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iarnă și e frig, dar 
pe șantier nu a

o clipă. Folosind

apitala patriei noas
tre devine pe xi ce 
trece tot mai fru
moasă. Noile blocuri 
construite în stil 
modern se înaltă 
maiestuos dominînd 

Împrejurimile. Datorită metode
lor moderne folosite, ritmul con
strucțiilor a crescut simțitor. Or
ganizarea și perfecționarea mun
cii pe șantier, extinderea mecani
zării și a micii mecanizări Ia un 
însemnat volum de lucrări a per
mit ca acestea să se desfășoare 
pe întreaga durată a anului. 
Temperatura scăzută, ploile și in
temperiile nu mai constitue 
obstacole în calea constructorilor.

Frontul nostru principal de 
lucru se desfășoară pe bulevar
dul „1 Mai”. Anul 1962 a fost 
rodnic și pentru „făuritorii” noș
tri de case. Unele construcții au 
fost predate chiar înainte de ter
men (unul dintre blocurile turn 
cu 11 etaje). Beneficiarii noștri, 
locatarii, cei mai exigenți contro
lori, au apreciat tot mai mult ca
litatea finisajului interior, aspec
tul și durabilitatea apartamente
lor. Pentru noi acest lucru con
stituie un stimulent, un îndemn 
pentru viitor.

lectorate pentru părinți
La Uzinele metalurgice „23 

August", la Uzina de țevi „Repu
blica” din Capitală și în 
treprinderi industriale 
nează lectorate pentru 
Asemenea lectorate există 
zent și în cadrul unor 
cămine culturale sătești, 
organizează conferințe și simpo
zioane pe teme ca: „Educarea vo
inței și caracterului copilului", 
„Rolul familiei în educarea școla
rilor", „Formarea deprinderilor de 
muncă la copii" etc.

Totodată se editează în tiraje 
de masă cărți și broșuri pe teme 
pedagogice în ajutorul părinților. 

(Agerpres)
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nici
riența pe care o avem în eșalo" 
narea rațională a lucrărilor în 
funcție de necesități, de ritmul 
și succesiunea operațiilor, timpul 
friguros din acest an ne'a găsit 
mai bine pregătiți. S-au luat din 
vreme măsuri pentru ca lucrul 
să meargă din plin. Pfe fiecare 
șantier s-au executat lucrări de 
construcții care pot fi împărțite 
în două mari categorii: de fini' 
saj, și de infrastructură sau de 
rezistență menite să asigure front 
de lucru pentru anul 1963. în 
proiectul de organizare, întocmit 
în luna septembrie, s-a prevăzut 
defalcarea șantierelor care acti
vează în anotimpul friguros și a 
obiectivelor respective pe cate' 
gorii de lucrări.

Constructorii de pe șantierul 3, 
de pildă, au avut de executat de 
la 15 noiembrie și pînă în pre* 
zent lucrări de finisaj și de rezi
stență. La blocul 15, de exemplu, 
lucrările sînt avansate cu o lună.

Pe baza graficelor de coordo' 
nare s-a urmărit ca fiecare ope
rație să fie executată în timpul 
stabilit pentru a crea posibil?

tatea ca lucrările să se încadreze 
în limita timpului prescris. O a* 
tenție deosebită s-a acordat mai 
bunei organizări a muncii. In a- 
ceastă privință s_au reorganizat 
echipele care execută montarea 
panourilor mari în sensul că în 
ele au fost încadrați muncitorii 
cei mai bine pregătiți. Paralel cu 
aceasta șefii de loturi au instruit 
toate echipele de pe' șantier. A- 
cest lucru era necesar deoarece 
s-a constatat că mai sint munci
tori — mai ales tineri — care 
aveau nevoie să’și însușească cu
noștințe despre comportarea ma
terialelor de construcții (beton, 
mortar) cît și a utilajului, în 
condiții atmosferice dificile.

Lucrările de montare a panou
rilor, de sudare a armăturilor și 
betonare a nodurilor s-au execu
tat sub directa supraveghere a 
organelor controlului tehnic. Noi 
am insistat la toate aceste opera
ții pe o supraveghere mai aten
tă, fiindcă de fapt ele constituie 
lucrările care pun în fața con
structorilor (pe timp friguros) 
cele mai serioase probleme. 
Aici este necesar să se respecte 
cu strictețe normele tehnologice. 
Despre acest lucru li s-a vorbit

Schimb de experiență
între cercuri literare

Numeroși muncitori, tehnicieni, 
medici, colectiviști, iunctionari — 
membri ai cercului literar „Ion 
Creangă" de pe Ungă Casa raiona
lă de creafie din Iași, s-au depla
sat recent la Birlad unde au avut 
un schimb de experiență cu mem
brii cercului literar „Al. Vlahujă" 
din localitate.

Împreună cu membrii cercului 
literar din Birlad, ieșenii au dez
bătut probleme în legătură cu 
creatiea tinerilor scriitori, activita
tea obștească și activitatea desfă
șurată în sprijinul formațiilor ar
tistice de amatori etc.

Declarație

In cadrul schimbului de expe
riență s-a arătat că anul trecut 
membrii cercului literar ieșan au 
prezentat lucrările for și cu prile
jul celor aproape 100 de șezători 
organizate în diverse localități ale 
regiunii, metodă pe care membrii 
cenaclului din Birlad au apreciat-o. 
La riadul for, ieșenii și-au Însușit 
de Ia membrii cercului din Birlad 
metodele folosite de aceștia pentru 
a ajuta brigăzile artistice de agita
ție din întreprinderi și instituții.

Pe baza rezultatelor și Învăță
mintelor prețioase căpătate in in- 
tilnirea de la Birlad, membrii cer
cului literar „Ion Creangă" și-a 
propus să organizeze asemenea 
schimburi de experiență și cu alte 
cercuri literare.

Prin muncăpatrioticăTinerii muncitori din portul Constanța desfășoară o intensă activitate obștească de gospodărire și înfrumusețare a secțiilor, a incintei portului și a navelor. Utemiștii de pe vasele comerciale „Dobrogea". „Oltenia", „Buzău", „Suceava" și altele au realizat în cursul anului trecut cîte 100 ore de muncă patriotică fiecare la întreținerea mașinilor, a instalațiilor și navelor. De asemenea, ei au colectat 260 tone 6'e fier vechi — de două ori și jumătate mai mult decît prevedea angajamentul. (Agerpres)
Calitatea unei șarje de fontă J 
se asigură printr-o suprave
ghere continuă, lată-l pe prim- 
furnalisful Adam Fritz, luînd o 
probă în timpul unei șarje la 
furnalul nr. 2 al Combinatului 

Siderurgic Reșița.
Foto: AGERPRES

tinerilor în adunările generale, 
în diverse consfătuiri. Construc
torii noștri 8'au străduit să res
pecte cît mai bine acest lucru. 
Mărturie stau cele peste 500 a- 
partamente din panouri prefabri
cate ce au fost ridicate în peri
oada de frig din iarna aceasta și 
care au trecut cu bine examenul 
controlului tehnic. S-a stabilit ca 
fiecare lucrare terminată să fie 
luată imediat în primire de către 
echipa care urma să execute o- 
perația următoare. Practic, iată

Ing. CORNELIU VELICU 
șef de lot, 

membru în comitetul U.T.M.
Întreprinderea 5 construcții 

montaj-Bucure ști

(Continuare în pag. a IlI-a)

Ne-am întîlnit cînd la hotarul zării 
Au fost legitimați primii cocori... 
Ne-am întîlnit să înzestrăm pădurea 
Cu foșnetele inimilor noastre, 
Să înflorim salcîmii cu săruturi, 
Pe unde trecem să se-audă crini 
Lovind tăcerea nopților cu stele 
Și cuiburi mari de păsări să răsune 
Sub streșini scuturînd lumini, lumini...

îmi amintesc că te-am privit timid 
Căci eu veneam din fluvii și păduri 
Subțiri de-adolescent, veneam din zbucium 
Ca Lohengrin pe-o lebădă de aur.
Tu te-ai desprins parcă dintr-un izvor 
Ca un ulcior pe-un umăr al uimirii 
Tăindu-mi răsuflarea cu un cîntec 
Și fermecînd cu zarea unui rîs 
Țara pieptului meu.

Cînd ne plimbam
Eram făcuți parcă din respirații 
Și de pe piscul marilor bătăi 
De inimi ne-aruncam in declarații 
Și stelele ni se ștergeau de umeri... 
O, fată de izvoare și lumini
Ce porți spre tîmpla mea un gest frumos 
Ca un luceafăr lingă fruntea lunii, 
Vreau chipul tău pe umărul meu cald 
Cum își doresc vioara lăutarii.
Tu rezonanță a oricărui vis. 
Tu Stradivarius !

ADRIAN DOHOTARU

Unul din noile blocuri din cartierul Floreasca. Prin folosirea cofrajelor 
glisante s-a scurtat termenul de dare în folosință, realizîndu-se și 

importante economii.
Foto : AGERPRES

La Uzinele „Electronica”, din 
Capitală, una din întreprinde
rile electrotehnice cu cele mai 
tinere colective de muncă, toți 
muncitorii și tehnicienii în
vață. Aici se acordă o deose
bită atenție ridicării calificării 
profesionale, însușirii de cu
noștințe multilaterale necesare 
stăpînirii procesului tehnolo
gic foarte complex pe care îl 
impune fabricarea de aparate 
de radio și televizoare. In în
treprindere funcționează, de 
asemenea, numeroase cursuri 
de specializare în domeniul 
tehnicii noi, se țin cicluri de 
conferințe, se organizează se
siuni tehnico-științifice, schim
buri de experiență între sec
toare. In momentul de față 62 
la sută din numărul celor ce 
lucrează* aici sînt absolvenți

de școli medii și superioare. 
De asemenea, 270 de persoane 
urmează cursurile școlilor me
dii, iar 93 ale 
litehnic.

In prezent, 
treprinderile 
există cursuri 
Uzare și ridicare a calificării 
cadrelor. In învățămîntul pro
fesional de pe lîngă întreprin
deri sînt cuprinși anul acesta 
mii de muncitori și tehnicieni.

La București, Timișoara, Re
șița, Craiova, Cluj, Constanța, 
Hunedoara și în alte nu
meroase centre industriale 
funcționează școli profesionale 
care pregătesc muncitori cu 
înaltă calificare și tehnicieni 
electromecanici.

(Agerpres)

Măsuri pentru întreținerea
animalelor tinere
în timpul iernii• •

cofrujelorIn anui trecut constructorii de pe șantierele unde se folosesc cofrajele glisante au obținut un succes deosebit. La Turda, colectivul întreprinderii nr. 3 izolații a Ministerului Industriei Construcțiilor, a turnat metode moderne și rapide, un coș de fabrică cu pereții înclinați, de peste 70 m înălțime. S-au folosit aici mai
Construcțiilor,cu ajutorul acestei

gSasantemulte prese speciale laterale de construcție romîneaseă. In curînd, la Medgidia va începe ridicarea după această metodă, a unui coș de fabrică asemănător, tronconic.Metoda cofrajelor glisante a fost folosită pînă în prezent numai la înălțarea construcțiilor cu pereții drepți.(Agerpres)

m excursie la Pîrîul Rece. Foto : AGERPRES

co-o de de

funcțiune numai atunci cînd aerul este prea viciat.Adăposturile semideschise, pentru întreținerea tineretului taurin în stabulație liberă și unele saivane, trebuie închise complet cu baloți de paie, paravane de stuf, snopi de ceni etc.O importanță deosebită are executarea lucrărilor dezăpezire a drumuriloracces și asigurarea rezervelor de furaje pe timp de cel puțin o săptămînă.Pentru prevenirea pierderilor de purcei mici se recomandă ca aceștia să fie ținuți în boxele dinspre peretele mai adăpostit de vînturi, iar peste noapte și chiar timpul zilei, să fie așezați lăzi sau coșuri cu paie. De semenea, se recomandă ca adăposturile fără tavan, săamenajeze grătare bine căptușite cu paie, coceni, care să se fixeze deasupra boxelor. O altă măsură pentru încălzirea spațiului de cazare o constituie gruparea a cite . două scroafe cu purcei într-o singură boxă, mai ales a acelora cu un număr de redus.în ce privește adăpostirea mieilor rezultați timpurii, se recomandă ținerea lor în saivane închise, a- menajate special pentru fă- tări și in care temperatura să fie de cel puțin +4 grade. O condiție esențială pentru Revenirea pierderilor de miei, este înlăturarea cît mai completă a umidității și curenți- lor de aer din

