
Raidul nostru 
in legătură cu unele 
rezerve și posibilități 

de economisire 
a materiei prime 

existente 
in Întreprinderile 

industriei de prelucrare 
linii

proprie. In cudntul de f%- 
chidere a Conferinței pe țari 
a colectiviștilor, cere a avut 
loc în luna decembrie 1961, to- 
varișul Gheorghe Gheorghlu- 
Dej arăta: „Rezultatele obți
nute tn creșterea numărului 
de oi cu lină fină temifină 
fac posibilă rezolvarea sarcinii

n 
HI

sarcină importan
tă stă astăzi tn 
fața tuturor celor 
care se ocupă eu 
producția și pre
lucrarea linii : sar

cina ca, incepind cu anul în 
curs, întreaga cantitate de lină necesară industriei noas
tre si fie obținută din produc-

TELEGRAME
Excelenței sale 

DR. RAJENDRA PRASAD 
președintele Republicii IndiaNEW-DELHICu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Republicii India, vă transmit din partea Consiliului de Stat, a poporului romîn și din partea mea personal calde felicitări, precum șl cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră, de prosperitate pentru poporul indian și de noi succese pe calea întăririi și dezvoltării economice a Indieiîmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre R. P. Romînă și India vor continua să se adin- cească spre folosul popoarelor romtn și indian și în interesul țelurilor noastre comune — promovarea colaborării internaționale și apărarea păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței sate
DL. JAWAHARLAL NEHRU 

primul ministru al Republicii IndiaNEW-DELHICu prilejul celei de a 12-a aniversări a Republicii India, vă adresez cordiale felicitări din partea guvernului R.P. Romine și a mea personal. Primiți, totodată Excelență bunele mele urări pentru sănătatea și fericirea dv personală, pentru progresul și prosperitatea Indiei.îmi este deosebit de plăcut să constat că Intre Republica Populară Romînă și India s-au statornicit relații trainice de prietenie și colaborare. Sînt convins că aceste relații se vor dezvolta neîncetat spre binele popoarelor romîn și indian și al păcii.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Cartea 
la sateîn ultima vreme bibliotecarele din Poarta Albă, M. Kogălnicea- nu, Vulturu, Somova, Ciocîrlia de Jos, din regiunea Dobrogea au inițiat noi forme de popularizare a cărfii la safe. La fermele zootehnice, în ateliere, precum și în alte locuri de muncă din gospodăriile colective au fosf afișate panouri cu cifrele planului de producție pentru sectorul respectiv.Alături de acestea au fost puse liste de cărți agricole care pot să-i ajute pe colectiviști la realizarea sarcinilor stabilie în planurile respective.în prezent, numărul colectiviștilor, cititori ai cărților de la cele peste 330 de biblioteci comunale și sătești din regiune, se ridică la aproape 70.000. Fișele cititorilor arată că numai în cursul anului 1961 s-au citit peste 350.000 de broșuri și cărți agrozootehnice. Pentru înzestrarea bibliotecilor au fost cumpărate anul trecut cărți în valoare de aproape două milioane lei. (Agerprss)

Lîna — o materie primă 
prețioasă !

tratată de conducerea 
dului de cu anul 
lini".

Sarcini 
fără îndoială ix ceeimpcrtaxu 

— -£

0 rezervă importantă:
organizarea perfectă

I e la jumătatea a-MflS lului trecut, în Fabrica de postav 
JKJK de la Buhuși exis- tau 30 de brigăzi imnlllllll care cuprindeau 500 de tineri. Acum sînt 62 de brigăzi în care sînt cuprinși 1.324 de tineri. Dacă stăm să apreciem, cifrele de mai sus ne spun multe lucruri: ele ne vorbesc despre faptul că principala atenție a organizației U.T.M. s-a îndreptat spre mai buna organizare a tinerilor, antrenarea lor în număr tot mai mare în brigă-

Tlnărul Cucu Ion sa numără printre fruntașii In muncă la Combinatul chimia de la Bot- zaști. I<jtă-1 supraveghind a- 
paratele stației
Fetp i 8. NICULESCU

Ca In toate ■soțiile, fi la «soția prăjini grele de la „Fabrica de țevi din Roman" biblioteca volanta se bucura de atenția muncitorilor. Bibliotecara Botez Silvia oferă tinerilor Pâduraru Constantin și Andreeași Petru ultimele noutăți din literaturăFoto i N. STELORIAN

P£Pe marele șantier al Complexului industrial de la Suceava lucrează cam 1000 de tineri. Aproape 700 dintre aceștia sînt utemiști, cuprinși în aproape 20 de organizații de bază, subordonate comitetului U.T.M. pe complex.Una dintre preocupările importante ale acestor organizații U.T.M. o constituie și activitatea cultural-artistică de masă. Una din manifestările acestei activități a fost, spre exemplu, neuitata pentru suceveni Sărbătoare a con
structorilor, organizată acum cîteva luni în parcul Arinul din oraș, la care au participat circa 2500 de oameni. Ea a fost o demonstrație asupra posibilităților artistice ale constructorilor și mai ales un important prilej de întărire a legăturilor* dintre tinerii de pe șantier și cei din oraș. Ilu- minînd feeric parcul, prezen- tînd un bine pregătit program al unei brigăzi artistice de agitație din complex, în- trecîndu-se în cîteva competiții sportiva (tenis de masă, 

iile de producție, fapt care di posibilitatea de a spori răspunderea colectivă a tinerilor pentru calitatea produselor, pentru folosirea gospodărească a materiei prime. Ce este Interesant în munci acestor brigăzi, In felul cum contribuie ele la economisirea materiei prime cu care lucrează î Sâ dăm cuvîntul faptelor.Anul trecut, brigada condusă de Vasile Chelaru care lucrează la secția filatură s-a angajat să reducă deșeurile cu 2 la sută și să realizeze economii de materie primă și 

ȘANTIER-iN ORELE LIBEREgimnastică, sărituri etc.) par- ticipînd la un concurs cu premii „Cine știe meserie răspunde", disputat între dulgheri, tinerii de pe șantier i-au cucerit pe spectatori.Dar cu toate că manifestarea aceasta încununează o perioadă și deschide o alta, 
însemnări despre activitatea culturală a tinerilor 
de pe șantierul Complexului industrial Suceava

cu toate că alte asemenea festivaluri se pregătesc pentru primăvara viitoare, tin- zînd să devină oarecum periodice în viața tinerilor de aici (și se pare că inițiativa va fi preluată și de tinerii altor unități de construcții sau industriale din regiune) singure aceste manifestări nu pot fi înscrise la capitolul realizări în activitatea cultural-artistică a organizațiilor U.T.M. de pe șantier.

Proletari clin toate țările, uniți-vă!

cînteia
tineretului W

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor
Anul XVIII, seria II nr. 3949 6 PAGINI — 30 BANI

Dacă bobina ar fi fost lucrată corect- acest fir n-ar mai constitui deșeu. Acum, fiecare cm. de fii e prețios. Despre acest lucru discuta filatoarele din brigada lui Irina Kovacs de la Filatura „Octombrie roșu" 

altele, în valoare de 150.000 lei. Angajamentul și l-a îndeplinit și depășit. Cum? In primul rind prints-o organizare perfectă a muncii. Fiecare tînâr din brigadă știe in mod precis ce are de făcut. In fiecare zi tinerii vin cu 5—10 minute mai devreme discută cu cei din schimbul anterior despre starea mași-r m-, despre eventuale greutăți ivite, curăță mașinile etc. 1-. coetsiă- tuirile permanente ale brigăzii, se discută cu regularitate despre experiența celor ma . buni Esmcitori, despre cum poete fi ea însușită și folosită de către fiecare tînăr. De exemplu acum firele se leagă cit mai scurt, așa fel ca la sfirșitul parrizii să răm'r.ă dt mai puțin deșeu. După fiecare partidă se controlează ecartaroer.tele oegatte'cr lucrătoare ale mași-r-. calitatea și uniformitatea pretor - tulul. Aceasta înlătură eventualitatea uncr ruperi ale firului, și astfel posibilitatea înregistrării deșeurilor.Sau alt exemplu. RH gările din filatura eardată torc valuri de pretori plnă la lemn, au grijă să nu distrugă capetele de partidă spre a evita degradarea firelor. Intr-o zi la ringul 6 s-au găsit două valuri Incfldte. Din această cauză nu s-a putut lucra circa 40 de minute și s-au dat la deșeuri cîteva kilograme de lină. La ieșirea din schimb, a- cest caz a fost pus în discuția brigăzii. Șl atunci dnd este chemat colectivul să-și spună părerea nimeni nu mai poate „răsud lucrurile^ așa cum ră-
(Continuare în pag a 4-a)

E drept, pe șantier sînt în- trucîtva condiții specifice de muncă și viață. Aici au venit oameni din diferite colțuri ale țării, cu obiceiuri și grade de cultură diferite. Specificul șantierului stă și în locuri de muncă diferite, răspîndite pe o arie întinsă. Iată de ce și 

activității culturale îi revine sarcina să sudeze colectivul de tineri, să răspundă diverselor lor preocupări de a-și petrece folositor timpul liber.Tinerii, mobilizați de organizațiile U.T.M., au creat cîteva formații artistice și culturale demne de laudă. Amintim remarcabilul lor cor, format din 80 de tineri, brigăzile artistice de agitație (de ce numai două?) echipe de teatru, fanfara și, orches

Masă în cinstea 
participărilor 
ia Conferința 

pe țară
a scriitorilorComitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au oferit joi seara, în sala de marmura a Palatului R. P- Romîne, o masă în cinstea participanților la Conferința pe țară a scriitorilor.Au luat parte tovărășii : Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Petre Boii- lă, Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Alexandru Drâghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandra Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte Râutu, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, membri ai C.C- al PMJL, ai Consiliului de Stat și ai guvernului, ccnduoători ai unor instituții centrale r. organizații chitești, ai uniunilor de creație.Masa s-a desfășurat intr-o atmosferă deosebit de prietenească șr călduroasă.

(Agerpm)

Din creșterea păsărilor - 
venituri mari

rrxisti o veche zicală popu- 
Pj lari care spune: .Pasă

rea ține casa- sublini
ind tn felul acesta un odeodr 
la tndemina oricui și anume, 
că o îndeletnicire care la pri
ma vedere, s-ar părea că nu-i 
chiar așa de Importanți crește
rea păsărilor ne 
poate aduce foloa
se foarte mari. 
Ne-am amintit de 
această zicală cu citeca zile in urmă, la gospodăria 
agricolă colectivă 
„8 Mai" din co
muna Siveni, re
giunea București, in timp ce tova
rășul Hie Crăciun, 
președintele gos
podăriei, Erou al 
țduncii Socialiste, 
povestea despre 
experiența colec
tiviștilor de aici tn 
creșterea păsărilor.- Păi, ptnă a- cum vreo doi- 
trei ani, lucrurile stăteau cam 
așa — spunea tovarășul pre
ședinte Gospodăria noastră se 
dezvoltase binișor. Crescuseră 
producțiile la griu, la porumb, 
la sfecla de zahăr și la cele
lalte culturi. Aveam și un sec
tor zootehnic destul de mare: 
cîteva sute de taurine, porci, 
oi. Dar cu pisările stăteam 
destul de slab. Așa, de pildă, 
la inceputul lui 1959 n-aceam dedt vreo 600 de pâini și-atit, 
cu toate că aici, In sat, fiecare 
colectivist creștea pe lingă casă 20—30 de pisări și exista ca si zicem așa » o tradiție bună In această privință. 
Ce-ar fi ti începem ți noi să 

tra, recenzii, expoziții de cărți, serile literare, colective de citire a presei (peste 20), joile tineretului (se țin în fiecare joie prin rotație cu invitați din toate organizațiile), deplasările în comunele din jur (în fiecare duminică au făcut una). Pentru ca toate aceste 

manifestări să fie reprezentative pentru numărul de tineri de pe șantier, pentru posibilitățile lor, e nevoie ca comitetul U.T.M. pe complex, organizațiile de bază U.T.M. să manifeste un interes mereu sporit față de cerințele majorității tinerilor, să vină în întâmpinarea dorințelor lor, să-i mobilizeze pe toți la o viață colectivă, unită.Tinerii constructori- caută forme de activitate culturală

Vineri 26 ianuarie 1962

Mecanicul de locomotivă Octavian Vlad de la Depoul C.F.R, Caransebeș are de ce sa fie vesel. Bine întreținută, exploatată rațional, locomotiva pe care lucrează l-a ajutat sâ obțină însemnate economii de combustibil convenționalFoto : AGERPRES

creștem păsări ’ ne-am zis a- tund.Am chibzuit bine re condi
ții avem și cu ce li începem 
și am pornit la treabă.Am aflat mei apoi d acum doi ani, In I960, la gospodă

ria agricolă colectivi din Si
veni s-au crescut peste 14.000 
de păsări. Că, de fapt, in acest an Ia ei s-au pus bazele unei noi ramuri de producție, creș
terea păsărilor, care avea să le 
aduci in foarte scurt timp ve
nituri importante. Desigur, ca 
la orice început, nu se poate spune că nu s-au ivit și greu
tăți. Mai întii s-a pus proble
ma procurării ouălor care tre
buiau puse la incubat. Și aici, 
nu pot uita colectiviștii cum 
i-au ajutat gospodăriile agricole 
de stat din împrejurimi. Gos
podăriile agricole de stat Bor- 
dușanî ți Jegălia de exemplu, 
le-au vindut citeva mii de ouă 
de la cele mai bune rase de 

adecvate acestor condiții și mai ales eficiente, pe cit cu putință imediat; dar, încă- odată, ele trebuie mai bine organizate și gîndite, astfel încît să-i atragă pe toți tinerii. Remarcabile ni se par din acest punct de vedere raidurile-anchetă întreprinse printre tineri de către organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, pe probleme ale vieții lor cotidiene, dar care pot avea urmări foarte importante pentru formarea lor ca oameni. Iată cîteva : j,Cum ne comportăm?" (acasă, în oraș, la reuniune și restaurant, în satul din care ești și unde mergi adesea, re- prezentîndu-ne și pe noi), „Ce faci în timpul liber?’* etc. Rezultatele lor sînt discutate în adunarea generală, exemplificate la gazetele de perete și prin programul brigăzilor artistice de agitație (prea rar însă), sînt comunicate biblio-
GEORGE MUNTEAN

(Continuare in pag. a 5-a) 

găini. Se mai punea totodată $i problema incubatoarelor 
care nu existaseră pînă a- 
tund în gospodăria colectivă. 
Folosind un sistem destul de 
simplu, cu încălzirea asigura» 
tă de o lampă cu petrol, meș

terii din echipa de 
construcții au re
zolvat însă destul 
de repede și a- 
ceastă problemă. 
Au construit pen
tru început 6 in
cubatoare mai 
mid, cu o capaci
tate totală de 1000 
de ouă intr-o se
rie. S-au găsit și 
citeva fete tinere și femei care și-au 
exprimat dorința 
să lucreze la creș
terea păsărilor și 
în felul acesta în
ceputul a fost fă-* 
cut.

Cîștigînd expe» 
riență apoi, toam
na din cele 14.000 
de păsări care au 
fost crescute In 

gospodărie, colectiviștii au luat 
hotărîrea să oprească 4000 ca 
matcă. Acest lucru le-a dat 
posibilitatea ca, în primăvara 
trecută, în 1961, să aibă ouă 
din belșug pentru a pune la 
incubat, cu toate că numărul 
de păsări pe care voiau sa le 
crească în anul respectiv se 
mărise la 23.000.

Acum însă, nu mai erau de 
ajuns numai cele șase incuba
toare cu o capadtate totală de 
1000 de ouă într-o serie și de 
aceea, tot meșterii din echipa 
de construcții s-au apucat să 
construiască încă un incubator 
cu o capadtate de 4000 de ouă< 
S-a luat apoi hotărîrea să se 
clădească și o sală specială de 
incubație, călduroasă, cu o sin
gură fereastră, așa cum scrie 
la carte. Au instalat acolo in
cubatoarele și în felul acesta 
condițiile pentru a scoate puii 
pe care-i prevăzuse gospodăria 
in planul ei de producție au 
fost asigurate.

Mai mult dedt altădată însă, se punea acum problema în
grijitorilor de păsări. Cine va 
avea grijă de cei 23.000 de pui 
și de cele 4000 de păsări matu
re care existau încă de la în
ceputul anului, ca matcă ?

