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Muncitor
LDuminică 6 ianuarie 1963

lu-

cîntece de masă

Laboratoarele ca și sălile bibliotecii sînt foarte solicitate fn aceste 
zile premergătoare sesiunii de examene. In fotografia noastră îi 
vedeți pe studenții Drăgănoiu Ni colas șl Șerban Viorica din anul 
j al Facultății de mecanică a Institutului polilehnic-București 

crînd în laboratorul da chimie generală.
Foto : O. PLECAM

Toate drumurile duc
la căminul cultural
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n ultimele săptă
mîni, Comitetul ra
ional U.T.M. Tul
cea, traducînd în 
viață indicațiile co
mitetului raional 
de partid, a luat,

împreună cu comitetul pentru 
cultură și artă și consiliul agri
col, un șir de măsuri menite să 
contribuie la intensificarea 
muncii politice de educație în 
rîndul tineretului de la sate în 
perioada lunilor de iarnă.

Alături de învățămîntul poli
tic U.T.M. — unul din cele mai 
Importante mijloace de formare 
a conștiinței socialiste a tine
rilor de la sate și căruia 1 se 
acordă întreaga atenție — co
mitetul raional U.T.M. acordă 
o deosebită atenție bunel pre
gătiri șl ținerii cu regularitate 
a informărilor politice.

Iată una dintre măsurile lua
te în această privință. Doi 
activiști ai comitetului raional 
U.T.M. au fost trimiși, _ pe 
o perioadă mai îndelungată, la 
Niculițel, una din marile gos
podării colective (aci își des
fășoară activitatea 12 organi
zații U.T.M. de brigadă) să aju
te comitetul U.T.M. în pregăti- 
tirea și ținerea informărilor 
politice în fața tineretului. La 
Niculițel s-a constituit pe lingă 
comitetul U.T.M. un grup de 7 
tovarăși cu sarcina de a sa 
ocupa de pregătirea și prezen
tarea informării politice în 
toate organizațiile U.T.M. de 
brigadă. în acest colectiv au 
fost antrenați să lucreze profe
sori și ingineri din comuna. 
Membrii colectivului au ținut 
informări politice la toate adu
nările generale U.T.M. din a- 
ceastă perioadă, și cu prilejul

secretarilor se va discuta pe 
larg și despre acest lucru.

In atenția comitetului raional 
U.T.M. a stat în această pe
rioadă și problema participării 
tinerilor la învățămîntul agro
zootehnic de trei ani. Alături 
de vîrstnici sînt înscriși și 
frecventează cursurile diferite
lor cercuri 526 de tineri colec
tiviști. Organizațiile U.T.M. au 
fost ajutate să desemneze în

comitet sau în birou un tovarăș 
care să se ocupe special de 
participarea și pregătirea tine
rilor la cursurile agrozootehni
ce. In cîteva organizații s-au 
născut initiative care sînt ex
tinse acum în întregul raion. 
La G.A.C. Isaccea, Frecăței, 
Beștepe, utemiștii au luat obi
ceiul ca lunar, în adunarea ge
nerală, să discute despre frec
venta tinerilor la cursuri, des
pre felul cum învață aceștia și 
au hotărît să stabilească 3—4 
tineri pentru fiecare săptămînă 
din luna 
ajute pe

noștințelor predate în aceste 
cercuri și pentru însușirea ști
inței agrozootehnice în gene
ral, din inițiativa comitetului 
raional de partid, comitetul ra
ional U.T.M., împreună cu con
siliul agricol au organizat un 
concurs intitulat „Cîștigă, cine 
cunoaște agrotehnică". Con
cursul are la bază întrebări 
din cadrul lecțiilor predate a- 
cum la cursurile agrozootehni
ce. Concursul are două sisteme 
de clasificare și de premiere :
1) cele mai bune răspunsuri i
2) cel mai mare număr de parti- 
cipanți în fiecare organizație 
de bază U.T.M.

Prima fază a concursului se 
desfășoară în organizațiile 
U.T.M. de brigadă j participan- 
ții răspund în scris la întrebă
rile puse. Cea de-a doua fază 
se va desfășura pe gospodării, 
la căminele culturale t răspun
surile se vor da verbal în fața 
publicului. Sînt prevăzute, de 
asemenea, faze intercomunale 

și raionale.
Concursul „Cîștigă, cine cu- 

ndaște agrotehnică", nu este 
singurul care adună în aceste 
săptămîni la căminele cultura
le, în fata juriilor, sute de ti
neri colectiviști într-o pasio
nantă întrecere pentru însuși
rea comorilor științei. In întîm- 
pinarea aniversării republicii, 
în raionul Tulcea s-a desfășu
rat, organizată de comitetul ra
ional U.T.M. și comitetul pen
tru cultură și artă, prima șta
fetă culturală a iernii. Ștafeta 
culturală este continuată în 
prezent cu un concurs pentru

cînieia
tineretului

• Pregătirea organelor 
U.T.M. nou alese, prilej 
pentru un larg schimb de 
experiență.

— Din experiența Comi
tetului raional U.T.M. Te
cuci.

— Cineclubul constructo
rilor de tractoare.

multor manifestări organizate

următoare, care să-i 
lectorii cursurilor a-

gan Ce
• Noi realizări în biolo

gia celulară.
• Spartachiada de iarnă 

a tineretului.
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soluția : neutralizarea țițeiului 
înainte de a intra în instalații
le D.A. In urma aplicării pro
punerii 
datorită 
rări de 
de ulei) 
rafinărie.

în locurile unde se făceau 
blindări și dezblindări. conduc
tele erau prevăzute cu ventile 
simple. Ori de cite ori se exe-

lor, secția de ulei, 
importantelor recupe- 
produse (900 de tone 
a devenit fruntașă pe

tentă tinerii au propus schim
barea unor tuburi din interio
rul condensatoarelor. Soluția 
lor a fost de un real folos. Cu 
această ocazie au fost retubate 
instalațiile schimbătoarelor de 
căldură peste tot unde se do
vediseră a fi corodate. Iar re
zultatele nu au întîrziat să se 
arate. Calitatea produselor pe
troliere a crescut cu peste 20 
la sută față

Dintr-o tonă de țiței 
mai multe produse

afinăria Ploiești 
realizează o gamă 
variată de produse 
petroliere. In anul 
care a trecut un 
accent deosebit a 
fost acordat îmbu

nătățirii calității produselor și 
reducerii prețului lor de cost. 
Sub conducerea și îndrumarea 
comitetului de partid, mobili
zați de organizațiile U.T.M., 
tinerii au acti
vat neobosit 
pentru ca la lo
cul lor de mun
că să sa res
pecte în per
manență regi
mul tehnologic 
stabilit, para
metrii de func
ționare a instalațiilor, rețetele 
de fabricație.

Secțiile de distilație atmos
ferică și în vid ocupă un loc 
important în producția rafină
riei. De aici pleacă majorita
tea Semifabricatelor spre sec
țiile de rafinare, iar apoi în 
depozite. Păcura obținută în 
instalațiile de distilare atmos
ferică conținea însă un procent 
ridicat de compuși nedoriți (ră
șini, asfalturi etc.). Eliminarea 
acestora presupune operații în 
plus ; redistilare, rafinare și 
neutralizare. Evident că în- 
tr-un asemenea caz, consumu-' 
rile specifice de materiale chi
mice, energie electrică, abur 
etc. erau mari, și grevau pre
țul de cost. Aici a intervenit 
spiritul creator al colectivului 
nostru. Un grup de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, după 
mai multe experiența a găsit

cutau operațiile amintite, din 
conducte se scurgeau în sol, 
fără posibilitate de recuperare, 
unele cantități de produse. 
Muncitorii și tehnicienii au 
propus montarea pe aceste 
conducte a două ventile. In 
acest fel pierderile se reduc la 
zero.

M-am oprit mai mult asu
pra acestei probleme deoarece 
este cunoscut că recuperările 
de țiței influențează prețul de 
cost al produselor. Iată un 
fapt: cazul instalațiilor de 
distilație primară și de dez- 
benzinare. Instalațiile conden
satorilor și schimbătoarelor de 
căldură de la distilația prima
ră și de la dezbenzinare fiind 
plasate în interior, nu se pot 
controla decît la perioade 
lungL După o cercetare mal a-
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la căminul cultural cu tinere
tul. Acum Comitetul raional 
U.T.M. Tulcea se preocupă de 
generalizarea experienței de 

Niculițel. La o viitoare zi ala
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grozootehnice. Aceștia se 
grijesc de încălzirea sălilor de 
curs, de curățenie, pregătesc 
planșele și materialul de
monstrativ de care lectorul ara 
nevoie la expunere.

Pentru a stimula preocuparea 
tinerilor pentru însușirea cu-

învățarea de
și revoluționare. Concursul se 
află acum la prima fază — în
vățarea cîntecelor. în prima 
jumătate a lunii februarie, or
ganizațiile U.T.M. 
vor prezenta în

(Continuare în

La invățămîntul agrozootehnic

Lecții „pe

în-

nt predat pînă în 
prezent 12 lecții. 
Colectiviștii frecven
tează cu regulari
tate cursurile, dove
desc o adevărată 
pasiune pentru

sușirea științei agricole.
Din experiența pe care 

acumulat-o pînă acum îmi i 
seama că buna desfășurare 
învățămîntului 
depinde într-o mare măsură și 
de lector; de metoda lui de preda
re, de felul în care știe să se 
facă înțeles de cursanți, de fe
lul în care și-i apropie. Iată de 
ce, înainte de predarea fiecărei 
lecții, eu mă pregătesc temeinic 
acasă, iar pentru exemplificarea 
celor expuse teoretic 
gătesc exemple din 
noastră colectivă ori 
dăriile fruntașe din 
In ceea ce privește 
mă folosesc desigur și de terme
nii de specialitate, științifici, 
dar niciodată nu las asemenea 
termeni neexplicați pe înțelesul 
tuturor. Lucrurile acestea, mă
runte în aparență, își au impor
tanța lor în înțelegerea cît mai 
profundă de către colectiviști a 
celor predate. Să dau un exem
plu în acest sens. După ce am 
predat lecția „Formarea solului 
și tipurile de sol", în care tre
cusem mai repede peste unii 
termeni științifici fără a-i ex-

am 
dau

l a
agrozootehnic

îmi pre- 
gospodăria 
din gospo- 
apropiere, 

expunerea.

plica îndeajuns, am făcut o fi
xare a cunoștințelor prin între
bări recapitulative. Am obser
vat cu această ocazie că unii 
colectiviști înțeleseseră bine cele 
explicate. Alții însă, foloseau 
termenii respectivi, dar cu sens 
greșit. Se vedea dintr-odată că 
nu reușisem să le fac clare anu
mite noțiuni pentru că nu insis
tasem asupra explicării lor. 
revenit, desigur, imediat cu 
plicațiile necesare, dar de 
am tras și o învățătură: 
fiecare lecție — mi-am zis 
voi explica totul cît mai limpede, 
cît mai pe înțeles și cu cît mai 
multe planșe și material de
monstrativ".

Am luat imediat și măsurile 
necesare pentru îmbunătățirea 
predării lecțiilor. Micul labora
tor, întocmit împreună cu colec
tiviștii în vara trecută și în care 
sînt multe mostre de plante, de 
sol etc. a fost mutat în sala de 
cursuri. Pentru lecția imediat 
următoare — „Planificarea și 
organizarea muncii în G.A.C." 
— am alcătuit, pe baza studierii 
planului de producție al gospo
dăriei colective, planșe și grafi
ce reprezentative. Am adus de 
la școala hortiviticolă din loca
litate o hartă cu răspîndirea so
lurilor precum, și alte planșe. 
Sînt multe planșe și multe gra
fice necesare pentru ilustrarea 
lecțiilor la invățămîntul agro
zootehnic. In alcătuirea lor eu

Brigăzile științifice

de brigadă 
cadrul unei

I. ȘERBU
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viu”

Am 
ex- 
aici 
„la

apelez de multe ori la ajutorul 
tinerilor colectiviști.

Tot
seama 
racter 
bine, 
din lecțiile pe care le predau să 
aibă un caracter practic. De pil
dă, la lecția „Normativele de 
lucru în gospodăria colectivă", 
colectiviștii au calculat ei înșiși 
diferite 
exemple 
dărie.

Pentru 
vorbește 
nilor. de 
atractivă 
am luat hotărîrea s-o facem 
cadrul Stațiunii de mașini 
tractoare din Huși. Aici, pe lin
gă demonstrațiile practice, co
lectiviștii vor asculta și explica
țiile unor mecanizatori fruntași 
în această privință. Am mai ho
tărît, de asemenea, ca unele lec
ții, cum ar fi aceea care se re
feră la „luarea probelor de 
profil" să le facem la cîmp, 
pe loturile gospodăriei colective, 
pentru a avea o legătură cît mai 
strînsă cu realitatea din gospo
dăria noastră colectivă.

Caracterul de lucru al fiecă
rei lecții, strînsa legătură cu 
practica agricolă din gospodăria 
colectivă este o cale sigură spre 
însușirea științei agricole.

TAMARA TEODORESCU 
inginer agronom la G.A.C. Huși

din experiență mi-am dat 
că lecțiile practice cu ca
de lucru se însușesc mai 
Am hotărî deci ca unele

răspund colectiviștilor
Brigăzile științifice 

organizate de comite
tele regionale pen'ru 
cultură și artă au tă
cut în ultima lună a- 
proape 1 200 de de
plasări în satele de pe 
întinsul țării, unde 
s-au inlîlnit cu peste 
250 000
Devenifi oaspeți obiș
nuit! ai 
oameni 
cultură, 
diferite 
răspuns 
puse de țăranii mun
citori privind mijloa
cele de întărire eco- 
nomico-organizatorică 
a gospodăriilor agri
cole colective, aplica
rea metodelor ag-o-

de săteni.

colectiviștilor, 
de știință și 

specialiști în 
probleme, au 

întrebărilor

zootehnice înaintate, 
realizările regimului 
nostru, politica internă 
și externă a starului 
romîn, probleme de 
știință, cultură și artă.

La întîlnirile cu cele 
69 de brigăzi științi
fice din regiunea 
București au participai 
în luna decembrie 
peste 21 000 de ță-ani 
colectiviști. In satele 
regiunii lași s-au de
plasat în ultima vre
me 130 de brigăzi 
științifice care s-au in- 
tîlnit la căminele cul
turale cu peste 30 000 
de colectiviști.

Mulți din membrii 
celor 34 brigăzi știin
țifice existente în re

giunea Maramureș, 
cum sînt cele din Si- 
ghet și Lăpuș, folosesc 
pentru ilustrarea răs
punsurilor lor un bo
gat material didactic, 
efectuează in fața să
tenilor diferite expe
riențe științifice și 
demonstrații practice. 
Astfel în satele înău și 
Răzoare, brigada știin
țifică venită din Tg. 
Lăpuș a demonstrai 
prin experiențe cum se 
produce ploaia, a fă
cut proiecții cu dialil- 
me și a prezentat ță
ranilor colectiviști ex
poziția volantă „Ori
ginea și evoluția o- 
mului*'.

(Agerpres)
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L egăturile internaționaleReparațiile

de sarcinile de 
plan și s-a re
cuperat o canti
tate importan
tă de produse 
petroliere.

