făcufi in penetrarea 
cosmosului nu sînt de loc ușori.

„Ecouri" din Cosmos
Se știe, că undele de radio su

feră fenomenul de reflexie atunci 
cînd în drumul lor întîlnesc un 
corp cu alte propriefăfi electro
magnetice decît mediul în care se 
deplasează. Astronomii au ajuns 
la concluzia că și în Cosmos exis
tă condiții corespunzătoare de fo
losire a acestei însușiri a undelor 
de radio. Corpurile cerești, apro
piate de Pămînt, trebuie să reflec
te undele de radio îndreptate a- 
supra lor și să dea naștere unui 
„ecou radar".

Pentru trimiterea unor astfel de

impulsuri pot li folosite cu succes 
doar undele de radio cu lungimi 
de undă cuprinse intre 1 cm și 15 
m., deoarece undele de lungimi 
mai mari sînt reflectate de atmos
fera Pămîntului și întoarse din dru
mul lor. ,

Specialiștii in domeniul radio
locației, datorită progreselor elec
tronicii, pot să măsoare azi inter
valul de timp care se scurge între 
momentul emiterii impulsului și 
întoarcerea „ecoului" lui cu o pre
cizie de o miliardime de secundă. 
Prin urmare, radiolocația ne per
mite să realizăm în Cosmos unele

CRONICA
ȘTIINȚIFICĂ

in anul 1946 aproape simultan 
de către savanții unguri și ameri
cani, care au folosit in acest scop 
undele metrice. Pentru concentra
rea undelor intr-un fascicol foarte 
îngust și dens a fost folosită o an
tenă specială.

Cind fața Lunei a fost măturată 
de fascicolele de unde de radio 
au început să iasă la iveală nere- 
gularitățile suprafeței acestui glob 
argintiu. Ecoul reflectat de munții 
lunari se reîntorcea pe Pămînt 
puțin mai devreme deci! cel re-

Pătrunderea pe distanțe tot mai 
mari presupune dificultăți crescân
de. Se știe doar că undele electro
magnetice slăbesc ca intensitate 
proporțional cu pătratul distanței. 
In cazul undelor folosite în radio- 
locație intensitatea lor scade pro
porțional cu puterea a patra a dis
tantei, deoarece drumul este stră
bătut de două ori la rînd, așa în
cât „ecoul" recepționat este infim 
ca intensitate în comparație cu im
pulsurile emise. în plus, corpurile 
cerești absorb undele de radio pri

mite. De pildă, Luna reține aproxi
mativ 83 la sută din intensitatea 
undelor. Deoarece este un corp 
ceresc apropiat, cu toate acestea 
ea este folosită ca stație releu în 
telecomunicația prin radio, la dis
tanțe mari.

A urmat: Venus
Apoi s-a trecut la cercetarea 

planetei celei mai apropiate de 
noi, misterioasa Venus.,Se știe, 
că la o perioadă de 1,6 ani ea 
se apropie de Pămînt la o distan
ță de aproximativ 41 milioane km. 
Primele „ecouri venusiene" s-au 
reîntors pe Pămînt în zilele de 
10 și 12 februarie 1958. In acest 
scop a fost folosit un radioteles- 
cop cu oglindă parabolică cu dia
metrul de 24 metri. Drept emiță
tor a fost folosit un post cu o pu
tere de 265 kW, care emitea la 
un interval de cinci minute cîteva 
mii de impulsuri cu o lungime de 
undă de 75 cm. „Ecoul venusian" 
a sosit după cinci minute și a 
fost înregistrat pe bandă de mag
netofon. După cum reiese din 
calcule din puterea inițială de 
265.000 W pe planetă au ajuns 
doar 0,5 W, iar puterea ecoului 
recepționat era de 10—21W.

Următoarele măsurători au fost 
efectuate in toamna anului 1959 
și in primăvara anului 1961.

La ce servesc toate acestea I In 
primul rînd s-a reușit determinarea 
distanței ce ne desparte de pla

neta Venus cu o precizie de cîte
va sute de kilometri. In al doilea 
rind a lost calculată mărimea așa 
numitei unități de măsură astrono
mice, adică a distanței medii de 
la Pămînt la Soare. Această unita
te de măsură servește drept punct 
de plecare a tuturor măsurătorilor 
astronomice. Ea era cunoscută 
înaintea aplicării radiolocației cu 
o precizie de 10.000 km, iar mă
surătorile radar au permis corec
tarea ei cu o imprecizie de numai 
1.500 km, adică de șase ori mai 
mică.

...și apoi: Soarele
In încheiere trebuie arătat că 

minusculele unde de radio au a- 
saltat pînă și giganticul Soare, 
realizind și un „ecou" al lui. Soa
iele a „răspuns" pentru prima dată 
la un mesaj transmis de pe Pă
mînt în aprilie 1959. In acest scop 
au fost folosite unde de radio cu 
o lungime de 11,5 metri. S-a cons
tatat cu acest prilej că „ecoul so
lar" dă anumite intîrzieri suplimen
tare, care sînt cu afît mai mari cu 
cit undele folosite au lungimi mai 
mici. Probabil că undele mai scur
te pătrund mai adine in uriașa at
mosferă a Soarelui. Prin urmare se 
naște o nouă metodă de studiere 
a Soarelui.

TEOFIL ROLL 
geofizician

Radiotelescopul sovietic F.I.A.N. de 22 metri al Centrului 
radioastronomic „Lebedev" din cadrul Academiei de 
Științe a U.R.S.S. cu care oamenii de știință sovietici 
efectuează observații asupra radiațiilor Lunii și a plane

telor sistemului solar.

Foto ; TASS-MOSCOVA
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In centrul dezbaterilor I AIUL

munca de educație comunistă
onferința orga
nizației orășenești 
U.TAL Bacău a 

llill ®cut un bilanț al *•1(1 realizărilor fru- 
.|| moașe obținute llllg de organizațiile 

U.T.M. în munca 
de educare comunistă a tine
retului, de mobilizare a aces
tuia la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

în conferință s-a acordat o 
mare atenție activității < 
nizațiilor de bază U.T.M. 
tru educarea comunistă 
neretului.

Tovarășii Coba Vasile, 
fea Mariana, Iordăchianu 
Dan și alții au subliniat în 
conferință faptul că în ulti
mul timp organizațiile de 
bază U.T.M. au 
fost mai mult aju
tate de către acti
viști pentru a îm
bunătăți conținutul 
adunărilor genera
te U.T.M. Faptul 
:ă în ultima perioa
dă în adunările generale li s-a 
vorbit tinerilor mai mult des
pre partid — inițiator și con
ducător al U.T.M. : despre 
U.T.M. — organizație revolu
ționară a tineretului din pa
tria noastră ; despre dreptu
rile și îndatoririle utemiștilor 
etc., a făcut să crească răs
punderea utemiștilor, a tine
rilor pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le stau în față, a 
contribuit Ia dezvoltarea con
științei socialiste a tineretului.

în conferință s-a arătat însă 
că nu în toate organizațiile 
de bază U.T.M. adunările ge
nerale se desfășoară la un ni
vel corespunzător. La atelie
rul metalurgic Șerbănești, a- 
dunările generale se țin în- 
tr-adevăr cu regularitate. Ele 
însă trebuie mai bine pregă
tite, pe ordinea de zi să figu
reze nu numai chestiuni orga
nizatorice ci și probleme de 
educare a tineretului.

în legătură cu pregătirea 
și desfășurarea adunărilor ge
nerale U.T.M., conferința a 
cerut biroului orășenesc să 
dea mai mult ajutor organi
zațiilor de bază U.T.M. în a- 
ceastă direcție. Este nevoie să 
se consulte mai mult utemiș- 
tii asupra problemelor care 
urmează să figureze pe ordi
nea de zi a adunărilor, să fie 
atrași la pregătirea acestora. 
Și dacă fiecare i 
bază L’.TJI. va ț 
tru 4-5 luni ii 
principale ale adunărilor ge
nerale și cine răspunde de 
pregătirea lor, faptul nu va 
putea decît să folosească mun
cii de organizație.

orga- 
. pen- 
a ti-

Tri-

a tineretului
— Faptul că în anul acesta 

cercurile politice U.T.M. și-au 
început mai bine activitatea 
nu trebuie să ducă la auto- 
mulțumire — spuneau în cu
vîntul lor Sanda Nicolae, Ra- 
failă Marcel, Petrila Constan
tin și alții. Trebuie să anali
zăm cu toată seriozitatea lip
surile care au existat 
a evita ca în acest 
să se mai repete.

— Principala lipsă 
festată în munca organizații
lor noastre de bază în ce pri
vește învățămîntul politic — 
a spus Stoica Victoria de la 
Școala medie nr. 2 — constă 
în faptul că noi 
ocupat suficient 
tea cercurilor.

