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Proletari din toate țările, uniți-vă!

■ ospodăria noastră 
colectivă este pu
ternică, cu ramuri 
de producție bine 
dezvoltate. în sec
torul zootehnic, 
care numără prin

tre altele peste 1100 de taurine 
și aproape 1 000 de ovine, lu
crează cot la cot cu cei vîrst-
nici și mulți tineri. Acum, 
cînd aceștia urmează cursurile 
învățămîntului agrozootehnic 
de trei ani, organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria noastră 
se preocupă în mod permanent 
de participarea lor la cursuri, 
de pregătirea la lecții. în adu
nările generale U.T.M. pe bri
găzi noi am discutat pe larg 
despre asemenea lucruri.

Frecvența tinerilor la învă- 
țămîntul agrozootehnic se da- 
torește însă în mare parte și 
modului interesant în care sînt 
pregătite și predate lecțiile. 
Iată cîteva exemple. încă de 
la primele lecții lectorul no
stru — medicul veterinar Ni- 
colae Lupșe — ajutat îndea- 
.aproape de consiliul de 
conducere și cu sprijinul orga
nizației U.T.M. a adunat din 
timp cifre și date cu privire 
la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic, veniturile anuale aduse 
de acest sector, precum și date 
cu privire la creșterea conti
nuă a producției de lapte, 
carne, lînă. Cu ajutorul aces
tor date s-au făcut schițe și 
calcule la tablă, grafice cu 
producțiile și veniturile obți
nute an de an, fapt care a fă
cut ca lecțiile care păreau mai 
anevoie de înțeles să fie bine

asimilate de cursanți. Proce- 
dînd așa, la fiecare lecție s-a 
creat o bază de discuții atrac
tivă. Fruntași din sectorul 
zootehnic, cum sînt loan Ră- 
dulescu, Nicolae Nan, Maria 
Boriceanu și alții, au împărtă
șit celorlalți cursanți felul în 
care și-au însușit ei meseria 
și cum îngrijesc și furajează 
pe baze științifice animalele.

Dar iată că legînd perma
nent lecțiile de practica mun
cii noastre, de experiența 
fruntașilor, s-au născut pe 
parcurs noi inițiative. Bună
oară, s-a ajuns ca unele lecții 
să fie ținute practic chiar la 
locul de muncă al îngrijitori
lor, adică la grajduri.

De ce ? Pentru ca anumite 
lucrări — muls, țesălat, pre
gătirea și administrarea rații
lor — să fie făcute și explica
te chiar în fața cursanților.

Iată și alt exemplu. După 
predarea lecției a cincea „Or
ganizarea muncii în creșterea 
animalelor din gospodăria a- 
gricolă colectivă", împreună 
cu toți cursanții cercului zoo
tehnic am făcut o vizită la ve
cinii noștri — îngrijitorii de a- 
nimale de la G.A.C. Chichiș. 
Ce a însemnat această vizită, 
atît pentru cursanții noștri cît 
și pentru vecini și lectorii ce
lor două cercuri ? Schimbul de 
experiență a constituit o lec
ție colectivă model. Eu, de pil
dă, le-am explicat gazdelor că 
din acest an sectorul nostru 
zootehnic a fost organizat pe 
baze științifice noi. Adică la 
noi au fost organizate, la indi

cația organizației de partid și 
a consiliului de conducere al 
gospodăriei, brigăzi speciali
zate și anume, au fost consti
tuite 4 brigăzi științifice din 
care 3 brigăzi specializate pen
tru taurine, iar a patra, o bri
gadă mixtă în care intră fer
mele de ovine, porcine și pă
sări. Acest mod de organizare 
are o importanță deosebită 
pentru dezvoltarea economică 
a colectivei noastre. în felul 
acesta se poate organiza și 
controla mai bine munca în
grijitorilor, se ține o mai bună 
evidență a producției și se 
poate face o mai judicioasă re
partizare a rațiilor de furaje.

Și noi am avut ce învăța de 
la vecini. Unii dintre fruntașii 
lor ne-au demonstrat practic 
cum economisesc și admini
strează ei furajele în rația a- 
nimalelor pe timpul iernii. 
Mai departe. La lecția a opta 
„Alcătuirea corpului animalu
lui, fiziologia și formarea pro
ducției animale" lectorul nos
tru s-a folosit de mulaje, plan
șe și schițe privind modul de 
funcționare a anumitor orga
nisme ale animalului. Apoi cu 
„elevii" și profesorul am mers 
la un lot de vaci și s-a expli
cat „pe viu” tot ceea ce se fă
cuse teoretic în sala de curs. 
Toate aceste inițiative care 
s-au născut pe parcursul lec
țiilor predate au dovedit că a- 
tunci cînd noțiunile teoretice 
sînt strîns împletite cu cele 
practice, fiecare lecție este 
mai bine asimilată, mai temei
nic însușită. Iată de ce cu a-

jutorul organizației de partid, 
organizația U.T.M. are și pe 
mai departe în vedere să facă 
din fiecare lecție o demonstra
ție practică strîns legată de 
specificul muncii în gospodă
ria noastră.

Pînă acum noi am analizat 
de două ori în adunările gene
rale U.T.M. felul în care tine
rii colectiviști participă și își 
însușesc lecțiile predate la 
cercurile agrozootehnice de 3 
ani. Vom organiza astfel de 
adunări generale periodic de 
cîte ori se va simți nevoia. In 
plus, de pe acum asigurăm 
lecțiile viitoare cu material di
dactic și mai bogat. Legătura 
permanentă pe care noi o ți
nem cu biblioteca sătească, cu 
librăria sătească și biblioteca 
colectivei — fiecare cursant a- 
vînd cumpărate personal cîte 
3—4 broșuri privind noutățile 
științifice — procurarea unor 
diafilme, îmbogățirea casei la
borator cu noi planșe, mostre, 
schițe, grafice, și altele vor 
face ca lecțiile viitoare să ca
pete un și mai accentuat ca
racter de studiu temeinic, folo
sitor. Facem toate acestea pen
tru a îmbogăți cît mai mult 
cunoștințele profesionale ale 
tinerilor îngrijitori de animale 
în scopul ridicării permanente 
a producțiilor din sectorul zoo
tehnic al gospodăriei noastre 
colective.

TRAIAN SPOREA 
secretarul comitetului comunal 

U.T.M. Harman 
regiunea Brașov
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C O amintire pentru cele șase ti
nere ? Da și nu. Pentru că de 
fapt șeful secfiei filatură a Uzi
nelor textile Timișoara ne-a re
comandat pe Irene Gasparek, 
Ecaterina Volf, Stana Roșea 
Maria Crisfea, Aneta Racovi- 
ceanu și lozefina Gaspari drept 
cela mai bune muncitoare ti
nere din secjie. Ele realizează 
produse de cea mai bună cali
tate, își depășesc întotdeauna 
sarcinile de plan. Și cele șase 
tinere au ținut să se fotogra
fieze împreună. Poate și drept 

amintire.L
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CARMAVAI
de Victor Tulbure
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Un 
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prof. univ. dr. Jean Livescu
rectorul Universității din București

De fapt, pregătirea 
din iarnă a început 
prima zi de curs, de 
oră de seminar.
cînd au mal rămas

aparatului 
deocam- 

să se facă 
penfru ca noile produse să fie 
de o calitate cît mai înaltă.

înainte de intrarea tn fabrica
ție de serie, noile produse ce 
vor fi asimilate în acest an la 
Uzinele „Timpuri noi” Bucu
rești capătă forme aici, la ser
viciul constructorului șef. Ingi
nerul Cornel Stan, inginerul 
Vasile Ivănuș și proiectanta 
Stela Petrescu, pe care i-a sur
prins obiectivul 
fotografic, discută 
dată ce trebuie

Studiu în bibliotecă. Foto : O. PLECAN

Cînd clinchet se-auzi-n omăturl, 
împinse parcă de un val, 
Masive porți s-au dat înlături, 
Copiilor, la carnaval.
Și tobele veniră toate, 
Și trîmbițe sunară-n cor, 
Cu glasuri de argint, curate, 
In cinstea micului popor. 
Atunci, de-alungul și de-alatul 
Saloanelor, și peste tot, 
Suind, au cucerit palatul 
Oștirile lui Barbă-cot. 
Și iată-i, așadar, grămadă, 
în jurul pomului vestit: 
Voinici împleticiți în spadă, 
Crăiese cu năsuc turtit... 
Ca-n vis plutește Columbina, 
Și-un prislea de Hamlet bursuc 
Se-ntreabă -nfulecînd tartina: 
Să bea sau să nu bea și-un suc ? 
Sfioasă, Albă-ca-zăpada 
Piticilor le face-un semn ; 
E-ntre laponi, Șeherezada, 
Iar Machidon pe-un cal de lemn. 
Pierrot și-ngînă Arlechinul... 
Și-s cavaleri, și paji, și duci... 
Și-i vesel Hogea Nastratinul, 
Tîrînd enormii lui papuci 
Dintr-o planetă neștiută 
Sosește micul prinț, bălai...
Gagarinii — mai mult de-o sută— 
Unde te-ntorci, de dinșii dai 
Ba, dacă nu mi se năzare, 
Cînd fu privirea să-mi ridic 
Văzui și-un mic Ștefan cel Mare 
în brațe c-un pisoi mai mic. 
Sultani și crai... Domnițe brune... 
Un pic cuminți, un pic ștrengari, 
Dar toți frumoși, cu-origini bune, 
Din ginți vestite de strungari; 
Coborîtori din marea spiță 
A celor care fac oțel ; 
Din meșterii, zidari de viță,

Pregătiri Prima sesiune

Peste cîteva zile va începe 
sesiunea de examene din iarnă. 
Ea va face bilanțul activității 
desfășurată de-a lungul unui 
semestru. Majoritatea studenți
lor a pornit de mult la muncă 
pentru pregătirea acestei sesi
uni, pentru promovarea ei in
tegrală, 
sesiunii 
încă din 
Ia prima

Acum, 
doar cîteva zile pînă la sesiu
ne, un factor important în asi
gurarea succesului îl constituie 
organizarea prelegerilor și se- 
minariilor recapitulative. Prac
tica a dovedit că ori cît de bine 
s ar munci în timpul semestru
lui, dacă nu se asigură o bună 
desfășurare a recapitulării, a 
sintetizării materiei, rezultatele 
muncii nu vor fi dintre cele 
mai bune. Studenții au parcurs, 
desigur, întreg materialul de 
studiu, au citit cu atenție fie
care capitol, au consultat bi
bliografia indicată și au obser
vat că unele chestiuni sînt mal 
dificile, nu sînt înțelese pe de
plin. Mai ales la facultățile 
de matematică-mecanică, chi
mie, fizică — sînt frecvente a- 
semenea cazuri. Este necesar 
ca în perioada care a mai ră
mas pînă la sesiune — și în 
timpul sesiunii, înaintea fiecă
rui examen — ei să revină a- 
supra acestor chestiuni, să cea
ră sprijinul asistenților, al pro
fesorilor. Toate cadrele didac
tice ale Universității stau cu 
plăcere la dispoziția studenți
lor pentru semi narii recapitu
lative și pentru consultații 
lective sau individuale, 
sfat, un îndemn din partea 
va fi întotdeauna prețios.

Există însă și studenți — 
fericire foarte puțini ia număr

— pe care verbul „a amina" îl 
atrage în mod deosebit. Aces
tor studenți le adresez astăzi 
cîteva rînduri, un sfat. Exame
nele și colocviile au o eșalo
nare logică, științifică, există 
o anumită legătură între mate
rii, unele ajută înțelegerea al
tora, materiile mai ușoare sînt 
îmbinate cu altele mai grele. 
Cei care cu multă ușurință vă 
gîndițl să răsturnați această 
planificare și să amînațl pen
tru vară unul sau două exame
ne, nu trebuie să uitați că la 
vară vă așteaptă o sesiune 
grea. Atunci veți constata că 
aveți de dat alte examene, nu 
puține Ia număr, și că pregăti
rea acestora vă solicită efor
turi mult mal mari. Rezultatul? 
El poate fi prevăzut: lupta 
pentru o notă — Indiferent 
care, numai să promovați — 
ceea ce are drept consecință 
superficialitate. De aceea, sfa
tul meu este să chibzuițl bine 
înainte de a hotărî amînarea 
unui examen. Consultați-vă cu 
profesorii, cu asistenții, cu co
mitetul U.T.M. al anului, cu 
colegii, cereți-le sfatul, spri
jinul.

Este evident că Ia examene 
flecare student își culege roa
dele muncii sale, dar nu tre
buie să uităm că, în același 
timp, se face șl bilanțul activi
tății pe care au depus-o cadre
le didactice pentru ca studen
ții să-și însușească la cel mal 
înalt nivel cunoștințele preda
te. In această perioadă atît stu
denții cît și profesorii trebuie 
să-și sporească eforturile, să 
muncească mai bine, mai orga
nizat. Cadrele didactice au da
toria de a-i sprijini îndeaproa
pe pe studenți pentru ca aceș
tia să-și consolideze cunoștin
țele, să-și completeze anumite 
goluri în pregătire. In toate fa-

la Cluj
Să însoțim cîțiva dintre acti

viștii Consiliului U.A.S. al cen
trului universitar Cluj, în frunte 
cu președintele acestuia tova
rășul loan Leicu, veniți la Uni
versitatea „Babeș Bolyai” spre a 
discuta despre traducerea în 
viață a hotărîrilor adoptate în 
planul de măsuri referitor la 
pregătirea sesiunii. în urma des
fășurării conferinței de alegeri, 
noul consiliu U.A.S. al centru
lui universitar Cluj a dezbătut și 
adoptat un plan concret de mă
suri, prelucrat atît cu președinții 
consiliilor U.A.S. pe institute, 
cît și în cadrul comisiei profe
sionale ; s*au alcătuit, pe acea
stă bază, planuri concrete și în 
institute și facultăți. Dar cum 
s-a trecut la realizarea lor ? 
Iată întrebarea al cărei răspuns 
trebuiau să-l dea discuțiile „pe 
teren”.