O interesantă 
realizare care a 
făcut ca pier
derile de pro
duse petroliere 
prin evaporare 

să se reducă cu peste 50 la 
suțjî a constituit-o și instala
rea de ecrane plutitoare în re
zervoarele de benzine cu cifră 
octanică ridicată.

Participanți activi la cele 22 
de cursuri de ridicare a califi
cării profesionale, tinerii au 
învățat să conducă mai bine 
instalațiile, să lupte pentru o 
calitate superioară a produse
lor, pentru realizarea de cît 
mai multe economii. Dezbă- 
tînd aceste probleme în cadrul 
mai multor adunări generale 
de organizație, utemiștii au 
făcut conducerii secțiilor pro
puneri pentru înlăturarea de
ficiențelor constatate. Utemis- 
tul Ion Dragomir, de exemplu, 
împreună cu tovarășul Nico- 
lae Manea, au propus ca 
scurgerile de produse petro
liere de la pompele centrale 
să fie captate. Prin aplicarea 
acestei propuneri se economi
sesc anual 60—70 tone produse 
petroliere. Iar prin aplicarea 
propunerii tînărului inginer 
Ion Nicolae privind înlocuirea 
reductorului de turație de la 
mașina de aburi a cuptorului 
Instalației C.T. 2 (Cracare ter
mică nr. 2) printr-o transmisie

în S. M. T.
Mecanizatorii de la stațiunile de 

mașini și 
București 
peste 57 
tractoare, 
mănătorilor pentru porumb și 
mare parte din celelalte utilaje.

Cei mai harnici din regiune s-au 
dovedit a fi mecanizatorii de la 
S.M.T. din Cuza Vodă, Grivifa și 
Horia care au reparat aproape 80 
la sută din numărul de tractoare. 
Rezultate bune a obținut și co
lectivul stațiunii de tractoare din 
Ulmulef, care a amenajat încă din 
toamnă cîteva remize, mărind ca
pacitatea de reparații, a asigurat 
din timp piesele de schimb, sculele 
și dispozitivele necesare,

tractoare din regiunea 
au reparat pînă acum 

la sută din numărul de 
52 la sută din cei al se-

o

ale radioamatorilor timișoreni
„An Nou fericit, 

prietenie și 
în- 
din 
este 
co-

pace, 
bună înțelegere 
tre toți tinerii 
lume Acesta 
mesajul stației 
lective Ye2kac a ra
dioamatorilor de la 
Casa pionierilor din 
Timișoara, transmis 
de Anul Nou în pe
ste 100 țări din lu
me. Cu același pri
lej, radioamatorii 
timișoreni au re
cepționat urări și 
felicitări de Anul 
Nou de la tineri din 
U. R. S. S., S.U.A.,

Franța, Italia, Bra
zilia, Polonia, Re
publica Arabă "Ye
men, 
etc.
Nou 
lui 
did, fost pionier, azi 
student la Faculta
tea de electroteh
nică din Timișoara, 
i-au fost confirmate 
legături radiofonice 
cu radioamatori din 
150 de țări.

In prezent, 
colectivă de 
amatori din 
șoara deține

Cehoslovacia 
De Anul 

radioamatorii- 
Mircea Can-

stația 
radio- 
Timi- 
peste

10 000 cărți de con
firmare a legături
lor stabilite cu ra
dioamatori din în
treaga lume. Cele 
40 de diplome pri
mite de colectivul 
stației, care numă
ră acum 325 de 
membri — pionieri, 
elevi și studenți —• 
stau mărturie a par. 
ticipării radioama
torilor timișoreni la 
numeroase con
cursuri internațio
nale.

(Agerpres)

Ing. TRAIAN MEHEDINȚU
Rafinăria Ploiești

(Continuare în pag. a Ul-a)

2 700 de

deschise 
Arad și 

marchează 
în

de noi locuințe
în cartierele Dorobanți și Dru- 

înul Taberei din Capitală, s-au 
deschis în aceste zile noi șantiere 
de construcții pe care se vor ri
dica in acest an blocuri de locu
ințe, însumind peste 
apartamente.

Alte șantiere au fost 
recent în orașele Iași, 
Galați. Noile șantiere
începutul unor ample lucrări 
vederea construirii celor 51 000 de 
apartamente planificate a fi date 
In folosința oamehilor muncii in 
acest an.

Ritmul construcțiilor de locuințe 
a înregistrat an de an o creștere 
ascendentă. Acest lucru a făcut 
ca din anul 1951 și pînă tn pre
zent să se construiască un număr 
de apartamente echivalente cu 11 
orașe noi de mărimea Ploieștiului.

(Agerpres)

Pentru
mineri

Studenților Institutului de mine 
din Petroșeni le-a fost dată în fo
losință încă o clădire, cuprinzînd 
20 de săli de cursuri, un amfitea
tru cu 500 de locuri, un cămin stu
dențesc cu 330 de locuri și o serie 
de laboratoare. Noile construcții, 
creează condiții tot mai bune de 
studiu, de lucrări practice și caza
re studenților Institutului.

(Agerpres)

exemplu, să fie cit mai 
și cît mai instructivă 

în 
și

ca lecția în care se

norme pe baza unor 
concrete din gospo-

ut, lui o jc _

de întreținerea mașini- B«7..  -• "

AMINTIRI DIN VACANȚĂ
Foto : AGERPRES ]

[ în acesta hale, aparjinînd Uzi- j 
( nelor constructoare de mașini 1 
! din Reșița, se realizează echi- 1 
f pamentul și motorul pentru Io- j 
f comotivele Diesel-electrice ro-J 
( mînești. Tot ce se lucrează aici ț 
[•poartă pecetea tehnicii celei j 

mai înaintate.
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Scrupul celor 100 de elevi de 
la Școala medie nr. 1 „Ni- 
colae Bălcescu” din Bucu

rești, condus de profesorul Ste~ 
lian Gheorghiu, a fost întâmpinat 
de un viscol puternic imediat ce 
a sosit la Vîrful cu Dor. După 
o scurtă escală, însă, cînd s-au 
format adevărate coloane de al- 
piniști, elevii au pornit mai de
parte, ajungînd la data de 27 de
cembrie la Peștera, unde au stat 
trei zile, după care și" au mutat 
sediul la Padina. Aici au început 
pregătirile pentru revelion. „O~ 
perațiunile” pentru întocmirea 
programului cultural-artistic au 
fost conduse de elevii Alexandru 
Bucur, Cristina Sever și Peter 
Hirch. Au fost scrise scheciuri, concurs „Drumeții veseli' 
epigrame, poezii satirice etc. Pe 
lingă acestea, in noaptea de re-

velion s~au organizat concursuri 
de recitări și de dans și s-au 
urat două plugușoare, until în
tocmit de „cei 100”, iar al doilea 
făcut de un grup format din 
foștii elevi ai școlii, care au ți
nut să sărbătorească venirea nou
lui an împreună cu colegii lor 
mai mici.

Excursii 
Iloroaba, 
concursuri 
întîlnirea cu maestrul sportului 
Emilian Cristea, care a vorbit 
elevilor despre cele două sute 
douăzeci de „expediții” efectua
te în toate peșterile din țară. 
In ultima sec.ră petrecută la 
cabană a fost organizat un 

i” avînd 
ca temă tocmai excursia făcută 
da elevi tn Bucegi,

la Babele, Peștera, 
Bolboci, Zănoaga ; 

de orientare turistică;

Întorși în Capitală în seara 
zilei de 2 ianuarie, turiștii au 
revenit alături de ceilalți colegi 
rămași în București. Chiar de a 
doua zi au avut loc întîlniri cu 
colegii rămași să-și petreacă zi
lele de odihnă în oraș. Primii, 
am văzut ce vor avea de pove
stit. Nici ceilalți nu se vor lăsa 
mai prejos...

Petre Ghițeseu, Mircea Andro- 
nescu sau Ancă Gross vor pove
sti despre lot ce au aflat cu oca
zia participării la „Turul Bucu- 
reștiului" din ziua de 28 decem
brie. Itinerariul, judicios întoc
mit, le-a dat posibilitatea celor 
peste 130 de elevi să-și facă a 
imagine cuprinzătoare asupra 
dezvoltării impetuoase a Capita
lei noastre.

Despre revelionul la care au 
fost invitați elevi di la Școala

medie nr. 21, Școala medie nr. 
24 și Școala medie de arte pla
stice își vor aminti cu multă plă
cere.

Merită subliniat și felul în 
care a fost întocmit programul 
vacanței de către fiecare clasă în 
parte. „Bolnavul închipuit" 
„Apus de soare”, „Hamlet”, „O 
lună de confort” „Micul prinț”, 
„Carmen”, „Siciliana”, „Cezar și 
Cleopatra”, „Sfînta Ioana" — 
iată spectacole la care au fost 
prezenți în fiecare seară între 30 
și 40 de elevi. Au fost organiza
te vizite la Galeriile de Artă ale 
R.P.R., Muzeul Satului, Muzeul 
Armatei, Muzeul de istorie a li
teraturii romîne, Muzeul Tehnic 
etc. Elevii claselor a VIII-a D și 
a VlII-a H le vor întîlni tn tiua 
de Z ianuarie cu muncitorii de la

Uzinele „Tudor Vladimirescu 
de la Fabrica de bere „Grivița”.

Nu au fost neglijate nici întâl
nirile sportive, care au intrat de 
mult în tradiția școlii. Sala de 
sport a găzduit un turneu de 
handbal în 7, la care au luat 
parte toate echipele școlilor din 
raion ; meciuri de volei, cu se
lecționatele Școlilor medii nr. 36 
și 24 ; întîlniri de șah, tenis de 
masă și baschet în compania ele
vilor de la Școala medie nr. 36. 
Cu o asemenea activitate 
mirare că în fiecare zi 
sport și clubul au fost 
de zeci și sute de elevi.

Zilele vacanței sînt pe sfîrșite. 
In tot acest timp însă, elevii 
s-au odihnit, s-au distrat și și-au 
îmbogățit cunoștințele.

Cabane pentru muncitorii forestieri
nu-i de 
sala de 
asaltate

La gurile de exploatare ale în
treprinderilor forestiere din Si- 
ghet, Vișeul de Sus, Borșa și al
tele din regiunea Maramureș au 
fost date în folosință noi caba
ne pentru muncitorii de pădure, 
în prezent, 8 000 de muncitori 
forestieri din această regiune lo- 
cuieso în cabane confortabile, 
dotate cu biblioteci, aparate ds 
radio, truse sanitare.

VALENTIN HOSSU (Agerpres)



CUT€ZATOHII
a redacție a sosit o 
mvitație mai puțin 
obișnuită : „Sîntefi
ugați să luați parte 
la prezentarea filme
lor de scurt metraj 
realizate In anul

1962".
Cine erau ț 

nice invitații l
...O notă apărută în presă în pri

măvara anului 1958 anunța că la 
Uzinele de tractoare dim Brașov, 
din inițiativa organizației U.T.M. a 
luat ființă cineclubul „Cutezătorii” 
—- în scopul răspîndirii culturii ci
nematografice și realizării de filme 
de scurt metraj.

In scurtă vreme de la înființare, 
cineclubul muncitoresc din Brașov 
obține realizări interesante și fre- 
zeșfe interes în întreaga țară, con
stituind un model pentru cineclu- 
buri similare, înființate la Hune
doara, Oțelul Roșu, Onești și în 
alte centre ale țării. Membrii cine
clubului au început să lucreze cu 
multă tragere de inimă, și, parai < 
cu educația cinematografică a ti
nerilor muncitori (făcută în special 
prin conferințe), au început să rea
lizeze și filme de scurt metraj 
(„Un om persecutat", „Amar", 
„Răspîntii de primăvară” — pro
ducții datind din primăvara anului 
1960).

Teme și idei pentru filme au 
găsit din belșug în viața uzinei 
lor, a oamenilor binecunoscuți da 
ei. „Documentarea" o făceau în 
fiecare zi, în procesul obișnui* al 
producției, căci cineamatorii înșiși

autorii acestei laco-

sînf muncitori, tehnicieni, ingineri, 
lată, de pildă, filmul „Răspînfi.i 
de primăvară”. El redă pe peli
culă viafa unui fînăr muncitor in 
anii socialismului. Nimic mai ușor, 
vefi zice, de vreme ce interpretul 
își trăiește de fapt propriile lui 
bucurii și împliniri. Și totuși, n-a 
fost prea ușor. Im fața acestor su
biecte vii, in care eroii și inter- 
prejii sînt chiar oamenii muncii 
din uzină, tinerii cineamafori tre
buiau să găsească mijloace adec
vate de reflectare, era necesar, cu

obicei festivalul daA intrat In 
sfîrfit de an, un interesant și in
structiv bilanț 
cineamafori.

De curînd i-am văzut din 
un asemenea festival.

Ora 18.00, în sala mare 
bului muncitoresc...

Interprejii, realizatorii și 
publicul au emoții. Lumina s-a 
stins brusc, șoaptele au încetat și 
deodată pe ecran apare un chip 
cunoscut, simpatic, care de la în
ceput stirnește rîspl spectatorilor.

al muncii tinerilor

nou la

a clu-

chiar

Cineclubul constructorilor 
de tractoare

alte cuvinte, să capete cunoștințe 
temeinice despre tehnica filmării.

Așa a luat naștere ideea ciclu
lui de conferințe de specialitate, 
„A.B.C. cinematografic”, care se 
bucură de o prezență numeroasă 

din partea muncitorilor uzinei. Ele 
sînt pregătite și expuse de regi
zori cunoscuți ca Gopo, Lucian 
Brafu, Andrei Blaier și alții. După 
asemenea conferințe urmează dis
cuții în care curiozitatea amatoru
lui se împletește cu interesul și 
pasiunea creatorului. Primele fil
mări, apoi altele și altele... Și, din 
toate, tinerii creatori învățau, fie
care cadru filmat devenind apoi 
obiect de studiu atent în vederea 
perfecționării viitoarelor filmări.

Ingenios de realizatori care, cu 
ajutorul unui membru al bri
găzii artistice de 

numeroase 
multiple formații 
amatori 
uzinei’’,

agitație pre- 
exterioare 

ar- 
ale uzinei 
realizat în

elan și rezolvate într-o 
tonică, optimistă, aduc

PRIVI
hipul moral al tinere
lului nostru nou, for
mează o preocupate 
constantă în opera 
pictorului M. H. Ma
xy în ultimii ani. 
Scenele de muncă, 
totdeauna dinamice,

zinfă în 
bine alese 
fisfice de 
(„Tinerețea 
culori — imagine și regie — de 
dispecerul E. Voiculescu și colabo
ratorii S. Săpunaru, V. Băcilă, I. 
Gh. Radu, Alex, Gherase și alfi 
muncitori din uzină).

Văzînd filmele lor, cotnsta.fi un 
lucru deosebit de semnificativ : 
imaginea cinematografică este sub
ordonată ideii generale a filmului, 
nici un detaliu nu ocolește pro
blematica dezbătută. Așa se ex
plică și numărul foarte mare al 
participanților la discutarea în co
lectiv, cu 
secție a i 
fii. în i 
în viața 
mult un | 
țifori/or.

De curînd cercul a fost înzestrat 
cu noi aparate de bună calitate.