în în a- în se
care o de ca- hrăni-(viței,

Condițiile din cursul acestei ierni, cu temperaturi scăzute și viscole, necesită o atenție deosebită pentru hrănirea, a- dăpostirea și îngrijirea animalelor și îndeosebi a celor tinere. Aplicarea celor mai potrivite măsuri de întreținere a animalelor tinere trebuie să stea în centrul atenției conducerilor gospodăriilor de stat și gospodăriilor colective, a specialiștilor agricoli.In perioada actuală este deosebit de importantă asigurarea și menținerea unei temperaturi cît mai ridicate în interiorul adăposturilor.Pentru îmbunătățirea hrănirii animalelor, se recomandă ca în fiecare gospodărie de stat sau colectivă să se asigure o bună gospodărire a furajelor, să se folosească pe scară largă metodele de preparare a acestora, înainte de a fi date în hrana animalelor. Experiența unităților fruntașe arată însemnătatea mare pe are folosirea furajelor litate maj bună pentru rea animalelor tinere miei, purcei).In gospodăriile în care se practică alăptarea artificială a vițeilor, se recomandă ca laptele să se dea imediat după muls, sau după ce a fost încălzit la temperatura de 30 grade. Pentru a se preîntîmpina slăbirea vițeilor din cauza frigului, este indicat să li se dea o cantitate de lapte sporită cu circa 15—20 la sută față de cea prevăzută în norme precum și un supliment de concentrate. Este bine ca, în zilele geroase, concentratele să se dea sub formă de terci cald. De asemenea, se recomandă ca din furajele existente, să se rezerve pentru hrana vițeilor fîn de bună calitate și floare de fîn, pentru asigurarea vitaminelor necesare.Este important să se ia toate măsurile ce se impun, pentru hrănirea rațională a vacilor gestante, folosindu-se în acest scop amestecuri cît mai variate din furajele existente în fiecare gospodărie, ca și adăugarea în rația vacilor a unei cantități de 80—100 grame de calciu furajer și sare de bucătărie.Ținînd seama de timpul friguros, .te recomandă să se a- corde o mare atenție hrănirii și îngrijirii scroafelor în lac- tație și purceilor sugari, pentru a se preveni orice pierderi. In acest scop, este necesar să se folosească în rație și furaje bogate în vitamine, cum sînt morcovii, scuturătura de fîn, de lucerna sau de trifoi, făina de fîn etc., precum și sărurile minerale. Aceste măsuri sînt absolut necesare pentru prevenirea bolilor de creștere, cum este, de pildă, rahitismul. De asemenea, se recomandă ca hrana care se distribuie tineretului porcin și scroafelor să fie încălzită prin opărire.In vederea asigurării unei temperaturi constante în a- dăposturi sînt necesare o serie de măsuri cum ar fi repararea ușilor și ferestrelor, blocarea cu paie sau baloți a ușilor la care se poate renunța. Un rol important în menținerea căldurii din adăposturi îl are înlăturarea curen- ților de aer. In acest scop, la grajdurile cu tavan subțire se recomandă să se aștearnă pe toată lungimea podului un strat gros de paie, rumeguș sau alte materiale izolatoare. O regulă simplă, cum este de pildă, ținerea paielor în adăposturi, pentru a se încălzi înainte de folosirea lor ca a- șternut, contribuie la menținerea sănătății animalelor. Foarte important este ca animalele să fie ținute în permanență pe un strat de paie uscat și curat.In vederea menținerii căldurii, este absolut necesar ca adăposturile să fie populate cu numărul de animale, potrivit capacității lor.în ce privește folosirea sistemului de ventilație, este bine ca acesta să fie pus în

purcei mai
din fătările

Recomandările
de creștere a

din Consiliul

secției 
animalelor

Superior
al Agriculturii

adăposturi.O deosebită atenție trebuie acordată creșterii în cele mai bune condiții a puilor. In acest scop, pe lîngă măsurile generale privind repararea puierni- țelor, este necesar să se a- o temperaturăsigure puilorde circa 28—30 grade, fo- losindu-se în acest scop sobele cu cotlon și alte mijloace de încălzire. Ținînd seama de starea timpului, este recomandabil să se instaleze sobe suplimentare din tablă sau butoaie de fier, care pot fi confecționate pe plan local. De asemenea, se pot folosi cu succes becuri cu raze infraro- șii, socotindu-se un bec de 250 W la 100 de pui. O altă măsură importantă o constituie menținerea uscată a a- șternutului de paie.Ținînd seama că puii sînt foarte sensibili la curenții de aer rece, este recomandabil ca ventilația adăpostului să se facă numai cîte 5—10 minute, atît cît este necesar pentru primenirea aerului, și aceasta numai în timpul distribuirii hranei.O atenție deosebită urmează să se acorde hrănirii raționale a puilor pe timp friguros. Pe lîngă furajele concentrate, puii au nevoie în rație și de lapte smîntînit sau de brînză dulce proaspătă, morcovi ră- zuiți, iar de două ori pe săptămînă de untură de pește.Aplicarea diferențiată a a- cestor recomandări, potrivit condițiilor existente în fiecare gospodărie de stat sau gospodărie colectivă, va duce Ia prevenirea pierderilor de a- nimale și păsări, la obținerea unor sporuri mari de creștere în greutate.
Succese ale minerilor

(Agerpres)

SA SE CUSOASTEM PATRIA
lit Iad Aurel, decorator 

la „Faianja" așterne 
pe ceștile fragile, în 
aur și brun, în verde 
și cobalt, vederi din 
vechea Sighișoara : 
distingi turnurile și

pasajele înguste, piaja patrată, 
unde erau executate cîndva pe
depsele capitale, bolțile, umbra și 
umbrele...

Alături, fiica sa Lidia, elevă în 
anul III la Școala profesională, 
în orele de practică, creează, de 
preferință, o’ecoruri noi. In sim
plitatea aerată a liniilor apare si
lueta „Uzinei albe", cum a fost 
supranumit, cu mîndrie, de locui
torii de aici, Complexul de sticlă 
și faianță sighișorean : hore tine
rești, pornite-n vîrfei și copii care 
rîd...

lată două decoruri, două vîrste 
— alături : emblemei vechiului 
Schăssburg i se adaugă însem
nele Sighișoarei socialiste ; acelor 
turnuri ale breslelor din alte epoci 
li se adaugă coșurile înalte ale fa
bricilor moderne, ridicate în anii 
regimului nostru; pasajelor cu 
scări boltite și întorlochiate, mar
torele unui trecut dramatic, vreme

de 7 secole, li se învecinează bu
levardele largi, asfaltate, însoțite 
de parcuri ; sînt case vechi care 
amintesc de primari trădători, pe
depsiți o'e furia poporului răsculat 
în mai multe rînduri, sînt case 
care mai amintesc trufia von-ilor 
de demult — și sînt primele 
blocuri din strada Florilor, ori din 
apropierea Complexului de sticlă 
si faianță în care se mută noua ge
nerate a orașului.. Ceasornicul se

șului capitalist, în care muncitorul 
lucra 12 ore. în condifiile cele 
mai mizere, la condifiile de mun
că și la conștiința muncitorului de 
azi.

Naționalizarea a găsit în Sighi
șoara două făbricufe de textile, o 
fabrică de cărămidă și două ate
liere. Totalul de muncitori în 1938 : 
830.

După naționalizare au apărut 
semnele noii istorii a orașului. In-

Se creează o nouă fabrică de 
confecții — „Tîrnava" cu rnari 
perspective de extindere și dez
voltare în prezent.

In cursul acestui an, Fabrica de 
cărămidă va deveni una dintre 
cele mai moderne de acest fel. 
Lucrările, pe șantierul deschis, au 
început. Fată de 1938, proa'ucția 
industrială a Sighișoarei a crescut 
de 4,7 ori. Și nu oricum, ci cîști- 
gîndu-și unul din primele locuri

cular, rămas viu în turnul însingu- 
timp 

enlu-
rat al cetății, măsoară un 
Droaspăt, fînăr, în plină și 
ziastă creștere...

Uneltele rudimentare ale 
lelor de altă dată au

bres- 
rămas în 

turnul muzeu. Și trebuie să mergi 
Drin halele luminoase ale secto
rului sticlă din complex, printre 
tablourile de comandă, cu însem
nele automatizării, să poți realiza, 
material, evoluția Siqhișoarei, re
voluția de la micile fabrici ale ora-

fii unificarea unor ateliere mici, la 
naștere, astfel Fabrica „Nicovala". 
De la acele începuturi, utilajul, 
condifiile de muncă se îmbunătă
țesc, produsele — piese de schimb 
și utilaje pentru industria ușoară — 
devin iot mai bune, calitativ.

In. 1956—1957 . intră în producție 
Complexul de sticlă și faianță. 
Trei fabrici mai mici, textile, se 
unifică și constituie Fabrica „6 
Martie" cu ateliere modernizate.

în economia țării noastre — 
a uita să pomenim faima de 
se bucură produsele Complexului 
sticlă-faianfă de aici, în țări 
străine.

S-a pornit, la început, cu oameni 
necalificaji, în multe direcții. 
Acum, în Sighișoara în afara șco
lilor de cultură generală, sînt și 
două școli profesionale. Sînt peste 
1 500 de tineri care 
cursurile școlilor medii serale. Și 
trebuie adăugată din

fără
care

urmează

acest an

noua secție a școlii populare de 
arfă, deschisă pentru dezvoltarea 
și îndrumarea talentelor artiștilor 
caolinei : sînt peste 20 de tineri 
care urmează secția arte plastice.

Multă vreme, Sighișoara a trăit 
de pe urma faimei vechi. Orașul- 
muzeu fusese lăsat în părăsire de 
către auforităji — cu nenorocirile 
și mizeria cartierelor 
cu pitorescul zidurilor 
cu pitorescul „tugului" 
vagoanele prin mijlocul orașului, 
cu șirul de prăvălii mucegăite.

Să trecem prin Sighișoara de 
azi, în plină înnoire. Va începe 
sistematizarea orașului. Alături de 
cetatea veche — monument istoric 
— se va dezvolta orașul cvartale
lor muncitorești — în cartierul 
Cornești, în spre Fabrica de țiglă 
și cărămidă „7 Noiembrie", ori 
spre „Tîrnava”.

Primele 10 blocuri construite în 
ultima vreme, aduc în „Orașul de 
jos" linia modernă a etajelor și 
balcoanelor: o piață nouă, moder
nă, dată în folosință în 1961 con.

In abatajele din minele Văii Jiului se desfășoară o însuflețită întrecere pentru sporirea producției și productivității muncii. Măsurile tehnico-or- ganizatorice, precum și înzestrarea exploatărilor carbonifere cu noi utilaje de mare productivitate i-a ajutat pe minerii de la Petrila să extragă de la începutul lunii ianuarie 850 tone de cărbune de bună calitate peste planul la zi. Mecanizarea unor operații ce necesită un volum mare de lucru a permis, de asemenea minerilor de la Aninoasa să extragă în luna ianuarie mai mult de 700 tone cărbune pestg prevederi. Majoritatea brigăzilor miniere din abatajele cameră ale acestei exploatări obțin în prezent randamente medii sporite față de cele planificate. (Agerpres)
mărginașe, 

înnăruiie, 
mînîndu-și
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Cartea agrozootehnică

co-

mai corespund

înlocui cu altele noi, reeditate.aceeași măsură n-a exi- o asemenea preocupare din partea organizației

acestui fapt ? existat preocu- partea bibliote-

zi

Curînd, mecanizatorii de ia 
S.MJ. Grădiștea, regiunea 
București, vor pleca spre gos
podăriile colective pe ale căror 
ogoare vor lucra. Interesul 
pentru cunoașterea amănun
țită a planului de producjie îi 
aduce, în aceste zile, pe mulji 
șefi de brigadă în biroul direc
torului sau al inginerului me

canic.
Foto : AGERPRES

ia îndemîna fiecărui cursant!
In aceste zile, cartea de specialitate, broșurile care sosesc 

la biblioteca comunală sau Ia gospodăria colectivă, îi aju
tă pe tinerii cursanți să-și însușească cu mai multă ușu

rință cele predate la cursuri, le lărgesc posibilitățile de cunoaș
tere, de înțelegere a problemelor ce se ridică în gospodăria 
în care muncesc.

Organizațiile U.T.M., lectorii de Ia cercurile de învățămînt 
agrozootehnic îi ajută pe cursanți în studierea literaturii de spe
cialitate, în organizarea unor acțiuni cum ar fi, de pildă, pre
zentarea de recenzii, panouri cu noutăți, formarea unor colec
tive de tineri care să studieze în comun broșurile recomandate.

Zilele trecute am vizitat cîteva biblioteci comunale din raio
nul Arad, am purtat discuții cu tinerii și bibliotecarele, cu spe
cialiștii din cîteva gospodării colective.

O experiență bunăîn fișele de cititori de la biblioteca comunală din Sinpe- tru-german, figurează și numele multor tineri colectiviști. Majoritatea dintre ei sînt înscriși la învățămîntul agrozootehnic de 3 aniAci, la bibliotecă, tinerii găsesc totdeauna cărțile care îi interesează. Bibliotecara, tovarășa Magdalena Beker, în afară de faptul că se îngrijește să aducă la timp noile cărți și broșuri agrozootehnice care a- par, obișnuiește să recomande tinerilor aceste cărți și să țină recenzii la cele mai importante din ele. Bibliotecara, ajutată de organizația U.T.M. și de inginerul agronom Anton Der- mengiu, lector la cercul agrotehnic, cunoaște din timp lecțiile ce se vor preda și după lecții, organizează ștanduri de cărți la sălile de curs.Din inițiativa organizației U.T.M. și cu sprijinul organizației de partid tinerii de la cercurile de învățămînt agrozootehnic au organizat colective care citesc și studiază împreună broșuri și cărți de specialitate în ajutorul lecțiilor.Astfel de colective de studiere în comun a broșurilor a- grozootehnice au luat ființă și cu îngrijitorii de animale care citesc și își extrag notițe din

ce li se pare mai interesant. E un lucru bun, care îi ajută să înțeleagă mai ușor noțiunile care se predau.
Ce cîștiqi citind 

o carteAnul trecut — deși în condiții climaterice nefavorabile — colectiviștii din Munar, în urma aplicării întregului complex de lucrări agrotehnice, au obținut de pe 270 de hectare aproape 1 600 kg de grîu în medie la hectar, aproape 3 000 kg de porumb boabe la hectar de pe o suprafață de 265 de hectare.Toate astea au fost pentru că aici există pare pentru popularizarea și pentru citirea literaturii științifice. De pildă, din discuțiile purtate cu tinerii de aci, a rezultat că aproape toți citesc literatură de specialitate. Broșuri, cum ar fi cele din seria despre cultura porumbului, despre cultura griului sau a florii-soarelui sînt binecunoscute de tinerii de aci.Recent, cursanții cercului a- grotehnic de aci, au audiat lecția a 17-a. Lectorul, inginerul Petre Șilcovan, le-a recomandat cîteva broșuri privind îngrășarea și fertilizarea solului și rolul pe care îl au îngră- șămintele în sporirea recoltei

posibile preocu-

la hectar. îndată după lecție, bibliotecara a înscris în fișele de cititor ale multor tineri aceste broșuri.
Vitrina cu noutățiLa intrarea în sediul gospodăriei colective din comuna Șag, acolo unde de altfel se a- flă și sălile în care au loc cursurile învățămîntului agrozootehnic de 3 ani, se află un panou intitutlat „Ce să citim?”.Cunoscînd dorința tinerilor de a citi mult, de a fi mereu la curent cu ce se editează, organizația U.T.M. din această gospodărie a confecționat, a- ceastă „vitrină cu noutăți". La acest panou sînt expuse broșuri, dintre cele mai recent editate, privind cultura porumbului și florii-soarelui, a posibilităților pe care le au gospodăriile colective de creștere și dezvoltare a sectorului zootehnic etc. Pe măsură ce apar noi tipărituri, vitrina se îmbogățește, prezentînd cursanților de la învățămîntul agrozootehnic ultimele noutăți apărute.In acest fel tinerii au posibilitatea să le poată solicita cu

mai multă ușurință, iar lectorul le vine în ajutor, prezen- tîndu-le totdeauna in rezumat ce anume conține fiecare carte nou apărută. Bibliotecara Ana Dissler sprijină și ea efectiv această acțiune; ea ține la acest colț al noutăților.
vechi, necorespunzătoare și de 
a le centInstat niciU.T.M..