Comitetul organizației de 
bază U.T.M. s-a gîndit că este 
de datoria sa să se ocupe de 
această problemă. Membrii

PETRE GHELMEZ

(Continuare în pag. a 5-a)
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ȘTIINȚA



ȘTIINȚA CONTEMPORANĂ
IN PLIN AVINTAcum cîteva zfle, renumitul filozof sovietic prof. dr. B.M. Kedrov, membru corespondent al Academiei de Științe a U. R.S. a fost oaspetele țării noastre.în cadrul unei scurte convorbiri, profesorul sovietic a răspuns la cîteva dintre întrebările unui colaborator al ziarului nostru cu privire la tendințele noi în dezvoltarea științei contemporane.— Știința se dezvoltă cu un avînt nemaivăzut în zilele noastre. Ce tendințe noi manifestă ea în ultimele decenii în domeniul științelor na- turii?— Impetuoasa dezvoltare a științei în secolul nostru se manifestă în primul rind pe planul depășirii limitelor de cunoaștere ale următoarelor domenii principale de cercetare : lumea atomilor, cosmosul, fenomenele vieții și legile omenești.Aceste domenii de cercetare, reprezentate de nenumărate științe, suferă un permanent proces de diferențiere înlăun- trul lor, dar tn același timp apar tendințe puternice de integrare a edificiului științei într-un tot unitar, astfel incît imaginea lumii, reprezentările noastre asupra ei, stat din ce în ce mai largi, mai complete și mai profunde.Procesele antagoniste, dar în același timp unitare, de diferențiere și integrare a domeniilor științei au dus la apariția unor ramuri cu totul noi ale ei, cum ar fi, de pildă, chimia fizică, biofizica, biochi- mia șl multe altele. în același timp, apar asocieri între diferitele științe, chiar foarte îndepărtate, cum stat logica matematică și filologia în tehnica traducerilor automate, sau matematica, electronica și fi-

ziologia. în apariția și dezvoltarea ciberneticii.Pe lingă acest aspect al dezvoltării științelor de intersecție-, de . Întrepătrundere", el însăși foarte bogat In consecințe teoretice și practice mai exista încă și acela al modificării neîncetate a teoriilor asupra principalelor ramuri ale et Astfel, progresele înregistrate în studierea microcosmosului, adică a lumii „particulelor elementare' ale riei, necesită din cauza peririi unor proprietăți cu totul stranii, un efort excepțional de imaginație, pentru a putea exprima logic legitatea acestor fenomene care se deosebesc radical prin mecanismul lor cauzal, de toate dependentele cauzale cunoscute pînă a- cum în știință.Același lucru se poate spune că are loc și în domeniul reprezentărilor noastre asupra macrocosmosulji. fenomenelor vieții sau a legilor gin- dirii omenești. Și aici cunoștințele acumulate în ultimul timp nu se mai integrează in cadrul vechilor limitate depășite rea umană.Este interesantlegătura cu aceasta, că modificarea concepțiilor noastre într-un domeniu al științei duce inevitabil la modificarea lor și în celelalte domenii. De exemplu, progresele înregistrate în cunoașterea structurii materiei, au dus la apariția noilor teorii care țin să explice alcătuirea macrocosmo- sului, a lumii giganticelor corpuri cerești. La rîndul lor, teoriile cosmogonice influențează concepțiile noastre privind condițiile apariției și

dezvoltării vieții, atit pe pă- mînt, cit și în univers.Prin urmare, principalele domenii de cercetare ale

mate-ceso-

cosmonautica asupra dezvoltării științei. Se știe, că întregul progres al științei și tehnicii modeme a pregătit și a realizat primele zboruri în cosmos. Zborul în cosmos a necesitat însă apariția unor domenii ale științei cu totul noi, cum sini biofizica și biochî- mia cosmică, genetica ccs- m_câ. fiziologia, psihologia și medicina cosmică, care se dezvoltă vertiginos și au căpătat deja o existență de sine stătătoare.In :parațîe eu domeniile similare ca astrofi-
Interviul nostru cu prof. dr. 

B.M.Kedrov, membru corespondent 
al Academiei de Științe a U.R.S.S

rrobioiogia. astrobo- tanka. aceste științe au avantajul posibi- Htttii efectuării experiențelor directe sn spațiul cosmic și de a verifica astfel in mod practic cunoștințele

avfert nernafvă-reprezer.tăride cunoaște-de reținut în

cialism trebuie create premi- zele introducerii cît mai rapide a descoperirilor științifice în practică, prin organiza rea unei rețele ample de instituții științifice.Programul P.CU5. arată că pe lingă sarcina economică principală — construirea bazei tehnice materiale a comunismului — este necesar să se asigure totodată o îmbinare organică a științei cu producția, un ritm rapid al progresului tehnico-științifîc și un nivel tehnico-cultural al întregului popor.Prin urmare, procesul unic al progresului tehnico-științi- fic cu cele două laturi diferite : latura științifică cognitivă și latura tehnică, practi-; că, și aplicativă, se vor afla! intr-o unitate permanentă, condiționîndu-se și stimulîn- du-se reciproc, astfel ca știința să contribuie tot mai mult la construirea societății comuniste, societate care va instaura pe pămînt pacea, munca, 
libertatea, egalitatea, fraterni
tatea și fericirea tuturor popoarelor.

Imagine din laboratorul de electronica al Institutului de calcul al Filialei Cluj a Academiei R.P.R.Foto : AGERPRESTEOFIL ROLL
Bogata colecție numismaticăAIn cadrul Muzeului arheologic din Cluj există o bogată colecție de monede antice, obiect de studiu al numismaticei. în cursul anului 1961 cabinetul numismatic care există pe lîngă muzeu a desfășurat o bogată și multilaterală activitate.Au fost studiate în muzeu monedele găsite în cam-

paniile d© săpături arheologice. Din materialul monetar provenit de pe teritoriul orașului Cluj merită să fie relevate monedele da- tînd din epoca aureliană.O interesantă expoziție permanentă reprezentînd tipurile monetare care au circulat pe a- ceste meleaguri în antichitate, a-xpozL ția oferă vizitatori-

lor posibilitatea de a aprecia măiestria gravorilor antici. Pe lîngd acțiunile a- mintite mai sus, colaboratorii cabinetului numismatic au studiat unele probleme istoiico- economice, legate de diversele aspecte ale circulației monetare.GHEORGHE BUS 
student-Facultatea 

de istorze-Cluj

Generatorul cu impulsii din noua sală de înaltă tensiune 
a Institutului unional electrotehnic „V. L Lenin" din Moscova. Pe această instalație care atinge o tensiune de 7 milioane de volți se experimentează izolanții electriciFoto: TASS MOSCOVAAnimalele,de antibiotice
Existența unor antibiotice 

de origină animală a fost do
vedită încă în anul 1880. Pe 
baza unui bogat material 
experimental biologul rus Fi- 
lipov a arătat că diferitele or
gane animale (ficat, splina, 
creier etc.) conțin substanțe 
antibiotice capabile să distru
gă microbi.

Mai tirziu N.P. Leascenko 
a studiat un antibiotic al că
rui „sediu** principal este în 
mod normal în... lacrimi dar 
care există în general în țe
suturile animale. El este pre
zent de pildă în mare canti
tate în albușul de ou. Lizozi- 
mul s-a dovedit a fi un ina
mic redutabil al stafilococilor, 
streptococilor, meningococilor 
fi altor microbi periculoși.

Preparatele de lizozim au 
găsit o largă aplicare în prac
tica medicinală în deosebi în 
tratamentul local al unor boli 
de piele, ochi, gură sau în tra
tamentul flegmoanelor, ulce
relor și pleuriziilor purulente.

Antibiotice in singeO altă sursă animală pentru 
obținerea unor antibiotice im
portante o reprezintă sîngele. 
Cercetătorii sovietici L.A.Zil- 
ber și L.M. Iacobson au obți
nut astfel recent din globulele 
roșii ale sîngelui uman și ani
mal o substanță antibiotică pe 
care au denumit-o eritrina. 
Ea se întrebuințează în special 
în tratamentul preventiv și 
curativ al difteriei precum și 
în terapeutica locală a unor 
afecțiuni de nas, gît și urechi.

Au fost izolate antibiotice 
și din serul sanguin. In serul 
șobolanilor, cobailor, cîinilor 
a fost găsită bactericidina, 
substanță cu calități de anti
biotic, care crește mult cînd 

animalul e bolnav. Tot în ser, 
au mai fost puse în evidență 
alexina, care participă la ac
țiunea de distrugere a diferi- 
ților microbi, beza-lizina, cu 
rol deosebit în asigurat ea stă
rii de rezistență a organismu
lui uman și animal, și multe 
altele.

Studiul acestor antibiotice 
este încă tn curs de desfășura
re și obținerea unor preparate 
medicamentoase pe baza lor 
continuă.

La ce ne pot ajuta 
insecteleDe curind cercetători dta mei multe țări au descoperit 

că lichidul pe care îl produc 
furnicile atunci ciad mușcă, conține un antibiotic puternic. 
Existența antibioticului erpl:- 
că faptul enigmatic ptnă acum 
că la o mușcătură de furnică 
rana nu se infectează.

Cele mai multe tpeai de furnici produc mtMaHee. „Furnica argentimaaă*’ este un dăunător periculos impor
tat din America de Sud dar și un „furnizor- de substsafe care omoară numeroase bacterii. Din furnica arpewtimaxă s-a obținut iridomirmocna. eficace în tratamentul infecțiilor stafilocociee, eolibacilcze. 
febrei tifoide, tuberculozei aei- 
are, antraxului etc.

Acest antibiotic are de ase
menea efecte toxice asupra 
insectelor dăunătoare, efecte 
asemănătoare insecticidelor de 
tip D.D.T. fi hexaclorciclo- 
hexan.

Larvele unor coleoptere, 
cum este Melos orna populi secretă substanțe bactericide ta- 
teresant».

KT¥/
Procedeu nou 
de separare 

a metalelor rare
In Uniunea Sovietică s-au 

elaborat pentru prima Pară 
baze științifice pentru obține
rea de metale rare din mine
reuri, folcsindu-se metoda clo
rurării directe.

Un grup de oameni de ști
ință, sub conduceam tfr-xixi I L Morozov, < ssabSit regimul . oprim in ccndririie ecr-ric di* 
concentrate de minereuri ar 

’ pot obține cu ajutorul don- 
lui în stare pccocrd 
prețicsi cum sHt metalele 
rare.

Grație metodei dontrării 
directe se va putea asigura 
continuitatea și axiomoJtaeree procesului de obținere a unor 

■ metale extrem de necemre j pentru cele mai importante romuri ale tehnicii moderne.

Noi medicamente 
polonezePlinei a de produse farmaceutice din Stargardzki (R. P.

Gindacii din familia Staph- 
ylinidae secretă pederina, an
tibiotic și insecticid, ecrabide- ie-bombardieri secretă antibiotice ta mari cantități.

In prezent se fac experien
țe pentru izolarea multor al
tor antibiotice din insecte, 
precum și pentru prepararea lor pe cale sintetică.

Pinguinii și- 
antibioticeleîn sfințit si mai cităm citeoa 

animale din alte clase zoolo
gice, care reprezintă .rtzer- poare- de antibiotice.In albușul de ou al păsărilor, s-a tcolat aridtaa antibiotic asemănător lirocimului. ta lappi de pești protamtae- le izolate au acțiune inhibatoare asupra multor specii bacteriene, unele foarte pato

gene. In mucunl melcului de 
grădini s-a găsit u antibiotic «al ta tratamentul tusei 
convulsive.

In planctonul marin a fost descoperită o nouă substanță eu acțiune cntrmic—obicnă.Descoperirea ei este foarte interesantă. Se constatase că 
spre deosebire de cite animale, pcsgmnti aatarcur. eu in- 
testineie lipsite de microbi. Pentru a lămuri acest fapt cu
rios, s-a cercetat hrana lor. Misterul a fost lămurit! ta ptencton se găsește un antibiotic cere sterilizează tubul digestie.Izolarea, sinteze și aplicarea practică a substanțelor antibiotice produse de animale 
atrage ta prezent atenția «nul număr din ce ta ee mai mars de biologi și btochimiștt

Polonă) au produs un noc medicament calmantCalitatea deosebită a acestui medicament constă tn aceea că nu conține fenacett- nă, element atît de răsptadi: în compoziția antinevra^ice- lor, și care, după cum aErmâ specialiștii, în numeroasele cazuri de abuz, provoacă efecte secundare nocive dău- nind ficatului, rinichilor și provoctad chiar tulburări psihice și tulburări ta crculațta sîngelui.
Prăjini de foraj 

din aluminiuPestr* prisme oc-c i* pree- rioB sociefiei -tes Scrcpcr. ie sdheî* v. 
Z29 c I« fxoac U ftmsro* ’ jor-dr ecîxCT de ÎA’O se, prirrt: de «oro; dro câausxs ta loc de pri-zxz de forej dxa ofei, crea ee a w rMde ea o sricșâ eeosorote de ^szerio,- le și fcadari, r» «cctZero pro- eetal de forare și ©e perauîe fmbaacxprro coadip^or de 
Ixcrx.

Prăjnilc dc foraj di", chcj 
ușor, creoic dxpă pmUcixl 
Ir^titxtxlxi de cercetări știi«- 
țifice din industria petrolnlaidin Kuibișcv, au trecut prt* 
încercările în producție. Lu
crătorii institutului studiază 
posilMiUica folosirii lor la fo
rarea unor sonde l* o a&nci- 
«m da 7^00-10.000 wl

învelișuri din ipsosColectivul fabricii de albastru dm Danilovo (U.RS3.) a pus la punct producția unor învelișuri din ipsos cu fibre pentru izolarea conductelor de apă caldă. învelișurile «lat suficient de durabile și rezistă la o presiune de 5—8 kg. cm1.Izolarea cu vată minerală a conductelor de apă într-o clădire cu patru niveluri și 80 apartamente costă mult mai scump și necesită 33 om-zile în timp ce prin folosirea învelișurilor de ipsos cu fibre este nevoie de numai 25 om- xile.

la laboratorul de microscopie electronică al Institutului de mierobiologie, epidemiologie și parazitologie J)r. L Canta- cuzino" din Capitală Foto : AGERFMM

•xpediT.ei geofizice ai Academiei de Științe a U.R.S.S. oaie au întreprins îndrăznețe cercetări în craterul și pe fundul vulcanului Avaci din Kamciatka
Izotopii stabili

un domeniu de mari perspectiveizotopi'or stabili vor căpăta în- IMMi viitor apropiat o însemnătate cel puțin egală cu cea pe care o are astăzi tehnica izotopilor radioactivi.Izotopii stabili, cunoscufi de multă vreme, au revenit acum în centrul atenției oamenilor de CRONICA ȘTIINȚIFICĂ

îm- lui ocu-c8-

știință din multe țări datorită faptului că s® pretează la un cîmp larg de aplicajii multilaterale.Cin® sînf izotopii stabili ?So știe că cea mai mare parte dintre elementele chimice — și •nume 61 din cela 92 —- au mai multe feluri de atomi care au aceleași însușiri chimice. Ceea ce îi deosebește însă este numărul diferit de neutroni din nucleu ceea t® îi face să aibă proprietăți fizice diferite. Acești atomi ai aceluiași element au fost numiți izotopi. Denumirea care li s-a dat este strîns legată de faptul că fiecare element chimic — preuna cu tofi izotopii pă același loc, aceeași sufa în sistemul periodic al elementelor elaborat de marele savant rus D. I. Mendeleev. Ei au fost totodată denumiți stabili pentru că, spre deosebire de radio- izotopi, nu se dezintegrează.If« natură, majoritatea elementelor chimice se prezintă sub forma unui amestec de mai mulți izotopi stabili. Se pare că recordul îl deține staniul care se prezintă sub forma unui amestec de zece izotopi stabili ICine nu a auzit despre chestiunea atît de pasionantă a energiei fermo-nucleare ?După părerea unanimă a oa-
Noi materiale pentru finisarea locuințelor

Institutul unional 
țări științifice în 
noilor materiale de 
ții al Academiei de 
ții și arhitectură a 
împreună cu alte instituții si
milare și birouri experimen
tale din întreprinderi, au creat 
noi materiale plastice pentru 
finisarea locuințelor. Astfel a fost creat un linoleum din po- 

de cerce- 
domeniul 
construe- 
construc- 
U.R.S.S.,

menilor de știință, aceasta este marea sursă de energie a viitorului care, fără îndoială, va aduce transformări profunde în tehnică și în viața oamenilor. Producția contro- avan- de ve-energiei fermo-nucleare late oferă cele mai mari faje din toate punctele
dere. Unul din aspectele cele mai importante îl constituie faptul că materia primă este foarte abundentă în natură. Combustibilul — ca să-l numim astfel — nu este altul decît deuteriul, un izotop stabil al hidrogenului. E| reprezintă un depozit cu adevărat formidabil de energie care poate înlocui toata sursele de energie utilizate astăzi ;Este deosebit de important ^aP" tul că izotopii stabili au început să fie folosiți ca tresori. Aceasta reprezintă o cucerire destul de recentă. După cum se știe, izotopii radioactivi au în prezent un larg cîmp de aplicații pentru că s-a pus la punct o tehnică foarte rafinată care permite urmărirea lor chiar în cantități extrem de mici sub formă de trasori, adică urme de substanță radioactivă, care însoțesc procese complicate. Izotopii stabili ar putea să facă același lucru, cu o singură condiție : să poată fi și ei detectați. Or, astăzi se construiesc aparate speciale, spec- trometre de masă, cromatografe de izotopi și altele, care permit punerea în evidență a unui izotop stabil între multe milioane de izotopi diferiți.Izotopii radioactivi au proprietăți destructive și utilizarea lor 
liclorură de vinii care a și început să fie produs la combinatul „Stroiindustria" din Kiev și a cărui producție a început să se pună la punct la fabricile din Mîtîsci și Hliu- pino, din regiunea Moscova.

Constructorii din Moscova 
au dat o înaltă prețuire com
pozițiilor șt soluțiilor bitumi
noase folosite pentru executa- 

comportă măsuri foarte severe d® protecție împotriva radiațiilor. Or, în cazul izotopilor stabili — c^re nu emit radiații — aceste măsuri sînf cu totul de prisos.E de la sine înțeles că posibilitatea de a utiliza trasori care să nu fie întru nimic dăunători materiei vii reprezintă un avantaj neprețuit.Ce s-a obținut cu ajutorul izotopilor stabili, folosiți în biologi® și biochimie ?lată cîteva exemple.Multă vreme nu s-a putut răspunde la întrebarea dacă oxigenul pe care-l conține bioxidul d® carbon rezultat din respirația unor organisme provine din aer sau din apă. Pentru elucidarea problemei s-a recurs la trasori. S-a schimbat proporția naturală a izotopilor oxigenului care pătrund© în a- ceste organisme odată cu aeruî și cu apa, s-au urmărit trasorij și s-a constatat că bioxidul de carbon rezultat din respirație conține oxigenul care a intrat în organism odată cu apa. Aceasta a însemnat confirmarea unei vechi ipoteze care, prin alte metode, nu și-a putut găsi o justificare deplină.Cu ajutorul izotopilor stabili utilizați ca trasori s-a putuf cunoaște cu precizie durata vieții globulelor roșii als sîngelui. Pe aceeași drumul ganism miceFără ___ r._pii stabili ale căror aplicații reprezintă un domeniu nou și plin de perspective se va vorbi din ce în ce mai mult.

