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Lumină din belșug, flori, curat ca la farmacie. Și produsele lucrate de fruntașul In producție 
Alexandru Moldovanu ies mai bune în asemenea condiții
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Proletari din toate țările, uniți-va!
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O sală imensă, înaltă, albă, 
cu ferestre cît întreg 
peretele unei camere o- 

bișnuite, pe care le acoperă 
discret perdele curate și le 
colorează ca pe niște vitralii 
mușcate înflorite. De sus, din 
tavanul înalt, cade, în valuri 
spumoase, lumina albă a neo
nului, mîngîietoare și dulce. 
Pe pereți — tablouri cu re
produceri din Grigorescu și 
Luchian. O curățenie perfec
tă „ia" ochii. „Mesele” sînt 
aliniate perfect, în rînduri 
drepte. Deasupra unui acva
riu, un difuzor transmite mu
zică populară, nu prea tare, ci 
discret, odihnitor.

Poate exagerăm puțin, dar 
hala secției matrițerie de la 
Uzinele de echipament elec
trotehnic din Capitală, privi
tă dintr-una din margini, are 
ceva din amploarea unui hol 
de palat. Totul îți dă aici o 
senzație de lumină și veselie, 
de festiv. Te bucură albul o- 
dihnitor al pereților și verni- 
lul primăvăratic al mașinilor, 
florile de la ferestre, perdelele 
albe, perfecta ordine și cură
țenie din jur, faptul că se 
circulă puțin, că nimeni nu 
strigă cu glas tare, neonul de 
sus, tablourile de pe pereți. 
Da, te bucură, te impresio
nează.

Ai aici imaginea autentică a 
ceea ce numim cu toții fru
mosul la locul de muncă și 
căruia i s-a dat în această 
secție permis permanent de 
intrare.

Toate acestea, pe care le 
constați plimbîndu-te două 
minute prin hala secției, ca 
printr-o expoziție, nu le-au 
putut înfăptui decit oameni 
pentru care cele opt ore de 
muncă au devenit momente 
de profundă satisfacție sufle
tească, care, privindu-se în 
oglinda vremurilor noastre 
socialiste, doresc să se vadă 
nu numai stăpîni ai mașini
lor moderne, ci și oameni stă- 
pînind atributele gospodaru
lui desăvîrșit, pentru care or
ganizarea, disciplina și fru-

Spectacole teatrale 
pentru oamenii 

muncii de la sate
In fața Palatului cultural 

din Tg. Mureș au coborît din 
mașini într-una din serile tre
cute sute de oameni. Erau co
lectiviști din Curteni care 
veniseră la spectacolul „Ziariș
tii" de Al. Mirodan, prezen
tată de colectivul Teatrului de 
stat din localitate. In actualul 
peisaj citadin, acesta a deve
nit un fapt obișnuit. In ulti
mele săptămîni colectiviștii din 
comunele Iedu, Corunca, Sînt- 
ana au asistat la reprezenta
țiile date de colectivul Tea
trului din Tg. Mureș.

Legăturile dintre colectivul 
teatrului și țăranii colectiviști 
devin din ce in ce mai trai
nice și în urma vizitelor pe 
care artiștii le fac la sate. De 
curînd ei au prezentat in pre
mieră, in fața oamenilor mun
cii din Singeorgiu de Pădure, 
piesa „Curcubeul" de scriito
rul sovietic M. Zarudnii. A- 
ceastă piesă, inspirată din 
viața unui colhoz sovietic, a 
mai fost prezentată în ulti
mele două săptămîni și în alte 
14 sate și comune din regiune.

In cursul anului trecut, co
lectivul Teatrului de Stat din 
Tg- Mureș a dat peste 330 
spectacole la care au partici
pat 70.000 de spectatori. Din
tre aceste reprezentații, peste 
o treime au fost date pentru 
oamenii muncii de la sate. .

. (Agerpres) 

moșul sînt prețuite ca rezerve 
inepuizabile de belșug în pro
ducție.

O zi de muncă 
obișnuită

Stăm de vorbă cu Gheor
ghe Nicolae, muncitor matri- 
țer. E un băiat înalt, cu o 
față roșcovană, de om sănă
tos și voios. E proaspăt băr

ORGANIZAREA, FRUMOSUL - 
REZERVE ALE PRODUCȚIEI

bierit și cu halatul curat. Vor
bește calm și limpede.

E un amănunt, desigur, dar 
un amănunt care te obligă 
să-1 sesizezi anume.,

Gheorghe Nicolae conduce 
o brigadă de tineret, care cu 
puțin timp în urmă a primit 
titlul de brigadă fruntașă. El 
însuși este unul dintre cei 
mai pricepuți muncitori din 
secție, un bun organizator al 
muncii. Sînt deosebit de in
teresante părerile acestui tî-

Dulapul cu scule. Cite bătăi de cap nu-ti dă atunci cînd nu găsești ce-ți trebuie. După 
cum se vede însă în fotografie la tinăiul Teofil Pope acest lucru nu se întimplă

I
Zn această vacanță de 

iarnă, peste 70 de elevi 
de la Școala profesiona

lă a Uzinelor „Republica" din 
Capitală am petrecut 7 zile 
de neuitat pe Valea Praho
vei, la Sinaia. îmbarcați in
tr-un tren special al O.N.T.-

Carpafi am călătorit pe Valea 
Prahovei împreună cu alte 
grupuri de elevi. Călătoria cu 
trenul pînă la Sinaia ne-a dat 
mari satisfacții și bucurii.

Am rămas impresionați de 
frumusețea Văii Prahovei și a 
munților acoperiți de nea. La 
Sinaia am fost cazați în vile 
deosebit de frumoase și con
fortabile.

La Sinaia noi am desfășu- 

năr despre muncă, despre or
ganizarea ei. Iată, el ne-a po
vestit cum își desfășoară o 
zi obișnuită de muncă el și 
brigada lui.

— Mă culc totdeauna de
vreme și dorm bine, adine, 
îmi place să mă scol de di
mineață, la ora cinci. Cit mă 
îmbrac și mă spăl ascult mu
zică populară rominească. 
Asta mă înviorează și îmi dă 

un ritm vioi mișcărilor. Apoi 
ies afară, respir puternic aer 
rece și merg pe jos cîteva 
stații de tramvai, ca să fac 
mișcare.. I^a.tuzină sosesc tot
deauna la ora șase și zece fix, 
adică cu douăzeci de minute 
înainte de începerea lucrului. 
E o obișnuință de care nu mă 
pot despărți. Zece minute din 
aceste douăzeci le folosesc, ca 
să zic așa, individual. Mă 
gîndesc la programul pe ziua 
respectivă, îmi fac diverse 
planuri.

N V A C A N I A
• 7 zile pe Valea Prahovei • în tabdra 
de la Păltiniș • Repertoriu bogat la teatrele 

de Copii • Carnavale pionierești
rat un prbgram foarte bogat. 
Am vizitat Uzinele „I.C. Fri
mu", care ne interesau foarte 
mult, castelul Peleș, cota 1400 
etc. Nu a lipsit bătaia cu bul
gări de zăpadă, săniile, schiu- 
rile. De asemenea am mers la 
club unde am citit cărți și am 
jucat șah, remy, șubah etc. 
Sinaia pe care acum o cu
noaștem ni s-a părut foarte 
frumoasă și primitoare.

Fiecare dintre noi ne gin- 
dim cu recunoștință la acei 
care se îngrijesc și ne asigu
ră cele mai bune condiții de 
muncă și odihnă nouă, viitoa
rei generații de constructori 
ai socialismului.

O serie de elevi de la 
Școala medie nr. 3 din 
Sibiu a plecat in dimi

neața zilei de 2 ianuarie la 
Păltiniș. Ei își vor petrece în 
tabăra organizată acolo o 
săptămină din vacanța de 
iarnă.

lucreze
480 de

La șase și douăzeci vin și 
ceilalți tineri. Nu întirzie nici 
unul nici măcar un minut. îm- 
pârțim sarcinile și pregătim 
bancurile de lucru, punem to
tul la punct. La șase jumătate 
fix ne așezăm pe scaune și 
începem lucrul.

în privința organizării prac
tice a muncii cred că sini im
portante cîteva chestiuni :

1) fiecare om să 
efectiv în toate cele 
minute.

în această privință la noi 
în secție s-a realizat un lucru 
deosebit de bun după părerea 
mea. Eu am vizitat (pentru că 
m-a interesat asta) secțiile de 
matrițerie ale multor uzine : 
„Metrom" din Brașov, Fabri
ca de mase plastice și altele 
din București. în multe din a- 
cestea (și situația era înainte 
și la noi la fel) se pierde timp 
cu aprovizionarea de materia
le, cu debitarea lor, cum se 
spune. Adică, fiecare om mer
ge la magazie să-și ia ce-i tre

I. BĂIEȘU 
AL. PINTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

Pe lingă antrenamentele de 
schi și excursiile organizate 
prin munții Cibinului, progra
mul taberei cuprinde și plă
cute activități culturale — in 
cadrul cărora sportivii noștri 
vor audia muzică și vor dansa, 

întorși din tabără, elevii tu
riști vor porni cu avint la cu
cerirea încă unui trimestru.

Q.colarii sînt in plină va- 
canță și din programul 
celor mai mulți dintre 

ei nu lipsesc in aceste zile

Cărbune 
peste plan

Prima zi a anului 1962 s-a 
încheiat cu succes și la exploa
tările miniere ale regiunii Cri- 
șana. In anul acesta indicii 
sporiți ai planului de produc
ție reclamă o muncă susținută 
din partea minerilor, tehnici
enilor și inginerilor. Și ei au 
dovedit câ sînt hotăriți ca din 
prima zi a noului an să în
deplinească cu succes toate 
sarcinile de producție. Făcind 
o comparație cu prima zi de 
muncă a anului trecut în anul 
acesta exploatările miniere din 
regiunea Crișana au dat cu 
277 tone lignit mai mult decit 
în ziua de 3 ianuarie 1961. 
Numai la exploatarea minieră 
Bratca de pildă, în prima zi 
de muncă a acestui an s-au 
extras cu 104 tone lignit mai 
mult ca în aceeași zi a anu
lui trecut. De asemenea la 
exploatarea minieră Voivozi în 
prima zi a noului 
registrat primul 
tone de lignit mai 
3 ianuarie 1961.
exploatările din cadrul Trus
tului minier „Ardealul" noul 
an a început cu bine.

V. CLONDA

an s-a in
succes : 94 
mult ca la
Așadar la

Pentru studenții bucureșteni
Noi laboratoare moderne

Studecfii Institutului po-’ieh-c 
din București eu primit în too- 
sință petru noi laboratoare ce 
specie! itete: laborator pe^-u teh
nica tensiunilor înalte ; de auto
matizări și telecomenzi ; automa
tizarea instalațiilor tehnice ; cen
tralizări și semnalizări feroviare. 
Un nou laborator — de izotop 
— a fost înființat și la Institutul 
de construcții. Acestea se numără 
printre cele 40 de laboratoare și 
secții noi puse ia dispoziția stu
denților din diferite in$t?ute de 
învățămint superic', o dată cu 
deschiderea noului an universitar.

Noile laboratoare, ca și cea

spectacolele de teatru. Pe cei 
mai mari ca și pe cei 
miei îi așteaptă piese pe gus
tul lor. Per.trv. această perioa
dă in Capitală Teatrul Tine
retului, de pildă, prezintă în 
sala din str. Dobrogeanu Ghe- 
rea două și chiar trei specta
cole pe zi. A fost pregătită și 
o nouă piesă .Umil și detec
tivii", dramatizare de Tudo- 
rel Popa, după romanul lui 
Erich Kăstner. prezentată zi
lele acestea în premieră. Mi
cii spectatori pot urmări aici 
și alte spectacole care se adre
sează lor ca ,2 la aritmetică'*, 
băiatul din banca a 
doua", „Cocoșelul neascultă
tor”, „Mușchetarii măgăriei 
sale".

Teatrul „Țăndărică” a pro
gramat în cadrul vacanței de 
iarnă 18 spectacole in cele 
două săli ale teatrului: „Or- 
feu" și „Academiei”. După re-

T E L E G
Tovarășului

Gheorghe Gheorghîu-Dej
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin, 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

Tovarășului
Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Romîne

Dragi tovarăși.
BUCUREȘTI

In numele Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, al Consiliului 
de Miniștri al UJLS.S., al Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U-R.S.S. si al întregului popor 
sovietic vâ felicităm călduros pe dv. și prin 
dv. pe oamenii muncii din Republica Popu
lară Rcurină cu prilejul Anului Nou.

Anul care a trecut a foit marcat prin 
succese remarcabile obținute în întărirea 
continuă a unității și forței marii comunități 
a țărilor socialiste, prin coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, prin 
creșterea activității tuturor forțelor iubitoare 
de Dace, care militează pentru pace, demo
crație și socialism. Poporul sovietic întîm- 
pinâ anul 1962 cu noi victorii în muncă pen
tru traducerea in viață a mărețului Program 
de construire a societății comuniste în țara 
noastră, adoptat de Congresul al XXH-lea al 
P.C.U.S.

Sin tem bucuroși să constatăm câ în anul 
care a trecut oamenii muncii din Republica 
Populară Romlnă, sub conducerea partidului 
lor muncitoresc, au obținut victorii însemnate 
in toate domeniile vieții politice, economice 
și culturale.

Dorim din toată inima poporului frate romin 
ca în noul an să obțină noi succese în lupta 
pentru desăvîrșirea construirii socialismului 
și consolidarea păcii în întreaga lume.

Să se întărească și să înflorească priete
nia veșnică și de nezdruncinat și colaborarea 
frățească dintre popoarele țărilor noastre, în 
interesul păcii și socialismului, în numele 
viitorului luminos al întregii omeniri — comu
nismul.

N. HRVȘCIOV 
L. BREJNEV

Moseova-Kremlin,

ia fotografie un as
pect de la frumosul car
naval organizat la Pa

latul pionierilor

Foto: N. STELOBIAN

(Agețxoi)

eenia premieri c barwwltri 
comic „Cactus HriritI și ulti
mul", colectivul teatrului a 
pregătit pentru micii școlari 
un nou spectacol intitulai 
„Cea mai frumoasa stea". In 
afara acestor piese, midi 
spectatori se intilnesc aici cu 
..Doctorul Aumădoare". -Albă . 
ca zăpada", „Țăndărică la , 
moși", „Căluțul cocoșat" și I 
„Harap Alb”, poî urmări is- j 
pravile cocoșelului din „Pun- | 
guța cu doi batii". Din reper- ‘ 
loriul teatrului se prezintă și , 
piesele pentru tineret: „Micul 
Prinț" și „Mina cu cinci de
gete".

Odată cu prima zi a nou- j 
lui an au început în 
București canavalele 

pionierești. Pe 1 ianuarie s-a 
desfășurat la Palatul Repu
blicii carnavalul organizat de 
Comitetul orășenesc al U.TJM. 
La el au participa: 3.000 de 
copii. Trimbițași in costume . 
cusute cu fir de aur au dat 1 
semnalul. Din clipa aceea să
lile de marmură ale palatului 
se umplu de voioșia feți-fru- j 

ION IRIZA și CORINA BELU 
elevi

AUREL GEORGESCU

{Continuare în pag. a 4>a)

Citiți
în pag. 3-4 T

Comitetul 
comunal U.T.M.

Sarcinile 
membrilor 
comitetului

RAME
Tovarășului

N. S. Hrusciov
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Tovarășului

L /. Brejnev
Președintele Prezidiului

Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA

Dragi tovarăși.

In numele Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romln, al Consiliului de Stat, 
al Guvernului Republicii Populare Romîne 
si al poporului romln, vă trimitem dv. și prin 
dv. marelui popor sovietic cele mai calde și 
sincere felicitări cu prilejul Anului Nou.

Urăm poporului sovietic prosperitate și fe
ricire, noi și strălucite victorii în lupta pen
tru Înfăptuirea grandiosului program al 
construirii desfășurate a comunismului, ela
borat de Congresul al XXII-lea, spre gloria 
marii Uniuni Sovietice, spre binele și feri
cirea întregii omeniri.

Să se întărească prietenia indestructibila și 
colaborarea frățească dintre popoarele noas
tre, unitatea și coeziunea lagărului socialist 
și a mișcării comuniste intemctionale, unita
tea tuturor țărilor care luptă pentru apărarea 
și consolidarea păcii între popoare.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim-secretar al C.C. al P.M.R., 
Președintele Consiliului de Stat 

al R. P. Romîne

ION GHEORGHE MAURER,
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Romine

M HUXEDOARA Schimb 

de experiență
La Combinatul si- 

deruigic din Hune
doara a avut loc 
recent un schimb 
de experiența pen. 
tiu generalizarea 
celor mai bune me
tode de lucru. Se 
arătat, cu acest pri
lej, că turnarea oțe
lului necalmat pe 
poduri de turnare 
prevăzute cu două 
pîlnii și modificarea 
calibrării cilindrilor 
de laminare s-au

dovedit cele mai 
eficace. In urma 
extinderii acestor 
procedee de lucru 
rebuturile au fost 
reduse în anul 
1961 față de reali
zările din anul pre
cedent cu 20 la sută 
La otelul martin, cu 
42 la sută la oțelul 
electric și cu 17 la 
sută la laminate.

Pentru generali
zarea metodelor 
valoroase de muncă

și a experienței 
înaintate a fruntași
lor în producție, în 
întreprinderile in
dustriale din regiu
nea Hunedoara au 
avut loc c ul tre
cut 226 schimburi 
de experiență, care 
au scos la iveală 
noi posibilități pen
tru sporirea pro
ducției și îmbună
tățirea calității ei.

(Agerpres)



MIJIM IARNA CULTURILE 01 TOAMNĂ
Culturile agricole care se sea

mănă toamna au de suportai as
primile iernii/ care uneori pot să 
producă importante pagube. Cer
cetătorii sovietici Tumanov și 
Maximov au arătat că degradarea 
plantelor se produce pe seama 
pierderii apei de către celule. In 
timpul înghețurilor aspre între ce
lulele plantelor se formează mici 
cristale de gheață. Acestea atrag 
apa din celule și astfel cristalele 
se măresc, presînd asupra celule
lor. La geruri și mai mari se for
mează cristale și în interiorul ce
lulelor, care sînt astfel distruse.

în iernile fără zăpadă și cu tem
peraturi foarte scăzute, pericolul, 
degradării este mare în special 
atunci cînd toamna a fost ploioa
să, fără destulă lumină.

Un strat de zăpadă de 20 cm 
apără semănăturile împotriva unei 
scăderi de temperatură pînă la 
—25 grade.

Cînd stratul de zăpadă este 
gros și afînaf, cu spații care 
conțin aer, plantele încep să 
consume rezervele lor de hra
nă, dar nu pot acumula noi 
rezerve din cauză că lipsește 
lumina. în aceste cazuri se reco
mandă îndesarea zăpezii, care a- 
trage după sine îndepărtarea ae
rului și scăderii temperaturii sub 
stratul de zăpadă. îndesarea se 
face cu ajutorul tăvălugurilor.

în timpul iernii plantele pot să 
sufere de asfixiere dacă deasupra 
stratului de zăpada se formează 
polei, adică o crustă de gheată. 
Crusta se formează cînd după o zi 
de moină, în care zăpada s-a topit 
la suprafață, urmează înghe/, sau 
cînd cade o ploaie peste stratul 
foarte rece de zăpadă. Combate
rea poleiului (crustei de gheafă) 
se face cu ajutorul tăvălugului ste
lat. O altă metodă este presăra
rea cu cenușă peste lanul de ce
reale de toamnă. Prin această

metodă se provoacă topirea crus
tei de gheafă. în loc de cenușă 
se poate folosi funingine sau 
chiar țărînă neagră. Mai bine este 
însă, aplicarea unei cantități mici 
de superfosfat amestecat cu fu
ningine. Culoarea neagră absoar
be razele calde ale soarelui și 
provoacă topirea gheței.

O pagubă provocată de tem
peratura scăzută în timpul ier
nii este dezrădăcinarea sau „des- 
căl|area“ plantelor, în special a 
cerealelor de toamnă. Acest pro
ces se explică în felul următor : 
solul îmbibat cu apă îngheață și 
astfel își mărește volumul și fi
xează în masa sa compactă rădă
cinile. Cînd solul se dezgheafă, 
el își micșorează volumul, se 
contractă și rădăcinile rămîn sus
pendate sau sînt aruncate din sol. 
Dacă procesul se re
petă de cîteva ori in 
cursul iernii, rădăcinile 
apar la suprafață, total 
sau parțial desprinse 
de pămînt. In acest caz 
primăvara de vreme, 
cînd solul mai este încă umed, 
se aplică o îngrășate suplimen
tară cu 100—150 kg. azotat de 
amoniu la hectar, iar atunci cînd 
se poate intra în lan se aplică o 
tăvălugire folosind tăvălugi netezi.