Iată de ce în

pentru 
an ele

mani-

nu ne-am 
de activita-

special în

ureg;

rile cultural distractive sau 
alte prilejuri pentru informa
rea politică a tineretului. Este 
necesar ca Comitetul orășe
nesc U.T.M. să dea mai mult 
sprijin organizațiilor de bază 
U.T.M. din școli pentru a se 
asigura informarea politică 
săptămînală a elevilor. Pen
tru aceasta se vor stabili co
lective de tovarăși care să se 
ocupe cu pregătirea și ținerea 
informărilor politice, ca ele să 
fie temeinic instruite de co
mitetul orășenesc U.T.M.

Conferința organizației 
orășenești U. T. M. Bacău

școli au fost cercuri politice 
U.T.M. care și-au încheiat ac
tivitatea doar cu una sau 
două teme studiate.

Pe baza propunerilor făcute 
de utemiști, a sugestiilor re
ieșite din darea de seamă, 
conferința a hotărît să se or
ganizeze cu mai multă regu
laritate schimburi de expe
riență 
membrii comitetului orășenesc 
U.T.M., aparatul acestuia să 
participe cu regularitate la 
cercurile politice U.T.M. ; să 
se reorganizeze colectivul de 
lectori de pe lîngă comitetul 
orășenesc U.T.M. și să se țină 
o legătură mai strînsă cu 
S.R.S.C., A.S.I.T., pentru a 
îmbunătăți munca de propa
gandă prin conferințe.

între propagandiști;

Liz&țîc de 

e temele

Referindu-se la informa
rea politică, darea de 
seamă preciza că aceas

ta se ține în momentul de 
față cu mai multă regulari
tate, că aproape nu există a- 
dunare generală care să nu 
înceapă cu o informare poli
tică. Tovarășii Nicolae Sa- 
moilă, Chiriac Dumitru, I. 
Mihalache și alții au arătat 
că informarea politică 
bine să se țină 
odată pe lună.

— Informarea 
buie ținută or 

! ca
ajLiTa. sa mț 
unor evenimente. sâ

este
nu numai

Alt aspect important al 
muncii de ed
lit 

dezbătut
UM

U.T.M.
ganiza U.TJJL
și-au început activitatea un 
număr de 152 cercuri politi
ce și 48 cicluri de conferințe 
care cuprind peste 9000 de 
tineri Cu sprijinul organiza
țiilor de partid, în munca de 
propagandiști pentru aceste 
cercuri au fost recrutați nu
meroși membri și candidați 
de partid, tovarăși cu expe
riență și pregătire corespun
zătoare. Aceasta a făcut ca 
primele lecții și seminarii să 
se desfășoare la un nivel mai 
ridicat față de anul trecut, 
în unele organizații de bază 
U.T.M. discutîndu-se chiar 
primele concluzii în ședințe 
de comitet și luîndu-se măsu
rile corespunzătoare.

politică tre- 
i de cîte ori 
tineretul să 

Ee ajutat să înțeleagă sensu
rile unor evenimente, să tra
gă concluziile corespunzătoare 
din acestea.

în organizațiile de bază 
U.T.M. — s-a spus în confe- 

'' ririță — tfebuie să fie folosite 
mai mult joile tineretului, se-

Mult dezbătută în confe
rință a fost șl problema 
activității culturale a 

tineretului.
Atît în darea de seamă cît și 

în cuvîntul unor delegați s-a 
apreciat faptul că 
organizațiile U.T.M. 
au acumulat în ul
tima perioadă mai 
multă experiență 
în organizarea a- 
nuală a concursu
lui cultural-sportiv, 

a întrecerilor formațiilor artis
tice din școli și spartachiade- 
lor, au dat multă atenție or
ganizării joilor tineretului, 
învățării de cîntece etc.

Cu toate succesele obținute 
în această direcție — au spus 
în conferință tovarășii Sandu 
Brăștia, Pricopie Brăduț, Fră- 
sina Sergiu și alții — numărul 
tinerilor care participă la_ ac
tivitatea culturală este încă 
mic. Comitetul orășenesc 
U.T.M. ar fi trebuit să comba
tă din vreme tendința unor or
ganizații de bază U.T.M. de a 
organiza activități cultural- 
artistice doar la nivelul unită
ților respective (întreprindere, 
școală) neglijînd secția, secto
rul, clasa, unde practic activi
tatea culturală se rezumă la 
difuzarea biletelor de specta
cole. Din această pricină în 
multe organizații numărul ti
nerilor care participă direct 
la activitatea culturală este 
încă foarte mic. La Fabri
ca „Steaua roșie", de pildă, 
din peste 500 de utemiști, la 
activitatea culturală participă 
doar circa... 100. Organizațiile 
de bază U.T.M. din școli tre
buie mai mult ajutate să for
meze brigăzi artistice de agi
tație pe fiecare clasă, să îmbu
nătățească activitatea cultura
lă la nivelul claselor.

Criticir.d toate aceste lipsuri, 
conferința a stabilit o seamă 
de măsuri menite să ducă 
la lichidarea lor. la îmbunătă
țirea activității organizației o- 
rășenești U.T.M.-Bacău de e- 
ducare comunistă a tineretu
lui, de mobilizare a lui la în
deplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

P. ISPAS

privind sesiunea a X Vl-a a Comisiei romîno- 
sovietice de colaborare tehnico-științifică

în conformitate cu acordul 
de colaborare tehnico-științi
fică între R. P. Romînă și 
U.R.S.S., la București a avut 
loc, între 27 noiembrie și 6 
decembrie 1961, sesiunea a 
XVI-a ordinară a Comisiei 
romîno-sovietice de colaborare 
tehnico-științifică.

După cum s-a constatat, co
laborarea tehnico-științifică 
între cele două țări a conti
nuat să se dezvolte cu succes, 
iar formele ei s-au perfecțio
nat continuu.

Schimbul reciproc de expe
riență a permis ambelor țări 
să rezolve o serie de proble
me importante în domeniul 
tehnicii și științei, să se însu
șească producția de noi tipuri 
de mașini, aparate și dispoziti
ve, diverse produse și procese 
tehnologice de înaltă produc
tivitate în ramurile importan
te ale economiei naționale și 
anume în construcțiile de ma
șini, industria chimică, petro
lieră și ușoară, energetică, în 
construcții, transporturi și în 
alte ramuri.

La sesiune au fost exami
nate problemele prezentate de

ambele părți privind continua
rea schimbului de realizări 
tehnico-științifice în diferite 
domenii ale economiei națio
nale ale ambelor țări și s-a 
analizat îndeplinirea hotărîri- 
lor adoptate la sesiunea pre
cedentă.

în conformitate cu protoco
lul semnat, părțile își vor 
transmite reciproc documenta
ție tehnică pentru utilaje și 
tehnologie de producție în cele 
mai importante ramuri ale in
dustriei;

De asemenea, protocolul pre
vede documentarea reciprocă 
a specialiștilor romîni și so
vietici asupra experienței îna
intate în producție și asupra 
realizărilor tehnico-științifice 
ale ambelor țări în probleme 
care interesează părțile.

în timpul lucrărilor sesiunii, 
membrii delegației sovietice 
au vizitat o serie de întreprin
deri industriale și construcții 
de locuințe, precum și insti
tuții culturale.

Lucrările sesiunii au decurs 
într-un spirit de sinceră prie
tenie și deplină înțelegere re
ciprocă.

Spartachiada de iarnă a tineretului

Primele întreceri
în întreaga țară sute 

de mii de tineri parti
cipă cu entuziasm la 
primele întreceri ale 
Sparfachiadei de iarnă 
a tineretului.

Zilele acestea în 
cadrul clubului spor-

tiv Flacăra Roșie, ai 
raionului Tudor Vlao'i- 
dimirescu din Capi
tală. s-au 
concursurile 
populare 
sportive de masă. Nu
meroși tineri sportivi

inaugurat 
acestei 

competiții

de la asociațiile Spar- 
tac, Construcția, Me
talurgia, Flacăra Ro
șie, Recolta și 
au participat la 
ceri de tenis de 
șah și haltere.

altele 
între- 
masă,

Pregătiri pe Valea Prahovei
în localităfile de pe Valea Pra

hovei au început pregătirile în 
vederea deschiderii sezonului 
sportiv de iarnă. în așteptarea 
zăpezii, la multe pirtii 
din stațiunile de sporturi 
s-au executat lucrări de 
najare. Amatorii de schi 
la Sinaia un nou schilift 
rui montare au lucrat 
numeroși tineri din regiunea Plo
iești. Sinaia va avea, de aseme
nea, noi pirtii de bob și săniuțe.

Pentru concursul dotat cu 
„Cupa 30 decembrie" (22—24 de
cembrie) în masivul Bucegi se fac 
lucrări importante la pirtii, caba
ne etc. Competițiile de schi din 
cadrul Sparfachiadei de iarnă a 
tineretului vor putea fi găzduite 
în bune condiții pe pîrtiile de pe 
Valea Carp și Valea Albă. Ince- 
pînd de la 15 decembrie, la Si
naia, Bușteni, Azuga și Teșila vor 
funcționa centre speciale de ini
țierea schiului. Pentru practicanții 
patinajului se construiesc patinoa-

de schi 
de iarnă 

reame- 
vor găsi 
|a a că- 
voluntar

re la Sinaia. Cîmpina și Ploiești. 
Cabanele și hotelurile de pe Va
lea Prahovei sînt gafa să-și pri
mească oaspeții din toată (ara.