Activiștii centrului universitar 
au discutat despre aceasta cu cei 
de la facultățile de istorie-filo- 
zofie, apoi cu studenții din cîteva 
grupe. Au reieșit, desigur, o se
rie de realizări care nu pot fi 
contestate. Facultatea de istorie- 
filozofie este cunoscută ca una 
din facultățile la care obțin în 
general rezultate bune și unde 
organizația U.T.M. și asociația 
studenților au o contribuție rea-

lă în acest sens. Dar, mai enrînd, 
trebuie subliniat faptul că și 
aici — datorită unei atmosfere 
de autoliniștire, care începuse să 
se facă simțită — se dăduseră 

multe „indicații" ți se controlase 
prea puțin îndeplinirea lor efeo* 
tivă.

Comitetul U.T.M. pe centrul 
universitar, cît ți consiliul U.A.S. 
— ața cum s-a subliniat într-o 
ședință a biroului Comitetului 
orășeneso U.T.M. Cluj, caro a 
discutat Idespre pregătirea stu
denților pentru examene — ar fi 
obfinut rezultate cu mult mai 
bune în ceea co privește contri
buția lor la pregătirea sesiunii 
dacă ar fi desfășurat din „timp 
controlul cuvenit, căci planul de 
măsuri — de altfel în bună parte 
realizat — prevedea acțiuni va
loroase. Analiza făcută în biroul 
.Comitetului orășenesc U.T.M. 
Cluj — în care s-au stabilit și o 
serie de măsuri imediate, con
crete — a fost plină de învăță
minte ; învățăminte legate de re
zultatele bune obținute de co
lectivele fruntașe, care trebuie 
extinse, și de lipsurile ce trebuie 
înlăturate. Eficienta lor se va 
concretiza în rezultatele apro
piatei sesiuni.

M. FLORIAN

la Pitești
Institutul pedagogic de 3 ani 

jdin Pitești cunoaște în aceste 
?ile o animație neobișnuită. La 
fiecare catedră, profesorii și 
asistenții dau consultații, lă
muriri, explicații suplimenta
re. In cămin, de cum se sfîr- 
șesc cursurile și pînă seara, 
tîrziu, sălile de lectură sînt 
pline de studenți adînciți în 
studiu. Iar în holul de la in
trare a apărut un avizier spe
cial : se anunță locul consul
tațiilor colective, materia la 
care se face repetiție cu în
treaga grupă... Totul vorbește 
despre examene.

— Apropierea examenelor 
ne spune tov. Malcov Ga

briela, secretara comitetului 
U.T.M. din institut — prileju
iește o dublă emoție: va fi 
doarzprima sesiune nu numai 
în viața studenților ci și în 
viața institutului.

Pînă la examene mai
cîteva săptămini. Fiecare zi, 
fiecare oră e folosită din plin.

Iată, de pildă, studenții de 
la „Științe naturale și cuno
ștințe agricole” au constatat, 
încă după primele seminarii, 
că nu vor putea răspunde bine 
la examenul de Geologie dacă 
se vor limita numai la însuși
rea prelegerilor ; la Geologie

sînt

trebuie în primul rînd să 
„vezi” cu ochi de cunoscător 
rocile, mineralele, să sesizezi 
elementele lor caracteristice. 
Și au început să dea o mai 
mare atenție 
laborator.

La cererea 
se desfășoară 
ratorul de geologie: aici răs
punsurile teoretice sînt înso
țite de exemplificarea și con
cretizarea afirmațiilor pe res
pectivul eșantion despre care 
se vorbește. S-a făcut chiar și 
o ieșire în teren, pe Valea 
Dîrzului. Cu acest prilej stu
denții au văzut „pe viu” cum 
arată o terasă, care sînt ele
mentele ei caracteristice; au 
văzut, de asemenea, alunecări 
de teren și au întocmit profile 
geologice. Toate acestea le sînt 
de un real ajutor în pregăti
rea examenului la geologie.

Pentru studenții de la Fi
lologie, cel mai dificil exa
men este introducerea în lite
ratură. Totuși, răspunsurile 
date la seminarii dovedesc că 
ei s-au familiarizat cu această 
disciplină. Cu prilejul refera-

lucrărilor de

lor, seminariile 
acum în labo-

ADRIAN .VASILESCU

(Continuare în pag. a H-a)

Fruntași ai roșului drapel; 
Născuți pe apele Moldovei, 
In Apuseni ori alte părți, 
Din noii făurari ai slovei 
Ce schimbă fața vechii hărți, 
Copii ai munților și-ai luncii, 
Din Bărăgan sau din Bucegi ; 
Odrasle de Eroi ai Muncii, 
Copii ai țării fără regi, 
In care e stăpin poporul 
Iar ei moștenitori îi sînt, 
Căci pruncii-nseamnă viitorul 
Și pentru ei, noi, pe pămînt, 
Am destrămat a beznei turmă 
De pe cuprinderi rominești 
Și-am doborît și cel din urmă 
Din capete balaurești;
Ca-nalt să crească, pîn’la ceruri, 
Un pom de daruri încărcat, 
Cum nici fetița moartă-n geruri, 
Vînzînd chibrituri, n-a visat!
Și toate sălile de aur 
Ni-s pruncilor deschise azi — 
In ele nu-i nici un balaur, 
Ci numai stele, numai brazi... 
Căci astăzi tuturor partidul 
In viață, ne-a clădit un rost 
Prin el își urcă țara zidul 
Și au copiii adăpost. 
Prin ei pe tronul de-altădată, 
Sub baldachin de catifea 
Te văd pe tine așezată, 
Copilă scumpă, minunată, 
Raluca, principesa mea ; 
Din neam de muncitor de rime, 
Neabătut și îndrăzneț, 
Ce-mplintă cîntecu-n mulțime 
Și-n inimi pune frumuseți 
Și-o stea inalță-n brazi să ardă, 
Și-i mîndru c-a rămas oștean 
Partidului, în schimb de gardă 
Din primul ceas republican!

(Continuare în pag. a H-a)

din

Foto : AGFRPRES
ț

14 IANUARIE - DIN NOV LA ȘCOALA
— DE LA MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Ministerul învățămîntului aduce la cunoștință că școlile dej 
cultură generală (cursuri de zi), pedagogice și de artă își reîn
cep cursurile în ziua de luni 14 ianuarie 1963.

Excelenței Sale 
FERIK IBRAHIM ABBUD 

Președintele Consiliului Suprem al 
Forțelor Armate ale Republicii Sudan

Pregătiri pentru campania 
agricolă de primăvară

In regiunea Ploiești continuă 
intens pregătirile pentru cam
pania agricolă de primăvară. 
In gospodăriile agricole de stat 
și stațiunile de mașini și trac
toare au fost reparate și puse 
în stare de funcționare mai 
mult de 70 la sută din tractoa
rele, semănătorile și celelalte 
mașini agricole ce vor fi folo
site la efectuarea lucrărilor a- 
gricole in primăvară. In S.M.T.

Sihlea, Bărcănești Ciorani și 
Smeeni, aproape toate mași
nile au fost revizuite și repa
rate.

In gospodăriile colective din 
regiune a început pregătirea 
semințelor și se continuă fer
tilizarea terenurilor. Colecti
viștii au transportat pînă acum 
la cîmp aproape 82 000 tone în
grășăminte.

(Agerpres)

KHARTUM

Excelenței Sale 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, al poporului romîn și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre, cu prile
jul zilei naționale a Republicii Sudan, sincere 
felicitări, precum șl cele mai bune urări de 
prosperitate poporului sudanez.

îmi exprim convingerea că relațiile de prie
tenie dintre popoarele și țările noastre> vor 
continua să se dezvolte în interesul păcii și al 
colaborării internaționale.

BUCUREȘTI

In numele Consiliului Suprem al Forțelor 
Armate și al poporului sudanez, primiți vă rog 
mulțumirile noastre cordiale pentru felicitările 
dv. amabile adresate cu prilejul celei de-a 7-a 
aniversări a zilei independenței noastre. Dorim 
Excelenței Voastre și poporului romîn multă 
fericire și prosperitate.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romine

FERIK IBRAHIM ABBUD 
Președintele Consiliului Suprem al 

Forțelor Armate



Numai c'feva clipe șl racliosonda va porni spre înălțimi. Serviciul 

aerologic fi de protecfia navigajiei aeriene de Ia Aeroportul Bă- 
neasa, cercetează fenomenele ce produc stări periculoase în timpul 
navigajiei, dă informafii echipajelor asupra stării timpului înainte de 

zbor, ți în timpul zborului. în fotografie : meteorologul Nicolae Cu- 
relea execută sondarea atmosferei eu ajutorul radiosondei A. 22-111.

Foto : AGERPRES

PRIETENI ADEVÂRAȚI

■
 a tabla avizieru

lui secției, secre
tarul organizației 
de bază a scris : 
„Adunarea gene- 
rală a organizației 
U.T.M. din secția 

„Uzină”. Ordinea de zi: 1) Dis
cutarea abaterilor săvîrșite de 
tinerii Ion Costișor, Vasile 
Corcodeanu și Vasile Suciu“.

Anton Mureșan, secretarul 
comitetului U.T.M. pe între
prindere, trecînd prin secție 
s-a oprit și el în fața avizie
rului. Cu toate că avizierul nu 
cuprindea nici o altă comuni
care, Secretarul a rămas aci, 
pe gînduri, o bună bucată de 
vreme. într-un tîrziu, luă un 
șomoiog și șterse. Și răspun- 
zînd mai mult unor gînduri 
care îl munceau decît priviri
lor nedumerite ale tinerilor 
care se strînseseră în jurul lui 
spuse doar atît:

— Nu așa I Așa nu-i bine. 
Și scrise :

Ordinea de zi: 1) Cum să-i 
ajutăm pe tovarășii noștri Ion 
Costișor, Vasile Corcodeanu și 
Vasile Suciu.

Desfășurarea dezbaterilor 
din adunarea generală avea 
să arate că ceea ce schimbase 
secretarul comitetului U.T.M. 
al Fabricii de sticlă din Turda 
în ordinea de zi nu era o 
simplă formulare.

Inițiativa acestei dezbateri 
o avusese tot el, secretarul 
comitetului U.T.M. Era un 
gînd care îl frămînta pe el 
de mult. Dar ce se întîmplase 
cu Costișor, Corcodeanu și 
Suciu 7

Seri de-a rîndul cei trei ti-< 
neri și le pierdeau prin cîr- 
ciumi. Nu o dată tovarășii 
lor de muncă au intervenit 
pentru a-i potoli pe scandala
gii care, învăluiți de aburul 
băuturii, nu știau ce mai fac. 
După asemenea „petreceri" 
a doua zi locul lor lin
gă mașină rămînea gol — 
și spre el își îndreptau su- 
părați privirile tovarășii lor 
de muncă. Fiecare se gîndea 
la cît ar fi produs în plus sec
ția dacă toți s-ar fi găsit la 
locul lor lîngă mașină. Oame
nii regretau nu 
atît eforturile 
pe care le de
puneau în plus 
pentru a-i în
locui, cît mai 
ales modul lipsit de demnitate 
în care își iroseau cei trei zi
lele prețioase ale acestor ani 
tineri.

Cu ei stătuse de vorbă nu 
o dată secretarul organizației 
U.T.M., maistrul, alți mun
citori vîrstnici. Le-au arătat, 
de ce faptele lor sînt nedemne 
de un tînăr muncitor. Dar vor
bele lor, din care răzbatea gri
ja tovărășească, au ricoșat ca 
într-o platoșă, n-au pătruns 
în inima și sufletul scandala
giilor. Și totuși — îi sfătuise 
secretarul de partid pe mem
brii comitetului U.T.M. — nu 
pot fi lăsați așa. Putem să-i 
îndreptăm. Nu avem de-a face 
cu niște înrăiți, ci pur și sim
plu cu trei tineri care nu au 
înțeles încă rostul și frumuse

țea anilor tinereții. Nu știu 
să-și aleagă prietenii. Trebuie 
să le trezim conștiința, mân
dria muncitorească.

La toate acestea se gîndea 
secretarul comitetului U.T.M. 
stînd în fața avizierului.

Adunării generale U.T.M. i 
se cerea nu simpla sancțio
nare a unor fapte nedemne, ci 
un ajutor colectiv, eficace 
pentru a aduce trei tineri pe 
calea cea bună.

Ce facem noi în timpul li
ber 7 Spre ce năzuim 7 Care 
sînt idealurile noastre 7 O sea

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
ră Ia circiumă poate fi numi
tă petrecere 7 A bea, a bea cît 
mai mult alcool, poate fi un 
ideal 7

Iată întrebările care s-au 
înfruntat în adunarea gene
rală.

— Voi — spunea Iacob Pi
per — credeți că a naviga în
tre mesele cîrciumii cu capul 
plin de băutură, înseamnă a 
petrece, că e mai interesant 
decît ceea ce facem noi. Voi 
ați respins sfaturile care vi 
s-au dat și ați rîs de felul în 
care ne petrecem noi timpul. 
Noi știm foarte bine ceea ce 
faceți voi, am văzut de atîtea 
ori. V-am văzut umblînd pe 
șapte cărări, de rîsul lumii, 
v-am văzut certîndu-vă și fă- 
cînd scandal. Am văzut, și nu 
o dată, mașinile voastre stînd...