Continuîncr entuziasta lor muncă 
de creație, tinerii muncitori cine- 
șlubiști din Brașov vor realiza 
șcurf metraje artistice din ce in ce 
mai bune, documentare care să 
contribuie eficient la rezolvarea 
sarcinilor de producție. Aceste 
obiective însemnate cer din partea 
lor sporirea exigențelor artistice 
ca și continuarea unor acțiuni in
structive (de ce s-au rărit, de 
pildă, conferințele și manifestările 
destinate formării culturii cinemato
grafice a membrilor cineclubului și 
a muncitorilor atrași de această 
artă ?) care să răspundă adecvat 
gustului estetic ridicat al muncito
rilor.

pune de 
tonalitate 
tn fala privitorului trupuri călite 
și pline de forță, Polivalența tină- 
rului muncilor din zilele noastre i-a 
sugerat pictorului si o formulă in
teresantă și foarte originală. El a 
văzu/ o zidăriță muncind, învățînd 
și făcind sport. Pictorul imaginează 
deci un triplu portret : pe aceeași 
pînză, același personaj este repre
zentat de trei ori, Rezolvarea nu 
este artificială, fiindcă între cele 
trei aspecte există o legătură, ele 
se completează organic pentru a 
se închega intr-un portret complex 
al acestei fete robuste — muncitoa
re, destoinică, pasionată de învă
țătură și făcind cu ardoare sport. 
Și în toate cele trei cazuri tînăra 
păstrează o atitudine plină de 
demnitate și siguranță, care pare 
sa vorbească despre conștiința 
Înaintată a tinerilor constructori.

Triplul portret este așezat in
tr-un peisaj de blocuri în con
strucție. Șantierul unde lucrează 
zidăriță, eroina pictorului, este 
sugerat cu rezervă, el creează nu
mai atmosfera generală a activi
tății constructive în care este in
tegrată fata. Și, deși element aju
tător, ca o explicație, peisajul este 
foarte frumos. Silueta zveltă a

i muncitorii din fiecare 
uzinei, a fiecărei produc- 
acest fel filmul pătrunde 
uzinei, devine tot mai 

prieten obișnuit al mun-
Este timarul montor Grigora Vereș. 
Poyestea simplă, inteligent con
struită a filmuLui ,,Adresa pierdută" 
este un pretext amuzant prin care 
realizatorii, timp de aproape 30 
de minute, ne prezintă marile 
cvartaluri de locuințe moderne ale 
Brașovului de azi.

Un grup de pionieri, invitînd în 
mijlocul lor un muncitor fruntaș de 

. la Uzina „Tractorul", face cunoș
tință, prin povestirile acestuia, cu 
viața de ieri și de azi a uzinei și 
a muncitorilor ei.

„Amintiri" 
mijloace 
care a 
șov în decursul 
viața plină de mizerie a muncito
rilor sub vechiul regim, la bucuria 
muncii în anii socialismului.

Imagini splendide, cu unele ca
dre invidiate și de profesioniști, se 
perindă prin fața ochilor încînțati 
ai spectatorilor. Pretextul sosirii 
unui reporter în uzină este folosit

este o ilustrare cu 
simple, a etapelor prin 

trecut uzine din Bra- 
anilor : de la

laboranta Cătălină Costea acti- 
Casej de cultură a tineretului din 
Decembrie.

tng. proiectant Carol Șerban și 
vează în cadrul cercului foto al 

raionul 30

Proî.dr.GimranK, 
membru 

corespondent 
ol Academiei 

de științe 
a ILR.S.S., despre:

unoașterea esenței 
fenomenelor vieții 

, este strins legată de 
studierea amănun
țită a structurii ce
lulei vii. tn acest 
domeniu, oamenii 

de știință au avut surprize uimi
toare, descoperind în anii din 
urmă, o serie de aspecte noi din 
ai-tivitateu „celui mai simplu" 
sistem viu — celula,

Aceste descoperiri au fost po
sibile grație folosirii metodelor 
fizicii moderne. Pentru obținerea 
unor fotografii electromicrosco- 
pice se folosesc, de pildă, secți
uni din țesutul viu, mai subțiri 
decît a suta mia parte dintr'un 
milimetru. Ele sint transparente 
pentru fasciculul care formează 
imaginea în microscopul electro
nic.

Analizele biochimice au arătat 
că tn compoziția celulei intri

GEO SAIZESGU 
regizor de film

peste o sută de. mii de diverse 
substanțe chimice. Puține depo
zite de reactivi chimici posedă 
un „sortiment" atît de vast de 
diferite substanțe, ca celula mi
croscopică, Dar celula nu este 
un simplu depozit. Substanțele pe 
care le conține se află în per
manentă mișcare, participă la 
sute de reacții chimice, se reîir 
noiesc continuu, se descompun și 
se creează din nou. Toate aceste 
procese chimice care cu un cu- 
vînt sint denumite „metabolism", 
sînt mult mai complicate decît 
orice întreprindere chimică au
tomatizată.

„Dar — subliniază profesorul 
Gleb Frank — cel mai important 
este faptul că în celulă toate 
procesele metabolice sș desfă
șoară mult mai rapid decît se 
presupunea în trecut. Metoda 
atomilor marcați ne-a permis să 
observăm un adevărat „vîrtej” 
chimic al proceselor metabolice, 
care stau la baza vieții”.

In ce privește structura celu
lei, au fost descoperite în iute-

Aspect de la carnavalul pionierilor din orașul Ploiești. Penfru a-și arăta veselia care .l-a însuflețit 
de-a lungul întregii serbări desfășurate la Palatul culturii, micii școlari au dat pentru un moment 

măștile la o parte- Și chiar în clipa aceea i-a surprins..,
Fotoreporterul I. VERMONT

in vizită la

CU cîteva zile în urmă, bri
gada artistică de agitație 
formată din studenți ai a' 

nului II de Ia Facultatea de fi
zică și chimie a Institutului pe. 
dagogic de 3 ani din București, 
a fost oaspetele colectiviștilor 
din AsarvAga, unde in timpul 
verii studenții au efectuat muncă 
patriotică timp de două săptă- 
mini la gospodăria de stat.

Reintîlnirea a adus bucurii atit 
colectiviștilor, cit și artiștilor a" 
maiori. Studenții au prezentat la

colectiviști
căminul cultural un variat pro
gram. artistic, compus din coruri, 
recitări, scenete, cintece din fol
clorul nou. Programul prezentat 
a cuprins aspecte din viața și 
munca țăranilor colectiviști, pre
cum și din viața studenților.

O contribuție de seamă la rea
lizarea și pregătirea programului 
au adus-o studenții ■: Schidu Ta" 
tignaUia, Dobrescu Florian, 
Constantinescu Gabriel, Ștefan 
Constantin și alții.

Înainte și după programul ar-

tistic, studenții au făcut vizite la 
locuințele colectiviștilor, au pur
tat discuții cu ei despre viața 
nouă a satului colectivizat fi des
pre munca în gospodărie.

în planul de activități al orga
nizației U.T.M. fi al asociației 
studenților din institutul nostru 
sînt prevăzute fi în viitor ase
menea activități.

ION ȘTEFAN 
GH. VN OPREAM' 

studenți

Noi realizări
biologia celulara

rioritl ei adevărate „uzine chimi
ce” originale. Astfel sînt mito- 
condriile, granule minuscule care 
reprezintă sistemele energetice 
ale organismului, sintetizînd sub
stanțe care în mușchi, de exem 
piu, asigură transformarea ener-

giei chimice în energie mecanică.
La nivelul celulei, a fost scos 

la iveală și un „sistem circula
tor” submicroscopic pe care bio
logii nici nul bănuiau în trecut.

„Mișcarea substanțelor din ce
lulă — scrie G. Frank — nu 
este nici ea o simplă deplasare 
datorită cureuților protoplasuiați,

ci sistemul submicroscopie de 
canalicule (ce nu putea fi obser
vat pînă acum) nucleul, mito" 
condriile și celelalte structuri 
conduc în mod dirijat substan
țele deschizîud și închizînd ca" 
ualiculele corespunzătoare”.

Studiile biofizice din ultimii 
ani au elucidat și alte probleme 
pasionante ale biologiei celulare. 
Se știe, de pildă, că propagarea 
impulsului nervos prin fibra ner
voasă, care poate fi înregistrată 
sub formă de semnal electric, nu 
are nimic comun cu propagarea 
curentului electric prin cablu. 
Esența acestui fenomen a fost 
însă clarificată abia recent. Cu 
ajutorul indicatorilor marcați, 
care permit urmărirea unor can
tități infime de substanțe care 
se deplasează, s~a arătat că în 
clipa apariției impulsului nervos 
se produce o descărcare a unui 
„element electrolitic”.

Fenomenul se produce, printre 
altele, datorită ieșirii instantanee 
din fibra nervoasă a unei mici 
cantități de ioni de potasiu, pe

Eclipsă

Un disc negru acoperă com
plet soarele. începe o 
eclipsă totală. Se distinge 

bine cîmpul roșu din jurul soare
lui și, începînd din marginea dis
cului negru, se văd protuberantele 
solare. Două dintre protuberante 
sînt foarte alungite, mareînd reac
ții deosebite ce au loc pe supra
fața astrului.

Putem observa în voie acest 
fenomen deoarece discul negru se 
menține exact peste discul solar. 
Aceste observații s-au făcut în- 
fr-una din zilele lunii octombrie 
ale anului trecut. Este vorba de o 
eclipsă nouă, neprevăzută de astro
nomi ? Am ridicat privirea la ocu
larul aparatului și ne-a înfîmpinat 
soarele de toamnă care strălucește 
viu, puternic. Nici vorbă de eclipsă. 
Ne aflăm la Observatorul astrono
mic popular din București și 
eclipsa descrisă mai sus este reali
zată într-un aparat special denu
mii coronograf,

de soare în... laborator
Pînă nu de mult, observatorul 

nu avea acest aparat. Colaborato
rii științifici salariaji ai observato
rului, împreună cu colaboratorii 
voluntari, au realizat o construc
ție proprie a acestui aparat. Este 
vorba de un sistem de lentile 
(I.O.R- a ajutat observatorul con
fecționând lentilele) și un con de 
oțel, care, aranjate intr-un anumit 
fel, permit să se studieze doar su- 
prafafa ce se află dincolo de cer-

automat 
asupra 

tn mod 
ie află

cui de foc al soarelui. Acest apa
rat fiind montat pe trepiedul lune
tei, care se orientează 
după soare, observațiile 
eclipsei se pot efectua 
continuu cît timp soarele 
pe cer neacoperit de nori, Crea-

rea acestui nou aparat este foarte 
strins legată de dezvoltarea în mod 
continuu a activității observatoru
lui. In prezent aici activează în a- 
fara celor patru colaboratori șala- 
riați, 50 colaboratori voluntari — în 
majoritatea lor tineri elevi, stu- 
denți și muncitori.

Coronograful, realizat cu mij
loace ieftine, a stîrnit curiozitaiea 
și multor astronomi amatori de 
peste hotare. In prezent documen
tația coronografului a fost cerută 
de Asociația Unională de Astrono
mie și Geodezie a U.R-S.S. penfru 
a fi publicată în Buletinul asocia
ției și astfel folosită de astronomii 
amatori.

Alături de celelalte aparate cu 
care este înzestrat observatorul, 
coronograful ajută ia dezvoltarea 
cercetărilor, la îmbogățirea cuno
ștințelor tinerilor astronomi ama
tori cu noi informații despre si
stemul nostru solar, despre Uni
vers. C. V.

M. H. Maxy: 
Triplul portret 

al unei zidărițe 
unui bloc turn, pe un cer de an 
albastru proaspăt, repetă ținuta 
sobră și tinerească a zidăriței.

Atenția principală se strings a- 
supra celor trei figuri din primul 
plan, în centru, definind astfel 
profesiunea fetei și principala ei 
preocupare, este un portret ce o 
înfățișează în muncă. Îmbrăcată 
în haina de lucru are în mină 
mistria. Poziția liberă, siguranța 
mîinii și privirea ageră te fac să 
Înțelegi frumusețea integrității de 
caracter.

Imaginea se repetă de două ori. 
La stingă, sportiva susținînd o 
minge rezemată de șold se pre
gătește să reia jocul. Trupul ro
bust, bine proporționat, dă imagi
nea sănătății și vigoarei. Aceas
tă participare entuziastă la joc 
dezvăluie o trăsătură foarte carac
teristică a tineretului nostru : voia 
sa bună, sănătatea 
răște din bucuria de 
trăi, de a se realiza 
dedicată societății, 
roinei lui Maxy nu 
din dezorientarea, nesiguranța și 
lipsa de preocupări majore a alitor 
tineri r'in Occident. Este o fată 
care șt '} ce vrea : vrea să mun
cească pe șantierele patriei, se de
dică învățăturii și sportului și me
reu păstrează atitudinea de inte
res concentrat și demnitate care 
se citește pe fața sa, în ținuta 
frumoasă și simplă. Chipul munci- 
toarei-eleve vine să completeze 
imaginea. Figurile sînt așezate în 
plină lumină, modelate accentuat, 
sculptate parcă de reflexe puterni
ce. iar îmbinările îndrăznețe de 
culori vii dau tabloului atmosfera 
de tinerească bucurie în fața vieții. 
Cu o servietă în mină, cu părul 
strins de o dungă albă, zidăriță se 
așează seara pe băncile școlii și 
învață probabil cu aceeași pasiu
ne cu care muncește și face sport. 
Există în fața acestei fete, în felul 
cum stă, în privirea concentrată o 
dorință profundă de a fi folosi
toare oamenilor, de a le da locuin
țe bine făcute, de un muncitor cu 
o înaltă cultură. Și tocmai această 
împletire a dăruirii în activitatea 
constructivă cu dorința de a se 
forma ca personalitate multilate
rală, posedînd cultura timpului 
nostru, fac din tînăra pictată de 
Maxy un personaj caracteristic 
tineretului patriei noastre.

care celula îi conține din abun
dență în interior.

Acest proces a fost studiat în 
anii din urmă printi-o metodă 
foarte interesantă. Unele animale 
marine posedă fibre nervoase su
ficient de mari în care s-a putut 
studia „ca într-o eprubetă” trans
miterea impulsului nervos. Din~ 
tr o fibră nervoasă de acest fel, 
cu un diametru de 1 mm, s-a 
putut elimina în întregime conți
nutul (protoplasma) umplindu~se 
jibra cu o soluție de potasiu. 
Acest „tub" umplut cu soluție 
de potasiu a fost capabil să con
ducă impulsurile nervoase ca și o 
fibră normală.

Descifrarea tainelor „motorii" 
lui muscular”, cel mai perfect 
motor cunoscut piuă în prezent, 
este — după părerea lui G. 
Frank — legată tot de cunoaș
terea fenomenelor care au loc în 
mușchi la nivelul celulei.

Profesorul Gleb Frank încheie 
articolul său cu cîteva conside
rații despre mecanismul autore
glării în celula vie, domeniu în 
care se fac abia primele cerce
tări.