(Agerpres)

Fotbal
Joi, pe stadionul Dinamo 

din Capitală s-au întîlnit se
lecționatele de fotbal A și B, 
alcătuite din cei mai în for
mă jucători din prima cate
gorie. In repriza întîia, nici 
una din cele două formații 
nu a reușit să deschidă sco
rul. în cea de-a doua parte 
a jocului selecționata A, cu 
o înaintare remaniată, și-a
concretizat superioritatea, în
scriind patru goluri prin
Ene II (2), Constantin și Pîr- 
călab. Singurul gol al selec
ționatei 
Czako.

B a fost realizat de

★
altă întîlnire deIntr-o

fotbal disputată în Capitală 
pe stadionul Giulești, echipa 
Rapid a învins pe Flacăra 
Roșie București din categoria 
B cu scorul de 3-1 (1-0).

Prim-vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri 
a primit pe ministrul 
Elveției la București

Joi 7 decembrie 1961, prim- 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, Gheorghe Apostol, a 
primit în audiență protocolară 
pe ministrul Elveției la Bucu
rești, Emile Bisang.

Modelul este frumos atunci 
cînd este lucrat cu grijă. 
Produsele lucrate de talen
tata decoratoare Maria 
Crainic de la Fabrica de 
sticlă din Turda sînt mult 

apreciate

CINEMA
Cînd primăvara e fierbinte : 

Patria (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21). Te iubesc viață (cine
mascop) : Republica (10; 12;
15; 17; 19; 21), Elena Pavel 
(10; 12; 14,15 16,30; 18,45; 21), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 
21). Mecanicul conducea tre
nul : rulează la cinematogra-

O amintire frumoasă pentru colectiviștii din regiunea Iași care au vizitat recent Capitala 
Foto : AGERPRES

Tinerețea — vîrsta poeziei
(Urmare din pag. l-a)

pagandistică pentru învățarea poe
ziei de către masa largă a tine
retului, explicînd rolul ei educa
tiv in formarea gustului pentru 
frumos, contribuția pe care o a- 
duce poezia la formarea unei 
conștiinfe înaintate.

$i iată rezultatul :
lnfr-o sală, primenit ca pentru 

frumoasă sărbătoare, muncitorul 
Dumitru Dună le-a vorbit tinerilor, 
înfiorat de emoție, despre poe
zie.

Strungarul Ion Dobre a recitat 
o poezie pe care a îndrăgit-o de 
la prima lectură. Apoi, cînd a- 
plauzele îi răsplăteau măiestria 
artistică, de el s-a apropiat strun
garul Spinu Nicu :

— Vreau să recit și eu o poe
zie !

Apoi, către tinerii din sală :
— Am să vă recit poezia „Por

țile de aur".
Cu o liniște deplină sala i-a a- 

probat propunerea.

înfrăți, înfrăți pe porțile 
de aur, 

Că le-ați văzut cîndva 
numai în vise,

IntraU, intra ți
pe porțile de aur,

C-ați stat în lanțuri
între porți închise.

Intrați sever cu frunți 
înnobilate —

Deschideți era cu această 
cheie.

Intrați severi, cu frunți 
înnobilate — 

Căci cheia nu-i o cheie, 
ci-o idee.

Strungarul recita cu patos. Tinerii 
îl ascultau mîngîiaji de o minu
nată emoție, aveam impresia că 
mulfi dintre ei se visau intrînd 
triumfători pe porțile de aur ale 
unei lumi care le aparține. înțe
legeam încă o dată mai mult de 
ce tinerii au o înclinare plină de 
dragoste pentru poezie, și îmi în
chipuiam, eram sigur, că această 
acțiune de a antrena un număr cît 
mai mare de tineri în învățarea de 
poezii o să pornească spre toate 
orașele, spre toate fabricile și uzi
nele țării.

Cu sensibilitate, în seara aceea, 
tinerii de la Uzina „7 Noiembrie", 
cei de la „Electroputere” elevii 
Școlii medii nr. 1 simțeau farme
cul poeziei, al frumuseții, iubirii 
și emoției. Mi se pare că profe
sorii care veniseră să-i însoțească 
pe elevii de la Școala medie nr. 1 
erau la fel de emoționați ca și 
ei. Se gîndeau la cît de frumoa
să este o asemenea manifestare 
tinerească, la farmecul ei mărit 
cînd toți elevii vor ști să recite

nu numai poeziile din manual, ci 
îi vor ajuta să învețe cît mai 
multe poezii pe care să le re
cite între prieteni, la o sărbă
toare, cu diferite prilejuri.

In fața microfonului s-a pre
zentat o fînără cu ochi scăpă
rători.

— Prieteni, sînt muncitoare la 
„Electroputere". Și tinerii din u- 
zina noastră știu poezii. Și nouă 
ne plac versurile.

N-a putut spune decît atît. A- 
poi, ca să întărească afirmațiile 
a început :

La focul sfînt al tinereții 
Vom sta de-a pururi laolaltă 
Și-i vom păzi

de toți dușmanii 
Făptura ageră și caldă.

Entuziaști, într-o minunată por
nire,. strungari, turnători, bobina
toare, elevi și eleve au arătat 
dragostea lor pentru poezia noas
tră contemporană. Manifestarea își 
atinsese ținta. Era un îndemn viu 
pentru toți tinerii prezenți : a- 
propiați-vă cu toții de frumuse
țile poeziei, învățați și recitați cu 
toții poezii !

Comitetul U.T.M. al Uzinei „7 
Noiembrie" a acordat celor mai 
buni recitatori trei premii în 
cărți și mențiuni.

★
Seara aceasta va rămîne intr-a

devăr o seară de neuitat pentru ti.

nerii craioveni, pentru că, așa 
cum și-au propus, ea va marca 
inaugurarea unor noi „seri de 
poezie", manifestări dintre cele 
mai pline de farmec, care dau 
puritate și adîncă frumusețe suf
letului. La ele vor participa din ce 
în ce mai mulți tineri, și nu nu
mai ca auditori, ci ca pasionați re
citatori , propagandiști ai poezi
ei — important factor de educa
ție estetică, politică. La aseme
nea seri de poezie fiecare se va 
simți îndemnat să recite versuri 
frumoase. Versuri pe care apoi le 
va recita și în alte ocazii, la alte 
manifestări tinerești.

Seara, tîrziu, la despărțire ală
turi de tehnicianul Eustațiu Gorun 
am urmărit îndelung doi dintre ti
nerii prieteni buni cu poeziile lui 
Arghezi și Topîrceanu pe care le 
recitaseră cu pasiune. Erau veseli, 
radiind de o bucurie lăuntrică. Erau 
fericiți și frumoși. Tehnicianul care 
a ascultat întreaga seară emoțio
nat, dar care nu urcase pe scenă 
să recite versuri, a început mur- 
murînd :

Ca să schimbăm acum, 
întîia oară, 

Sapa-n condei și brazda-n 
călimară

Bătrînii au adunat,
printre plăvani, 

Sudoarea muncii sutelor
de ani...

Era o seară de iarnă. Blîndă și 
caldă.

Mașini agricole de calitate superioară
(Urmare 

din pag. l-a) 

fășoare în mod rit
mic. Pentru aceasta 
propunem crearea u- 
nui stoc de piese din 
lemn.

— Propunem — a 
intervenit în discuție 
maistrul Gheorghe 
Popescu — nifuirea 
completă a coșurilor 
de paie, introducerea 
în procesul de mon
taj a unor dispoziti
ve pneumatice de 
strîns șuruburi, matri
țe pentru îndoirea 
sîrmei de grătare și 
tăierea ei, prin care 
se înlătură definitiv 
rebuturile de sîrmă.

— Ar fi bine — a 
spus în cuvîntul său 
Constantin lordache, 
secretarul organizați
ei de partid de la 
montaj — ca secto
rul producției să con
troleze cu verificatoa
re speciale, prin alu
necare lăcașurile un
de vin montați rul
menții combinei. S-ar 
înlătura astfel opera
țiile de pilire care 
se execută în plus de 
către montori și s-ar 
economisi circa 7.500 
lei. Inginerul tehno
log Șerban Teodoru 
a arătat că inginerii 
vor sprijini mai în
deaproape brigăzile, 
pe muncitori pentru

ca aceștia să lucreze 
cu randament sporit, 
să muncească în mod 
creator.

îndeplinirea ritmică 
a planului, introdu
cerea tehnicii noi, 
productivitatea spo
rită, economii, produ
se de calitate supe
rioară, iată probleme 
ce au fost dezbătute 
cu înalt simț de răs
pundere de montorii 
de la Uzinele „Semă
nătoarea" din Bucu
rești. Angajamentul 
ior pentru anul vii
tor este ca mașinile 
agricole produse să 
fie de calitate mereu 
mai bună, cu perfor
manțe tehnice ridi
cate.