Cînd culturile de cereale sînt 
semănate pe terenuri în pantă, 
primăvara apare pericolul scurge
rii apei și al pierderii stratului ro
ditor de sol, odată cu dezrădă
cinarea plantelor. în aceste cazuri 
este indicată împiedicarea topirii 
prea repezi a zăpezii prin mai 
multe procedee: Se presează ză
pada pe o fîșie de 4 m și se 
lasă o fîșie de 4 m cu zăpadă a- 
fînată. Pe porțiunea afinată ză
pada se topește mai repede, dar 
apa nu se scurge la vale fiind 
împiedicată de fișia de zăpadă

presată, care se topește mat greu. 
Se înțelege că benzile presate se 
orientează pe curba de nivel. O 
altă metodă constă în presărarea 
zăpezii cu materiale închise la 
culoare : cenușă, funingine, turbă, 
pămînt, mraniță. Pe benzile aco
perite de materiale negre zăpada 
se topește ușor, iar apa este îm
piedicată să se scurgă la vale, o- 
prindu-se în banda de zăpadă.

în zonele bîntuife de vînturi 
puternice în timpul iernii, cum 
este cazul cîmpiei din Moldova, 
Muntenia și Dobrogea reținerea 
zăpezii este metoda cea măi 
bună de apărare a culturilor îm
potriva frigului. Pentru a reține 
zăpada se recomandă folosirea 
parezăpezilor construite din ma
teriale ieftine (snopi de coceni 
de porumb ale căror frunze eu
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fost consumate de către oi, tul
pini de floarea-soarelui, crengi 
de copaci etc.). în urma aplicării 
acestei metode, in țara noastră 
s-au obținut sporuri de producție 
de 500—1.500 kg ia ha I: griul 
de toamnă. De asemenea, foar'e 
multe gospodării practică metoda 
culiselor, adică a unor benzi ce 
tulpini de porjmb, scrg. floarea- 
soarelui, ca'e se seamănă în ară
turile de vară și care cresc 
pînă toamna, asigurînd protecția 
cimpu!ui și ocup: nd spațiu foarte 
puțin. Tulpinle acestor plan'e se 
culeg primăvara.

Pentru a ne da seama de sta
rea semănăfurfor în timpul iernii 
•s*e necesar să se facă un con
trol cît mai regulat, în special 
după zăpezi abundente și după

gerurile mari. Starea plantelor se 
cercetează luîndu-se din cîmp 
probe de sol în forme de calu
puri în mărime de 30130110 cm. 
Probele se aduc la gospodărie, se 
țin 2-3 zile în încăperi reci, apoi 
timp de 12-13 zile se țin în în
căperi cu o temperatură de 18-20 
grade. Dacă plantele își reiau 
creșterea în acest interval înseam
nă că factorii climaterici și în 
special frigul nu au vătămat cul
tura.

Primăvara timpuriu, cînd peste 
noapte pămîntul mai îngheață, pe 
semănăturile care ies slăbite din 
iarna se recomandă aplicarea în
grășata suplimentare cu azot, sub 
formă de azotat de amoniu dat 
în cantitate de 100—150 kg la ha.

Prin această metodă se obțin 
sporuri mari de producție (500— 

800 kg. la ha). îngră- 
șarea se recomandă să 
se aplice dimineața 
cînd pămîntul este încă 
înghețat. în felul a~ 
cesta îngrașămîntul se 
dizolvă peste zi și este 

folosit treptat de căi re plante.
Rezultate foarte bune se obțin 

prin îngrășarea cu mraniță bine 
mărunfită, care se împrăștie *n 
cantități de 2.000-5.00C kg la ha. 
Prin aplicarea acestei metode se 
obțin sporuri de producții de 
800—1.200 kg la ha, datorită hra
nei și păstrării apei în sol, știmd 
că un înveliș organic la suprafața 
soiului împ:edică evaporarea apei.

To* primăvara devreme se ur
mărește împiedicarea formării 
scoe^ei, grăpîndu-se terenul cul
tivat. Prin această lucrare se obțin 
sporuri de 150-200 kg la ha. 
Grapa cu dinți nu este indicată 
decît în cazul semănăturilor prea 
dese, unde se simte nevoia rări
rii plantelor și în cazul cînd plan

tele au fost atacate de mucegaiul 
alb de zăpadă.

O lucrare de mare importanță 
pentru obținerea unei producții 
mari la cereale de toamnă este 
apărarea lanului împotriva băl
tirii apei. Experiențele au dove
dit că plantele pot rezista sub 
apă timp de 5-6 zile, după care 
însă, se sufocă și mor. De aceea, 
oriunde se observă stagnarea apei 
trebuie să se facă șanțuri de 
scurgere pentru a lăsa plantelor 
posibilitatea de a se aerisi și în
călzi.

O lucrare de îngrijire de mare 
importanță pentru griul de toam
nă este combaterea gîndacului 
ghebos, în special in Dobrogea, 
Muntenia și Oltenia. Larva aces
tei insecte ataca toamna, în „feres
trele" iernii (în scurtele perioade 
mai calde) mai ales primăvara. 
De aceea, acolo unde încă din 
toamnă s-a constatat prezența a- 
cestui dăunător, este necesar ca 
în primăvară, cît se poate ce tim
puriu să se observe L -rile. Dacă 
el persistă, se iau toate măsurile 
de izolarea atacului și de comba
terea larvelor cu Nitroxan, He- 
xacloran, Detox etc., după indi
cațiile specialiștilor în protecția 
plantelor.

Atacul larvelor gîndacului ghe
bos este mai puternic în perioada 
începutului de primăvară, cînd 
pămîntul este mai umed. De a- 
ceea nu trebuie să se întîrzie cu 
aplicarea tratamentelor de comba
tere.

Controlul culturilor în tot tim
pul iernii și primăvara devreme 
și aplicarea tuturor măsurilor de 
combatere a factorilor care pot 
să scadă producția este o sarcină 
de seamă a tuturor celor care 
lucrează pe ogoarele patriei.
Ing. THEODOR MOSCALU

Candidat în științe agricole

La institutul de pioiec- 
târl metalurgice din Ca
pitala. Inginerii Liteanu 
Cornel și Marin Stelian 
și proiectanta Roșea 
Los discutînd asupra 
proiectului unui încălzi
tor pentru furnalul de 
1.000 m.c. de la Hune

doara

Foto : AGERPRES

Tinerii cercetători Matei

sănătate cardiace, 
alte 

pești-

Bombă cu

Călători Cornelia și Paduraru Ion

și exploratori 
romîni

de kt Institutul de cerce
tări zootehnice din CapL

tala lucrînd într-unul din

Semnificația 
unor descoperiri 

arheologice

pe meleaguri 
îndepărtate
Nicolae Milescu, Grego- 

riu Ștefănescu, Emil Raco- 
viță, sînt nume care au de
pășit hotarele țării noastre.

Fie?are dintre ei a făcut 
la vremea sa călătorii și 
explorări științifice în dife
rite părți ale Pămîntului 
necercetate pînă atunci. 
Contribuția adusă de spăta
rul N. Milescu, în sec. 
XVIII, la cunoașterea Sibe
riei și îndeosebi a Chinei, 
a fost apreciată încă de a- 
tunci ca deosebit de valo
roasă. Lungile călătorii ale 
geologului Gregoriu Ștefă
nescu în America, Europa, 
dincolo de Urali, s-au sol
dat cu numeroase observa
ții științifice care au îmbo
gățit cunoștințele geologice 
și floristice de pe aceste 
continente. Cît privește 
contribuția biologului Emil

laboratoarele institutului

Foto: N. STELORIAN

Uzinele cehoslovace 
rana* au pus pe piață noi 
produse ale tehnicii nucleare. 
Este vorba îndeosebi âe apa
rate medicale de iradiere cu 
radioizotopi. utilaj de labora
toare pentru radioizotopi $i 
dulapuri blindate pentru păs
trarea fi transportul radioizz- 
topilor.

Unul din cele mar intere
sante produse este bomba de 
cobalt. Aceasta este ss apa
rat de trediere eu tarenă de 
ccbcli 68. icKwz
terepextidi tasno^Cor ia pro- 
fmzime.

Bomba de cobalt cehoslovacă 
prezintă asautajul că ere ea 
înveliș protector gros de 
plumb și de izolțrari care a- 
sigurâ un înalt grad de secu
ritate pentru personalul de 
serviciu. învelișul delimitează, 
de asemenea, în mod precis 
marginile cimpului ce radie
re in așa fel incit zona de 
penumbră este minimă. Bom
ba este automatizată la un 
nivel înalt, fapt care elimina 
orice pericol pentru personal.

Noua bombă de cobalt func
ționează la spitalul „Bulov- 
ka“, unul din principalele 
spitale din Praga.

Ivan Sadov și E- 
iena Korhaaskaia, 
de la Institutul de 
morfologie a ani
malelor al Acade
miei de Științe a 
U3.S.S., au propus 
o nouă metodă de 
In mi bare a aisetru- 
lui într-ua incuba
tor in formă de bar
că. Ei au apropiat 
la maximum co®- 
dvțitie de îrmeultire 
a peștelui la eca- 

z,erura_e- în 

c=ă de barcă, 13*-
-• se tixaczâ

Pe fundul oceanelor

Mari zăcăminte de fier și mangan
In cursul celei de-a 33-a că

lătorii a navei științifice so
vietice „Vltiaz", a fost extras 
din fundul Oceanului Indian 
un minereu care a fost trimis 
la Institutul de oceanologie al 
Academiei de Științe din 
U.R.S.S. Noul minereu se pre
zintă sub forma unor pietri
cele rotunde și lunguiețe. 
Acest minereu care acoperă in 
unele locuri fundul oceanului 
la foarte mari adîncimi, amin
tind de piețele pavate, este un 
minereu rar, denumit „con- 
crețiuni de fieromangan".

Șeful expediției, P. Bezru
kov, director adjunct al In
stitutului de oceanologie, a 
declarat că au fost descoperi-

te bogate zăcăminte din acest 
minereu de către expedițiile 
sovietice și ale altor țări, nu 
numai în Oceanul Indian ci și 
în Oceanul Pacific și Atlan
tic. Minereul conține în me
die aproape 20% mangan, 12% 
fier, diferite cantități de cu
pru, cobalt, nichel și pămîn- 
turi rare. Rezervele de acest 
minereu din fundul oceanului 
sînt evaluate la circa 150 mi
liarde tone. înainte de a se 
putea afirma că exploatarea 
zăcămintelor oceanice este 
rentabilă din punct de vedere 
economic, vor trebui continua
te lucrările de cercetare com
plexă.

hliburan 
la bronhii și 
organe ale j 
lor).

Incubarea 
□oua metoda 
face in apă sterilă, 
casa ce apără icre
le de o boală peri- 
culcază — sapre-

după 
se

evacuat pămîntul

X>j3 e* pe
Orgasul 

pal ai nod 
ccostă Iz.tr

•» Ol’ 
longiludriiaL 
nri esre lazesStal 
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Uzina de aparate Rontgen 
din Moscova a fabricat pri
mul lot de aparate Rontgen 
,.RUP-12O-5a, pentru scopuri 
industriale.

Aceste aparate portative 
sini foarte comode pentru 
radioscopia metalelor, in spe
cial pentru determinarea de-

— în construcțiile complexe

La Uzina „Electxosila-S. M. Kirov" din Leningrad : se lucrează la montarea unui 
nou agregat uriaș

Cercetările arheologice ale 
specialiștilor de la Mu
zeul de istorie a orașu- 

I lui București urmăresc să 
aducă contribuții la cunoaș
terea istoriei vechi a acestor 
meleaguri.

în condițiile uriașelor trans
formări urbanistice și edili
tare din Capitală aceste lucrări 
arheologice cuprind un spațiu 
întins ce include atît vatra 
vechiului oraș, cît și cursurile 
rîurilor Dîmbovița și Colenti- 
na, pe malurile cărora sînt a- 
testate numeroase urme de 
viață omenească străveche. U- 
nele dintre acestea datează 
încă din epoca pietrei cioplite 
și au peste 100.000 ani ve
chime.

Paralel cu săpăturile privind 
| istoria feudală a orașului, în 

ultima vreme s-a acordat a- 
tenție și altor probleme mai 

. puțin studiate. Menționăm ast
fel descoperirea ți cercetarea 
unor așezări datind din 
primul mileniu al erei noas
tre, ceea ce ne va ajuta să 
eonoeștem modul de viață al 
pcp’ulave: băștinașe de pe a- 
eesse in timpul pe
rioade atît de frâmîotate in 

# cuprinsa! căreia se Încadrează 
« și migrata popoarelor și în- 
’ eeputiil formării poporului ro-

Cercetările de pînă acum au
I arătat că deși in urma răz

boiului din anul 106 e.n. ro
manii ocupă Dacia, zona cen
trală și răsăriteană a cîmpiei 
muntene nu a făcut parte din 
noua provincie romană.

Această situație istorică este 
dovedită și prin cercetările 
arheologice care se efectuează 
pe cîmpul Boja din cartierul 
Militari, unde a fost găsită o 
întinsă așezare din sec. IJI 
e.n. Săpăturile au scos la 
iveală bordeie adîncite puter
nic în pămînt, în cuprinsul că
rora au fost descoperite vase 
de lut lucrate cu mîna sau la 
roată, unelte și unele arme 
din fier, precum și podoabe 
din argint și bronz. O parte 
dintre piesele găsite ne arată 
că populația locală întreținea 
legături cu centrele romane 
din sudul Dunării, altele do
vedesc existența unor contacte 
puternice cu sarmații, popu
lație pătrunsă dinspre răsărit 
pe teritoriul țării noastre. 
în locuințele cercetate au fost 
găsite astfel fragmente de ti
pare din lut pentru turnatul 
unor oglinzi de metal, folosite 
mai cu seamă de sarmați, ca 
și un fragment dintr-o astfel 
de oglindă.

Dar așezările din această 
vreme sînt cunoscute pe teri
toriul orașului București și în 
alte puncte, ca de pildă, pe 
malul lacului Tei, la Strău- 
lești, (pe malul stîng al rîului 
Colentina) și în apropiere de 
Capitală în comuna Afumați, 
ceea ce dovedește existența

unei populații locale destul de 
numeroasă pentru perioada 
respectivă.

Populația locală a continuat 
să trăiască pe teritoriul țării 
noastre și în secolele urmă
toare, în vremea în care se 
desfășoară migrația popoarelor.

Astfel, în afară de rezulta
tele obținute cu prilejul săpă
turilor efectuate în anii tre- 
cuți pe malul răsăritean al la
cului Fundeni, prin care s-au 
adus dovezi privitoare la exis
tența și în sec. IV a popu
lației locale, cercetările re
cente arată că aceasta a con
tinuat să trăiască pe meleagu
rile noastre, trecînd peste 
epoca grea a atacurilor și ex
pedițiilor pricinuite de huni, 
în a doua jumătate a sec. IV 
și începutul sec. V.

Pe teritoriul Capitalei au 
fost găsite de curînd mai multe 
așezări care se încadrează în 
sec. VI — VII e.n. Și atunci 
oamenii, în căutarea unor con
diții mai prielnice de viață, își 
stabilesc așezările lor în mar
ginea pădurilor bogate în vî- 
nat, pe malurile rîurilor Dîm
bovița și Colentina, .în jurul 
cărora erau întinse bălti cu 
peșto.

Săpăturile efectuate în ulti
mul timp în așezările prefeu- 
dale din perioada amintită, si
tuate la Străulești, Militari, pe 
str. Soldat Chiran Nicolae (din 
apropierea lacului Fundeni și 
a Gării Obor) sau la Cățelu 
Nou, au arătat că în sec. VI- 
VII e. n. locuința obișnuită era 
bordeiul cu o singură încăpe
re, avînd în unul din colțuri 
in genere cuptorul pentru în
călzit și pentru pregătit hrana. 
Deasupra acestuia, în unele 
cazuri, se găsea o tavă mode
lată din lut, pe care erau așe
zate vase, așa cum s-a putut 
observa cu prilejul recentelor 
săpături efectuate pe str. Sol
dat Chiran Nicolae.

In așezările din această Vre
me. cercetate la Militari și 
Străulești, au apărut și cup
toare de făcut pîine. Descope
rirea lor are o importanță 
deosebită, întrucît arată că 
populația respectivă se ocupa 
și cu lucratul pămîntului 
pentru grîne.

Studierea acestor obiecte no 
ajută să stabilim mai precis 
epoca în care au funcționat a- 
șezările respective, dar ridică 
și o serie de probleme caro 
vor putea să fie lămurite nu
mai în urma unor studii înde
lungate.

GHEORGHE CAZIMIR 
șeful Secției de istorie veche 

de la Muzeul de istorie 
a orașului București

Racoviță la cunoașterea 
Antarcticii, savanții de pre
tutindeni sînt unanimi în a 
recunoaște că aceasta mar
chează un substanțial aport 
la îmbogățirea științei mon
diale. Creator al unei știin
țe noi, speologia, Emil Ra- 
coviță și-a dobîndit un loc 
de frunte printre oamenii 
de știință din secolul nos
tru.

înfâțișînd succint călăto
riile și explorările făcute de 
aceste trei personalități, 
autorul broșurii trece în 
revistă și contribuțiile altor 
călători șî exploratori ro
mîni. ca Dimitrie Cante- 
mir, Iulius Popper. Dimi
trie Ghica-Comănești și 
fiul acestuia Nicolae; B. G. 
Assan, A. Ghica, frații 
Strat, S. Pleniceanu care 
au străbătut multe mii de 
kilometri prin Asia Mică, 
Africa, America de Sud, 
nordul Europei și alte părți 
ale planetei noastre.

Prin cursivitatea nara
țiunii, bogăția ilustrației de 
epocă, hărțile care însoțesc 
textul, broșura „Călători șl 
exploratori romîni pe me
leaguri îndepărtate” de V. 
Hilt, stîrnește interesul ori
cui. Cititorul află în pagi
nile ei lucruri vrednice de 
a fi știute despre contribu
ția poporului nostru la îm
bogățirea științei mondiale.

Ați auzit de termistor ? 
Este un semiconductor a cărui 
conductibilitate electrică va
riază foarte mult, cînd este 
încălzit sau răcit. Această în
sușire se poate folosi foarte 
ușor la măsurarea tempera
turii.

Pe o lamă de sticlă se fi
xează un strat subțire de se
miconductor. Extremitățile a- 
cestuia sînt legate cu două sîr- 
me la un microampermetru 
(aparat care indică variațiile 
de curent) și o baterie elec
trică. Se obține astfel cel mai 
simplu termometru electric cu 
semiconductor. Astăzi uzinele 
sovietice fabrică diferite tipuri 
de termistoare, cu felurite uti
lizări și dimensiuni ; unele 
sînt atît de mici îneît nu în
trec dimensiunile unei confete 
sau unei picături de apă.

Noile termometre au găsit 
repede utilizări. Medicina le-a 
adoptat imediat, fiindcă se do
vedeau mai practice și mai 
utile decît bătrînele termome
tre cu mercur. Astfel, cu un 
termometru medical obișnuit 
trebuie să stai sub braț cel 
puțin 10 minute, ca să aștepți

TERMISTOARELE
urcarea mercurului. Fizicienii 
sovietici A. B. Fromberg și 
A. S. Egorov-Kuzmin au con
struit termometre cu semicon
ductor! care măsoară tempera
tura corpului într-o jumătate 
dc... secundă!

Termistoarele au permis as
trofizicienilor să măsoare cit 
mai exact chiar temperatura 
Soarelui! Pentru aceasta ei au 
măsurat energia diferitelor 
părți ale spectrului solar cu a- 
jutorul unui termometru spe
cial cu semiconductor!.