Dar voi, voi știți cum ne 
petrecem noi timpul, care sînt 
preocupările, idealurile noa
stre 7

Și întrebarea a revenit în 
cuvîntul fiecăruia din cei care 
au vorbit cu înflăcărare 
despre viața, despre năzuințe
le și pasiunile lor.

Suciu, Costișor, Corcodeanu 
stăteau cu capetele plecate.

— Acum patru zile — spu
nea Gheorghe Pop — voi ați 
fost la circiumă. Știți voi ce 
am făcut noi în acea zi 7

Și în adunare s-a făcut un 
adevărat film 
al unei după-a- 
mieze. S-a vor
bit de fetele de 
la atelierul de 
pictură care ur

mează cursurile la școala medie 
serală. Surorile Erica și Ha- 
nelore Paraschiv, soliste ale 
ansamblului casei de cultură, 
au rămas la repetiții pînă tîr
ziu. Au învățat un nou cîntec 
pentru interpretarea căruia 
vor fi poate din nou răsplătite 
cu multe aplauze. Lăcă
tușul Iulian Vlad a avut bi
lete la premiera teatrului. In 
ziua aceea Nicolae Radu a a- 
juns și el tîrziu acasă. A tre
cut întîi pe la o librărie și a 
consultat standurile cu nou
tăți științifice. E pasionat de 
problemele astronauticii, ale 
zborurilor cosmice. Pasiunea 
lui este foarte cunoscută tova
rășilor săi de muncă. Deseori, 
în pauze sau seara, la liceul 
seral, cînd între ei se nasc 
discuții în legătură cu zboru
rile cosmice, Radu e cel mai 
informat. Are întotdeauna ul-

timul cuvînt. Un cuvînt califi
cat. Acasă are o adevărată 
bibliotecă de literatură cos
mică. Aci găsești cărți, bro
șuri, tăieturi din ziare cu pro
bleme pur științifice iar ală
turi poeți, versuri despre zbo
rul printre aștri.

Eugen Daghinuță 7 El a a- 
lergat într-un suflet la școală, 
la pionierii săi care îl aștep
tau. A îndrăgit munca cu ca
piii. Ca instructor superior își 
dedică cea mai mare parte a 
timpului său liber organizării 
cu pionierii a unor activități 
interesante care să contribuie 
la formarea caracterului lor. 
Adesea poate fi întîlnit cu pio
nierii de la Școala de 7 ani 
din Oprișani în diferite ex
cursii ja Cheile Turzii, la gră
dina zoologică.

Dar cîte nu ar mai putea fi 
spuse pentru a continua fil
mul unei singure după-amieze 
care a conturat precis tabloul 
preocupărilor majore, al năzu
ințelor, al idealurilor utemiști- 
lor de aici 7

In ziua aceea adunarea ge
nerală a organizației U.T.M. 
de la secția „Uzină" s-a pre
lungit pînă tîrziu. Ea a prile
juit o temeinică dezbatere a 
răspunderii și datoriei față de 
colectiv, față de uzină, față de 
propria tinerețe.

Secretarul comitetului U.T.M. 
a avut dreptate. Cei trei ti
neri au fost și vor fi ajutați. 
In adunare, ei au înțeles un 
mare adevăr: că în colectivul 
în care muncesc au mulți prie
teni adevărați.

Lucrările sesiunii
Comisiei de colaborare 

tehnico-știintifică 
între R. P. Romînă 

și R. P. Mongolă
între 28 decembrie 1962 și 

5 ianuarie 1963 a avut loc la 
București prima sesiune a Co
misiei de colaborare tehnico- 
științifică între Republica 
Populară Romînă și Republi
ca Populară Mongolă.

La sesiune a fost adoptat 
Statutul Comisiei și s-au dis
cutat sarcinile concrete pri
vind desfășurarea activității 
de colaborare tehnico-științi- 
fică dintre cele două țări, în 
ceea ce privește schimbul de 
documentații și specialiști în 
diferite domenii ale econo
miei.

Protocolul încheiat a fost 
semnat din partea romînă de 
Cioroiu Răducanu, adjunct al 
ministrului industriei petrolu
lui, șt chimiei, și din partea 
mongolă de B. Gombosuren, 
vicepreședinte al Comisiei de 
Stat pentru construcții și eco
nomie de pe lîngă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Mongole.

Lucrările sesiunii s-au des
fășurat într-o atmosferă tovă- 
rășească și de înțelegere reci
procă.

(Agerpres) 
-----•-----

INFORMAȚII

DARIA KUHTA 
ION ȘERBU

a birourilor F.D.P
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) obține în

Adunări de constituire

Luni seara, la Casa prieteniei 
romîno-sovietice A.R.L.U.S. 
din Capitală a avut loc simpo
zionul „Rolul științei în con
struirea comunismului în Uni
unea Sovietică”.

Au vorbit acad. I. S. Gheor
ghiu, vicepreședinte al acade. 
miei R. P. Romîne, acad. Gr. 
Moisil, membru al Prezidiului 
Academiei R. P. Romîne, și 
prof. univ. Nicolae Sălăgeanu, 
membru corespondent al Aca
demiei R. P. Romîne.

★
Comitetului regio. 
și artă Dobrogea, 
deschis un curs dt

In întreaga țară au continu
at să aibă loc, zilele acestea, 
adunări pentru constituirea 
birourilor F.D.P. și a comisiilor 
electorale. în vederea alegeri
lor de deputați în sfaturile 
populare ale orașelor raionale 
și ale comunelor, care vor a- 
vea loc la 3 martie.

In cele 28 de comune de sub
ordonare raională din jurul 
Capitalei au luat sfîrșit adună
rile pentru constituirea birou
rilor comunale ale Frontului 
Democrației Populare.

In birourile F.D.P. din aceste 
comune au fost aleși 206 mem
bri — reprezentanți ai organi
zațiilor de partid și sfaturilor 
populare, ai organizațiilor 
U.T.M., comitetelor de femei, 
muncitori și colectiviști frun
tași, intelectuali, gospodine și 
alți oameni ai muncii.

în același timp au avut loc 
adunări ale cetățenilor din a- 
ceste comune, care au făcut 
propuneri pentru membrii co
misiilor electorale.

ORADEA. — De asemenea, 
în toate cele 6 orașe de subor
donare raională, precum și în 
cele 235 comune din regiunea 
Crișana s-a terminat consti
tuirea birourilor F.D.P. și a 
comisiilor electorale.

PLOIEȘTI. — în orașele de 
subordonare raională și în co
munele din regiunea Ploiești 
au fost constituite 748 birouri 
F.D.P. și comisii electorale, din 
care fac parte peste 13 400 
membri. Au fost delimitate 
mai mult de jumătate din nu
mărul comisiilor electorale pe 
circumscripții.

în cele 32 birouri F.D.P. din 
raionul Caracal, de exemplu, 
au fost aleși 230 membri, iar 
in orașul Balș, 150. Concomi
tent cu alegerea birourilor 
F.D.P., în regiune s-au consti
tuit și comisiile electorale co
munale. In raioanele Filiași, 
Craiova, Segarcea ~și Caracal, 
din cele 122 comisii electorale 
comunale fac parte 670 
membri.

Din inițiativa 
nai de cultură 
la Eforie a fost 
instruire, cu o durată de o săptămî- 
nă, pentru directorii de cămine 
culturale și responsabilii stațiilor 
de radioficdre de pe cuprinsul re
giunii.

îndemn

CRAIOVA. — Adunări ale 
oamenilor muncii în vederea 
constituirii birourilor F.D.P. 
pentru alegerile de deputați 
au avut loc și în majoritatea 
comunelor din Oltenia.

IAȘI. — Și în regiunea 
Iași se intensifică pregătirile 
pentru alegerile de deputați 
de la 3 martie. In raionul Bîr- 
lad au fost stabilite 1 045 de 
circumscripții electorale, iar 
în raionul Vaslui, 1 049 de cir
cumscripții. In același timp se 
lucrează la stabilirea secțiilor 
de votare. în raionul Huși, de 
pildă, au fost fixate 63 de sec
ții de votare.

SUCEAVA. — In orașele de 
.subordonare raională și în co
munele din regiunea Suceava 
s-a terminat acțiunea de con
stituire a birourilor F.D.P. în 
vederea alegerilor de la 3 
martie. în birourile orășenești 
șl comunale ale F.D.P. au fost 
aleși -1614 reprezentanți ai or
ganizațiilor de partid, U.T.M. 
și sindicale, muncitori și colec
tiviști fruntași, intelectuali, 
■femei.

In prezent, birourile F.D.P. 
lucrează la întoomirea planuri
lor de muncă în vederea bunei 
desfășurări a campaniei elec
torale.

De Ia Comisia
Ehdoraiâ
Ceniralâ

în ziua de 7 ianuarie, Comi
sia Electorală Centrală pentru 
alegerea unui deputat în Ma
rca Adunare Națională s-a în
trunit în ședință de lucru, sub 
președinția tovarășului Atha- 
nase Joja.

Comisia Electorală Centrală 
a luat măsuri conform dispozi
țiilor Legii nr. 9/1952 pentru 
alegerea deputaților în Marea 
Adunare Națională, în legătură 
cu alegerea unui deputat în 
Marea Adunare Națională, în 
locul rămas vacant în circum
scripția electorală Hațeg, re
giunea Hunedoara.

In

i

librăria Cooperativei de consum din Găiești, regiunea Argeș, stan
dul noutăfilor literare este solicitat de cumpărători.

Emisiunea 
„Universitatea 

tehnică - radio"

Prima sesiune la Pitești
4

Cinematografe
Vizita tovarășilor Gheorghe 

Gheorgltiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer în India și Bir- 
mania — Vizita solilor po
porului romîn în Indonezia 
— rulează la cinematografele: 
Alex. Popov, Timpuri Noi. 
Povestea anilor înflăcărați — 
film pentru ecran panoramic: 
Patria. Soțul soției sale: Re
publica, Elena Ravel. 1 Mai, 
Gheorghe Doja, G. Coșbuc. 
Dă-i înainte fără grijă — ru
lează la cinematografele : Ma-

gheru, I. C. Frimu, Miorița, 
Libertății. Căzută din lună — 
cinemascop : V. Alecsandri, 
Flacăra, Floreasca. Omul de 
lîngă tine — București, înfră
țirea între popoare, Volga. Ti
nerii — cinemascop : Victoria, 
Arta. Mirajul : Lumina, Alex. 
Sahia, 23 August. Alibiul nu 
ajunge : Central. Program 
special pentru copii — dimi
neața : 13 Septembrie. Marile 
familii — după-amiază: 
Septembrie. Telegrame — 
mindâțâ : Alei:. Popov.

13
di-

ț U -i

Ritmul rapid în care se dez
voltă tehnica în zilele noastre, 
precum și utilarea tuturor ramu
rilor economiei cu cele mai mo- 
derne și mai perfecționate mij
loace de producție pun cu tot 
mai multă acuitate sarcina îmbo
gățirii permanente a cunoștințe
lor tehnice ale tuturor lucrăto
rilor din industrie. Pentru a veni 
în sprijinul muncitorilor și teh
nicienilor, Comitetul de Radio- 
Televiziune inițiază o nouă emi
siune : „Universitatea tehnică-ra- 
dio”. Această emisiune se adre
sează, în special, muncitorilor și 
cadrelor medii de tehnicieni din 
industrie și va aborda patru do
menii ale tehnicii și anume : me
talurgie, chimie, energetică și e- 
lectronică.

Emisiunile se vor difuza de 
trei ori pe săptămînă, pe pro
gramul I, la orele 18,00 : marțea 
— ciclul metalurgie, joia—- ci
clul chimie și vinerea — ciclul 
energetică și electronică.

Expunerile din cadrul cicluri
lor vor fi făcute de specialiști cn 
înaltă calificare în domeniile res
pective.

Emisiunea „Universitatea teh- 
nică-radio” va începe în ziua da 
8 ianuarie 1963.

telor prezentate în seminarii 
— „Imaginea artistică la Ion 
Brad” (Bucșe Niculina), „Ver
sificația lă Coșbuc” (Păcureț 
Elena), „Figuri de stil în 
poezia lui Eminescu” (Teodo- 
rescu Mărioara) — studenții 
au făcut argumentări origi
nale, interesante.

F estivalul
pentru

(Agerpres)
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♦4
a fabricilor, 
arhitectoni-

Același interes față de stu
diu, aceeași conștiinciozitate 
în pregătirea seminariilor, a 
lucrărilor de control se ma
nifestă și în rîndul „matema
ticienilor”.
Ies că cei 
sistematic, 
consultații, 
lative și la meditațiile ținute

Studenții au înțe- 
care se pregătesc 

care participă la 
seminarii recapitu

filmului
sate

In 
ceput 
lului filmului la sate. Festiva
lul se desfășoară în 101 cine
matografe sătești, iar 5 cara
vane prezintă filme în satele 
îndepărtate. In numai 4 zile 
care au trecut de la începerea 
noij etape, peste 30 000 colec
tiviști, mecanizatori și intelec
tuali de la sate au vizionat fil
mele prezentate.

In cadrul festivalului s-au 
organizat cicluri speciale pen
tru cursanții cercurilor agro
zootehnice. De pildă, pentru 
colectiviștii care învață la 
cercurile pentru cultura plan-

regiunea Suceava a îti- 
etapa a doua a festiva-

telor de cîmp au fost prezen
tate undle filme documentare 
cu teme specifice ca „Mai mult 
zahăr”, „Dăunătorii porumbu
lui" etc, iar pentru cei de la 
cercurile zootehnice — filmele 
„Creșterea animalelor în 
G.A.C.”, „Porumb pentru însi- 
lozat", „Construcții ieftine cu 
mijloace locale” și altele.