Măsuri concrete
TOGSAFE

(Urmare din pag. l-a) 

marginea satului sînt niște 
gropi. Le-au „scotocit" și au 
găsit acolo mraniță bună. Vor 
transporta și de acolo vreo 
500—600 tone. Așa că...

Discuțiile ar mai fi conti
nuat poai». Au revenit însă 
tinerii de la cîțnp. Convoiul 
a făcut cerc în jurul platfor
melor. Căruțele erau încărcate 
de zor și plecau îndată.

Acțiunea tinerilor colectiviști 
din Brădeariu se aseamănă 
mult cu acțiunile tinerilor din 
gospodăriile colective de la 
Cîndești, Scutelnici, Căldă- 
răști, Padina și altele. Și aici 
organizațiile U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
au mobilizat tinerii la acțiu
nea de fertilizare a terenuri
lor de șes, transportînd zilnic 
mii de tone de gunoi de grajd.

Comoara din Maxenu
Pornim mai departe. La in

trarea în comuna Maxenu 
oprim. Avem în față o prive
liște... rară. Pe aproape un 
hectar de teren — numai 
movile de gunoi. Ne mirăm : 
„Cît or fi dat la hectar ? Me
trul și căruța ?”

La sediul gospodăriei 
colective:

— Dar îngrășați pămîntul, 
nu glumă !

Constantin Șerban, pre
ședintele, Ion Stănescu, secre
tarul organizației UTM, Luxa 
Găgiulescu, contabila, ne pri
vesc cu interes.

— Sigur că da, îl îngrășăm 
Am dus de la secerat și pînă 
acum 50 de tone gunoi pe 
3 hectare.

Contabila nu-i de acord.
— Am dus mai mult, da’ 

nu știm precis cît

Temelie solidă 
recoltelor viitoare !

— Nu-1 puneți prea des? în
trebăm noi.
— Nu, cine v-a spus ?
— Am văzut noi.
— Unde ?
— Pe un teren la marginea 
satului. Era movilă lîngă mo
vilă... Cei trei pornesc pe un 
rîs molipsitor, ca de o glumă 
strașnică.
— V-ați înșelat — precizează 
secretarul organizației U.T.M. 
după ce se mai potolește. Ăla 
e gunoi aruncat de oameni. 
Noi punem îngrășăminte chi
mice. Tinerii de pe atelaje au 
cărat două zile din gara Tăbă- 
răști — distanță de 7 km — 
îngrășămintele chimice.
— Asta e treabă bună, dar cu 
gunoiul de grajd cum rămîne?
— Păi, mai e timp. Pînă la 
iarnă și în primăvară să-1 tot 
ducem.

Ciudată părere !
în comuna Maxenu zac 

mari cantități de îngrășămin
te naturale. Știind cît de 
folositoare sînt ele pentru fer
tilizarea solului se poate 
spune: iată o comoară căreia 
colectiviștii din Maxenu ar 
trebui să-i acorde o mai mare 
atenție. în ultimii doi ani 
colectiviștii de aici nu au rea
lizat producțiile planificate la 
grîu și porumb. Un calcul su
mar arată că în această peri
oadă s-au pierdut cel puțin 
130.000 kg porumb boabe și 
20.000 kg grîu. Unii pun aceas
ta pe seama climei și a solului 
slab productiv. E adevărat că 
solul gospodăriei colective

din Maxenu diferă, bunăoară 
de solul gospodăriei colective 
din Brădeanu. Dar principala 
diferență stă nu între soluri. 
Și pămîntul colectiviștilor de 
aici ar putea produce mai 
mult în condițiile în care, pe 
lîngă respectarea celorlalte 
reguli agrotehnice, ar fi în
grășat cu gunoi de grajd.

Pentru anul 1962, gospodă
ria are de cultivat, printre al
tele, 160 ha cu porumb, din
tre care de pe 70 ha colectiviș
tii și-au planificat să obțină 
5.000 kg boabe la hectar. Nu 
va fi ușoară obținerea unei 
asemenea producții, dacă gu
noiul de grajd va continua să 
fie aruncat și pămîntul va fi 
lipsit de îngrășăminte. Din 
cele constatate reiese că nu se 
cunoaște cît gunoi trebuie dus 
pe cîmp, unde anume și ce 
s-a realizat pînă în prezent. 
Organizația de bază U.T.M. de 
aici ar putea să aducă o con
tribuție importantă la fertili
zarea solului gospodăriei co
lective, organizînd acțiuni ase
mănătoare cu cele ale tineri
lor din comuna Brădeanu și 
din celelalte comune amintite.

Asemenea lucruri se găsesc 
din păcate și în alte locuri. 
Gospodăriile colective din Su- 
diți, Poșta-Cîlnău, Liciu, Să- 
rățeanca, Smeeni și altele au 
transportat cantități mici de 
gunoi de grajd pe cîmp. La 
Smeeni, de pildă, din 2.000 
tone nu s-a transportat încă 
nimic. La Liciu, de-abia 150 
din 2000 de tone. Secretarul

organizației U.T.M. din gospo
dăria colectivă din Sărățeanca 
se laudă că în sat sînt mari 
rezerve de îngrășăminte natu
rale. Unde credeți că se află 
ele ? Pe gîrla satului. Sînt 
folosite ? Nu I Dimpotrivă. 
Aceste „rezerve" sporesc con
tinuu. Pentru că tinerii con
ductori de atelaje nu sînt în
drumați să transporte gunoiul 
pe cîmp, pentru că nu li se 
explică ce rol are el în ridi
carea producției de cereale.

Cîteva concluzii
Tinerii colectiviști din multe 

sate ale raionului Buzău au 
îmbrățișat cu căldură iniția
tiva tinerilor de la GAC Tansa 
raionul Negrești. Cei din Bră
deanu, Scutelnici, Padina si 
altele și-au stabilit angaja
mente concrete privind contri
buția lor la acțiunile de fer
tilizare a solului. Există în 
multe organizații de bază 
U.T.M. din satele raionului o 
experiență valoroasă în aceas
tă direcție. De ce experiența 
nu e generalizată ? Am pus a- 
ceastă întrebare tovarășului 
Pompiliu Ionașcu, prim-secre- 
tar al Comitetului raional 
U.T.M. Buzău. Nu am primit 
un răspuns precis. Primul se
cretar a rămas surprins chiar 
cînd i-am povestit situația de 
la Maxenu și Sărățeanca, pe 
care el o cunoștea „din 
auzite".

De Ia secția agricolă a sfa
tului popular raional Buzău

am aflat că în toamna aceasta 
gospodăriile colective din ra
ion vor trebui să transporte 
120.000 de tone de gunoi pe 
6.200 ha. Pînă în prezent nu 
s-a transportat nici un sfert 
din această cantitate.

Cunoscînd că participarea 
tineretului la acțiunea de fer
tilizarea solului a devenit de 
acum o tradiție, ne-am inte
resat la comitetul raional 
U.T.M. dacă există vreun plan 
în această privință. Primul 
secretar ne-a spus : „Cu două 
săptămîni în urmă am hotărît 
să studiem posibilitățile pe 
care fiecare organizație de 
bază U,T.M. din gospodăriile 
colective le are și să stabilim 
ce pot face tinerii".

— Si’
— Urmează să facem ce-am 

hotărît...
— Cînd ’
— Mai încolo I
Este bine că comitetul raio

nal U.T.M. a hotărît să încea
pă această acțiune. Dar ea nu 
mai poate fi amînată. Experien
ță bună există în multe orga
nizații de bază U.T.M., dar ea 
trebuie popularizată, adusă la 
cunoștința tuturor tinerilor 
colectiviști din raion. în 1962 
gospodăriile colective din ra
ionul Buzău vor cultiva peste 
16.000 ha cu porumb, dintre 
care de pe aproape 4.000 hec
tare și-au propus să obțină 
cîte 5.000 kg porumb boabe 
la hectar. Pentru a se obține 
producțiile planificate se cer 
eforturi sporite încă de pe 
acum. Echipele de tineret, 
conductorii de atelaje, toți 
tinerii colectiviști trebuie să 
fie mobilizați zilnic pentru ca 
și prin contribuția lor să fie 
transportată și încorporată în 
sol întreaga cantitate de în
grășăminte naturale stabilită.

fele V. Roaită (10; 12; 15,30; 
18; 20,30), Donca Simo (16; 
18; 20). N. Bălcescu (16; 18,15;
20.30) . Cazacii: rulează la ci
nematografele M. Gorki (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Popu
lar 16; 18,15; 20,30). Vintul s-a 
oprit în zori ; V. Alecsandri 
(15; 17; 19; 21), București (9; 
11; 15; 17; 19; 21), Flacăra (15;

, 17; 19; 21), Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Vîrsta dificilă: 
rulează la cinematografele Ma- 
gheru (10; 12; 14.15; 16,30;
18,45; 21). I. C. Frimu (8,45; 
10,50; 13; 15,15; 17,15; 19.30;
21.30) , 23 August (10; 12,15; 
14,30; 15,45; 19; 21,15), Liber
tății (10; 12; 14.30; 16,30; 18,30;
20.30) . Cele 400 de lovituri
(cinemascop) : Lumina (rulea
ză în continuare de la orele 
9,30 pînă la orele 15,05, după- 
amiază 17; 19,15; 21,15), Al.
Sahia (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Pînze purpurii : Central (10; 
11,45; 13,30; 15,15; 17; 18,45; 
20,30). Nu te lăsa niciodată : 
rulează Ia cinematograful Vic
toria (10; 12; 15; 17; 19; 21).
Hocheistul de rezervă — Um
breluța: Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 
10 pînă la orele 21). Program 
special pentru copii: 13 Sep
tembrie (rulează în continua
re de la orele 10 pînă la orele 
14). Cer senin : 13 Septembrie 
(16; 18.15; 20,30). Căpitanul
Dabac : Tineretului (16,15; 
18,15; 20,30).