Fizicienii au mai construit 
un termometru special care 
a primit numele de „bolome- 
tru“. El este format dintr-un 
termistor mic, vopsit în negru, 
introdus într-un balonaș de sti
clă din care s-a scos aerul, 
pentru ca temperatura mediu
lui exterior să nu influențeze 
aparatul. Bolometrul cu semi
conductor! este extraordinar 
de sensibiL El poate înregistra 
ușor căldura emisă de corpul 
unei păsări ce trece în zbor 
prin fața lui. De asemenea, 
descoperă o țigară aprinsă la 
o distanță de cîțiva kilometri? 
S-a făcut o experiență și mai

interesantă. De pe Pămînt a 
fost trimis spre Lună un fas
cicul invizibil de raze infraro- 
șii. Acesta a parcurs distanța 
Pămînt-Lunâ, s-a reflectat de 
astrul nopții și întoreîndu-se 
înapoi a fost captat de un bo- 
lometru.

Dar termistoarele pot fi fo
losite numai ca termometre ?

lampa se aprinde. Principiul 
acestei jucării este azi folosit 
pentru a măsura viteza curen
tului de gaze naturale ce curge 
neîntrerupt pe conducte ma
gistrale.

în orice uzină motoarele 
electrice nu sînt pornite toate 
odată, în aceiași moment, pen
tru că variația sarcinei în re-

CRONICĂ ȘTIINȚIFICA
In Muzeul Politehnic din 

Moscova vizitatorului i se pre
zintă un automat-jucărie inte
resant. Ai în față un termistor 
mic. E de-aj uns să sufli asu
pra lui, că se și aprinde o 
lampă alături, care apoi se 
stinge. Care-i secretul ? Din 
cauza suflului se modifică pu
țin temperatura termistorului 
și, prin urmare, conductibili- 
tatea electrică a semiconducto
rului din care e format. Cu
rentul care circulă prin aparat 
acționează atunci un releu, iar 
acesta închide un contact și

țeaua de curent electric ar -fî 
bruscă, fapt care ar produce 
un scurtcircuit cu rezultate 
păgubitoare. De aceea motoa
rele sînt pornite pe rînd. Dar 
introducerea manuală în cir
cuit a motoarelor unei vaste 
secții automate este greoaie și 
nu mai conferă secției titlul 
de... automată. Termistorul în
locuiește aici omul care dă 
drumul, pe rînd, motoarelor. 
Iată, inginerul de serviciu se 
apropie de întrerupătorul ge
neral și, printr-o mișcare 
scurtă, face contactul. Motoa

rele însă nu pornesc. Peste cî
teva secunde pornește primul 
motor, apoi al doilea, al trei
lea și așa mai departe. Cum a 
reușit termistorul această ma
nevră ? Curentul electric vine 
la motor prin semiconductorul 
unui termistor. In primul mo
ment, după închiderea circui
tului, temperatura semicon
ductorului este scăzută, așa că 
nu conduce bine curentul, ma- 
nifestîndu-se ca o rezistență. 
De aceea motorul nu primește 
curent și deci nu pornește. 
Dar, sub influența curentului, 
semiconductorul se încălzește, 
rezistența lui scade, curentul 
crește și motorul pornește. Așa 
se petrec lucrurile cu fiecare 
motor în parte.

Siderurgiștii au apelat și ei 
la serviciile termistoarelor, 
căci furnalul este un uriaș di
ficil de hrănit. Lui trebuie să 
i se dea la timp și după rețeta 
„hrană", „aer" și „apă“. în 
special cantitatea, temperatura 
și umiditatea aerului suflat în 
furnal trebuie să fie riguros 
constante. Cum pot fi ele asi
gurate ? Csu ajutorul regulato
rului automat de umiditate a

aerului, acționat de un termis
tor.

în curentul de aer suflat în 
furnal este introdus un ter
mistor înfășurat într-o bucată 
de pînză umezită încontinuu. 
Datorită curentului de aer, 
umezeala din pînză se evapo
ră, ca o rufă bătuta de vînt. 
Dacă aerul insuflat în furnal 
este puțin mai uscat decît este 
necesar, pînză se usucă mai 
intens. în același timp se ră
cește mai puternic și, la rîn- 
dul ei, răcește și termistorul. 
Drept urmare curentul electric 
ce trece prin semiconductorul 
termistorului se micșorează, 
acționînd totodată un meca
nism care introduce o canti
tate suplimentară de vapori 
de apă în aerul insuflat în fur
nal. Siderurgiștii folosesc azi 
termistoare nu numai la regla
rea umidității aerului intro
dus în furnal, ci și la reglarea 
cantității și temperaturii aeru
lui.

Iată numai cîteva din utili
zările de azi ale termistoare
lor.

A. BALTĂREȚU

La Institutul de cercetări știinfi- 
fice pentru protecția muncii al 
Consiliului Central al Sindicatelor. 
In foto: tov. dr. Davidsohn Hilda 
din laboratorul de igienă efec- 
fuînd analiza aerului expirat în 
timpul efortului pentru determi

narea consumului de energie,

Foto: AGERPRES
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Sfirșit de semestru
la seral

Necunoașterea, bat-o vina!

Searaî pe la orele șase, au
tobuzele care circulă prin 
Onești sînt pline de tineri. 
Se urcă de la Combinatul de 
cauciuc, de la Termocentrală, 
de la șantierele de construc
ții. Sute de tineri. Sînt sera- 
liștii. In fiecare seară la a- 
ceastă oră merg la școală. 
Sînt printre ei băiețandri care 
abia au ieșit de pe băncile 
școlilor profesionale, tineri 
mai vechi în meserie, care au 
muncit pe multe din șantie
rele de construcții. ale țării. 
Electricieni, mecanici, maca
ragii, zidari, laboranți. Cei 
mai mulți au venit la Onești 
în anul cînd se răscolea pă- 
mîntul pentru amplasarea 
Combinatului chimic, cînd se 
săpau fundațiile și se ridicau 
schelele primelor blocuri, cînd 
noul oraș Onești începea să 
se întrevadă.

Și o dată cu munca pe șan
tier, au început și învățătura. 
Au fost constructori ai școlii 
și acum sînt elevii săi. Cu fie
care an sînt tot mai mulți. 
La început, în anul 1959. 
cînd au luat ființă la Onești 
cursuri serale pentru tinerii 
muncitori, erau doar 84 de 
elevi. Astăzi elevii seraliști nu 
mai au loc într-o singură 
școală și cursurile se țin în 
două localuri. Sînt peste 1000 
de tineri muncitori-elevi.

De pe acum cataloagele 
promit un bilanț frumos. Sînt 
tineri muncitori ca, de pildă, 
Ion Pavel din clasa a VIII-a, 
Ion Vișan din clasa a IX-a, 
Gheorghe Stoica din clasa a 
XI-a, Octavian Popa din cla
sa a XI-a și mulți alții care 
au numai note de 9 și 10.

Rezultatele obținute la în
vățătură de tinerii muncitori 
se datoresc în mare parte și 
sprijinului pe care-1 acordă 
organizațiile U.T.M. din între
prinderi școlii și tinerilor 
muncitori-elevi.

La Combinatul de cauciuc, 
sînt 380 de tineri muncitori- 
elevi. Majoritatea sînt în cla
sele a VIII-a și a IX-a. Mulți 
dintre ei au întrerupt școala 
de cîțiva ani, au pierdut de
prinderea de a învăța organi
zat, sistematic. La începutul 
anului ei au întîmpinat gre
utăți la învățătură. Spre ace
ști elevi și-a îndreptat și își 
îndreaptă în special atenția 
organizația U.T.M. de la Com
binatul de cauciuc.

De curînd aici a avut loc o 
adunare generală U.T.M. des
chisă care a avut drept scop 
analizarea situației la învăță
tură a tinerilor muncitori-elevi. 
La adunare au fost invitați 
tovarăși din conducerea com
binatului, muncitori fruntași, 
ingineri, precum și cadre di
dactice. Au luat cuvîntul tineri 
muncitori fruntași în muncă și 
la învățătură care au împărtă
șit din experiența lor. Au fost, 
de asemenea, trași la răspun
dere acei puțini tineri care 
privesc cu neseriozitate școala, 
lipsesc nemotivat, nu învață.

La adunarea generală s-au 
luat și o serie de măsuri im
portante prin care comitetul 
U.T.M., birourile U.T.M. de 
secție să vină în sprijinul ti
nerilor muncitori-elevi rămași 
în urmă la învățătură. S-a 
hotărît. astfel, ca fiecare sec
ție să țină, pînă la încheierea 
semestrului, .adunări generale 
U.T.M. deschise unde să se a- 
nalizeze situația la învățătură 
a fiecărui tînăr muncitor pen
tru a se putea cunoaște gre
utățile ce le are și cum tre
buie ajutat.

De asemenea, s-a luat ho- 
tărîrea ca în fiecare seară

Comitetul comunal U. T. M.
Sarcinile membrilor comitetului

Continuînd - ca răspuns 
la întrebările cititorilor 
— ciclul de consultații 

pe temele vieții de organiza
ție, ne vom referi în cele ce 
urmează la sarcinile care stau 
în fața comitetelor comunale 
U.T.M., funcțiile principale din 
comitet și atribuțiile fiecărui 
membru al comitetului comu
nal U.T.M.

Comitetul comunal U. T. M. 
își desfășoară întreaga sa ac
tivitate sub directa condu
cere a comitetului comunal 
de partid și a comitetului ra
ional U.T-M. El informează a- 
ceste organe asupra întregii 
munci desfășurate, cerîndu-le 
sprijinul pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce stau în 
fața organizațiilor U.T.M. din 
comuna respectivă.

Principala sarcină care stă 
în fata comitetului comunal 
U.T.M. este aceea de a aju
ta, îndruma și controla or
ganizațiile de bază U.T.M. în 
munca politică de educație co
munistă a tineretului, de mo
bilizare a tinerilor la înfăp
tuirea politicii partidului la 
sate. Comitetul comunal U.T.M. 
este dator să ajute organiza
țiile de bază U.T.M. să îmbu
nătățească permanent conți
nutul adunărilor generale, să 
organizeze și să conducă cu 
grijă învățămîntul politic, in
formările politice, activitățile 
culturale și sportive.

Comitetul comunal U.T.M. 
trebuie să ajute organizațiile 
de bază U.T.M. ca întreaga 
lor activitate să fie orientată 
spre mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, sarcini subli
niate și în expunerea tovară
șului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Consfătuirea pe țară a 
țăranilor colectiviști: încheie

cîte un membru al biroului 
U.T.M. de secție să meargă la 
școală, să asiste la ore, să dis
cute cu diriginții, cu profeso
rii situația la învățătură a 
fiecărui tînăr muncitor. Tot
odată, s-a propus ca în fie
care secție să existe un grafic 
cu tinerii muncitori-elevi în 
care să fie trecute notele, 
frecvența fiecărui tînăr mun
citor, iar săptămînal, la gaze
tele de perete, să se publice 
din experiența unor elevi se
raliști fruntași, articole, epi
grame și caricaturi care să sa
tirizeze pe cei care nu se pre
gătesc cu conștiinciozitate la 
școală.

Hotăririle adunării gene
rale au fost traduse în viață

Cum se ocupă 
organizația U. T. M. 

de la Combinatul 
chimic-Onești 

de tinerii 
muncitori-elevi

neîntîrziat. Chiar de a doua zi 
birourile U.T.M. de secții au 
trecut la pregătirea adunări
lor generale U.T.M. deschise.

Am participat la o aseme
nea adunare ținută la secția 
electrică. Au fost prezenți 
toți tinerii. Un lucru firesc; 
felul cum învață tinerii mun
citori-elevi, cum răspund ei 
condițiilor create de întreprin
dere pentru a urma școala, 
este doar o problemă care pri
vește întregul colectiv, pe fie
care muncitor al secției.

în secție sînt mulți tineri 
sîrguincioși, elevi fruntași 
care fac cinste secției. Despre 
aceștia s-a vorbit cu mîndrie. 
Sînt și alții însă cum ar fi 
Silvia Ermolac sau Toader 
Mărgărit care au obținut re
zultate slabe la învățătură în 
acest semestru. „Aceștia tre
buie ajutați" — a hotărît co
lectivul. Tinerii respectivi au 
arătat la ce obiecte întîmpină 
greutăți, cauzele pentru care 
au rezultate slabe la aceste 
obiecte. în adunare s-a hotă
rît ca doi ingineri tineri din 
secție să dea ajutor acestora 
pentru a se pune la punct cu 
materia.

La clubul Uzinelor de strunguri din Arad

rea procesului de colectivizare 
a agriculturii, consolidarea e- 
conomico-organizatorică a gos
podăriilor colective, creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale.

Comitetul comunal U.T.M. 
are datoria să ajute organiza
țiile de bază în manca poli
tică pe care acestea o desfă
șoară, sub conducerea organi
zațiilor de partid, pentru con
vingerea și atragerea tinerilor 
în G.A.C., să organizeze: întîl- 
niri ale tinerilor țărani mun
citori întovărășiți cu tineri co
lectiviști ; seri de între
bări și răspunsuri pe diferite 
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teme legate de avantajele mun
cii în G.A.C.; discuții între ti
nerele fete care nu s-au înscris 
încă în gospodăria colectivă cu 
tinere colectiviste-care și-au 
întemeiat familia după intra
rea în G.A.C.; participarea ce
lor mai buni tineri colecti
viști la munca politică con
cretă desfășurată de organiza- 
țiile de partid pentru convin
gerea țăranilor muncitori să 
pășească cu încredere în gos
podăria colectivă ; dezbaterea 
în adunările generale ale or
ganizațiilor U.T.M. a Statutu
lui model al G.A.C.; să orga
nizeze, împreună cu căminele 
culturale, brigăzile artistice 
de agitație ale căror progra
me să popularizeze viața 
nouă în G.A.C.; să populari
zeze prin fotomontaje, grafi
ce. panouri comparative, re
zultatele pe care le obțin co
lectiviștii.

Adunări generale U.T.M. des
chise în care s-a analizat situ
ația la învățătură a tinerilor 
muncitori-elevi s-au ținut în 
ultima vreme la secția cata
lizator. la secția de hidroge- i 
nare, la secția izopropilben- ' 
zen și la alte secții din corn- • 
binat.

De asemenea, seară de seară, ! 
membrii birourilor U.T.M. de ’ 
secții vin la școală, studiază j 
cataloagele, stau de vorbă cu : 
tinerii, cu profesorii. Aproape 
zilnic membrii comitetului ; 
U.T.M. discută cu cîte un | 
tînăr muncitor-elev. De ne- : 
numărate ori au fost chemați 
la comitetul U.T.M. tineri ca 
Pavel Turlacu. Alexandru 
Drăgoiu, Bart Ervin și alții 
cu care s-a discutat pe înde
lete și s-au luat apoi măsuri ' 
de ajutorare a lor la învăță- ' 
tură.

Măsurile luate de organi
zația U.T.M. de la Combinatul 
de cauciuc pentru sprijinirea 
la învățătură a tinerilor mun
citori-elevi mai ales acum, la 
sfîrșitul semestrului, sînt de 
un real folos. Tinerii care ră- . 
măseseră în urmă la învăță
tură au început să-și îndrepte . 
notele, privesc cu mai multă 
seriozitate și spirit de răspun- I 
dere sarcinile școlare. Este o 
garanție că semestrul se va | 
încheia cu rezultate bune. 
Este necesar însă ca organi
zația U.T.M. de la Combina
tul de cauciuc să se ocupe cu 
aceeași perseverență, să mani
feste același interes pentru 
sprijinirea tinerilor muncitori- 
elevi și pe semestrul următor, 
și aceasta nu numai spre sfîr
șitul său, ci chiar din primele 
zile.

M. CONSTANTIN

O nouă premieră
Teatrul „C. NO- 

TTARA” anunța pre
miera piesei „CIO- 
CÎRLIA" de Jean 
Anouilh, traducere 
de Valentin Lipatti, 
vineri 5 ianuarie 
1962, orele 19,30, pe 
scena sălii Ma- 
gheru.

în distribuție : Li-

liana Tomescu, Ge
orge Sion, Ion Pu
nea, Florin Siroe, 
George 
Constantin Brezea- 
nu. Toni
Migry Avram Nico- 
lau, Sanda Bâncilâ, 
Natașa
Sergiu Dumitrescu, 
George Cimpeanu,

Buznea,

Zahaiia,

Nicolescu,

Comitetele comunale trebuie 
să acorde fiecărei organi
zații de bara U. T. M 
un ajutor permanent și 
substanțial astfel incit, prin 
întreaga lor activitate po- 
litico-educativă. acestea să 
dezvolte în rindul tinerilor 
colectiviști atmosfera de mun
că entuziastă, plină de grijă 
pentru sporirea avutului ob
ștesc, să-i îndrume să parti
cipe cu regularitate la muncă 
și să facă numai lucrări de 
calitate.

Un ajutor deosebit trebuie 
să-1 dea comitetul comunal or
ganizațiilor de bază U.T.M.

în organizarea muncii de mo
bilizare a tineretului la ac
țiuni concrete pentru creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale. Cunoscînd bine pro
blemele pe care le ridică pro
ducția în fiecare unitate agri
colă socialistă din comună, 
precum și posibilitățile tinere
tului, comitetul comunal U.T.M. 
are datoria să ajute organi
zațiile de bază U.T.M. să o- 
riepteze forțele tineretului în 
acele direcții unde necesită
țile o cer mai mult: spre efec
tuarea la timp, în fiecare 
campanie agricolă, a lucrări
lor din cîmp, spre sectorul 
zootehnic unde să fie reco
mandați să lucreze tineri har
nici și pricepuți, spre asigu
rarea unor construcții zooteh
nice ieftine și trainice etc.

Pentru ca masa largă a ti
neretului să participe cu com

In aceste zile în biblioteca

Facultății de filologie a

Universității „C. I. Parhon'

din București Nota dominantă

Foto : CASA SClNTEII

George Constantin, 
Sandu Sticlaru, 
Grigore Anghel, Je- 
ny Argeșanu, Vasile 
Lupu, Ion Forsilâ.

Regia artistica : 
Mircea Avram.

Decoruri și cos
tume : Dan Nem- 
țeanu, Lidia Ra
dian.

petență la rezolvarea sarcini
lor de producție ale unităților 
agricole socialiste, la creșterea 
producției, o atenție deosebită 
trebuie acordată în perioada 
de iarnă mobilizării tineretu
lui la cursurile agrozootehnice 
și la ciclurile de conferințe de 
specialitate.

Comitetul comunal U.T.M. 
îndrumă și ajută organizațiile 
de bază U.T.M. să pună în 
dezbaterea adunărilor gene
rale cele mai importante pro
bleme care să contribuie la 
educarea comunistă și patrio
tică a tineretului, la creșterea 
contribuției organizațiilor de 
bază U.T.M. la consolidarea 
economică a G.A.C., la spori
rea producției agricole, la 
dezvoltarea șeptelului proprie
tate obștească, la lărgirea sec
torului colectivist.

Păstrînd o legătură perma
nentă cu sfatul popular, cu 
celelalte organizații de masă, 
cu consiliile de conducere ale 
unităților agricole socialiste, 
comitetul comunal U.T.M. tre
buie să cunoască întotdeauna 
care sînt principalele obiecti
ve economice la realizarea că
rora pot să-și aducă contribu
ția brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. Pe aceas
tă bază organizațiile U.T.M. 
să fie ajutate să organizeze 
activitatea brigăzilor, să se 
preocupe de cuprinderea ma
sei largi de tineri în brigăzile 
utemiste de muncă patriotică.

Una din formele accesibile 
ale muncii politice de educa
ție comunistă a tineretului este 
activitatea cultural-sportivă. 
Comitetul comunal U.T.M. are 
datoria ca, în colaborare cu 
colectivul de conducere al că
minului cultural și cu asocia
ția sportivă, să asigure des
fășurarea unei bogate activi
tăți culturale și sportive în tot 
timpul anului atît la centrul 
de comună cît și în satele a- 
parținătoare, să asigure un

Studenții și studentele Institutu
lui politehnic din Brașov au la 
dispoziție cinci mari cămine.

Vizitînd, la întîmplare, oricare 
din aceste cămine, oaspeții au po
sibilitatea să admire confortul și 
aspectul lor civilizat, armonioasa 
îmbinare a utilului cu esteticul, 
precum și atenția manifestată pînă 
și față de cele mai mici amănunte 
care pot contribui la crearea unei 
plăcute atmosfere de odihnă, de 
studiu sau de recreere. Prețuind 
așa cum se cuvine toate efortu
rile care se fac în această direc
ție, marea majoritate a studenți
lor care ocupă cele 97 de ca
mere de la căminul nr, 1 dove
desc o grijă deosebită față de 
bunurile obștești, punindu-și în 
valoare spiritul lor gospodăresc, 

de ordine și de disciplină. Aci 
se văd din plin roadele muncii 
de educație desfășurată în școli 
și facultăți, concretizarea în ati
tudini, deprinderi și obișnuințe a 
trăsăturilor morale caracteristice o- 
mului de tip nou.