Filmele prezentate de la în
ceputul festivalului și 
cum au fost vizionate 
une de peste 241000 
ai muncii de la sate.

pînă a- 
în regi- 
oameni

(Agerpres).

de Aurel Gurghmnu
ată un volum în 
care, cu puține ex
cepții, poeziile se 
varsă în albia ace
luiași „program* 
poetic. Autorul în

suși îl definește în
versurile de deschidere : „Numai 
neliniștea creatoare să-mi treacă 
prin suflet, / ...Vreau agitația 
pașnică a mulțimilor / care con
struiesc, se bucură și care petrec". 
Cîntarea „liniștei creației" este 
o idee poetică. Pentru Gurghia
nu liniștea creației ar fi acordul 
stabilit între om, uneltele și re
zultatele muncii sale, ba chiar 
corespondența interioară ascunsă 
între elementele vechiului și 
noului peisaj, între formele na
turii și ale civilizației socialis
te. Apele, drumurile, cîmpiile și 
munții pe de o parte, iar de alta 
„lucrurile*, formele 
de mină sau mașină -—• se 
tă unele pe celelalte, iar cînd Se 
întîlnesc, contactul se realizează 
cu grija delicată de a-și păstra 
tiparele proprii atît cît este ne
cesar pentru a le distinge, fără 
însă ă le despărți. Atracția re
ciprocă inspirată de impulsul 
constructiv, comandă lemnului să 
se împace cu betonul, graiurilor 
Să străbată prin rețeaua de fire 
electrice în libertate, sălciilor să 
nn-și întrerupă veghea lor blin
da peste apa Mureșului, speriâ-

te de masiva umbră 
Acestei interpretări 
ce a armoniei i se adaugă cu in
sistență expresia muzicală. în 
mai fiecare poezie sînt captate 
rezonanțe tainice, vibrații pre
lungi sau efemere, dar mărtu
risind toate o prezență uma
nă. Discreta sursă comună a 
acestei radiații de armonii este 
cînd suflătorul de sticlă, cînd 
pietrarul, cînd țăranul colecti
vist, cînd zidarul, cînd muncito-

aflată la jumătatea drumului în
tre avînt și pudoare, între emo
ția gravă, reculeasă și fiorul in
tim. '

Dintre cicluri, cel mai unitar 
Ca valoare îl constituie Mirajul 
Nordului. De ce ? Pentru că e- 
vocarea Leningradului, cu tot ce 
are acest oraș mai prețios, cu 
însemnele de mîndrie, artă ți 
furtună revoluționară ale trecu
tului, deține, în adevăr, însușirea 
de miraj familiar. Printr-un joo

ființă vie, prezentă și totuși irea. 
lă, dă o notă de farmec nostal
gic unui oraș copleșitor în ma
iestatea lui : „Și mie, străin, fie
care zid îmi vorbește / în nop
țile orașului fără de somn, >! Pia
tra și apa și ploile~mi spun / că-n 
mine vor rămîne șoaptele lor, f 
că o dragoste mare mă va lega 
prin timp I de sufletul lucrurilor 
pe care le-ating".

Predilecția pentru penumbră 
fi nimb sonor, în credința că

plămădite
cau-

rul forestier. Reținem că dacă 
minereul scoate acorduri pro
funde în adîncul pământului* în 
furnale prelucrarea lui produce 
„muzica aceea gravă, telurică", 
caracteristică momentului de a- 
legere a „formei lucrurilor". 0- 
biectele de sticlă sînt făpturi ce 
„sună-n ușoară atingere, ca un 
dulce cuvînt**. în hale, auzul se 
încarcă de ritmuri, ca și pe stră
zile unde bat pașii brigăzilor de 
tineri, ramurile și stîlpii tremu
ră și ei imperceptibil sonor. Sen
sibilitatea la frumusețea liniilor 
și sunetelor, dă naștere unei 
meditații, nu atît iscoditoare, pă
trunzătoare, eît contemplativă,

de apropieri și distanțări, de con
centrare sau reducere a unor

unor 
ori es- 
produ- 
eiecte 
orașu- 

că ele 
mai pu-

sau reducere 
planuri, de accentuare a 
contururi și de dilatare 
tompare 
ce o 
artistice, 
lui se mențin, numai 
se impun pe o cale 
țin obișnuită. Amintirea asediu
lui, și prin ea, a oroarei naziste, 
laolaltă cu aceea a eroicei re
zistențe, o întreține un martor 
„nesolicitat" dar poate cu atît 
mai elocvent : e castelul de la 
G-atcina, „uriașul cu orbitele 
goale / (care se sprijină pe cer 
ca un rănit)". Atașamentul față 
de Leningrad ea pentru •

a altora se 
răsturnare de 

Semnificațiile 
mențin, 

pe

surdina și simpla mîngîiere a 
clapelor ar putea sugera mai 
mult decît atacarea frontală a 
melodiei, duce însă uneori la o 
receptare pasivă a impresiilor. 
Această atitudine artistică îl 
face pe poet să-și încalce pro
priul program, în sensul că toc
mai unul din punctele lui cheie 
— neliniștea creației — nu este 
totdeauna acoperit. Constatînd 
carența, nu intenționăm să cerem 
poetului modificarea prppriului 
său temperament, ci dimpotrivă, 
dezvăluirea completă a acestuia. 
A pretinde tensiune sau acuitate 
ideii artistice este a răspunde ri
nei exigențe a artei însăși. 
Dialectica stării de spirit cultiva

te de Gurghianu, reclamă și ea 
o participare mai intensă și 
un accent de combativitate. Li
niștea creatoare este rezultatul 
unui proces, este depășirea prin 
înfruntare, a obstacolelor din 
afara sau dinlăuntrul omului și 
nu reprezintă nici el o achiziție 
obținută odată pentru totdeau
na. Poetul revine de repetate ori 
la problema timpului, dar refe
rințele oricît de dese nu reușesc 
să comunice sensul și natura trans
formărilor. Deplasările de Ia tre
cut la viitor se operează fără 
zguduire și repercursiuni în a- 
dîncime. Trecerea apare mai 
mult ca o lunecare lină, însoți
tă cînd și cînd de simple ates
tări ale zbuciumului, de consem
nări lipsite de o emoție con
centrată. în lipsa patetismu
lui nu ni se oferă uneori nici o 
sugestie irezistibilă, o senzație 
a prezentului. De aici și efectul 
retoric sau convențional al unor 
reflexii. De la Aurel Gurghianu, 
a cărui sensibilitate o confirmă 
și acest nou volum, — nu aștep
tam decît să-și reliefeze profilul 
său de poet autentic. Condiție 
realizabilă numai printr-un mai 
mare curaj în fața propriilor 
sale elanuri, printr-o contempla
re activă a vieții perpetuu agi
tată în aparenta liniște a creației.

MIHAIL PETttOVEANtJ

cu asistenții, 
sesiune cele mai bune rezul
tate. Și invers... Așadar o 
concluzie : succesul examene
lor, este hotărît de studiul in
dividual, de pregătirea zilni
că, fără pauze.

Organizația U.T.M. și Con
siliul U.A.S. din institut au 
stabilit un plan de măsuri 
concret și cuprinzător peintru 
a stimula activitatea tuturor 
studenților. Fiecare student 
este îndrumat să studieze 
după un plan individual și 
este ajutat să-și respecte pro- 
pria-i planificare. La cămin 
s-a organizat recapitularea în 
comun a materiei de către 
studenții locatari ai aceleeași 
camere iar cadrele didactice 
au fost solicitate să țină semi
narii recapitulative după în
cheierea capitolelor mai im
portante. La sfîrșitul seme
strului se vor organiza semi
narii de sinteză. Așadar, 
există toate premizele ca pri
mul examen din viața insti
tutului să coincidă cu... pri
mul succes.

(

cultățile se desfășoară semina
rii recapitulative. Multe din a- 
ceste seminarii sînt însă folo
site pentru completarea lipsu
rilor constatate în cunoștințele 
unor studenți. Nu trebuie însă 
să se uite că rostul principal 
al acestor recapitulări este sis
tematizarea și generalizarea 
tregii materii parcurse 
timpul semestrului.

Studenții anului I, care 
general întîmpină dificultăți 
trecerea de la învățarea din 
școala medie la studiul-univer
sitar, bazat înainte de toate pe 
munca individuală, au fost în
drumați în cursul semestrului 
de cadrele didactice în vederea 
acomodării la noul mod de stu
diu. Este necesar ca în perioa
da în care ne aflăm să se in
tensifice asemenea acțiuni. A- 
sistenfii, colegii din anii mai 
mari trebuie să fie alături de 
ei, să-i ajute să desprindă din 
marele volum de cunoștințe 
ceea ce este esențial, pentru a 
se opri mai mult asupra pro
blemelor care le sînt neînțele
se sau pe care nu le-au adîn- 
cit suficient — fără să 
însă peste capitole ce li 
„ușoare".

Sesiunea de examene 
perioadă de efort deosebit. Fie
care trebuie să muncească or
donat, disciplinat, să foloseas
că la maximum fiecare clipă, 
să-și intensifice eforturile. Or
ganizația U.T.M. și asociația 
studenților pot să dea un spri
jin substanțial muncii cadrelor 
didactice, îndeosebi prin crea
rea unei opinii puternice, com
bative, care să contribuie la 
dezvoltarea responsabilității 
studenților pentru a se pregăti 
continuu, temeinic. Așteptăm 
cu încredere bilanțul acestei 
sesiuni. Le doresc tuturor re
zultate frumoase. Succes 1
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In curînd pe ecranele Capitalei
Noul fii la romînesc
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• Echipa selecțio
nată masculină de 
handbal a orașului 
București a repurtat 
un remarcabil succes, 
cîștigînd turneul inter- 
național-fulger desfă
șurat în orașul vest- 
german Neumunster. 
După ce au terminat 
la egalitate: 8-8 cu se
lecționata orașului 
Neumiinster și au în
vins cu 9-3 echipa A- 
arhus (Danemarca), ju
cătorii romîni au întîl- 
nit în finală echipa 
T.H.W. Kiel, campioana 
R. F. Germane. Jucînd 
excelent, selecționata 
orașului București a 
terminat învingătoare 
cu scorul de 8-6 (3-3) 
prin punctele marcate 
de Bulgaru (4), Coman 
(3) și Mureșanu (1).

• A luat sfîrșit tur
neul internațional de 
șah de la Hastings. 
Primele două locuri au 
fost împărțite la egali
tate de marii maeștri 
internaționali Kotov 
(U.R.S.S.) și Gligorici 
(Iugoslavia), care au

în săli
și pc stadioane

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

în inima 

Bărăganului
Zilele de iarnă în satele Bă" 

răganului sînt pline de voioșie. 
Mii și mii de flăcăi și fete din 
Bărăgan participă la întrecerile 
sportive. Spartachiada de iarnă a 
tineretului a adunat la derdeluș 
pe luciul gheții sau în sălile că
minului cultural un mare număr 
de iubitori de sport.

Ciochina este o comună din 
inima Bărăganului unde sportul 
era prea puțin cunoscut. Acum, 
600 de tineri sînt prezenți la 
Startul întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă. Aici organizația U.T.M. 
H dus o muncă perseverentă de 
atragere a tineretului spre sport. 
Pasiunea tineretului pentru sport 
a început de Ia o simplă alergare. 
Cine nu știe să alerge ? Și pro
fesoara de educație fizică Lu* 
creția Vasile a îndemnat pe cît 
imai mulți să se alinieze la start. 
Din aproape 400 de concurenți, 
cei mai buni s_au dovedit Ion 
Dobre, Micloș Gheorghe, Mihai 
Munteanu. Așa a început de fapt 
spartachiada în comuna Ciochi* 
na, raionul Slobozia. Acum, în
trecerile celor 600 de tineri în
scriși la diferite probe, continuă 
Cu multă pasiune.

într'o altă comună din același 
raion, la Muntenii'Buzău, iiumă* 
rul mare de tineri mobilizați la 
concursurile primei etape a 
Spartachiadei de iarnă (678) re
flectă munca bună desfășurată de 
organizația U.T.M. în mobiliza
rea și antrenarea tineretului. Șa" 
hui și gimnastica au aici cea mai 
mare popularitate. Sînt peste 300 
de șahiști și aproape 250 de gim- 
naști. întrecerea la gimnastică 
durează de 15 zile și încă este 
greu să se întrevadă un învin
gător. Concurenții la șah au fost 
și ei, datorită numărului mare, 
împărțiți în 30 de grupe și după 
ce se termină întrecerea în ca
drul grupei, cei 30 de cîștigători 
vor începe din nou lupta pentru 
întîietate. Toți șahiștii și toți 
gimnaștii, precum și tinerii care 
participă la celelalte probe, vor 
fi și concurenți la săniuș. Din 
inițiativa organizației U.T.M. și 
a asociației sportive, se vor con
strui un mare număr de săniuțe. 
Pentru cea mai reușită construe" 
ție se va oferi un premiu. Este în" 
tradevăr o probă destul de greu 
de trecut. Săniuța va trebui să 
fie frumoasă și, mai ales, să... 
«boare ca vîntul.

în comunele raionului Oltenița,

START... PE
Actuala Spartachia- 

dă de iarnă constituie 
pentru tinerii siderur- 
giști, constructori șl 
elevi din orașul Hune
doara un bun prile) 
pentru afirmarea noi
lor talente sportive. 
Temeinic organizată, 
spartachiada se bucu
ră in Combinatul side
rurgic Hunedoara, de 
multă popularitate. La 
diferitele discipline 
sportive ca tenis de 
masă, haltere, sah etc. 
au fost înscriși un nu
măr de peste 4 000 de 
participant!, rep rezerv 
tind toate cele 15 aso
ciații sportive pe sec
ții din combinat. In 
sălile special amenaja
te au fost puse la dis
poziția concurentilor 
suficiente mese de te
nis și mese de șah în 
dreptul cărora se a- 
șează adversarii în o- 
rele libere. Pină in 
prezent tineri ca turnă
torul Constantin Pân
dele (tenis de masă), 
Jurnalistul Ignat Lipan 
(șah). lăcătușul Ion 
Stan (haltere), strun
garul Valentin Susan 
(săniuțe) etc. s-au a- 
Urmat ca sportivi ta- 
lentati. inregistrînd 
cele mai frumoase re
zultate.