(Urmare din pag. l-a) 

profesionale și introducerea 
tehnicii noi.

— Noi, tinerii, spunea ute. 
mistui Manea Cocianu în cu
vîntul său, o să ne străduim 
sâ cunoaștem și mai bine me
seria. In acest iei vom contri
bui mai din plin Ia realizarea 
sarcinilor de plan.

— Ar fi bine — a propus tî- 
nărul Alexandru Cîrlan să 
avem un motor de rezervă la 
virtelniță iar canalele de 
laminare de la linia fină să 
fie de mai bună calitate. A- 
ceasta ne va ajuta să lucrăm 
in condiții și mai bune cu 
rezultate mai mari. S-au făcut

și alte propuneri: darea în 
exploatare a foarfecii de de- 
biiat țagle, reducerea reviziei 
cu 40 de ore prin asigurarea 
cu piese de schimb ia timp, 
anumite modificări la cupto
rul nr. 2, experimentarea 
automatizării totale a trenului 
mijlociu la laminoare etc. 
care, îndeplinite, vor duce la 
creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității 
produselor și reducerea pre
țului de cost. Fiecare propu
nere, fiecare angajament luat 
reflectă grija muncitorilor 
pentru bunul mers al produc
ției, grijă de gospodar, de 
stăpîni ai uzinei.

Pe ecranele Capitalei 
noul film romînesc 

Cînd primăvara e fierbinte

întreprinderea 
de poduri metalice 

și prefabricate 
de beton Pitești

Angajeazâ:
— un inginer in speciali
tatea sudură automată. 
Solicitantul trebuie să în
deplinească condițiunile le

gale de calificare.
Ofertele se vor adresa di
rect întreprinderii în Pi
tești, str. Tudor Vladimi- 
rescu nr. 121 (telefon: 

230—836—968)

O producție a Studioului Cinematografic București

cu:
ERNEST MAFTEI, MIRCEA BAȘTA, EUGENIA BOSIN- 

CEANU, GHEORGHE NOVAC, SANDU STICLARU.
Scenariul: D. Carabăț, B. Meirovici, M. Săucan j Regia : Mir
cea Săucan ; Imaginea : Costea Ionescu Tonciu; Muzica : 

Anatol Vieru.
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Recunoașteri ale eforturilor Romîniei

in lupta pentru pace
NEW YORK 7 (Agerpres). — Corespondentul Agerpres la 

O.N.U., C. Alexandroaie, a solicitat șefilor unor delegații la 
O.N.U. să-și spună părerea în legătură cu alegerea R. P. Romîne 
ca membru nepermaneint în Consiliul de Securitate.

Transmitem răspunsurile primite:

am votat pentru R. P. Romi- 
nă. Admirăm acțiunile și ini
țiativele delegației Romîniei la 
O.N.U. care se bucură de spri
jinul multor țări”.

Un aspect de pe șantierul celei mai mari conducte de 
gaze din lume, Gazli-Ural (U R.S.S.) care se întinde pe o 

lungime de 2.200 km. Ședința unei

Sovietul Suprem
comisii C.A.E.R.

dezbate...
Prin telefon pentru „Scînteia tineretului"

2)
in toate coifurile U- 
niunii Sovietice 
venit 
deputății 
Suprem pentru 
lua parte 

desfășoară

au 
la Moscova 

Sovietului 
a 

la sesiu- 
în marelenea care se

Palat al Kremlinului.
Cifrele prezentate în 

tovarășilor Novikov și 
oglindesc uriașul avînt al Țării So
vietice în toate domeniile.

Așa, de pildă, industria grea a 
dat în anul 1961 cu 10 la sută 
mai multe produse în comparație 
cu anul 1960. Cu vii aplauze a 
fost subliniată de deputați acea 
parte a raportului tovarășului No
vikov care menționează că 
anul 1961 a fost îndeplinit 
mult succes planul științific al țării.

In anul 1962 volumul total al 
producției industriale va crește cu 
8 la sută, în comparație cu anul 
acesta. Este într-adevăr o cifră 
impresionantă. Realizarea celor 
propuse va apropia Uniunea So
vietică cu încă un pas spre în
deplinirea mărețului program al 
construcției comunismului adoptat 
de cel de-al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S.

Trei milioane 
se vor adăuga 
ru| existent. Și 
planului a fost 
plauze. Oamenii sovietici sînt si
guri că planul pe 1962 va fi în
deplinit. Uriașul avînt creator al 
întregului popor, numeroasele ini
țiative ale oamenilor sovietici care 
se aplică în industrie, în construc
ții — constituie o garanție sigură 
a îndeplinirii și chiar a depășirii 
lui.

Desigur că într-o scurtă, cores
pondență nu pot fi prezentate 
toate cifrele interesante incluse în 
aceste importante documente puse 
în discuția Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice. Aș mai vrea să 
menționez doar două din ele : 
veniturile pe care statul sovietic 
le va obține în 1962 pe baza im
pozitelor percepute de la popu
lație vor fi de două ori mai mici 
decît în 1955. Veniturile popu
lației în anul viitor vor fi cu 62 
la sută mai mari decît în anul 
.1955.

Sau iată un alt exemplu grăi
tor. In anul 1962 bugetul prevede 
o creștere însemnată a fondurilor 
alocate pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului superior. în universități 
și institute în anul viitor vor în
văța 2.900.000 de studenfi, de 
peste 2 ori mai mult decît numă
rul studenților din țoale institu
tele de învăfămînf superior 
țările capitaliste ale Europei.

în cele două camere ale 
viefului Suprem — Sovietul Uniu
nii și Sovietul naționalităților — 
numeroși deputați au luat ieri și 
astăzi cuvîntul pe marginea celor 
două rapoarte. Stăteam în loja 
ziariștilor și ascultam cuvîntările 
lor. In față îmi ap t ea parcă har
ta imensului sfat sovietic cu noile

rapoartele 
Garbuzov

în 
cu

de apartamente 
în 1962 la numă- 

a 
primită cu vii a-
aceasfă cifră

din

So-

PE SCURT
MOSCOVA. — La 7 decem

brie Gheorghi Jukov, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legături cul
turale cu țările străine, a a- 
dresat un protest ambasado
rului S.U.A. în U.R.S.S., 
Llewellyn Thompson, împotri
va acțiunilor ostile față de ex
poziția care înfățișează ocro
tirea sănătății în U.R.S.S., 
deschisă la Minneapolis, unde 
a fost ars drapelul sovietic 
arborat la intrarea în expozi
ție.

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres). 
După o noapte în care tirul de 
morfiere și mitraliere nu a înce
tat, joi au continuat luptele între 
forțele O.N.U. și trupele de mer
cenari din Katanga.

„Centrul comercial al Elisabeth- 
ville-ului, transmite coresponden
tul agenției Reuter, este pustiu. 
Pe străzi circulă doar vehicule 
militare, multe dintre ele camu
flate cu crengi de copac și 
bulanțe sanitare cu sirenele 
lînd".

PARIS 7 (Agerpres). —
7 decembrie, Ben Bella și alți 
miniștri ai guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, 
care se aflau în detențiune in 
Franța, au fost transferați, 
sub o puternică escortă poli
țienească, Ia castelul Aulnoy 
(departament Seine-et-Marne), 
comunică agenția France 
Presse.

am- 
ur-

La

Cea mai largă intîlnire sindicală
a oamenilor muncii
din întreaga lume

Lucrările Congresului Sindical Mondial

sale consfrucfii, cu orașele ce se 
dezvoltă, cu marile sale întreprin
deri, cu' viața minunată a oame
nilor săi ce traduc în viață Pro
gramul partidului.

In Sovietul Uniunii, deputatul 
Rahmankul Kurbanov din Uzbekis
tan sublinia că în anul 1962 Re
publica Uzbekă va atinge nivelul 
prevăzut pentru anul 1965. In 
Uzbekistanul sovietic — care îna
inte de revoluție era într-o stare 
de înapoiere de nedescris — se 
produce în prezent de trei ori 
mai multă energie electrică de
cît în Rusia prerevolufionară.

