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Proletari Sin toate țările, uniți-vă!

IflIAM RODNIC

producții sporitela 930 hectare în 1961 hectare în 1962 conco- cu o creștere însem- fondului de bază, ceea
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LA MRMUL ANULUI 
agricultura era înzestrată 

.56.500 Iracloare

Muncitor

Sîmbătă 2 februarie 1963

Echipele de electricieni de la 
Întreprinderea regională de 
electricitate Dobrogea lucrează 
în prezent la electrificarea co
munei Murighiol. din Delta 
Dunării. Alte echipe lucrează 
la extinderea rețelei în comu
nele Rîmnicu de Jos, Topologii 
și Tîrgușor. In cursul acestui 
an, în regiune vor fi electrifi
cate încă 53 de sate, iar in alte 
62 va fi extinsă rețeaua elec
trică. De la un singur sat — 
Lazu — electrificat în această 
regiune în timpul regimului 
burghezo-mqșieresc, numărul 
lor va ajunge la sfirșitul aces
tui an la aproape 290.

(Agerpres)

IMBOLD SPRE NO! REALIZĂRIu un sentiment de justificată mîndrie a primit poporul nostru muncitor, tineretul muncitor , al patriei noastre Comunicatul Direcției; Centrale de Statistică, dat ieri publicității, cu privire la îndeplinirea planului de stat al Republicii Populare Romîne pe anul 1962.Noile și importantele realizări dobîndite în dezvoltarea economiei naționale — realizări oglindite în Comunicat — constituie încă o dovadă a caracterului științific, profund realist, a justeței și înțelepciunii politicii partidului nostru, care ne conduce neabătut pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste. Succesele obținute reflectă însuflețirea și hotărîrea cu care întregul nostru popor luptă pentru îndeplinirea planului de 6 ani, transpunînd în viață mărețul program trasat de cel de al III-lea Congres al P.M.R. în realizările obținute, fiecare om al muncii, fiecare tînăr vede totodată roadele proprii- lor lui eforturi pentru înfăptuirea politicii partidului, găsește un puternic stimulent, un îndemn pentru noi succese în muncă.Anul 1962 — care a încheiat prima jumătate a planului de șase ani — a însemnat în întreaga noastră economie un nou pas înainte pe linia dezvoltării ritmice a forțelor de producție și consolidării relațiilor socialiste de producție.Planul producției globale industriale a fost îndeplinit în proporție de 101,9 la sută — producția globală industrială crescînd față de anul 1961 cu 14,7 la sută. în primii trei ani ai planului de șase ani producția globală industrială a crescut cu 55 la sută, cu un ritm mediu anual de creștere

de 15,8 la sută, față de circa 13 la sută cît era prevăzut.Creșteri importante s-au obținut în ramurile principale ale industriei de care depinde dezvoltarea proporțională, mereu ascendentă a întregii economii naționale- în industria construcțiilor de mașini și prelucrării metalelor producția a crescut cu 20 la sută, în industria chimică cu 23 la sută, în industria metalurgiei feroase . cu 11 la sută. S-au produs peste prevederile planului însemnate cantități de fontă, oțel, laminate, motoare electrice și cu combustie internă etc. Totodată, prin creșterea cu 10,2 lă sută a producției bunurilor de consum, populația a primit în anul ce a trecut cantități sporite de țesături, încălțăminte, mobilă, ulei, conserve de carne și legume, lapte etc.Investițiile realizate în primii trei ani ai planului de șase ani însumează peste 82 miliarde lei, fiind aproximativ egale cu investițiile din cei șase ani anteriori anului 1960. Creșterea atît de însemnată a investițiilor dovedește capacitatea de a asigura, pe mai departe, un ritm ascendent continuu în toate ramurile economiei. Pe baza vastului program de investiții, s-au înălțat și au fost puse în funcțiune și în cursul anului trecut numeroase obiective industriale care au sporit potențialul economic al țării.Bogat este și bilanțul realizărilor dobîndite de poporul nostru în anul ce a trecut, în domeniul agriculturii. Anul 1962 a marcat încheierea, cu 4 ani înainte de termen, a colectivizării agriculturii. A fost astfel consfințită victoria definitivă a socialismului în patria noastră. Cifrele cuprinse în Comunicatul Direcției Centrale de Statistică vorbesc des-