Si la I.C.S.H., ca și 
in asociația sportivă 
„Siderurgia", în care 
sînt cuprinși elevii 
grupului școlar, în a- 
sociatia „Voința" de 
pe lingă cooperative

le meșteșugărești din 
oraș și In asociațiile 
sportive ale minerilor 
din Teliuc și Ghelar, 
Spartachiada de iarnă 
a tineretului are un 
adevărat caracter de 
masă. Pe Întreg orașul 
au fost cuprinși în 
concurs peste 6 000 de 
tineri din care 500 de 
tinere fete. Numai la 
probele de gimnastică 
elevii grupului școlar 
au participat în număr 
de peste 800, iar Ia 
probele de trîntă, te
nis de masă și șah au 
participai, de aseme
nea, peste 500 de tineri 
constructori. Organiza
țiile U.T.M., în cola
borare cu conducerile 
acestor asociații spor
tive, au întocmit din 
timp gr alice pentru 
desiășurarea întrece
rilor pe discipline ur
mărind în continuare 
participarea tuturor ti
nerilor la probele pen
tru care S-au înscris.

Este însă necesar ca 
Comitetul orășenesc 
U.C.F.S. Hunedoara să 
organizeze întreceri 
sportive și Ia alte dis
cipline, cum ar fi tirul 
și orientarea turistică 
In teren pe care le-au 
neglijat pînă acum, 
deși există toate con
dițiile materiale nece
sare, ca și un mare 
număr de amatori.

Dacă în asociațiile 
sportive ale tinerilor 
muncitori și elevi, 
Spartachiada de iarnă

întrecerile sînt la fel de pasio
nante. Aproape 5000 de tineri au 
luat parte pînă acum la întrece
rile din prima etapă, dintre care 
1000 de fete. în comuna Progre
sul, colectivistul fruntaș Ivan 
Gheorghe a cîștigat întrecerea la 
tenis de masă. El este sufletul 
activității sportive din comună, 
în calitatea sa de secretar al or
ganizației U.T.M. a mobilizat pe 
toți tinerii la startul apartachia’ 
dei, el fiind un exemplu de ur
mat. în satul Obedeni cei mai 
mulți tineri s-au întrecut la trîn* 
tă. Este sportul forței și al înde* 
mînării. Iată care sînt cei mai 
puternici tineri din sat î Ion 
Mircea, Marin Mihalcea, Vicențiu 
Dobreanu, Dumitru Bolbolici. 
După ce au cîștigat întrecerea pe 
asociație, ei au început să se pre
gătească cu și mai mare sîrg 
pentru etapa a doua a sparta" 
chiadei unde, desigur, vor întîlni 
flăcăi din alte sate.

în raionul Urziceni se desfă
șoară o adevărată întrecere între 
asociațiile sportive pentru cel 
mai frumos concurs, pentru cea 
mai mare mobilizare a tineretu
lui la Spartachiada de iarnă. în 
comuna Grindu și la I.C.F.T. Ur
ziceni au fost obținute rezultate 
bune. Colectiviștii din Grindu au 
amenajat special pentru desfășu
rarea întrecerilor un club al a" 
sociației sportive și, aici, în fie
care zi este mare animație. La 
întreprinderea de cultura și fer
mentarea tutunului toți tinerii 
participă la întreceri. Aici s-au 
inițiat zile pentru învățarea șa
hului, a tenisului de masă. La 
început în jurul meselor de șah 
erau mai mulți asistenți decît 
jucători. Dar peste cîteva zile 
chiar și cei mai timizi au trecut 
în fața tablelor de șah. S_a în- 
tîmplat chiar ca cei mai silitori 
să-și întreacă „profesorii”.

IOC
«e desfășoară tn 
condifii satisfăcătoare, 
nu același lucru se 
poate spune despre 
cele 12 asociafii spor
tive din satele aparți
nătoare orașului Hune
doara. Astfel, în loca
lități ca TOPL1ȚA, BU- 
NILA, NANDRU. PEȘ- 
TIȘU MARE etc. tine
rii [urani nu au fost 
atrași Ia nici o între
cere sportivă în aceas
tă perioadă. Au fost 
zile cu zăpadă foarte 
prielnică pentru con
cursuri de săniuțe și 
schi, dar ele nu au 
fost folosite. La fieca
re cămin cultural exis
tă un număr suficient 
de jocuri de șah, dar 
nici cu acestea nu au 
fost organizate între
ceri între tineri. Pînă 
la încheierea primei 
etape a spartachiadei 
a mai rămas suficient 
timp. Rămlne așadar 

ca atît Comitetul oră
șenesc U.T.M. Hune
doara, cît și U.C.F.S. 
Hunedoara să se preo
cupe în primul rînd de 
aceste asociații în așa 
fel ca toți tinerii în
scriși pe listele de 
concurs să nu rămînă 
doar pe liste, ci să 
iie ajutați să se în
treacă pe terenul spor
tiv.

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea 

Hunedoara 

totalizat cita 8,5 puncte 
fiecare.

• Duminică a fost 
Inaugurat noul sezon 
de schi prin desfă
șurarea tradiționalelor 
„concursuri de deschi
dere’’. Pe pîrtia Clăbu- 
cetului de la Predeal a 
avut loc o probă de 
slalom special. La mas
culin, victoria a revenit 
lui C. Tăbăraș (Car- 
pați Sinaia), care a 
realizat în cele două 
manșe 84”4/10. Pe locul 
doi s-a clasat Kurt 
Gohn (Dinamo) — 86"- 
1/10, iar pe locul trei 
Gh. Bălan (Casa ofițe
rilor) — 88"9/10. Proba 
feminină a cuprins o 
singură manșă. Cel mai 
bun timp a fost realizat 
de Ilona Mikloș (Di
namo) — 33”2/10.

• Duminică, pe pati
noarul artificial din 
Sofia, echipa selecțio
nată de hochei pe ghea* 
ță (tineret) a R. P. Ro- 
mîne a învins cu scorul 
de 6-1 (2-0; 2-0; 2-1) 
echipa reprezentativă a 
capitalei R. P. Bulgaria,

Jntrecerile tradiționalei 
competiții Spartachiada 
de iarnă a tineretului se 

bucură de un interes deosebit 
în rindurile tinerilor din orașul 
și satele raionului Iași. In a- 
ceste zile, bazele sportive, pir- 
tiile de schi și săniuțe, sălile 
cluburilor și ale căminelor cul
turale sînt populate de nume
roși concurenți care își dispu
tă întîietatea în întrecerile 
sportive.

Dorind să aflăm unele amă
nunte despre felul cum se des
fășoară această largă competi
ție de masă ne-am propus să 
facem o vizită prin cîteva aso
ciații sportive.

Primul popas l-am făcut Ia 
fabrica de antibiotice 
„Penicilina". Aici am în- 

tîlnit numeroși tineri, care își 
petrec timpul liber în mod plă
cut, participînd la diferite con
cursuri sportive de masă. Bu
năoară, la actuala ediție a 
Spartachiadei de iarnă s-au în
scris pînă în prezent peste 600 
de concurenți. Și, după cum 
ne-a spus tov. Marin Țigă, se
cretarul asociației sportive, nu
mărul participanților este în 
continuă creștere.

tn sala de sport tocmai se 
desfășurau întreceri la 10 mese 
de șah și 2 mese de tenis. Res
pectiv, aveau loc concursurile 
decisive pentru desemnarea 
campionilor grupei sportive a 
IV-a, secția streptomicină.

Se anunță partida finală pen
tru primul loc la concursul de 
tenis de masă, la care s-au ca
lificat M. Bantoș și H. Maier. 
După un joc viu disputat, pe 
parcursul a două seturi, victo

B monografie a Con
stanței anului 1931, 
semnala — printre 
instituțiile de frun
te ale orașului — 
primăria, prefec
tura, tribunalul, 

bănci, restaurante și hoteluri... 
Nici pomeneală de muzee și de 
teatre.

Azi, de cum cobori în gara 
orașului Constanța, te intim- 
pină afișele spectacolelor de 
operă, de teatru, de estradă, 
afișe cu filmele săptăminii. 
Sînt și acestea niște cărți de 
vizită ale orașului, ale locuito
rilor.

Începutul lunii decembrie : 
concertul pianistului sovietic 
Pavel Serebreakov; teatrul 
continuă spectacolele cu piesa 
„Marele fluviu își adună ape
le’’ ; de curînd a fost premie
ra piesei „Febre” de Horia 
Lovinescu ; cele șase cinema
tografe precum și celelalte din 
cadrul cluburilor anunță fil
mele noi; muzeul de artă 
plastică își deschide, în tot 
mai multe localități din regi
une, expoziții permanente sau 
volante ; fără a mai vorbi de 
muzeul arheologic, de săpătu
rile întreprinse în ultimul an 
care au stîrnit interesul și, de 
multe ori, chiar participarea 
locuitorilor.

Tineri muncitori de la I.C.F.T. Urziceni continuă întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tineretului. Zilnic, întrecerile adună în 
Jurul meselor de șah, la masa de tenis, pe podiumul de lupte, zeci 

de tineri sportivi.

.Tinerii muncitori R. Gheorghe și Gh. Tudor într-un spectaculos tur 
de șold.

ria a revenit tînărulul M. Ban
toș. In continuare, tînăra Ma
riana Verna reușește să cîștige 
concursul feminin de tenis de 
masă. La întrecerile de șah, cei 
mai buni s-au dovedit Petre 
Măriuță și Ion Găină. Partid- 
panții iau apoi cunoștință de 
programul de desfășurare a 
concursurilor de schi, gimnasti
că, cros etc.

La noi, — ne spune tov. Ma
rin Țigă — concursurile spar
tachiadei se desfășoară în două 
etape. Astfel, pînă la sfirșitul 
lunii ianuarie avem programa
te întrecerile pe cele 10 grupe 

Raid prin asociații 
sportive din orașul 

și raionul Sași
sportive, care activează pe lin
gă fiecare secție. Apoi, la 10 
februarie, cîștigătorii pe grupe 
sportive își vor disputa întîie- 
talea pentru a desemna cam
pionii asociației sportive. Aceș
tia vor fi stimulați cu premii 
constînd în echipament sportiv.

Pentru buna desfășurare 
a concursurilor, organizația 
U.T.M., în colaborare cu aso
ciația sportivă, au luat o serie 
de măsuri eficiente. O deosebi
tă atenție s-a acordat acțiunii 
de popularizare a regulamentu
lui competiției. De asemenea, 
s-au asigurat materialele spor
tive necesare : s-au procurat 20 
perechi de schiuri, 10 jocuri da 
șah, mingi de tenis de masă etc.
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Întîlniri cu frumosul artistic
Pe cît de rizibil părea în 

trecut, alăturat vieții Dobro- 
gei, cuvîntul — artă — pe atît 
de viu, de firesc este el astăzi, 
aici.

Să vorbim despre tineretul 
noii Constanțe. Despre dra
gostea pentru frumos, despre 
educația estetică. Căci nu e 
de-ajuns să mergi la un film, 
la întîmplare, la o piesă, să 
treci printr-un muzeu și să fii 
convins că ești de-acum un 
priceput în domeniul artistic, 
un om cultivat. Construiești 
frumos o casă și-ți trebuie în
vățătură, multă pricepere, 
ciștigată de-a lungul anilor. 
Cum ai vrea să te clădești 
frumos pe tine însuți, dintr- 
odată, cu te miri cît și la in
timidare ?

Și nu-i de-ajuns să înțelegi 
frumosul, să-l trăiești tu, ci 
să-l întorci vieții noastre care 
l-a creat și te-a îndrumat spre 
el. E un proces dialectic adine, 
pasionant.

Să mergem prin cluburile 
marilor întreprinderi constăn- 
țene : printre inițiativele bune 
care au intrat în tradiția clu
bului șantierului naval, este și 
aceea a vizionării unor spec
tacole în colectiv.

Recent, un grup de utemiști 
de la Ș.N.M. Constanța a vă
zut piesa „Marele fluviu își

O frumoasă activitate spor
tivă desfășoară în pre
zent tinerele și tinerii 

care lucrează Ia fabrica „Țesă
tura". De altfel, este edificator 
faptul că asociația sportivă de 
aici numără acum peste 1 000 
de membri. Aceștia participă, 
mai în fiecare după amiază. Ia 
interesante concursuri de gim
nastică, tenis de masă, șah, tir, 
prevăzute în cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Pe 
listele participanților se află 
numele tinerelor țesătoare : Li
dia Pușcaru, Mariana Âgafiței, 
Vera Marton, ale tinerilor 

muncitori: M. Gheorghe, D. 
Ciobanu, M. Ciomoga, V. Butuc 
și alții.

'Aflăm că aici se bucură de 
o largă popularitate concursu
rile de gimnastică, îndeosebi 
în rindurile tinerilor de la sec
ția de țesătorie. Pasiunea pen
tru această frumoasă ramură 
sportivă a pornit mai întîi de 
la exercițiile de gimnastică în 
producție, care au fost intro
duse în urmă cu 2 ani. Tinerele 
țesătoare s-au înscris apoi la 
concursurile de gimnastică spor
tivă și au participat la diferite 
competiții de masă, unde au 
obținut notații bune. Acest lu
cru a făcut ca numărul tinere
lor care practică gimnastica să 
crească simțitor. Recent, sub 
Îndrumarea organizației U.T.M.

adună apele”, participînd cu 
această ocazie și la discuția cu 
autorul piesei Dan Tărchilă. 
Mulți dintre tineri, ei înșiși 
artiști amatori, interpreți ai 
aceleiași piese în cadrul stu
dioului de teatru al clubului, 
au pus autorului întrebări.