Dar fiecare pas înainte în cu
noașterea fenomenelor vieții, a 
biologiei celulare, promite mult 
in lupta pentru sănătatea, lon
gevitatea omului, în lupta pentru 
crearea unor plante și animale 
productive.

morală izvo
rî munci și a 
in activitatea
Imaginea e- 

are nimic
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De curînd, la Teatrul Național din Craiova a avut loc premiera piesei „încotro flăcăule" de Vera Pa

nova, în regia lui Petre Dragu,

Br. E. H.
MARIANA CELAC

7\ e curînd, conducerea Șco- 
! J Hi medii nr. 1 „Nicolae 

Bălcescu" din Craiova a 
organizat -pentru elevii frun
tași la învățătură o excursie 
de patru zile pe Valea Jiului. 
Cei 36 de elevi care au pornit 
în drumeție în aceste zile de 
vacanță își vor aminti multă 
vreme de locurile vizitate. 
Este greu de spus cită satis
facție au avut cînd, după un 
drum lung, au ajuns pe vîrful 
Paring la o altitudine de 
2 075 m.

Seara, la cabana Paring, au 
fost organizate jocuri 
tive, s-a dansat.

Coborînd în orașul 
șeni, excursioniștii au 
Institutul de mine și Uzina, de 
prelucrare a cărbunelui de 
Petrila, discutind îndelung 
muncitorii despre procesul 
prelucrare a cărbunelui.

A fost o excursie frumoasă, 
deosebit de instructivă.

distract

Petro- 
vizitat

la 
cu 
de

MILUȚ VLAD
elev

Pregătirea organelor 1/.LIU. 
nou alese, prilej pentru un larg 

schimb de experiență

■
 întem în a treia 

zi de desfășurare

a cursului de pre
gătire a cadrelor 
U.T.M. nou alese, 
în acest an mal 
mult decît pînă 

acum, accentul principal l-am 
pus pe pregătirea practică a 
cadrelor, pe generalizarea ex
perienței bune a organizațiilor 
de bază U.T.M. Aceasta este 
cu atît maț necesar dacă ținem 
seama că utemiștii au ales în 
organele conducătoare U.T.M. 
multi tovarăși noi, care jiu au 
încă experiența necesară con
ducerii muncii de organizație.

Evident, în cele 4 zile pe 
care le vor petrece la centrul 
de raion, celor 280 de secre
tari U.T.M. pe comună, G.A.C.. 
secretari ai organizațiilor 
U.T.M. de brigadă, nu li se vor 
putea lămuri în amănunțime 
toate problemele muncii de 
organizație. Și nici nu ne-am 
propus lucrul acesta. De a- 
ceea, programul întocmit și 
aprobat de biroul comitetu
lui raional P.M.R., urmărește 
să înarmeze cadrele U.T.M. cu

cele mai importante probleme 
ale muncii de organizație.

Dar, pentru a fi înțeles mai 
bine, să urmărim împreună 
filmul fiecărei zile de pregă
tire.

Vineri 4 ianuarie 1963. 
Cursul a început la ora 10 di
mineața cu un număr de 280 
de tovarăși. S-a audiat expu
nerea : „P.M.R. — conducăto
rul poporului în opera de de- 
săvîrșire a construcției socia
lismului în patria noastră” 
făcută de tovarășul Codru 
Gheorghe, prim-secretar al 
Comitetului raional P.M.R. 
Tecuci,

Pînă la sfîrșitul zilei a ur
mat apoi studiul individual. 
Pe baza recomandărilor Comi
tetului Central al U.T.M., noi 
am stabilit ca în această zi să 
se studieze următoarele docu
mente : Expunerea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ținută la ședința solemnă a 
Marii Adunări Naționale cu 
prilejul celei de-.a 15-a ani
versări a proclamării Repu
blicii Populare Romîne ; Ra
portul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la

sesiunea extraordinară a Marii 
Adunări Naționale cu prilejul 
încheierii colectivizării agri
culturii. De asemenea, au fost 
studiate sarcinile stabilite de 
Plenara C.C. al U.T.M. din 
mai 1962, instrucțiunile C.C. 
al U.T.M, cu privire la creș
terea rîndurilor U.T.M., orga
nizarea evidenței membrilor și 
plata cotizației de membru, 
indicațiile C.C. al U.T.M. pri
vind organizarea învățămîn- 
tului politic U.T.M.

După ce studiul individual 
s-a încheiat, s-au dat răspun
suri la toate problemele ne
clare și s-a organizat eu toți 
participanții la cursul de pre
gătire, seminarizarea tuturor 
instrucțiunilor C.C. al U.T.M. 
studiate.

Seara toți participanții la 
cursul de pregătire au vizio
nat în colectiv un film artis
tic.

Sîmbătă 5 ianuarie 1963. A- 
ceastă zi a fost închinată în 
întregime problemelor muncii 
organizațiilor U.T.M. pentru 
mobilizarea tineretului la în
deplinirea sarciniler de pro
ducție. Ea a început prijj ex

punerea făcută de tovarășul 
Gheorghe Zlate, secretar al 
Comitetului raional P.M.R. 
despre: Sarcinile organiza
țiilor U.T.M. pentru mobiliza
rea tineretului la întărirea 
economico-organizatorică a

Așa, de pildă, tovarășul Nicu 
Dediu — secretarul comitetu
lui organizației de bază U.T.M. 
din G.A.C. „Zorile Socialismu
lui”, comuna Cudalbi și 
tovarășul Dobre Mihalcea — 
secretarul comitetului U.T.M. 
din Drăgănești, au explicat h- 
mănunțit care sînt metodele 
practice, concrete, folosite în 
special la nivelul organizații
lor U.T.M. de brigadă, pentru 
mobilizarea tineretului la efec
tuarea unor lucrări de calitate 
și în timpii optimi; cum au 
fost organizate acțiunile de 
fertilizare a solului.

Cu același interes a fost as
cultat și cuvîntul tovarășilor 
Ion Chirvăsuță, secretarul or
ganizației de bază U.T.M. din 
G.A.C. Tălpigi, Stoica Ciocă
nel, secretarul comitetului 
U.T.M. din G.A.C. „Calea spre

Din experiența Comitetului 
raional U. T. M. Tecuci

II., I I ........... .. .................................................... .

G.A.C. Munca politică de masă 
ce trebuie desfășurată în ve
derea măririi contribuției ti
neretului la obținerea unor 
producții sporite vegetale și a- 
nimale, la folosirea terenurilor 
neproductive prin terasare, de
frișări etc.

Au urmat informări despre 
munca concretă, practică, des
fășurată de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, pentru 
mobilizarea tineretului la con
solidarea economico-organiza
torică a G.A.C., la creșterea 
producției agricole vegetale și 
animale.

Socialism”-Munteni. Ambii 
vorbitori au relatat pe larg 
cum se ocupă organizațiile 
U.T.M. diri; gospodăriile res
pective de mobilizarea tineri
lor la întărirea și dezvoltarea 
sectorului zootehnic, cum îi 
ajută pe tineri să îndrăgească 
și să-și însușească temeinic 
meseria de crescători de ani
male în vederea obținerii unor 
mari producții de lapte, car
ne, lină etc.

Despre munca politică des
fășurată de organizația U.T.M. 
pentru sprijinirea tinerilor în 
vederea însușirii și aplicării 
în .viață a cunoștințelor agro-

zootehnice, a vorbit în aceeași 
zi tovarășul Popa Vasile de la 
G.A.C. Ciorăști.

Pe marginea acestor infor
mări s-au pus întrebări și s-a 
făcut cunoscută și experiența 
altor organizații de bază 
U.T.M., ceea ce a prilejuit un 
rodnic schimb de păreri asupra 
celor mai bune metode folosite 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
mari care ne stau în față. A 
fost prezentat apoi planul de 
măsuri al comitetului raional 
U.T.M. elaborat în lumina ple
narei C.C. al U.T.M. din no- 
iembrie-decembrie 1962, cu pri
vire la acțiunile ce vor fi în
treprinse în anul acesta în ve
derea mobilizării și mai active 
a tineretului la munca de în
tărire economico-organizatori
că a G.A.C., la obținerea upor 
producții agricole sporite, ve
getale și animale. Cu toți par
ticipanții la pregătire s-a’ fă
cut apoi seminarizarea princi
palelor probleme discutate.

Programul acestei zile a fost 
încheiat cu o informare politi
că asupra evenimentelor in
terne și internaționale. Seara 
s-a vizionat în colectiv un 
spectacol prezentat de forma
ția de teatru a Casei raionale 
de cultură.

Acum cînd scriu aceste rîn- 
duri programul celei de a doua 
zi de pregătire a fost încheiat. 
Mîine (astăzi duminică 6 ia
nuarie N.R.) va urma o zi ce 
va fi folosită în special pentru 
lămurirea celor mai importan
te probleme ale muncii educa
tive în rîndul tineretului.

Și de data aceasta unii se
cretari U.T.M. vor vorbi des
pre experiența acumulată de 
organizațiile de bază U.T.M. în 
munca de educare a tineretu
lui. Tovarășul Marin Meran,

secretarul organizației U.T.M. 
de brigadă din G.A.C. „Victo
ria” Nicorești, va vorbi despre 
„Conținutul adunărilor genera
le U.T M. din brigadă. Ce se 
discută în aceste adunări? Cum 
sînt pregătite ? Ce influență 
educativă au asupra tineri
lor ?” Răspunzînd la toate a- 
semetiea întrebări, el va ex. 
plica amănunțit experiența 
pozitivă existentă la ei în 
această privință. Despre ex
periența acumulată de orga
nizația de bază U.T.M. pentru 
a asigura învățămîntului poli
tic U.T.M. un bogat conținut, 
despre modul în care este or
ganizată munca de propagandă 
prin conferințe și informarea 
politică a tineretului, va vorbi 
tovarășul Stoian Dumitru, se
cretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Țepu. Tovarășul 
Năstase Constantin s-a pregă
tit din vreme pentru a vorbi 
despre experiența bună exis
tentă în comuna Buciumeni în 
răspîndirea cărții în rîndul ti
neretului, în organizarea joi
lor și duminicilor cultural 
sportive. In legătură cu mo
bilizarea tineretului la activi
tatea sportivă, cu modul în 
care a fost organizată sparta- 
chiada tineretului, va vorbi 
tovarășul Anton Lăbuș, secre
tarul comitetului U.T.M. din 
comuna Gohor.

In raionul nostru a devenit 
din ce în ce mai cunoscută ac
tivitatea cultural-educativă ce 
se desfășoară în fiecare zi, 
mai ales acum, în perioada de 
iarnă, în comuna Barcea, Iată 
de ce tovarășul Gh. Paraschiv, 
secretarul comitetului U.T.M. 
pe comună, a fost solicitat din 
vreme să se pregătească pen
tru a explica amănunțit ce ac
țiuni educative au loc in fie

care zi dintr-o săptămînă, cum 
sînt organizate și mai ales 
ce contribuție practică aduce 
organizația U.T.M. în această 
privință.

Și de data aceasta informă
rile prezentate vor fi urmate 
de întrebări după care tovară
șul Pașcău Ion, secretar al co
mitetului raional U.T.M., va 
face unele precizări în legătură 
cu conținutul muncii educative 
în rîndul tineretului. Expune
rea va urmări să lămurească 
cît se poate de concret sar
cinile organizațiilor U.T.M. cu 
privire la asigurarea unei bune 
desfășurări a învățămîntului 
politic, a propagandei prin, 
conferințe, pentru creșterea 
eficacității educative a adună
rilor generale U.T.M., pentru 
îmbunătățirea permanentă a 
caracterului educativ al joilor 
și duminicilor cultural-sporti
ve, pentru intensificarea mun
cii de răspîndire a cărții în 
rîndul tineretului etc.

Tot în aceeași zi tovarășul 
Gatea Panait, secretar al co
mitetului raional de partid, va 
vorbi despre rolul muncii po
litice și cultural educative de 
masă în dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerilor, pentru 
mobilizarea mai activă a aces
tora la îndeplinirea sarcinilor 
economice. După expunerea în 
legătură cu modul în care tre
buie să îndrume organizația 
U.T.M. activitatea organizației 
de pionieri, care va fi ținută de 
secretara comitetului raional 
U.T.M. cu problemele muncii 
de școli și pionieri, urmeazi 
seminarizarea principalelor 
probleme dezbătute în această 
zi. Seara, vizionarea unui film 
tn colectiv.

Luni 7 ianuarie 1963 — Zi 
dedicată lămuririi principale-

cotnsta.fi
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SCURT ■rmrm ITINERETULUI
Sini necesare măsuri

mai operative
Consiliul raional U.C.F.S.

SPARTACHIADA DE IARNĂ
• A luat silrșit prima parte a 

campionatului orășenesc de hochei 
pe gheată. In ultimele două me
ciuri ale turului desfășurate pe 
patinoarul artificial, Știința a dis
pus cu 4—1(0—1; 1—0) 3—0) de 
Dinamo, iar Steaua a întrecut cu 
4—3 (1—1; 2—0; 1—2) pe Unirea. 
De remarcat că în nunului 48 sco
rul era egal; 3—3.

In clasament conduce Steaua 
cu 6 puncte urmată de Știința — 
4 puncte, Dinamo — 2 puncte șl 
Unirea — zero puncte.

Meciurile din returul campiona
tului sînt programate ia 9, 10 și 
11 ianuarie.

5 ani de la moartea
dr. Petru Groza

acă ai să treci în aceste 
zile pe la căminul cul
tural din comuna Tom

natic, raionul Sînnicolau Mare, 
vei întîlni tineri jucînd șah, 
tenis de masă practicînd 
alte discipline sportive pre
văzute în regulamentul Spar- 
tacbiadei de iarnă a tine
retului. Acțiunile comune 
ale organizației U.T.M., a- 
sociației sportive și căminu
lui cultural, în popularizarea 
spartachiadei, mobilizarea ti
nerilor și organizarea temeini
că a concursurilor a făcut ea 
up număr de 187 de tineri să 
participe la diverse întreceri 
din cadrul acestei mari com
petiții sportive de masă. Este 
demn de remarcat faptul că la 
întrecerile spartachiadei par
ticipă toți utemiștii din comu
nă, acesta fiind rodul muncii 
desfășurate de organizația 
U.T.M.

Acum, au început să apară 
și campionii comunei. La șah 
mecanizatorul Victor Soloțehi 
nu a înregistrat nici o înfrîn- 
gere, iar la tenis de masă Olga 
Farca, Marin Udrescu și loan 
Straie s-au dovedit a fi cei 
mai buni. întrecerile continuă. 
Organizația U.TM. și asociația 
sportivă au luat măsuri din 
vreme ca și celelalte probe să 
fie cît mai bine organizate, să 
atragă la startul lor cît mai 
mulți tineri.

PAVEL IATAN 
colectivist

Consiliul regional U.C.F.S., 
împreună cu Comitelui re
gional U.T.M. Crișana și-au 

propus să antreneze la actuala e- 
difie a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului circa 120 000 de tineri, 
cu 20 000 mai mult ca în anul tre
cut.

Ca urmare a măsurilor luate și 
a îndrumării competente efectuate 
tn asociații de către membrii co-

I

misiei regionșlp organizare,
pînă la 20 decembrie 1962 între
cerile din cadrul Sparfachiadei de 
iarnă a tineretului au început în 
212 asociații sportive, la care au 
participat peste 30 000 de tineri 
și tinere.

La startul întrecerilor

/n întreg raio
nul Cîmpulung 
Muscel se des

fășoară întrecerile 
sportive din cadrul 
Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, Pînă a- 
cum s-au prezentat la 
start peste 14 000 ti
neri de la orașe șl 
sate

Numai la Asociația 
sportivă „Foresta" Stil- 
peni, s-au întrecut 
1 080 tineri. Pentru 
buna desfășurare a în
trecerilor, cluburile,

roșii ale 
fost dotate

coifurile 
G.A.C, au 
cu șahuri, mese de te
nis, schiuri etc.