Se cuvine să subliniem că ma
rea majoritate a studenților cămi- 
niști fac dovada unui admirabil 
respect față de regulile de con
viețuire socialistă și a unei atitu
dini demne, corespunzătoare față 
de bunurile obștești.

In camerele unor studenți ca 
Bufu Ionel, Buzgariu Ion, Ispas 
Traian și Naum Dumitru (camera 
47) Cojocea Ștefan, Turcan Con
stantin, Gheorghe Bolovan, Stoe- 
nescu. Octavian și Balaban Horia 
(camera nr. 70) ca și în multe alte 
camere domnesc o curățenie și o 
ordine exemplară. Mobilierul ca 
și lenjeria nu au suferit nici cea 
mai.mică deteriorare; iar grija și 
gustul cu care sînt aranjate lu
crurile vădesc . o atitudine civili
zată și atentă față de bunurile ob. 
ștești, o atitudine specifică marii 
majorități a studențimiî noastre. 
La formarea acestei atitudini au 
contribuit din plin și discuțiile 
purtate în adunările U.T.M. de 
grupă, de an și pe facultate și 

•în cadrul cărora, nu odată, s-a 
dezbătut problema grijii față de 

| bunurile obștești pornind de la 
| exemplele concrete oferite de 
I studenții căminiști. Complexul 
I de măsuri și acțiuni educative 
j întreprinse la Institutul po-

Foto : S. NICULESCU I litehnic din Brașov a dus la crea

bogat conținut politic educa
tiv acestei activități la care 
organizațiile de bază U.T.M. 
să mobilizeze masa largă ați
nerilor săteni.

O mare atenție trebuie să 
acorde - comitetul comunal 
U.T.M. muncii în rindul pio
nierilor ajutînd școala și or
ganizația de pionieri în acti
vitatea de educație comunista 
a fiecărui pionier și elev. Co
mitetul comunal UT.M. are 
sarcina să asigure un conținut 
corespunzător muncii politice 
desfășurate de organizațiile de 
pionieri, să-i ajute concret pe 
instructorii superiori de pio
nieri în organizarea activită
ții pionierești, în folosirea ce
lor mai bune forme și me
tode pentru educarea comu
nistă a copiilor.

Creșterea permanentă a rîn- 
durilor Uniunii Tineretului 
Muncitor cu tineri devotați 
cauzei partidului, hotârîți, en
tuziaști, energici, modești tre
buie să stea întotdeauna în 
centrul atenției comitetului co
munal U.T.M. Comitetul co
munal U.TJK. are sarcina să 
ajute organizațiile de bază să 
desfășoare în acest scop o 
muncă continuă, prin antre
narea masei largi de tineri la 
activitățile întreprinse de or
ganizația de bază, printr-o 
intensă muncă politică edu
cativă astfel încît în organi
zația U.TJkl. să fie cuprinși 
cît mai mulți tineri de la sate. 
Avînd dreptul de a confirma 
hotăririle adunărilor generale 
cu privire la primirea tine
rilor care și-au manifes
tat dorința să devină membri 
ai U.T.M., comitetul comunal 
are sarcina de mare răspun
dere de a asigura primirea 
în organizație a acelor tineri 
care și-au însușit politica 
partidului și sînt hotărîți să 
lupte cu toate forțele, cu toa
tă capacitatea lor pentru în
făptuirea acestei politick

In același timp este nece
sar să se acorde o deosebită 
atenție ținerii unei evidențe 
clare a membrilor U.T.M. din 
comuna respectivă, păstrării 
documentelor de organizație,

Din fiecare grupa de cîte zece studenți de la Institutul po
litehnic din Brașov șapte sînt înscriși în fișele celor cinci 
mari și confortabile cămine. Și aceasta proporție, cu neîn
semnate variații, a devenit specifică pentru universitățile 
și institutele superioare de învățămînt din țara noastrâ. La 
Brașov ca și la Iași, în Cluj, Timișoara, Craiova, Galați, 
Constanța ca și în București — pretutindeni s-au înălțat și 
amenajat noi și moderne cămine, reunite — în multe locuri 
— în impresionante și admirabile complexe sociale studen- 
țești.

Faptul că pînă în 1965 se vor mai construi în întreaga țară 
noi cămine studențești cu o capacitate de 15.000 de locuri 
constituie o nouă și concludentă mărturie a grijii părintești 
pe care partidul și guvernul o manifestă pentru asigurarea 
celor mai bune condiții de viață și studiu tinerei generații, 
viitorilor specialiști din diferitele domenii ale economiei na
ționale.

respectării instrucțiunilor cu 
privire la încasarea cotizației.

Comitetul comunal U.T.M. 
— care-și desfășoară activi
tatea pe baza planului de 
muncă trimestrial — își poa
te îndeplini in bune condiții 
sarcinile multiple ce-i revin 
numai asigurind un stil de 
muncă corespunzător, respec
tând cu strictețe principiul 
muncii colective. Aceasta în
seamnă că Ia dezbaterea tu
turor problemelor muncii de 
organizație, la elaborarea ho- 
tăririlor, la traducerea lor în 
fapte, la generalizarea expe
rienței pozitive să participe 
toți membrii comitetului.

Calea cea mai bună pentru 
îndeplinirea sarcinilor este a- 
ceea a pregătirii cu perseve
rență a activului U.TAL din 
comună. Pentru aceasta este 
necesar să se acorde o mare 
atenție organizării in fiecare 
lună a zilei secretarului orga
nizației de bază U.TAL și in
struirii trimestriale sau ori de 
cite ori este^ nevoie a activu
lui U.TJtf. pe comună. Cu a- 
ceste prilejuri se va analiza 
felul in care se desfășoară 
munca politică de educare co
munistă a tineretului. partici
parea tinerilor la acțiunile de 
consolidare economică a 
G-A.Q, la diferitele campanii 
agricole și alte probleme care 
se ivesc in perioada respec
tivă. Un accent deosebit va 
trebui pus pe generalizarea 
experienței pozitive a organi
zațiilor de bază U.TJ4.

Prin aceste instruiri, comi
tetul comunal U.T_M. să ajute 
secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M., propagandiștii, 
instructorii superiori de pio
nieri, comandanții brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică, 
responsabilii echipelor de ti
neret să-și organizeze cît mai 
bine munca, astfel încît să a- 
sigure o contribuție sporită a 
utemiștilor, a tuturor tineri
lor la înfăptuirea hotărîrilor 
partidului și guvernului, a 
hotărîrilor conferinței sau a- 
dunării generale de alegeri.

Și acum să vedem care sînt 
funcțiile și atribuțiile mem

| n ajun de An Nou, to-
I vardșii de la jurna

lul cinematografic de 
actualități s-au gîndit să 
aducă pe ecran și un post 
utemist de control. Cum bi- 
Iod* d lui 1961 bătea la 
ușa <d cum la capitolul a- 
cesta deficitul era evident, 
ideea tovarășilor putea ii 
apreciată drept oportună. 
Numai că bunele intenții 
nu sînt suficiente. E nevoie 
de ceva mai mult. Mai 
exact : e ne
voie măcar de 
cunoștințe ele
mentare des
pre subiectul 
abordat. Au
torii secvențelor cu pricina 
au pornit însă la drum doar 
cu aparatul de filmat.

Sutelor de mii de spec
tatori ai jurnalului de ac
tualități li se vestește că 
postul utemist de control se 
ocupă cu organizarea de... 
nunți. Ați citit exact: nunți. 
Și nu-i o afirmație gene
rală, aruncată într-o frază 
oarecare, ci tema unei 
părți a jurnalului de ac
tualități: la o fabrică din Si
biu postul utemist de con
trol organizează căsătoria

CA ACASĂ!

rea unui puternic și combativ cu
rent de opinie publică față de cei 
ce se abat de la îndeplinirea o- 
bligafiilor profesionale sau de la 
regulile de comportare. în cămi
nul nr. 1 al Institutului politehnic 
din Brașov locuiesc acum studen
ții din anii I și II ai facultăților de 
silvicultură și industrializarea lem
nului. Ei se străduiesc ca printr-o 
temeinică pregătire profesională 
și printr-o grijă permanentă 
față de bunurile obștești care 
le-au fost puse la dispoziție, 
să-și arate recunoștința pentru con
dițiile de studiu de care se bu
cură.

...ți cîteva tonuri 
discordante

Totuși, mai sînt unii studenți, 
destul de puțini, care prin ati
tudinea lor dovedesc că nu știu 
să prefuiască, așa cum se cuvine, 
largile posibilități materiale ce li 
s-au oferit. Astfel intrînd în ca
mera 59 unde locuiesc studenții 
Chirică Constantin, Cantacuzino 
Alecu, Hiosa Dorin, Orban Ștefan 
și Pleșca Emil am fost neplăcut 
impresionați de dezordinea care 
domnea aci, de lipsa de preocu
pare pentru menținerea curățeniei. 
E aproape de neînțeles cum acești 
studenți, din anul II al Facultății 
de silvicultură, dovedesc o ase
menea atitudine, cînd aproape tot 
ceea ce îi înconjoară în cămin le 
oferă exemple opuse ? E drept

brilor comitetului comunal 
U.T.M. Aceste funcții, așa 
cum se știe, se stabilesc în 
prima ședință a comitetului 
comunal, imediat după ale
geri și în prezența unui 
membru al organului U.T.M. 
superior.

Intr-un comitet comunal 
U.TJd. format din nouă mem
bri se stabilesc următoarele 
funcții:

Secretarul comitetului co
munal U.T.M.: răspunde în 
fața comitetului comunal de 
partid și a organelor supe
rioare U.T.M. de activitatea 
desfășurată de comitet și are 
datoria de a informa organi
zația de partid și comitetul 
raional U.T.M. asupra între
gii activități a organizațiilor 
de bază U.T.M. din raza co
munei. împreună cu ceilalți 
membri, el pregătește ședin
țele de comitet — care se țin 
de două ori pe lună — urmă
rește îndeplinirea hotărîri
lor comitetului și ajută în 
mod diferențiat comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M.. 
pe secretarii acestora, să-și 
organizeze munca. în scopul 
cunoașterii concrete a sar
cinilor ce revin tineretu
lui, el trebuie să păs
treze o legătură permanentă 
cu sfatul.popular comunal, cu 
celelalte organizații obștești, 
cu consiliile de conducere ale 
unităților agricole socialiste 
din comună. împreună cu în
tregul comitet comunal orien
tează activitatea comitetelor 
organizațiilor de bază U.TJd. 
în direcția mobilizării tinere
tului la îndeplinirea sarcini
lor specifice fiecărui loc de 
muncă (G.A.C„ întovărășire a- 
gricolă, sat).

Coordonînd întreaga activi
tate a comitetului comunal 
U.TJkL, secretarul are datoria 
de a controla și ajuta pe fie
care membru din comitet în 
îndeplinirea sarcinilor ce le 
are. împreună cu aceștia, el 
va asigura pregătirea temei
nică a zilei secretarilor, a 
instruirii comitetelor organi
zațiilor de bază U.T.M. și a 

a doi tineri... Deci, iată 
postul utemist de control în 
postură de... naș.

Dincolo de ridicolul situ
ației, se vădește totala ne
cunoaștere a realității de 
către tovarășii care au a- 
dus pe ecran această 
temă. Postul utemist de 
control are menirea să 
contribuie la popularizarea 
experienței pozitive în pro
ducție, să sesizeze prompt 
lipsurile din munca tineri

lor, să facă 
propuneri pen
tru o mai bună 
valorificare a 
rezervelor in
terne existen

te, să urmărească re
zolvarea propunerilor și se
sizărilor. Pe scurt: postul 
utemist de control trebuie 
să ajute la creșterea a- 
portului IN MUNCA al tine
retului. Numeroasele pos
turi utemiste de control 
și-au cîștigat un loc im
portant în viața întreprin
derilor, gospodăriilor agri
cole de stat și colective.

Dar iată că în viziunea 
tovarășilor de la cinemato
grafie, postul utemist de 
control este un organiza
tor de... nunți 1 Necunoaș
terea, bat-o vina 1

E. O.

că mai sînt 3-4 camere (din to
talul de 97 I) unde am întîlnii 
unele neglijenfe (fața de masă 
pătată cu cerneală la camera 58, 
dezordine la camera 28, lu
crurile răvășite la camera 66). 
Dar toate acestea la un loc nu ar 
reda însă aspectul neîngrijit al 
camerei 59. Privind-o, ne-am în
trebat, pe bună dreptate, dacă și 
acasă la dînșii studenții respec
tivi procedează la fel. Sîntem con
vinși că locatarii camerei respec
tive pe drept cuvînt s-ar fi re
voltat dacă la mutarea în acest 
cămin, camera respectivă ar fi a- 
vut actualul aspect. Și atunci?

Numai studenfi ca aceștia, lip
siți de grijă față de bunurile ob
ștești — grijă caracteristică marii 
majorități a colegilor lor—au pu
tut desface și clanțele de la uși, au 
putut strica scaunele aruncate apoi 
pe coridor și pot tulbura odihna 
colegilor venind mult prea tîrziu 
și mult... prea veseli, noaptea, la 
cămin.

Dar și aceste aspecte, combă
tute cu tărie |a gazeta satirică a 
căminului, ar putea fi lesne înlă
turate dacă s-ar lua unele mă
suri mai eficiente. Astfel, cadrele 
didactice — și ne refeijm în pri
mul rînd la îndrumătorii de grupă 
și de an — ar trebui să vină 
mai des prin cămin. în timpul a- 
cestor vizite ar trebui să se preo
cupe și de problemele educa
tive, nu numai de învățătură.

Atitudinea nouă, plină de grijă 
față de bunurile obștești, este 
unul din rezultatele muncii de 
educare comunistă a studenților. 
Acolo unde această vastă și com
plexă acțiune de formare a tră
săturilor morale specifice omului 
de tip nou se desfășoară în for
me cîf mai variate, mai eficiente, 
rezultatele nu întîrzie să se arate, 
concretizindu-se în primul rînd în 
dezvoltarea unui sănătos curent 
de opinie publică împotriva mani
festărilor negative. Și de lucrurile 
acestea va trebui să țină și mai 
mult seama în viitor, comitetul 
U.T.M. a| Institutului politehnic 
din Brașov și consiliul asociației 
studenților.

IOAN N. CHIȚU 
asistent universitar

instruirilor pe resoarte astfel 
încît acestea să ducă la ge
neralizarea experienței bune 
în domeniul respectiv.

Secretarul comitetului co
munal U.T.M., împreună cu 
ceilalți membri ai comitetului, 
va ajuta concret comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. 
și va lua parte la pregătirea 
și desfășurarea adunărilor ge
nerale U.T.M. Totodată el va 
controla cum se face pregăti
rea politică și ideologică a 
tinerilor care și-au manifes
tat dorința să devină ute- 
miști, va participa la ședin
țele de confirmare, va urmări 
cum se respectă instrucțiunile 
cu privire la încasarea coti
zației, cum sînt păstrate do
cumentele de organizație. A- 
jutat de un membru al comi
tetului, el se va îngriji de ți
nerea unei evidențe clare a 
membrilor organizației.

Secretarul comitetului co
munal U.T.M. îndeplinește și 
funcția de președinte al comi
siei concursului „Iubiți car
tea*.

Locțiitorul secretarului; a- 
jută secretarul în îndeplinirea 
tuturor obligațiilor ce cad în 
seama lui și se ocupă de pro
blemele muncii organizato
rice : de ținerea cu regulari
tate a adunărilor generale în 
fiecare organizație de bază 
U.T.M., de felul în care este 
organizată mobilizarea tinere
tului la îndeplinirea celor mai 
importante sarcini economice 
etc. El ține locul secretarului 
comitetului comunal U.T.M. 
ori de cîte ori acesta lipsește 
din comună.

Responsabilul cu munca de 
educație politică : are sarcina 
să se ocupe ca în fiecare or
ganizație de bază U.T.M. să se 
dezbată documentele de partid, 
hotăririle partidului și guver
nului, asigurind ca aceste dez
bateri să-i înarmeze temeinic 
pe tineri cu cunoașterea poli
ticii partidului.

El are datoria ca, împreună
(Continuare în pag. a 4-a)



NIN VACANȚA
(Urmare din pag. l-a)

Uzinele Metalurgice „Tudor Vladimir eseu” din Capitală. 
Secretarul organizației de bază P.M.R, a sectorului montaj 
aruto. Constantin. Pur.cărea, felicitând colectivul care a con

tribuit la realizarea primului autobuz pe anul 1962.
Foto ; Ageipree

moșilor, cosînzenelor, prinți
lor,.. pentru că, trebuie să 
știți, fiecare pionier a venit 
costumat. Palatul parcă e un 
palat din basme — atît e de 
strălucitor și frumos. Copiii 
aleargă neobosiți pe coridoa
re, pe scări, de teamă să nu le 
scape nimic. Dar parcă poți 
să fii peste tot în același timp? 
In sala de sus se dansează 
(cîntă Norocel Dimitriu și 
Gabi Pascu), în sala de jos 
are loc parada costumelor 
(omul de zăpadă, negresa, 
cosmonautul au cucerit cele 
mai multe aplauze), prin foa
iere, însoțiți de un întreg alai, 
se plimbă Albă ca zăpada și 
cei șapte pitici... Apariția lui 
Horia Căciulescu pe o estra
dă provoacă o nouă explozie 
de bucurie. Dar după atîta a- 
lergătură ți se face foame. 
Organizatorii carnavalului s-au 
gîndit și la aceasta. Fiecare 
pionier primește un pachet cu 
sanvici, mandarine, bomboane, 
pricomigdale, suc și... un ba
lon. Copiii le mănîncă în fu
gă (în afară de balon) și por
nesc iar nerăbdători prin să

Iile împodobite ca in vis 
palatului. Noi bucurii și 
surprize îi așteaptă la tot 
sul.

In aceeași zi s-a desfășurat 
un carnaval la Palatul pionie
rilor. (Primul din cele nouă 
carnavale care se vor organi
za pină la sfîrșitul vacanței). 
Din curtea dominată de un 
brad uriaș și strălucitor, pe 
care zăpada ce s-a așternut pe 
el l-a făcut și mai frumos, co
piii au intrat, la semnalul 
trîmbițelor, în „sala veseliei*. 
Aci au primit măști, pachete 
cu bomboane, s-au bătut cu 
confeti, au rîs. Printr-un co
ridor ornat cu desene "hazlii au 
trecut apoi în labirintul sur
prizelor (sala oglinzilor strim- 
be, camera cu lumină violetă, 
observatorul astronomic etc.) 
și au ajuns la toboganul ce
lor curajoși. Pentru a intra in 
sala de carnaval trebuia să-ți 
dai drumul pe el. Robotul au
tomat le-a urat 
bradul din sală 
becurile colorate, orchestra a 
intonat un vals. Și s-a dansat 
și s-a rîs mult, pină seara tir- 
ziu, cînd a venit Moș Gerilă 
și a împărțit copiilor daruri.

bun venit, 
și-a aprins

CINEMATOGRAFE
Porto-Franco: Patria (10; 

12,15; 14,30; 16,45; 19; 21),
București (12,15; 14,30; 17,15; 
19; 21,15), Gh. Doja (10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Liber
tății (10; 12; 14; 16,30; 18,30;
20.30) . 23 August ; Agentul X 
25: Republica, Elena Pavel 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), 16 Fe
bruarie (16, 18, 20), B. Dela- 
vrancea (16; 18; 20) ; Secerișul 
verde: Magheru (10; 12; 15; 
17; 19: 21), Donca Simo (16; 
18; 20), N. Bălcescu (15, 17; 
19; 21): Intîlnire pe cablu : 
I. C. Frimu (10,15; 12; 14,30; 
16,45; 19;21,15), înfrățirea în
tre popoare (10,30; 15,30; 18;
20.30) , Alex. Sahia (10,15 ; 12; 
14,15; 16,30; 18,45) ; Cavalerii 
teutoni: Lumina (16,30 ; 20); 
Flăcări în taiga : Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 16,30; 18,30; 20,30),

Popular (15: 17; 19; 21), V. A— 
lecsandri (16,36; 16-30; 20.30); 
Al. Nevski : Central .9; 12: 
14; 16; 18 ; 20); Ultim al meu 
tango : Victoria <9; 11.30 14; 
16,30; 19: 21.30); Rapsodia u- 
craineană : Tineretului (16; 
18,15; 20,30): Circul fără cupo
lă : Timpuri Noi <15; 17; 19; 
21): Cazacii: Cultural (16: 
18.30: 20,15). G. Coșbuc <16: 18; 
20): Ivan cel Groaznic (ambele 
serii) : Al. Popov (13 : 20) : 
Sosește Circul: 8 Martie (15: 
17; 19: 21). Flacăra : Vikingii: 
Gri vița : Cazacii : Constantin 
David (15.30: 18: 20.30). G. Ba 
covia (15; 17; 19: 21), Aurel 
Vlaicu (15; 17; 19; 21) : Cai
dul : V. Roaită (15; 17; 19; 21), 
Volga (10: 12: 15: 17; 19: 21). 
Miorița (10; 12: 14; 16.30:
18,45 ; 21).

oua premieră a Teatru
lui de Stat din Oradea 
„Fata cu pistrui” de A. 