Bibliotecă... 
sau arhivă?Vizitând biblioteca din muna Feinac, te impresionează, încă de Ia intrare, fondul bogat de cărți de specialitate pe care le găsești aci. Luind însă carte cu carte, rămîi surprins de un lucru. Majoritatea din ele sînt editate cu aproape 10 ani în urmă, fiind mult depășit»- recomandînd metode de mutică și de lucrare a pămin- tului care nu acum.Explicația Simplă. N-a pare nici din , cărei (tovarășa Viorica Zatec) și nici din partea specialiștilor din gospodăria colectivă (ingi- ginerii Adrian Gabăr. Ovidiu Rusu și Adrian Agapie) de a scoate din bibliotecă cărțile

★In raionul Arad, sînt înscriși și frecventează cursurile învă- țămîntului agrozootehnic de 3 ani peste 1200 de tineri. îPentru însușirea cit mai temeinică de către tinerii cursanți a lecțiilor predate, de un real folos este literatura de specialitate. Iată de ce se impune ca, cu concursul specialiștilor, să fie revăzut fondul de cărți de literatură de specialitate și să fie completat și îmbogățit cu noile lucrări apărute.Experiența bună care există și în alte comune ale raionului Arad trebuie extinsă cit mai larg, îneît ea să contribuie din plin la ridicarea conținutului lecțiilor, predate la învățămîntul agrozootehnic de 3 ani, la ridicarea necontenită a nivelului de cunoștințe agricole ale tinerilor colectiviști.

pw-ii ii1' f

TUDOREL OANCEA

începutul l-au făcut, cu cîți- va ani în urmă, colectiviștii din raionul Bujor unde se găseau de fapt și cele mai mari suprafețe de teren neproductiv și slab productiv. Astfel, în perioada 1957—1958, în acest raion s-au făcut primele amenajări de terenuri, prin executarea unor lucrări de combatere a eroziunii solului cum ar fi benzile înierbate, biloanele, etc. Primele producții obținute în urma acestor amenajări au arătat posibilitățile mari ce le oferă astfel de terenuri în ce privește mărirea veniturilor gospodăriilor colective.Executarea unor lucrări simple de combatere a eroziunii solului nu putea rezolva însă în întregime problema valorificării terenurilor cu pantele cele mai mari și mai erodate. Așa se face că în primăvara anului 1959, din inițiativa Comitetului raional de partid Bujor, a început în gospodăriile agricole colective din comunele Oasele, Băleni și Cuca amenajarea terenurilor neproductive în terase, pe suprafețe mult mai mari și cu un grad ridicat de eroziune.în zilele bune de lucru au fost mobilizați la această acțiune sute și sute de colectiviști, dintre care foarte mulți tineri. Organizațiile de bază U.T.M. din aceste gospodării colective au discutat în adunările lor generale obiectivele concrete la care erau chemați tinerii să-și aducă contribuția, pe baza planurilor gospodăriei colective privind valorificarea terenurilor neproductive și slab productive.Despre eficiența economică a unor astfel de lucrări ne pot vorbi colectiviștii din Băleni. Astfel, înainte de a fi amenajate, aceste terenuri, în majoritatea lor, erau foarte slab productive ; dacă dădeau 500 kg porumb boabe la hectar ți asta în anii buni. După lucră-

rile de terasări. în al patrulea an de la intrarea viilor plantate în producție, gospodăria colectivă de aici a obținut aproape 7 000 de kg struguri la hectar, ceea ce echivalează cu venituri bănești în valoare de peste 15 000 lei la hectar. Prin intrarea pe rod a întregii suprafețe amenajate cu vie pînă în prezent, veniturile obținute de pe terenurile redate agriculturii, la această gospodărie, vor reprezenta aproximativ 25 la sută din veniturile anuale ale colectiviștilor.

a făcut ca această acțiune să se extindă în ultimul an și în raioanele Tecuci și Galați. Astfel, în prezent, în cele 134 de gospodării colective din regiunea noastră, s-au executat lucrări de valorificare a terenurilor neproductive și slab productive pe o suprafață de 6 748 hectare. Pe 4 023 de hectare dintre acestea s-au executat lucrări de terasare.Consiliul agricol regional s-a preocupat permanent să extindă — prin schimburi de experiență, prin organizarea
Păminturile sărace
pot da rod bogat

Pînă în prezent, în raionul Bujor s-au executat amenajări pentru plantații de vii și pomi fructiferi pe o suprafață de peste 3 000 de hectare dintre care, pe 2 357 hectare s-au făcut terase.Schimbul de experiență, organizat' sub îndrumarea comitetului regional de partid, între colectiviștii de aici și cei din gospodăriile colective din celelalte raioane ale regiunii

unor vizite ale colectiviștilor la gospodăriile ce au obținut rezultate bune — acțiunea de valorificare a terenurilor în pantă prin terasare. Pe plan regional, gospodăriile colective au fost sprijinite în executarea acestor lucrări și prin înființarea a 5 brigăzi specializate în lucrări de combatere a eroziunii solului la stațiunile de mașini și tractoare ce se găsesc în raioanele cu su-

prafețe mari de terenuri slab productive.Dar lucrările de redare în circuitul agricol a suprafețelor de teren degradat sau slab productiv nu se vor opri aici. Pînă în 1965, în regiunea noastră se vor mai amenaja încă 12 200 hectare. Numai în 1963 pe 2 500 de hectare vor fi e- xecutate lucrări de terasare.In aceste zile, în gospodăriile colective au avut și continuă să aibă loc adunări generale în care colectiviștii dezbat cifrele planurilor de producție pentru anul în curs. In aceste planuri se prevăd măsuri concrete și în ce privește executarea lucrărilor de redare a terenurilor neproductive agriculturii. Este bine ca în adunările generale ale organizațiilor de bază U.T.M. tinerii să discute concret, pe baza cifrelor din planurile de producție ale gospodăriilor colective, la ce acțiuni concrete își vor aduce contribuția. Mobilizați de organizațiile U.T.M., tinerii, împreună cu vîrstnicii. sub conducerea organizațiilor de partid din gospodăriile colective, pot contribui prin munca lor entuziastă, tinerească, la întinerirea pămînturilor.
CONSTANTIN IMPARATU șeful Secției fond funciar 

din cadrul Consiliului agricol 
al regiunii Galați

Lecții viu
Zn cele două gospodării 

colective din comuna 
Făcăeni. raionul Fetești, 

funcționează acum, în perioa
da de iarnă, un număr de S 
cercuri agrotehnice, 2 cercuri 
zootehnice și 2 cercuri hortivi- 
ticole la care participă: 480 
cursanți la cercurile agroteh
nice, 160 — la cercurile zoo
tehnice și 92 — la cercurile 
hortiviticole.

La gospodăria colectivă din 
satul Progresul lecțiile sînt 
predate de tovarășul Spirea 
Petrescu, inginer, și., tovarășa 
Dobre Filofteia, tehnician a- 
gronom — la cercurile agro
tehnice, iar la cercul zootehnic 
lecțiile sînt predate de tină, 
rul tehnician veterinar Pănghe 
Mircea. De 
folosesc un 
documentar și 
demonstrativ.

Graficele, plan
șele, diafilmele 
precum și e- 
xemplele con
crete din gos
podăria colec
tivă nu lipsesc 
niciodată din 
expunere. Cele 
mai multe lec
ții sînt urma
te de lucrări 
practice. 
ticiparea

obicei, lectorii 
bogat material

l.

ilustrate
cursuri și la lucrările din teren 
este bună. Mulți cursanți sînt 
tineri îngrijitori de animale. 
Printre aceștia se numără Bur- 
ciu Ion, Anghel Cătelmu, Zam
fir Dobre și 
imediat în ;
țațe la 
obținute în sporirea producției 
sînt bune.

La fel se petrec lucrurile și 
la cealaltă gospodărie colecti
vă, care se află la centrul de 
comună. Și aici, la predarea 
lecțiilor se folosesc planșe, 
grafice, diafilme etc., iar după 
lecții se fac lucrări practice.

Printre cursanții fruntași s« 
numără pînă acum și tinerii 
colectiviști Marin Guță, Elena 
Guță, Paraschiv Zgură, Lupu 
Constantin și alții.

CONSTANTIN FRlNCU 
colectivist

ik. alții. Ei aplică 
practică cele învă- 

cursuri și rezultatele

La gospodăria colectivă din comuna 
Tîtgușor, raionul Medgidia, unii dintre 
tinerii îngrijitori de animale fac mare ri
sipă de furaje. Printre ei se află Ion Ar- 
iia, Constantin Fusaru, Stancu Anghel

(După scrisoarea corespondentului nos
tru voluntar ȘTEFAN D. ION)

Luna

Foto : N. STELORIAN

ai 
din

cărții la satePregătiri pentru

CUM ALCAIUIM PROGRAMUL RRIGAMI ARIISWE

Se poate spune că pe el... „nu-1 scoate gu
tui afară din casă".

La Căminul cultural din Homocea, raio
nul Adjud, în ziua de duminică 20 ianua
rie n-a fost nici un iei de activitate, deși, 
în registrul de evidentă al activităților 
culturale sînt prevăzute pentru această 
zi : conferința „Cum putem spori produc
ția de iloarea-soarelui" și un spectacol dat 
de echipa artistică.

TG. MUREȘ (de la 
corespondentul nos
tru). în Comunele și 
satele regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară 
au început pregătiri’ 
le pentru luna cărții 
la sate. Comisia re
gională și comisiile 
raionale constituite 

■ în acest scop au luat 
măsuri pentru a lărgi 
popularizarea litcra-

turii în rîndul colec
tiviștilor. In 10 cen
tre, printre care în 
comunele Batoș, Mier
curea Niraj, Ditrău, 
se vor organiza întâl
niri ale cititorilor cu 
scriitori din regiune și 
cu membri ai cena
clurilor literare din 
Tg. Mureș.

în cadrul acestor

întâlniri, actori 
Teatrului de stat 
Tg. Mureș vor recita 
versuri din creația 
poeților clasici ți con. 
temporani. La biblio
teci, cămine cultura" 
le, cit și la sediile 
G.A.C. la magazinele 
sătești se vor amena
ja standuri de cărți 
cu vinzare.

O bucurie binemeritată : 
mirea insignei „Prieten 
cărții" (Ion M. Nicolae, secre
tarul comitetului comunal 
U.T.M. din Gliganu, raionul 
Costețti, după o recentă dis
cuție finală cu participanți la 
concursul „Iubiți cartea", înmi- 
nind insigna unui grup de ti

neri colectiviști).

VACA Tot
cit cele cu care ajunge el la iesle...

La brigada de la Țigănești a gospodă
riei colective din Ciolpani, regiunea Bucu
rești, nu s-au transportat pe cimp decît 
50 de tone din cele 1 000 de tone de gu
noi de grajd planificate pentru amenaja
rea răsadnițelor. Atelajele nu sînt folosite 
rational.

mai multe furaje rămîn aici, de

„Jncef.incef, programul „Satul 
nostru azi și în viitor" a prins con
tur. Ideile au fost așternute ' pe 
hirtie. S-au repartizat sarcini con
crete pe oameni. L-am invitat la 
noi și pe tovarășul Panghen Apo
stol, metodist al Casei raionale de 
cultură Aiud. S-au format trei co
lective. Unul a făcut textul, la 
baza căruia a stat planul de pro
ducție al gospodăriei colective și 
planul de perspectivă al sfa’ului 
popular comunal. Un alt colectiv 
a întocmit două hărți economice : 
una reprezentînd satul Pîncești 
astăzi, alfa 
1965. Ultimul 
de pregătirea 
zarea acțiunii 
colectiviștilor.

Mai bine de o săptămînă s-a 
muncit cu pasiune, S-a pregătit 
totul, pînă in cele mai mici amă
nunte. Și, iată.ne în sală.

Scena a căpătat înfățișarea pi
torească a centrului satului nostru. 
In față, sînt așezate cele două 
hărți. Tînărul Gheorghe Barbu, un 
talentat cititor artistic, face o călă
torie pe harta din stînga. Cei 
peste 500 de spectatori urmă
resc cu atenție itinerariul. Îm
preună cu Gheorghe Barbu, ei

reprezentîndu-l în 
colectiv s-a ocupat 
sălii, de populari- 
}i de mobilizarea

„vizitează" fiecare sector 
muncă al gospodăriei colective. 
Deși tînără, doar în al doilea an 
de producție, gospodăria colec
tivă are totuși aproape 600 de a- 
nimale. Terenurile destinate ce
realelor se întind pe 1150 ha. A- 
ceasta e o mare bogăție. Este bo
găția întregului sat, izvorul co
mun al bunăstării colectiviștilor 
din Pincești. Corul, din culise, cin- 
tă în surdină „La gospodărie". A- 
driana Teirău recită poezia „Pă- 
mintul colectivei’’ de Al. Andri- 
țoiu.