Jn ședința Sovietului naționalită
ților am ascultat cuvîntul mineru
lui Ivan Zamura. In mina în care 
lucrează el se montează acum o 
instalație specială care va crea 
la o adîncime de 900 metri climă 
artificială, asemănătoare cu 
de la suprafață, lată unul
miile și miile de fapte care vor
besc despre grifa pentru om în 
Țara Sovietelor.

„Pentru mine și tovarășii mei, 
munca a devenit o necesitate, 
care ne aduce o mare bucurie o- 
menească. In mina noastră 350 
de oameni învață. Vrem să deve
nim specialiști cît mai buni, ne
cesari construirii comunismului".

Cuvintele minerului-deputat au 
fost întîmpinate cu vii aplauze.

Lucrările sesiunii Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice conti
nuă astăzi.

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite : între 30 no
iembrie și 3 decembrie a a- 
vut loc la Moscova, sub pre
ședinția profesorului Vasili 
Emelianov, ședința ordinară a 
Comisiei permanente a Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc pentru folosirea în 
scopuri pașnice a energiei a- 
tomice.

Comisia a examinat o serie 
de măsuri în domeniul folo
sirii pașnice a energiei ato
mice și a discutat problemele 
adîncirii și lărgirii continue a 
colaborării în acest domeniu 
în vederea realizării unui 
efect maxim pentru economia 
națională a țărilor membre 
ale C.A.E.R.

A fost aprobat planul de 
lucru al Comisiei pentru anul 
viitor.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de colaborare fră
țească și deplină înțelegere re
ciprocă.

cea 
din

AL. STARC

Moscova, 7 decembrie 1961.

se

ln Grecia 
situația politică 
menține încordată

ATENA 7 (Agerpres). TASS 
transmite: Situația politică a 
Greciei continuă să rămînă 
încordată. Frontul agrar ge
neral democratic din Grecia 
și „Uniunea de centru" — cea 
mai mare grupare a forțelor 
opoziției — boicotează parla
mentul și guvernul în semn de 
protest împotriva falsificării 
alegerilor parlamentare din 29 
octombrie. Ele refuză să recu
noască guvernul 
ca guvern legal.

La 5 decembrie 
nistru Karamanlis 
declarația-program a guvernu
lui în parlament într-o sală pe 
jumătate goală.

Karamanlis

primul mi- 
a prezentat

Numeroase delegații se pronunță 
pentru restabilirea drepturilor legitime 

ale R. P. Chineze la 0. N. l.
NEW YORK 7 (Agerpres). — 

Unul după altul, reprezentanți ai 
diferitelor țări din lume, care iau 
cuvîntul în Adunarea Generală a 
O.N.U., cer să se restabilească, 
în sfîrșif, drepturile legitime ale 
Republicii Populare Chineze în 
Organizația Națiunilor Unite. A- 
ceasfă problemă trebuie rezol
vată imediat — a declarat L. F. 
Paiamarciuk, reprezentantul R.S.S
Ucrainene,

Delegatul Cubei, Garcia In- 
chausfegui, a subliniat în cuvînfa- 
rea sa că delegația sa va vota 
împotriva proiectului de rezoluție 
ai S.U.A. și celorlalte patru țări, 
proiect urmărind zădărnicirea res- 
stabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U., și va 
sprijini proiectul de rezoluție ai 
Uniunii Sovietice.

Delegatul Ghanei, Ouaison 
Sackey, a subliniat în cuvîntarea 
sa că guvernul Republicii Popu
lare Chineze este singurul guvern 
care exercită puterea suverană a- 
supra teritoriului Chinei. Fără 
R, P. Chineză nu pot fi rezolvate 
cele mai importante probleme ale 
contemporaneității. In ceea ce 
privește proiectul de rezoluție al 
celor cinci țări, acesta nu poate 
fi interpretat altfel decît ca o 
nouă încercare de a tergiversa 
adoptarea unei hotărîri inevita
bile.

Guvernul R. P. Chineze, a spus 
în încheiere delegatul 
trebuie să-și ocupe locul

Cu aceasta Adunarea 
și-a întrerupt lucrările.

Ghanei. 
în O.N.U. 
Generală

u secole în urmă, se 
statornicise obicetui 
ca chipurile de 
sfinți de pe pereții 
bisericilor să fie 
astfel zugrăvite îneît

să nu exprime nici un sentiment. 
Sfînful nu trebuia să pară că se 
bucură, nu trebuia să pară că-i 
trist, nu trebuia să apară că-i plic
tisit ș.a.m.d. Pur și simplu sfînful 
trebuia să pară de lemn. Ulte
rior, în special după renaștere, 
s-a convenit că picturile biseri
cești pot exprima și sentimente, 
însă într-un nici un caz veselie. 
Această din urmă opreliște a 
fost respectată cu sfințenie pînă în 
zilele noastre. Căci de bună 
seamă, ce autoritate ar mai fi avut 
un sfînt Petru cu nasul roșu și 
priviri pofticioase sau o fecioară 
Maria făcînd cu ochiul turmei de 
credincioși adunați în biserică.

Nu demult, însă, și această ul- , 
fimă barieră a fost trecută. Pe 
pereții unui locaș de rugăciune din 
Germania occidentală au apărut ' 
chipuri zîmbifoare, ca ale vedete
lor de cinema deprinse a-și com
pune într-o secundă o expresie cit 
mai fotogenică.

Despre ce era vorba ? La mar
ginea orașului Diiseldorf, centru 
financiar și comercial din regiunea 
Ruhr, un oarecare mister Bowling 
a închiriat localul unui restaurant 
și l-a transformat în baza misiu
nii evanghelice americane din 
Germania occidentală. După ce 
localul a fost amenajat 5' toate 
formele îndeplinite, credincioșii 
au fost poftiți să ia parte la tai
nicele oficieri religioase.

Nu mică a fost mirarea acesto
ra cînd pășind în incinta sfințitului 
locaș au observat că pe pereți se 
află, contrar obiceiului, chipuri

vesele, zîmbifoare. Cercetind mai 
deaproape și-au dat seama însă 
că ele nu reprezentau nici un 
sfînt., Pe pereți, în loc de icoane 
erau atîrnate partretele președin
telui societății evanghelice ameri
cane, mister T. L. Osborne din 
Oklahoma (statul Texas), ale soției 
și copiilor lui. Pe lingă portrete 
mai figurau și alte fotografii, în- 
tățișînd pe membrii acestei sfinte 
familii în . cele mai diverse situații.

Aceste originale ornamente bi
sericești n-au fost însă primele

Din

VALERIAN ZORIN (Uniu
nea Sovietică): „Noi conside
răm că alegerea R. P. Romîne 
ca membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate este 
semnificativă din două puncte 
de vedere. în primul rînd a- 
ceasta constituie o recunoaș
tere a eforturilor depuse de 
Rominia și de celelalte țări 
socialiste în lupta pentru asi
gurarea păcii și securității în 
întreaga lume. In al doilea 
rind aceasta demonstrează clar 
că toate încercările puterilor 
occidentale de a ignora drep
turile statelor est-europene la 
acest Ioc de membru neper
manent în Consiliul de Secu
ritate, au eșuat. Majoritatea 
membrilor Adunării Generale 
a recunoscut necesitatea de a 
se repartiza" acest loc, conform 
acordului de la Londra în pri
mul rînd grupului țărilor est- 
europene.

Alegerea R. P. Romîne va 
facilita colaborarea în Consi
liul de Securitate în problema 
majoră a apărării păcii și secu
rității mondiale”.

siguri că Romînia va aduce o 
contribuție substanțială în 
Consiliul de Securitate la cau
za menținerii păcii în lume, la 
îndeplinirea obligațiilor aces
tui principal organ al O.N.U.”.

FRANZ MATSCH (Austria): 
„în tururile de scrutin din 14 
noiembrie, acordînd mai multe 
voturi Romîniei decît Filipine- 
lor, majoritatea Adunării Ge
nerale a arătat că se pronun
ță pentru respectarea acordu
lui de la Londra. Cu toate a- 
cestea a trebuit să intervină 
acel compromis pentru împăr
țirea termenului de doi ani în
tre Rominia și Filipine.

Pentru prima dată de la în
ființarea O.N.U., Romînia este 
membru nepermanent al Con
siliului de Securitate și sînt 
convins că Adunarea a făcut 
o alegere bună. Romînia va 
depune aceleași eforturi ca și 
pină acum în sprijinul cauzei 
păcii”.

MARIO GARCIA INCIIAU- 
STEGUI (Cuba): „Vreau să 
subliniez în primul rînd rela
țiile prietenești care se stabi
lesc între Romînia și Cuba și 
să transmit guvernului și po
porului romîn salutări căl
duroase din partea delegației 
Cubei Ia O.N.U. pentru succe
sul politic pe plan internațio
nal pe care îl constituie ale
gerea R. P. Romîne ca mem
bru nepermanent în Consiliul 
de Securitate. Prezența Romî- 
niei în acest organ însemnat al 
O.N.U. este încă o garanție 
pentru țările mici care luptă 
pentru independență și liber
tate că interesele lor vor fi 
apărate. Rominia va aduce o 
contribuție însemnată Ia acti
vitatea Consiliului de Secu
ritate îndreptată spre apărarea 
păcii și securității lumii”

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite : în diminea
ța zilei de 7 decembrie, la 
Congresul Sindical Mondial 
au fost reluate discuțiile pe 
marginea rapoartelor lui 
Louis Saillant și Ibrahim Za- 
karia. Primul a luat cuvîntul 
Nguyen Van Tam, membru al 
Comitetului Executiv al Aso
ciației oamenilor muncii pen
tru eliberarea Vietnamului de 
sud.