Uspenski este o piesă mo
dernă, cuceritoare despre via
ta entuziastă a tinerilor con
structori de locuințe din Mos
cova. între eroina principală 
Glașa Ivanova, membră a 
unei brigăzi comsomoliste de 
control al noilor blocuri date 
în folosință, și inginerul ivan 
Stepanovici Rubțov, construc
tor priceput dar mai puțin 
atent la calitatea lucrărilor, 
se ivește un conilict în 
este antrenat și tînărul 
aer Alexei Roș cin, soțul 
șei. In rezolvarea acestui 
flict, la care participă 
rect și celelalte personaje ale 
piesei, se vădesc calitățile 
înalte ale moralei constructo
rilor comunismului. Conștiința 
nouă, a muncii închinate în 
întregime bunăstării oameni
lor, învinge în iuptă deschisă 
cu rămășițele individualiste. 
Odată cu noile construcții, se 
făuresc și convingerile îna
intate aie tinerei generații ce 
se pregătește să trăiască în 
societatea comunistă.

Colectivul din distribuția 
orădeanâ a acestei piese pa
sionante, compus în majori
tate din tineri, a muncit cu en
tuziasm, sub regia utemistului 
Valerin Grama, pentru reali
zarea în numai patra săptă- 
mîni a spectacolului. Cu acest 
prilej au debutat si doi proas
peți absolvenți <ri Institutului 
de Teatru din București; Ance 
Roșu (in rolul Glosei) și Ion 
Merlin (in rolul coasonoiittu- 
hii Misa Gusev prietenul cel 
mai apropiat al Glosei). Pen
tru ei „Fata cu pistrui- a în- 

$i acesta, 
tos", deloc

care

con- 
indi-

semnai primul toL 
fără îndoială, n-a 
iwor.

— A losî nevoi*
că îsdirită. de repetiții în
delungi, de o studiere atentă 
a fiecărui amănunt pentru a

Gkxsa (Anca Roșu) si Misa 
(Ion Martin) din distribuția 
orădeanâ a piesei lui A. 
Uspenski „Fata cu pistrui-.

Permis permanent de intrare
(Urmare din pag. l-a)

da o interpretele convingă
toare, menționează iov. 
Grama.

Amîndoi „debutanții" sînt 
emoționați înaintea premierei. 
Ion Martin, care a plecat la 
institut de pe meleagurile re
giunii Crișana, a revenit a- 
cum, după terminarea studii
lor, la Oradea și, desigur, în 
sală voi ii mulți caia îl cu
nosc. Oricum, pentru toți 
spectatorii el s-a pregătit cu 
aceeași grijă și concentrare.

împreună cu ei, la reușita 
spectacolului și-au adus con
tribuția și alți artiști ca Liii 
Mihăilescu, Simona Constanti- 
nescu, George Pintilescu, Oc
tavian Uleu.

Sîmbătă seara, la ridicarea 
cortinei, pentru ei toți, debu- 
tanți și mai „vechi”, a înce
put de fapt un examen. Exa
minatorii, spectatorii, urmă
reau cu cea mai mare exi
gență evoluția interpieților. Și 
cînd aplauzele lor au izbuc
nit, actorii au simțit cele mai 
frumoase clipe ale emoției : 
calificativul era „f car ie
bine”.

buie. Nu e bine așa. Acolo e 
de obicei aglomerație, trebuie 
să stai la rînd. Mai sînt și 
magazineri care lucrează 
greoi, cotrobăiesc după un 
material de parcă l-ar scoate 

' din adîncul pămîntului. Pe 
urmă, drumul însuși pînă a- 
colo și înapoi ia mult timp. 
Se mai întîmplă ca tînărul 
respectiv să se întâlnească cu 
cineva și să se ia la vorbă, să 
facă șotii împreună.

La noi s-a luat o măsură 
bună: există un atelier de 
pregătire, unde lucrează doi 
oameni. Numai ei ridică ma
terialele de la magazie, pri
mesc desenele de la tehnologi 
și fac fiecărei piese ajustajul 
cuvenit, astfel îneît acestea 
vin la noi numai pentru fini
saj, pentru lucrarea de spe
cialitate. Da, cred că aceasta 
e o măsură bună.

2) posibilitățile fiecărui om 
să fie just și pe deplin folo
site.

Iau pentru aceasta exemple 
din brigada noastră. Sîntem 
cinci oameni. Să vi-i enumăr 
pe toți și să le fac și cîte o 
mică caracterizare: Mustață 
Gabriel este cel mai priceput 
din brigadă, cu o calificare 
înaltă, talentat în lucrări de 
precizie. Lui îi dau cele mai 
complicate operații. El este 
foarte atent cînd lucrează, 
foarte disciplinat. Murgun Ni- 
colae este îndemînatic, lucrea
ză repede. El nu are însă su
ficientă experiență și lui îi 
dau încă piese mai puțin com
plicate. Velciu Ion a fost adus 
la cererea noastră în brigadă, 
pentru „recuperare". Mergea 
slab în vechea brigadă. El este 
puțin cam nervos, nu suferă 
să-1 bați la cap. Așa și proce
dez : îl țin sub observație, îi 
spun puține cuvinte, prefer să 
mă întrebe el atunci cînd are 
nevoie de ceva. Lui îi dăm să 
execute acele operații sau pie
se care nu necesită să te con
centrezi prea mult. In ce-1 pri
vește pe Bulumac Marin, el nu 
are încă aptitudini pentru lu
cru de finețe, el preferă piese 
care să necesite un efort fizic 
mai mare, care nu cer o mare 
precizie.

Cred că la ora actuală sîn
tem pe un drum bun. Oame
nii primesc lucrările care le 
sînt cele mai potrivite pentru 
pregătirea și temperamentul 
lor.

3) alte amănunte legate de 
organizarea practică a lucru-

Cînd se ivește o chestiune 
complicată la o piesă pe care 
o lucrează un anume om, ne 
adunăm cu toții cîteva minute 
și o lămurim. Prefer să piar- 
«et toți membrii brigăzii cîte
va minute din lucru, dar să 
cîștige în ceea ce privește ex
periența practică.

Sculele sînt puse în ordinea 
necesității, la fiecare dulap se 
face un control zilnic.

Curățenia e o lege la noi. 
poți să mănînci pe bancul 
nostru fără față de masă. La 
sfîrșitul lucrului se face curat 
peste tot, iar sîmbăta la prînz 
sînt luate la refec mașinile.

în încheiere vreau să mai 
adaug cîteva lucruri.

Organizarea muncii e o ches
tiune de seriozitate și de stu
diu. La noi în secție, organi
zația U.T.M. a făcut multe lu
cruri în această privință. Aș 
propune însă o mai largă 
popularizare a metodelor de 
organizare din brigăzile frun
tașe. Cînd se ivește ceva nou 
și bun trebuie făcut tuturor 
cunoscut.

Țin neapărat să mai fac o 
propunere : să organizăm niște 
schimburi de experiență în 
privința organizării muncii cu 
tineri din alte uzine. Sînt încă 
multe lucruri de învățat, sînt 
convins că mai sînt alte me
tode pe care noi încă nu le 
cunoaștem și ne-ar folosi să le 
știm. Pe mine personal m-ar 
interesa în amănunt cum lu
crează matrițerii de la „Elec
tronica". Ei au de-a face cu 
piese foarte fine, munca lor e 
mult apropiată de a noastră.

Să sperăm că organizația 
U.T.M. va ține seama de a- 
ceastă dorință a noastră.

Interviu despre... 
disciplină

Ne-am adresat în această 
chestiune șefului secției, tova
rășul Francisc Nisser.

— Cu părere de rău, ne răs
punde el ridicînd sprîncenele 
cam nedumerit, dar 
disciplina în muncă a 
lor nu vă pot spune

— Chiar nimic?
— Nimic!
L-am privit mirat. Să nu-1 

intereseze, să nu cunoască a- 
ceastă situație el, șeful 
ției?

— Nu, nu vă mirați, 
secția noastră de lipsuri 
tîrzieri nu se mai ocupă de

despre 
tineri- 
nimic.

sec-

în 
și în-
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multă vreme nimeni. Nu mai 
e cazul. în întregul an 1961, 
în secție n-a existat 
absență.

— în schimb despre 
zieri...

— Nu cunosc nici 
nea cazuri. Tovarășa 
pontatoarea secției noastre, 
poate da amănunte.

Cum tovarășa se afla în 
celași birou, i-am solicitat 
cest răspuns.

— în ultimele 6 luni 
fost doar două întârzieri, 
spune dînsa, verificând 
o dată fișele de prezență ale 
muncitorilor secției. în luna 
decembrie nici o întîrziere. A- 
celași lucru și în primele două 
zile de lucru ale anului 1962; 
nici o absență, 
zi ere.

— La prima 
pletează șeful , , _
unii absența, întîrzierea 
tînăr de la lucru poate 
pară un lucru fără prea mare 
importanță. Gîndiți-vă: noi 
facem scule, dispozitive, ma
trițe pentru toate celelalte 
secții ale uzinei. Dacă într-o 
singură zi un tînăr n-a ve
nit la lucru, n-a putut să-și 
termine piesele ce le are de 
executat, secția nu poate să 
predea matrița respectivă be
neficiarilor, celor de la ba- 
chelită, de pildă. Această sec
ție, la rîndul ei, nu-și poate 
îndeplini în mod ritmic pla
nul. Iată dar ce urmări ar 
avea întârzierile, lipsurile ne
motivate de la lucru asupra 
producției. De aceea, conduce
rea secției apreciază ca deo
sebit de valoros angajamentul 
tinerilor ca și în 1962 
unul să nu lipsească sau 
întârzie de la lucru.

— Tinerii și-au luat și 
gajamentul să aibă o atitudine 
corectă, o comportare civili
zată la locul de muncă. în 
ceasta privință ce aveți 
spus?

— Ce înseamnă de fapt 
fii un muncitor înaintat?

în afară de faptul că tre
buie să-ți cunoști la perfecție 
meseria, înseamnă să fii dis
ciplinat, să ai o atitudine ci
vilizată, chibzuită în întreaga 
comportare. Și tinerii munci
tori din secția noastră se com
portă în felul acesta. Orga
nizația U.T.M. din secție și-a 
propus să urmărească acum 
problema folosirii din plin, cit 
mai productiv, de către ti
neri, a timpului de lucru. 
Uite, ca să fie mai clar, să 
luăm un exemplu. Ciofu Con
stantin își cunoaște meseria, 
îl vezi însă uneori plimbîn- 
du-se prin secție, stînd de 
vorbă, antrenînd și pe alții la 
discuții. Iși face planul, dar 
calitatea pieselor executate de 
el suferă uneori, pentru că, 
atunci cînd vede că e în în- 
tîrziere, începe să-i dea zor. 
Nu, nu e bine așa, și noi 
luptăm sâ-1 facem să înțeleagă 
asta. Ceilalți tineri însă sînt 
disciplinați. E și meritul or
ganizației U.T.M. în multe 
adunări s-a discutat despre 
asta, și s-a discutat nu dîn- 
du-ne doar cîteva exemple și 
atît, ci s-a demonstrat ce în
seamnă asta pentru munca

nici o
întîr-

aseme- 
Barbu, 

vă
a- 
a-

au 
ne 

încă

nici o întîr-

vedere, coni- 
secției, pentru 

unui 
să

niei
să

an

a- 
de
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Prin valorificarea
Industria locală din regiu

nea Crișana a vărsat în anul 
1961 în bugetul sfatului popu
lar regional peste 22 milioane 
lei, cu 6 milioane lei mai mult 
decît în 1960. Valorificînd mai 
bine resursele locale, sporind 
numărul sortimentelor mai 
mult solicitate de consuma
tori și îmbunătățind simți
tor calitatea lor, colectivele 
din întreprinderile industriei

prețioasă este 
pentru un tî-

socotesc im-

fiecăruia, cit de 
această calitate 
năr muncitor.

Pentru viitor.
portant ca întregul colectiv să 
sară ca un arc atunci cînd 
se vor ivi cazuri de indisci
plină (să sperăm că nu vor fi), 
să se creeze o asemenea opi
nie îneît toți, absolut toți ti
nerii să capete această deprin
dere.

Altfel, n-am de gind să Vă 
fac acum „teoria" disciplinei. 
Ea este foarte plăcută nu s-o 
asculți, ci s-o vezi practic. în 
comportarea fiecărui om.

Prietenii frumosului
Spre sf'îrșitul anului trecut, 

în secția matrițerie a avut loc 
o consfătuire consacrată felu
lui cum poate fi extinsă la 
fiecare loc de muncă inițiativa 
tinerilor de lâ Uzinele Tu
dor Vladimireseu". S-a discu
tat atunci despre buna organi
zare a muncii, despre disci
plină și curățenie, despre es
tetica secției în ansamblu. 
Consfătuirea a fost interesantă 
și vie, s-a făcut un schimb de 
experiență folositor în ce pri
vește organizarea muncii. 
Fruntașii au povestit în amă
nunțime cum se desfășoară 
munca lor. S-a vorbit și des
pre disciplină, despre grija 
față de mașini și față de scule. 
S-a ajuns pînă la asemenea a- 
mănuhte ca, de pildă, faptul 
dacă e bine ca sculele și in
strumentele de măsurat să fie 
așezate pe mașini. (Din discu
ție a reieșit că nu e bine, pen
tru că acestea se pot deteriora 
din cauza trepidațiilor și a 
căldurii).

Pasionante au fost și discu
țiile despre estetica locului de 
muncă. E pozitiv faptul că 
frumosul a fost văzut în strîn- 
să legătură cu utilul. S-a pro
pus, de pildă, ca bancurile să 
fie învelite în material plastic. 
E frumos așa, desigur, dar nu 
numai atît: Se păstrează ast
fel mai bine curățenia și se 
reduce zgomotul. S-a propus 
să se așeze altfel tablourile de 
siguranță ale instalației elec
trice pentru ca sa se cîștige 
spațiu în plus. Tinerii au ho- 
tărît, de asemenea, să nu-i 
„ierte" de loc pe cei care a- 
runcă hîrtii și resturi de țigări 
pe jos, să facă singuri curățe
nie în secție. Tot ei s-au an
gajat să revopsească prin 
muncă voluntară bancurile de 
pe care a căzut vopseaua, pen
tru că altfel au un aspect urît. 
S-a hotărît ca toate florile de 
la ferestre să fie puse in cutii 
de lemn uniforme.

A fost o discuție dusă cu se
riozitate, s-a acordat atenție 
fiecărui amănunt.

Propunerile au început să se 
înfăptuiască. Secția arată cu 
fiecare zi mai frumoasă, mai 
plăcută. Intrînd azi în secție ai 
impresia că te afli intr-un hol 
de palat. Stând. de -vorbă cu 
oamenii, te impresionează fap
tul că aici tinerii înțeleg cu 
toată profunzimea adevărul că 
organizarea și 
rezerve de preț 
mului socialist.

resurselor

frumosul sînt 
ale muncii o-

loGaie
locale au produs 'peste pla
nul anual diferite materiale 
de construcții și bunuri de 
larg consum în valoare de 
30.400.000 lei.

Valorificînd mai rațional 
resursele locale de care dis
pune regiunea, industria lo
cală și-a planificat să produ
că în anul 1962 cu 40 la sută 
mai multe bunuri de larg 
consum decît în 1961.

» ,

Comitetul comunal U. T. NI.
Sarcinile membrilor comitetului

(Urmare din pag. 3-a) 

cu ceilalți membri ai comite
tului comunal, să ajute comi
tetele organizațiilor de bază 
U.T.M. la buna organizare și 
desfășurare a învățământului 
politic, la asigurarea conținu
tului acestuia. Participând îm
preună cu toți membrii comi
tetului la formele de învăță
mânt politic, el e dator să a- 
corde un ajutor concret pro
pagandiștilor și cursanților 
astfel îneît expunerile și con
vorbirile să aibă un conținut 
bogat pentru ca fiecare 
cursant să-și însușească cu
noștințe temeinice pe care să 
le aplice în viață, în practica 
muncii lui de zi cu zi.

Cu atenție și cu grijă el tre
buie totodată să ajute organi
zațiile de bază U.T.M. să țină 
cu regularitate informările 
politice prin care să-i ajute pe 
tineri să înțeleagă problemele 
actualității interne și interna
ționale.

împreună cu conducerea că
minului cultural, responsabilul 
cu munca de educație politi
că are datoria să asigure or
ganizarea unor conferințe pe 
teme cerute de tineret și care 
să contribuie la educarea co
munistă a tinerilor. Pentru a- 
ceasta el cere și ajutorul co
mitetului raional U.T.M. în 
stabilirea temelor și a confe
rențiarilor. Tot el ajută orga
nizațiile de bază U.T.M. în 
ceea ce privește abonarea ti
neretului la ziare și reviste și 
în organizarea citirii presei.

Răspunzând în cadrul comi
tetului comunal de problemele 
educației politice, el trebuie 
să se preocupe de continua 
îmbunătățire a muncii de edu
cație comunistă a tinerilor, să 
vină în dezbaterile din comi
tet cu propuneri de măsuri 
menite să dezvolte activitatea 
de educație politică, s-o facă 
mereu mai eficace. Pe baza 
cunoașterii amănunțite a mun

cii de educație politică desfă
șurată in fiecare organizație 
de bază U.T.M., el are dato
ria să vină cu sugestii, 
să dea un ajutor practic 
organizațiilor de bază în fo
losirea celor mai bune forme 
și metode de activitate pentru 
educarea tuturor tinerilor în 
spiritul muncii colective, pline 
de răspundere și pasiune pen
tru dezvoltarea agriculturii 
noastre socialiste.

Responsabilul cu munca 
cultural-artistică: are datoria 
de a lua parte activă atît la 
elaborarea planului comun de 
activități cultural-educative, 
cit și la traducerea lui în via
ță. El trebuie să sprijine con
ducerea căminului cultural ca 
în permanență să fie organi
zate acțiuni cultural-educative 
interesante, la care să partici
pe întreaga masă a tineretu
lui. împreună cu întregul co
mitet el va ajuta organizațiile 
de bază U.T.M. din toate sa
tele aparținătoare comunei 
astfel îneît acestea să asigure 
în fiecare sat o bogată activi
tate cultural-educativă în rîn
dul tineretului. Ajutând orga
nizațiile de bază să antreneze 
tineretul în activitatea cultu
ral-artistică, colaborînid cu 
conducerea căminului cultural 
la organizarea unor manifes
tări bogate pentru tineret, 
responsabilul cu munca cultu
ral-artistică trebuie să se 
preocupe ca joile tineretului, 
horele, șezătorile, duminicile 
cultural-sportive organizate a- 
tît la centrul de comună cît și 
în satele aparținătoare acesteia 
să aibă un bogat conținut, să 
contribuie la educarea politică 
a tinerilor, la lărgirea orizon
tului lor politic și cultural, la 
combaterea misticismului, la 
dezvoltarea trăsăturilor morale 
comuniste, la dezvoltarea spi
ritului colectivist al tinerilor, 
a dragostei lor pentru gospo
dăria colectivă. O preocupare 
de seamă a responsabilului cu 

munca culturală e aceea de a 
ajuta concret organizațiile de 
bază să organizeze cu spriji
nul conducerii căminului cul
tural un număr mai mare de 
activnăți pentru tinerii fami
liști, pentru tinerele fete. Fo
losind din plin perioada de 
iarnă, responsabilul cu munca 
cultural-artistică împreună cu 
ceilalți membri ai comitetului 
comunal trebuie să ajute or
ganizațiile de bază U.T.M. să 
organizeze cu tinerii țărani 
muncitori din comună mai 
multe vizite în fabrici, muzee, 
locuri istorice etc. O mare a- 
tenție trebuie să o acorde res
ponsabilul cu munca cultural- 
artistică ajutorării organizații
lor de bază U.T.M. pentru ca 
acestea să asigure desfășura
rea în cele mai bune condi
ții a concursului „Iubiți 
cartea", să organizeze un nu
măr mai mare de seri literare, 
recenzii etc., pe marginea căr
ților din bibliografia con
cursului. Această activitate nu 
trebuie limitată însă numai 
în cadrul concursului, ci să fie 
desfășurată cu masa largă a 
tinerilor săteni. Să fie organi
zată o largă acțiune de difu
zare a cărții de literatură po
litică, beletristică, tehnică ; să 
fie organizate cît mai multe 
cercuri de citit.