Dș la asociația spor
tivă „Muscelul" parti
cipă 611 concurenți la 
șah, tenis de masă, 
haltere, trîntă, tir, tu
rism, schi etc. Nu de 
mult la această asocia
ție a
concursul 
turistică, 
participat 
mixte. Pe 
s-a clasat

fost organizat 
de orientare 
la care au 

10 echipa 
primul loc 
echipa con-

dusă de inginerul V. 
Pop de la sectorul 
tehnic.

Pe pîrtiile amenaja
te din timp pentru 
schi și săniuțe se în
trec în această perioa
dă sute de tineri din 
comunele Dragoslave- 
le, Rucăr, Dîmbo- 
vicioara, Malul cu 
Flori, Cefăfeni etc.

ILIE FEȚEANl 
corespondent 

voluntar

___ _________ fl 
Comitetul raional U.T.M. Marghita 
au reușit ca în această perioadă 
să antreneze la întreceri 6 500 de 
tineri, iar în cele 36 de asociații 
sportive existente în raionul Criș 
gu luat startul aproape 5 000 de 
tineri.

Numeroase asociații sportive 
sătești au afras la întrecerile spar
fachiadei mulfi tineri colectiviști. 
Astfel, asociația din comuna Să- 
lard, raionul Oradea, a înregistrat 
pînă acum 400 de participant, a- 
sociajia sportivă din comuna Mar- 
ghifa peste 500, asociația sportivă 
din Dimand, raionul Criș, peste 
300 participant.

Dacă în general situația pe re
giune este mulfumitoare, în unele 
raioane cum ar fi Aleșd și Gura- 
honf, la întrecerile sparfachiadei 
participă prea puțini tineri, con
cursurile fiind slab organizate. In 
raionul Gurahont, de exemplu, în
trecerile, la care au participat 
1-000 de tineri au început numai 
în 10 asociații sportive. In raionul 
Aleșd, în 16 asociații sportive au 
participat doar 1 500 tineri. In 
aceste raioane consiliile raionale 
U.C.F.S. și comitetele raionale 
U.T.M. nu au acordat atenția cu
venită popularizării competiției, a- 
tragerii tinerilor pe terenurile de 
sport și, în consecință, rezultatele 
sînt cu totul nesatisfăcătoare.

Nemulțumitor se desfășoară în
trecerile și în asociațiile sportive 
a'in orașul Oradea, Pînă în pre
zent la întreceri eu participat doar 
3 580 de tineri. La unele asocia
ții sportive de la fabricile unde 
lucrează sute de tineri cum ar fi 
„Solidaritatea", „înfrățirea” 
brica de textile, 
s-a înregistrat o 
semnată.

In prezenf, In 
na au Joc adunările 
analiză a lipsurilor semnalate, 
prilej ca va trebui folosit pentru o 
analiză a cauzelor lipsurilor sem
nalate pentru luarea unor măsuri 
eficiente care să ducă la antrena
rea unui număr de tineri în între
cerile sparfachiadei.

9 In runda a 8-a a turneului in
ternațional de șah de la Hastings, 
Kotov (U.R.S.S.) a remizat în 26 
de mutări cu Gligorici (Iugosla
via), Smîslov (U.R.S.S.) și Clarke 
(Anglia) au terminat de asemenea, 
remiză, iar Than (Indonezia) l-a 
învins pe Alexander (Anglia). Au 
fost întrerupte partidele Seters 
(Olanda) Markovici (iugoslavia) 
și Littlewood (Anglia) — Hellis 
(Anglia).

Clasement : 1. Kotov 6 puncte ; 
2—3 Gligorici, Smîslov 5,5 puncte; 
4. Markovici 4,5 (1) puncte; 5.
Than (Indonezia) 3,5 puncte etc.

• în orașul Torun s-au Intilnlt 
echipele selecționate (tineret) de 
hochei pe gheafă ale R. P. Polone 
și R. D. Germane. Hocheiștii ger
mani au terminat Învingători cu 
scorul de 4—3 (3—0, 0—2, 1—1).

(Agerpres)

Adunări de
In regiunea BACĂU

In toate comunele din raionul 
Tg. Ocna au avut loc adunări de 
constituire a birourilor F.D.P. co
munale în vederea alegerilor de la 
3 martie. In birourile F.D.P. din 
acest raion au fost aleși 183 de 
membri.

Asemenea adunări au mai avut 
loc și în comune din raioanele Ad- 
jud, Buhuși, Bacău și în orașele 
de subordonare raională din re
giune.

Una din liniile tehnologice ale Fabricii de ciment „Victoria Socia
lismului" din Turda.

i Foto i AGERPRES

constituire a birourilor F. 0. P
precum și în alte localități din re
giunea Banat.

.înfrățirea” și Fa- 
pînă în prezent 

participare neîn-

regiunea Crișa- 
anuale de

V. SERE 
aoretvondtni voluntar

In regiunea BANAT
In camera deputatului de la sfa

tul popular orășenesc Jimbolia a 
avut loc adunarea de constituire 
a biroului orășenesc al Frontului 
Democrației Populare. La adunare 
au participat reprezentanfi ai oa
menilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile orașului și conducători 
ai organizațiilor de masă.

Tovarășul Iulian Bufă, președin
tele comitetului executiv al sfatu
lui popular al raionului Timișoara, 
a vorbit despre însemnătatea ale
gerilor de deputa/i pentru sfaturi
le populare ale orașelor raionale 
și ale comunelor.

Au mai fost constituite birourile 
F.D.P. în orașul Caransebeș, comu
nele Recaf fl Chevereșu Mare,

în regiunea SUCEAVA
In vederea alegerilor de deputați 

In sfaturile populare au avut loc 
în diferite orașe de subordonare 
raională și în comune din raioa
nele Cîmpulung Moldovenesc, Bo
toșani, Fălticeni, Gura Humorului, 
regiunea Suceava, adunări pentru 
constituirea birourilor Frontului 
Democrației Populare. Din biroul 
F.D.P. din orașul Gura Humorului 
fac parte 11 reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid și de stat, 
muncitori fruntași, intelectuali, gos
podine. Președintele biroului a 
fost ales tov. Dumitru Mereuță, 
secretarul comitetului orășenesc de 
partid. In comuna Pătrăuți, apar- 
ținînd orașului Suceava, în biroul 
F.D.P. au fost aleși 7 reprezentanfi 
ai organizațiilor de partid și 
U.T.M., colectiviști fruntași, femei, 
intelectuali. Președinte al biroului 
F.D.P. este tov. Vasile Dura, in
structor al comitetului orășenesc de 
partid, iar vicepreședinte este co
lectivistul Aurel Beleanca.

giunea Brașov s~au constituit 
pînă acum 239 birouri F.D.P. 
din care fac parte peste 1 400 
membri — reprezentanți ai orga
nizațiilor
(iilor de masă, muncitori, colec
tiviști și intelectuali, in 
F.D.P. al
membri au ales ca președinte pe 
tov. Ion Bălescu, secretar al co
mitetului orășenesc de partid, 
iar în comuna Alungeni, raionul 
Tg. Secuiesc, președinte al Birou
lui F.D.P. a fost ales brigadierul 
Leva Bela de la G.A.C. din loca
litate. Directorul școlii de 8 ani 
din Mereni, raionul Tg. Secuiesc. 
Eugen Demeter, a fost ales pre
ședinte al biroului F.D.P. din a- 
ceastă comună.

de partid, ai organiza"

'biroul
orașului Codlea, cei 15

în regiunea IAȘI

în regiunea BRAȘOV,
In orașele de subordonare ra

ională fi in comunele din re-

Semnarea Acordului privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1963 

între R. P. Romînă 
<r

La 5 ianuarie s-a semnat 
la București Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1963 între Republica 
Populară Romînă și Republica 
Populară Democrată Coreeană,

și R. P. D. Coreeana
La semnare a fost de față 

Giăn Du Hoan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene în R. P. Ro
mînă.

(Agerpres)

Numirea noului ministru al Republicii 
Populare Romîne în Italia

Printr-un decret al Consi
liului de Stat, tovarășul Marin 
Mihai a fost numit în calitate 
de trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Repu-

blicii Populare Romîne In 
Italia, în locul tovarășului 
Pompiliu Macovei, care a pri
mit o altă însărcinare.

(Agerpres)

Sîmbătă a plecat din țară, 
Indreptîndu-se spre Paris, tov. 
Andrei Ștefan, membru al Co
mitetului Executiv al U.A.S.R. 
pentru a participa la lucrările 
Comitetului Internațional de 
pregătire a Conferinței Euro
pene a organizațiilor studen
țești de solidaritate cu lupta 
popoarelor din Spania și Por
tugalia împotriva fascismului.

In£orma$ii
Sîmbăti a avut loc la Suceava 

un simpozion științific la caia a 
luat cuvîntul prof. dr. B. M. Po- 
linevici de la Institutul „Gamaleia" 
al Academiei de științe a U.R.S.S., 
laureat al Premiului Lenin, care 
ne vizitează )ara. Savantul sovie
tic a prezentat un referat despre 
profilaxia tifosului exantematic cu 
virus viu atenuat.

(Agerpres)

în cadrul unei adunări care a 
avut ioc la Căminul cultural din 
comuna Mogoșești, regiunea Iași, 
la care au participat reprezen
tanți ai organizațiilor de partid 
și ai organizațiilor de masă, a 
fost ales biroul F.D.P. din loca
litate. Președintele biroului a 
fost ales tov. I. Andrieș, secretar 
al comitetului comunal de partid. 
Din birou mai fac parte învăță
tori, colectiviști și alți oameni 
ai muncii.

în
avut 
Huși 
aent 
oale,
F.D.P. în orașele de subordona
re raională,

cadrul adunărilor care au 
loc în raioanele Pașcani și 
e"au constituit pînă în pre- 
62 de birouri F.D.P. comu- 

precum și două birouri

(Agerpres)

e împlinesc 5 ani 
de la moartea emi
nentului patriot și 
strălucitului om de 
stat dr. Petru Gro" 
za. Apropiat de 
masele populare, 

însuflețit de o profundă credin
ță în popor, consacrîndu’și în
treaga energie și capacitate luptei 
neobosite pentru democrație și 
progres social, pentru propășirea 
țării, dr. Petru Groza și_a cîști- 
gat dragostea și încrederea oa
menilor muncii, care păstrează 
vie amintirea lui.

Om politic clarvăzător, trăgînd 
concluzii juste 
istorică a țării, Petru 
ales calea dreaptă 
tru fericirea po
porului. Apro- 
piindu'se tot mai 
mult de Partidul 
Comunist, con" 
vingîndu-se de 
puterea și capa
citatea organiza
torică a clasei 
muncitoare, a în
țeles că țărăni
mea își poate a- 
sigura eliberarea 
socială numai în 
alianță și sub 
conducerea cla" 
sei muncitoare.

„Frontul Plu
garilor”, înteme
iat de Petru 
Groza, a devenit 
mai ales după 
Eliberare o largă 
organizație a ță" 
rănimii, care în 
întreaga ei acti" 
vitate a urmat 
Partidul Comu" 
nist ; ea a adus 
o însemnată con
tribuție la fău
rirea alianței dintre clasa mun
citoare și țărănime.

Dr. Petru Groza a participat 
cu botărîre, în anii grei ai celui 
de-al doilea război mondial, la 
lupta forțelor patriotice pentru 
smulgerea țării din criminalul 
război antisovietic. Văzînd în 
Partidul Comunist luptătorul cel 
mai hotărît și consecvent, condu
cătorul încercat al luptei poporu
lui romîn pentru apărarea liber
tăților democratice, a indepen
denței naționale, el s-a încadrat 
în lupta forțelor patriotice pen
tru eliberarea țării de sub jugul 
fascist și pentru alăturarea la 
coaliția antihitleristă.

îndată după Eliberare, cînd re
voluția populară începută odată 
cu insurecția armată de la 23 Au
gust 1944 a imprimat un nou curs 
întregii dezvoltări economice, 
sociale și politice a țării, Petru 
Groza, aflat în fruntea Frontului 
Plugarilor, a adus o contribuție 
de seamă în realizarea reformei 
agrare. îu focul bătăliei pentru 
împărțirea pămînturilor moșie
rești țăranilor fără pămînt sau 
cu pămînt puțin s-a închegat a-

din dezvoltarea
Groza a 

a luptei pen"

lianța dintre clasa muncitoare șl 
țărănimea muncitoare, care a 
devenit apoi baza trainică de 

■ neclintit a regimului democrat" 
popular.

La 6 martie 1945 dr. Petra 
Groza devine președintele primu
lui guvern democratic din istoria 
Rominiei, guvern în care clasa 
muncitoare avea rol precumpăni
tor. în permanență el depune • 
bogată activitate pentru înfăp
tuirea politicii partidului de refa* 
cere și dezvoltare necontenită « 
țării, cîștigîndu-și merite însem
nate în opera de făurire și conr

solidare a regimului democrat- 
popular.

Punîndu-și toate forțele în 
slujba făuririi unei vieți noi în
tregului popor muncitor, dr. Pe
tru Groza a fost însuflețit da 
convingerea profundă, nezdrunci’ 
nată, că singura cale a înfloririi 
patriei și fericirii poporului este 
calea arătată de partidul clasei 
muncitoare, calea socialismului.

Petru Groza a militat neobosit 
pentru continua întărire a fră
ției dintre poporul romîn și mi
noritățile naționale.

în funcțiile de înaltă răspun
dere pe care le-a ocupat în con
ducerea statului romîn. Petru 
Groza a muncit neobosit pentru 
promovarea politicii de apărare 
ți menținerea păcii în lume, de 
întărire necontenită a prieteniei 
cu Uniunea Sovietică ți cu po" 
poarele celorlalte țări socialiste, 
r« ridicat împotriva politicii a- 
gresive a imperialismului, 
coexistență pașnică între 
statele.

Veșnic va trăi în inima 
știința oamenilor muncii
luminoasă a dr. Petru Groza,

pentru
toate

ți con
figure

Dintr-o tonă de țiței mai multe produse
(Urmare din pag. I)

lor probleme privind viața in
ternă de organizație.

In această zi în fața cadre
lor U.T.M. va vorbi tovarășul 
Horia Lazăr, secretar al comi
tetului raional de partid, des
pre sarcina de cinste și mare 
răspundere care stă în fața or
ganizației U.T.M. de a pregăti 
pe cei mai buni utemiști în ve
derea primirii lor în rîndul 
candidaților și membrilor de 
partid.

Ca și în celelalte zile un loc 
important îl ocupă generaliza
rea experienței înaintate. Iată 
citeva din problemele ce vor 
fi expuse: „Cum se ocupă or
ganizația de bază U.T.M. de 
pregătirea și primirea în 
U.T.M. a celor mai harnici și 
merituoși tineri colectiviști" — 
vorbește tovarășul Vasile Nicu, 
secretar U.T.M. la G.A.C. Ne- 
grilești; „Cum este organizată 
și planificată munca organi
zației U.T.M. din brigadă și 
a comitetului organizației de 
bază pe G.A.C." — vorbește 

Sava Cruceanu, secretar U.T.M. 
la G.A.C. Gohor; „Cum îndru
mă comitetul organizației de 
bază U.T.M. pe G.A.C. activi
tatea organizațiilor U.T.M. de 
brigadă" — vorbește Constan
tin Chimpu, secretarul U.T.M. 
din G.A.C. Furceni; „Cum pre
gătim și ce discutăm în ședin
țele de comitet" — vorbește 
Dumitru Isac, secretar U.T.M. 
la G.A.C. Drăgănești; „Cum 
am organizat evidența mem
brilor și încasarea cotizației de 
membru U.T.M." — vorbește 
tovarășul Dănilă Racoviță, se
cretarul comitetului U.T.M. din 
comuna Priponești.