_r roșu ale singi____ . _cale a putut fi urmărit pe care-l străbat în or- anumite substanțe chiîndoială că despre izofo-
D. PETRACHESCU 

rea de pardoseli fără refec. Este suficient ca un astfel de produs să fie pulverizat pe pardoseală pentru a se obține o acoperire rezistentă, elastică și igienică, mult mai ieftină decît una din seînduri, sau decît parchetul și care rezistă în bune condiții între 10 și 30 de ani.



(

Munca politicaîn sprijinulsarcinilorn zilele de 20—21 ianuarie 1962 au avut loc la Brașov lucrările conferinței organizației regionale U.T.M. Delegații la conferință — constructori de tractoare și autocamioane, chimiști, metalur- giști, mecanizatori din S.M.T. și G.A.S., tineri colectiviști fruntași, studenți și elevi — au făcut o amplă analiză a activității desfășurate în ultimii doi ani de către organele și organizațiile U.T.M. din regiune, sub conducerea partidului, pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor politico-economice pe care Congresul al III-lea al P.M.R. le-a pus în fața poporului nostru.La lucrările conferinței au luat parte membri ai biroului Comitetului regional P.M.R. Brașov, Constantin Cîrțînă, secretar al C.C. al U.T.M., activiști de partid și de stat, conducători ai organizațiilor obștești și ai unor întreprinderi din oraș și regiune.
★Darea de seamă, prezentată de tovarășul Gheorghe Matei, prim-secretar al Comitetului regional U. T. M. Brașov, a relevat faptul că sub conducerea comitetului regional P.M.R., comitetul regional U.T.M. a reușit să desfășoare o muncă rodnică de educare a tineretului, mobili- zîndu-1 să contribuie activ la lupta tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid.Sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M. din întreprinderi s-au preocupat cu mai multă grijă și răspundere de organizarea tineretului în forme de muncă specifice. Ca urmare, numărul brigăzilor de producție ale tineretului a crescut în ultimii doi ani cu încă 244, ajungînd în prezent la 2247, iar al posturilor utemiste de control cu încă 257, ajungînd în prezent la 1057. Dînd viață sarcinilor stabilite de plenara C.C. al U.T.M. din martie 1961, comitetul regional U.T-M. a îndrumat organele și organizațiile U.T.M. din regiune să ajute îndeaproape brigăzile de producție să-și îmbunătățească activitatea, să se încadreze în întrecerea pentru titlul de brigadă fruntașă. Mai mulți delegați la conferință printre care Valeria Chioreanu de la „Libertatea" Sibiu, Mușat Popescu de la Uzinele de tractoare, Victor Moraru de la Combinatul chimic î,Victoria" și alții au vorbit despre experiența acumulată de organizațiile de bază U.T.M. din întreprinderile lor în munca cu brigăzile de producție ale tineretului. Așa, de exemplu, pentru a organiza cît mai bine întrecerea între brigăzi, comitetul U.T.M. de la Uzinele de tractoare, sub directa conducere a comitetului de partid, a format un larg colectiv de tineri ingineri și tehnicieni, care ajută în mod concret brigăzile să-și alcătuiască programe de lucru cu obiective mobilizatoare, să organizeze bine munca fiecărui tînăr, să țină cu regularitate consfătuiri de producție etc. Totodată, organizațiile U.T.M. din secții și sectoare analizează periodic felul în care brigăzile își îndeplinesc sarcinile ce le revin în producție, luînd în acest sens și măsuri corespunzătoare pentru remedierea unor lipsuri. îndrumate în permanență de către organizația U.T.M., marea majoritate a brigăzilor de producție ale tineretului din uzină își depășesc lună de lună sarcinile de plan, iar 70 dintre ele au fost declarate pînă acum brigăzi fruntașe.Pe linia îmbunătățirii activității brigăzilor, conferința a apreciat ca pozitivă și activitatea Comitetului orășenesc U.T.M. Sibiu care se preocupă îndeaproape de generalizarea experienței pozitive dobîndită în această direcție. în acest scop la Sibiu se organizează periodic consfătuiri ale responsabililor de brigăzi, pe ramuri de producție, colțuri metodice cu cele mai bune programe de lucru și grafice de urmărire a realizărilor, întâlniri între responsabilii brigăzilor și ingineri sau tehnicieni cu o bogată experiență în producție.Continua industrializare socialistă a regiunii — s-a arătat în conferință — modernizarea întreprinderilor, introducerea tehnicii noi și a procedeelor înaintate în producție, impun necesitatea pregătirii unui mare număr de muncitori cu o înaltă calificare profesională. Ținînd seama de acest fapt organizațiile U.T.M. din întreprinderi, sub conducerea organizațiilor de partid, s-au preocupat mai mult de ridicarea calificării profesionale a tinerilor muncitori. Astfel, darea de seamă 

a arătat că la cele 1311 cercuri de ridicarea calificării organizate de comitetele sindicale și conducerile întreprinderilor, organizațiile U.T.M. au mobilizat peste 27.800 de tineri. Tot în acest scop unele organizații U.T.M. au inițiat periodic concursuri „Cine știe răspunde" pe teme profesionale, au antrenat un mare număr de tineri la audierea conferințelor tehnice, citirea cărților tehnice de specialitate etc.Din dezbaterile conferinței a reieșit că o bună experiență în munca de ridicare a calificării profesionale a tinerilor a acumulat și organizația U.T.M. de la Uzinele Textile Cisnădie. Aici funcționează 40

îndepliniriieconomice
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de cursuri de ridicare a calificării la care participă peste 460 de tineri. Organizația U.T.M. le-a explicat tinerilor de ce este important să-și ridice continuu calificarea profesională. Apoi, cu sprijinul comitetului sindical și sub directa conducere a organizației de partid, s-au format cîteva colective care au stat de vorbă cu tinerii, cu responsabilii brigăzilor de producție, cu maiștrii și tehnicienii, pentru a se putea cunoaște de ce fel de cunoștințe tehnice are nevoie tineretul. în urma acestor discuții s-au creat cursuri care țin seama atît de nevoile producției cît și de gradul de cunoștințe al tinerilor. Astfel, tinerii angajați mai recent sau care nu au o calificare, au fost îndrumați spre cursuri care le oferă primele noțiuni tehnice despre profesiunea lor, iar tinerii absolvenți ai școlilor profesionale și tinerii cu o practică mai îndelungată în producție au fost îndrumați spre cursuri cu o tematică mai avansată. Totodată, aici s-au organizat și cursuri de ridicare a calificării cu o tematică specială, pentru tinerii ingineri, tehnicieni și maiștri. în această acțiune largă de ridicare a calificării tinerilor au fost antrenați peste 30 dintre cei mai buni ingineri din uzină, care asigură expunerea lecțiilor la un nivel corespunzător și organizează de fiecare dată demonstrații și exemplificări la locul de muncă pentru clarificarea unor probleme teoretice. în felul acesta tinerii își însușesc mult mai bine cunoștințele predate.Anul acesta în fața întreprinderilor din regiune stau

G.A.S. Rupea și altele, în lupta pentru creșterea producției agricole vegetale male.Analizînd munca pe care organizațiile U.T.M. de la sate o desfășoară în scopul colectivizării agriculturii, conferința a scos în evidență în primul rînd experiența bună acumulată în a- ceastă direcție de unele organizații U.T.M. Mai mulți delegați printre care și tovarășii Gheorghe Iovu, prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Sighișoara, Ion Haras, prim- secretar al Comitetului raional U.T.M. Sibiu, au arătat că, sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.T.M, de la sate desfășoară o susținută muncă pentru a explica tineretului politica partidului nostru de transformare socialistă a agriculturii.La Cornățel și Nucet din raionul Sibiu, de exemplu, organizațiile U.T.M.. au organizat cu tinerii seri de întrebări și răspunsuri pe marginea Statutului model al G.A.C.; seri de calcul privind superioritatea muncii în G.A.C., întîl- niri cu colectiviști fruntași care le-au vorbit tinerilor despre munca și viața în G.A.C. etc. și ca urmare mulți tineri din aceste sate au pășit pe calea gospodăriei colective.Conferința a arătat că este necesar ca organizațiile U.T.M. de la sate să fie ajutate în permanență pentru a folosi în activitatea lor metodele eficace de muncă politică, recomandate de plenara din octombrie 1961 a C.C. a U.T.M.In lumina sarcinilor stabilite de conferința regională de partid, privind transformarea

și ani-politică

Conferința organizației 
regionale U. T. M. - Brașovsarcini sporite. De aceea — s-a arătat în conferință — organele și organizațiile U.T-M. trebuie să-și îmbunătățească și mai mult activitatea. în această ordine de idei mai mulți delegați au subliniat necesitatea ca în toate întreprinderile, organizațiile U.T.M să ajute în continuare brigăzile pentru ca acestea să-și stabilească obiective concrete, mobilizatoare în întrecerea pentru cîștigarea titlului de brigadă fruntașă. Conferința a cerut noului comitet regional U. T. M. să îndrume comitetele raionale și orășenești U.T.M. ca, folosind din plin sprijinul inginerilor și tehnicienilor, să sporească aportul brigăzilor de producție ale tineretului la creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și continua îmbunătățire a calității produselor. Participan- ții la conferință au arătat de asemenea că este necesară îmbunătățirea în continuare a muncii politice pentru educarea tineretului în spiritul disciplinii socialiste față de muncă, al grijii și răspunderii față de avutul obștesc, că datoria organizațiilor U.T.M. este de a-i ajuta pe tineri să înțeleagă partidului, vin și lor vîrșire a liste.

profund politica sarcinile ce le rein opera de desă- construcției socia-
★Darea de seamă și delegații în cuvîntul lor au analizat pe larg munca politică și cultu- ral-educativă desfășurată de organizațiile U-T.M. de la sate, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru lămurirea și convingerea tinerilor să pășească pe drumul gospodăriei colective, pentru mobilizarea tinerilor colectiviști la întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole colective la creșterea continuă a ducției agricole vegetale nimale.S-a arătat astfel că cu jinul consiliilor de conducere și sub directa conducere a organizațiilor de partid, în gospodăriile colective au fost create 112 echipe de tineret care cuprind peste 1200 de tineri și 116 posturi utemiste de control, care au pus în centrul preocupării lor mobilizarea tuturor tinerilor la muncă, efectuarea unor lucrări de bună calitate. Totodată, conferința a apreciat și faptul că în sectorul zootehnic din G.A.S. și G.A.C- lucrează în prezent un număr de 3460 tineri din car© 1460 au fost recomandați de către organizațiile U.T.M. în anul 1961. Cele 70 de brigăzi și echipe ale tineretului care lucrează în sectorul zootehnic — s-a a- rătat în conferință — aduc o contribuție tot mai mare la creșterea producției de lapte, carne și ouă. Așa, de pildă, brigada de tineret din sectorul zootehnic al G.A.S. Agnita, condusă de loan Zetler, printr-o îngrijire mai bună a vacilor și printr-o furajare rațională a acestora, a reușit să obțină anul trecut 3700 litri lapte pe cap de vacă furajată, iar brigada de tineret din sectorul avicol de la G.A.S. Rupea a crescut peste 40.000 de păsări, realizînd totodată peste plan de la păsările pe care le îngrijește o producție de 26.000 ouă.Conferința a recomandat comitetului regional U.T.M. să ia măsuri pentru a generaliza în toate organizațiile U.T.M. din unitățile agricole socialiste din regiune, experiența valoroasă dobândită de unele organizații U.T.M. și echipe de tineret cum sînt cele din G.A.C. și G.A.S. Hălchiu,

pro- și a-spri-

socialistă a agriculturii regiunii, Conferința organizației regionale “șov a adoptat măsuri, care viață, au menirea să îmbunătățească continuu activitatea politică și cultural-educativă a organizațiilor U.T.M. de la sate, In scopul creșterii contribuției tineretului la conso-. lidarea economico-organizato- rică a gospodăriilor colective, a

U.T.M. Bra- o seamă de traduse în

la colectivizarea completă agriculturii în regiune.
★în lucrările conferinței s-a acordat o atenție deosebită stilului de muncă al organelor: și organizațiilor U.T.M. In a- cest sens conferința a apreciat că biroul și comitetul regional U.T.M. au respectat cu stricte- ție în activitatea lor principiile statutare, normele vieții interne de organizație, că în această perioadă s-a întărit și mai mult munca colectivă. Din dezbaterile conferinței a reieșit că biroul și comitetul regional au ținut cu regularitate ședințele lor de lucru, că au adoptat multe hotărîri bune pentru îmbunătățirea muncii în diferite domenii de activitate. S-au făcut, totodată, recomandări privind asigurarea unui control mai strict a- supra înfăptuirii hotărîrilor. S-a arătat că în viitor este nevoie de o mai bună a muncii, de o repartizare mai judicioasă a forțelor, astfel încît toate comitetele raionale să primească mai mult sprijin și a- jutor practic din partea biroului regional U.T.M. în rezolvarea sarcinilor ce le stau în față.Alături de alti vorbitori, tovarășii Gheorghe Găitan, prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Făgăraș. Constantin Porime. prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Mediaș, Ion Kooș. prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Sf. Gheorghe. au cerut de asemenea biroului regional să acorde în viitor o atenție mai mare instruirii activului cu sarcinile actuale ce stau în fața organizației regionale U.T.M., să se preocupe mai mult de generalizarea experienței pozitive dobîndită în munca de organizație.
★Luînd cuvîntul la conferință tovarășul Ilie Voinea, secretar al Comitetului regional P.M.R Brașov, a apreciat activitatea desfășurată de organizațiile U. T. M. din întreprinderi pentru mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor economice în anul 1961. în continuare vorbitorul s-a referit la sarcinile sporite pe care Congresul al III-lea al P.M.R. le pune în fața oamenilor muncii din regiunea Brașov, în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea continuă a calității produselor sînt sarcini de mare însemnătate, a spus vorbitorul, pentru a căror îndeplinire trebuie să se mobilizeze toate forțele. Un rol important în acest sens îl are acțiunea de ridicare continuă a calificării profesionale a tinerilor, îmbunătățirea muncii de educare a acestora în spiritul disciplinei socialiste față de muncă. Totodată, organizațiile U.T.M. trebuie să nu se limiteze la un grup restrîns de activități ci să pătrundă mai adînc în problemele economice care se ridică în întreprinderi, să dezbată larg toate problemele muncii din unitatea respectivă și să facă propuneri organizațiilor de partid pentru lichidarea lipsurilor și îmbunătățirea corîtinuă a activității economice,

organizare

Referindu-se la activitatea organizațiilor U.T.M. de la sate, tovarășul Ilie Voinea a arătat că sarcina principală a acestora este de a mobiliza toate forțele tineretului la lupta pentru consolidarea economi- co-organizatorică a G.A.C. și de a lămuri profund tinerilor politica partidului de transformare socialistă a agriculturii, astfel încît aceștia să se înscrie, pe baza liberului con- simțămînt, în gospodăriile colective. Pentru aceasta, a spus vorbitorul, este necesar să fie îmbunătățit stilul de muncă al organelor U.T.M., este necesar să se acorde organizațiilor U.T.M. de la sate ajutor direct și concret.După ce s-a referit la necesitatea dezvoltării continue a activității patriotice a tineretului din regiune, la îmbunătățirea muncii politico-educative în rîndul elevilor și studenților, tovarășul Ilie Voinea și-a exprimat convingerea că, sub conducerea Comitetului regional de partid, organizația regională U.T.M. Brașov va contribui într-o măsură tot mai mare la înfăptuirea politicii partidului nostru de desăvârșire a construcției socialiste.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Constantin Cîrțînă, secretar al C.C. al U.T.M. care a arătat că succesele obținute de organizația regională U.T.M. în ultimii doi ani se datoresc conducerii permanente, zi de zi a acesteia de către partid. în continuare vorbitorul a făcut organizațiilor U.T.M. o seamă de recomandări prețioase, privind mobilizarea și mai activă a tineretului la îndeplinirea sarcinilor economice ce revin în acest an întreprinderilor din regiune. Apoi, tovarășul Cîrțînă s-a oprit în mod deosebit asupra muncii politice și cultural-educative pe care organizațiile U.T.M. sînt chemate să o desfășoare în rîndul tineretului de la orașe și sate, din școli și facultăți. Prin întreaga lor activitate — adunări generale, învățămînt politic, conferințe, manifestări cultu- ral-artlstice și sportive, etc. — a spus vorbitorul, organiza* țille U.T.M. trebuie să-i ajute pe tineri să înțeleagă profund politica partidului nostru, sarcinile ce 1© revin în opera de desăvârșire a construcției socialiste. Să dezvoltăm mai mult la tineri dragostea față de muncă, răspunderea față de avutul obștesc, interesul pentru cunoașterea și însușirea comorilor științei și culturii, să le explicăm convingător; de pe pozițiile mar- xism-leninismului, fenomenele naturi^ să-i ajutăm să înțeleagă bine și la timp evenimentele politic© care au loc în țară și peste hotare. Mal ales la sate, a spus vorbitorul în continuare, este necesar să ajutăm prin toate mijloacele organizațiile U.T.M. pentru a subordona întreaga lor activitate, luptei pentru consolidarea economică și organizatorică a gospodăriilor colective, pentru colectivizarea agriculturii. în acest scop organizațiile U.TM. de la sate trebuie să asigure ca toți tinerii să studieze documentele plenarei C.C. al P.M.R. din lunie-iulie 1961 și ale Consfătuirii pe țară a colectiviștilor.în încheierea cuvîntului său, tovarășul Constantin Cîrțînă a vorbit despre formele și metodele muncii de educare a tineretului în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, al frăției dintre tineretul român și tineretul aparținind minorităților naționale. Vorbitorul și-a exprimat totodată convingerea că îmbunătățind continuu munca de educare politică a tineretului, organizația regională U.T-M. Brașov va aduce o contribuție sporită la înfăptuirea sarcinilor pe care Congresul al III-lea al P.M.R. le-a pus în fața poporului nostru.
★în partea a doua a lucrărilor sale, Conferința a ales noul comitet regional U.T.M. și comisia regională de revizie. în prima sa plenară Comitetul regional U.T.M. Brașov, a reales ca prim-secretar pe tovarășul Gheorghe Matei, membru al C.C. al U.T.M.ION ANDREI

Mecanicii Huisu Gheoighe, Drăgănoiu Dumitru și Pleșcanu Silviu de la S M-T. Hărman, regiunea Brașov, execută un control final la un lot de tractoare reparateFoto : AGERPRES
CONCURSUL

CULTURAL - ARTISTIC
AL ELEVILOR

Sălile de specta
col ale școlilor sau 
ale caselor de cul
tură ale tineretului 
au găzduit dntecul 
și jocul. Artiștii ? 
Elevi ai școlilor e- 
lementare, medii și 
profesionale. E greu s-n Capitală la con- 
să cuprindem în a- 
ceste rînduri toată 
voioșia, pasiunea cu 
care elevii, antre
nați de organizații
le U.T.M. și cu aju
torul cadrelor di
dactice, s-au pregă
tit pentru concursul 
cultural - artistic al 
elevilor.