Apoi, încet-incet, spectatorii 
„părăsesc" sala, „părăsesc" satul 
de astăzi, pornind împreună cu un 
alt cititor artistic, tînărul Vasile 
Profir, în viitor. Corul îi însoțește 
cu cînfece. lată, așa va arăta gos
podăria și satul în 1965. Dealurile 
vor îmbrăca haina minunată a te
raselor de vii și pomi fructiferi. 
Viile hibride și spinii care acoperă 
încă micile parcele de teren ne
folosit, vor dispare. Vor crește 
producțiile de grîu și porumb. 
Sectorul zootehnic se va compune 
din 100 de vaci cu lapte, 142 ju- 
ninci, 540 de oi, 800 porcine, 
6.000 de păsări. Satul va căpăta

o înfățișare nouă. Va fi electrifi
cat și canalizat. Ulițele vor fi 
drepte, cu trotuare, mărginite de 
flori ca niște atei. Centrul satului 
va fi sistematizat, vor apare clă
diri noi, cu etaj, o școală cu 24 
de săli de clasă, dispensar medi
cal modern cu staționar pentru co
pii și casă de nașteri, magazin 
universal, baie comunală.

O tînără recită o poezie. Scena 
este inundată de multă-multă 
lumină. Ca și cînd grupuri de ti
neri s-ar plimba pe aleile Pîn- 
ceștilor anului 1965, membrii for
mației de cor apar pe scenă și 
încheie programul serii, cu 
cui ,,Te cint partid !".

Tîrziu, tinerii au plecat 
Erau bucuroși. Manifestarea 
cămin le-a plăcut. Aceasta 
creat posibilitatea să petreacă 
aci cîteva ore plăcute, Ie-a dat 
însă și un nou imbold în muncă. 
Pentru ca în 1965 gospodăria co
lectivă, satul să arate așa, fiecare 
dintre noi va trebui să muncim cu 
drag, cu tragere de inimă.

cînte-

acasă. 
de la 

le-a

DUMITRU LUPU 
secretarul comitetului comunal 

V.T.M. Pîncești, raionul 
Adjud

nul trecut, brigada artis
tică de agitație a cămi
nului cultural din comu
na noastră a prezentat 
în fața colectiviștilor opt 
„premiere". Acestea au 
fost programe în între

gime noi. Iată de ce aș vrea să vor
besc nu doar de pregătirea unui sin
gur spectacol, ci de întreaga noastră 
experiență în pregătirea programelor 
brigăzii artistice de agitație.

Primele texte de brigadă erau, ca 
să zic așa, „opera" unui singur autor. 
Autorul era utemistul Emilian Mihăi
lescu, profesor la școala de 8 ani din 
comuna noastră. Fiindcă se pricepea 
să scrie versuri, noi, ceilalți activiști 
ai căminului cultural, precum și tova
rășii din comitetul U.T.M. al G.A.C. 
„1 Mai", socoteam că totul trebuie 
făcut numai de el : și culegerea ma
terialului documentar, și prelucrarea 
lui literară, ba pînă și munca de ins
truire artistică a brigăzii. Curînd însă 
ne-am dat seama că programul brigă
zii — ca unul din cele mai importan
te evenimente din viața culturali a 
satului, așteptat de toți colectiviștii 
— trebuie să fie rezultatul eforturi
lor unui colectiv larg.

Ultimul program, realizat în ferma

unui tradițional „plugușor“, a fost 
pregătit altfel. De astă dată, tovarășul 
Emilian Mihăilescu n-a mai fost sin
gur ; el a fost ajutat și de ceilalți 
membri din colectivul de creație : Du
mitru Bălan, Mihai Zaporojan și Geor- 
geta Lemnarii care au dat fiecărui 
program forma literară și muzicală.

Cum i-au ajutat tinerii ? Adunările 
generale U.T.M. pe brigăzi, sau pe 
G.A.C., oferă întotdeauna un intere
sant material documentar. La una din 
aceste adunări a fost discutat cazul 
unui tînăr, al lui Damian Gbidarcea. 
El fusese repartizat să muncească la 
construcții, dar acolo nu se prea ținea 
de treabă. De ce să se „omoare" mun
cind ? își Spunea el. Și uite așa, muta 
o cărămidă de icî-colo, apoi nu-1 mai 
vede» nimeni : se ducea să 8e culce. 
După ce l-au discutat, tineri au cerut 
ca brigada artistică „să spună" nea
părat și despre el ceva. Nu de alta, 
dar să-l vadă toți mai bine, să nu mai 
faeă nici el — și nici alții ca el. Și 
brigada a „spus"...

Date Semnificative oferă și adună
rile generale ale colectiviștilor. De a- 
ici, membrii colectivului de creație 
pleacă întotdeauna ca caietele doldo-

ra de însemnări. Totuși, programul 
brigăzii nu poate să aștepte pînă la 
data cînd se ține adunarea generală a 
colectiviștilor. Trebuie pregătit ope
rativ. Atunci, „o sursă” prețioasă de 
informare o constituie obișnuita șe
dință a președintelui cu brigadierii, 
cînd se stabilește plauul pentru a 
doua zi, sau pentru săptămînă viitoa
re. Cîte lucruri nu se află acolo des
pre felul cum s-a muncit în ziua, în 
săptămînă respectivă !

Acum însă membrii colectivului de 
creație stau de vorbă mai ales cu lec
torii cursurilor agrozootehnice. Ingi
nerul agronom Iulian Stănescu are la 
sfîrșitul fiecărei săptămîui multe de 
spus despre felul cum se țin lecțiile, 
despre frecvența cursanților etc.

în felul cum am arătat mai sus 
pregătește în prezent un program 
brigadă artistică de agitație care 
vorbi colectiviștilor tineri și vîrstnici 
din gospodăria noastră, despre planul 
de producție pe noul an, contribuind 
la înțelegerea și mai profundă de că
tre fiecare colectivist a prevederilor 
sale.

ZOIA TOMA director al căminului cultural, 
comuna Perieți, 
raionul Slobozia

— Dacă nu-i activitate, 
cu ce scrie în registru...

Desene

CĂMINUL <.UJuRflL|

de M. CARANFIL



Pregătirea la comună
a cadrelor U.T.M. nou alesen acest an, in organele U.T.M. din toate comunele raionului nostru au fost aleși 1 341 tineri. Un număr mare dintre cei a-leși îndeplinesc pentru prima dată o muncă de conducere în organizația U.T.M. De aceea, un accent deosebit l-am pus pe pregătirea acestora la nivelul fiecărei comune.Cum am procedat?într-o ședință de birou am stabilit ca între 13—27 ianuarie 1963, să se facă instruirea cadrelor U.T.M. pe comună. Cu acest prilej am hotărît și data la care va avea loc instruirea în fiecare comună, cine se va ocupa de organizarea ei, care vor fi principalele probleme asupra cărora ne vom îndrepta atenția.în raion avem 38 de comune și 5 orașe de subordonare raională. Membrii biroului comitetului raional U.T.M. nu le-ar fi putut cuprinde singuri pe toate. De aceea, au fost repartizați pe cite o comună să ajute la organizarea instruirii, unii membri ai comitetului raional și activiști.Noi ne-am îngrijit ca toate ședințele de instruire să se desfășoare în prezența unui membru al biroului sau a unui tovarăș din aparatul comitetului raional U.T.M. Pe baza planificării făcute, un membru al biroului comitetului raional U.T.M. răspunde de două-trei instruiri, iar un instructor una-două.Cu prilejul instruirilor comune, noi ne-am propus ajutăm cadrele U.T.M. să cunoască bine unele din instrucțiunile C.C. al U.T.M., să le explicăm sarcinile ce le stau în față, principalele metode și forme de muncă ale organizației U.T.M.în acest scop,.au fost studiate instrucțiunile Comitetului Central al U.T.M. cu privire la primirea în U.T.M. și plata cotizației, după care s-au ținut următoarele trei expuneri: „Despre sarcinile organizațiilor U.T.M. în mobilizarea tinerilor la munca de întărire economico - organizatorică a G.A.C.”, „îmbunătățirea muncii de educație comunistă a tineretului" și „întărirea vieții interne de organizație", struirile au durat ' între ore.Iată acum în ce mod desfășurat instruirea în comuna Rîureni. De pregătirea desfășurarea ei a răspuns varășul Constantin Coca, secretarU. T.M. parteV. T.M. comitetului organizației de bază U.T.M. pe G.A.C.. membrii birourilor celor 6 organizații U.T.M, de brigadă. Au fost, de asemenea, invitați propagandiștii U.T.M. și instructorii superiori de pionieri.După ce participanții la ședință au studiat instrucțiunile C.C. al U.T.M., secretarul comitetului U.T.M. pe comună, Marinoiu Gheorghe, le-a vorbit despre sarcinile care stau în fața tineretului în munca de întărire economico-organi- zatorică a G.A.C., accentuînd în mod deosebit pe acțiunile practice, concrete care vor fi organizate în această direcție. Cu acest prilej, în fața lor au fost expuse principalele sarcini reieșite din planul de muncă al gospodăriei.Atît la Rîureni cît și în celelalte comune, s-a accentuat în mod deosebit asupra participării tuturor tinerilor la muncă, a calității lucrărilor efectuate de ei. Pentru a ști ce sarcini le revin, li s-a vorbit despre acțiunile concrete ce vor fi organizate. Să dăm doar cîteva exemple. Pentru pregătirea campaniei de primăvară, pe baza angajamentelor luate în organizațiile U.T.M. de brigadă. ș-a stabilit concret numărul de tineri care să participe la repararea uneltelor a- gricole, tratarea semințelor, tineri care să fie propuși conducerii G.A.C. să lucreze pe semănători etc. Un accent

deosebit s-a pus pe acțiunea de fertilizare a solului. Pînă la începerea campaniei de primăvară, tineretul va transporta pe cîmp 600 tone de gunoi de la sectorul zootehnic G.A.C. și 100 de tone din noiul de grajd existent gospodăriile colectiviștilor nefolosit.La fel de concret s-a discutat în legătură cu toate celelalte probleme referitoare la mobilizarea tineretului la munca de întărire economico- organizatorică a G.A.C.în ceea ce privește acțiunile de muncă patriotică, atenția principală a fost îndreptată a- supra construcțiilor. Anul a- cesta se vor construi în gospodăria colectivă: 1 grajd de100 capete taurine, o magazie de 100 tone, un padoc pentru vaci, 2 pătule a 100 tone, o puierniță pentru 1 000 pui, un saivan pentru 800 oi, iar în comună o nouă școală de 8 ani. Pentru fiecare dintre aceste construcții în parte s-a explicat ce se poate face prin muncă patriotică, stabilindu-se concret ce sarcini revin fiecărei organizații U.T.M. de brigadă. Iată, de pildă, cîteva din cifrele notate în carnețelele lor de membrii biroului organizației U.T.M. de brigadă din sa-

al gu- înȘi

crîndu-se regulamentul concursului „Iubiți cartea", s-a explicat concret ce trebuie făcut pentru ca toți tinerii din comună să participe la concurs. în alte comune, cum ar fi de pildă Budești, Mihăești, Vlădești etc. participanții la instruire s-au înscris pe loc la concurs primind și primele cărți ce urmează să le citească. La fel s-a procedat și în ceea ce privește abonarea lor la „Scinteia tineretului’’ și revista „Tînărul leninist". La Rîureni, de pildă, toți secretarii U.T.M. s-au abonat la a- mmdouă publicațiile, iar membrii birourilor și comitetelor organizațiilor U.T.M. — la „Scînteia tineretului".în expunerea ținută, un loc important l-a ocupat munca politică de masă, organizarea timpului liber al tineretului. Noi ne-am orientat ca în toate comunele să se explice amănunțit ce mai trebuie făcut, în special în perioada care a mai rămas din iarnă- Vorbindu-se despre munca culturală, despre participarea tineretului la formațiile artistice, organizarea festivalurilor, joilor și duminicilor tineretului, am explicat, dînd exemple concrete, ce trebuie să facă practic organizația U.T.M. Atît la Rîu-
Diai experiența Comatelnlui

depe să

In-5—7s-ași to-al comitetului raional La instruire au luat membrii comitetului pe comună, membrii

raional UaT»M-JR.imiiicii Vileea

tul Valea Răii: vom transporta 80 tone gunoi de grajd; vom participa la transportul amendamentelor calcaroase de la Uzina de produse sodice — Govora ; 3 ha. de defrișat; 5 ha. izlaz de curățit; 2 tineri de recomandat la sectorul zootehnic ; de adunat 1 000 kg. fier vechi; la construcția grajdului. vom realiza prin muncă patriotică săpatul fundației pentru temelie și vom transporta cărămida, balastul și materialul lemnos folosit pentru grajd cît și pentru cele 2 pătule; participarea la acțiunile ce vor fi organizate pentru înfrumusețarea comunei.Pe scurt, în acest fel s-a desfășurat prima parte din programul de instruire.în alte comune, despre contribuția pe care tineretul și-o poate aduce la întărirea gospodăriei, la obținerea unor mari producții agricole vegetale și animale, au vorbit secretarii organizațiilor de partid, inginerii din G.A.C. Așa, de pildă, la Păușești-Mă- giași, a vorbit în fața cadrelor U.T.M. tovarășul Traian Făi- niș, secretarul organizației de partid ; în comuna Stoiceni — tovarășul Ion Gh. Năulea, președintele G.A.C. din localitate etc.Al doilea punct din programul de instruire s-a referit la munca de educare poiitică a tineretului, de înarmare a acestuia cu hotărîrile partidului și guvernului.Și de data aceasta, explicarea practică a problemelor, generalizarea experienței înaintate, au-constituit elementele esențiale ale expunerii ținute de tovarășul Constantin Coca — secretar al comitetului raional U.T.M.Pe bază de exemple concrete din comuna respectivă, s-a explicat cum trebuie să se ocupe comitetul organizației de bază U.T.M., biroul organizației U.T.M. de brigadă, de învățămîntul politic, ce trebuie făcut pentru a i se asigura un bogat conținut- Expunerea a scos în evidență sarcinile concrete ale comitetului organizației de bază U.T.M. din G.A.C., ale organizațiilor U.T.M. de brigadă pentru mobilizarea tineretului la învățămîntul agrozootehnic și la ciclul de conferințe agrozootehnice. Secretarul raional U.T.M. a despre conținutul muncii propagandă prin conferințe, despre modul în care trebuie să fie organizată informarea politică a tineretului. Prelu-