După eum se vede și în a- 
ceastă zi, ca și în celelalte,

un accent deosebit am pus pe 
activitatea ce trebuie desfășu
rată la nivelul organizației 
U.T.M. de brigadă. In acest 
sens vor fi făcute și unele pre
cizări de către șeful sectorului 
de evidență în legătură cu 
păstrarea documentelor U.T.M., 
evidența membrilor, încasarea 
cotizației de membru, întocmi
rea unui proces verbal în adu
narea generală etc.

Va urma apoi expunerea des
pre „Organizația de bază 
U.T.M, •— temelia Uniunii Ti
neretului Muncitor. Sarcinile 
comitetului organizației de 
bază și ale biroului organiza
ției U.T.M. de brigadă. Atri
buțiunile fiecărui resort din 
comitet și birou. Despre orga
nizarea și planificarea muncii. 
Pregătirea și desfășurarea a- 
dunării generale U.T.M. Des
fășurarea muncii politice pen
tru creșterea 
U.T.M.".

Se înțelege că și 
ceasta principalele 
dezbătute vor fi și seminariza
te. Programul de 4 zile va fi 
încheiat printr-o reuniune to
vărășească model. Ea va fi or
ganizată de organizația de bază 
U.T.M. a Fabricii de conserve 
Tecuci. Ne vom strădui ca ea 
să fie într-adevăr un i 
demn de urmat pentru 
participanții la pregătire.

In rîndurile de față nu 
putut decît să relatăm succint 
filmul zilelor pe care le vor pe
trece cadrele U.T.M. la centrul 
de raion.

Comitetul raional U.TM. și-a 
propus să continue cursul și în 
cea de a 5-a zi. De data a- 
ceasta însă, nu vor rămîne de
cît secretarii comitetelor U.T.M. 
pe comună.

rîndurilor

de data a- 
probleme

model 
toți

am

în programul întocmit s-a 
prevăzut și pentru această zi 
generalizarea experienței bune 
în rezolvarea unora din prin
cipalele sarcini care stau în 
fața comitetelor U.T.M. pe co
mune. Așa de exemplu, se va 
discuta cum contribuie comi
tetul U.T.M. pe comună la or
ganizarea muncii politice, a ac
tivității cultural-educative și 
sportive a tineretului, la orga
nizarea și desfășurarea mun
cii patriotice etc; despre modul 
în care este organizată și se 
desfășoară practic o ședință de 
comitet pe comună pentru con
firmarea hotărîrilor adunărilor 
generale U.T.M. de primire în 
U.T.M.; Cum se ocupă comi
tetul U.T.M. pe comună de 
generalizarea experienței pozi
tive în munca de organizație 
etc.

In 
telor 
ține 
comitetelor U.T.M. pe comună. 
Atribuțiunile membrilor comi
tetului. Munca cu activul 
U.T.M.". în încheiere li se vor 
prezenta 
care stau 
du-se un 
modul în 
zată îndată aplicarea în viață 
a tuturor învățămintelor des
prinse cu prilejul cursului care 
a avut loc.

Iată așadar, cum ne-am 
gîndit noi să se desfășoare pre
gătirea organelor nou alese. 
Dar, a spune ce să se facă, 
sau a comunica o experiență 
pozitivă existentă într-un loc 
sau altul, nu înseamnă întot
deauna că aceasta va fi imediat 
și aplicată. Practica ne-a do
vedit că nimic nu poate în
locui ajutorul concret, dat la

fața secretarilor comite- 
U.T.M. pe comună se va 
apoi expunerea: „Sarcinile

sarcinile imediate 
în fața lor punîn- 
accent deosebit pe 
care trebuie organi-

către activiștii Ifața locului de
U.T.M. Cursul acesta sîntem | 
convinși că va crea prernizele 
unei munci calitativ superioare S 
celei de pînă acum. Oamenii “ 
trebuie însă ajutați practic să B 
folosească învățămintele des- ■ 
prinse, să le aplice în viață. |

Comitetul raional U.T.M. a I 
stabilit de asemenea ca ime- _ 
diat după închiderea cursului | 
de pregătire organizat la cen
trul de raion, să se organizeze 
pe centre de comune pregăti
rea tuturor cadrelor U.T.M. 
nou alese. Vom urmări să li 
se explice temeinic cu acest 
prilej sarcinile care stau în 
fața organizațiilor de bază 
U.T.M. din G.A.C. pentru mă
rirea contribuției tineretului la 
întărirea economico-organiza- 
torică a G.A.C., la obținerea 
unor mari producții agricole 
vegetale și animale; cum tre
buie desfășurată munca poli
tică, educativă în rîndul tine
retului; ce trebuie făcut pentru 
a întări continuu viața internă 
de organizație.

Iată de ce toți activiștii 
U.T.M., membrii biroului comi
tetului raional, au fost reparti
zați pe organizații de bază, 
stabilindu-se pentru fiecare 
sarcini precise. împletind ast
fel ajutorul dat la centrul de 
raion prin cursul de pregătire, 
cu ajutorul practic, concret 
sîntem convinși că vom obține 
rezultate și mai bune în mun
ca de educare socialistă a ti
neretului, de mobilizare și mai 
activă a acestuia la realizarea 
unor mari producții agricole 
vegetale și animale.

crea prernizele

Eăfrînul maistru urmărește fie
care mișcare a mîinii, te înva
ță cum să lucrezi 
bine. Maistrul luliu 
Ion Gaspar, elev în 
școala profesională 
„Elecfroputere”
în timpul orelor de practică în 

atelierul de montaj.

precis
Dunca și 
anul III la

■ Uzinei
din Craiova,

de curele, se realizează econo
mii anuale în valoare de peste 
70 000 lei. Tot din rîndul -tine
retului a pornit și inițiativa 
colectării scurgerilor de la cis
ternele de cale ferată în două 
rezervoare separate: unul 
pentru motorina curată (care 
se introduce din nou în cister
ne) iar celălalt pentru motori
nă și păcură care se folosesc 
drept combustibil la prepara- 
ție. Lunar, datorită aplicării 
acestei inițiative se captează 
la rampa pentru produse albe 
peste 60 tone produse, iar la 
rampa de păcură și motorină, 
circa 200 tone de produse, care 
nu mai au nevoie de repre- 
lucrare.

Rezultatele sînt pe bună 
dreptate frumoase și colecti
vul nostru se mîndrește cu 
ele. Sarcinile de plan au cres
cut în acest an și colectivul 
nostru s-a angajat să le înde
plinească cît mai bine.

în cadrul adunărilor de dez
batere a cifrelor de plan pe 
anul 1963, s-a discutat pe larg 
despre posibilitățile care mai 
există în ce privește re
cuperarea produselor petro
liere. S-au făcut multe propu
neri în acest sens. în baza lor

a început cuplarea instalației 
de cracare termică nr. 7 cu 
instalația de distilație atmos
ferică nr. 2. Ce înseamnă rea
lizarea acestei lucrări ? Se vor 
putea prelucra cantități mai 
mari de produse, pierderile 
vor fi mai mici, calitatea pro
duselor va fi mult mai bună. 
O parte din utilajele de aici 
vor putea fi folosite într-un 
complex de alte lucrări.

Tot pe baza propunerilor 
făcute s-au luat măsuri pri
vind mai buna aprovizionare a 
instalațiilor cu produse petro
liere, pentru îmbunătățirea 
controlului de calitate și redu
cerea continuă a consumurilor 
specifice.

în laboratorul uzinal de 
cercetări al rafinăriei lucrează 
numeroși tineri. Propunerile 
făcute privesc și munca 
din acest an. Dacă ei se 
strădui să reducă timpul 
analiză al probelor prin

lor 
vor 
de 

noi

cercetări, prin aplicarea teh
nicii noi, vor contribui la ob
ținerea unor însemnate rezul
tate. în acest sens a și fost 
întocmit un plan tematic de 
cercetare.

Anul acesta muncitorii și-au 
luat noi angajamente în între
cerea socialistă. Cei de la in
stalația D.A., de exemplu, s-au 
angajat să realizeze peste pre
vederile anuale 8 000 tone pe
trol, 8 750 tone motorină 
etc. îndeplinirea- acestor an
gajamente presupune luarea 
unor măsurj în privința 
respectării disciplinei socialis
te a muncii, îngrijirea utilaju
lui, aplicarea și extinderea 
unor metode înaintate de lu
cru, ridicarea calificării profe
sionale. Acestea consider că 
sînt problemele principale de 
care trebuie să 
mult în acest
U.T.M.

se ocupe mai 
an organizați»

GHEORGHE MIHAI 
prim secretar

al comitetului raional U.T.M.
Tecuci

Foto : D. FLOREA

La cinematograful „Patria" 
rulează filmul pe ecran panoramic

O producție a studiourilor sovietice 
Autor : Alexandr Dovjenko 

Regia : Iulia Solnțeva 
Nikolai Vinogranovski, Svetlana Jgun, Boris Andreev, 

Vasili Merkuriev ți Zinaida Kirienko i
In completare, documentarul sovietic „NEVA*

Orele de spectacol t 11—15—18—21

Toate drumurile duc
la căminul cultural

(Urmare din pag. I)

tragere la sorțișezători prin 
unul sau două cîntece din lista 
obligatorie. în a doua jumăta
te a lui februarie va urma o 
fază între unități în comunele 
în care sînt două sau mai mul
te unități agricole socialiste 
(G.A.C., G.A.S., S.M.T.). în con
curs se dă atenție atît măies
triei în interpretare, cît și nu
mărului mare de cîntece învă
țate și numărului de tineri din 
formația corală.

Se acordă în același timp 
atenție ajutorării organizațiilor 
U.T.M. în îmbunătățirea orga
nizării unor acțiuni tradițio
nale ca, de pildă, „joile tinere
tului", duminicile cultural-spor-

five etc. Colective formate din 
membri ai comitetului raional 
U.T.M. și activiști au fost tri
mise pe o perioadă mai înde
lungată să ajute comitetele 
organizațiilor U.T.M. din cinci 
comune. La cele mai reușite 
„joi ale tineretului" organi
zate cu ajutorul colectivelor 
trimise de comitetul raional, au 
fost invitați și secretari și alți 
membri ai comitetelor U.T.M. 
din comunele vecine. A doua 
zi s-a organizat cu cei invitați 
o consfătuire în care s-a vor
bit despre felul în care trebuie 
organizate astfel de activități.

Comitetul raional U.T.M. ur
mărește îndeaproape ca expe
riența bună să fie cunoscută 
de către toate organizațiila 
U.T.M.

Construcții social-culfurale în Dobrogea
Prin contribuția cetățenilor, anul 

trecut s-au ridicat în satele dobro
gene noi construcjii social-culfu
rale.

La Enisala, Pecineaga, Cobadin, 
Sarichioi și în alte comune au 
lost date în folosinfă localuri noi 
de școală, iar în cadrul școlilor 
existente au fost construite încă 
35 săli de clasă. Totodată se con
struiesc peste 60 de cămine cul
turale, dintre car# .15 au și fost

date in folosință la Bărăganu, la- 
nurlie, Topalu, Mircea Vodă și In 
alte localități. De asemenea, în 
multe sate dobrogene s-au con
struit case de naștere și dispen
sare, au fost mobilate numeroase 
școli, cămine culturale etc.

In cursul acestui an urmează sl 
se construiască în regiune, cu sprit 
linul cetățenilor, aproape 220 da 
obiectiva social-culfurale.

(Agerpres)



Aspect al șantierului de construcție a Combinatului metalurgic din 
Slovacia de vest unde se lucrează la noua hală auxiliară a secției de 

furnale.

Noi infrîngeri ale trupelor americano
diemiste în Vietnamul de sud

SAIGON 5 (Agerpres). — La 
4 ianuarie guvernul ngodinh- 
diemist a recunoscut că a su
ferit o nouă înfrîngere din 
partea patrioților sud-vietna- 
mezi. După cum transmite a- 
genția France Presse la Sai
gon s-a anunțat că unitățile 
de partizani au atacat la 3 ia
nuarie, în ziua bătăliei din del
ta fluviului Mekong, o tabără 
specială de pregătire a trupe
lor sud-vietnameze situată în 
apropiere de orașul Pleiku, 30 
de militari fiind uciși și 26, 
printre care un consilier nord- 
american, fiind răniți. în a- 
cesț atac, după cum au recu
noscut autoritățile sud-vietna
meze, partizanii au avut un 
mort și un rănit.

în același timp, transmite 
agenția Associated Press, în 
delta fluviului Mekong au 
continuat la 4 ianuarie lupte 
puternice între trupele ngo- 
dinhdiemiste și unitățile pa
trioților sud-vietnamezi. Po
trivit agenției, doi morți și 12 
răniți din forțele guvernamen
tale au fost evacuați cu elicop
terele. în ce privește rezul
tatele bătăliei din zilele de 2 
și 3 ianuarie un comunicat dat 
publicității la Saigon, care 
conține cifre evident micșo
rate, arată că pierderile forțe
lor ngodinhdiemiste se ridică 
Ia 65 de morți și 100 de ră
niți iar cele ale trupelor ame
ricane la trei morți și opt ră
niți.

în legătură cu aceasta, a- 
genția France Presse transmi
te din Washington că Ministe
rul de Război al S.U.A. pre
gătește la cererea Casei Albe, 
un raport asupra pierderilor

considerate drept „severe" su
ferite de Statele Unite în 
cursul luptelor de miercuri 
din Vietnamul de sud. „Cei 
trei militari americani uciși la 
sud de Saigon, scrie agenția, 
ridică la 30 totalul pierderilor 
suferite de S.U.A. în Vietna
mul de sud.

Guvernul american, adaugă 
agenția, nu ascunde neliniștea 
care este provocată de aceste 
fapte la care se adaugă îngri
jorările față de reducerea nu
mărului de elicoptere, puter
nic amputat, ca urmare a 
luptelor din 2 și 3 ianuarie’’. 
După cum arată agenția, po
trivit știrilor sosite la Washing
ton, în cursul acestor lupte 11 
elicoptere americane au fost 
scoase din acțiune sau avariate.

Evoluția situației din Congo
• Scopul vizitei lui Ralph Bunche la Leopoldville ® Puterile occidentale

10900 km
mondial socialist

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
în anul 1962 sistemul mondial 
socialist a obținut noi victorii 
în întrecerea economică cu 
sistemul mondial capitalist. 
După aprecierile preliminare 
ale Institutului economiei sis
temului mondial socialist al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și Institutului de cercetări 
științifice pentru probleme 
de conjunctură din Moscova, 
volumul producției industriale 
a țărilor socialiste a crescut în 
anul 1962 cu aproximativ 7,3 
la sută, iar a țărilor capitaliste 
cu aproximativ 4,1 la sută față 
de anul 1961.