Anul acesta nive
lul prezentării la 
concurs a fost cu 
mult superior față 
de anul care a tre
cut, S-au întrecut 
formații corale e- 
chipe de dansuri 
populare, dansuri 
clasice, brigăzi ar
tistice de agitație, 
cercuri dramatice, 
soliști etc. Tematica 
repertoriului, alcă
tuit sub îndrumarea 
organizațiilor UTM, 
are un bogat con
ținut. Interpretând 
cu multă căldură 
cîntece de masă

sau cîntece din fol
clorul nostru, elevii 
au slăvit viața nouă 
a poporului nostru, 
lupta sa pentru fe
ricire, pentru pace. 

Despre larga par
ticipare a elevilor

cursul cultural-ar
tistic din acest an 
ne vorbesc numai 
cîteva cifre. S-au 
întrecut pînă acum 
peste 175 coruri, 
cuprinzînd un mare 
număr de elevi. 
Numai în raionul 
V. I. Lenin au par
ticipat la concurs 
peste 3900 de elevi. 
Echipele de dan
suri populare însu
mează cifra de 94, 
care, raportată la 
numărul 
din fiecare 
(în medie 
ne dă un 
elocvent al

elevilor 
echipă 
18-22) 
tablou 

partici
pării numeroase a 
elevilor. Costumați 
în straie ce redau 
frumusețea și pito
rescul costumelor 
din diferite regiuni 
ale țării noastre^ a- 
teștia au adus pe 
scenă frumusețea 
jocurilor populare.

în toate raioanele 
numeroase școli au 
fost antrenate să 
participe la concurs. 
Remarcată se face 
participarea largă 
la concurs a școli
lor din raioanele 
23 August și V, I, 
Lenin, Bunăoară, în 
raionul 23 August, 
din cele 38 de școli 
existente 37 au fost 
prezente la concurs. 
Printre acestea un 
aport deosebit la 
desfășurarea con
cursului l-au adus 
și școlile profesio
nale, lucru care in 
celelalte raioane 8-a 
făcut mai puțin.

Faza raională a 
concursului cultu
ral-artistic se va în
cheia duminică 28 
februarie a.c. For
mațiile care vor fi 
clasate pentru faza 
următoare, pe Ca
pitală, vor da spec
tacole festive la 
Teatrul de Operă 
și Balet, Ateneul 
R.P.R. și la Casele 
de cultură ale ti
neretului.

X. MIRCESCU

Turneul violonistuluiPublicul clujean s-a întîlnit Joi seara pentru a doua oară cu minunata artă interpretativă a cunoscutului violonist sovietic David Oistrah. In sala Casei Universitarilor, vioara care a răsunat pe cele mai mari scene ale lumii sub

sovietic David Oistrahmina neîntrecutului a entuziasmat încă Iubitorii de muzică. Au lost momente de inegalabilă artă. Programul a cuprins lucrări de Leclair, Beethoven, Schubert, Piokofiev-Borisovski și StravinskL
maestru, o dată pe

Conferința pe țară
a scriitorilor

Cuvîntul tovarășei 
Elena Poparad-Mantho 
secretar al C. C. al U. T. MPermiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului Muncitor, al celor peste două milioane de utemiști, al întregului nostru tineret, să aduc un fierbinte salut Conferinței pe tară a scriitorilor.După ce a arătat că, în patria noastră, tineretul trăiește o viață fericită, vorbitoarea a spus : Uniunea Tineretului Muncitor — ca ajutor al partidului în educarea comunistă a tineretului — a desfășurat o susținută muncă pentru cultivarea In rîndurile tinerei generații a trăsăturilor morale proprii omului de tip nou, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a acesteia.In această nobilă muncă de educare a tineretului, literaturii îi revine un rol însemnat. Tineretul nostru iubește literatura, arta, este pasionat de frumos, prețuiește tradițiile progresiste ale literaturii noastre, creațiile de mare valoare ale lui Eminescu, Coșbuc, Alecsandri, Caragiale, Topîr- ceanu și ale altor înaintași de seamă ai literaturii noastre.în Inima tinerilor își află un vibrant ecou versurile maestrului Tudor Arghezi, ale lui Mihai Beniuc, Maria Ba- nuș, Marcel Breslașu, Dan Deșliu. Ei citesc cu pasiune valoroasele opere create de maestrul Mihail Sadoveanu. Tinerii cititori prețuiesc creația literară a lui Geo “ V. Em. Galan, Nagy Zaharia Stancu.Alături de scriitorii cuți, de artiști cu experiență în frontul unit al literaturii noastre realist-socialiste, s-au afirmat în ultimii ani numeroși și talentați tineri scriitori. Printre aceștia s-au impus atenției poeți ca : Al. An- drițoiu, Ion Brad, Ștefan Iureș, Nicolae Stoian, Gheorghe Tomozei; prozatori ca: Fran- cisc Munteanu, Vasile Nicoro- vici, Pop Simion, Titus Po- povici, Nicuță Tănase. Alecu I. Ghilia; dramaturgi ca: Teofil Bușecan, Dorel Dorian; Al. Mlrodan și alții.Trebuie să arătăm însă, că numărul și valoarea operelor literare în care viața tineretului nostru să-și afle o întruchipare fidelă nu poate încă mulțumi cerințele cititorilor. Cu toate progresele semnalate, pînă acum viața tineretului este încă palid prezentată în literatură, Rolul organizației U.T.M. în educarea tineretului, portretele de tineri revoluționari, crescuți și educați de partid în spiritul intransigenței proletare, al patriotismului socialist, al dragostei față de muncă, nu sînt încă destul de bine reflectata în creația despre și pentru tineretViața tineretului de pe marile șantiere socialiste nu a fost încă reflectată de scriitori în operele lor. Procesul de creștere și împlinire morală a unor tineri care se călesc la înalta școală a muncii, devenind oameni noi, cu o viață Infinit mai bogată, mai complexă, așteaptă să capete expresie artistică în romane, povestiri, nuvele, piese teatru etc.De asemenea, a arătat bitoarea, se simte nevoia

Bogza, Istvan,cunos-

devor- unui

Brigada artistică de agitație a Școlii medii ar. 3 din Bacău ta timpul unei repetiții cu noul spectacol „Înflorește țara mea" Foto : N. STELORIAN

Emil Miulescu — Brașov.

număr mai mare de lucrări literare valoroase despre viața tineretului de la sate, precum și a elevilor și studenților.Am dori să reamintim cu a- cest prilej și faptul că tineretului îi place să cînte, să cîn- te dragostea sa pentru partid; pentru patria socialistă, să cînte viața sa nouă.Trebuie să arătăm însă că în ultima vreme, în domeniul muzicii ușoare și îndeosebi al textelor, există o serioasă ră-< minere în urmă. Au fost difuzate la radio, televiziune, au fost înregistrate la Electrecord numeroase cîntece de slabă factură, cu texte banale și chiar stupide ca de exemplu : „Dacă n-ar fi dacă" text de I. Berg și R. Zaharescu, „A.B.C.D. — alfabetul dragos-< tei" de Aurel Felea, „Spune, spune” de Sașa Georgescu, „Poveste din Deltă" de Cristian Demco și altele.Considerăm că în crearea unor texte de muzică ușoară, Uniunea Scriitorilor putea să atragă creatori talentați, pentru a da tineretului cîntece cu un bogat conținut de idei.Fără a nega succesele incontestabile pe care literatura pentru copii le-a înregistrat în anii puterii populare, socotim de datoria noastră să ne exprimăm părerea că literatura pentru cei mici o fost oarecum vitregită în ultimul timp. Inspirate, bogate în învățăminte, povestirile, schițele, romanele, scenetele, cînte- cele care să oglindească în (chip artistic viața copiilor noștri, preocupările lor, a organizației lor pionierești se cer a fi realizate cît mai degrabă, completînd astfel șirul creațiilor valoroase existente care au contribuit și contribuie la educarea comunistă a pionierilor și școlarilor.Referindu-se la activitatea tinerilor scriitori, tovarășa E- lena Poparad arăta că mai sînt unii tineri scriitori care se închistează într-un cerc restrîns de probleme, care cunosc superficial realitatea. ,Socotim că pentru întărirea legăturii tinerilor scriitori cu viața ar fi de dorit ca ei să lucreze un timp mai îndelungat în marile unități ale industriei și agriculturii socialiste, să participe activ la viața colectivelor de oameni al muncii, să se integreze în ritmul existenței lor, să se contopească cu preocupările și aspirațiile lor.Cunoaștem cu toții dragostea și respectul cu care tinerii privesc creația literară, aștep- tînd să citească romane, nuvele, povestiri, poezii, piese de teatru în care complexitatea și frumusețea zilelor pe care le trăim să apară în plin. De aceea, ei își manifestă nemulțumirea față de acele lucrări în care se află imagini deformate, sărace, unilaterale, ale vieții și preocupărilor lor. Se publică încă nuvele, povestiri, schițe, versuri, piese de teatru cenușii, lipsite de fiorul autentic al vieții, reportaje descriptive, plate.Pentru a reuși să oglindească multilateral și veridic viața noastră nouă, tinerii scriitori au datoria să-și ridice necontenit nivelul cunoștințelor, să studieze învățătura marxist-leninistă, să cunoască îndeaproape documentele partidului nostru. Tinerii scriitori, care sînt chemați să devină cronicarii mărețelor zile pe care le trăim, vor lupta fără îndoială pentru îmbogățirea cunoștințelor lor, pentru ridicarea măiestriei lor artistice.Literatura noastră nouă, partinică, realist-socialistă a dobîndit pînă acum succese însemnate. Urmînd neabătut indicațiile gloriosului nostru partid ea va cunoaște și de acum înainte realizări de mare importanță. Tinerii din patria noastră, cititori pasionați ai literaturii, vă doresc succese în nobila dumneavoastră muncă de a traduce în viață sarcinile trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului Muncitoresc Ro- mîn, pentru a crea imaginea luminoasă a eroului contemn poran, comunistul, și a reda în opere de o valoare artistică neasemuită, frumusețea epocii pe care o trăim, epoca triumfului ideilor comunismului.Tîrgu

Sergiu Pătrașcu — Pitești.In Uniunea Sovietică a fost pus la punct un procedeu de obținere a unei paste de fosfor rezistent la apă. Chibriturile fabricate cu ajutorul a- cestui fosfor hidrofug se aprind bine chiar după ce sînt ținute în apă zece zile sau mai mult. Ele vor fi destinate folosirii în condiții de mare umezeală. Totodată s-a elaborat un procedeu pentru împiedicarea umezirii chibriturilor obișnuite prin tratarea lor cu diferite lacuri insolubile în apă. Bețele de chibrit astfel lăcuite pot fi aprinse chiar și în ploaie.

Editura tehnică va publica anul acesta o nouă colecție destinată să răspândească în cercuri largi de muncitori și tehnicieni cunoștințele profesionale și să-i informeze despre cuceririle tehnice noi. Este vorba despre colecția „Tehnica nouă”. Colecția va oglindi realizări ale tehnicii noi, fie că acestea sânt introduse în industria noastră, fie că introducerea lor este prevăzută într-un viitor apropiat. Astfel, vor apare în sectorul metalurgie „Turnarea în forme întărite cu bioxid de carbon” și „Utilizarea izotopilor radioactivi în industria constructoare de mașini”. Ultima temă va fi tratată și în- tr-o altă lucrare a colecției, pentru domeniul industriei chimice.In vastul și importantul domeniu al electricității vor fi tratate teme de mare actualitate ca „Sistam© energetice

interconectate”, „Amplificatoare magnetice” sau „Regulatoare cu tranzistoare pentru acționări electrice” și „Circuite imprimate”.Industria extractivă va fi de asemenea reprezentată prin titluri ca „Metode noi pentru săparea lucrărilor miniere”, „Noutăți în prepararea substanțelor minerale utile”, „Explosivi minieri și tehnica folosirii lor” etc.Emanoil Breazu — Timișoara.Timpul cât un cadru didactic a fost student sau elev în- tr-o instituție de învățămînt superior sau școală pedagogică se ia în considerație și se adaugă la stagiul de activitate în învățământ cu condiția să fi funcționat în învățământ minimum trei ani înainte de a pleca la studii, iar după terminarea studiilor să funcționeze din nou în învățământ.

Mircea Zamfir Neamț.Luna cărții la sate se desfășoară între 15 ianuarie și 15 februarie avînd rolul să ducă la intensificarea muncii de popularizare a cărții politice, literare, agrotehnice. In cadrul acțiunilor din această perioadă se vor organiza, în comune și sate, la cămine culturale, școli, cercuri de citit, colțuri roșii din GAS, GAC, din unitățile forestiere, sanitare, diferite manifestări culturale ca simpozioane, consfătuiri pe marginea unor cărți, seri de întrebări și răspunsuri, concursuri și șezători literare, întîlniri între scriitori și cititori, vitrine festive, bazare etc. Vor fi organizate de asemenea standuri cu cărți în toate unitățile socialiste ale agriculturii.
Marius Petrescu - Iași.Potrivit dispozițiunilor legale în vigoare, bursele în bani acordate de stat prin sfaturile populare regionale fiind stimulente materiale pentru studenți, nu sânt supuse impozitului, deoarece nu reprezintă drepturi de salariu izvorîte din executarea unui contract de muncă.

Ion Mușat, Teodor Stan și 
Vasilc Irimia — Fetești.în studiul pe care v-ați propus să-1 faceți, de un real folos vă pot fi lucrările apărute în legătură cu metodele folosite de fruntașii din agricultură. In acest scop, stu- diați și lucrările „Creșterea și îngrijirea vacilor”, „Folosirea îngrășămintelor și amendamentelor”, „Lucrarea solului și îngrijirea pomilor în livadă”, „Ce-a dat gospodăria colectivă țăranilor din Perișoru” „întărirea gospodăriilor colective — sarcină principală” și altele în care se vorbește pe larg despre metodele ce trebuie folosite pentru a se obține rezultate de seamă în dezvoltarea din punct de vedere economic și organizatoric a gospodăriilor agricole colective.Valentin Ionescu — Craiova.Absolvenții școlilor medii de cultură generală care au absolvit și o școală tehnică de 1—2 ani pot fi încadrați pe funcții de tehnician II.Pentru ocuparea funcției de tehnician I, pe lîngă condițiile arătate mai sus, trebuie să mai aveți și o vechime de cel puțin cinci ani în funcții tehnice.