Totodată responsabilul cu 
munca cultural-artistică are 
datoria să se ocupe de orga
nizarea activității cercurilor 
naturaliștilor, ajutînd organi
zațiile de bază U.T.M. în mo
bilizarea unui număr cît mai 
mare de tineri La aceste 
cercuri.

Răsipunzînd. în cadrul comi
tetului comunal U.T.M. de 
problemele muncii cultural- 
artistice, lui, în primul rînd, îi 
revine sarcina de a ajuta or
ganizațiile de bază U.T.M. să 
asigure în permanență un con
ținut bogat și o mare efica
citate educativă, mobilizatoare 

repertoriilor echipelor artisti
ce. Aceste repertorii să fie le
gate de realitățile concrete 
din satul, din comuna respec
tivă, de sarcinile ce stau în 
fața tineretului din organiza
ția de bază respectivă și ele 
sa contribuie la educarea ti
nerilor în spirit colectivist, 
să-i mobilizeze la irtfăptuirea 
politicii partidului.

Responsabilul cu munca 
sportivă: ajută organizațiile 
de bază U.T.M. astfel îneît a- 
cestea să mobilizeze întregul 
tineret la o bogată activitate 
sportivă cu conținut educativ. 
In scopul asigurării unei bune 
desfășurări a activității spor
tive a tinerilor, el ține o legă
tură permanentă cu asociația 
sportivă din comună, ajută la 
organizarea competițiilor spor
tive inter-sate și inter-comune. 
îndrumând organizațiile de ba
ză U.T.M. să se preocupe ca 
fiecare utemist să practice 
sportul, responsabilul cu mun
ca sportivă acordă o mare a- 
tenție organizării în cele mai 
bune condiții a spartachia- 
delor tineretului — competiții 
de masă menite să atragă la 
sport masele de tineri. în ac
tuala perioadă la etapa I-a a 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului, responsabilul cu mun
ca sportivă are datoria să a- 
jute organizațiile de bază in 
antrenarea unui cît mai mare 
număr de tineri la concursu
rile spartachiadei : schi, să
niuțe, patinaj, gimnastică, 
trîntă, șah, tenis de masă, 
haltere. După desfășurarea c- 
tapei I-a a spartachiadei, 
responsabilul cu munca spor
tivă împreună cu întregul co
mitet comunal și în strînsâ 
colaborare cu asociația sporti
vă, trebuie să se preocupe de 
organizarea unor întreceri cu 
caracter local pentru cucerirea 
normelor G.M.A., pentru ti
tlul de „cel mai bun sportiv 
din zece" și „campion al aso

ciației sportive" asiguri nd în 
felul acesta continuitate in 
activitatea sportivă. El va a- 
juta organizațiile de bază 
U.T.M. să îndrume cît mai 
mulți tineri să devină membri 
ai U.C.F.S.

în atenția responsabilului cu 
munca sportivă trebuie să stea, 
de asemenea, în permanență, 
îndrumarea și ajutorarea or
ganizațiilor de bază în dome
niul mobilizării tinerilor la 
amenajarea și întreținerea te
renurilor de sport — condiție 
de mare importanță pentru 
desfășurarea unei intense acti
vități sportive.

Responsabilul cu munca în 
rîndul pionierilor : are dato
ria ca. împreună cu întregul 
comitet, să ajute organizația 
de pionieri ca prin întreaga 
sa activitate să contribuie la 
educarea copiilor în spiritul 
dragostei față de partid, față 
de patria noastră socialistă. 
Prin răspunderea pe care o 
are în cadrul comitetului, iui, 
în primul rînd, îi revine sar
cina să participe la activitățile 
pionierești, să ajute concret 
instructorii de pionieri în o- 
rientarea muncii lor, în asigu
rarea unui bogat conținut e- 
ducativ fiecărei manifestări și 
activități pionierești, să-i în
drume în folosirea celor mai 
bune forme și metode pentru 
educarea comunistă a copiilor. 
El trebuie să ajute școala, or
ganizația de pionieri, să orga
nizeze acțiuni care să ducă la 
dezvoltarea dragostei copiilor 
față de gospodăria colectivă, 
să dezvolte la ei hotărîreă de 
a urma, după absolvirea școlii 
elementare, școlile profesionale 
agricole, de a munci în gospo
dăria colectivă, de a se pre
găti să devină buni muncitori, 
cu o înaltă calificare în agri
cultură.

Responsabilul cu munca în 
rîndul pionierilor are datoria 
să ajute și să participe direct 
la organizarea zilei președin
telui unității de pionieri și a 
instructorilor de detașament.

Responsabilul cu producția 
și învățămîntul agrozootehnic: 
este acel membru al comite
tului care în. primul rînd tre

buie să cunoască întotdeauna 
principalele probleme pe care 
le ridică producția în fiecare 
gospodărie agricolă colectivă 
din comună, să cunoască bine 
posibilitățile pe care le au ti
nerii colectiviști de a contri
bui la rezolvarea acestor pro
bleme. în acest scop el se va 
sfătui cu președinții G.A.C., cu 
brigadierii, cu tinerii și pe a- 
ceastă bază va ajuta comite
tele organizațiilor U.T.M. să-și 
concentreze în fiecare etapă 
atenția și să orienteze activi
tatea tineretului în acele di
recții unde necesitățile gospo
dăriei colective o cer.

Responsabilul cu producția 
și învățămîntul agrozootehnic 
are îndatorirea să ajute co
mitetele organizațiilor de 
bază U.T.M. în activitatea po
litică de mobilizare a tuturor 
tinerilor la muncă în gospodă
ria colectivă, la întrecerea 
socialistă ; să ajute orga
nizarea formelor de muncă 
specific tinerești (echipe de ti
neret în brigăzile de cîmp, 
echipe și brigăzi în zootehnie, 
posturi utemiste de control) la 
generalizarea experienței bu
ne. Cunoscînd bine problemele 
importante, de ansamblu, din 
fiecare gospodărie colectivă, 
el va recomanda comitetelor 
organizațiilor de bază U.T.M. 
căile prin care tinerii colecti
viști pot contribui în mai 
mare măsură la creșterea pro
ducției la hectar la toate cul
turile și îndeosebi la obține
rea unei producții de 5000 kg 
porumb boabe la hectar în 
cultură neirigată ; la valorifi
carea superioară a pămîntu
lui; la creșterea șeptelului pro
prietate obștească și a produc
tivității animalelor ; la asigu
rarea bazei furajere ; la con
struirea unor adăposturi trai
nice și ieftine ; la efectuarea 
la timp a lucrărilor din cam
paniile agricole.

El are, de asemenea, sarci
na de mare răspundere de a 
ajută organizațiile de bază 
U.T.M. să desfășoare o susți
nută muncă politică în rîndul 
tinerilor în vederea mobiliză
rii acestora la cursurile și con
ferințele agrozootehnice astfel 

îneît să se creeze o mișcare de 
masă a tineretului pentru 
continua îmbogățire a cunoș
tințelor profesionale. împreu
nă cu ceilalți membri ai co
mitetului, responsabilul cu 
producția și învățămîntul a- 
grozootehnic are datoria să 
participe la cursurile și con
ferințele agrozootehnice. Una 
din îndatoririle principale ale 
sale este aceea de a îndruma 
organizațiile de bază U.T.M. 
să se ocupe cu atenție și să-i 
ajute pe tineri în pregătirea 
lor temeinică, stimulîndu-le 
interesul față de studierea li
teraturii de specialitate prin 
organizarea de standuri de 
cărți, scurte prezentări, prin 
organizarea cititului în colec
tiv a broșurilor și cărților 
tehnice.

îndeplinind această funcție, 
responsabilul cu producția 
și învățămîntul agrozootehnic 
este dator să informeze cu 
regularitate comitetul comu
nal U.T.M. despre activitatea 
depusă de organizațiile de ba
ză U.T.M. în mobilizarea tine
retului în producție și la în
vățătură și să propună măsuri 
corespunzătoare.

Responsabilul cu munca pa
triotică : ajută organizațiile 
de bază U.T.M. în organizarea 
activității brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică. El are 
datoria ca împreună cu cei
lalți membri ai comitetului co
munal și cerînd sprijinul or
ganelor locale, să ajute organi
zațiile de bază U.T.M. să asi
gure punctele de lucru și con
dițiile necesare pentru ca bri
găzile utemiste de muncă 
patriotică să poată desfă
șura o activitate spornică. 
Este de datoria responsa
bilului cu munca patrio
tică să ajute organizațiile de 
bază astfel îneît acestea să 
mobilizeze brigăzile utemiste 
de muncă patriotică la înfăp
tuirea celor mai importante o- 
biective din planul sfatului 
popular și al gospodăriei co
lective : construirea de adă
posturi pentru vite, de maga
zii, a unor edificii culturale, 
redarea de noi terenuri agri
culturii, înfrumusețarea satu
lui, a sediului G.A.C., întreți
nerea căminului cultural, co

lectarea fierului vechi, plan
tarea pomilor, curățirea izla
zurilor etc.

Una din sarcinile importan
te ale responsabilului cu mun
ca patriotică este aceea de a 
ajuta organizațiile de bază 
U.T.M. să desfășoare o inten
să muncă politică în scopul 
cuprinderii masei largi de ti
neri în brigăzile utemiste de 
muncă patriotică. Avînd per
manent o evidență clară a ac
tivității brigăzilor, el are da
toria de a propune comitetu
lui comunal U.T.M. stimularea 
acestora, generalizarea expe
rienței bune a lor.

★
Ținînd cont de specificul 

comunei respective, de sarci
nile comitetului comunal 
U.T.M., cel de-al nouălea 
membru al comitetului se va 
ocupa fie de munca în rîndul 
fetelor, fie de presă sau va 
îndeplini alte funcții. El îl 
va ajuta în același timp pe 
secretar în ținerea evidenței 
membrilor U.T.M. din co
mună.

Membrilor supieanți ai co
mitetului comunal U.T.M., în 
cazul cînd nu au alte funcții 
precise, le revine îndatorirea 
să-i ajute în muncă pe mem
brii comitetului în rezolvarea 
principalelor probleme care 
stau în fața acestora.

★
Din cele expuse în acest 

articol se desprinde rolul 
deosebit de important și 
marea răspundere ce revine 
comitetului comunal U.T.M. în 
întregul lui și fiecărui mem
bru al comitetului în parte.

Comitetele comunale U.T.M. 
sînt chemate să conducă per
manent și să asigure un con
ținut bogat activității tuturor 
organizațiilor de bază din co
mună. Ele sînt chemate ca, 
printr-o muncă perseverentă 
practică de zi cu zi, în orga
nizațiile de bază să asigure 
mobilizarea forțelor fiecărei 
organizații la îndeplinirea 
sarcinilor puse de partid în 
fața organizațiilor U.T.M. : 
educarea comunistă a tinere
tului, mobilizarea tinerilor la 
înfăptuirea politicii partidu
lui de transformare socialistă 
a agriculturii.
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tineretului
Echipele favorite 
în campionatul 

mondial de fotbal
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București
Qfi in asociațiile sportive 

din regiunea București.
* Spartachiada de iarna a 

tineretului a fost întîmpinată 
cu multă însuflețire. Mărturie 
stau și întrecerile inaugurale 
care s-au desfășurat într-un 
cadru festiv» bucurîndu-se de 
o largă participare. Astfel în 
raioanele Titu, Slobozia, Călă
rași, Fetești și Lehliu numărul 
participanților la întrecerile 
de șah, gimnastică, trîntă și 
haltere, desfășurate pînă a- 
cum, a trecut de 5.000 De ase
menea în raionul Răcari, dato
rită acțiunilor de populari
zare a competiției primele în
treceri se bucură de un succes 
deosebit. Astfel la căminul 
cultural din comuna Balotești 
au loc în fiecare seară partide 
de șah în cadrul spartachia
dei. La asociația sportivă 
„Unirea" Răcari întrecerile 
șah și tenis de masă sînt 
plină desfășurare.

Tot în raionul Răcari _
mai început întrecerile Spar
tachiadei și în asociațiile 
sportive „Știința** Buftea, 
„Victoria* Ghergani și „Auro- 
ra“ Snagov. Succesele obținute 
in acest raion se explică prin 
desfășurarea la timp a acțiu
nilor pregătitoare. Astfel în 
toate organizațiile U.T.M. și 
asociațiile sportive a fost pre
lucrat regulamentul competi
ției, se duce o intensă muncă 
de popularizare a întrecerilor 
prin articole la gazetele de 
perete și prin emisiuni speci
ale la stațiile de radioamplifi
care, urmărindu-se totodată 
crearea condițiilor materiale 
șt tehnice pentru întrecerile 
din fiecare disciplină. Un fru
mos exemplu îl oferă și asocia
ția sportivă, „Brazdă nouă** de 
la G.A.C. Cegani, raionul Fe
tești. La colțul roșu al gospo
dăriei, stau la dispoziția tineri
lor mese de șah și tenis, s-au 
confecționat saltele pentru în
trecerile de trîntă și în mo
mentul de față se lucrează la 
confecționarea greutăților pen
tru antrenamentele și con
cursul de haltere.

Nu insă în toate raioanele 
din regiunea București Sparta, 
chiada de iarnă a tineretului 
a fost larg popularizată, din 
care cauză întrecerile n-au în
ceput decit într-un număr 
foarte mic de asociații.

Comisia regională București 
pentru organizarea Spartachia
dei de iarnă a tineretului va 
trebui să ia măsurile necesare 
ca în cel mai scurt timp să 
înceapă în toate raioanele și 
asociațiile sportive întrecerile 
din cadrul Spartachiadei, dîn- 
du-se astfel posibilitate miilor 
de tineri să participe la a- 
ceastă tradițională competiție.

; A IINEKE1ULUI
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Spartachiada de 
iarnă a tineretului 
se află în plină 
desfășurare. Zăpa
da căzută în ulti
mele zile face ca 
întrecerile in aer 
liber — schi și să
niuțe—să se bucu
re, acum e și fi
resc, de un număr 
considerabil de par- 
ticipanți.

O activitate sus
ținută se desfășoa
ră și la clubul spor
tiv „Progresul" al 
raionului Lenta.

Pe baza planului 
de acțiune întocmit, 
s-a prelucrat din 
timp, cu secreta
rii organizațiilor

P

U.T.M. și președin
ții de asociații spor
tive, regulamentul 
Spartachiadei, s-a 
distribuit materia
lul de propagandă 
și s-a trecut la lu
cru.

Astfel, la asocia
ția sportivă „Vul
can" (Uzinele de 
utilaj chimic și pe
trolier) se desfă
șoară concursuri de 
șah, tenis de masă 
și lupte. De aseme
nea, la „Aurora", 
„Unirea” și „Victo- 
ria-Cauciuc" acti
vitatea este în toi; 

asociația 
,. Vesti to- 
de

sportive sint angre
nate în întreceri, 
cei de la matrițerie 
evidențiindu-se în 
mod deosebit prin 
halterofilul Mihai 
Bondnariuc și jucă
torul de tenis de 
masă Ion Vasile.

Un obiectiv de 
strictă actualitate 
este organizarea de 
centre de săniuțe și 
schi în vederea tre
cerii probei de schi 
-fond (GMA). Un 
asemenea centru 
s-a organizat la 
baza sportivă „Pro
gresul" unde este în 
curs de amenajare 
și un patinoar care 
va funcționa zilnic, 
în cadrul centrului 
de schi și săniuțe 
al asociației sporti
ve „Vestitorul" vor 
fi grupați concu- 
renți din asociațiile 
ICAR, IUTA, IRUM, 
ICET, Aurora și al
tele. Asociația „Ves
titorul" are prevă
zută pentru luna 
ianuarie, organiza
rea unei excursii în 
Buce0. Cu 
prilej se va
fășura și un con
curs de orientare 
turistică.

21.000 de partici- 
panți și-a propus 
clubul sportiv „Pro
gresul" să mobilize
ze la întrecerile 
Spartachiadei de 
iarnă. în urma pri
melor date sosite de 
pe teren 
spective 
cifră să 
șită.

Printre 
care au 
puns la anche
ta făcută 
revista 
mînală 
ceză de 
cialitate

_r__ șanselor echipe- 
participă la turneul 
campionatului mon- 
Chile se numără și 
cei mai cunoscuți 

sovietici — Igor

ball" asupra 
lor care 
final al 
dial din 
5 dintre 
fotbaliști 
Netto, Valentin Ivanov, Vic
tor Ponedelnik, Mihail Meshi 
și Valeri Voronin. Fotbaliștii 
sovietici au declarat că cele 
mai multe șanse de a cuceri 
titlul mondial le are echipa 
Braziliei. Printre pretendente
le la primele locuri ei au 
amintit și echipele Argenti
nei, Uruguayului, Angliei, Ita
liei și U.R.S.S. în continuare, 
sportivii sovietici au arătat că 
printre cei mai puternici ad
versari ai echipei Uniunii So
vietice vor fi, fără îndoială, 
echipele sud-americane, Bra
zilia, Argentina și Uruguay. 
Igor Netto a subliniat că un 
rol de seamă îl au în special 
echipele Angliei și Italiei, iar 
Voronin a spus că echipa 
R. P. Ungare 
siderabile.

are șanse con- Iaxnd în Cișmigiu
Foto: N. STELORIAN

acest 
des-

Turneul
de

interzonal
șah

iar la 
sportivă 
rul“, 21 grupe

sînt per- 
ca acesta 
fie depă-

e s c u r t

lon Cosma de la Dinamo și-a 
cucerit, pe bună dreptate, titlul 
de ciclistul nostru numărul 1. 
Și, intr-adevăr, ciștigătorul Turului 
R.P.R. 1959, a avut în I960 o 
comportare foarte bună la Roma 
(locul V) după ce în același an 
obținuse succese tn Franța și în 
Italia. Anul trecut, s-a remarcat în 
mod deosebit în „Cursa Păcii" 
clasîndu-se pe locul VII, după ce 
clștigase și o etapă. In continuare, 
a încheiat sezonul 1961 cu o fru
moasă victorie 1n competiția in
ternațională „Turul R.P.R.**.

De curînd, în plină iarnă, '-am 
întîlnit pe ciclistul nostru fruntaș 
schiind pe pîrtiile din Bucegi. Și 
iată de ce întîlnirea a fost... fi
rească.

— Schiul este o veche „dragos
te" a mea. Mai veche decît ci
clismul și îmi ajută mult la pre
gătirea fizică generală multilate
rală în vederea sezonului ciclist 
1962, ne-a spus Cosma înioreîn- 
du-se la cabană îmbujorat după 
un raid destul de lung și pe o 
vreme năpraznică,

— Pentru că a venit i 
1962, ce intenționezi să 
în viitorul sezon ciclist l 
exact, ce-ți dorești?

Cel interogat, privind 
pe fereastră, spre minunatul pei
saj alb — ne-a răspuns :

— Obiectivul numărul unu al 
sezonului nostru ciclist este parti
ciparea la tradiționala întrecere 
de amploare mondială „Cursa pă
cii". După cum se știe, a XV-a 
ediție a „Cursei Păcii" este cea 
mai dificilă de pînă acum : 14 
efape, 2.400 kilometri.

turneu 
aibă loc la

Se pregătesc pentru sesiunea 
de examene

• La invitația Uniunii 
Cultură Fizică și Sport 
R. D. Vietnam la 3 ianuarie 
a sosit la Hanoi echipa de 
fotbal Petrolul Ploiești. Fot
baliștii romîni urmează să 
susțină mai multe întîlniri cu 
cele mai puternice echipe din 
Hanoi și alte orașe.

de 
din

ziua începerii meciurilorîn
intre orele 16 și 16,30 la sălile 
respective.