de laîn

reni, cît și în alte comune, în legătură cu aceste probleme au luat cuvîntul și directorii căminelor culturale. Participarea lor activă la ședințele de instruire a fost de un real folos, îndeosebi în stabilirea concretă, la specificul comunei, a activităților ce pot și trebuie să fie organizate. Chiar în aceste ședințe planul comun de activitate culturală a fost îmbogățit cu noi acțiuni legate de cel de al VII-lea concurs al formațiilor artistice amatori și de „Luna cărții sate".La fel s-a procedat șiceea ce privește participarea tinerilor la Spartachiada de iarnă. Prezența la instruire a președintelui asociației sportive a dat posibilitatea să se stabilească pe Ioc o seamă de măsuri pentru ca cei peste 240 tineri din Rîureni, de pildă, înscriși la spartachîadă, să poată desfășura o mai bogată activitate sportivă. Folosindu- se materialele existente în comună (schiuri, șahuri, săniuțe etc) se vor organiza concursuri de șah, schi, săniuțe.Tot la acest punct s-a stabilit și sarcinile ce revin tineretului în campania electorală.Ultima problemă, dar nu și cea mai puțin importantă, cuprinsă în programul de pregătire a cadrelor U.TM. de la sate, s-a referit la întărirea vieții interne de organizație. Expunerea pe această temă a urmărit să lămurească cît mai bine sarcinile ce revin comitetului U.T.M. pe comună, comitetului organizației de bază U.T.M. pe G.A.C. și birourilor

organizațiilor U.T.M. de brigadă, atribuțiile fiecărui mem- bru al biroului sau comitetului U.T.M- Un accent deosebit s-a pus pe felul în care trebuie să muncească comitetul organizației de bază U.T.M. pe G.A.C. cu organizațiile U.T.M. de brigadă. Folosindu-se e- xemplul bun al activității birourilor organizațiilor U.T.M. de brigadă din satele Valea Răii, Căzănești și Copăcel, s-a explicat amănunțit cum trebuie organizată practic munca biroului. Planificarea muncii a ocupat aici un loc important. Luîndu-se ca bază planul de muncă pe luna ianuarie al organizației U.T.M. de brigadă din Căzănești (secretar Valeriu Șerbănescu), s-a explicat ce trebuie să conțină acesta și mai ales cum este necesar să fie organizată munca de îndeplinire a lui.O atenție mare a fost acordată în cadrul expunerii conținutului adunărilor generale U.T.M. Pornindu-se de la exemple concrete din organizațiile U.T.M. de brigadă, s-a generalizat experiența bună, s-a explicat amănunțit ce trebuie făcut pentru ca adunarea generală să constituie o adevărată școală de educare socialistă a tinerilor colectiviști.Tot la acest capitol s-a discutat, pe bază de exemple concrete, despre repartizarea de sarcini fiecărui utemist (a folosit mult experiența organizației U.T.M. de brigadă din Copăcel); despre modul cum sînt pregătiți tinerii ce și-au manifestat dorința de a deveni utemiști (experiența celor două organizații U.T.M. de brigadă din Căzănești) ; cum se procedează în cazurile cînd tinerii cer să primească de la comitetul raional U.T.M. recomandarea pentru a deveni candidați de partid ; ce trebuie întreprins practic pentru clarificarea evidenței membrilor, cum trebuie păstrate documentele.în acest fel a fost organizată la Rîureni instruirea cadrelor U.T.M. nou alese. Noi am recomandat și urmărit ca în toate instruirile expunerile cu privire Ia îmbunătățirea muncii de educare a tineretului și îmbunătățirea vieții interne de organizație să fie ținute de membri ai biroului comitetului raional U.T.M., de instructori. .Un real sprijin în organizarea și desfășurarea instruirilor pe comună noi l-am primit din partea organelor și organizațiilor de partid. Aproape că nu a existat instruire la care să nu ia parte instructorii comitetului raional de partid, secretarii organizațiilor de partid.Se înțelege că odată cu încheierea instruirilor pe comune nu înseamnă că am terminat și cu munca de pregătire a cadrelor, de sprijinire a lor pentru îndeplinirea sarcinilor. Atît la zilele secretarilor organizate la raion, sau pe centre de comune, cît și mai ales prin deplasările întregului a- parat U.T.M. pe teren, această muncă va fi continuată în permanență.
GHEORGHE STOICA, 

prim-secretur al Comitetului 
raional U.TfM. Rm. Vileea

O imagine de la întrecerile ‘emi nine de gimnastică disputate du
minică în sala Floreasca în cadrul finalei „Cupei orașului București”.

Foto : GR. PREPELIȚĂ

A apărut: „LUPTA DE CLASĂ"
organ teoretic și politic al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Romîri
Nr. 1 (ianuarie 1963)

SUMAR:
GHEORGHE STOICA : Luptele 

din februarie 1933, o cotitură în 
mișcarea muncitorească din Romî- 
nia ; — Toate forțele pentru dez
voltarea continuă a economiei na
ționale î I. MITRAN : „Grivița Ro
șie", 1963 . EMIL DRĂGĂNESCU : 
Industria romînească în anii pu
terii populare ; P. FURDUI : Din 
experiența activității educative în 
rîndurile tineretului ; P. BERARU : 
Scolastica modernă In acțiune N. 
IVANCIU : Impasul gîndirii eco
nomice burgheze contemporane.

Din presa partidelor comuniste 
și muncitorești

— Proiect de rezoluție al Parti
dului Comunist din Marea Britanie 
cu privire la viitorul Angliei ; 
MAX REIMANN : Sarcinile Parti
dului Comunist din Germania în 
lupta pentru apărarea democrației 
și asigurarea păcii.

Critică și bibliografie
CORNEL POPA : O monografie 

despre V. Conta ,• C. TUDORAN : 
Domnul Lawrence Fertig apără li
bertatea și prosperitatea monopo
lurilor.

Pe urmele materialelor 
publicate

INFORMAȚIILa cinematograful „Republica" din Capitală a avut loc marți seara un spectacol de gală cu filmul artistic iugoslav „A fost chemată și clasa a V-a".Au participat Octav Live- zeanu, vicepreședinte al Institutului romîn pentru' relațiile culturale cu străinătatea, Mih- nea Gheorghiu, președintele Consiliului cinematografiei din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură. un numeros public.Au fost de față Arso Milato- vic, ambasadorul R.P.F. Iugo- salvia în R. P. Romînă. șefi ai altor misiuni diplomatice a- creditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
★

Casa de Economii și Consemna- 
Huni invită titularii libretelor de 
economii cu doblndS, libretelor de 
economii cu dobindă și ciștiguri, 
să se prezinte la casele raionale 
de economii sau la agențiile C.E.C. 
la care au tisele de cont pentru 
Înscrierea dobinzilor cuvenite pe 
anul 1962.

★
Un grup de 80 de colectiviști 

din comunele Tulea și Ciume- 
ghiu raionul Salonia au plecat 
marți din Oradea cu autocarele 
O.N.T. Carpafi intr-o excursie prin 

.țară. In iiinerariul excursiei este 
prevăzut să fie vizitele orașele 
Cluj, Sibiu, Brașov, localități de pe 
Valea Prahovei, muzeul Doftana. 
In Capitală, unde vor st» două

comitetului mai vorbit de

zile, colectiviștii și-au propus să 
viziteze Muzeul de istorie a parti
dului, Uzinele „Grivița Roșie", 
noile cartiere ale Bucureștiului. 
Itinerariul de întoarcere prevede 
vizitarea Văii Oltului și a nume
roase localități turistice.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

lucru, 
a termi- 
în pre’ 

a-

cum am realizat acest 
Cînd o echipă de zidari, 
nat tencuirea interioară 
zența maistrului conducător, 
parlamentul era luat în primire 
de echipa de zugravi. Sau alt 
exemplu. Vopsitorii nu încep lu
crările pînă cînd nu verifică 
dacă tîmplăria este corect mon
tată. Cînd constată că nu mai 
sînt necesare retușări sau modi
ficări își încep lucrul. Procedin’ 
du-se astfel se dezvoltă spiritul 
de răspundere pentru calitatea 
lucrărilor.

în munca 
perioadă am 
metode și 
care au dus 
livității muncii și la îmbunătă
țirea calității lucrărilor efectu
ate. La blocul 5, de pildă, (total 
96 apartamente), la tencuire s’a 
folosit un strat subțire de tinci 
sticloval (pe bază de nisip de Vă
leni) în locul tencuielii clasice. 
Pereții au o finețe mai bună și o 
rezistență sporită, eînț mai aspec’ 
tuoși, mai ușor de întreținut, 
pretîndu’se totodată și Ia zugră
veli mai variate. Vom căuta să

noastră in această 
folosit și o serie de 
procedee înaintate 
la creșterea produc’

Propuneri de candidați
pentru alegerile de la 3 martie
In întreaga țară se desfășoară o intensă activitate de pregă
tire a alegerilor de deputați în sfaturile populare comunale 

și ale orașelor raionale.
BAIA MARE — In regiuneaMaramureș s-au ținut zilele a- cestea ultimele adunări cetățenești de desemnare a candi- daților F.D.P. pentru alegerile de la 3 martie. Pentru circumscripțiile electorale comunale au fost desemnați 4 948 de candidați, iar pentru cele ale orașelor raionale — 251 de candidați. In același timp, în întreaga regiune s-a terminat acțiunea de delimitare a secțiilor de votare.
PITEȘTI — Ion Vochim, președintele G.A.C. „7 Noiembrie” din comuna Strîmbeni, a fost propus candidat al F.D.P. în adunarea cetățenească care a avut loc aici. Cu acest prilej, colectiviștii au subliniat aportul pe care președintele lor îl aduce la întărirea gospodăriei lor colective, la creșterea producției la hectar. In numeroase comune ale regiunii au mai fost propuși în aceste zile colectiviști fruntași, mecanizatori, învățători, gospodine etc.
DEVA — In comunele și orașele raionale din Valea Jiului au fost propuși pînă în prezent 422 de candidați ai

F.D.P. In comunele și orașele raionale ale Văii Jiului s-a încheiat acțiunea de înscriere a cetățenilor în listele de alegători.
PLOIEȘTI. — Și în regiunea Ploiești s-au ținut ultimele a- dunări cetățenești pentru propunerea de candidați ai F.D.P- Cei peste 400 000 de cetățeni care au participat la adunări au propus pentru alegerile de la 3 martie 9 567 candidați ai F.D.P. în circumscripțiile electorale comunale și 546 în orașele raionale.
BACĂU. — Cetățenii care au participat la adunarea electorală din comuna Negrești, raionul P. Neamț, subliniind aportul adus de colectivistele Natalia Humă și Maria Cojocaru la întărirea 8°®“ podăriei colective, le-au propus candidate ale F.D.P. pentru alegerile de deputați în sfatul popular comunal. Pînă în prezent în regiunea Bacău au fost desemnați 6 636 candidați ai F.D.P. pentru sfaturile populare comunale și 374 pentru sfaturile populare ale orașelor raionale.

Bogată activitate cultural-politică
în întreaga țară, la punctele 

de agitație, cluburi, cămine cul
turale, colțuri roșii continuă să 
se desfășoare o bogată și variată 
activitate cultural-artistică în 
sprijinul alegerilor de la 3 mar
tie.

prind poezii, scenete și montaje 
literare. Pînă acum, aceste cule
geri au fost difuzate la 350 de 
cămine culturale din satele ți co
munele regiunii.

Plecarea 
a unei delegațiiIn seara zilei de 29 ianuarie a plecat la Geneva delegația R. P. Romîne condusă de prof, dr. Roman Moldovan, prim- vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, care va participa la lucrările Conferinței pentru folosirea științei și tehnicii în interesul regiunilor insuficient dezvoltate, organizată de O.N.U.Din delegație fac parte acad. Vasile Malinschi, secretar prim adjunct al Academiei R. P. Romîne, prof. ing. Simion Țaigăr, președintele Comitetului de Stat pentru muncă și salarii, Tiberiu Ionescu, secretar general al C-S.P., prof. dr. ing. Remus Răduleț, membru corespondent al Academiei R. P. Romîne, Stan Valerian, director adjunct în M.A.E.. Cos- tin Murgescu, director adjunct al Institutului de cerce-

la Geneva
a R. P. Romînețări economice al Academiei R. P. Romîne și alți oameni de știință, economiști, cercetători.La plecare delegația a fost condusă de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Horațiu Atanasiu șl /vlaunciu Novac, vicepreședinți aî C.S.P., reprezentanți ai A- cademiei R. P. Romîne.