Asemenea discuții pe mar
ginea unor piese ori filme vi
zionate în cadrul clubului au 
mai fost făcute și-n alte dăți: 
la piesa „Zări necuprinse” a 
lui Virta sau la filmul romi- 
nesc „Băieții noștri”.

Printre inițiativele recente 
ale clubului S.N.M.C. se în
scrie și vizitarea Muzeului Ar
heologic din Constanța: nu
mai într-0 singură zi 500 de 
tineri muncitori au vizitat 
muzeul îmbogățit în urnîa re
centelor săpături arheologice.

Organizația U.T.M. de la 
D.R.N.C. a inițiat discuții foar
te vii în urma unor filme în
soțite de prezentări și uneori 
chiar de exemple din între
prinderea respectivă. Astfel, 
filme tehnico-documentare pri
vind problemele mecanizării, 
productivității muncii, însoțite 
de exemple critice, cunoscute 
de la locul lor de muncă, gu 
avut dublă eficacitate : au în
vățat și au îndreptat. Frumoa
se inițiative au loc la organi
zațiile V.TM. ale unor. între

s-a creat un ansamblu feminin 
de gimnastică artistică și acro
batică.

Dar tinerele de la fabrica 
„Țesătura" îndrăgesc în aceeași 
măsură concursurile de cros, 
tenis de masă, tir, Ia care parti
cipă cu interes în aceste zile,

antia albă de nea ce s-a 
așternut peste comuna 
Podul Iloaie a creat o 

ambianță plăcută pentru desfă
șurarea concursurilor sportive 
de iarnă. In centrul comunei 
zărim afișe mari care anunță 
în această zi de duminică în
treceri de săniuțe și patinaj.

Ne îndreptăm spre locul de 
concurs, o pîrtie amenajată pe 
un deal din apropierea comu
nei. Grupuri de tineri, cu fețele 
îmbujorate, își disputau întîie
tatea în pasionante întreceri de 
săniuțe, construite de partici- 
panții însăși. Printre partici- 
panți se numără tineri colecti
viști și elevi. Tov. prof. Gh. 
Andreiescu, unul dintre ani
matorii activității sportive din 
comună, ne prezintă pe cei mai 
buni concurenți. li notăm: Gh. 
Timoftei, Sorin Răileanu, Adrian 
Grigoriu, Radu Mereuță, Vasi
le Andreiescu și alții,

★
'Atmosfera pasionantelor în

treceri ale Spartachiadei de 
iarnă a tineretului domnește 
din plin și la asociațiile spor
tive din comunele Golăiești, 
Pocreaca, Dobrovîț, 'Andrieșeni 
și altele. Aici au loc concursuri 
atractive de trîntă, gimnastică, 
șah și patinaj. De asemenea, 
s-a dezvoltat într-o mare mă
sură baza material-sportivă.

In scurtul popas prin orașul 
și satele raionului Iași am gă
sit însă și o serie de asociații 
sportive care au dovedit o sla
bă preocupare pentru buna des
fășurare a Spartachiadei și unde 
concursurile au rămas cu mult 
în urmă. La asociația sportivă 
Locomotiva-Iași, ca și la cele 
din comunele Bosia, Popricani, 
Roșcani etc. s-a organizat nu
mai cite un concurs de șah, 
tenis de masă și... atît. Aici se 
impune ca organizațiile U.T.M. 
și asociațiile sportive să la de 
îndată măsurile ce se cuvin 
pentru a asigura o largă acti
vitate sportivă de masă, la 
care să fie antrenați tot mai 
mulți tineri.

S. SPIREA

O pasiune : radiofonia. La cer
cul d'e radiofonie de la Casa 
pionierilor din Alexandria, a- 
ceastă pasiune se materiali
zează într-o activitate intere
santă. Cei doi elevi, Mihăilă 
Eugenia și Constantin Bornoiu, 

fac parte din acest cerc,

prinderi ca „Energia”, „Celu
loza”, „Munca": organizarea 
în cadrul „joilor tineretului” 
a unor discuții pe marginea 
ultimelor spectacole văzute, pe 
marginea unor cărți după care 
au fost greate filme sau piese 
văzute în colectiv ori pe o 
temă ca aceasta: „Cum să ne 
petrecem timpul liber”...

De obicei există o legătură, 
o colaborare în mai mare sau 
mai mică măsură, a organiza
țiilor U.T.M. sau cluburilor cu 
teatrul, cu întreprinderea ci
nematografică. Bineînțeles, i- 
nițiativa trebuie să vină, și 
vine de obicei, din partea or
ganizațiilor U.T.M. S-ar putea 
remarca — pe această linie — 
o mai strînsă legătură a lor 
cu teatrul. Poate cel mai fi
resc motiv ar fi și faptul că 
cei mai mulți actori din co
lectivul teatrului sînt tineri, 
că ei înșiși contribuie la îndru. 
marea unor echipe de artiști 
amatori. Inițiativele bune ale 
teatrului, implicit ale organi
zației U.T.M, a teatrului con- 
stănțean sînt multe: include
rea în repertoriu a unor piese 
pentru tineret ca „Marele flu
viu își adună apele” sau „Cred 
in tine” de Korostîliov.

La clubul D.R.N.C. artiștii 
au avut o întîlnire cu munci
torii, La această tntîlnir* •

p osin
Fîntînă Ion —R. Vîlcea.'
Dacă ați promovat trei ani 

cursurile școlii medii tehnice 
puteți susține examene de di
ferență pentru școala me
die, după care vă puteți în
scrie în clasa a Xl-a. Pentru 
a cunoaște materiile la care 
trebuie să dați examene de di
ferență, adresați-vă secreta
riatului unei școlii medii car» 
are secție fără frecvență.

N. Nicolau — București.
întreprinderea de Transport 

București ne-a comunicat că 
începînd cu data de 16 noiem
brie, traseul de autobuse nr. 
45 a fost prelungit pînă în co
muna Tunari.

Dan Moise — Baia Mare.
Dorința dumneavoastră de 

a avea un disc cu concertul 
pentru vioară al lui Ludwig 
van Beethoven va putea fi 
realizată. Da curînd casa de 
discuri „Electrecord” a editat 
concertul pentru vioară de 
Beethoven în interpretarea lui 
Henryk Șzeryng.

Nelu Burcă — Timișoara.
Conform legilor în vigoare, 

toți absolvenții institutelor 
politehnice sînt obligați să e- 
fectueze perioada de stagiu, 
chiar dacă după terminarea 
studiilor lucrează la întreprin
derea la care au fost înca
drați și înainte de înscrierea 
la facultate.

M. Gheorghe — Moroenl.
Ministerul Sănătății și Pre

vederilor Sociale ne-a comuni
cat că sesizarea dv. a fost jus
tă și s-au luat măsuri pentru 
remedierea lipsurilor semnala
te. Astfel, programul sa
natoriului a fost modificat 
în așa fel. îneît bolnavii să 
beneficieze de mai multe ore 
pentru plimbare. De aseme
nea, în sala de spectacole au 
fost instalate televizoare unde 
veți putea urmări diferite pro
grame.

Premierea brigăzilor
Duminică diminea

ța a avut loc la Pi
tești, în sala Teatru
lui de Stat „Al. Da- 
villa", festivitatea de 
închidere a concursu
lui erganiiat pentru

brigăzile artistice de 
amatori din regiune. 
După premierea bri
găzilor artistice din 
așezămintele culturale 
ți a celor din între
prinderi, eituate p«

fost explicată tematica piese
lor din repertoriu, mesajul lor. 
Asemenea expuneri au fost 
urmate de exemplificări din 
diverse spectacole.

Nu de mult, teatrul a între
prins o anchetă printre oame
nii muncii din oraș, privind 
calitatea spectacolelor, dorin
țele spectatorilor pentru vii
toarele stagiuni.

Dar să vedem cu ce a con
tribuit întreprinderea regio
nală de cinematografie la edu
carea tinerilor din orașul Con
stanța, la orientarea și la lăr
girea orizontului cultural prin 
arta cinematografică.

Dintre cele 6 cinematografe 
ale orașului, unul se cheamă 
Cinematograful tineretului. De 
ce s-o fi chemînd așa ? Poate 
pentru că sînt organizate ma
tinee speciale cu „Ultimul meu 
tango” și „Carmen de la Ron
da” ? în timp ce la filmele 
educative cu adevărat mati- 
neele lipsesc la acest cinema
tograf. Este și o vină a Comi
tetului orășenesc U.T.M. că nu 
colaborează cu întreprinderea 
cinematografici pentru intro
ducerea în programul acestui 
cinematograf a unor filme 
destinate tineretului. Astfel ar 
putea să se ajungă la o conclu
zie mai bună în această pri
vință decît programarea in re

Ion Singu — Craiova
La sesizarea dumneavoastră 

I.C.S.I.M. București ne-a co
municat că avînd familia cu 
domiciliul în altă localitate a- 
veți dreptul să primiți sporul 
de șantier. Fiind muncitor ca
lificat, aveți dreptul la acest 
spor după 3 luni de zile de la 
angajare.

Ion Cărare — Timișoara
Paul Henri Holbach. repre

zentant de frunte al filozofiei 
materialiste franceze, colabo
rator al „Enciclopediei”, auto
rul renumitei Cărți „Sistemul 
naturii” și al unei serii de 
pamflete antimistice ca „Creș
tinismul demascat", „Dicționar 
teologic de buzunar", „Molima 
sfîntă” este unul dintre cei 
mai de seamă gînditori fran
cezi ai secolului XVIII.

„Sistemul naturii” este lu
crarea fundamentală a cunos
cutului filozof și una dintre 
operele reprezentative ale ma
terialismului francez din se
colul XVIII.

In Editura științifică a a- 
părut acum cîțiva ani această 
lucrare denumită la timpul 
său „Biblia materialismului”. 
Citește această carte precum 
și studiul introductiv care-ți 
oferă o largă privire asupra 
rolului jucat de Holbach în 
istoria filozofiei materialiste.

artistice
primele locuri tn 
concurs, a urmat un 
spectacol festiv pre
zentat de echipele 
fruntașe.

(Agerpres)

luare pentru a treia oară a 
filmului „Mongolii” in timp ce 
filme care au plăcut foarte 
mult spectatorilor (ca de pildă 
cele care au rulat in „Luna 
prieteniei romîno-sovietice”) 
au rulat foarte puțin timp.

în ultima vreme O.S.T.A. „a 
fericit" publicul constănțean 
cu organizarea unor spectaco
le date de diverse echipe în 
turneu, formații grăbite, cu 
programe ciuntite, încropite 
pe loc.

Revista gălățeană „7 note la 
concert” a redus din progra
mul anunțat tocmai baletul 
care era așteptat de cei mai 
mulți spectatori. Revista bucu. 
reșteană cu „30 de melodii" a 
prezentai, de asemenea, un 
program ciuntit. Spectatorii 
au fost în mod neplăcut sur
prinși de așa-zisul program 
susținut de Mircea Crișan la 
spectacolul prezentat cu solis
ta daneză Ingela Branderșicu 
Nicolae Nițescu, în care „glu
mele” jenante au dat tonul.

Discuțiile cu tinerii din di
verse organizații U.T.M., dis
cuții colective sau restrînse, 
au dezvăluit setea lor de fru
mos, dorința de a li se oferi 
cit mai multe prilejuri să-i 
întîlnească.

FLORENȚA ALBU



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

A.P.N.—MOSCOVA

în U.R.S.S. se acordă o deosebită atenție pregătirii cadrelor de in
gineri. în foto : studenții institutului energetic din Moscova în laba, 

rator. Important succes 
al forțelor 

democratice 
din Grecia

VIETNAMUL DE SUD: Noi victorii
ale iorțcior patriotice

SAIGON. — Agenția Reuter 
relatează că la 6 ianuarie a 
avut loc o nouă ciocnire de 
proporții considerabile între 
partizanii sud-vietnamezi și 
trupele diemiste. Potrivit unor 
surse militare citate de agen
ția Reuter, în cursul ciocnirii 
au fost uciși 20 de soldați die- 
miști, 30 au fost răniți, iar alți 
50 au dispărut. Lupta a avut 
loc în apropierea unui așa-zis 
„lagăr strategic" situat la 225 
mile nord-est de Saigon. Agen
ția subliniază că „observatorii 
militari consideră acest atac 
drept unul dintre cele mai

distrugătoare lansate de parti
zani în ultimele luni".

Această ciocnire are loc nu
mai la cîteva zile după puter
nicul atac lansat de partizani 
împotriva trupelor diemiste la 
Mytho, care a marcat, potrivit 
observatorilor militari occi
dentali, o cotitură în „războiul 
nedeclarat" din Vietnamul de 
sud. De atunci, zilnic, sînt re
latate ciocniri mai mici sau 
mai mari și agenția Reuter a- 
preciază că densitatea luptelor 
este mai mare decît oricînd de 
la sfîrșitul războiului din In
dochina din 1954.

Divergențele dintre partenerii

T. O

Primul Consiliu național

al Uniunii elevilor cubani

La Havana și-a încheiat lu
crările primul consiliu 
național al Uniunii ele

vilor din școlile medii din Cuba. 
Consiliul a adoptat o serie de 
hotărîri în problemele discuta
te, printre care hotărîrea cu 
privire la întărirea muncii po
litico-educative în rîndul ele
vilor. Consiliul a îndemnat pe 
elevi să participe în timpul va-

decanței la strînsul recoltelor 
cafea, bumbac și alte culturi.