pre întărirea bazei tehnico- materiale a agriculturii, despre consolidarea economico-orga- nizatorică a G.A.C.-urilor. La sfirșitul anului 1962 agricultura era înzestrată cu 56.500 tractoare, 52.600 semănători mecanice, 28.400 combine pentru recoltatul cerealelor păioa- se și cu numeroase alte mașini agricole. Suprafața agricolă ce revine în medie pe o gospodărie agricolă colectivă a crescut de la 1615 mitent nată a ce a creat condiții favorabile de dezvoltare G.A.C.-urilor. Cu toate că recolta de porumb a suferit din pricina secetei, producția de cereale obținută în 1962 depășește cu 1,7 milioane tone producția medie a anilor 1934-1938.Eforturile pe care oamenii muncii le depun pentru dezvoltarea economiei, pentru obținerea unor produse de înaltă
„Scînteia tineretului"

(Continuare în pag. a IlI-a)
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„Mare lucru e să-ți cunoști 
meseria. Nu numai munca ta, 
dar fu însuți ești prețuit altfel 
în ochij oamenilor. Vă spun a- 
cesf lucru eu, Mihai Petec, a 
cărui sarcină pare la prima ve
dere foarte simplă : să repar 
pompele de injecție ale trac
toarelor. Rîvna, priceperea și 
migala ceasornicarului trebuie 
s-o pui ca să le dai viață. Dar 
ce satisfacție pentru mine cînd 
îi văd pe tractoriștii S.M.T. 
Drăgășani, unde lucrez, mulțu

miți de ajutorul meu I"
Foto : I. CUCU

In toate sectoarele
Mobilizați din timp de organizația U.T.M., tinerii au fost prezenți în număr mare la a- dunare. Gheorghe Bălan, secretarul comitetului organizației de bază U.T.M., Ion Stan, Gheorghe Stăncescu și alții au mulțumit organizației de partid și consiliului de conducere pentru aprecierile bune care s-au făcut cu privire la contribuția tinerilor și în special a celor din sectoarele zootehnic și legumicol. Ei au arătat^ însă că utemiștii și ceilalți tineri colectiviști consideră a- ceste aprecieri ca un îndemn pentru a contribui cu forțe

partid și al consiliului de conducere. Brigadierii Gheorghe Drăghici și Iosif Iordache, unii șefi de echipă, utemistul Barbu Bălan — inginerul a- gronom, și fruntași în producție au dat sfaturi prețioase și au ajutat comitetul U.T.M. în stabilirea acestor angajamente. Cu ajutorul calculelor făcute pentru fiecare sector de producție, s-a conturat un proiect de măsuri care va fi pus în dezbaterea apropiatei adunări generale a utemiștilor. Iată cîteva din principalele o- biective :în sectorul vegetal, tinerii vor contribui cu toții la reaii-