Datorită ritmului înalt de 
dezvoltare economică, țările 
sistemului mondial socialist își 
sporesc an de an producția 
principalelor produse indu
striale, măresc potențialul eco
nomic și ponderea lor în eco
nomia mondială. De pildă, ță
rile comunității socialiste și-au 
sporit producția de energie 
electrică în perioada 1950- 
1962 de la 145 miliarde la 559 
miliarde kWh,, producția de 
oțel de la 36 milioane tone la 
118 milioane tone, producția 
de petrol de la 44 milioane 
tone la 199 milioane tone, pro
ducția de cărbune de la 448 
milioane tone la 1192 milioane 
tone.

Conferință internațională
a partizanilor dezarmării

nucleare
LONDRA. — In orașul Ox

ford și-a început lucrările 
Conferința internațională a 
partizanilor dezarmării nucle
are, organizată de Federația 
europeană împotriva înarmării 
atomice.

La lucrările conferinței par
ticipă reprezentanți ai diferi
telor organizații pacifiste și 
organizații ale partizanilor pă
cii din 17 țări, între care An
glia, Statele Unite, Franța, 
Germania occidentală, Italia, 
India,

Luînd cuvîntul la ședința 
din 4 ianuarie, conducătorul 
delegației americane, dr. Ho
mer Jack, director executiv al 
Comitetului național de luptă 
pentru o politică nucleară să
nătoasă, a declarat că ameri
canii trebuie să învețe să tră
iască in aceeași lume cu co
muniștii. Organizațiile ameri
cane ale mișcării pentru pace, 
a spus el, se pronunță pentru 
stabilirea de contacte cu orga
nizațiile sovietice pentru a- 
părarea păcii.

incearcă

LEOPOLDVILLE 5 (Ager- 
pres). — Agențiile occidentale 
de presă comentează pe larg 
vizita la Leopoldville a lui 
Ralph Bunche, secretar gene
ral adjunct al O.N.U. Agenția 
Associated Press relevă că 
„potrivit declarației Departa
mentului de Stat al S.U.A., 
Bunche a fost trimis în Congo 
pentru a face cercetări în le
gătură cu serioasele divergențe 
care s-au ivit între secretaria
tul O.N.U. de la New York și 
șefii comandamentului trupe
lor O.N.U. din Congo, in legă
tură cu amploarea ofensivei 
din Katanga”.

Secretariatul general al 
O.N.U., continuă agenția, con
sideră că trupele O.N.U. au în
trecut măsura ocupînd orașul 
Jadotville, fără a fi primit or
din în acest sens. în legătură 
cu aceasta agenția Reuter re
levă că Walter Loridan, repre
zentantul permanent al Belgiei 
la O.N.U,, obținuse asigurări 
din partea lui U Thant că a- 
cest oraș nu va fi ocupat. Pe 
de altă parte, agenția Associa
ted Press relatează că repre
zentanții S.U.A., Angliei și 
Belgiei la O.N.U. au ajuns la

să-l salveze de la prăbușire pe Chombe

I

un acord în legătură cu soarta 
lui Chombe, în sensul că aces
tuia i se va acorda un post 
important în conducerea pro
vinciei Katanga după ce va fi 
pus în aplicare așa-zisul „plan 
al O.N.U.” pentru federaliza
rea Congoului.

Avînd în vedere aceste acor
duri realizate la New York, 
continuarea ofensivei trupelor 
O.N.U. spre orașul Kolwezi a 
fost apreciată ca o „rebeliune 
a generalilor” O.N.U. din Con
go — cărora li s-a ordonat ur
gent să oprească ofensiva spre 
acest ultim punct de rezisten
ță al secesionistului Chombe. 
Ocuparea orașului Kolwezi 
i-ar fi îngreunat foarte mult 
poziția lui Chombe la tratati
vele cu guvernul central con- 
golez. Pe de altă parte, agenția 
U.P.I. anunță că „unele oficia
lități ale O.N.U. din Leopold
ville se opun ordinului de 
oprire a ofensivei trupelor 
O.N.U. spre acest oraș. Aci se 
consideră că încetarea ofensi
vei este numai în avantajul 
lui Chombe, căruia prin acea
sta i se dă posibilitatea să-și 
regrupeze forțele. Mai mult, 
Robert Gardiner, comandantul

trupelor O.N.U. 
anunțat secreta- 
că va demisiona

operațiunilor 
din Congo, a 
riatul O.N.U. 
în cazul cînd se vor relua tra
tativele cu Chombe”.

In aceste condiții, acordurile 
intervenite la New York între 
puterile imperialiste, care vor 
să-și împartă bogățiile Katan- 
găi prin menținerea lui Chom
be sînt în totală contradicție 
cu desfășurarea operațiunilor 
militare din Katanga. Scopul 
vizitei lui Bunche este tocmai 
acela de a aduce la același nu
mitor ceea ce urmăresc puteri
le imperialiste, atitudinea re
fractară a „generalilor rebeli” 
ai O.N.U. din Congo și poziția 
guvernului Adoula

Știri contradictorii privind 
situația din provincia congo
leză Katanga au fost transmi
se în tot cursul zilei de 5 ia
nuarie de agențiile occidentale 
de presă.

între timp se intensifică pre
siunile puterilor occidentale, 
și îndeosebi ale Angliei și Sta
telor Unite, asupra 
pentru a renunța la 
hotărîte împotriva lui 
be și de a relua calea 
tivelor” cu pretinsul 
dinte” katanghez.

fără escală
reburile ziaristice mă 
duc adesea la aero
porturile din Mos
cova. Zilele trecute 
la aerodromul „Vnu
kovo” una din ma
rile porți aeriene 
sovietice, ziariștii din 
asistat la aterizarea 
La prima vedere ni-

Succesul tenorului Bon Piso 
la Moscova

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
Bolșol Teatr... Teatrul Mare al U- 
niunii Sovietice. Fiecare spectacol 
al acestui minunat colectiv este o 
adevărată sărbătoare a culturii so
vietice. Sîmbătă seara s-a prezen
tat opera „Rigoletto" de Verdi. 
Afișele anunțau cu litere mari că 
rolul ducelui de Mantua va li in
terpretat de tenorul romin Ion Piso.

Spectatorii moscoviți, precum șl 
oaspeți ai capitalei sovietice, l-au 
făcut tenorului romin o caldă pri
mire, l-au aplaudat de nenumărate 
ori Ia scenă deschisă pentru reuși
ta sa interpretare.

După terminarea spectacolului, 
Kiselev, artist al poporului al 
R.S.F.S.R., interpretul rolului lui 
Rigoletto, mi-a declarat urmă
toarele t

— Trebuie să vă spun de la bun 
Început, că Ion Piso în rolul du
celui, a avut un mare succes. Piso 
are o voce puternică, ia acutele 
cu mare ușurință și are un joc de 
scenă foarte degajat. Dorința noas
tră, a tuturor celor ce am cintat 
împreună cu el, este de a-1 vedea 
din nou pe scena teatrului riostru 
în alte roluri. Sîntem convinși că 
spectacolul de astă seară va con
tribui la întărirea prieteniei din
tre oamenii de artă din 
Sovietică și Romînia.

Dirijorul spectacolului, 
muzician Mark Ermler a 
Ia rlndul său i „ion Piso
o impresie frumoasă datorită ca
lităților sale vocale, a școli! sale 
Înalte, precum șl jocului scenic".

Uniunea

tînărul 
declarat 
a lăsat

S. U. A.: Consfătuiri urgente
in problemele politicii externe
WASHINGTON. - La Palm 

Beach (statul Florida) unde pre
ședintele S.U.A., Kennedy își pe
trece concediul de iarnă, au loc o 
serie de consfătuiri urgente In 
problemele politicii externe. Secre
tarul de stat D. Rusk a fost nevoit 
să-și amîne conferința de presă a- 
nunțată pentru 4 ianuarie șl să 
plece în grabă cu avionul la Palm 
Beach. Aîci au fost convocați, de 
asemenea, reprezentantul S.U.A. 
în N.A.T.O., T. Finletter șl direc-

★

O.N.U. 
acțiuni
Cliom- 
„trata- 
„preșe-

PARIS. — Reprezentantul per
manent al Angliei la O.N.U., Pa
trick Dean a declarat Ia 5 ianua
rie că a primit garanții din partea 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, că trupele O.N.U. din Ka
tanga nu vor mai continua înain
tarea în direcția Kolwezi fără or
din de la cartierul general 
O.N.U. din New York,

ale capitalei 
Moscova au 
unui avion.
mic neobișnuit. în fiecare oră so
sesc și pleacă zeci de avioane. 
Pasărea aceasta argintie însă, a- 
vionul TU 114 nr. 76480 străbă
tuse fără escală, pentru prima oară 
în lume, un drum atât de lung. 
10.900 de km. — di
stanța Moscova-Ha- 
vana.

Zborul acesta, tre
cerea aceasta rapi
dă, peste 49 paralele, 
nu ‘ poate li com
parat cu recordurile 
stabilite de cosmonaufii sovietici 
dar și aci este vorba despre ero
ism pentru că, pentru prima oară 
In lume, s-a realizat un asemenea 
zbor fără escală.

Membrii echipajului care au 
pornit prima oară pe acest traseu, 
care au apropiat parcă îndepărta
ta insula de bătrlna Europă erau 
emoționați. Ziariștii i-au înconjurat 
și... adaptîndu-se la mediu notau 
cu... mare viteză declarațiile lor. 
lată cîfeva din ele care cred că 
vor prezenta interes pentru citito
rii „Scînteii tineretului”.

HARITON THOVREBOV, coman- 
danul echipajului :

— Cu foafs condițiile meteoro
logice grele în care s-a desfășu
rat zborul (uneori vînful se trans
forma înfr-un uragan

gea o 
fotul a 
toarele, 
dg bord 
bine. Înălțimea zborului a variat în
tre 9.000-11.000 metri, viteza a fost 
de 800 km/h. Am zburat conform 
graficului stabilit și sîntem foarte 
bucuroși că am îndeplinit bine 
misiunea. Am fost emoționați da 
primirea făcută la Havana. Zgo
motul motoarelor a fost acoperit 
de cînteceie și chitarele tinerilor 
cubani venifi să ne întâmpine.

Și acum, un amănunt interesant 
împărtășit de V. BAȘKIROV, direc- 

__________ tor general adjunct 
al Aeroflot-ului.

— De fapt acesta 
este al doilea traseu 
al liniei Moscova- 
Havana. Primul era 
mult mai lung, avea 
16.000 km și trecea 

peste Africa cu escală la Conakry. 
Reușita zborului fără escală Mos- 
cova-Havana-Moscova consfituie o 
însemnată realizare a aviației so
vietice care își confirmă din nou 
superioritatea și dovedește că ast
fel de zboruri lungi sînt posibile. 
Curind, pe noua rută vor începe 
curse regulate.

La despărțire le-am urat priete
nilor aviatori sovietici succes, 
drum bun în viitoarele zboruri iar 
ei m-au rugat să transmit citito
rilor noștri mulțumiri pentru inte
resul manifesat față de acest zbor 
și tradiționala urare de început da 
an: La muljl ani.

viteză de 260 km/h), 
decurs normal. Mo- 

aparatajele și instalațiile 
s-au comportat foarte

Corespondență 
telefonică 

din Moscova

ș

AL. STARC
Moscova, 5 ianuarie 1963.

..........

Tragedia minerilor

din Kentucky

acestor măsuri a fost îmbogă
țirea patronilor, iar pentru 
mineri un adevărat dezastru.

Aduși la disperare de tragi
ca lipsă de perspectivă, mine
rii din Kentucky au trecut la 
acțiune. S-au semnalat nume
roase manifestații împotriva 
proprietarilor de mine, a con
ducerii de dreapta a sindica
tului, împotriva — cum subli
niază „Time” — chiar, a vieții 
fără nici o speranță.

Alarmat de amploarea aces
tor manifestații, guvernatorul 
statului Kentucky, Bert Combs, 
a declarat că s-a creat „o si
tuația periculoasă”. Dar, după 
cum reiese din articolul publi
cat de „Time”, nu se proiec
tează nici un fel de măsuri 
care să ușureze situația mine
rilor șomeri.

Austria, Iar în Capitală rela
tează ziarul „Kurrier", există 
în prezent 30 000 de locuințe 
particulare goale". Aceasta, în 
timp ce în întreaga tară lip
sesc circa 150 000 de locuințe. 
Cifra reală, subliniază ziarul 

. „Volkstimme” este însă cu 
mult mai mare, față de cea 
oficială.

Presa austriacă arată că ți- 
nînd locuințele goale, proprie
tarii forțează prin aceasta ri
dicarea prețului pentru cum
părarea sau închirierea lor. 
„Locuința este o marfă ca 
oricare alta, scrie ziarul „Die 
Presse", de aceea și această 
marfă este supusă legii cererii 
și a ofertei”. Și cum în Au
stria cererea este mai mare 
decît oferta, consecințele sînt 
dezastruoase. Existența unui 
mare număr de locuințe goale 
se datorește imposibilității oa
menilor muncii de a face față 
chiriilor foarte ridicate. In 
Austria există în prezent o 
serie de intermediari care dis
pun de mai multe case înca- 
sînd profituri însemnate. Pen
tru aceasta există la Viena un 
birou care intermediază închi
rierea și vînzarea de locuințe, 
bineînțeles accesibile doar pă
turilor înstărite. Biroul res
pectiv închiriază apartamente 
cu 4—6 mii șilingi pe lună, în 
timp ce salariul mediu în Au
stria este de 2 000 de șilingi pe 
lună.

La plaga intermediarilor se 
mai adaugă și corupția care 
face ravagii în legătură cu re
partizarea locuințelor din fon
dul comunal. Așa cum arată 
ziarul ,Die Presse", „în timp 
ce înalți funcționari, mari co- 
mercianți obțin cu ajutorul 
„relațiilor" locuințe din acest 
fond, pentru care plătesc chi
rii mici, muncitorii sau micii 
funcționari, plătesc pentru o 
locuință modestă de cîteva ori 
mai mult”.

torul agenției centrale de investi
gații (C.I.A.), J. McCone.

In dimineața zilei de 5 ianuarie 
președintele a conferit cu D. Rusk, 
T. Finletter șl J. McCone. Secre
tarul Casei Albe pentru probleme
le presei, P. Salinger a declarat 
după această conferință că pre
ședintele Kennedy a discutat cu 
Rusk șl Finletter problemele 
N.A.T.O. șl ultimul acord de la 
Nassau. Potrivit declarației lui Sa
linger, McCone a prezentat pre
ședintelui S.U.A. un raport asu
pra problemelor C.I.A. în legătură 
cu evenimentele internaționale 
ordinea zilei.

iwniTrTTT

evista americană 
„Time” publică un 
articol în care a- 
nalizează situația 
disperată în care 
se află minerii din 
Kentucky, una din

regiunile lovite de șomaj cro
nic din S.U.A.

„Cînd locuitorii de pe coli
nele sărăcăcioase din jurul 
orașului Hazard se pling de 
greutatea acestor timpuri, ei 
știu despre ce vorbesc. Din cei 
36 000 de locuitori din distric
tul Perry, 14 000 trăiesc din 
ajutor de șomaj. Pentru mUlți 
copii din regiune singurul pri
lej de a lua o masă adevărată 
este prînzul cald oferit de 
școala publică — bineînțeles 
dacă au încălțămintea necesa
ră pentru a merge la școală. 
Cei mai fericiți dintre adulți 
lucrează pentru o treime din 
vechile lor salarii în așa-nu
mitele „bîrloguri de cîini” — 
mine periculoase săpate de 
oricine poate aduna destui 
bani pentru a finanța săparea 
unui astfel de puț rudimen
tar”.