La ședința de închidere a 
Consiliului a luat cuvîntul mi
nistrul învățămîntului, dr. Ar
mando Art Davalos. El a adre
sat membrilor Consiliului che
marea de a lupta pentru trans
punerea în viață a sarcinilor 
revoluției și guvernului revo
luționar, în scopul educării ti
nerei generații.

• ATENA. — Forțele demo
cratice din Grecia au obținut o 
mare victorie împotriva candi- 
daților partidului guverna
mental - Uniunea Națională 
radicală — la alegerile pentru 
conducătorii consiliilor muni
cipale, care s-au desfășurat la 
6 ianuarie în întreaga țară.

Candidații opoziției au fost 
aleși președinți ai consiliilor 
municipale din Atena, Pireu, 
Salonic și alte orașe mari din 
Grecia. Reprezentanții parti
dului Uniunea democrată de 
stingă (E.D.A.) au fost aleși 
vicepreședinți ai consiliilor 
municipale din Atena, Pireu, 
Salonic.

-r

Conferința
internațională

Anglia: Crește numărul a partizanilor
tinerilor șomeri dezarmării nucleare

WASHINGTON 7 (Agerpres). 
In cercurile conducătoare a- 
mericane se recunoaște că di
vergențele care se manifestă 
între Statele Unite și unii din
tre partenerii lor occidentali în 
problema înarmărilor nucleare 
ar putea pune în primejdie în
săși existența alianței atlan
tice. Agenția United Press 
International relatează că pre
ședintele Kennedy lansează în 
momentul de față o adevărată 
ofensivă diplomatică menită să 
împiedice „destrămarea posi
bilă a alianței N.A.T.O. ca ur
mare a scindării create de po
litica de înarmare". Este vorba 
de o „campanie" desfășurată 
de funcționari superiori ai De
partamentului de Stat, care 
caută „să convingă” guvernele 
occidentale că „este mai înțe
lept și mai sigur" să se accepte 
punctul de vedere american cu 
privire la crearea unei forțe 
nucleare în cadrul N.A.T.O., a- 
dică sub control american, de
cît să insiste în continuare -» 
cum face guvernul francez — 
asupra înarmării „independen
te". In acest sens peste cîteva 
zile, pleacă în Europa occiden
tală subsecretarul de stat Ge
orge Ball și ambasadorul a- 
merican pe lingă N.A.T.O., 
Finletter, care au fost instruiți 
personal de președintele Ken
nedy și care vor expune pozi
ția S.U.A. în conferințe și tra
tative în capitalele vest-euro- 
pene.

„Polaris” ar urma să fie trecute 
sub controlul direct al N.A.T.O., 
după ce vor fi încheiate acorduri 
cu privire la crearea unei „forțe 
nucleare multilaterale atlantice”. 
Thomas Finletter, reprezentantul 
S.U.A. în N.A.T.O., care a parti
cipat la consfătuire, va părăsi 
New York-ul luni pentru a se re
întoarce la Paris ducînd cu el noi 
instrucțiuni care să'i permită să 
angajeze imediat convorbiri 
ceilalți parteneri ai NA.T.O. 
această problemă.

Evoluția situației din Congo
• Trupele O. N. U. au încetat ofensiva spre Kolwezi
• Chombe trece la atac • Colonialiștii portughezi

trimit întăriri secesioniștîlor katanghezi
ELISABETHVILLE 7 (Ager- 

preș). — Știrile din Congo de
monstrează clar că Chombe a fo
losit răgazul creat prin încetarea 
ofensivei trupelor O.N.U. spre 
Kolwezi pentru a~și regrupa și 
întări forțele sale în vederea 
unor noi operațiuni militare. 
Agenția France Presse a anunțat 
duminică seara că secesionistul 
Chombe s-a întîlnit cu șefii sta
tului major al jandarmeriei ka
tangheze cu care a discutat situ
ația din țară și a reexaminat 
dispozițiile planului de conti
nuare a operațiunilor militare. 
Comunicatul dat publicității după 
această ședință anunța că mem
brii guvernului katanghez au ins
pectat personal în cursul zilei de 
duminică localitățile în care sînt 
concentrate trupele katangheze. 
Agenția U.P.I. relatează că în 
urma acestor pregătiri, trupele 
lui Chombe au intrat în acțiune 
împotriva forțelor O.N.U. 1000 
de soldați katanghezi s'au regru
pat și sînt în drum spre Elisa- 
bethville, care se află în mîinile 
O.N.U. Postul de radio katan
ghez relatează că pe drumul spre 
Kolwezi au avut loc noi ciocniri 
între jandarmeria katangheză și 
trupele O.N.U.

Referinduse la știrile parve
nite din Rhodesia de nord, agen
ția France Presse anunță că în 
Katanga ar fi încetat luptele și 
că Chombe „ar fi gata să plece

la Elisabethville însoțit de con
sulii Franței, Marii Britanii și 
S.U.A. pentru a duce tratative".

Agențiile de presă informează 
că Ralph Bunche, secretar gene
ral adjunct al O.N.U., a sosit la 
Elisabethville, unde, împreună 
cu Robert Gardiner, șeful opera~ 
țiunilor O.N.U. în Congo, și K. 
Guebre, comandantul militar al 
forțelor O.N.U., „va întreprinde 
o vizită de inspecție și va avea 
consultări asupra modalității de 
comunicare între oficialitățile 
O.N.U. din New York și coman
damentul forțelor O.N.U. din 
Congo”. Bunche a declarat că 
„forțele O.N.U. își vor continua 
operațiunea în vederea instaură
rii unei libertăți de mișcare în 
întreaga Katangă. Operațiunea 
pentru realizarea „libertății de 
mișcare”, preciza Bunche, „va fi 

desăvîrșită, sper, fără a întîmpina 
rezistență, dar ea va fi în orice 
caz dusă pînă la capăt”. Această 
declarație dovedește că, în ciuda 
hotărîrii de a continua operațiu
nile militare ale O.N.U., nu este 
exclusă ideea de a duce tratative 
cu Chombe.

★
LEOPOLDVILLE 7 (Ager- 

pres). — Primul ministru al 
guvernului central congolez, 
Cyrille Adoula, a anunțat la 7 
ianuarie că guvernul său a 
preluat provizoriu conducerea

Șomajul în rîndul tinere
tului din Anglia ia pe zi 
ce trece proporții tot 

mai îngrijorătoare. După cum 
scrie la 5 ianuarie ziarul 
„Daily Worker”, peste 140 000 
de tineri și tinere, care au ter
minat studiile anul trecut, în
cearcă zadarnic să-și găsească 
de lucru.

Potrivit aceluiași ziar, în pri- 
acestui an, în 

s-au înregi- 
ori mai

mele zile ale 
orașul Glasgow 
strat de două mulți

șomerj în rîndul tineretului, 
decît în perioada corespunză. 
toare a anului trecut. Numărul 
celor înregistrați la birourile 
de plasare din acest oraș depă
șește cifra de 1 650, însă totalul 
tinerilor și tinerelor care nu 
au de lucru se cifrează la peste 
7 700 de persoane.

Aceeași situație cunoaște și 
Liverpool, 
cembrie 
neri nu

unde în luna de- 
1962, peste 1 472 de ti- 
aveau de lucru.

De ce se retrage Meredith

de la cursuri

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Conferința Internațională a 
partizanilor dezarmării nucle
are, care își desfășoară lucră
rile la Oxford și la care parti
cipă 70 de reprezentanți ai or
ganizațiilor pacifiste din 17 
țări, a adoptat hotărîrea de a 
crea o Confederație internațio
nală pentru dezarmare și pace.

Țelurile organizațiilor din 
diferite țări participante la a- 
ceastă Confederație, se spune 
în declarația publicată, vor fi 
lupta pentru dezarmarea ge
nerală și totală și rezolvarea 
pașnică a tuturor conflictelor; 
lupta împotriva fabricării, ex
perimentării. stocării și folo
sirii armei nucleare, împotriva 
tuturor bazelor nucleare, îm
potriva participării la uniuni 
nucleare de orice tip.

Unclîirl agresive

împotriva R. A. Yemen
— Un comunicat al

Un aspect din timpul luptelor care au avut loc tn Congo între for
jele O.N.U. și mercenarii katanghezi. Trupele O.N.U, urmărind 

mercenarii ful Chombe,.

WASHINGTON 6 (Agerpres).
După o consfătuire cu președin

tele Kennedy, care a durat două 
ore și care a fost convocată de 
urgență la Palm Beach, unde 
președintele își petrece concediul 
de iarnă, secretarul de stat Dean 
Rusk, a declarat că au fost dez
bătute numeroase probleme, între 
care problema înarmării atomice 
a țărilor N.A.T.O. și problema 
congoleză. El a declarat că 
N.A.T.O. are deja la dispoziția sa 
nn număr de rachete „Polarii”, 
dar că aceste rachete continuă 
să se afle sub controlul 
lor armate americane, 
acordului de la Nassau, 
Rusk, un număr de

forțe- 
Potrivit 
a arătat 
rachete

La 7 ianuarie, 
studentul de 
culoare James 

Meredith, singurul 
negru care a fost ad
mis la Universitatea 
din Mississippi, a a 
nunțat că nu se va 

reînscrie pentru con
tinuarea cursurilor la 
această Universitate 
„dacă situația actua- 
lă nu se va amelio" 
ra”. într-o declarație 
făcută
ților agențiilor de 
presă, 
subliniat că nu se 
mai prezenta 
cursuri după ee-și

reprezentan

Meredith

da examenele de 
sfîrșitul 
mestru, 
între 
rie.

El
„este 
întreprinse schimbări 
hotărîte și pozitive 
pentru a i se oferi 
posibilitatea reală de 
a învăța”. După cum 
transmite agenția 
Reuter, „în ultimele 
săptămîni studentul 
negru a fost obiectul 
amenințărilor și șica
nelor de tot felul din 
partea rasiștilor. 
Chiar și în prezent —

18

la 
primului se- 
programate 

și 22 ianua*

a
necesar să

precizat că 
fie

adaugă agenția — 
Meredith continuă să 
fie păzit de 300 de 
polițiști”.

Pe de altă parte, 
potrivit relatărilor a’ 
genției U.P.I., în 
noaptea de 6 spre 7 
ianuarie în incinta 
Universității Mississi
ppi au fost difuzate 
manifeste 
organizații 
subversive 
se lansează 
la crime și 
împotriva 
ți albilor care*i spri-

ale unei 
rasiste 

în care 
îndemnuri 
incendieri 
„negrilor

Tînăr miner poliglot
t a mina „Oktiabrskaia” de 
/ j la Donețk lucrează un 

miner poliglot. Numele 
lui este Anatoli Iudakin. Fiind 
muncitor la abataj, el își con
sacră în același timp multe ore 
din timpul său liber pentru 
studierea limbilor străine. In 
urmă cu patru ani, cînd a ter
minat școala medie, el știa deja 
limba germană, franceză și en
gleză, iar ulterior a învățat po
lona și bulgara. In prezent, tî- 
tărul miner citește curent ope- 

Dickens și Walter

Scott, Balzac și Stendhal, Heine 
și Anna Seghers, Beleslaw 
Prus și Ivan Vazov. Cercetînd 
studierea limbilor străine, A- 
natoli și-a propus să învețe 
limbile cele mai răspîndite ale 
popoarelor din Orient. El a și 
învățat sute de heroglife chi
neze, a luat cunoștință de ma
nualele limbii hindu, limbilor 
vietnameză, coreeană, turcă. 
Paralel cu aceasta, Iudakin în
vață să citească și să scrie tn 
limbile romînă, cehă, spaniolă.

• SANAA. — Un comunicat al 
înaltului Comandament al armatei 
Yemenite a anunțat că la 5 ianua
rie la frontiera răsăriteană a Re
publicii Arăbe Yemen a fost res
pinsă o nouă tentativă a trupelor 
saudite și iordaniene de a se infil
tra pe teritoriul yemenit. Comuni
catul precizează că agresorii au 
fost constrînși să se retragă, lăsînd 
pe cîmpul de luptă, patru morțl, 
numeroși răniți și o importantă 
cantitate de armament.

• RIAD. — Intensificările 
gătirilor agresive in Arabia 
dită în vederea declanșării 
intervenții masive în R. A. Yemen 
se desfășoară paralel cu adopta
rea de măsuri militare ale S.U.A. 
„La Departamentul de Stat, relata 
corespondentul din Washington al 
agenției France Presse, s-a aflat 
duminică că S.U.A. urmează să tri
mită do urgență mai multe avioa
ne cu reacție la baza militară de 
la Dahran, din Arabia Saudită, 
precum și un distrugător care să 
navigheze in apele teritoriale sau
dite".

Noile măsuri americane de spri
jinire a tendințelor agresive sau
dite au fost luate in ciuda recu
noașterii oficiale de către S.U.A. 
a actualului regim yemenit. Profi- 
tînd de încordarea dintre Arabia 
Saudită și Yemen, autoritățile a-, 
mericane iși consolidează baza da 
la Dahran.

pre- 
Sau- 
unei

administrației din Katanga de 
sud. In baza acestei hotărîri, a 
declarat Adoula, Banca națio
nală din Katanga este alipită 
Consiliului monetar din Leo
poldville și bancnotele katan
gheze nu mai au putere de cir
culație în Katanga. El a făcut 
cunoscut că în următoarele zile 
va avea loc schimbul biletelor 
de bancă katangheze cu cele 
care circulă în restul Congou- 
lui.