★
TIMIȘOARA. — La cele 590 

de puncte de agitație deschise în 
orașele raionale și în comunele 
din regiunea Banat au loc expu
neri despre democratismul alege
rilor în țara noastră și participa
rea alegătorilor la conducerea 
treburilor obștești, programe ar
tistice susținute de formații ale 
artiștilor amatori și de instituții 
de artă. La aceste programe au 
participat mai mult de 70 000 de 
oameni ai muncii. La propunerea 
organizațiilor de. tineret, comi
siile F.D.P. diu Jimbolia, Bocșa, 
Orșova, Anina, Bozovici și din 
alte localități au organizat întil- 
niri și discuții ale tinerilor care 
tor vota pentru prima dată, cu 
activiști de partid și de stat, ju
riști, oameni de știință pe teme 
privind alegerile de altădată, le
gea electorală și felul cum este 
garantat dreptul de vot cetățeni
lor din R. P. Romînă etc.

BACAU. — O nouă culegere de 
poezii, proză, texte pentru bri
găzi artistice de agitație, ale 
membrilor cercurilor literare din 
regiunea Bacău, va ieși zilele ar 
cestea de sub tipar.

Pentru a veni în sprijinul agi
tatorilor în campania electorală, 
au fost tipărite fotomontaje cu 
teme ca „Dezvoltarea industrială 
a regiunii Bacău”, „Se dezvoltă 
G.A.C. și crește bunăstarea colec
tiviștilor din regiune”. De ase
menea, se tipăresc foi volante 
care ilustrează prin cifre și foto
grafii realizările obținute de oa
menii muncii din diferite raioane.

(Agerpres)
CLUJ. — Casa regională a 

creației populare din Cluj a edi
tat două culegeri literare închi
nate alegerilor de la 3 martie, 
sub titlurile „Votul nostru” și 
„Hai cu toții să votăm99. Ele cir

IAȘI. — Colectivul bibliotecii 
regionale din Iași a întocmit și 
difuzat bibliotecilor raionale și 
unui mare număr de biblioteci 
comunale două texte intitulate 
„Pe oamenii muncii, lotați-i !” și 
„Alegerile din trecut și de azi 
oglindite în literatura noastră”, 
destinate organizării montajelor 
literare, muzicale și serilor lire-

„ rare, ...
In satele și comunele regiunii 

M’fălit iis¥ritHiite 5 HOff de foto- 
gazete fit renta „Infăptiitii so- 
cial-cul turale în. regiunea Inși”,

( Agerpres)

SIGHIȘOARA
(Urmare din pag. I)

1963

Foto î N. STELOR1ANLa cercul de foto al Casei pionierilor din Galați

turează profilul unui viitor micro- 
raion. S-a pus fundația unei școli 
noi de 8 ani, în cartierul Corneșli 
în care se vor construi noi blocuri.

De asemenea, este proiectată 
construcția unui nou cinematograf 
de 500 de locuri. Tn locul vechei 
piețe de cereale din mijlocul ora
șului a fost creat un parc mare, 
frumos. In ultimii ani, sfatul popu
lar orășenesc, prin deputați și cu 
sprijinul comitetelor de stradă, a 
reușit să antreneze tn munca de 
înfrumusețare a Sighișoarei un nu
măr de peste 12.000 de locuitori, 
realizîndu-se în cursul anului 1962 
economii în valoare de 671.000 
lei. Astfel, au fost pavate și ame
najate drumuri, construite podețe, 
prelungite conducte de apă sau 
pavate străzi — în colonia C.F.R., 
străzile Caraiman, Tudor Vladimi- 
rescu, Tîrnave etc. (au fosf amena
jate trotuare pe o lungime de 15 
km în cursul anului 1962).

Iluminatul public a pătruns în 
alte 20 de străzi și s-a realizat 
electrificarea cătunului Soro-miclea 
care ține de Sighișoara. Din ini
țiativa și prin munca utemiștilor 
din oraș, pe unul din dealurile din 
apropiere a fost construită o terasă 
de vară pentru dans. Aici au loc 
reuniunile tineretului.

Viața orășelului pensionarilor de 
altă dată se schimbă pe zi ce tre
ce. Să deschidem ferestrele spre 
diminețile și spre serile orașului ; 
spre începutul zilei de lucru, spre 
animația străzilor pe care frec au
tobusele cu primul schimb (în mo
mentul de față, Sighișoara are 
7 500 de muncitori ; cu extinde-

rea celor două întreprinderi „Tîr- 
nava" și „7 Noiembrie" va ajun
ge, în curînd, la 10.000) și să pri
vim spre oraș, seara, să deschi
dem ușile claselor cursului seral, 
să poposim la casa de cultură, 
unde formația semi-simfonică (anul 
acesta își va sărbători centenarul) 
repetă o nouă piesă, inclusă în 
repertoriu ; ori să mergem la re
petiția unei piese, la una dintre 
cele trei echipe de teatru — în 
limba romînă, germană sau ma
ghiară... La Casa Pionierilor, talen
tatul colectiv al cercului coregra
fic pregătește un nou balet. “ 
să poposim într-una din joile 
stea de iarnă în sala Mihai 
nescu, să-i vedem pe tineri 
desenează.

Să deschidem și ușa unei fami
lii sighișorene. lată maistrul me.

Or 
ace- 
Emi- 
cum

canic Zaharia Colceru, facms: s-a 
întors de la Complexul d<s stitlȘ și 
faianță, unde lucreată. E acasă și 
soția sa, muncitoare la Fabrica de 
confecții „Tîrnava”. E ora la care, 
în casa nouă, construită de curînd, 
se strînge farrtiliâ. Fetița își învață 
lecțiile, părinții, nu ma'î băth'ni de 
35 de ani vorbesc despre lucru
rile firești ale muncii, ale orașului. 
Raoio-ul, mobila, casa, fotul res
piră a prospețime.

Noaptea, nu se mai vede ce
tatea. Se văd numai coșurile noi
lor fabrici, ridieîndu-se din cerul 
Sighișoarei. Și, de undeva, parcă 
din alt timp, ceasornicul vechi din 
turnul cetății bate orele ; dincolo, 
în halele viu luminate se face me
tal, se toarnă în formă, se face un 
chenar aurit, pe albul faianței, Or 
cărămida din care se vor construi 
noile blocuri.

folosim acest procedeu și la cele* 
lalte blocuri diu panouri mari 
prefabricate aflate în construcție.

Din cele 790 de apartamente 
finisate în perioada de cînd a 
început timpul rece, 672 sînt e- 
xecutate din panouri mari prefa
bricate și beton monolit. La toate 
acestea, în fiecare cameră — în 
locul dușumelei oarbe — S’au fo

tul este mult mai aspectuos, uni’ 
form pe întreaga suprafață. Pro
ductivitatea muncii a crescut la 
această operație cu 50 la sută, 
îmbucurător este faptul că prin
tre muncitorii parchetari care 
și au însușit și au executat prin
tre primii aceste lucrări șînț și 
mulți tineri. Ion Barbu și Con’ 
stantin Pițu sînt doi dintre tine-

cliis 15 cursuri de ridicare a ca
lificării la care organizația 
U.T.M. a mobilizat 364 tineri zi
dari, zugravi, betoniști și dul’ 
gheri. La terminarea cursurilor, 
numeroși tineri — printre care 
Wiliam Both, Simion Heltner, 
Petre Biro și alții — și’au îmbo
gățit cunoștințele profesionale. 
Lucrările executate acum de ei

Pe șantier — muncă 
ritmică și de calitate

loiit plăci de fibro'beton. Ace
asta a dus la economirea sumei 
de 210 lei pe apartament față de 
prețul de deviz. De asemenea, 
pardoselile din vestibul sînt 
montate din plăci de mozaic lu
crate industrial. S'a realizat • 
economie de timp de circa 8 ore 
pe apartament.

Am executat experimental 
șlefuirea parchetelor cu ajutorul 
unei mașini speciale Ia 64 apar’ 
tamente ale blocului 14. Parche-

rii care au obținut rezultatele 
cele mai bune.

Noi am pus un mare accent pe 
însușirea de către toți muncitorii 
și mai ales de către tineri, a me
todelor moderne de lucru. în a- 
ceșt sens ne-am preocupat de ri” 
dicarea calificării profesionale. 
Anotimpul friguros oferă con’ 
diții mai bune pentru organi
zarea în acest sens a unei susți
nute acțiuni. Astfel, în luna sep" 
tembrie a anului trecut s-au des’

sînt din ce în ce mai bune, 
sprijinul ridicării calificării 
organizat și un schimb de expe
riență cu constructorii care 
montează panouri mari prefabri’ 
cate pe șantierul din cartierul 
Pieptănari. Pentru a antrena cît 
mai mulți tineri la citirea cărții 
tehnice, comitetul U.T.M,, în co
laborare cn comitetul sindicatu’ 
Iui, a stabilit ea în eadrul echi
pelor să se organizeze discuții pe

în 
s-a

marginea manualelor de specia” 
litate. Tinerii ingineri de pe șan
tier au primit sarcina din 
partea comitetului U.T.M. să se 
ocupe și ei de această acțiune, să 
îndrume și să ajute pe tinerii 
constructori să-și însușească cît 
mai multe cunoștințe legate de 
meseria lor.

în planul de muncă al corni’ 
tetului U.T.M. sînt prevăzute și 
alte acțiuni în sprijinul ridicării 
calificării. Astfel, la clubul de la 
grupul social al întreprinderii se 
organizează lunar concursuri pe 
tema „cel mai bun zidar”, „cel 
mai bun betonist”, precum și 
pentru celelalte meserii.

Considerăm că pentru îmbo
gățirea cunoștințelor profesiona’ 
le nu s-a făcut încă totul. Nici 
conducerea întreprinderii și nici 
comitetul U.T.M. nu au prevăzut 
organizarea 
continuare 
dicare a 
fapt bine 
țirea cunoștințelor profesionale 
trebuie să aibă continuitate, să 
se desfășoare permanent. Iată de 
ce va trebui să luăm toate măsu
rile pentru continuarea ridicării 
calificării tuturor muncitorilor.

și desfășurarea în 
a cursurilor de ri’ 

calificării. Este un 
cunoscut că îmbogă*

PE ECRANE NOUL FILM ROMÎNESC

Partea ta de vină;

O producție a Studioului cinematografic „București” X 
Scenariul: PETRE SĂLCUDEANU, <)

FRANCISC MUNTEANU ><
Regia : MIRCEA MUREȘAN <<
Imaginea : NICU STAN V
Muzica : DUMITRU CAPOIANU $

Cu : Sebastian Papaiani, Marcel Anghelescu, Gheorghe Coze '? 
rici, Ion Besoiu, Ileana Cernat, Ibolya Farcaș, Dumitru y 
Cucereanu, George Aurelian, Gheorglic Popovici-Poe-X 
naru, Silviu Stănculescu și Constantin Codrescu. ?<
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DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

Noua presă hidraulică verticală cu o putere de 3 150 tone insta
lată recent la uzina de strunguri din Kolomen (U.R.S.S.).

O FAPTA EROICA
Amănunte despre cursa efectuată 

la Polul Nord de submarinul atomic
sovietic „Comsomolul leninist"

Tratativele de la Bruxelles
au eșuatBRUXELLES 29 (Agerpres).— După mai mult de un an de zile de tratative dificile între țările Pieței comune și Anglia, eforturile acesteia de a fi primită în Comunitatea Economică vest-europeană au eșuat marți.încercările de ultim moment nu au făcut decît să confirme imposibilitatea de a se realiza un compromis. Inițiativa vest- germană de a se constitui o comisie prezidată de reprezentantul vest-german Hallstein a fost respinsă de reprezentanții francezi.Se remarcă faptul că cei trei membri ai cabinetului britanic— Heath, Soames și Duncan Sandys — prezenți la Bruxelles— nici nu au apucat să participe la o întâlnire cu miniștrii de externe ai celor șase state vest-europene, deoarece conferința acestora din urmă nu a putut cădea de acord asupra condițiilor de aderare a Angliej la Piața comună.Nici intrarea în acțiune a diplomației americane nu s-a dovedit eficace. Ambasadorul a- merican, John Tuthill, a înmî- nat marți dimineață ministrului economiei vest-germane, Erhard, un mesaj din partea președintelui Kennedy în care

se exprimă preocuparea americană față de litigiul dinlăun- trul Pieței comune. Dar mesajul nu a izbutit să clintească poziția reprezentanților francezi. In consecință, rediscutarea aderării Angliei la Piața comună a fost amînată la o dată nedefinită.La Londra știrea cu privire la eșecul tratativelor de la Bruxelles a fost întîmpinată, după cum se exprimă observatorii, cu vădită îngrijorare. Cabinetul britanic s-a întrunit de urgență într-o ședință extraordinară pentru a examina situația. Rezultatele ședinței cabinetului britanic nu au fost încă dezvăluite.