(Agerpres)

Turneul interzonal al cam
pionatului mondial la care 
participă 23 de șahiști — în
vingători în concursurile zo
nale — va începe la Stockholm 
la 28 ianuarie. Acest 
era prevăzut să
Amsterdam, dar autoritățile 
olandeze, făcînd pe placul 
N.A.T.O., au refuzat viza de 
intrare unuia dintre partici
pant, marele maestru inter
național W. Uhlman (R. D. 
Germană). Aceste acțiuni dis
criminatorii nu au găsit spri
jin. Federația internațională 
de șah (F.I.D.E.) a hotărît să 
nu mai programeze în Olanda 
turneul interzonal, urmînd 
ca acesta să aibă loc în Sue
dia la data stabilită.

-j. a Institutul pedagogic de 
/ trei ani din Cluj dom- 

ește o atmosferă febrilă. 
Bibliotecile, laboratoarele, să
lile de lectură cunosc în a- 
ceastă perioadă o afluență tot 
mai mare de studenți. Se a- 
propie sesiunea de examene 
din iarnă și fiecare student șe 
pregătește temeinic. Studenții 
Alexandru Codreanu. Lau- 
rențiu Bara, Pavel Ciciev, Va- 
sile Lazăr din anul II și alții 
conspectează materialul bi
bliografic indicat de profesori 
și se prezintă totdeauna pre
gătiți la seminarii.

Din inițiativa comitetului 
U.T.M. pe institut s-au orga
nizat grupe de întrajutorare 
menite să-i sprijine pe cei ră
mași în urmă la învățătură.

Rezultate bune in acest, sens a 
obținut grupa 28 de Io secția 
filologie. Studenții sini spri
jiniți și prin ore de consulta
ții organizate la materiile mai 
grele cum sînt Introducerea in 
științele literaturii, Istoria li
teraturii romine și alte obiec
te de studiu.

TRAIAN POP
student

„Cum

schiuri,

l a

Moment dintr-un spectacol al Ansamblului de cîntece și dansuri al C.C.S.
Foto : AGERPRES

• Comisia orășenească 
tenis de masă organizează 
sîmbătă și duminică în Capi
tală un mare concurs rezervat 
pionierilor și școlarilor. în
trecerile se vor desfășura în 
sălile din calea Floreasca 
nr. 117 (aici vor participa ti
nerii din raioanele Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 1 Mai, Stalin 
și Grivița Roșie) și cea a clu
bului sportiv I.T.B. str. Auro
ra 1 (sportivi din raioanele 
N. Băle eseu, T. Vladimirescu, 
23 August și Lenin).

Tinerii dornici să participe 
1* acest concurs se pot înscrie

cu gin

vorba de 
i realizezi 

Sau, mai

îndelung

Convins că ne vom pregăti tot 
atlt de temeinic ca și în anul tre
cut — chiar și mai bine, sper, do
resc ca echipa R.P.R. să reediteze 
rezultatul din 1961, locul III, cel 
mai bun din cele 14 ediții. Fireș
te, acest rezultat ar putea fi îm
bunătățit. Există toate premizele 
în acest sens. In ceea ce mă pri
vește sint animat de dorința de 
a îmbunătăți comportarea mea din 
1961.
- Adică ?
— Să cîșfig două etape și 

mă clasez printre primii cinci.
— Jn rest ?
— Mă tentează foarte mult 

victorie în „Cursa Scinteii" și 
campionatul de fond. Și

Aci Cosma s-a oprit.
— Și încă ce ?
— Aș mai avea un obiectiv, su

prem l-aș numi. în cazul că vom 
participa la „mondiale** sint ferm 
decis să contribui la un rezultat 
de valoare al ciclismului nostru. 
Lucrul este posibil. Avem cicliști 
valoroși cu experiența marilor 
curse și, prinfr-o bună orientare 
tactică, fie eu, fie un altul, bine 
„catapultat** de ceilalți se poate 
reuși o comportare de prim 
plan.

— Altceva ?
— Cred că e suficient ca... pro- 

Mai rămîne traducerea în 
|a baza căreia trebuie să 
munca, rîvna și seriozitatea

N
oul volum al aca
demicianului Tu
dor Vianu, intitu
lat sugestiv „Jur
nal-, cuprinde în 
cele peste trei 
pagini ale sale 

mare și foarte

iecf. 
fapt 
stea 
în pregătire. De aceea schiez a- 
cum, nu ca un simplu amator du
minical 
nte, în 
definit :

ci cu intensitate și dîrze- 
vederea unui scop bine 
sezonul ciclist 1962...

EMIL IONESCU

Noul complex comercial 
Oneștide Sa

Cu cîteva luni în urmă la
Onești, pe magistrala o- 
rașului, la parterul noi- 

a în- 
mare

lor blocuri G-l și G-2 
ceput amenajarea unui 
complex comercial.

Doar cîteva luni au 
de atunci. Astăzi noul 
plex comercial de la 
se conturează cu toată 
doarea și eleganța sa.

trecut 
com- 

Onești 
splen-

Aici au fost deschise maga
zine frumoase, dotate cu cele 
mai moderne instalații și mo
bilier comercial: un magazin 
alimentar cu autodeservire, un 
magazin de mezeluri și carne, 
un centru de pîine, un apro
zar etc.

TOMA CONSTANTIN 
mecanic

sute de 
un număr 
variat de scurte studii literare 
și de estetică, eseuri, evocări, 
articole marginalii, impresii de 
călătorie și un foarte intere
sant și edificator buchet de 
fragmente biografice — toate 
scrise în ultimii ani.

Volumul se deschide cu un 
ciclu interesant de evocări. Pe 
Camil Petrescu și Liviu Re- 
breanu, pe Densușianu și Ibră- 
ileanu, pe Nottara și Ion Sava, 
Vasile Pîrvan și, mai puțin cu
noscut cititorilor tineri, poetul 
A. Enășescu, autorul ni-i înfă
țișează în pagini convingă
toare și pline de căldură. Se 
evidențiază în acest ciclu pa
ginile vibrante dedicate me
moriei lui Camil Petrescu, 
Din paginile „Jurnalului** 
lui Tudor Vianu, Camil 
trescu ne apare, așa 
a fost în realitate, 
numai unul din scriitorii cei 
mai vrednici, unul din acei 
care au dus mai departe me
todele realismului, dar și unul 
a cărui pasiune luptătoare nu

Pe- 
cum 
„nu

Articolul „Cum sint aju
tați tinerii să învețe** a- 
părut în ziarul „Scînteia 

tineretului" nr. 3877 menționa 
o seamă de succese obținute 
în ultimii ani în ceea ce pri
vește ridicarea calificării ti
nerilor muncitori de la Uzi
nele metalurgice Tîrgoviște. In 
același timp însă, articolul cri. 
tica faptul că de la încheierea 
cursurilor de ridicare a califi
cării — încă din vara anului tre
cut—nu se mai făcuse aproape 
nimic în acest sens. Faptul că 
în uzină mai erau tineri care 

'dădeau produse de calitate 
necorespunzătoare, tineri care 
nu foloseau în mod rațional 
mașinile, demonstra cît de ne
cesară era organizarea în con
tinuare a acestor cursuri.

Atît conducerea uzinei, cît 
mai cu seamă comitetul U.T3I. 
nu s-au îngrijit ca măsurile 
stabilite în vederea organizării 
și deschiderii cursurilor de ri
dicare a calificării profesio
nale sâ capete viață, n-au con
trolat felul în care aceste mă
suri se îndeplineau.

★
Articolul „Cum sînt ajutați 

tinerii sd înrețe- a constituit 
obiectul unor largi discuții. 
Comitetul U.TM, împreună 
cu comitetul sindicatului și cu 
ajutorul conducerii uzinei a 
luat măsuri concrete meni
te să reorganizeze cursuri
le de ridicare a califică- 
rit Astfel, s-au întocmit te
matici pe secții și meserii. 
Au fost înființate 18 cursuri pe 
profesiuni și pe grade de cali
ficare : pentru strungari, me
canici, lăcătuși, oțelari, turnă 
tori, frezori, electricieni etc. 
Pentru a fi cuprinși toți ti
nerii s-a hotârit ca lecțiile să 
fie predate pe schimburi, ur-

Viorel Cosac, Aneta Preda 
București.

Dorința voastră de a învă
ța, în timpul concediului de 
odihnă, să schiați este ușor de 
îndeplinit. O.N.T. „Carpați- 
organizează la Cabana Diham 
excursii de șapte zile, pentru 
învățarea și practicarea schiu
lui, sub îndrumarea unor in
structori comxpetenți. Plecările 
au loc în zilele de 13. 20 și 
27 ianuarie 1962.

Valentin Crasan, Doina Ma
rinescu — Pitești.

Cel de-al III-lea Festival 
bienal de teatru „I. L. Cara- 
giale" se va desfășura întreșa 
ianuarie-20 decembrie 1962. 
La aceasta întrecere pot par; 
ticipa (pe bază de înscrieri 
nînă la 5 ianuarie) echipele 
de teatru și de păpușari ale 
sindicatelor, căminelor cultu
rale, caselor de cultură și 
colțurilor roșii din ,G-A C-; 
recitatori, cititori artistici Și 
colective de montaje literare. 
Formațiile de teatru și cele 
de păpușari trebuie să susți
nă — pentru a putea partici
pa la concurs ~ cel puțin 
cinci spectacole în perioada 
desfășurării festivalului și sa 
aibă în repertoriu cel puțin o 
piesă nouă; recitatorii și ci
titorii artistici trebuie să apa
ră în fața publicului de cel 
puțin patru ori în timpul fes
tivalului ; formațiile caselor 
de cultură trebuie să prezin
te în plus 4—5 spectacole_ la 
sate. Concursul se va desfășu
ra sub formă de spectacole 
cu public.

Echipele declarate fruntașe 
la faza finală vor fi premiate.

Ovidiu Stoicescu — Bacău.
Primul film artistic în cu

lori din practica cinematogra
fică în care multe scene sînt 
jucate de actori sub apă este 
„Omul-amfibie“ după roma
nul cu același nume al scri
itorului sovietic A. Beleaev. 
Filmările s-au făcut în apele 
Mării Negre. Operatorul a fo
losit o aparatură de filmat 
specială. Sub apă au fost a- 
menajate decorurile, iar toti 
participanții la realizarea fil
mului au trecut un examen 
serios de înot. Cei care au 
luat parte la turnarea filmu
lui au petrecut sub apă. în 
medie cîte 300 de ore.

Avram Dumitru — Ploiești.
Sesizarea dumitale a fost 

trimisă spre rezolvare Consi
liului local al sindicatelor din

Ploiești care cercetînd _ situa
ția dumitale, a hotărît ca 
prin Comitetul sindicatului de 
la G.A.S. Ploiești să fii trimis 
într-una din stațiunile balnea
re pentru tratament.

Marieta Oancca — Lupeni.
Indemnizația de 100 de > lei 

care se acordă cadrelor di
dactice care funcționează în 
localități izolate reprezintă un 
spor de salariu care se plă
tește și pe timpul vacanțelor 
de iarnă si de primăvară, și 
se include și în calculul in
demnizației de concediu. A- 
ceastă indemnizație nu face 
parte integrantă din salariul 
tarifar. Din această pricină nu 
se ia în considerare la stabi
lirea plafonului pentru acor
darea alocației de stat pentru 
copii, la calculul pensiilor 
etc.

Jurcă Gavril -Tileagd, ra 
ionul Aleșd.

Sesizarea dumitale s-a do
vedit justă. Consiliul local al 
sindicatelor '' .
Crișana, ne informează că în 
urma măsurilor luate, condu
cerea fabricii de cherestea din 
comuna Tileagd a amenajat 
pentru muncitorii forestieri o 
sală de mese spațioasă, cu tot 
mobilierul necesar unei cît 
mai bune deserviri.

Cornelia Mihăescu — Adjud.
Suplinitorii din învățămînt 

au dreptul la concediul de 
odihnă de două luni dacă au 
funcționat de la începutul 
anului școlar.

Mircea Andreescu - Cra 
iova.

Cel mai mare telescop cu 
oglindă din Europa a fost 
construit la Leningrad. Oglin
da principală a reflectorului 
are diametrul de 2.6 metri și 
cîntărește 4 tone.

sint ajutați
să invețe“

ele să cuprindă pro-mînd ca 
bleme cit mai strîns legate de 
specificul fiecărui loc de mun- 
ca, să răspundă necesității cu
noașterii noilor mașini. S-a al
cătuit, de ademenea, o comisie 
care a primit sarcina să ur
mărească pe parcurs felul cum 
se desfășoară aceste cursuri. 
Din rîndurile inginerilor, teh
nicienilor și maiștrilor, s-a 
stabilit un grup de lectori. In 
prezent cele 18 cursuri func
ționează cu regularitate iar 
numărul mare al celor ce par.

ticipă la ele, ridieîndu-și în 
mod sistematic pregătirea pro
fesională, demonstrează efica
citatea măsurilor luate.

Sarcinile de plan sporite ce 
stau în fața muncitorilor în 
acest an vor fi mai bine 
îndeplinite dacă procesele teh
nologice vor fi mai bine însu
șite. Ținînd seama de acest 
lucru, comitetul U.T.M. con
trolează în prezent felul în 
care tinerii își însușesc mate
rialul predat, felul în care ei 
pun în practică cele învățate.

Mulți tineri muncitori din 
secțiile mecanică ușoară, lan. 
țari, mecanică grea, criticați în 
articolul „Cum sini ajutați 
tinerii să învețe*' pentru că 
dădeau produse de calitate 
slabă, că nu foloseau rațional 
mașinile, se numără astăzi 
printre cei ce obțin rezultate 
foarte bune în producție. Strun
garii Dovleac Gheorghe, Lobo- 
dan Ion de la secția lanțuri, 
Ionițâ Cornel, responsabilul

„Jurnal** de Tudor Vianu
era mai puțin evidentă. A lă
sat o operă de cugetător și 
una de scriitor. A fost poet, 
autor dramatic și romancier, 
ziarist și polemist, cronicar 
dramatic, militar și sportiv. 
Și-a spus părerea în mai toa
te problemele epocii destul de 
lungi pe care a însoțit-o prin 
comentariul său".

In eseurile din ciclurile 
„Limbă, literatură și artă'* 
„Fotoliu", „Gînduri”, Tudor 
Vianu abordează o gamă vari
ată de probleme de literatură 
și artă, limbă și estetică, isto
rie literară și folclor. Lansa
rea unui nou sputnik sovietic, 
o discuție literară în presă, 
apariția unui dicționar, a unei 
opere literare sau filozofice, 
comemorarea unui scriitor sint 
tot atîtea prilejuri pentru au
tor de a comenta aceste eveni
mente, pentru a ne împărtăși 
părerile și vastele lui cunoș
tințe. Aceste pagini vorbesc 
limpede despre faptul că auto
rul lor este mereu în actuali
tate, prețuiește și se entuzias
mează de transformările pe
trecute în viața poporului nos
tru și a altor popoare. Ele do-

vedesc — la fel ca și fragmen
tele autobiografice — atașa
mentul sincer, cordial al scrii
torului la cauza construirii 
socialismului în țara noastră.

Ceea ce caracterizează aces
te eseuri, ca și întregul volum 
de altfel este accesibilitatea 
ideilor comunicate cititorului. 
Tudor Vianu nu se adresează 
aici unui cerc restrîns de spe
cialiști, ci maselor largi de

NOTE DE LECTOR
cititori. Argumentele convin
gătoare, fraza concentrată și 
clară, elegantă și sobră, fără 
înflorituri inutile, scrisă cu 
patosul cercetătorului îndră
gostit de oameni și de crea
țiile lor, fac ca eseurile lui Tu
dor Vianu să fie citite cu pa
siune. Munca asiduă de cerce
tare, vasta experiență, erudi
ția savantului care își dedică 
întreaga activitate studierii 
fenomenelor culturii naționale 
și universale le găsim cristali
zate în fiecare pagină a „Jur
nalului".

Călătoriile făcute peste ho
tare de Tudor Vianu in ulti
mii ani i-au prilejuit o serie 
de însemnări de călătorie, 
variate ca problematică și stil.

Citind aceste pagini fără să 
vrei îți amintești de Tudor 
Vianu — poetul.

Mozaicul tematic și varieta
tea genurilor abordate în 
„Jurnal" au oferit lui Tudor 
Vianu posibilitatea de a fo
losi o vastă paletă stilistică — 
de la stilul precis, dens, sobru, 
științific al unor eseuri și arti
cole, la un lirism plin de poe
zie al impresiilor de călătorie 
și al unor evocări.

Leit-motivul întregului „Jur
nal" îl găsim cristalizat în 
următoarele cuvinte cuprinse 
în unul din „Fragmentele au
tobiografice1* — ultimul com
partiment al cărții lui Tudor 
Vianu: „Asistăm la cea mai 
uriașă sforțare de umanizare 
a Universului. Trăim în era 
mitului prometeic. A început 
adevărata civilizație a muncii. 
Oamenii au muncit totdeauna,

ajuns tain
ei valori, 

a ajuns să 
mai

dar abia acum am 
țelegerea întregii 
abia acum munca 
se prețuiască drept cea 
de seamă forță a lumii, abia 
acum se descătușează întregul 
dinamism al muncii**.

De altfel „Fragmentele au
tobiografice** reprezintă poate 
unele dintre 
sânte pagini 
tru că ele ne oferă prilejul să 
pătrundem mai adine perso
nalitatea autorului lor. profi
lul lui spiritual și moral.

„Jurnalul" lui Tudor Vianu 
este, evident, o carte pentru 
toate vîrstele. Ea însă se adre
sează în primul rînd tineretu
lui. Aceasta nu mimai pentru 
că în paginile lui tinerii citi
tori găsesc o abundență de 
idei și reflecții ale autorului, 
ci și pentru că volumul cu
prinde numeroase îndemnuri 
către tineretul de astăzi „acest 
tineret dornic să înainteze că
tre țintele cele mai înalte ale 
culturii** — cum bine îl califică 
Tudor Vianu.

cele mai intere- 
ale cărții, pen-

S. VLAD POPA

tinerii

unei brigăzi de producție a ti
neretului ca și Diaconu Ion și 
Nedelea Gheorghe de la secția 
mecanică ușoară se numără 
printre cei ce frecventează eu 
regularitate cercurile de ridi
care a calificării. Și acest lu
cru se face simțit și în munca 
lor.

Este neîndoielnic faptul câ 
de la apariția articolului de 
mai sus, comitetul U.T.M. a 
obținut rezultate bune în ceea 
ce privește organizarea și mo
bilizarea tinerilor la acțiunea 
de ridicare a calificării. Comi
tetul U.T.M. trebuie însă să 
acorde atenție în continuare 
tuturor secțiilor uzinei. Comi
tetul U.T.M. nu s-a sesizat și 
n-a tras la răspundere pe se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
de secție de la montaj vane 
(secretar Petre Iugulescu) și 
plane (secretar Coman Ion) ai 
căror cursanți lipsesc în nu
măr destul de mare de la 
cercuri. La ultima lecție ce s-a 
ținut la 11 decembrie la secția 
montaj vane au lipsit mai 
mult de jumătate din cursanți 
iar la secția plane au lipsit 12 
cursanți. Tovarășul inginer 
Galani Nicolae care răspunde 
din partea comitetului U.T.M. 
de problemele producției și ca
lificării nu controlează în su
ficientă măsură aceste cercuri, 
rezumîndu-se mai mult la în
drumarea activității cercului 
al cărui lector este. Comitetul 
U.T.M. trebuie să dea atenție 
chiar și unor așa-zise amă
nunte privind buna desfășu
rare a cursurilor. în unele săli 
de curs nu există tablă foarte 
necesară pentru anumite cal
cule, pentru anumite demon
strații în vederea însușirii te
meinice de către cursanți a ce
lor predate.

îmbunătățind continuu mă
surile luate pînă în prezent, 
comitetul U.T.M. de la Uzina 
metalurgică din Tîrgoviște va 
contribui într-o măsură și mai 
mare Ia ridicarea continuă a 
nivelului de pregătire profe
sională a tinerilor, va spori a- 
portul acestora la îndeplinirea 
sarcinilor planului de stat 
pe anul 1962.
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Cel mai superior ritm
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Anul mărețului triumf al stiintei•-

si tehnicii sovietice
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n?

ruble noi. au revenit construc- 
trilor de locuințe și construc
țiilor soci al-educativa

In anul 1960, în UJR.S.S. au 
fost construite mai multe lo
cuințe decît în S.U.A.. Anglia, 
Franța. R. F. Germană și Ita
lia laolaltă. Volumul construc- 
tiilor de locuințe va continua 
să crească intr-un ritm și 
mai înalt. Dacă în ultimii trei 
ani s-au construit anual 
MuNOlOOO. metri patrați de 
suprafață locativă, în anul 
1963 această cifră va atinge 
135 milioane metri patrați, iar 
in perioada 1976—1980 — 
milioane metri patrați

In prezent, agricultura 
vietică primește anual
partea statului peste 250.000 
tractoare (calculate în tractoa
re de 15 CP).