Participanții la Congres au 
întîmpinat cu ovații furtunoa
se apariția la tribună a cos
monautului nr. 2, Gherman 
Titov, care Ie-a transmis sa
lutul frățesc al cosmonauților 
sovietici.

Jean Sao, secretar general 
al Uniunii naționale a oame
nilor muncii din Mauritania, 
a subliniat că într-o serie de 
țări africane sistemul colo
nial a instaurat la putere in
terpuși de-ai săi, care au 
creat sindicate ale căror con
ducători

Clasa 
ste țări 
bertatea 
bertate de deplasare, nici Ii

sînt oamenii lor. 
muncitoare din ace- 
nu are însă nici li- 
de acțiune, nici ti

ALHAJI MUHUMMED NGI- 
LERUMA (Nigeria): „Atitudi
nea constructivă a R. P. Ro
mine pe linia rezolvării pe 
cale pașnică a problemelor in
ternaționale, acțiunile, iniția
tivele ei pozitive, arată că A- 
dunarea Generală s-a orientat 
bine alegind R. P. Romînă ca 
membru nepermanent al Con
siliului de Securitate. Am fost 
și sintem pentru respectarea 
principiilor Cartei O.N.U. pri
vitoare la repartiția geografi
că echitabilă a locurilor din 
Consiliul de Securitate",

ISSOUFOU SAIDOU DJER- 
MAKOYE (Niger): „Am votat 
pentru Romînia nu numai 
pentru că R. P. Romînă între
ține relații bune cu Nigerul ci 
și pentru că ne pronunțăm 
pentru respectarea dreptății. 
Acest Ioc pe care Rominia îl 
va ocupa doar un an revine 
numai unei țări din Europa de 
răsărit. Vom sprijini și de a- 
cum înainte orice țară est-eu- 
ropeană care își va depune 
candidatura pentru acest loc”.

sâ se supună legii McCarran
INTERVIUL ACORDAT DE GUS

„NEW YORK TIMES"
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DANIEL SCHWEITZER 
(Chile): „Delegația noastră a 
sprijinit cu căldură candida
tura R. P. Romîne pentru Con
siliul de Securitate întrucit ne 
pronunțăm pentru respectarea 
acordurilor internaționale și in 
acest caz a acordului din 1946 
(Gentlemen’s agrement) care 
prevede ca un loc de membru 
nepermanent în Consiliul de 
Securitate să revină țărilor din 
estul Europei. Apariția Filipi- 
neior pe locul rezervat Euro
pei de răsărit constituie o în
călcare a prevederilor funda
mentale ale Cartei O.N.U. cu 
care noi nu sîntem de acord".

AKO ADJEI (Ghana) : „Pre
vederile Cartei O.N.U. și acor
dul din 1946 sînt în mod cert 
de partea dreptului R. P. Ro
mine de a ocupa pentru doi 
ani locul de membru neper
manent al Consiliului de Secu
ritate rezervat Europei de est. 
Alegerea R. P. Romine de că
tre Adunarea Generală tre
buie să fie considerată ca o 
victorie semnificativă”.

C. S. JHA (India): „Sîntem 
satisfăcuți că Romînia a fost 
aleasă. Am sprijinit totdeauna 
și vom sprijini și de acum îna
inte dreptul incontestabil al 
grupului țârilor din Europa de 
est de a avea un reprezentant 
in Consiliul de Securitate.

Ne pare rău că Rominia nu 
va ocupa doi ani acest loc”.

SUKARDJO WIRJOPRA-
NOTO (Indonezia): ^.Sîntem

AHMED ȘUKEIRI (Arabia 
Saudită): „Și deși votul a fost 
secret totuși noi spunem că

NEW YORK 7 
(Agerpres). — In
tr-un interviu pu
blicat la 6 decem
brie în „New York 
Times" secretarul 
general al Partidu
lui Comunist din 
S.U.A., Gus Hall, a 
declarat că Parti
dul Comunist din 
S.U.A. nu intențio
nează „să intre în 
ilegalitate". Singu
rul lucru aruncat 
în ilegalitate, a 
adăugat Hali, este 
proclamația drep
turilor omului.

Comu- 
în mod 
ss su- 
McCar- 
a con-

cumDeclarînd din nou 
că Partidul 
nist refuză 
hotărît să 
pună legii 
ran. Hall
damnat activitatea 
ministrului justiției, 
Robert Kennedy.

Hall a 
că la 8 
el se va 
în fața 
preme federale din 
Washington unde 
partidului comunist 
i se va aduce acu
zația că

Recent, la Moscova s-au 
pus în vînzare primele 
globuri reprezentînd luna. 
Ele au iost concepute 
după datele obturate în 
s.ic cercetărilor cosmice 
întreprinse în U.R.S.S. După 
cum se poate vedea în fo
tografia de mai jos, noul 
produs a suscitat un viu 
interes în rîndurile cumpă

rătorilor.

denie de orbi, pusese pe picioa
re ologi și paralitici.

Fiind dotat cu atitea har, localul 
patronat de el nu putea fi decît 
binecuvîntaf. Prin urmare să vină 
cit mai mult popor Ia mila lui, 
avînd însă grijă ca să verse nea
părat obolul de rigoare în contul 
curent de la bancă al societății 
evanghelice „T. L Osborne el. 
comp."

— Ce mare binefăcători au 
spus mulți și s-au îmbulzit cu pun
gile desfăcute spre acel cont

delate obștească". în ceea ce 
privește practica medicală, ei 
doar nu vînd nici un fel de 
leacuri ci doar propun rugăciuni, 
ceea ce, desigur, nu i se poate 
interzice nimănui.

Sumele frumușele care-i picau 
din sucursala sa vesf-germană l-au 
îndemnat odată pe însuși patronul 
cel mare, cu consoarta și cu o- 
drasele sale să viziteze mănosul 
departament.

în fața enoriașilor a avut loc 
cu această ocazie o reprezentație

bîlciul lumii capitaliste

„Marii făcători de minuni• ic

americani în acțiune

declarat 
decembrie 

prezenta 
Curții su-

nu s-a în-

registiat așa 
cere legea McCar
ran.

Hali a arătat că 
unicele precedente 
ale actualelor eve
nimente din S-U.A. 
au fost inchiziția și 
și vînătoarea de 
vrăjitoare în statul 
Massachusetts în 
secolul al XVII-lea, 
cînd „victimele 
erau executate 
pentru crime, 
pentru reiuzul 
a-și recunoaște 
mele”.

Goa

nu 
ci 

de 
cri-

ciudățenii care J-au pus în încurcă
tură pe credinciosul vest-german 
și vai I n-au fost nici ultimele. 
Mai îhfîi de toate invitațiile la 
slujbă aveau o înfățișare hibridă 
rezultată din încrucișarea unui 
formular contabil cu un anunț de 
reclamă. Acest document începea 
prin indicarea contului curent la 
bancă al misiunii. După aceea ur
ma un apel compus de însuși mis
ter Osborne. în care se putea citi 
printre altele că leacul la toate 
relele este credinfa și că autorul 
prin forța credinței sale izbutise 
să facă multe și mari minunății : 
înapoiase auzul la mulfimi de 
surzi, redase vederea la o sume-

pe caretipsiile 
reprezentantul lui 

în Germania occi-

curent și spre 
mister Bowling, 
mister Osborne 
dentală, precum și alți oameni ai 
lui mister Bowling, le întindeau 
spre ei.

— Mare-i grădina lui dumnezeu! 
au spus alții, după care au ridi
cat din umeri, au zîmbif ironic, și 
au trecut mai departe.

— Ce pungășie ordinară, au ex
clamat cîțiva și au anunțat poli
tia. După cercetările de rigoare, 
poliția s-a declarat neputincioasă. 
Avusese mister Osborne et. comp, 
grijă să-și ia toate măsurile de 
siguranță. Astfel misiunea o înre
gistrase nu ca biserică, ci ca „So-

cu cîfe un număr. Fiul 
Osborne au cîntat cite 
După aceasta mistress 
luat cuvîntul și a des- 
de amănunte minunile 

ei le-a făcut cu

de bilei la care fiecare membru 
s-a produs 
și fiica lui 
un cînfec.
Osborne a 
cris cu lux
pe care soțul 
mărinimie în 40 de țări. Jn înche
iere, așa cum proceda de obicei, 
și-a înălțat privirile spre tăriile 
cereșfe și-a recitat patetic : „închi
deți ochii. Trebuie să faceți un 
sacrificiu. Domnul o să vă șop
tească cît trebuie să jertfiți 1“

Toate bune, și-au zis ascultătorii, 
dar am vrea să vedem și noi o 
minune, fie ea cît de mică și ne
însemnată, numai minune să fie.