ursa efectuată de marinarii de pe submarinele sovietice spre Polul Nord va avea aceeași importanță ca și faptele de vitejie ale cosmonauților sovietici, se spune în partea finală a reportajului cu privire la navigația sub gheață spre Polul Nord, publicat în ziarul „Izvestia".La 360 de mile înainte de Pol, submarinul atomic „Comsomolul leninist" a coborît la o adîncime de 80 de metri și a înaintat cu o mare viteză. Sarcina principală a navei era să se apropie cît mai grabnic de Pol și acolo să bareze calea submarinelor purtătoare de rachete ale „inamicului", care căutau să pătrundă în Marea Barenț.Această porțiune a drumului a dezmințit unele concluzii ale științei. Se consideră, și a- ceasfa a insuflat neîncredere comandanților submarinelor a- tomice americane, că girobu- solele (aparate pentru stabilirea direcției) funcționează cu precizie numai pînă la paralela 86, iar mai departe de a- ceastă paralelă, la latitudini mai mari, aparatele refuză să funcționeze. Girobusolele sovietice au funcționat cu succes și pe paralela 86 și paralela 87 și chiar după paralela 88.Au fost recepționate și trimise pe sub apă cîteva radiograme. La 60 mile înainte de Pol, deasupra submarinului era o gheață cu o grosime de 12—15 m, temperatura apei era de 2 grade, adîncimea O- ceanului — 4 000 m.A doua zi dimineața submarinul atinsese Polul Nord. A început o cursă lungă sub gheață. Submarinul, cînd cobora în adîncurile Oceanului, cînd se ridica. Au fost momente cînd nava, dezvoltînd maximum de viteză, se îndrepta în direcția unor zgomote suspecte, detectate de a- parate acustice, apoi se oprea pe loc și rămînea așa ore întregi, menținută de dispozitive automate.După ce a îndeplinit întocmai programul de navigație sub gheață, submarinul s-a îndreptat din nou spre Polul Nord, de data aceasta din direcția celeilalte emisfere, în- deplinindu-și cu succes misiunea.In regiunea Polului Nord a fost găsită o copcă, submarinul s-a ridicat la suprafață și a acostat lîngă o banchiză. S-au trimis radiograme cu privire la îndeplinirea cu succes a misiunii, iar echipajul a coborît

pe gheață și a organizat întreceri sportive. In cinstea atingerii Polului Nord pe banchiză a fost arborat drapelul de stat al U.R.S.S.Curind, submarinul atomic „Comsomolul leninist" s-a înapoiat la bază. Deși Polul Nord nu este atît de departe de bazele submarinelor atomice sovietice, echipajul a trebuit să parcurgă cîteva mii de mile în afară de manevrele pentru îndeplinirea misiunii tactice. Această cursă, deși efectuată pe bordul unui submarin atomic înzestrat cu cele mai perfecționate aparate, prevăzut cu un mecanism energetic neînchipuit de puternic și care funcționează ireproșabil, este legată totuși de primejdii și greutăți considerabile. Echipajul submarinului atomic sovietic „Comsomolul leninist1*, în frunte cu căpitanul Lev Jil- țov, și-a îndeplinit misiunea cu cinste.Ziarul amintește că navigația sub ghețurile arctice nu constituie o noutate pentru marinarii sovietici. Formații de submarine sovietice au mai navigat cu succes în aceste locuri cu mult înainte de cursele întreprinse de submarine atomice americane construite în mod special pentru navigație la mari latitudini. Pe atunci, însă, despre aceasta nu era oportun să se scrie, deoarece asemenea curse erau considerate un și de stat.Partea finală este consacrată tîlnirii marinarilor eroi de pe submarinele sovietice cu N. S. Hrușciov, în timpul vizitei pe care N. S. Hrușci-ov a făcut-o flotei nordice. N. S. Hrușciov a pus marinarilor numeroase întrebări despre cursele efectuate sub gheață, despre funcționarea reactorilor, despre cursa spre Polul Nord, s-a interesat de întreaga viață a marinarilorIn prezent, submarinul a- tomic „Comsomolul leninist" se pregătește pentru noi curse; alături de submarin se află formații de submarine atomice de luptă pe care nu le sperie nici ghețurile, nici furtunile și nici distanțele. In ori" ce moment, ele pot da o lovitură nucleară nimicitoare a- gresorilor.

secret militar
a reportajului descrierii în-

Demonstrație 
a studenților 
din Caracas

La 28 ianuarie, în capifala 
Venezuelei, Caracas, stu- 
denjii au organizat o nouă 

demonstrație antiguvernamentală 
în apropierea Universității cen
trale, După cum transmite agenția 
France Presse împotriva manife- 
stanților au fost trimise unități de 
poliție.

în Comitetul de pregătire a conferinței

cu privire la comerț și dezvoltare
NEW YORK. — După cum a- 

nunță agenția Associated Press, 
comitetul de pregătire al conferin
ței O.N.U. cu privire Ia comerț și 
dezvoltare a dezbătut în cursul 
săptămlnii trecute problema docu
mentației pentru delegații la aceas
tă conferință mondială. In prezent 
se studiază problema alcătuirii or- 
dinei de zi a conferinței. Repre
zentantul Uniunii Sovietice a sub
liniat necesitatea de a se trece pe 
ordinea de zi a conierinței proble
ma dezvoltării comerțului Est-Vest, 
ca o iază importantă a programu
lui conierinței. Delegatul sovietic 
și cel polonez au cerut să se alcă
tuiască o documentație temeinică 
în legătură cu acest punct, men- 
ționînd în susținerea acestei poziții 
rezoluția Adunării Generale care 
recomanda să se țină seama în pri
mul rlnd de măsurile de promova-

re a relațiilor de bună vecinătate. 
In acest sens, el a condamnat pre
siunile exercitate de către anumite 
țări din N.A.T.O. asupra statelor 
care doresc să iacă comerț cu ță
rile socialiste. Delegatul sovietic 
a insistat ca problema aceasta să 
lie luată în considerare la viitoarea 
conferință.

Reprezentantul S.U.A., I. Frank, 
subsecretar de stat, a asigurat pe 
ceilalți delegați care alcătuiesc co
mitetul de pregătire că S.U.A. vor 
iace tot ce le va sta în putință 
pentru ca viitoarea conferință să 
fie Încununată de succes. EI s-a 
referit însă în mod exclusiv la pro
blema stimulării comerțului și in
dustrializării țărilor în curs de dez
voltare, neacordînd atenția cuve
nită dezvoltării comerțului interna
țional in ansamblu.

• •si al dezarmării
->

ROMA. — La Livorno a 
luat sfîrșit congresul Mișcării 
italiene pentru pace. Pe mar
ginea raportului prezentat de 
Velio Spano, secretarul gene
ral al acestei organizații au 
luat cuvîntul numeroși vorbi
tori printre care deputatul in
dependent Ugo Bartezaghi. 
Ludo Libertini, membru al 
C.C. al partidului socialist, 
Franco Calamandrei, din par
tea partidului comunist. Vorbi
torii au subliniat printre alte
le că atît planul american cu 
privire la crearea unor forțe 
nucleare multilaterale cît și 
alianța franco-vest-germană 
duc la sporirea ponderii axei 
Bonn—Paris în N.A.T.O. Prin
cipala sarcină a mișcării ita
liene pentru pace — a/n decla
rat ei — rămîne ca și pînă 
acum lupta pentru dezarmare 
împotriva bazelor de rachete 
și a pactelor militare,

Partidpanții la congres au 
adresat luptătorilor pentru 
pace o chemare la dezarmare 
generală și totală și la unita
te în lupta pentru destinderea 
încordării internaționale.

In chemare se subliniază 
necesitatea unor acțiuni popu
lare hotărîte și largi, în spriji
nul dezarmării și destinderii 
încordării.

Partidpanții la congres s-au 
pronunțat pentru crearea de 
zone de dezangajare a forțelor 
armate în centrul Europei, 
precum și pentru reglementa
rea pașnică și definitivă a pro
blemei germane.

Sesiunea Comitetului
Executiv al F.S.M.

PRAGA. — La 29 ianuarie, la 
Praga s-a deschis cea de-a 26-a 
sesiune a Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale. 
Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează problemele : experiența 
dobîndită în domeniul unității 
de acțiune pe plan internațional 
și dezvoltarea activității F.S.M.; 
activitatea uniunilor sindicale in
ternaționale ; pregătirea celei 
de-a doua conferințe sindicale in
ternaționale care va dezbate pro
blemele referitoare la activitatea 
femeilor muncitoare. Din partea 
Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă participă 
tovarășul Martin Isac, președin
tele C.C.S., membru în Comitetul 
Executiv al F.S.M,

Un interviu
culturală sovieto-romînă pe 1963

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
La Moscova au început tratati
vele în vederea Semnării planu
lui de colaborare culturală’știin- 
țifică pe anul 1963 între Uniu
nea Sovietică și R. P. Romînă. 
Delegația romînă la tratative 
este condusă de tov. Nicolae

IaGumă, ambasadorul R. P. R. 
Moscova, iar delegația sovietică 
de Serghei Romanovski, președin
tele Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
pentru legături culturale cu țări
le străine.

Vizita în U.R.S.S. a delegației
Ministerului Invățămîntului

al R.P.R.
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

De câtva timp în Uniunea So
vietică se află o delegație a 
Ministerului învățământului, 
condusă de tov. Lite Murgule- 
scu, ministrul învățământului 
al R. P. Romîne. Membrii de
legației au vizitat școli medii, 
internate, școli tehnice profe
sionale, întreprinderi unde fac 
practică elevii, palate ale pio
nierilor din Moscova, Lenin
grad, Tbilisi.

Luni seara, tov. Nicolae Gui- 
nă, ambasadorul R. P. Romine 
la Moscova, a oferit un cocteil

cu prilejul vizitei delegației 
Ministerului Invățămîntului. 
La cocteil au participat: Eliu. 
tin, ministrul invățămîntului 
superior și mediu al U.R.S.S., 
Markușevici, prim-locțiitor al 
ministrului învățământului al 
R.S.F.S.R., Kriukov și Med
vedev, vicepreședinți ai Comi
tetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
legături culturale cu țările 
străine, înalți funcționari ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., academicieni, 
oameni de știință.

Ministru! R.P.R. in Elveția și-a prezentat

scrisorile de acreditare
BERNA 29 (Agerpres), — La 

29 ianuarie, ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne în Elveția, Vasile Dumi
trescu, a prezentat scrisorile de 
acreditare președintelui Confede
rației' Elvețiene, dr. Willy Spuh- 
Ier.

La ceremonie au participat dr. 
F. T. Wahlen, șeful Departamen
tului Politic al Confederației El
vețiene, C. Oser, cancelarul Con
federației, și dr. E. Serra, șeful 
Protocolului.

în cuvîntul său ambasadorul 
romîn a transmis președintelui 
Confederației Elvețiene dr. Willy 
Spuhler din partea președintelui 
Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
calde felicitări precum și urări 
de pace și prosperitate poporului 
elvețian. El a subliniat că în ul
timii ani relațiile dintre R. P. 
Romînă și Confederația Elveția
nă s-au dezvoltat continuu, fapt 
care își găsește expresie și în 
hotărîrea comună privind ridi
carea celor două oficii diploma
tice de la Berna și București la 
rang de ambasadă. Ambasadorul 
romîn a subliniat că R. P. Romi-

Apele Rinuluj au înghețat cu de săvîrșire la Easel (Elveția) Așa cum se vede și din fotografie, navele 
au fost imobilizate de ghețuri,

Foto: RINGER-ZURICH

nă este animată de dorința sin
ceră de a extinde în continuare 
atît schimburile economice reci' 
proc avantajoase, cît și relațiile 
în alte domenii, in interesul am
belor țări și popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

Președintele Confederației El
vețiene, dr. Willy Spuhler, 
răspunsul său, a subliniat impor 
tanța pe care o reprezintă ridi
carea la rangul de ambasadă a 
reprezentanțelor diplomatice ale 
celor două țări și și'a exprimat 
convingerea că aceasta va con
tribui la lărgirea relațiilor dintre 
Confederația Elvețiană și R. P. 
Romînă. Mulțumind pentru ură
rile adresate domniei sale și po
porului elvețian de către pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Confedera
ției Elvețiene a transmis prin in
termediul ambasadorului R. P. 
Romîne la Berna urările sale de 
sănătate președintelui Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne precum 
și urări de prosperitate și pace 
poporului romîn.

După depunerea scrisorilor de 
acreditare, între președintele 
Confederației Elvețiene, dr. Willy 
Spuhler, șeful Departamentului 
Politic, dr. F. T. Wahlen și am
basadorul R. P. Romîne la Berna, 
Vasile Dumitrescu, a avut loc o 
convorbire care s~a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

în

ATENA 29 (Agerpres). — într-un interviu acordat corespondentului ziarului atenian „Niki“, A. Rapacki, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, a declarat că propunerea cu privire la crearea unei zone demilitarizate în Europa centrală rămîne Ia ordinea zilei. El a subliniat că îndeplinirea acestei propuneri ar constitui un prim pas spre realizarea dezarmării generale și totale și ar permite reglementarea problemei germane.
După vizita 

lui A. Novotny 
Vietnamîn R. DHANOI. - Agenția CTK a- nunță că la 26 ianuarie la Hanoi a fost semnat de către Antonin Novotny, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, și de către Ho Și Min, președintele Comitetului Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, președintele R-D. Vietnam, comunicatul comun cu privire la încheierea vizitei oficiale a lui Antonin Novotny în R.D. Vietnam.în comunicatul comun se arată că în cursul tratativelor cele două părți și-au exprimat unitatea de păreri asupra problemelor discutate. Printre altele s-a dat o înaltă apreciere rezultatelor obținute în două țări în domeniul struirii socialismului,două părți, se arată în comunicat, au constatat că în condițiile actualei situații internaționale singura politică justă este politica coexistenței pașnice a țărilor cu orînduiri sociale diferite.Comunicatul menționează de asemenea, părerile comune, ale celor două părți asupra problemelor dezarmării generale și totale și încetării experiențelor cu arma nucleară.Reprezentanții C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia și C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, se spune în comunicat, declară, în mod solemn, în numele partidelor lor că vor năzui spre întărirea coeziunii și unității lagărului socialist și mișcării comuniste internaționale.

celecon-Cele

Situația din Borneo de nord
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• MOSCOVA. — 'Apărarea ca

pitalei sovietice a fost unul dintre 
cele mai dramatice și Încordate 
episoade ale celui de al doilea răz
boi mondial. Regizorul sovietic 
Vasili Ordînski a consacrat aces
tei teme ultimul său film artistic, 
turnat in studiourile Mosfilm : „In 
pragul tău*. Acțiunea filmului se 
desfășoară în împrejurimile Mosco
vei în toamna și iarna anului 1941. 
Filmul este o cronică dramatică ce 
descrie istoria luptei eroice a șapte 
soldați — servanți la un tun anti
tanc — și a unei familii de țărani, 
a căror casă se afla întîmplător 
pe linia frontului. Soarta eroilor 
noului film — a tinerilor care au 
intrat în luptă direct de pe băncile 
școlii — este foarte asemănătoare 
cu cea a regizorului Vasili Ordîn
ski și a operatorului lgor Slabne- 
viei.

colonialistă engleză, Sarawak si 
Borneo de nord. In cadrul acestei 
prime ședințe au mai fost incluse 
pe ordinea de zi și alte probleme 
ce urmează a fi discutate de către 
cele două delegații.