Această tragedie — conside
ră revista -- se datorează în 
primul rînd mecanizării care 
a aruncat zeci de mii de mi
neri pe drumuri, lăsîndu-i fără 
mijloace de existență. Ceea ce 
mărește gravitatea situației 
este faptul că însăși conduce
rea de dreapta a sindicatului, 
„Uniunea muncitorilor mi
neri”, a susținut pe patroni în 
măsurile de concediere masi
vă chipurile „pentru a se pu
tea face față concurenței cu 
celelalte societăți miniere din 
S.U.A.”. Ca rezultat firesc al

Speculă cu locuințe
în AustriaRâsculații

din Brunei
continua lupta

că, 
Jas- 
răs- 
ucis 
așa

la

Starea excepțională 
în Peru

• LIMA. Agenția United 
Press International anunță că 
junta militară din Peru a pro
clamat la 5 ianuarie starea ex
cepțională pe întreg teritoriul 
țării, „pentru a combate agita
ția" care se manifestă aici. Po
trivit agenției, poliția a per
cheziționat sediile Frontului 
național de eliberare și ale al
tor organizații progresiste efec- 
tuind peste 100 de arestări.

S.U.A. : Aspect din timpul unei 
demonstrații a tineretului ame

rican împotriva cursei Înarmă
rilor, împotriva fascismului, 

pentru pace și dezarmare.

• MANILA — Oficiul de Infor
mații din Manila al organizațiilor 
care luptă pentru independența 
teritoriilor engleze din Borneo de 
nord a anunțat la 4 ianuarie 
potrivit unor știri confirmate, 
sin Affandy, unul din liderii 
culaților din Brunei, nu a fost 
în cursul luptelor recente, 
cum au anunțat autoritățile colo
nialiste engleze, ci este sănătos și 
continuă lupta „undeva" în Bor
neo de nord. în același timp, s-a 
anunțat că conducătorul răsculați- 
lor A. M. Azhary, a numit pe 
Ahmad Fadillah în funcția de re
prezentant permanent pe lingă gu
vernul indonezian. După cum 
transmite agenția indoneziană de 
știri Antara, Fadillah a fost însăr
cinat de asemenea să participe la 
cea de-a 3-a conferință de solida
ritate a popoarelor afro-asiatice 
care va avea loc luna aceasta în 
Tanganica.

ituația locuințelor 
devine an de an 
în Austria o Dro- 
blemă mai acută, 
deoarece peste o 
treime din totalul 
lor au fost con

struite cu aproape 100 de ani 
în urmă, iar în Viena 69 la 
sută din locuințe datează di
naintea primului război mon
dial. Este interesant de re
marcat că în timp ce la Viena 
30 598 de familii sînt în cău
tare de locuințe, cum sînt noii 
căsătoriți, posesorii de locuin
țe avariate, devenite o ame
nințare pentru locatari, locuin
țe insalubre, supraaglomerate 
sau persoane total lipsite de 
un acoperiș propriu, multe lo
cuind în barăci, ziarele aduc o 
știre senzațională: „Peste 
96 000 locuințe stau goale în

Vii critici in Anglia împotriva
acordurilor de la Nassau

• MOSCOVA. Prezidiul So
vietului Suprem al R.S.F.S.R. 
a fixat pentru ziua de 3 martie 
1963 alegerile pentru Sovietul 
Suprem al republicii, precum 
și pentru sovietele de ținut, re
gionale, districtuale, raionale, 
orășenești și sătești de deputați 
ai oamenilor muncii.

erau exacte. Ele ar fl scos 
răbdare pe orice profesor, 
„Ural-l” a căutat 
studenților și să-i 
sigur la răspunsul just.

să ,,explice" 
ducă în mod

95 de franci pe zi, în loc da 
de franci.

De la 1 ianuarie, la Paris 
majorat cu 8 la sută taxa pentru 
apă.

LONDRA 5 (Ager- 
preș). — Publicarea la 
Londra a unei Cărți 
albe guvernamentale 
referitoare la rezulta
tele tratativelor de la 
Nassau a dat de ase
menea un nou impuls 
criticilor antiguverna
mentale provenite din 
diverse cercuri ale o- 
piniei publice britani
ce.

Generalul de armată 
în retragere Philip 
Joubert, care exprimă 
un punct de vedere 
conservator, a decla
rat : „Atunci cînd a 
acceptat să-1 întâlneas
că pe dl. Macmillan 
în insulele Bahamas', 
președintele Kennedy 
urmărea, fără îndoială, 
obiectivul principal de 
a obține prăbușirea 
politică și diplomatică 
a Marii Britanii". Pur
tătorul de cuvînt al 
Partidului laburist pen
tru problemele econo
mice, Douglas Jay, a

lost și mai categoric : 
„După 
chen-ul 
rezultat 
a spus 
de la Nassau este con
secința logică a trata
tivelor de la Bruxelles 
cu privire la aderarea 
Angliei la Piața co
mună".

In coloanele 
britanice sînt 
în discuție 
aspecte ale 
militare a Angliei. In 
săptămânalul „NEW 
STATESMAN" se ara
tă că aranjamentul de 
la Nassau, în baza că
ruia Anglia urmează 
să primească rachete 
,,Polaris", „a fost rea
lizat într-o asemenea 
grabă îneît Macmillan 
n-a avut desigur timp 
pînă acum nici măcar 
să înceapă să calcule
ze cît ne va costa". 
„DAILY SKETCH" a- 
trage atenția cu în
grijorare asupra uria
șelor sume înghițite în

cum Mun- 
a avut drept 
Dunkerque-ul, 

el, capitularea

presei 
repuse 

diverse 
politicii

• NEW YORK. La 5 ianua
rie a sosit la New York N. T. 
Fedorenko, noul reprezentant 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U.

cursa

ultimii 11 ani de cursa 
înarmărilor. Contribua
bililor englezi, scrie 
ziarul, li s-au luat 17 
miliarde de lire ster
line pentru 
înarmărilor

Alte ziare scriu cit 
de deșartă este iluzia 
că Anglia își va pu
tea dobîndi cu acest 
preț o oarecare inde
pendență din punct de 
vedere militar. Ziarul 
„DAILY MIRROR** 
scrie că Anglia ar tre
bui să privească rea
litatea în față și să re
nunțe la mitul „inde
pendenței nucleare'*. 
„Conservatorii, subli
niază ziarul, se înșală 
pe ei înșiși și înșală 
țara. Visul lor despre 
o forță nucleară inde
pendentă a Angliei 
este o simplă autoîn- 
șelare, iar afirmația lor 
că . rachetele „Polaris" 
vor asigura această 
independență este vor
bă goală".

LENINGRAD ■— O mașină elec
tronică de calcul, numită „peda
gogul electronic", poate îndeplini 
rolul profesorului în școlile de 
cultură generală și instituțiile de 
învățămînt superior.

La această concluzie a ajuns o 
comisie a oamenilor de știință de 
Ia Universitatea din Leningrad 
după experimentarea programei de 
predare a gramaticii limbii germa
ne, folosite pentru prima dată în 
practica învățămîntului din Uniu
nea Sovietică — anunță agenția 
TASS. Programa a fost alcătuită 
pentru mașina electronică de cal
cul „Ural-1“, care în „convorbi
rile'' sale cu studenții de la filo
logie nu numai că a verificat cu
noștințele lor, dar a și explicat în 
ce constă greșelile studenților.

Experiențele au fost efectuate 
la Kiev și Leningrad. In cursul 
îndelungatelor dialoguri între 
„pedagogul electronic" și studenți 
au fost date mașinii tot felul de 
răspunsuri, care intenționat nu

• NEW YORK — începutul 
noului an a adus și primele ma
nifestări ale rasiștilor nord-ame- 
ricani. Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., în localitatea Powhatan 
(statul Virginia) domnește o at
mosferă încordată după ce direc
torii a două școli elementare 
refuzat să admită înscrierea 
șase copii negri sub motivul 
școlile pe care le conduc sînt 
zervate numai copiilor albi.

au 
a 

că 
re-

în 
luat

• NEW YORK — Recent, 
stalul California (S.U.A.) a 
ființă un nou club ai cărui membri 
sint preocupați chipurile „de ocro
tirea moralității cetățenilor ame
ricani". In acest scop ei confec
ționează costume pentru animale 
și în special pentru cele domestice 
care după părerea lor, umblînd... 
neîmbrăcate, ar avea o influentă 
amorală asupra copiilor și adoles
cenților.

• PARIS 
au oferit 
scump" de 
adevărat sens al cuvîntului. De la 
1 ianuarie 1963 s-au majorat taxele 
pentru asistența medicală. Acum, 
o singură zi de spitalizare îi va 
costa pe locuitorii capitalei fran
ceze 69 de franci în loc de 56 de 
franci. $i mai scumpă va ii spita
lizarea într-o clinică chirurgicală :

— Autoritățile franceze 
parizienilor un „dar 
Anul nou în cel mai

9 PARIS — Un om de aiaceri 
vest-german, Henrich Lahrkamp, 
a achiziționat la începutul anului 
1962 în comuna Nouans les Val
lees (Franța) 280 hectare de pă- 
mint. Exemplul acestuia n-a Întâr
ziat să fie urmat și de alți cetă
țeni a; R. F. Germane, printre 
care Hermann Lucke, care a de
venit proprietarul a două ferme 
cu o suprafață de 138 de hectare. 
Recent avocatul vesl-german Kurt 
Greifelt, un cunoscut fascist, 
membru al Wehrmachtului hi Ve
rist în timpul ocupației Franței, a 
achiziționat în comuna Nevez, de
partamentul Finistere, o fermă de 
peste 50 de hectare, cea mai mare 
fermă din comună. Așadar, pă
mînturile franceze atrag din ce în 
ce mai mult pe cumpărătorii din 
R. F. Germană.

Ziarul „L’Humanite" relatează 
că în timp ce sute de mii de ță
rani sînt ruinați datorită politicii 
agrare a guvernului, fasciști noto
rii de teapa lui Kurt Greifelt achi
ziționează pămîntul acelora care 
și-au dat viața în anii Î940—1944 
pentru apărarea lui.

• SANAA — Postul dd radio 
Sanaa a transmis o declarație a 
ministrului informațiilor al Repu
blicii Arabe Yemen, Ahmed Al- 
Maroni, în care acesta și-a expri
mat încrederea că „poporul Ara
biei Saudite nu-și va îndrepta 
armele împotriva fraților săi ye-

meniți". Declarația Iul ’Al-Maroni 
este un răspuns la recentul decret 
de mobilizare dat de primul mini
stru al Arabiei Saudite, emirul 
Feisal, și cererea adresată de a- 
cesta S.U.A. de a-i acorda ajutor 
militar.

• TOKIO — In anul 1962, 
urmare a accidentelor de automo
bil, în Japonia și-au pierdut viața 
11 140 de persoane.

• CAIRO — Consiliul preziden
țial al R.A.U. a aprobat decretul 
prin care toate pămînturile agri
cole aflate în proprietatea străini
lor vor trece în posesia unui or
ganism care le va distribui apoi 
țăranilor ce vor beneficia de re
forma agrară. Pămînturile aflate 
pînă acum în proprietatea străini
lor atingeau suprafața de 42 000 ha.

• PRETORIA — Luînd cuvîntul 
în parlament A. Hertzog, ministrul 
poștelor și telegrafului al Republi
cii Sud-Africane, a declarat că 
guvernul său se pronunță în mod 
categoric împotriva introducerii 
televiziunii în țară. Referindu-se 
la declarația lui A. Hertzog, zia
rul ,,Rand Daily Mail", care apare 
la Johannesburg, scrie că condu
cătorilor R.S.A. le este teamă că 
televiziunea ar putea fi folosită în 
lupta împotriva rasismului.

cepționale actualmente în vi
goare din perioada războiului 
și să revizuiască legea privi
toare la așa-numitele măsuri 
de securitate adoptate în anul 
1962.

• LONDRA — După mai multe 
zile de ninsori intermitente și vis
cole, în Anglia a venit dezghețul. 
Dar acesta a adus după sine ceața 
și poleiul. Ninsori abundente au 
căzut în Alpii italieni, iar gheața 
de pe șosele a paralizat traficul 
în nordul și răsăritul Franței, A- 
genția Reuter relatează că străzile 
orașului Lille arată ca un pati
noar. Zece localități din regiunea 
Calais continuă să fie rupte de 
restul tării din cauza zăpezii, iar 
unele dintre acestea au rămas 
fără electricitate și apă. Se resim
te, 
în
ral 
se

de asemenea, lipsa cărbunelui, 
restul Franței dezghețul gene- 
prezintă pericolul unor serioa- 
inundafii. Datorită vînlului 

s-au abătut 
creat perico- 
avalanșe în

Datorită 
cald și ploilor care 
asupra 'Austriei, s-a 
iul producerii de 
munții austrieci.

® BONN — Ministrul vest-ger- 
man al cooperării economice Wal
ter Scheel, a anunțat că a efec
tuat o „campanie" pe lingă gu
vernele unor țări slab dezvoltate, 
pentru a le oferi mașini unelte și 
aparatură tehnică de fabricație 
vest-germană, dar care nu se află 
în stare nouă, ci deja folosite. 
„Acest nou fel de comerț — co
mentează corespondentul din 
Bonn al revistei franceze „France 
Observateur" — va permite Ger
maniei federale să lichideze toate 
deșeurile și mașinile folosite, care, 
după ce și-au făcut stagiul în in
dustria vest-germană, nu mai pot 
da randamentul cuvenit... Bonnul 
lansează programe care cu drept 
cuvînt pot fi numite de „ajutor 
tehnic de ocazie"...

• WASHINGTON. — Minis
terul Muncii din S.U.A. a dat 
publicității un comunicat din 
care reiese că în cursul anului 
1962, Statele Unite au pierdut, 
în urma grevelor, 19 milioane 
zile muncă. In raport se subli
niază că numărul zilelor pier
dute este cu trei milioane mai 
mare în comparație cu anul 
1961. In întreaga țară au fost 
înregistrate 3 500 de greve la 
care au participat 1 250 000 de 
muncitori.

• ATENA. Deputății parti
dului EDA au cerut parlamen
tului grec să anuleze legile ex-

MOSCOVA — Ziarul 
malskaia Pravda" anunță în 
mărul său din 5 ianuarie că 
Arhiva de stal a Revoluției din 
octombrie a U.R.S.S. s-a găsit un 
document care atestă că poporul 
cuban a acordat ajutor frățesc ti
nerei Republici Sovietice. în anul 
1923 din Havana a sosit la Mos
cova pe numele lui Lenin, pre
ședintele Consiliului comisarilor 
poporului, o scrisoare și două cecuri 
de bancă în sumă de 5 181200 
mărci. Acești bani au fost strînși 
de „Comitetul din Havana pentru 
acordarea de ajutor in refacerea 
economiei ruinate a tinerei Repu
blici Sovietice și pentru ajutora
rea Infometaților din regiunea 
Volgăi",

„Komso-
nu

la
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