— Foarte just I a tunat de la 
amvon mister Osborne în persoa
nă. Jn seara asta 
minune : un orb 
vadă.

S-au cutremurat 
se uitau la „marele făcător de 
minuni" ca la o divinitate. Dar 
timpul trecea, Osborne flecărea 
îneîntat despre biblie și mila 
domnului, iar minunea nu se pro
ducea de loc. 
mai nedisciplinali 
cîrtească : unde-i minunea î

Osborne a dat atunci o lovitu
ră de maistru. Foarte senin 
clarat :

— Faptul că va avea loc 
nune nu înseamnă că ea 
produce chiar aici. Cu siguranță 
însă că minunea se va produce în 
una din cele 40 de țări pe care 
le-am vizitat,

Cirtitorii au înghițit gălușca iar 
„marele făcător de minuni" și-a 
sporit și mai mult faima.

Business-ul cu minuni este cît se 
poate de 
bisericești 
totdeauna 
nită să 
credinței 
turmei 
sfinții părinți. Mister Osborne n-a 
lacul de cit să transforme exploa
tarea primitivă a acestui zăcămînt 
într-o întreprindere modernă.

Jefuirea omului simplu de că
tre o șleahtă de pungași în nume
le credinței, oricîf de mascat s-ar 
face aceasta, constituie una din 
cărțile de vizită ale capitalismu
lui contemporan. Cu atît mai mult 
cu cît întreaga afecere poartă e- 
ticheta „Made în S.U.A.".

va avea foc o 
va începe să

enoriașii. Toți

Vreo cîțiva inși 
au Început să

a de-

o mi
se va

vechi. Marii dregători 
l-au folosit și încurajat 
ca pe o acțiune me
nu permită slăbirea 
și deci împuținarea 

mulsă cu sete de
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bertatea de a ține adunări. 
Orice manifestare împotriva 
colonialismului este conside
rată ca o acțiune subversivă 
și atrage dizolvarea imediată 
a organului sindical central.

Sawton Lyell, președintele 
sindicatelor muncitorilor din 
transporturile orășenești din 
Noua Zeelandă, a subliniat că 
după o perioadă îndelungată 
de influență a celor de dreap
ta, în mai anul curent aripa 
progresistă a sindicatelor a 
reușit să obțină o oarecare 
schimbare a orientării Fede
rației muncii din Noua Zee
landă. în prezent, a declarat 
el, intenționăm să punem 
rios problema colaborării i 
tematice cu F.S.M.

în darea de seamă a < 
misiei de validare, căreia 
s-a dat citire la ședință, se 
subliniază că, potrivit date
lor preliminare, la congres 
participă 918 delegați, obser- 

................................. ~ ‘ de

se- 
sis-

Co- 
i i

vatori și invitați din 94 
țări.

La lucrări iau parte de 
semenea reprezentanți 
unor organizații internațio
nale (nesindicale), mai multe 
centrale sindicale naționale 
neafiliate la F.S.M. au ' ' 
observatori.

Datele preliminare — 
rată in darea de seamă 
vedesc că Congresul al 
este cel mai mare 
greș sindical din istoria miș
cării muncitorești și cea mai 
largă intîlnire a oamenilor 
muncii din întreaga lume.

A luat apoi cuvîntul Isac 
Martin, președintele C.C.S. 
din R. P. Romînă.

Congresul a adresat un me
saj de solidaritate oamenilor 
muncii din Republica Domini
cană în legătură cu greva ge
nerală începută la 28 noiem
brie. Participanții la congres 
urează succes deplin acestei 
greve.

Congresul a adresat, de a- 
semenea, o telegramă secre
tarului general provizoriu al 
O.N.U., U Thant, în care cere 
ca O.N.U. să ia măsuri ur-. .
gente spre a se pune capăt 
intervenției flotei nord-ame- 
ricane în treburile Republicii 
dominicane.

a- 
ai

trimis

o temniță 
colonialistă

Situația la frontiera din
tre India și colonia por- 
tugheză Goa se agravea

ză continuu. In încercarea de 
a-și păstra această posesiune, 
autoritățile colonialiste între
prind represiuni sîngeroase 
împotriva populației locale. 
După cum se anunță din Goa, 
poliția arestează pînă și pe cei 
care sînt doar suspectați că 
simpatizează cu mișcarea de 
eliberare națională. O circula
ră secretă recentă a guverna
torului general, indica luarea 
unor măsuri de „securitate" 
foarte urgente. Concomitent 
cu valul de represiuni s-au în
registrat și provocări împotri
va Indiei. Trupele coloniale 
portugheze amplasate pe insu
la Anjidiv au deschis recent 
focul asupra unor nave paș
nice de pescuit indiene, afla
te la 4 mile de portul Karwar 
omorînd și rănind mai mulți 
pescari indieni.

Aceste acte ale colonialiști
lor au stîrnit o profundă in
dignare în India. Agenția 
Reuter relatează că premierul 
Indiei, Nehru, luînd cu
vîntul la un miting care 
a avut loc la Allahabad, 
a declarat că recentele inci
dente provocate de autorități
le portugheze la frontiera te
ritoriului Goa cu India, în 
cursul cărora mai mulți pes
cari indieni au fost uciși, sînt 
considerate de guvernul in
dian drept acțiuni inumane 
„pe care India nu le mai poa
te tolera multă vreme".

★

Colonia Goa este situată în 
sud-vestul peninsulei Industan. 
Suprafața ei este de 3.370 km 
p., avînd o populație de apro
ximativ 600.000 locuitori.

Cotropită în perioada anu
lui 1510, populația din Goa a 
simțit din plin „binefacerile" 
așa-zișilor civilizatori portu
ghezi. Deși în subsolul terito
riului Goa se găsesc bogății 
însemnate iar pe solul fertil 
se cultivă orez, piper, pal
mieri de cocos, ea a rămas 
țară săracă și slab dezvoltată, 
populația ducînd o viață de 
cruntă mizerie.

încă din primele zile ale 
cotropirii și pînă în momentul 
de față, colonialiștii portu
ghezi au transportat către Li
sabona imense cantități de 
pietre prețioase, uleiuri aro
mate, diamante, porțelanuri și 
alte bogății. Dar în Goa, a- 
proape că nu există nici măcar 
ateliere meșteșugărești. De- 
mascînd teoria salazaristă po
trivit căreia teritoriile cotro
pite de Portugalia ar fi „în
floritoare" un fruntaș de sea
mă al mișcării de eliberare 
din Goa, Gaitonde scria că 
„Orânduirea politică existentă 
în coloniile portugheze din 
India, amintește vremurile de 
la începutul istoriei colo
niale..."

în cei 450ide ani.de domi
nație colonială populația din

Goa s-a răsculat de nenumă
rate ori împotriva jafului și 
exploatării portugheze. De fie
care dată insă colonizatorii 
portughezi au reprimat cu cru
zime lupta pentru libertate a 
locuitorilor din Goa.

Numai între 1955-1957 au 
fost auncați în închisori peste 
10.000 de cetățeni din Goa 
pentru simple bănuieli de sim
patie cu mișcarea de elibera
re. Alți 350 de patrioți au fost 
judecați și condamnați de 
curtea marțială la muncă sil
nică pe termene între 3 și 28 
de ani închisoare.

In momentul de față, Goa a 
devenit o adevărată tabără 
militară. Pe acest teritoriu 
care reprezintă un important

le N.A.T.O. s-au construit în 
ultima vreme, cu sprijinul do
cil al lui Salazar și al dola
rilor americani, diferite obiec
tive militare printre care și 
rampe pentru lansarea rache
telor. Dar nici armele livra
te de „aliații atlantici" nici 
sprijinul politic al occidentu
lui nu pot să împiedice pră
bușirea imperiului lui Sala
zar. E interesant de reținut că 
în Goa, ca și în Angola, do
minația colonialistă portughe
ză nu s-ar fi putut menține 
fără sprijinul N.A.T.O.

întrucît Goa face parte in
tegrantă din teritoriul Indiei, 
guvernul indian s-a adresat în 
repetate rînduri Portugaliei să 
rezolve pe cale pașnică pro
blema alipirii acestui teritoriu 
la India. La propunerile gu
vernului indian de a se con
voca o conferință la care să 
se hotărască situația acestui 
teritoriu, în conformitate cu 
năzuințele populației respecti
ve, guvernul portughez a răs
puns printr-un refuz încăpă
țînat și prin intensificarea re
presiunilor.

In ciuda terorii colonialiste, 
mișcarea pentru 
națională din Goa 
tuat.

Simțind sfirșitul 
dominației i

eliberare 
s-a accen-

. . inevitabil 
al dominației colonialiste, 
funcționarii administrației co
loniale portugheze împreună 
cu familiile lor încep să pă
răsească Goa unul cîte unul. 
Ziua 
tru
Goa.

libertății va veni și pen- 
încercații locuitori din
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