După cum se subliniază, ze- 
cJe de mii de întreprinderi 
Fi centrale electrice existente, 
sutele de mii de kilometri de 
ci. ferate, milioanele de școli, 
spitale și locuințe existente în 
prezent, alcătuiesc numai o 
cincime din bogățiile econo
mice și tehnice de care va dis
pune poporul sovietic în anul

400

so-
din

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Anul 1961 a fost anul mărețului 
triumf al științei și tehnicii so
vietice, scrie in „Pravda" acad. 
M. V. Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., sub
liniind că în anul trecut a avut 
loc unul din cele mai mari eve
nimente din istoria culturii ome
nești. Oamenii de știință sovie
tici, inginerii, tehnicienii și mun
citorii au creat puternice nave 
cosmice, pe bordul cărora cos- 
monauții-eroi I. A. Gagarin și 
G. S. Titov au efectuat primele 
zboruri cosmice din istoria lumii.

Zborurile cosmice au fost cea 
mai strălucită demonstrare a pu
terii industriale a Uniunii Sovie
tice, a nivelului extrem de înalt 
obținut de ea în dezvoltarea teh
nicii rachetelor și a numeroase
lor domenii conexe ale științei 
și tehnicii. O importantă etapă în 
cercetarea spațiului cosmic a 
fost, de asemenea, lansarea sta
ției automate interplanetare în 
direcția planetei Venus.

în anul trecut au fost obținute 
rezultate deosebit de prețioase 
în multe alte domenii ale științei 
sovietice.

Amintind despre unele din a- 
ceste realizări, acad. M. V. Keldîș 
arată că oamenii de știință so
vietici, care în urmă cu cîțiva ani 
au deschis calea folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice 
și au adus o uriașă contribuție în 
vederea rezolvării uneia din cele 
mai mari probleme ale științei

contemporane — problema diri
jării reacțiilor termonucleare, au 
făcut în anul 1961 un nou pas în 
rezolvarea acestei probleme de 
mare importanță. Au fost create 
noi tipuri de instalații cu ajuto
rul cărora plasma poate fi men
ținută un timp mai îndelungat 
decît pînă acum și se pot obține 
temperaturi și mai înalte.

In Uniunea Sovietică se desfă
șoară vaste lucrări științifice în 
vederea creării de noi materiale 
cu proprietăți deosebit de pre
țioase pentru economia națională. 
Pe baza unor metode elaborate

Un articol de acad.
M. V. Keldîș

de Academia de Științe a U.R.S.S., 
în anul 1961 a fost organizată 
producția industrială de diamante 
artificiale din grafit, obținute la 
presiuni de zeci de mii atmosfe
re și la o temperatură de mii de 
grade Introducerea pe scară lar
gă în economia națională a unel
telor confecționate din diamante 
artificiale și din alte materiale 
extradure va contribui la ri
dicarea considerabilă a producti
vității muncii în întreprinderi.

Oamenii de știință sovietici 
lucrează cu tenacitate pentru gă
sirea căilor de transformare di
rectă a energiei chimice și ter
mice in energie electrică.

Succesele îndeobște cunoscute 
obținute de industria sovietică 
constructoare de mașini oglindesc 
înaltul nivel al dezvoltării gîndi- 
rii tehnice în U.R.S.S.

In anul 1961 au fost construite 
și instalate la hidrocentrala de la 
Bratsk turbine hidraulice de cite 
225.000 kW, cele mai mari din 
lume. La Uzina constructoare de 
turbine din Harkov a fost constru
ită o turbină cu aburi de 300.000 
kW și se află în curs de proiec
tare turbine cu o putere de 
500.090, 800.000 kW și chiar mai 
mari.

Mari succese au fost obținute 
în domeniul automatizării proce
selor de producție. 1n întreprin
derile Uniunii Sovietice funcțio
nează sute de linii 
folosesc cu succes 
dată în lume secții 
zare complexă.

Noul Program al P.C.U.S., care 
constituie un măreț eveniment în 
dezvoltarea creatoare a teoriei 
marxist-leniniste, este călăuza 
pentru dezvoltarea tuturor ramu
rilor științei. El luminează calea 
dezvoltării științelor filozofice, e- 
conomice, istorice și a altor 
te importante. El orientează • 
fele sociale spre stabilirea 
sfrînse legături cu sarcinile | 
tice ale muncii ideologice, 
sarcinile educării omului societă
ții comuniste, subliniază acad. 
M. V. Keldîș.

aufomate, se 
oentru prima 
cu automati

șfiin- 
știin- 
unei 

prac- 
, cu

I

Colaborare economică
romino-lndoneziană

DJAKARTA 4 (Agerpres). 
Potrivit prevederilor primei 
sesiuni a Comisiei Mixte gu
vernamentale romîno-indone- 
ziene, privind colaborarea eco
nomică în diferite sectoare, 
zilele trecute au început la 
Djakarta discuțiile între Va
lentin Steriopol, adjunct al 
ministrului Comerțului și Ni- 
colae Ionescu, adjunct al mi
nistrului Industriei Petrolului 
și Chimiei din R. P. Romină 
și Chaerul Saleh, ministrul 
indonezian al Industriei de 
bază și minelor, stabilindu-se

Boun Oum s-a dovedit incă o dată

Mesajul prinților Suvanna Tumma si SuianuveU
XIENG KUANG 4 (Ager- 

pres). — Corespondentul din 
Xieng Kuang al Agenției 
Vietnameze de Informații a- 
nunță că primul ministru al 
Laosului, Suvanna Fumma. și 
președintele partidului Neo 
Lao Haksat, prințul Sufanu- 
vong. au adresat un mesaj 
președinților și celorlalți par
ticipant ai Conferinței de la 
Geneva pentru reglementarea 
problemei laoțiene, în care 
cer „să se continue căutarea 
mijloacelor efective menite a 
contribui la obținerea unei 
reglementări . pașnice a pro
blemei laoțiene".

în mesajul adresat președin
ților Conferinței de la Gene
va, cei doi prinți subliniază 
din nou că Boun Oum conti
nuă să saboteze tratativele cu 
privire la rezolvarea pașnică 
a problemei laoțiene.

Am așteptat cu răbdare, se 
spune în mesaj, timp de trei 
zile la Vientiane, depunînd 
eforturi insistente pentru a 
organiza o întîlnire între re
prezentanții celor trei forțe 
politice din Laos. Prințul Boun 
Oum a recurs însă la toate 
mijloacele pentru a se eschi
va de la întîlnirea celor trei 
prinți și a nu accepta convo
carea ei. El a mers atît de 
departe îneît a declarat că 
comunicatele comune, semna
te la Zurich și Hin-Hop sint 
perimate și că termenul sta-

MOSCOVA. — Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. 
l-a numit pe Anatoli Dobrî- 
nin ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al U.R.S.S. 
in S.U.A. Fostul ambasador 
sovietic în S.U.A.. Mihail 
Menșikov, a fost eliberat din 
această funcție în legătură cu 
trecerea sa în altă muncă.

GENEVA. — O mare parte 
a Elveției este acoperită de 
zăpadă. In can toanele Zurich, 
Berna, Basel grosimea zăpe
zii atinge 45 cm. Asemenea 
ninsori n-au mai fost semna
late în regiunea Basel de un 
secol. Troienite de zăpadă au 
întrerupt în multe locuri cir
culația trenurilor, mijloacelor 
de transport orășenești, pre
cum și legăturile telefonice 
interurbane. Din cauza troie
nilor de. zăpadă au avut loc 
accidente de cale ferată la 
Fribourg și Bienne. Comuni
cațiile aeriene au fost sistate. 
A crescut considerabil numă
rul accidentelor de automobile.

STOCKHOLM. — De Anul 
nou in Suedia a fost majorat 
cu încă 2,2 la sută impozitul 
care se percepe în comerțul 
cu toate produsele alimentare 
și cu majoritatea mărfurilor 
industriale. Acum acest im
pozit, introdus in anul 1960, 
este de peste 6 la sută. Zia
rele scriu că noua majorare a 
acestui impozit constituie „da
rul de Anul nou" făcut de 
guvern populației suedeze.

CAIRO. — La 3 ianuarie la 
Cairo a avut loc prima ședin
ță organizatorică a Comitetu
lui de pregătire pentru con- 

«I--------- 

programul lucrărilor pentru 
experții celor două părți.

La 1 ianuarie, Valentin Ste- 
riopol și X'icolae Ionescu ac 
participat la recepția de Anal 
Xou dată de președintele Su
karno. In aceeași zi ei an fost 
invitați la un dejun dat de 
dr. Leimena, locțiitor al mi
nistrului prim, iar la 2 ianua
rie, însoțiți de Pavel Silard. 
ambasadorul R.P.R. la Dja
karta. au făeut o vizită si
nistrului de Externe, dr. Sa- 
bandrio.

Alături de Cuba

ccoc

Recorduri

bilit pentru întîlnirea celor 
trei prinți a expirat

Fâcînd aceste declarații, 
prințul Boun Oum a confir
mat de fapt că renunță Ia 
semnătura sa pusă pe comu
nicatele de la Zurich <i Hin- 
Hop și că se pronunță Împo
triva creării unui guvern de 
coaliție.

0. N. U. face noi concesii 
lui Chombe

ELISABETHVILLE 4 Ager, 
preș). — încercările de „împă
ciuire* ale lui Chombe devin 
tot mai frecvente. Agențiile 
de presă occidentale transmit 
că la 2 ianuarie, in prezida 
deschiderii „parlamentului” 
katanghez, care urmează să 
discute prevederile înțelegerii 
de la Kitona, a avut loc la 
Elisabethville o întrevedere la 
care au participat pe de o 
parte Chombe, ministrul său 
de Interne, Munongo, precum 
și conducătorii armatei și po
liției katangheze, iar pe de 
alta un grup de oficialități 
ale O.N.U. în frunte cu Urqu
hart. După întrevederi, repre
zentanții O.N.U. au descris 
întîlnirea ca fiind ..cordială, 
constructivă, excelentă*.

pp scurtlu^indh Pp scurt
vocarea celei de-a doua con
ferințe a scriitorilor din ță
rile Asiei și Africii. Comite
tul a hotărit ca această con
ferință să aibă loc la Cairo 
între 12 și 15 februarie și nu 
între 4 și 9 februarie cum 
se stabilise anterior.

DJAKARTA. — La 3 ianua
rie, președintele Indoneziei, 
Sukarno, l-a primit în Pala
tul Merdeka, pe pilotul cos
monaut sovietic G. S. Titov 
și a avut cu el o convorbire 
prietenească. Sukarno s-a in
teresat îndeaproape de condi
țiile zborului cosmic efectuat 
de Gherman Titov.

TUNIS.—Autoritățile fran
ceze din Algeria au comis 
un nou act de agresiune îm
potriva Tunisiei. Agenția Tu
nis Afrique Presse relatează 
că artileria franceză din Al
geria a deschis focul la 1 ia
nuarie asupra teritoriului tu
nisian în regiunea Ain Dram. 
A fost ucis un tunisian

NEW YORK. — La Galeri
ile artei contemporane ame
ricane din New York un grup 
de cunoscuți pictori americani 
au organizat o expoziție de 
tablouri aparținînd cunoscu
tului pictor mexican și acti
vist pe tărîm obștesc, David 
Afaro Siqueiros, care a împli
nit zilele acestea 65 de ani. 
Pictorul nu a putut participa 
la vernisajul expoziției ope
relor sale, întrucît se află de 
mai bine de un an in închi
soare. La expoziție sînt pre
zentate 14 tablouri și cîteva 
lucrări grafice ale lui Siquei
ros.

Succesul cintarețEi
romtne

lulia Buciuceanu
la Leningrad

LONDRA. — Cunevcrrtal 
activist al Partiduhri Ccan- 
nist din Marea Britanic. Allan 
Tettem, a fost ales in funcția 
de organizator din Londra al 
Sindicatului unit al muncito
rilor din industria de prelu
crare a lemnului 

CANAVERAL 4 (A-
— Programul ameri-

Bilanț falimentar

subliniază

Aspect de Ia o gradhuȘâ de copii dio noul cartier al orașului Sofia — „Parcul de Vest1

în în- 
a fost 
puter- 
ma se
tos cis-

muncii — muncitori, 
învățători și ță- 
o luptă perseve- 
revendicările lor
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Irianul de vest - Indoneziei!
Dezbc’.enle din parlamentul olandez

Solidari cu minerii 
francezi greviști
PRAGA. — După cum 

transmite agenția Ceteka, Se
cretariatul Federației Sindi
cale Mondiale a adresat Con
federației Generale a Muncii 
din Franța o telegramă de 
solidaritate cu minerii fran
cezi greviști. F.S.M. urează 
minerilor succes deplin în 
lupta lor curajoasă și dreaptă.

Colectivul minei de cărbuni 
Burghammer din R. D. Ger* 
nana extrage minereul la su
prafața cu un uriaș excava
tor. Fotografia înfățișează co
lectivul de mineri stînd în 
fața excavatorului DS. 1120

<■

Birmania
și-a sărbătorit 

ziua independentei
RANGOON 4 (Agerpres). — 

Corespondentul TASS, A. Vla
sov. transmite :

Peste 100.000 de persoane au 
participat la 4 ianuarie la de
monstrația consacrată celei 
de-c 14-a aniversări a procla
mării independenței Uniunii 
Birmane.

Festivitățile au fost deschise 
de U Win Maung, președin
tele Birmarăei. în cuvintarea 
sa, președintele a felicitat po
porul birman cu ocazia sărbă
torii naționale.

PARIS 4 (Agerpres). — Zia
rul „L’Humanite" a publicat 
un articol de fond al redacto
rului său șef Rene Andrieu. 
care analizează situația din 
Franța la sfirțitul anului 1961. 
„Bilanț falimentar*. prin a- 
ceste cuvinte apreciază auto
rul articolului rezultatele anu
lui care a trecut, arătînd că 
chiar și comentatorii proguver- 
namentali nu-și ascund deruta 
in fața acelei „automulțumiri" 
manifestate in recenta declara
ție radiotelevizată a șefului 
statului francez.

Acțiunile guvernului francez 
și rezultatele obținute de el, 
după părerea lui R. Andrieu, 
nu justifică optimismul ofi
cial. Generalul de Gaulle nu a 
rezolvat nici una din proble-

Tineretul din Republica Dominicana
împotriva

La 3 ianuarie în Republi
ca Dominicană au avut 
loc noi manifestații an

tiguvernamentale în cursul că
rora s-au produs ciocniri vio
lente între nianifestanți și 
unități ale poliției. După cum 
transmite agenția United Press 
International, peste 400 de ti
neri au demonstrat pe stră
zile orașului San Francisco do 

luptă activă în apărarea aces
tei țări” se arată într-o de
clarație a secției de tineret a 
Frontului de acțiune popu
lară din Chile.

Declarația, arată un cores
pondent al agenției Prensa 
Latina, cheamă tot tineretul 
chilian „să se încadreze în 
lupta antiimperialistă și să 
întărească solidaritatea cu po
poarele care se eliberează de 
sub jugul imperialist'

NEW YORK 4 (Agerpres). 
— într-un interviu acordat re
vistei „U. S. News and World 
Report", J. Edgar Hoover, di
rectorul Biroului federal de 
investigații al S.U.A. (F.B.I.), 
a declarat că în cursul anilor 
1950—1960 numărul crimelor 
a crescut în S.U.A. cu 98 la 
sută.

După cum a arătat Hoo
ver, în anul 1960 s-au înregis
trat 1.861.300 cazuri de cri
me, violuri, furturi prin efrac
țiune, atacuri cu mina 
mată, jafuri, furturi de 
tomobile etc. „Analizînd da
tele statistice pe anul 1960 — 
a subliniat directorul F.B.Î. — 
am constatat că, în medie, în 
Statele Unite s-a comis o cri
mă la fiecare 58 de minute, o 
spargere

ar
au-

Za fiecare 39 de se-

din nou
CAPE 

gerpres). 
can de lansare a unui om in
tr-un zbor pe o orbită în ju
rul pămîntului a suferit o 
nouă amînare. După cum 
transmite agenția France 

mele acute care stau în fața 
țării.

în Algeria continuă sîngero- 
sul război colonial pe care de 
Gaulle promisese să-l termine 
în anul 1961.

Din punct de vedere econo
mic anul 1961 a fost un an de 
aur numai pentru marile so
cietăți capitaliste, în timp ce 
oamenii
funcționari, 
răni au dus 
rentă pentru 
economice.

Anul 1961,
cheiere Rene Andrieu, 
de asemenea anul unei 
nice dezvoltări a luptei 
lor populare împotriva 
mului și a războiului.

dictaturii
Macoris, situat la 84 mile de 
Santo Domingo. Manifestanții 
au încercat sâ pătrundă în 
locuința ocupată de unul din 
sprijinitorii fostului dictator 
Trujillo, dar au fost împiedi
cați de poliție care a deschis 
focul. Patru persoane au fost 
ucise și 9 rănite.

Asasinatul bestial al poliției 
a fost urmat de o puternică 
demonstrație de protest în a- 
celași oraș. Manifestanții au 
răsturnat mașini ale poliției 
și au scandat lozinci anti
guvernamentale. Poliția a in
tervenit din nou aruneînd gre
nade cu gaze lacrimogene.

Potrivit agenției Associa
ted Press, incidente de acest 
fel au devenit extrem de frec
vente în ultimele zile în Re
publica Dominicană. In multe 
cazuri — erată agenția — 
manifestațiile au luat un ca
racter fățiș antiamerican. Sta
tele Unite fiind învinuite că 
acordă vize preferențiale de 
intrare în S.U.A. unor simpa- 
tișanți ai dictatorului Trujillo 
caro fug din Republica Do
minicană de teama mîniel 
populare.

americane
cunde, un furt la fiecare mi
nut, un viol la fiecare 34 de 
minute și furtul unui automo
bil la fiecare două minute".

în comparație cu trei ani 
precedenți (1955—1957), în 
anul 1960 numărul crimelor a 
crescut cu 10 la sută, acela 
al violurilor cu 9 la sută, al 
atacurilor cu mina armată 
cu 12 la sută, al spargerilor 
cu 24 la sută și al furturilor 
de automobile cu 30 la sută.

Hoover a declarat, de ase
menea, că în anul 1960 numă
rul minorilor arestați a fost 
dublu față de acela din anul 
1950. El a recunoscut în ace
lași timp că a crescut corup
ția și numărul delictelor sd- 
vîrșite de membrii poliției a- 
mericane.

dezamăgit

amî-

care 
rîn-

Presse, la 3 ianuarie la Cape 
Canaveral s-a anunțat că în 
urma descoperirii unor de
fecțiuni la racheta purtătoare 
de tipul „Atlas" lansarea as
tronautului american John 
Glenn, care urma să aibă loc 
la 16 ianuarie, a fost 
nată.

Relevînd amărăciunea 
domnește în prezent în 
durile membrilor Administra
ției naționale pentru cerceta
rea spațiului cosmic și pro
blemele aeronauticii (N.A.S.A.)* 
agenția arată că „pînă la în
ceputul lunii decembrie 
N.A.S.A. a sperat să poată 
lansa primul cosmonaut ame
rican pe un zbor orbital înain
te de sfîrșitul anului 1961$ 
anul celor două reușite so
vietice în acest domeniu".

Corespondentul de la Cape 
Canaveral al agenției U.P.I. 
scrie de asemenea : „Statele 
Unite se află în orice caz cu 
peste nouă luni în urma 
Uniunii Sovietice în ce pri
vește plasarea unui om pe o 
orbită în jurul pămîntului — 
primul pas spre cucerirea spa
țiului cosmic. Cosmonautul 
rus Iuri Gagarin a înconjurat 
globul o dată la 12 aprilie, 
anul trecut, Gherman Titov 
a efectuat 17 circuite în jurul 
pămîntului, în timp ce cele 
două experiențe americane nu 
au dus decît la un zbor subor- 
bital de 15 minute fiecare".