Primul ministru congolez a 
declarat, de asemenea, că ser
viciile de vamă și de schim
buri monetare din Katanga se 
află de acum înainte sub con
trolul guvernului central con
golez. El a spus că personalul 
congolez și tehnicienii străini 
aflați în serviciul „guvernului” 
katanghez vor fi menținuți în 
posturile lor. Adoula a adău
gat că membrii jandarmeriei 
katangheze își vor păstra gra
dele dacă se vor alătura arma
tei naționale congoleze.

★

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Corespondentul din New York 
al agenției Ghana News trans
mite că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a convocat la 
6 ianuarie pe reprezentantul 
permanent al Portugaliei la 
O.N.U. cu care a avut o con
vorbire în legătură cu știrile 
privind sprijinul masiv de 
arme portugheze trimise din 
Angola conducătorului sece
sionist katanghez Chombe. Po
trivit agenției, surse ale Na
țiunilor Unite au indicat că 
în orașul Kolwezi a fost des
cărcat un tren sosit din loca
litatea angoleză Lobito în care 
se aflau arme, muniții, pre
cum și combustibil pentru 
tancuri. Aceleași știri au fă
cut cunoscută declarația unui 
membru al „guvernului" 
tanghez care a arătat că 
toritățile portugheze din 
gala au dat asigurări 
vor acorda întregul ajutor ne
cesar lui Chombe”. „Mi
nistrul" katanghez a adău
gat că dacă trupele O.N.U. 
vor continua înaintarea spre 
Kolwezi, jandarmeria ka
tangheză a primit ordinul să 
se retragă spre granița cu An
gola și eventual să se refugie
ze în Angola.

Pe de altă parte, potrivit a- 
genției Ghana News un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a a- 
nunțat la 6 ianuarie că condu
cătorul tribului Baluba, Ka- 
songo Niembo, unul dintre 
sprijinitorii lui Chombe, a ac
ceptat să colaboreze cu Națiu
nile Unite pentru a se pune 
capăt secesiunii katangheze și 
pentru reinstaurarea legii și 
ordinai în Katanga.

ka- 
au- 
An- 
„că

Situația grea a fermierilor americani
uga de la ferme": 
astfel își întitulea
ză „New 
mes" un 
consacrat 
grave în 
găsește agricultura 

americană ca urmare a scăde
rii continue a prețurilor pro
duselor agricole. Ziarul con
stată că rezultatul acestui pro. 
ces s-a tradus în ultima peri
oadă printr-un exod îngrijoră
tor al brațelor de muncă din a- 
gricultură spre marile orașe, 
unde sperau a găsi slujbe mai 
avantajoase. „Numărul fermie
rilor, scrie „New York Times”, 
este într-o scădere continuă".

Citind datele publicate de

York Ti- 
editorial 
situației 
care se

Plebiscitul din Brazilia

PE SCOR
prețurilor la lapte, pline șl legu
me.

• MOSCOVA Uniunea So. 
vietică ocupă primul Ioc din 
lume în producția prefabrica
telor din beton armat.

In anul 1962 industria con. 
strucțiilor a primit 39 milioane 
m.c. de prefabricate din beton 
armat, mai mult decît produc 
S.U.A., Anglia, Franța și R.F.G. 
la un loc.

întreprinderile sovietice au 
mărit producția acestor mate
riale de 25 de ori în ultimii 
zece ani.

Răsculații din Brunei 
continuă lupta

anului 1962 oameni! de știință so
vietici au obținut prin radiolocație 
reflectarea de pe planeta Mercur 
a unor semnale emise de pe Pă- 
mînt a produs o mare impresie in 

. cercurile științifice din S.U.A.
Savanții americani, scrie ziarul 

„Washington Post and Times He
rald", apreciază această experien
ță drept „o mare realizare științi
fică". Asemenea experiențe nu au 
efectuat nici savanții americani, 
nici cei englezi.

Savantul american S. Rechtin a 
caracterizat această remarcabilă 
realizare a științei sovietice drept 
„un nou pas important în cerceta
rea prin radar a sistemului solar".

cesităllle de aprovizionare cu apă. 
In urma acestui iapt, autoritățile 
din Tokio au hotărlt să limiteze, 
sau să înceteze partial, aprovizio
narea cu apă a unor cartiere ale 
orașului.

• MANILA. — lntr-un interviu 
acordat la 5 ianuarie coresponden
tului din Manila al agenției Asso
ciated Press, A. M. Azhari, condu
cătorul răsculaților din Brunei, 
care se găsește în capitala Filipi- 
nelor, a declarat — contrar afir- 
mafiilor colonialiștilor englezi — 
că'răsculata nu au iost zdrobiți, 
ci continuă ■ lupta in junglă. După 
cum a arătat Azhari, răsculații de
țin arme, muniții, alimente și îm
brăcăminte în cantități suficiente. 
El a subliniat că în prezent se pre
gătește un contraatac masiv împo
triva trupelor engleze și că acesta 
va avea loc imediat după înapoie
rea lui în Brunei.

• PEKIN. — După cum 
transmite agenția China Nouă, 
președintele C.C. al Partidului 
comunist chinez, Mao Tze.dun, 
a primit la 7 ianuarie pe 
Subandrio, locțiitor al mini, 
strului prim și ministru al a- 
facerilor externe al Indone. 
ziei, și persoanele care îl în
soțesc.

In aceeași zi, Mao Tze-dun 
a primit pe primul ministru al 
Ceylonului, D-na S. Bandar a. 
naike, și persoanele care o in- 
soțesc.

• WASHINGTON. — Comuni
carea Academiei de Științe a 
U.R.S.S. din care reiese că în vara

• TOKIO. — Milioane de locui
tori ai capitalei japoneze duc lip
să de apă. La trei rezervoare prin
cipale de apă ale orașului, debitul 
s-a redus cu 36 Ia sută față de ne-

Porful New York-e blocat de gre
va docherilor, lată, în fotografie, 
un docher, participant la pichetele 

de grevă.

• RIO DE JANEIRO. — La 6 ia
nuarie a avut loc în Brazilia un 
plebiscit al cărui rezultat va sta
bili dacă în (ară se va menține 
regimul parlamentar, instaurat în 
septembrie 1961, sau dacă se va 
reveni la regimul prezidențial. 
Forțele progresiste, printre care și 
partidul comunist, s-au pronunțat 
pentru anularea formei parlamen
tare, care a fost impusă tării de 
cercurile reacționare și care, în 
condițiile concrete din Brazilia, nu 
și-a găsit justiiicarea. Plebiscitul 
s-a desfășurat în ordine. Rezulta
tul plebiscitului se va cunoaște în 
zilele următoare.

• WASHINGTON. — Directorul 
general al poștelor din S.U.A., 
Edward Day, a anunțat că Ince- 
pind de la 7 Ianuarie tarifele poș
tale se vor scumpi în Statele Uni
te. După cum a arătat el, aceasta 
va însemna un spor de 1,80 la 
sută în cheltuielile anuale ale fie
cărei familii americane.

Expozifie de porumbei- 
călători

• NEW YORK. — Pe teritoriul 
Columbiei se desfășoară pregăti
rea militară a 2 000 de mercenari 
americani din rîndurile emigranți- 
lor contrarevoluționari din Cuba. 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, unul din liderii con
trarevoluționarilor cubani din 
S.U.A., Varona, a declarat că în 
curînd numărul „cubanilor înar
mați" va ajunge la 80 000 șl că ei 
vor începe operațiuni militare îm
potriva Cubei, sprijinindu-se pe 
Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.).

• VARȘOVIA. — La 5 ianuarie, 
Ia Katowice s-a deschis o expozi
ție internațională de porumbei că
lători. Aici pot fi admirați peste 
150 de porumbei din așa-numita 
categorie olimpică, trimiși din 
R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R.P.F. Iugoslavia, R, P. Polonă. 
R. P. Romînă, R. P. Ungară și Uni
unea Sovietică.

Asociația columbofililor din 
R. P. Polonă a organizat o expo
ziție cu cei mai antrenați porumbei 
pentru distanțe lungi — aproxima
tiv 400 de porumbei care pot zbura 
între 800 și 1 600 kilometri.

• HAGA. — în ultimele două 
săptămîni, în Olanda s-au înregis
trat creșteri considerabile de pre
țuri Ia produse alimentare. La 5 
ianuarie s-a anunțat scumpirea

• ATENA. — Ziarele grecești 
relatează că în timpul manevre
lor militare din regiunea Sufli, 
în apropiere de Alexandropolis, 
un ofițer și 14 soldați au fost 
grav răniți de un proiectil care 
a explodat cu întîrziere. Unul

din soldații răniți a murit 
spitalul din Alexandropolis.

• MOSCOVA. — După 
scrie ziarul „Izvestia*, anul aces
ta studiourile cinematografice so
vietice vor produce peste 100 de 
filme artistice. Vor fi ecraniza- _ 
te numeroase opere literare, prin- I 
tre care romanele „Pădurea rusă" 
de L. Leonov, „Vii ți morți" de I 
K. Slîfînnnv ..Tra „„,1 > a „ritimi.- ®

I
8
I
I
I
I
I
I 

acțiunii medica. I 
pildă, novocaina |

K. Simonov, „Tragedia optimis
tă" de V. Vîșnevski și o serie 
de alte lucrări.

Biroul de statistică al S.U.A., 
ziarul relevă că „înqepînd din 
anul 1950 forța de lucru din a- 
gricultura americană a scăzut 
cu 37 la sută”.

Reluînd aceleași cifre, cotidi
anul vest-german „Frankfur
ter Rundschau”, relevă că poli
tica guvernului american de 
restrîngere a suprafețelor cul
tivate și a șeptelului în scopul 
menținerii unor prețuri ridicate 
la produsele agroalimentare, 
a avut 
reducere 
mărului 
pămîntul. 
ani, scrie 
fermelor americane a scăzut 
pe întregul teritoriu al S.U.A. 
de la 4,7 milioane la 3,7 mili
oane. In 1950 numărul persoa
nelor ocupate în agricultură 
era de 25 de milioane, iar în 
1960 cifra a scăzut la 15,6 mi
lioane. Se așteaptă ca pînă în 
anul 1970 această cifră să a- 
jungă la 8 milioane".

Exodul ar fi fost chiar mult 
mai 
York Times’

I existat subvențiile guverna
mentale 
prețurilor

drept rezultat o 
permanentă a nu- 
celor ce lucrează 

„In ultimii opt 
ziarul, numărul

mare subliniază „New 
dacă nu ar fi

pentru sprijinirea 
la produsele agri-

cole. „Dar, arată ziarul, ve
niturile obținute de fermi
eri nu au fost distribuite 
în mod uniform ; marile ferme 
de tip industrial au obținut ve
nituri proporțional mult mai 
mari decît micile ferme". Fer
mele mici care nu pot achizi
ționa un utilaj modern se în
dreaptă spre faliment, iar fer
mierii sînt obligați să părăsea
scă munca agrară și să se în
drepte spre oraș în speranța 
găsirii unor slujbe. Acest pro
ces va crea noi dificultăți 
economiei americane, deoarece 
cei care părăsesc fermele vin 
doar să îngroașe numărul și 
așa destul de umflat al șomeri
lor de la orașe. „Zilnic mase 
mari de muncitori agricoli și 
de fii de țărani, scrie „Frank
furter Rundschau", se îndreap
tă spre marile orașe în căutare 
de lucru. O dată cu introduce
rea automatizării însă, indu
stria are nevoie de tot mai pu
ține brațe de muncă și ridică o 
nouă problemă pentru acești 
oameni. Majoritatea fermieri
lor americani privesc cu îngri
jorare viitorul și caută mij
loace pentru a-și asigura exi
stența. Dar, pare extrem de 
îndoielnic că ei le vor găsi”.

o victorie a principiului
• MOSCOVA. Chimiștii so

vietici au obținut din țiței o 
substanță polimerică pe care 
medicii o 
din basme. Introdusă în sîn- 
gele omului, această substanță 
aduce la normal tensiunea ar
terială, mărește circulația sin. 
gelui și ajută la oprirea hemo
ragiilor.

La persoanele suferinde de 
intoxicații și boli infecțioase, 
această substanță adună și eli. 
mină toxinele din organism. 
Noul preparat polimeric are, 
de asemenea, proprietatea de 
prelungire a I 
montelor. De pildă,________
acționează timp de cîteva ore. 
Dar administrată împreună cu I 
noua substanță, acțiunea no- 
vocainei poate dura timp de | 
nouă zile.

numesc „apa vie”
unității Cambodgiei

PNOM PENH - La 6 ianua
rie, deasupra templului Pra 
Vihar a fost arborat, intr-un 
cadru festiv, drapelul de stat 
al Cambodgiei. Pe baza unei 
hotărîri din 15 iunie 1962 
a Curții internaționale, acest 
vechi monument istoric, cap
turat ilegal de Tailanda acum 
8 ani, a fost înapoiat Cambod
giei.

„A triumfat principiul indi
vizibilității și unității țării noa
stre", a declarat prințul Noro
dom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, la un mare mi
ting care a avut loc cu acest 
prilej. La miting au luat parte

membri ai guvernului, deputați 
ai Adunării Naționale, șefi ai 
reprezentanțelor diplomatice 
străine, ziariști, precum și re
prezentanți ai populației lo
cale. In cuvîntarea sa, prințul 
Norodom Sianuk a subliniat, 
printre altele, marea impor
tanță morală și politică a re
trocedării către Cambodgia a 
părții teritoriului ei cu templul 
Pra Vihar, a scos în evidență 
năzuința Cambodgiei iubitoare 
de pace și neutre de a căuta 
rezolvarea pe cale pașnică a 
litigiilor de frontieră cu veci
nii ei, lăsate moștenire de colo
nialism.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București. Piața „Scînteii", Tel. 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii". 4LC.-. Ji