Lina—o materie primă prețioasă!
(Urmare din pag. I-a)sucești firul. S-a descoperit că vina o purtau tinerii de la dărăcit. în ziua următoare a avut loc o ședință operativă comună. Cei de la dărăcit și-au recunoscut vina și s-au angajat că vor lucra cu mai multă atenție pentru ca lucrul pe care-1 fac să fie de cea mai bună calitate. Toată această muncă perseverentă, de a economisi lîna gram cu gram și metru cu metru a făcut ca numai brigăzile din țesătorie să economisească, în ultimele 3 luni ale anului trecut 3.600 kg fire, ceea ce înseamnă circa 8.000 m țesături de lînă. Și fă- cînd încă un calcul vom vedea de exemplu, că dacă în cursul întregului an 1961 ar fi existat toate cele 62 de brigăzi, ele ar fi putut realiza 32.000 mp țesături în plus, prin economisirea materiei prime.Șeful secției de pieptănat de la întreprinderea „Textila Grivița“ București ne-a furnizat în timpul discuțiilor, un tabel comparativ. La secția pieptănat se lucrează în trei schimburi. Primul schimb e. constituitîntr-o brigadă de producție a tineretului, în celelalte schimburi nu sînt a- semenea brigăzi. Tabelul reflectă situația producției și a economiilor realizate în fiecare . schimb. Să luăm la în- tîmplare, luna octombrie, și să analizăm rezultatele. Brigada a produs 28.238 kg lînă pieptănată. Schimbul II a produs 26.311 kg, schimbul III 27.313 kg. Aceasta, în ceea ce privește producția. Dar de- șeurile ? în tabelul amintit se arată că în luna octombrie, prin reducerea deșeurilor brigada a realizat economii la materia primă în valoare de 1.000 de lei, schimbul II și III au realizat cîte 900 lei. Iată dar o comparație interesantă care arată că-organizat în brigăzi, tineretul poate obține realizări mai mari atît în privința calității produselor a sporirii producției cit și în direcția economisirii de materie primă.Un-rol-deosebit în mobilizarea brigăzilor la folosi-

Calificare

rea rațională a materiei prK me și la realizarea de e- conomii s-a dovedit a-1 avea întrecerea pentru titlul da brigadă fruntașă. La filatura pieptănată de la Fabrica de postav Buhuși lucrează 17 brigăzi. Aici obiectivul principal al întrecerii brigăzilor, specific locului de muncă, este realizarea de economii prin reducerea deșeurilor și îmbunătățirea calității firelor. Toate brigăzile și-au stabilit obiective și angajamente concrete, mobilizatoare, ținînd seama de posibilitățile fiecărui loc de muncă, lucrează pe baza unui program de muncă, fiecare brigadă are un grafic de urmărire a economilor realizate decadal de fiecare tînăr.Bine organizată și urmărite, întrecerea a stimulat brigăzile în realizarea unor importante economii.Sînt însă întreprinderi unde această întrecere se desfășoară formal. La „Industria linii* Timișoara, de pildă, in loc ca fiecare brigadă să-și fixeze ca obiectiv principal economisirea materiei prime în raport cu posibilitățile existente la fiecare loc de muncă, în mod arbitrar, comitetul U.T.M. a stabilit o a- numită „normă" pe care trebuie să o realizeze fiecare brigadă. Pentru multe brigăzi aceasta fiind sub posibilitățile lor toare.După dul nostru problema bunei organizări a tineretului în producție, a organizării perfecte a activității brigăzilor are o mare influență asupra acțiunii de economisire a materiei prime. Iată de ce organizarea mai bună a tineretului, cuprinderea lui, pe baza unei analize făcute cu chibzuință și maturitate în brigăzi de producție, care să-și trăiască cu adevărat viața, este și va trebui să fie peste tot o rezervă importantă care duce la economisirea de materii prime, concretizate, în final. în tot mai multe kilograme lînă economisită.
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economii importante
a Fabrica „Alexandru Sahia" din Capitală, ni s-a povestit un caz. Bri- i gada condusă de Constanța Flori- ganț este una dintre brigăzile cele mai bune din secția răsucit. Dar nu întotdeauna a fost așa. In urmă cu mai bine de un an brigada era socotită printre ultimele din secție. Și pe bună dreptate. Procentul de deșeuri date de brigadă depășea deseori normele risipindu-se astfel importante de lînă. numai atît. Deseori firelor realizate de era necorespunzătoare.era cauza? într-o analiză făcută de comitetul U.T.M. s-au constatat cîteva lucruri ciu

stabilite, cantități Dar nu calitatea brigadă Care

exemplele de mai sus dovedesc că un mijloc important de reducere a consumurilor specifice, de realizare a economiilor de materie primă îl constituie mobilizarea tinerilor în vederea ridicării permanente a calificării lor profesionale. Fără a-și ridica încontinuu nivelul de pregătire tehnică, fără a cunoaște in amănunt particularitățile mașinii la care lucrează, caracteristicile diverselor categorii ale materiei prime, tinerii nu-și vor putea aduce pe deplin contribuția la economisirea linurilor.Ori cunoscînd toate acestea apare cu atît mai ciudat faptul că Ia „Industria lini*-Timișoara. de exemplu, se preconizează desch.derea

La ..Postăvăria Romi București, de pildă, sînt secții unde acțiunea de ridicare a calificării nu cuprinde pe toți tinerii iar la „Textila Gri vi ța* chiar secții unde in anul trecut nu s-au desfășurat de loc asemenea acțiuniAici nu se folosesc în ridicarea calificării profesionale a tinerilor forme diferite și a- tractive: conferințe, schimburi frecvente de experiență, concursuri pe tema cunoaștem meseria- cărților tehnice etc.Organizațiilor U.TAI. le revin sarcini mari în dirt mobilizării tinerilor pe: ridicarea nivelului proft nai Și există pentru aceasia în întreprinderi pcsibilteți concrete: tehnicieni capabili, muncitori eu experiență care pot ajuta organizația U.T.M. Există de asemenea o experiență interesante în a- ceastă privință. La fabricile de postav din Buhuși, „Partizanul roșu “-Brașov, de pildă, la

losirea pînă la de bătătură.In multe locuri de

mai sînt asemenea rezerve „mărunte" de economisire a materiei prime.Valorificarea acestor „lucruri mărunte- depinde în ultimă instanță de:1. întreținerea și justa utilizare a mașinilor.2. Folosirea integrală a timpului de lucru.3 Atenția la executarea fiecărei operații.Ce-ar trebui să facă organizațiile U.T34. ? Cîte n-ar fi de spus aici. Ele trebuie să se ocupe mai mult de întărirea spiritului de răspundere Ia tineri, să inițieze organizarea unor consfătuiri pe brigăzi în care să se discute despre aceste posibilități „mărunte" care duc la economii, ce rol însemnat are îngrijirea utilajului, folosirea timpului de lucru, atenția și respectarea corectă a normelor procesului tehnologic în ansamblul măsurilor care se iau pentru mai buna gospodărire a materiei prime — lîna. La rîndul lor îndrumate și ajutate de organizațiile U.TJbî. posturile ute- miste de control trebuie să se ocupe mai concret de felul cum sînt folosite toate posibilitățile de economisire a materiei prime, să se organizeze în mod permanent raiduri prin care să se popularizeze experiența bună în respectarea procesului tehnologic, îngrijirea u- tilajelor, a materiei prime, să critice neajunsurile care există.
face conducerile

întreprinderilor...

unii
furnizori

lucruri mărunte?

□ cadrul raidului efectuat s-a constatat că există posi bilități concrete in fiecare întreprindere de prelucra-■ ■ Be ; pestru a se lua mă- ssrx tebricc-organizatorice «are să ducă Ia sporirea cor.- tineretului la folosirea cn crf^ă F economisirea caT-uet prime.Pr.ctre aceste posibilități «-trecuriior ringurilor de “ " cit linâ mal redu-

analizeze observațiile făcute și să ajute tinerii în acțiunea de economisire a lînii.
★

date. Multe muncitoare se considerau „atotștiutoare", „specialiste" și nu se mai preocupau de pregătirea lor profesională. Unele nici nu cunoșteau să mînuiască temeinic mașinile. Dacă se defecta ceva oricît de simplu așteptau cu brațele încrucișate pînă venea ajutorul de meșter să pună la punct mașina, deși acest lucru îl puteau face și ele.Hotărîrea luată atunci afost ca toate fetele să participe la cursul de ridicare a calificării organizat în secție.Și au participat.De atunci a trecut mai bine de un an. Acum brigada condusă de Constanța Floriganț este fruntașă în ceea ce privește calitatea produselor și realizarea de economii. Prin reducerea deșeurilor, a economisirii cu grijă a linei, brigada a realizat în plus numai în anul 1961, fire din care se pot țese peste 300 m pătrați de stofă.O experiență bună în ceea ce privește ridicarea calificării tinerilor am întîlnit și la secția de sortare a întreprinderii „Textila-Grivița" din Capitală. Aici, s-a organizat în anul care a trecut un curs de ridicare a calificării în două etape de cîte trei luni la care au luat parte toate muncitoarele secției S-a făcut, de asemenea, un colț tehnic în secție cuprinzînd panouri cu mostre pentru verificarea calității (norme interne de lucru, cu condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească lîna sortate;. S-au alcătuit apoi pentru a-i ajuta pe tineri să înțeleagă mai bine, planșe ale cojocului cu indicarea calităților pe diferite regiuni ale acestuia. Și schimburile de experiență, care s-au organizat anul trecut în cadrul secției ca și cu alte secții de sortare (de ia Fabrica de postav Buhuși și „Partizanul roșu" Brașov) au contribuit la ridicarea calificării sorta toarelor.Trebuie menționat că noțiunile predate tinerelor sortatoare la cursul de ridicare a calificării au mers și pe linia cunoașterii, a descoperirii căilor de economii In fond, deprinderea de a sorta corect linurile, lucru care se realizează printr-o calif.care temeinică, duce la mari economii de lînă. Ridicarea calificării profesionale a sorta- toarelor n-a rămas fără rezultat Drept urmare, la sfir- șitul anului trecut la secția sortare de la „Textila Grivi- ța“ s-a constatat că a fost economisită o importantă cantitate de lînă.într-adevăr, chiar și numai
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• Modernizarea5» terr alepesxîru ca firele sâ fie dispuse paralel ic vedereacer_ conv^nrsrucr specifice și a deșesrJor. Pe această cale la -W a linit“-Timișcara s-a- red js deșeunle cu 50 gr. te fiecare pate și a crescut pnxfix-T.tatea muncii cu 30• SI te eoreâeze *yțc4e sei- tasaareâor cu cureușrie car- drirr. Se var rec-ce dedși va crește capacitatea de ?rod-cpe a cardeior. Atit la Fabrica -Partizanul reșs- efi șt la Buhuși existe uate rmd ti-le — «in: selfac- toare de rezer.L• Executarea de către meșteri a unui control inter- iazic intre carde și sel- tectoare la toate întreprinderile, pentru ca produsele care au corespund din punct de vedere al calității să fie oprite încă in această fază.• Folosirea la toate locurile de muncă, unde procesul de producție permite, a înnodâ- torul ui „Bașkirov**. Se reali- aează un nod mic, rezistent ceea ce înseamnă mai puține ruperi, mai puține fire risipite.• Să se controleze în permanență starea mașinilor, reglarea acestora, să se înlocuiască unele dispozitive necorespunzătoare cum sînt cu- rătitoarele și conducătorii de fire, să se verifice zi de zi frinele și vitezele fuselor pentru a se realiza bobine și copsuri corespunzătoare.• In legătură cu aranjarea copcur.lor astfel ca să nu se deșire recomandăm experiența bună a „Industriei lînii" care folosește tăblițe pe care sînt bătute cuie. Bobinele nu se ating deci nu se agață și nu se risipesc firele și în afară de aceasta se descongestionează locurile de muncă de lăzi.• Repartizarea articolelor

pe mașini în funcție de criticarea țesătoarelor (așa cum se face la „Partizanul roșu"). Se obține astfel o specializare a țesătoarelor și parametrilor de• Executarea din componenții înainte de executarea parti- zii pentru a se evita nopeurile în țesătură.• Extinderea experienței tinerilor de la „Industria lînii" care pentru reducerea consumurilor specifice folosesc un adaos la capătul de pe sul al urzelii datorită căruia se pot lucra firele aproape integral.• Introducerea unei stricta

con ținui tata a reglare.unei mostra amestecurilor

nl
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copsurilw în condiții cît mai bune pentru a nu se deforma în filatură iar în țesătorii extinderea așezării țevilor pe panouri, aranjarea lor pe sorturi eu care să fie alimentate războaiele de țesut

entru a veni și ■mai mult în sprijinul acțiunii tinerilor de econo- Imisire a materiei 'prime, conducerileîntreprinderilor au cerut ajutorul Direcției generale industriale lînă și mătase din Ministerul Industriei Ușoare în următoarele probleme :• înzestrarea mașinilor de cardat cu ceasuri de control. Pe baza acestor ceasuri se poate determina zilnic randamentul din fire de pretort și deșeuri.• înzestrarea cu dispozitive automate pentru toate ringurile și războaiele de țesut care să permită oprirea mașinilor în cazul ruperii firelor înlătu- rîndu-se astfel o sursă importantă de deșeuri• înzestrarea preparațiilor țesătoriilor cu canete de lemn care permit înfășurarea corectă a firului de lînă ți folosi-

inerii de la întreprinderea „Partizanul roșu"-Brașov ne-au rugat să trimitem conducerilor întreprinderilor „Flamura roșie "-Sibiu, „8 Mai "-Mediaș, „Tehnica nouă“-București care le furnizează unele materiale următoarea scrisoare :
Dragi tovarăși,
Noi ne-am angajat ca în 

acest an prin mai buna gos
podărire a materiei prime, 
prin economisirea linii să ob
ținem mii de metri de stofă 
în plus pe care să o punem 
la dispoziția cumpărătorilor. 
Pentru a ne îndeplini angaja
mentul avem nevoie de aju
torul dumneavoastră, lată des
pre ce este vorba.

In prezent la noi se mai 
pierde încă multă lînă deoare
ce cartoanele de la mașina de 
răsucit și de filat nu sînt uni
forme. în cazul în care car
toanele nu au aceeași mărime 
ele nu îmbracă în mod uni
form fusele. Cele 400 de fuse 
supravegheate de o muncitoare 
trebuie să se încarce în ace
lași timp. în cazul în care un 
carton este mai mic cu un 
centimetru decît celelalte, can
titatea de fir care trebuie să 
se înfășoare pe carton se de
pune pe fus, lucru care gene
rează deșeuri. Iată de ce vă 
rugăm tovarăși de la între
prinderea „Flamura roșieu-Si
biu să luați măsuri să primim 
țevile de carton de aceiași di
mensiune și cu conicitate 
fectă.

Avem unele greutăți în 
sul că se produc multe
șeuri, și din pricina slabei ca
lități a curelușelor divizoare 
din cadrul aceleiași garnituri 
sau garnituri complete și a 
pantalonilor frecători. Rupîn- 
du-se ușor și fiind înădi- 
te ele fac să se obțină fire ne
uniforme. Vrem ca dumnea
voastră furnizorii de la Fabri
ca „8 Mai“-Mediaș să luați 
măsurile necesare pentru îm
bunătățirea calității și pentru 
omogenitatea garniturilor. Noi 
credem că este bine ca în re
zolvarea acestei probleme să 
cereți sprijinul Ministerului 
Industriei Petrolului și Chimi
ei în sensul de a se găsi posi
bilitatea înlocuirii pielii din 
care confecționați aceste piese 
cu materiale plastice.

Despre un nod ce se poate 
spune ? Orice gospodină cînd 
lucrează se străduiește ca 
să fie cît mai

per*sen- de-

Utilizarea pînă la capăt a valurilor de pretort este o rezervă importantă în (realizarea de economii. La filatura întreprinderii „Postăvăria romînă" se întîmplă însă adesea ca aceste valuri să nu fie prelucrate pînă la capăt.evidențe a deșeurilor zilnice pe om și mașină. Există astfel posibilitatea practică de comparație dezvoltându-se astfel elementul stimulativ în rîndu- rile muncitorilor. Economisirea a numai 10 grame de lînă pe kilogramul de fire la actuala capacitate a filaturii cardate de la „Industria lînii-- Timișoara înseamnă 15 kg fire în plus zilnic sau peste 8000 metri pătrați de stofă într-un an de zile.

rea lui pînă la capăt evitîn- du-se astfel capetele de fire care acum iau drumul deșeurilor.• aprovizionarea fabricilor cu tiloză sau produse din aceeași familie pentru încleiatul urzelii. întreprinderea „Partizanul roșu" a experimentat încleiatul urzelii cu tiloză în loc de amidon. Firele își păstrează mai bine elasticitatea iar ruperile la războaie scad de la 8 la 2 pe mia de bătăi.• înzestrarea cu un număr sporit de cîntare „Berkel" pentru cîntărirea zilnică atît a producției cît și a deșeurilor.• înlocuirea lăzilor care nu mai corespund pentru ca materialele să fie păstrate și manipulate în cele mai bune con- dițiuni. Să se studieze posibilitatea confecționării lăzilor din material plastic. Vor fi mai netede și mai ușoare.

î n timpul raidului nostru au ieșif în evidență cîteva lucruri deosebit de interesante și pentru cei ce produc materia prima necesară întreprinderilor prelucrătoare de lînă....Vizitam întreprinderea „Tex- lila-Grivifa" în ordinea fluxului tehnologic.— Trebuie să șfifi, ne spunea însoțitoarea noastră, că o parte din materia primă este s-o mai trecem printr-unAceasta deoarece este necesar proces, nevoie
Tinere fruntașe

MARIA MIHAI•oitatoaie, întreprinderea „Textila-Grivița"-București

ELENA TUDOR secția finisaj, Filatura de lînă pieptănată „Alexandru Sahia"-București
el 

mic, să nu se 
observe. Noi 
cînd legăm fi
rele vrem de 
asemenea să fa
cem nodul mic 
de tot și trai
nic. înnodăto- 
rul „Bașkirov" 
ne ajută mult. 
Din păcate, 
croșeta înno- 
dătorului are 
doar o singură 
dimensiune iar 
noi lucrăm fire 
de dimensiuni 
diferite. Am 
ruga Fabrica 
„Tehnica no
uă” - București 
să facă croșete 
de diferite di
mensiuni.