Observatorii politici prevăd vii 
dispute în cadrul acestor tratative. 
După cum se știe, Filipinele au 
formulat de mai multă vreme cere
rea de alipire a coloniei Borneo 
de nord, la care insă Anglia nu 
renunță. Mai mult, ea intenționea
ză să atragă și mai mult Filipinele 
în așa-zisul „sistem de securitate 
al Asiei de sud-est“ de fabricație 
engleză, în care pivotul de bază 
urmează să fie Federația Malaieză.

cunoștințelor transmise și ritmul 
vor putea li reglate.

Folosirea 
mașinilor cibernetice 

in învățămînt

SANAA. — Potrivit unui comu
nicat militar transmis de postul 
de radio Sanaa, în regiunile estice 
ale Republicii Arabe Yemen au a- 
vut loc ciocniri între trupele repu
blicane Yemenite și detașamente 
ale fostului imam al Yemenului, 
El Badr. Comunicatul anunță că 
detașamentele au fost complet ni- 
mictie de către trupele republicane 
în momentul în care treceau fron
tiera pentru a ataca provinciile 
Yemenite. Armele și munițiile cap
turate de către 
s-au dovedit a 
engleză.

forțele republicane 
fi de proveniență

— Intr-un interviu 
„Al Saab",

CAIRO. — 'Agenția M.E.N. anun- 
fă că în Kuweit a tost format un 
nou guvern. Prim ministru și mi
nistru al afacerilor externe a fost 
numit Sabah As-Salim 
Din guvern fac parte

As-Sabah.
14 miniștri.

ianuarie auLONDRA. — La 28 
început la Londra tratativele între 
delegațiile Angliei și Filipinelor, 
la care, potrivit comunicatului dat 
publicității în urma ședinței din 
dimineața zilei de 28 ianuarie, ur
mează să fie analizată „situația 
generală și problemele politice si 
de apărare ce se pun în Asia de 
sud-est“. Potrivit aceluiași comu
nicat, vicepreședintele Filipinelor, 
E. Pelaez, a prezentat în mod ofi
cial pretenția la teritoriul Borneo 
de nord. Șeful delegației engleze, 
lordul Home, a expus ideea creării 
Federației Malaieze în care urmea
ză să intre Malaya, Singapore și 
două teritorii aflate sub dominația

MOSCOVA. — In ultimul 
In cercurile de specialitate 
U.R.S.S. se discută pe larg folosi
rea mașinilor cibernetice în proce
sul de învățămînt din școlile medii 
și mai ales din facultăți. Experien
țele întreprinse pînă acum cu ma
șinile electronice la Institutul ener
getic din Moscova și la unul din 
institutele de învățămînt superior 
din Leningrad au dat rezultate 
bune și în prezent sînt supuse ge
neralizării. După cum menționează 
specialiștii, pedagogia sovietică se 
poate îmbogăți datorită mașinilor 
cibernetice cu noi metode, ce vor 
putea duce la sporirea considera
bilă a cunoștințelor căpătate în 
anii de Învățătură. Mașinile ciber
netice cu program, vor putea pre
zenta materialul didactic și vor 
putea exercita controlul cunoștin
țelor independente de reacția fie
cărui individ în parte. Volumul

timp 
din

• BAGDAD, 
acordat ziarului libanez 
Abdel Kerim Kassem, primul minis
tru al Irakului, a declarat că „Ira
kul nu va rămîne indiferent în ca
zul vreunei intervenții internațio
nale în Yemen și că va sprijini 
Republica Arabă Yemen".• VARȘOVIA. - Ministrul afacerilor externe al R.P. Polone, A. Rapacki, s-a înapoiat la 28 ianuarie în Varșovia venind din India unde a făcut o vizită oficială.Tratativele desfășurate, a declarat A. Rapacki, reprezentanților presei, au confirmat unitatea de vederi în probleme cum sînt coexistența pașnică, dezarmarea și altele.
• LIMA. — 700 de țărani din 

Peru, între care și femei, au pus 
stăpînire pe pămînturile moșiei

Marai (departamentul Piura) și au 
luat ca ostatec pe proprietarul mo
șiei. Țăranii au declarat că aceste 
pămînturi le-au aparținut din ve
chime, însă au fost acaparate de 
moșieri. In declarația țăranilor se 
arată că ei sînt supuși unor exploa
tări crîncene. Lucrînd pe pămîntul 
moșierului, ei nu primesc pentru 
munca lor decît 25 de cenți pe zi. 
Țăranii cer majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de viață. 
Ei au declarat că nu-1 vor pune în 
libertate pe moșier cît timp reven
dicările lor nu vor fi satisfăcute. 
Autoritățile au trimis la fața locu
lui un detașament de poliție.

Katanga : noi manevre 
ale lui ChombeELISABETHVILLE — Folosind amnistia acordată de guvernul Adoula și comandamentul trupelor O.N.U., Chombe nu numai că nu „pacifică", dar stimulează și mai mult tendințele scizioniste în Katanga, convins fiind că nu va fi pedepsit. „Supunerea” de care a făcut atîta paradă în ultimele zile nu este decît o mască în spatele căreia intenționează să-și reia vechea politică de subminare a unității Congou- lui.Pe de altă parte, corespon. dentul Press, O.N.U.nuarie națională katangheză, unde au constatat că în seifurile băncii au rămas doar... 116 dolari și

28 cenți din valută stabilă! Funcționarii băncii, cunoscuți ca adepți ai lui Chombe, au încercat în fel și chip să împiedice verificarea fondurilor. Numai după ce detașamentele O.N.U. au înconjurat clădirea băncii, a fost posibil controlul. Funcționarii nu cunoșteau însă unde se află cheile și registrele contabile. In legătură cu dispariția rezervelor de valută ale Băncii Naționale Katan- gheze, agențiile străine de in. formații amintesc că în cursul acestei luni, cu prilejul unei plecări din Elisabethville, Chombe a luat cu el un bagaj „suspect de mare”, iar comandamentul trupelor O.N.U. a- nunța, de asemenea, la începu- ' tul lunii, că Chombe a transferat la băncile elvețiene uria. șe sume de bani.

care l-a promis pentru a „lămuri" 
opinia publică în această proble
mă. La 28 ianuarie, anunță Agen
ția France Presse, avocatul Martin 
Loefller din Stuttgart, a organizat 
în Berlniul occidental o conferință 
în cadrul căreia a elucidat cauzele 
tergiversării publicării raportului. 
Loefller a declarat că autoritățile 
vest germane nu vor să publice 
raportul integral întrucît acesta ar 
putea duce la înlăturarea definiti
vă a lui Strauss din viața politică.

• NEW YORK. — 'Agenția As
sociated Pres anunță că profiturile 
societății americane „General Mo
tors" pe timp de 12 luni au atins 
nivelul record — un miliard 459 
milioane dolari. Aceste profituri 
sînt cu 61 la sută mai mari decit 
profiturile realizate de societate 
în anul 1961. Profiturile altei „re- 
cordmene" — „American Telepho
ne and Telegraph Comp." s-au ri
dicat în 12 luni (de la 1 decembrie 
1961 pînă Ia 30 noiembrie 1962) 
1 428 736 000 dolari.'

la

agenției Associated anunță că experții au efectuat la 28 iaurt control la Banca

• HAVANA'. — La 28 ianuarie 
a fost inaugurată prima fabrică de 
antibiotice din Cuba, proeictată și 
construită de tehnicieni și munci
tori cubani. Noua fabrică va pro
duce streptomicină, teramicină și 
tetraciclină.

Dificultățile autorităților 
de la Bonn

BONN. — Abuzurile săvîrșite de 
guvernul federal în „Afacerea Der 
Spiegel" și încercarea sa de a mu- 
șamaliza definitiv această afacere 
continuă să dea bătaie de cap au
torităților de la Bonn. Guvernul se 
găsește într-o situație dificilă în- 
truclt în prezent nu este în măsură 
să dea publicității raportul pe

„Ajutor electronic” 
pentru tractoriști...

• LENINGRAD. — La Institutul 
de agroiizică din Leningrad a fost 
construit un dispozitiv 
care stabilește starea 
tractorului și volumul 
efectuat de acesta.

Ajutorul electronic al tractoris
tului se compune dintr-un captator 
și o mașină electronică de calcu
lat care funcționează pe bază de 
triode cu semiconductor!. Mașina 
efectuează pînă Ia 3 000 de calcule 
pe minut. Rezultatele lor sînt în
registrate de un contor cate se a- 
tlă în cabina tractoristului.

electronic 
tehnică a 
de muncă

LONDRA 29 (Agerpres). — 1La 28 ianuarie într-o serie de <
regiuni din Brunei — protec- i
forat englez situat în nordul 
insulei Borneo — au fost pa- ,
rașutate primele subunități de <
parașutiști englezi. Ministerul i
de Război a dat dispoziție ca o :
serie de unități ale rezervelor 
strategice ate armatei engleze 
cu un efectiv de 2 000 oameni 
să se afle timp de 72 ore în 
stare de pregătire de luptă. 
Sînt pregătite avioane de tran
sport care în caz de nevoie vor 
transporta trupe de represalii 
la Singapore, de unde vor fi 
apoi trimise spre locul opera
țiunilor militare. Sînt pe cale 
de a fi aduse în stare de pre
gătire de luptă și trupele en
gleze din Brunei. Cercurile 
oficiale din Londra trec sub 
tăcere motivul acestor acțiuni 
militare pe care Anglia te în-
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treprinde după consultările pe 
care le-a avut cu S.U.A. — par
tenerul ei din S.E.A.T.O.

Din informațiile transmise 
de agențiile telegrafice și de 
corespondenții din Extremul 
Orient ai ziarelor engleze re
zultă că toate aceste măsuri 
sînt luate de către colonialiștii 
englezi în scopul înăbușirii de
finitive a mișcării de eliberare 
națională a populației din Bru
nei, care. în decembrie anul 
trecut a organizat răscoala ar
mată împotriva planurilor de 
creare a Federației malayeze 
— o nouă formă pentru men
ținerea dominației colonialiste 
britanice în Borneo de nord.

La 28 ianuarie a avut loc la 
Londra o ședință a Consiliului 
de Miniștri al Angliei la care 
a participat primul ministru 
Macmillan. In cadrul ședinței 
s-a discutat situația încordată 
din Brunei. După cum relatea
ză presa, Consiliul de Miniștri 
al Angliei a adoptat hotărîrea 
să pregătească noi contingente 
de trupe din componența re
zervelor strategice, pentru a fi 
trimise la nevoie spre Brunei.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA! București. Piața „Scînteii", TeL 17.60.10, Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

• TOKIO. — Din portul japonez Niigata au plecat la bordul unei nave de călători 288 de cetățeni coreeni, care și-au exprimat dorința de a se înapoia în R.P.D. Coreeană, în cei peste doi ani de la semnarea acordului de repatriere între societățile de Cruce Roșie ale R. P. D. Coreene și Japoniei, în R.P.D. Coreeană s-au înapoiat 78 760 de persoane.
„Duelul găinilor”

• PARIS. — După cum relatează 
ziarul „Paris Jour“, acum cîteva 
săptămîni guvernul francez sub 
pretextul ocrotirii intereselor avi- 
cultorilor a interzis importul de 
păsări americane. De cealaltă parte 
a Oceanului Atlantic această știre 
a fost întîmpinată cu nervozitate. 
S.U.A. au decalarat că calitatea 
păsărilor franceze și a produselor 
preparate din ele (îndeosebi a un
turii de gîscă) nu corespunde stan- 
dardutilor americane. A fost inter
zis importul acestor produse înce- 
pînd de la 1 februarie.

Măsura de răspuns a Franței o 
urmat fără Intîrziere. Comitetul 
pentru protecția plantelor a și ob
servat că o parte din tuberculele 
dintr-un transport de cartoii ame
ricani. sosit în Franța, sînt infec
tați cu virusurile unor boli. Minis
trul agriculturii a emis imediat un 
decret cu privire la interzicerea 
importului în Franța a cartofilor 
amerciani.

„Duelul găinilor" se transformă 
într-un schimb de focuri serios în
tre Franța și S.U.A. In prezent, la 
Paris se așteaptă salva de răspuns 
de peste Ocean..,

—•
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S.U.A., J. Kennedy, a adresat 
28 ianuarie Congresului 
cu privire la 
lui american 
moșului.

Lucrările 
cosmosului, 
port, au necesitat sporirea aloca
țiilor bugetare.

Reierindu-se la rezultatele pozi
tive obținute de S.U.A. în dome
niul cuceririi cosmosului, președin
tele Kennedy scoate în evidență 
în mod deosebit cele trei lansări 
de astronauți americani pe o orbită 
în jurul pămîntului și lansarea 
navei cosmice ,,Mariner-2“. In ce 
privește planurile de viitor, alături 
de obiectivele cu caracter științific 
sînt enumerate o serie de proiecte 
legate de folosirea în scopuri mili
tare a spațiului cosmic.

In raport se afirmă că anul 1962 
„a iost anul cel mai rodnic în ce 
privește dezvoltarea colaborării 
internaționale în domeniul cercetă
rii spațiului cosmic. In acest sens 
raportul scoate în evidentă faptul 
că „au fost încheiate acorduri de 
colaborare în acest domeniu cu 
alte țări, printre care un acord cu 
U.R.S.S. în domeniul cercetărilor 
privind sateliții pentru comunicații 
și meteorologici și un proiect pen
tru stabilirea hărții cîmpului mag
netic al pămîntului”.

Președintele 
la 

raportul 
rezultatele programu- 
de cucerire a cos-

în domeniul cuceririi 
se subliniază în ra-