Așteptăm cu 
încredere aju
torul dumnea
voastră.La această scrisoare, în ceea ce ne privește nu avem de adăugat decît faptul că socotim ca o datorie de o- noare a ducerilor ^FlamuraMai "-Mediaș, .Tehnica nouă"-București să

GHEORGHIȚA NEAGOE secția ring, Filatura de lînă pieptănată ,,Alexandru Sahia"-București

treprinderilorșie" -Sibiu, „8

I

con- în- ro-

să se distrugă toate impuritățile vegetale cu care vine lina da la furnizor.Prin acest proces calitatea lînu-ț rilor suferă foarte mult.La „Industria lînii*f-Timișoaral arătîndu-ni-se mari cantități de lînă care urmau să sufere noi intervenții de spălare, ni se relata și cauza : se știa că există în numeroase locuri obiceiul ca oile să se marcheze cu păcură (catran) sau cu vopsele nelavabila. Acest fapt, în aparență mărunt, produce mari necazuri în întreprinderile prelucrătoare de linuri în sensul că vopseaua și catranul respectiv nu dispar sau dispar foarte greu printr-un proces suplimentar de muncă. Acest face să scadă randamentul litatea linurilor.
Cîteva concluziiată așadar ce mari posibilități au tinerii din a- ceste întreprinderi în ceea ce privește economisirea iînii. în raidul întreprins am constatat că organizațiile U.T.M. de aici au acumulat o prețioasă experiență în mobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor de plan, la realizarea de cît mai multe e- conomii.Experiența din unele întreprinderi a arătat că un rol deosebit de important în mobilizarea tineretului pentru folosirea tuturor căilor care duc la economii, îl au organizațiile U.T.M.Ce trebuie să facă acestea pentru a intensifica lupta tineretului privind economiile de lină?în primul rînd, organizațiile U.T.M. trebuie să-i sprijine pe tineri în stabilirea de angajamente concrete. în acest fel se stimulează spiritul gospodăresc, inițiativa creatoare. Să știi precis de unde ai pornit și unde anume vrei să a- jungi. Pe această linie tinerii de la Filatura de lînă din Ghimbav s-au angajat să reducă pierderile cu 0,5 la sută ceea ce înseamnă o economie de 600 kg lînă. în amestec cu alte fire din această cantitate se pot confecționa 480 costume bărbătești.O atenție mai mare trebuie să se dea organizării tinerilor în producție. Există posibilități ca un număr mai mare de tineri să fie cuprinși în brigăzile de producție ale tineretului.Organizațiile U.T.M. trebuie Bă îndrume în mod perma-

lucru și ca-

ajutesă le programele să le an-nent brigăzile, să-și stabilească de lucru lunare, treneze în întrecerea pentru cucerirea titlului de brigadă fruntașă.O cale principală care duce la obținerea de succese mai mari este ridicarea calificării profesionale. Paralel cu diferitele cursuri întreprinderi, U.T.M. trebuie forme multiple, experiență, concursuri pe te* me tehnice, demonstrații practice, ora tehnică în brigadă, să dezvolte la tineri interesul pentru cartea tehnică.Așa cum s-a arătat, disciplina tehnologică este un factor care influențează în mare măsură rezultatele obținute în muncă. Este deci necesar ca organizațiile U.T.M. să acorde o atenție mai mare acestei probleme, să urmărească felul în care folosesc tinerii mașinile, timpul de lucru, cum execută operațiile, să formeze o opinie de masă față de cazurile de abateri de la disciplina muncii.în legătură cu acțiunea de economisire a lînii recomandăm organizațiilor U.T.M. să inițieze diferite acțiuni pe linia dezvoltării la tineri a spiritului de răspundere pentru materia primă pe care o folosesc, adunări generale cu temă, discuții colective, raiduri ale posturilor utemiste de control pentru ca fiecare la locul său de muncă să cunoască ponderea materiei prime în prețul de cost, să fie îndrumați să folosească cele mai eficace metode de lucru, cele mai bune căi care duc la reducerea pierderilor.

organizate în organizațiile să folosească schimburi de



„Cupa orașului 
București" 
la handbal

UN CENTRU DE ANTRENAMENT 
PENTRU TINERET SI COPIIPeste 3.000 de spectatori asistat joi seara în sala Floreasca la ultimele meciuri din cadrul competiției masculine de handbal, „Cupa orașului București". Selecționata orașului București a cîștigat a- ceastă competiție, aflată cea de-a 4-a ediție, fără a suferi nici o înfrîngere. In ultimul meci, handbaliștii bucu- reșteni au întîlnit echipa orașului Budapesta, pe care au întrecut-o cu scorul de 22—17 (11—11). Handbaliștii romîni și-au impus superioritatea în partea a doua a întîlnirii cînd jucînd mai tehnic, au obținut punctele victoriei. Ivănescu, Hnat și Moser au fost cei mai buni jucători ai echipei bucu- reștene. Din echipa maghiară s-a remarcat în mod deosebit portarul Covaci, care a apărat excepțional.In meciul de deschidere, e- chipa de juniori a Capitalei noastre a jucat din nou peste așteptări învingînd cu 19—13 (9—8) echipa Skoplje.Iată clasamentul final al competiției: 1. — București— 8 puncte; 2. — Budapesta — 6 puncte; 3. — București (juniori)—4 puncte; 4.—Skoplje 2 puncte; 5. Magdeburgzero puncte.

la

Intr-o convorbire avută zi
lele acestea cu maestrul em- 
rit al sportului Gh. Viziru, am 
aflat o serie de amănunte in
teresante cu privire la activi
tatea jucătorilor de tenis de 
cîmp, în anul 1962. După cum 
se știe, în prezent. Gh. Viziru 
este antrenorul echipei de te
nis de cîmp a clubului „Stea
ua” și face parte din colecti
vul de antrenori al 
publican.— Ce pregătiri jucătorii de tenis de cîmp? 
— a fost prima întrebare pe 
care i-am pus-o interlocutoru
lui nostru.

O parte dintre jucătorii noș
tri de tenis de cîmp și-au în
ceput pregătirile încă din luna 
decembrie, ținînd seama că în 
1962 vor avea un program 
foarte bogat. Așa că, atît se
niorii, loturile de tineret și ju
niorii și-au început pregătiri
le în prima parte a lunii de
cembrie. Un lot de tineret, 
printre care se numără o serie 
de jucători cu frumoase per
spective, a participat la un 
program de pregătire fizică 
multilaterală, constînd în 
exerciții de gimnastică, schi, 

cros etc. Apoi in primele zile 
ale lunii ianuarie lotul a în
ceput antrenamentele in sala

lotului re-efectuează

A apărut:

„Probleme ale păcii 
și socialismului

nr. 1 * 1962

(Agerpres)

A apărut în limba romînă, în Editura politică nr. 1 (41) pe anul 1962 al revistei „Probleme ale păcii și socialismului", revistă teoretică și informativă a partidelor comuniste și muncitorești.Acest număr al revistei cuprinde articolele: „Arma noastră ideologică comună" de A. Rumeanțev; „Congresul al XXII-Iea al P.C.U.S. și dezvoltarea sistemului mondial socialist’’ de J. Hendry eh; „Construirea comunismului și lupta de eliberare a popoarelor arabe" de L. Buhali; „Partidul Comunist din Grecia In luptă pentru schimbări democratice" de D. Parțalidis; „Enciclica papei loan al XXIII-lea — manifest al capitalismului monopolist de stat" de J. Kanapa; „Programul comunismului și lipsa de program a social-democrației" de I. Jilin și „Cauzele eșecului..." de H. Fagan.La rubrica „în partidele comuniste și muncitorești", revista publică numeroase materiale informative cu privire la activitatea unor partide frățești.Rubrica „Schimb de păreri" conține în continuare materiale ale discuției pe tema „Comuniștii și tineretul”.In cadrul rubricii „Cărți și reviste’’ sînt publicate articolele : „Ultimele poziții ale libertății” de G. Greis și „Tar- tuffe”, actul al IV-lea" de A. M. Barz.Rubrica „Scrisori, note’" cuprinde notele: „Albizu Campos — simbol al luptei pentru independența insulei Porto Rico" de J. S. Rivera;. „Să hotărască poporul din Sierra Leone" de I. T. A. Wallace Johnson; „Poporul apără democrația” de Rita Ibarburu; „Simplu, ca bună ziua...".Sînt publicate, de asemenea, materiale noi la rubrica „împotriva represiunilor și persecutării democraților

clubului sportiv „Steaua** din 
Calea Plevnei. Aici de fapt se 
pregătesc acum majoritatea 
jucătorilor de tenis de cimp 
din București.

Personal mă ocup în prezent 
de un lot de jucători tineri 
care s-au remarcat la ultimele 
concursuri, printre care se 
numără: P. Mărmureanu, D. 
Viziru, C. Popovici, I. Năsta-

obiectiv foarte important: a- 
tragerea și creșterea unor ele
mente tinere cu perspective 
care vor fi apoi introduse în 
primele echipe. De altfel, clu
bul nostru a creat un centru 
de pregătire pentru copii, de 
care se ocupă Marin Viziru. 
Aici au activat anul 
circa 60 de copii, 
care am selecționat

De vorbă cu Gh. Viziru,
maestru emerit al sportului

etc. Am alcătuit un pro-se 
gram special de antrenamente 
individuale, prin care urmă
resc să înlătur unele lipsuri 
constatate în sezonul trecut la 
acești jucători. Se pune un ac
cent deosebit pe pregătirea fi
zică, viteză, rezistență, depla
sare rapidă în teren și elimi
narea unor deficiențe tehnice-

— Ce măsuri s-au luat pentru atragerea și pregătirea unui număr mai mare de tineri la această disciplină sportivă ?
Trebuie să menționez că atît 

federația cît și clubul sportiv 
„Steaua” urmăresc acum un

Sportivul sovietic E. Grișin, deținătorul recordului mondial care a parcurs distanța de 500 metri în numai 39,8 secunde la competiția unionala de patinaj viteza de la Alma-AtaFoto : TASS MOSCOVA

trecut 
dintre 

vreo

arătat20 de tineri, care au 
frumoase calități pentru jocul 
de tenis de cîmp. De aceștia 
mă voi ocupa eu în continua
re, în acest sezon. Respectiv, 
vor urma un program special 
de pregătire, începînd chiar 
de la sfîrșitul lunii ianuarie. 
Apoi, vor participa în luna fe
bruarie 
suri ce 
sala. »

la o serie de concur
se vor desfășura în

— Ce competiții sînt programate în acest an ?
Așa după cum am mai spus, 

anul acesta vom avea un pro
gram foarte bogat. Pe lîngă 
campionatele republicane pe 
echipe și individual, ca și o 
serie de concursuri prevăzute 
în calendarul intern, jucăto
rii noștri fruntași din loturile 
de seniori și tineret vor sus
ține mai multe întîlniri inter
naționale în țară și peste ho
tare. Dintre cele mai impor
tante sînt, desigur, „Cupa Da
vis”, la seniori, „Cupa Galea” 
pentru tineret și Jocurile Bal
canice.

în încheiere, amintesc că pri
ma competiție din acest an, 
ly care vor participa toți ju
cătorii de tenis de cîmp din 
Capitală, este „Cupa de iar
nă”. Aceasta se va desfășura 
începînd de la 6 februarie, în 
sala de sporturi a clubului 
„Steaua”. Apoi, imediat va a- 
vea loc „Cupa 23 Februarie”, 
organizată de clubul nostru, 
în colaborare cu federația de 
specialitate.

Jucătorii sovietici de tenis
se pregătesc pentru „Cupa Davis“Jucătorii sovietici de tenis și-au început de pe acum pregătirile pentru „Cupa Davis", competiție internațională la care participă pentru prima oară, în turul I echipa U.R.S.S. va întâlni reprezentativa Olandei. O primă veri-

ficare a lotului sovietic din care fac parte print-e alții Leyus, Si /ohin și Lihaciov, o va constitui turneul pe teren acoperit, programat la începutul lui martie la Moscova. La acest turneu au fost invitați jucătorii din R. P...

Ungară, R. P. Polonă, R. D. Germană, Anglia, R. F. Germană, Italia și Franța.Ca și în anii tre- cuți, U.R.S.S. va fi reprezentată la turneul de la Wimbledon, la „Cupa Galea" și la alte concursuri peste hotare.

„Și acum, fiindcă ne-am mutat în locuință nouă, hai să ne cunoaștem cartierul" — spun parcă cei doi copii. In ultimul timp în orașul Iași s-au dat în folosință numeroase blocuri pentru oamenii muncii. Foto : N. STELORIAN
Sosirea ministrului 

Ceysonului 
în R. P. RomînăLa 25 ianuarie a sosit la București Tikiri Banda Suba- singhe, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Ceylonului în Republica Populară Roimînă.La sosire Tikiri Banda Su- basînghe a fost întâmpinat de N. Șerban, director ad-interim al Protocolului Ministerului Afacerilor Externe.(Agerpres)

Semnarea unui Protocol
privind schimburile comerciale 
romîno-cubane

Din creșterea păsărilorvenituri mari

In urma tratativelor, care au 
avut loc într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere recipro
că, la 23 ianuarie 1962, s-a 
semnat la Havana Protocolul 
privind schimburile comercia
le romîno-cubane pe anul 1962.

La baza acestui Protocol stă 
Acordul de lungă durată în
cheiat pe anii 1961-1965 în
tre Guvernul Republicii Popu
lare Romîne și Guvernul Re
publicii Cuba.

In cadrul Protocolului sem
nat, Republica Populară Ro
mînă va livra Republicii Cu
ba :t instalații petroliere, trac
toare, compresoare frigorifice, 
produse chimice etc.

Republica Cuba

pe anul 1962
publicii Populare Romîne : ml* 
nereuri, rețea de cord, zahăr, 
cafea boabe etc.

Protocolul a fost semnat din 
partea romînă de către Victor 
lonescu, adjunct al ministru
lui Comerțului, iar din partea 
cubană de către Raul Leon 
Torras, ministru adjunct al 
Comerțului Exterior.

La semnare, au fost de față 
comandantul Alberto Mora 
Becerra, ministrul Comerțului 
Exterior al Republicii Cuba, 
Mihai Magheru, ambasadorul 
Republicii Populare Romîne 
în Cuba, precum și membrii 
celor două delegații.

va livra Re- (Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

comitetului U. T. M. le-au vor
bit fetelor despre importan
ța pe care o are crește
rea păsărilor pentru gospo
dăria colectivă, pentru toți 
colectiviștii. Intr-una din a- 
dunările generale ale orga
nizației U.T.M. s-a discutat 
despre frumusețea meseriei de 
crescător de păsări, și așa, în 
scurt timp, mai multe fete și 
neveste tinere și-au exprimat 
dorința să vină să lucreze ca 
îngrijitoare de păsări. Pe a- 
cestea organizația de bază 
U.T.M. le-a recomandat orga
nizației de partid și condu
cerii gospodăriei colective și 
astfel tinere colectiviste ca 
Georgeta lorga, Olimpia Floa
rea, Georgeta Strîmbeanu, Va- 
silichia Soare, Eugenia Dumi
tru și altele au devenit crescă
toare de păsări.

Pentru ca munca acestora să 
fie cit mai rodnică, organizația 
U.T.M. a luat legătura cu Ion 
D. Toader, brigadierul zooteh
nic care răspunde și de secto
rul avicol, și s-a hotărît ca la 
început tinerele crescătoare de

păsări să lucreze pe lingă cele 
mai în vîrstă, cu o experiență 
mai mare în această direcție. 
Pe lingă Floarea Cristea, Ma
ria Stancu, Anastasia lonescu 
și altele. Iar pentru ca tine
rele să-și însușească mai bine 
această meserie, organizația de 
bază U.T.M. a propus condu
cerii gospodăriei colective ca 
o parte dintre ele să meargă 
la un curs la Țăndărei pentru 
10 zile. După ce s-au întors 
în gospodărie, acestea le-au 
împărtășit și celorlalte din cu
noștințele dobîndite. Astfel 
contribuția lor în anul care a 
trecut la creșterea celor 27.000 
de păsări în gospodăria colec
tivă a fost deosebit de impor
tantă.

Către sfîrșitul convorbirii 
noastre cu președintele gospo
dăriei colective din Săveni și 
cu alți colectiviști am întrebat 
dacă se poate spune ceva în 
privința rentabilității creșterii 
păsărilor.

— Nu încape nici o îndoia
lă! a răspuns tovarășul 
Crăciun. Dezvoltînd acest sec
tor, noi am putut valorifica 
pe piață foarte multe ouă și 
de asemenea mulți pui mici

Tratatului privind asistența 
relațiile juridice în cazurile

Semnareagospodăriilor colective din jur, 
precum și păsări mai mari 
prin contractări cu statul. Ei 
bine, dacă anul trecut am a- 
vut peste 1.857.000 lei venituri 
din sectorul zootehnic, trebuie 
să spunem că peste 260.000 lei 
ni i-au adus creșterea păsări
lor.

împreună cu tovarășul pre
ședinte și cu contabilul gospo
dăriei colective am făcut apoi 
următorul calcul pe care cre
dem că nu-i lipsit de interes 
să-l reproducem aici. Venituri 
totale din creșterea păsărilor 
pe 1961 = 262.597 lei. Cheltu
ieli, în care se cuprinde retri
buția în zile-muncă a celor 10 
oameni care au lucrat aici 
permanent, hrana pasărilor, 
diferite alte cheltuieli cu pla
sele pentru garduri, cu um
brarele, petrolul consumat pri
măvara- la încălzirea incuba
toarelor și altele 
lei.

Și acum o simplă 
262.597 lei (venituri 
minus 144.000 lei (total 
ieli) ne arată că peste 
lei au rămas ca venit 
gospodăria colectivă de 
ma creșterii păsărilor.

Faptele acestea au fost con
vingătoare pentru colectiviștii 
din Săveni și ținînd seama ?» 
de recomandările Consfătuirii 
pe țară a colectiviștilor care a 
avut loc la București, nu de 
mult, la dezbaterea cifrelor de 
plan ale gospodăriei colective 
pe 1962 ei și-au propus că în 
acest an să crească peste 30000 
de păsări din care să oprească 
în toamnă 8000 ca matcă. Ti
nerii colectiviști și-au luat an
gajamentul că vor munci mai 
bine, în așa fel ca în anul a- 
cesta contribuția lor la creș
terea păsărilor să fie fi mai 
mare.

juridică și
civile, familiale și penale între 
R. P. Romînă și R. P. Polonă

144.000

scădere : 
globale) 
cheltu- 
118.000 
net în 
pe ur-

In urma tratativelor care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 25 ianuarie s-a semnat la București Tratatul privind asistența juridică și relațiile juridice în cauzele civile, familiale și penale între Republica Populară Romînă și Republica Populară Polonă.Din partea romînă Tratatul a fost semnat de Aurel Măl- nășan, adjunct al ministrului Afacerilor Externe, iar din partea polonă de către Janusz

Zambrowicz, ambasadorul Re-< publicii Populare Polone în Republica Populară Romînă.La semnarea Tratatului au fost prezenți Rudolf Rosman, adjunct al ministrului Justw ției, Constantin Mănescu, locțiitor al procurorului general al Republicii Populare Romîne, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, membri ai Ambasadei Republicii Populare Polone la București.(Agerpres)
IMAGUBA CULEI

școlara, etc. In

ÎN ORELE LIBEREȘANTIER
Maxim Gorki, V.Libertății; _ Caidul: nouCerul

CinematografeS-a furat o bombă; Patria; Primele încercări; Republica, I. C. Frimu ; în noaptea spre 13: Magheru, E. Pavel, Gh. Doja; Nu e loc pentru animale sălbatice: V. Alecsandri, Lumina, Unirea; Tom-Degețe- lul: București, înfrățirea între popoare, 8 Mai, Miorița: Salt spre glorie: Volga; Agentul X 25: Alex. Sahia,. 23 August; Pretutindeni trăieso oameni : ‘ •Roaită,Central, Popular; Din dimineața: Victoria;Balticei (ambele serii): Tineretului; Unde invizibile —* Maeștrii gimnasticii artistice — Iedul — în timpul carnavalului — Sport nr. 6Z1961: Timpuri Noi; Program special pentru copii — dimineața, Cîntecul porumbiței cenușii — după amiază: 13 Septembrie; Secerișul verde: 16 Februarie; Sonate: Cultural; Flăcări în Taiga: Alex. Popov; Două vieți (ambele serii): Olga Ban- cic; Cinci zile și cinci nopți: 8 Martie, Arta Floreasca; Copilul trupei: Grivița; Sosește circul: Dcnca Simo; Poveste despre o fată: Flacăra; Pînze purpurii; T. VLadimires- cu; Ultimul meu tango: Munca: Raidul vărgat: Moșilor; întâlnire pe cablu: Drumul serii, N. Bălcescu; Vikingii: M. Eminescu; Evdochia; I. Pin- tilie; Bufonul regelui: G. Coș- buc; Porto-Franco: C. David, G. Bacovia. 30 Decembrie; Vîntul s-a oprit în zori: Aurel Vlaicu; Austerlitz: B. De- lavrancea.

Școala elementara de 7 ani din comuna Chiajna. Școala este frecventata de un numdr de 600 elevi la dispoziția cărora se ailâ 16 clase, laboratoare, biblioteca T fotografie: aspect dintr-o ord de curs a clasei aV-a AFoto: AGERPRES
Mobilați-vă interioarele camerelor dvs., cu mobilier de bună calitate, estetic și ieftin, fabricat de Iprofil-Mă- gura CodleL

(Urmare din pag. l-a)ca să fie avute distribuirea căr-tecii pentru în vedere la ților și ar putea fi transmise și la stația de radioamplificare a complexului.Dacă omul „n-are darul cititului" și își pierde timpul inutil să zicem, atunci un coleg de dormitor, dulgherul Mihai Grigoruță, spre exemplu, se apucă „așa netam-ne- sam” și citește cu glas tare un fragment de nuvelă, o poezie, atrăgînd atenția „în general” asupra unor momente. Săptămîna viitoare e el de serviciu la citit cu glas tare și așteaptă, după un timp, cu emoție acest moment. Incît, bine coordonată, munca bibliotecii dă roade dintre cele mai importante, fiind un sprijin serios al organizațiilor U.T.M. Așa se face că, deși impresionante în evoluția lor, cifrele reprezentând

volume și cititori ai acestei biblioteci (în 1960-800 volume cu 63 cititori ; 1961-2.600 volume cu 1.500 cititori; 1962 — deși a fost și inventar — 150 cititori) sînt departe de a fi complecte. Multe din cărțile luate de un tînăr sînt citite fie în comun cu glas tare, fie prin rotație la barăci, în dormitor, fără o evidență de car- totecă. Concursul „Iubiți cartea" (200 de participanți dintre care 60 au și primit insigna, iar mulți au primit-o pe alte șantiere) ar putea sta mai mult în atenția organizațiilor U.T.M. Unii tineri citesc pentru că sînt înscriși la cursurile de ridicare a calificării profesionale (7 cursuri cu 400 tineri), alții — ca muncitorul dulgher Constantin Șu- rubaru — pentru că sînt elevi (156 tineri la învățămîntul de stat) și le folosește la școală (el a citit de la începutul acestui an vreo cinci cărți).

Alții, ca Mircea Vornicu, deprind drumul spre carte și bibliotecă aici, la Complex, și nu se mai satură stînd de vorbă cu cărțile. De aceea, pe lîngă cele trei biblioteci volante, tovarășa Ana Dumis- trăcel, bibliotecară, membră în comitetul U.T.M., și Petru Alupoaie, secretarul comitetului U.T.M., au propus, împreună cu cei 14 tineri din colectivul de muncă al bibliotecii, înființarea a încă două. Sînt muncitori ca Gheorghe Stan, secretarul unei organizații U.T.M. din Complex, care se mîndresc cu stagiul îndelungat pe marile șantiere ale țării și care au prins gustul bibliotecii personale și-i îndeamnă și pe alții să și-o creeze. Aceștia sînt însă puțini și poate că organizațiile U.T.M. ar trebui să-i îndrume pe tineri să-și creeze biblioteci personale. Pe viitor se va organiza con-

cursul „Pentru cel mai bun cititor al bibliotecii", pentru că angajamentul ca fiecare tînăr de pe șantier să citească lunar o carte literară, și în cadrul brigăzilor de producție ale tineretului, cîte o carte tehnică pe lună, a început să fie depășit după cum a anunțat cineva într-o adunare generală U.T.M. Chiar recent un membru al comitetului U.T.M. afirma că ar fi „dat o fugă" la Conferința pe țară a scriitorilor să-i felicite și să-i întrebe : „Pe la noi dece nu veniți?" De altfel întrebarea ar trebui adresată și organizațiilor U.T.M. <“ instituții cum ar fi de stat din Botoșani, blul de cîntece și ;,Ciprian Porumbescu' Filarmonica din Botoșani etc. care i-ar putea sprijini direct în organizarea și creșterea calitativă a muncii lor cultu- ral-artlstice, alături de Casa

din alte Teatrul Ansam- dansuri i“ de la

de cultură și cea de creație populară, ai căror metodiști și instructori ar trebui să-i viziteze poate ceva mai des.Ora tineretului de pe șantier, în fiecare joi, în pauza de prînz, o ultimă inițiativă a organizației U.T.M. de la complex, în cadrul căreia, între cîntece, recitări, programe de brigadă, se va face bilanțul activității săptămînale în producție a tinerilor și se vor fixa obiectivele pentru săptămîna următoare, ar putea fi. folosită și ea în sensul arătat mai sus.Activitatea cultural-artisti- că a tinerilor de pe acest mare șantier a dobîndit unele rezultate interesante, care arată cît de mari sînt posibilitățile viitoare ale tinerilor, posibilități de care comitetul U.T.M pe complex trebuie să țină seama în organizarea activităților culturale pentru tinerii de pe șantier,



sortite eșeculuisînt

Sărbătoarea națională

Elevi ai Școlii de constructori nr. 2 din orașul Baku care pregătește constructori de clădiri pentru R.S.S. Azeibaid- jană și republicile frățești transcaucaziene
La Moscova s-a deschis 

consfătuirea organizațiilor 
de construcții energeticeMOSCOVA 25 (Agerpres). La 24 ianuarie s-a deschis la Moscova consfătuirea conducătorilor celor mai mari șantiere și organizații de construcții energetice din U.R.S.S. care vor examina problemele dezvoltării energeticii în anul 1962. în cuvîntarea rostită cu prilejul deschiderii consfătuirii, I. Novikov, ministrul Construcțiilor de Centrale Electrice al U.R.S.S., a arătat că în 1962 în Uniunea Sovietică vor fi date în exploatare încă 19 centrale electrice.I. Novikov a subliniat că investițiile capitale alocate a- nul acesta pentru dezvoltarea energeticii sovietice sînt canalizate în special spre cen-Un zbor intercontinentalde aproximativ 24.000 de km.MIRNÎI 25 (Agerpres). - TASS transmite : La 24 ianuarie, prima expediție antarctică aeriană a U- niunii Sovietice a început zborul de înapoiere spre Moscova, după o lună de activitate în Antarc- tida.După cum se relatează de la Observatorul Mirnîi, la 24 ianuarie de pe un aerodrom de gheață și-a luat zborul aeronava tur- bopropulsată „A.N.-10", pilotată de cunoscuții aviatori polari Boris Osipov și Piotr Rogov. Peste 15 minute a decolat și avionul ,,I.L-18“ pilotat de Alexandr Po- leakov și Mihail Stupișcm. După 50 do minute, aeronave'© ce ex-P* de depediție au aterizat cu succes platoul de gheața în apropiere oaza Benguer, la 400 de km Mirnîi.Completîndu-șl rezervele combustibil, aeronavele eu decolat apoi îndreptîndu-se spre Noua Zeeiandă. Itinerariul zborului intercontinental trece peste Noua Zeelandă, Australia, Indonezia, Birmania, India, avînd lungimea de aproximativ 24.000 de km.Stațiunile de radio de la Ob> servatorul Mirnîi și din Moscova

de

Călăul locuitorilor 
Varșoviei—deputat în 

landul Schleswig- 
Holstein

BONN 25 (Agerpres). — Cri
minalii de război ocupă poziții 
dominante în R.F.G. „Partidul 
german" neonazist a propus 
ca principal candidat in apro
piatele alegeri comunale din 
landul Schleswig-Holstein pe 
criminalul de război Reine- 
farth, fost general SS. In anul 
1944 acest călău a înecat în 
singe răscoala locuitorilor Var
șoviei împotriva ocupanților 
hitleriști. Din ordinul lui Rei- 
nefarth au fost uciși mii de 
locuitori pașnici.

In prezent acest asasin este 
deputat al landtagului din lan
dul Schleswig-Holstein.

Ce nu trebuie să știe Jack ■ ■■
ack a împlinit 
luna, trecută 23 de 
ani și face servi
ciul militar pe 
bordul navei ame
ricane purtătoare 

de avioane „Essex?*. Deși este 
tînăr Jack a învățat multe. 
Cunoaște și o meserie, este 
mecanic, a frecventat cîteva 
clase de școală, știe să dan
seze „rock” șt să bea. Genera
lii din Pentagon și din coman
damentul N.A.T.O. au hotărît 
însă că Jack, marinarul de pe 
port-avionul „Essex”, nu tre
buie să știe chiar totul. Sau, 
dacă în mintea lui s-au înfi
ripat cumva unele gînduri 
„primejdioase”, datoria lui este 
să le uite. Pentru aceasta Bun- 
deswehrul vest-german și-a 
oferit întregul concurs.

In primele zile ale anului; 
in portul vest-german Ham
burg au aruncat ancora port
avionul „Essex," șase distrugă
toare și vasul de aprovizio
nare „Pawcatuk” care fac 
parte din flota americană din 
Oceanul Atlantic. Printre cei 
4700 de marinari americani 
care au pus piciorul pe pămînt 
se afla și Jack Brooke. Era 
prima vizită pe care Jack o fă
cea în Germania occidentală. 
300 de tineri marinari ameri
cani au fost „luați în primire”

detralele electrice tn curs construire.La consfătuire s-a subliniat că în condițiile ritmului actual al construcțiilor energetice, Uniunea Sovietică poate dubla în decurs de șase-șapte ani puterea totală a centralelor ei electrice — în prezent ea este de aproape 74 milioane kW. Ritmul de dare în exploatare a capacităților e- nergetice crește în fiecare an, iar în 1965, la sfîrșitul septe- nalului, el va fi de aproape trei ori mai mare.în 1962 Uniunea Sovietică va produce 366 miliarde kWh energie electrică — cu 39 miliarde mai mult decît în 1961.

menfin legătura directă cu avioanele. Zborul aeronavelor este urmărit fără întrerupere de stațiunile de radio ale tuturor navelor sovietice aflate în ape'e emisferei sudice.Pe bordul avioanelor se întorc în patrie participartfii la expediția antarctică sovietică. La zbor participă Alexandr Afanasiev, șeful Direcfiei centrale a căii maritime de nord, Mark Șeveliov, șeful Direcției aviației polare a Botei aeriene civile, reprezentanți e presei și radioului.

l

Un aspect din viața grea a minerilor Japonezi Fotografia noastră înfățișează un miner concediat nevoit să presteze o muncă necalificată

cu
funcționa 
puterilor 

,încă* jude-

de un grup de ofițeri ai Bun- 
deswehrului și conduși la un.~ 
salon de dans. Printre ei se 
găsea și Jack. In cîteva clipe 
a cunoscut-o pe Marianne 
Jahn, o hamburghezâ de 19 
ani, care primise ordinul să-i 
fie... parteneră de dans. O or
chestră de jazz a Bundesweh- 
rului a început să atace dife
rite melodii. S-au adus butoaie 
cu bere și băuturi mai „tari*. 
Flăcăii în uniforme albastre 
nu trebuiau să știe și nici să 
afle. Ce anume ? Despre aces
tea a relatat ziarul vest-ger
man „Welt am Sonntag*.
Jack nu trebuia să știe că în 

sala în care el dansa acum 
cu Marianne, în urmă 
mimai 15 ani, 
un tribunal al 
aliate unde erau „1 
câți criminalii de război na
ziști. Orchestra Bundeswehru- 
lui a început să cînte un 
„rock" îndrăcit și Marianne, 
zîmbindu-i șăgalnic, i-a făcut 
semn cu capul să coboare pe 
parchetul de dans.

Jack nu trebuia să-și mai 
amintească că tatăl lui, fost a- 
viator pe un bombardier ame
rican, a murit după ce a fost 
doborît de avioanele de vînă- 
toare hitleriste, pilotate poate 
de unii dintre ofițerii care a- 
cum, îmbrăcați în uniformele

La Punta del Este
Uneltirile S. U. A. împotriva Cubei

PUNTA DEL ESTE 25 (A- gerpres).în ședința plenară din 24 ianuarie a Conferinței miniștrilor de Afaceri Externe ai țărilor membre ale O.S.A. primul a vorbit ministrul Afacerilor Externe al Columbiei, Caicedo Castilia, care repetînd afirmațiile calomnioase răsuflate ale propagandei nord-americane împotriva Cubei, a cerut ruperearelațiilor dintre țările O.S.A. și Cuba. El a fost sprijinit de delegatul Guatemalei, al cărei președinte, după cum se știe, a pus teritoriul țării la dispoziția contrarevoluționarilor cu- bani pentru organizarea unei noi invazii în Cuba.Carlos Martinez Sotomayor, ministrul de Afaceri Externe al Republicii Chile s-a opus, după cum relatează agenția France Presse, „oricărei idei de
ALĂTURI DE POPORUL CUBAN!

Conferința popoarelor latino-amcricanc
de solidaritate cuHAVANA 25 (Agerpres). - Agenția Prensa Latina relatează că peste 3 000 de persoane s-au adunat în teatrul „Garcia Lorca" din capitala Cubei, în timp ce alte zeci de mii se strînseseră în fața clădirii cu prilejul ședinței de inaugurare a conferinței popoarelor latino-americane de solidaritate cu revoluția Cuban ă.Discursul de deschidere a fost rostit de Manuel Galich, fost ministru de Externe în guvernul democrat guatemalez răsturnat în 1954 prin intervenția militară pusă la cale de S.U.A.,.La această conferință, a spus Galich, noi îngropăm panamericanismul inventat la Washington și care își duce a- cum ultimele zile la Punta del Este. 70 de ani de rușinoasă istorie a continentului nostru au luat sfîrșit pentru a deschide calea unei noi epoci a Ameridi Latine-.^^Panamericanismul anacro- nlc, a spus Galich, a fost rănit mortal de poporul ruban care a înfrunta: cu curaj imperialismul’. Galich a fitmeiat cu cuvintele: Iu viitor pe plaja Giron va fi rkfim.: un mrrtu-

Bunde swehrului. H copleșeau 
cu atitea atenții. La masa 
unde Jack și Marianne se o- 
dihneau, chelnerul a destupat 
încă o sticlă cu whisky.

Jack nici uu trebuia sd bă
nuiască măcar că tatăl Mari
anne! Jahn, ofițer pe un sub
marin nazist, a scufundat nu
meroase nave americane lă- 
sind văduve atitea soțsi și ră
pind pentru totdeauna multor 
copii pe tații lor. In ritmul 
muzicii orchestrei Bundesweh- 
rului, Jack și Marianne făceau 
acum o demonstrație de 
„twisf ultimul „răcnet* al 
dansului occidental.

Și petrecerea a continuat 
pină in zorii zilei următoare. 
Navigind între mesele încăr
cate cu sticle și parchetul de 
dans Jack Brooke nu trebuia 
să știe că din 12.715 persoane 
judecate în Germania occiden
tală pentru crimele comise in 
timpul nazismului, 12.615 au 
fost puse in libertate sau con
damnate la pedepse minime 
pentru „lipsă de dovezi", că 
140 de generali hitleriști se 
află iar la comanda Bundes- 
tcehrului, că foștii membri ai 
trupelor S.S. primesc pensii 
din partea guvernului de la 
Bonn, că 9000 de membri ai REDACȚIA fi ADMINISTRAȚIA o București, Piața faScînteii“i TeL 17.60.10i Tiparul 8 Combinatul Poli grafic heasa ScînteU“«

sancționare a Cubei". Sotomayor a subliniat că nimic nu justifică aplicarea de sancțiuni politice Cubei. Manuel Tello, ministrul de Afaceri Externe al Mexicului a pus la îndoială legalitatea măsurilor anti- cubane propuse de delegatul columbian.A luat apoi cuvîntul Santiago Dantas, ministrul de A- faceri Externe al Braziliei, care s-a declarat împotriva oricăror sancțiuni la adresa Cubei, indiferent de natura lor. El s-a împotrivit, de asemenea, și unui eventual avertisment dat de conferință Cubei. Dantas a insistat asupra principiului neintervenției și a precizat că dificultățile țărilor latino-americane sînt provocate de trei factori: inegalitatea în distribuirea bogățiilor naționale, nivelul scăzut al venitului pe cap de locuitor și, 

revoluția cufianâ

Gizenga este deținui

ment cu inscripția: Ad s-a dat prima bătălie a celui de-al doilea război de independență latino-american.Șeful delegației cubane, Juan Marinello, rectorul Universității din Havana, a trecut în revistă realizările revoluție: cubane in cursul primilor săi trei ani.Referindu-se la pactul de la Rio de Janeiro, pe care S.U-A încearcă să-l invoce împotriva Cubei la Punta del Este pentru a justifica o agresiune, J. Marinello a făcut o comparație cu ajutorul frățesc și necondiționat pe care îl acordă Cubei toata țările lagăr socialist.
Sesiunea 

Camerei Populare 
a R. D. GermaneAgerpres .U A.D3C.U Be-
a H. H: părtez 3 a R. Dl G«-

triei esto o c cr_e istorxft î r ier rrrrci- toare *-ratarje fi • tofi-TCg farțeior ale poporului gerer-ar., vorbitorul i zrl- u: d introducerea terr-xu- lui militar general obligatoriu corespunde aspirațiilor șl revendicărilor oamenilor muncii din R. D. Germană, uniți in Frontul NaționalIn timp ce in partea de răsărit a Germaniei au fost create toate condițiile pentru o dezvoltare democratică fi pașnică, imperialiștii vest- german: au acaparat cu ajutorul S.U-A puterea politică și economică în Germania occidentală, au încătușat țara in N-A.T.O, au jertfit interesele naționale ale poporului german pentru politica lor a- gresivă.Ministrul Apărării Naționale a expus apoi conținutul proiectului de lege cu privire la serviciul militar general obligatoriu. Camera Populară a aprobat în unanimitate a- ceastă lege.în încheierea ședinței, Walter Ulbricht. președintele Consiliului de Stat al ILD.G, a răspuns la întrebările deputății or.

partidului nazist care au jurat 
credință regimului hitlerist 
impart iar „dreptatea* in cali
tate de judecători și procu
rori, d h R. P. Germană ac
tivează fățiș 45 de organizații 
ale tineretului neofascist, că 
criminalii de război Heusin
ger, Speidel ocupă funcții im
portante in cadrul comanda
mentului N.A.T.O.

Multe nu trebuia să știe ma
rinarul Jack Brooke de pe 
port-avionul american „Essex", 
Este adevărat, Jack era încă un 
copil cind hitleriștii își făceau 
de cap aproape in întreaga 
Europă. Este știut insă că în 
Statele Unite, ca și în restul 
lumii, există zeci de milioane 
de oameni care au trăit acele 
evenimente și, mai ales, au da
rul de a nu le uita. Se prea 
poate ca unul dintre acești a- 
mericani să-l întilnească pe 
Jack și să-i vorbească pe larg 
despre ce a însemnat nazismul 
și primejdia pe care o repre
zintă astăzi. Atunci, din min
tea lui vor dispare zîmbetele 
ofițerilor Bundeswehruluî și 
ale muzicanților îmbrăcați în 
uniforma verde, care s-au în
trecut pe sine pentru a-l face 
pe Jack să nu știe nimic.

L RETEGAN 

ceea ce el a numit, „intervenția constantă a intereselor și grupurilor economice naționale și internaționale".„Atitudinea categorică a reprezentantului Braziliei a reținut atenția observatorilor", relatează corespondentul agenției France Presse.Pe de altă parte, după cum relatează agenția United Press International, „eforturile .Statelor Unite în vederea excluderii Cubei din familia națiunilor americane s-au izbit de obstacole care prezic o înfrîn- gere posibilă a planurilor privind o acțiune colectivă imediată împotriva regimului lui Fidel Castro". Argentina, care cu o zi înainte acceptase să prezinte împreună cu Statele Unite rezoluția pentru excluderea Cubei din organismele O.S.A., „pare să-și fi reconsiderat poziția". „Uluită și dezamăgită, spune agenția americană, delegația Statelor Unite a refuzat să comenteze modificarea de poziție a Argenti- 

Răspunsuri 
semnificative

dopd rozz .FSAN2EMCB !■ 
de pre-est Impcmra cursei Lzarmămor ndoase din S.UJLCo-1 de^nnini pe acești tineri veniti dto drterrie colțuri ale Statelor Unite să-s: u- nească glasurile în apărarea păcii? Stet semnificative răspunsurile unor participant! la o anchetă a ziarului american ^WASHINGTON POST AND TIMES HERALD’. Studenta Loma Wilson, după ce a subliniat cit de nebunească este politica războinică, a spus: ^Sînt bucuroasă să particip la o mișcare ale cărei teluri — apărarea păcii — corespund vederilor mele. Dar mai important este altceva și anume că astfel influențez și asupra altor oameni-. Tînărul Jim Roth in vîrstă de 19 ani are o deosebită încredere în cauza pentru care luptă : „Totul constă, a declarat el, în maturitate și nu în vîrstă. Prin faptul că noi dorim să salvăm pacea am și dat dovadă de maturitate. Noi toți trebuie să știm cum să ne exprimăm voința". Unul dintre studenți sintetizînd parcă ideile de care sînt animați colegii lui a răspuns : „Oricare ar fi împrejurările eu, în orice caz, trebuie să-mi exprim părerea în problema principală și anume în problema viitorului pașnic al omenirii".Ziarul amintit recunoaște că studenții din universitățile și colegiile S.U.A. sînt îngrijorați de situația internațională și că actuala campanie pentru apărarea păcii pe care o desfășoară ei este cu mult mai importantă decît toate campaniile precedenteFaptul acesta este semnificativ pentru creșterea împotrivirii populare față de politica războinică a unor cercuri influente din S.U.A.

GH. PURCAREA 

I oporul indian aniversează în fiecare an, la 26 ianuarie, un memorabil eveniment al istoriei patriei sale—proclamarea Republicii India. In această zi, cu 12 ani în urmă, a intrat în vigoare constituția care a vestit întregii lumi că marea țară din Asia, cu o populație de a- proape 400 milioane de oameni, a devenit republică suverană. Acest eveniment, care s-a petrecut după doi ani și jumătate de la cucerirea independenței țării, constituie un moment de seamă în zbuciumata istorie a poporului indian.Lichidarea grelei moșteniri a trecutului colonial, dezvoltarea unei industrii proprii care să asigure independența economică — constituie principalele probleme aflate în fața Indiei după cucerirea independenței sale și proclamarea republicii. Pe pămîn- tul Indiei se desfășoară o muncă tot mai intensă pentru înfăptuirea acestor obiective. Rezultatele obținute în acești ani în construcția economică și culturală sînt însemnate; ele sînt întîmpinate cu satisfacție de toți prietenii sinceri ai poporului indian, între care și poporul romîn.La sfîrșitul anului trecut, poporul indian a obținut o importantă victorie anticolonialistă. Ultimele posesiuni coloniale de pe teritoriul Indiei —

în mod ilegal
tcdcițiiic ■lilstnlal 4cIXOPOLDVILLZ » (Ager- presj. — TASS transmite : La 25 ianuarie Chr-stopbe Gbe- * - _ .-.facerilor Interna al Republicii Congo, a convocat pe reprezentații presei cărora le-a adus la cunoștință că socotește anormal și ilegal tratamentul aplicat lui Gizenga. Gbenye a relatat că primul ministru Adoulai-a încredințat cu cîteva zile în urmă misiunea de a asigura securitatea lui Gizenga. în conformitate cu această misiune el a încercat în repetate rinduri să-l întilnească pe Gizenga după sosirea a- cestuia la Leopoldville dar reprezentanții O.N.U., iar mai apoi paznicii mobutiști ai taberei militare „Binza" unde Gizenga a fost transferat fără știrea lui Gbenye l-au refuzat acest lucru. Ministrul de Interne al Republicii Congo șl-a exprimat indignarea față de această situație creată din pricina „samavolniciei elementelor reacționare care au întrecut orice măsură".Neexis tînd un document

Acțiuni antipopulare 
cu binecuvîntarea S. U. A

LEOPOLDVILLE 25 (Ager
pres). — Predarea lui Antoine 
Gizenga pe mina organizatori
lor asasinării lui Lumumba 
provoacă indignare în întreaga 
lume. Acum este pe deplin 
clar unde duc firele noului 
complot împotriva forțelor pa
triotice congoleze care luptă cu 
consecvență pentru un Congo 
unit și cu adevărat indepen
dent. De multă vreme presa a- 
mericană duce o campanie de 
calomnii împotriva lui Gizen
ga. In declarația făcută în sub
comitetul pentru problemele 
Africii al Senatului american, 
Rusk l-a acuzat direct pe Gi
zenga de „răscoală armată". 
S.U.A. își dau de fapt astfel 
binecuvîntarea pentru acțiuni
le împotriva lui Gizenga.

Este edificator că în același 
timp Rusk s-a străduit să-l 
scoată basma curată pe crimi
nalul Chombe. Nu este de a- 
ceea de mirare că șeful sepa
ratiștilor katanghezi acționea
ză în continuare fără nici o 
restricție. Miercuri între Chom
be și noul reprezentant al 
O.N.U. în Katanga, guatemale
zul Roice Benneth, a avut loc 
o convorbire „cordială"

După această întilnire, „gu
vernul" katanghez a ținut o 
ședință specială. Oficial s-a a- 
nunțat că au fost dezbătute 
probleme financiare, dar toți 
observatorii afirmă că, de fapt, 
a fost discutat proiectul auto
rităților O.N.U. de a crea o 
forță militară comună din 
care să facă parte trupe ale lui

Goa, Daman șl Diu — au fost eliberate; astăzi în aceste foste colonii portugheze flutură cu mîndrie steagul indian. Popoarele țărilor socialiste, printre care și poporul nostru, precum și popoarele țărilor afro-asiatice independente, au împărtășit bucuria acestei victorii a poporului indian.In domeniul relațiilor internaționale, India promovează o politică bazată pe principiile coexistenței pașnice. India se pronunță împotriva politicii „de pe poziții de forță" a blocurilor imperialiste de inspirație americană de tipul S.E.A.T.O., C.E.N.T.O. etc. Guvernul indian sprijină propunerile istorice ale Uniunii Sovietice cu privire la dezarmarea generală și totală, la lichidarea grabnică și definitivă a colonialismului.Colaborarea Indiei cu Uniunea Sovietică, cu celelalte țări socialiste printre care și țara noastră, se întărește necontenit, an de an.Deși R. P. Romînă și India se află situate la multe mii de kilometri distanță una de cealaltă, popoarele romîn și indian își nutresc reciproc sentimente de caldă simpatie și prietenie. între R. P. Romînă și Republica India s-au statornicit și se dezvoltă continuu relații de colaborare prietenească. Un rol important în întărirea colaborării romîno- indiene l-au avut vizitele reciproce ale oamenilor de stat din cele două țări, acordurile

de mobutiști
Iar crac al Republicii conțispecial care să cuprindă acuzații împotriva lui Gizenga fi nici un mandat legal de arestare, a declarat Gbenye ziariștilor, menținerea acestuia în tabăra „Binza" este ilegală.Opinia publică din Leopoldville este profund indignată de tratamentul samavolnic aplicat lui Gizenga. La 25 ianuarie în fața reședinței O.N.U. de la Leopoldville s-a a- dunat un mare grup de congolezi care purtau panouri cu inscripția „Trăiască Gizenga!% și scandau lozinci patriotice.Un rol rușinos în predarea lui Gizenga în mîinile parașu- tiștilor lui Mobutu îl dețin unele oficialități ale O.N.U. în Congo.în legătură cu aceasta șeful reprezentanței diplomatice a Congoului în R.A.U., Pierre Mulele, a declarat că opinia publică congoleză și internațională „așteaptă un răspuns la întrebarea de ce nu-și îndeplinește O.N.U. obligațiile sale, de ce contribuie la înfăptuirea uneia din cele mai o- dioase crime din perioada postbelică".

Mobutu și Chombe, meniți să 
întreprindă operațiuni militare 
împotriva detașamentelor ar
matei naționale congoleze care 
continuă cu consecvență lupta 
împotriva separatiștilor în nor
dul Katangei.

pp xcurtTTXTW'ii Pp scurtPRAGA. — După cum anunță agenția CETERA, secretariatul Uniunii Internaționale a Studenților — U.I.S. — a dat publicității o declarație în legătură cu conferința de la Punta del Este.In declarație U.I.S. cheamă toate organizațiile studențești din lume să întărească solidaritatea cu studenții și poporul Cubei.BUDAPESTA. — La Budapesta au început lucrările celei de-a XX-a sesiuni a Comisiei Dunării. La sesiune participă reprezentanți ai țărilor dunărene — Uniunea Sovietică, Romînia, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, Cehoslovacia șl Austria. Ca observatori participă reprezentanți ai administrației căilor ferate și Ministerului Transporturilor al R. F. Germane. Sesiunea va discuta probleme în legătură cu îmbunătățirea navigației pe Dunăre. Lucrările Comisiei vor dura pină la 6 februarie.

PRAGA. — După cum a- nunță Ceteka, la 24 ianuarie s-a deschis la Praga ședința Comitetului de lucru al Organizației internaționale pentru filme de desen animat. La ședință participă regizori din U.R.S.S., Romînia, Canada, Anglia, Franța, S.U.A., Iugoslavia, Polonia și Italia. Din partea R. P. Romine participă regizorul Ion Popescu-Gopo.CANBERRA. — La 23 ianuarie la Sydney a sosit contraamiralul american James. După cum s-a anunțat oficial ia Canberra, James va purta timp de două zile tratative cu ofițeri superiori ai flotei maritime militare australiene cu privire la livrările de echipament militar american pentru flota australiană. Printre altele, va fi discutată în mod special problema construirii în Statele Unite a două contrator- piloare, înzestrate cu arma rachetă pentru flota maritimă militară australiană.

iate între țările noastre.Poporul romîn este bucuros că în cadrul acestor relații poate contribui la dezvoltarea indusțriei petrolifere din India. După cum s-a anunțat, în prima zi a acestui an a fost pusă în funcțiune la Gauhati, prima rafinărie din sectorul de stat al Republicii India, rafinărie proiectată și utilată în întregime de către țara noastră pe baza acordului încheiat între guvernele romîn și indian. La ceremonia intrării în producție a acestei rafinării au participat înalte oficialități de stat indiene, în frunte cu primul ministru Jawaharlal Nehru. In cuvîntul lor ele și-au exprimat recunoștința față de R. P. Romînă pentru ajutorul dezinteresat acordat Indiei în dezvoltarea industriei sale petrolifere. Intr-un amplu articol consacrat acestui eveniment, revista „DELHI TIMES" a scris printre altele: „Romînia a contribuit în mod concret la consolidarea economiei Indiei. Prima instalație de forare care a intrat în funcțiune în sectorul de stat la Jwalamukhi a fost fabricată in Romînia șl a Intrat în funcțiune cu ajutorul experților romîni. Cele mal recente tipuri de sonde romî- nești funcționează de mult la Cambel și Jwalamukhi. Romînia a contribuit la crearea șl dezvoltarea industriei petroliere a statului indian, pentru rafinarea țițeiului, prin exportarea și montarea tuturor Instalațiilor rafinăriei de la Gauhati. Acolo unde acum cîțiva ani nu erau decît niște coline pustii, lucesc astăzi în soare instalațiile rafinăriei care constituie un strălucit exemplu al colaborării și prieteniei romîno-Indiene. Aceasta insă nu este totul. Trebuie să știm că inginerii și tehnicienii romîni au sosit în India pentru a ajuta Ia montarea șl Instalarea utilajului rafinăriei de la Gauhati, precum și a instalațiilor de prospectare și forare, unde au instruit pe loc experți indieni și au ajutat la calificarea muncitorilor indieni dovedind șl in acest mod simpatia pe care o nutresc față de poporul indian".Poporul nostru își exprimă satisfacția față de rezultatele colaborării romîno-indiene de pînă acum. El încredințează poporul indian că își va a- duce și pe viitor contribuția sa la consolidarea și dezvoltarea și mai departe a relațiilor de prietenie dintre cele două țări. Colaborarea ro- mîno-indiană oglindește politica țării noastre bazată pe principiile coexistenței pașnice între state cu ortnduiri sociale diferite.Cu prilejul lărbătorii naționale a Indiei, tineretul romîn, alături de întregul nostru popor, urează sincer poporului indian să consolideze și să dezvolte realizările dobîndite, să obțină noi succese tn lupta pentru înflorirea și prosperitatea patriei sale, pentru triumfal păcii șl al colaborării internaționale.
Poporul Indonezian 
nu poate fi îperiat 

cu flota a 7-a 
americană IDJACARTA 25 (Agerpres). — După cum s-a anunțat cunoscuta revistă reacționară a- mericană „Life" a publicat recent un articol în care propune flotei a 7-a a S.U.A. dislocata în Oceanul Pacific să treacă la acțiune în sprijinul colonialiștilor olandezi.Condamnînd incitarea la intervenție a flotei S.U.A. împotriva Indoneziei, ziarul „Be* rita Indonesia" scrie că articolul apărut în „Life” demonstrează din nou fățărnicia declarațiilor multor oficialități americane, potrivit cărora Statele Unite ar dori eliberarea tuturor teritoriilor aflate sub jugul colonial. „Poporul indonezian, scrie ziarul „Berita Indonesia", nu poate fi înspăi- mîntat cu flota a 7-a americană. Forțele reacționare au mai folosit această flotă pentru a intimida poporul indonezian care luptă pentru reali- pirea unul teritoriu (Irianul de vest) care-i aparține de drept". Ziarul „Berita Indonesia" arată că poporul indonezian este gata oricînd să-și a- pere drepturile legitime și să alunge dușmanii de pe propriul teritoriu, fără a se speria de amenințarea flotei americane din Pacific.