de, din care 300 de tone prin muncă patriotică. Gospodăria are nevoie în acest an de a- proximativ 600 000 de araci pentru grădină, numai din lăstăriș rezultat din defrișări. 10 000 de bucăți vor fi confecționați de către tineri prin muncă patriotică.Pentru sectorul zootehnic vor fi recomandați să lucreze ca îngrijitori de animale încă șapte tineri, care vor prelua munca îndată ce se vor crea posturile respective. Aceștia, împreună cu ceilalți 12 tineri care lucrează la grajduri, vor fi îndrumați și ajutați să cunoască și să respecte programul de grajd, să furajeze rațional animalele pentru a obține cel puțin 100 litri de lapte de la fiecare vacă furajată peste plan.Toți tinerii vor contribui la însilozarea întregii cantități de peste 2 500 de tone de furaje.în scopul îmbogățirii cunoștințelor profesionale, comitetul organizației de bază U.T.M. se va îngriji de frecvența și buna pregătire la cursuri și demonstrații practice a celor 45 de tineri înscriși la învățământul agrozootehnic de 3 ani, îi va mobiliza pe aceștia la vizite cu caracter de schimb de experiență în unitățile agricole socialiste fruntașe din împrejurimi, va organiza grupe de întrajutorare la învățătură.Aceste obiective, care vor fi completate cu propunerile pe care le vor face utemiștii în apropiata adunare generală deschisă a organizației de bază U.T.M. vor constitui un prețios ghid în activitatea organizației de-a lungul anului în curs. Prin înfăptuirea lor, tinerii colectiviști din Ciolpani vor contribui din plin la consolidarea economică și organizatorică a gospodăriei colective.

nul trecut, gospodăria colectivă din comuna Ciolpani, regiunea București,^ mai suit o treaptă pe drumul consolidării economice și organizatorice. A reieșit aceasta din dezbaterile recentei adunări generale a colectiviștilor. Discutînd despre realizările anului 1962, oamenii au subliniat că a crescut puterea economică a gospodăriei, că s-au dezvoltat bine principalele sectoare de producție. Deși condițiile de climă au fost neprielnice, s-au obținut 1 800 kg de grîu la hectar, aproape 2 000 kg de porumb boabe, 31 000 kg de roșii și altele. S-a arătat că membrii brigăzii de la Izvo- rani, care au aplicat o agrotehnică superioară, au obținut de pe 50 de hectare peste 3 500 kg de porumb boabe la hectar.Zootehnia și legumicultura au adus colectiviștilor venituri frumoase. Valorificînd importante cantități de produse a- gricole pe bază de contract cu unitățile comerciale ale statului, colectiviștii de aici au obținut anul trecut venituri de peste 2 200 000 de lei-Aceste rezultate le-au demonstrat că pot realiza și mai mult. Așa că în planul de producție pe anul 1963, prezentat de tovarășul Toma Popa, președintele colectivei, îmbunătățit prin propunerile colectiviștilor și aprobat de adunarea generală, au fost prevăzute sarcini sporite.

încă 236 de munci-

(Agerpres)
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carbonifere din Va- 
Comănești, Filipeștii 
Doicești, Anina, Că- 
și la alte exploatări

miliarde LEI

promoție de mineri

lată, eu, de pildă, am luat „Bărăgan”... Voi ? (Tineri' ■colectiviști 
din comuna Dridu, raionul Urziceni.piecînd de la bibliotecă).

Foto : I. CUCU

De citeva săptămîni, circa 1 400 
de tineri care au absolvit cursu
rile școlilor de mineri lucrează în 
subteran. Fină Ia sfirșitul acestui 
trimestru urmează să-și mai pri
mească diploma de miner sau aju
tor de miner 
lori.

In centrele 
lea Jiului, la 
de Pădure și 
peni, precum 
și bazine carbonifere din (ară func
ționează 14 școli care pregătesc 
mineri și ajutori de mineri. Pentru 
instruirea temeinică a tinerilor 
care frecventează cursurile școlilor 
de doi ani și a celor de la cursu
rile de scurtă durată au fost ame
najate laboratoare speciale cu ma
terial tehnic și documentar. Cunoș
tințele teoretice însușite In timpul 
școlarizării, sînt îmbinate cu munca 
practică în -subteran sub directa 
îndrumare a fruntașilor în produc
ție și a minerilor cu o îndelungată 
experiență în producție.

Hărnicia și priceperea proaspeți
lor absolvenți a constituit un im
bold puternic pentru muncitorii 
încă necalificati de a-și ridica ni
velul profesional. Anul acesta, de 
pildă, numărul muncitorilor care 
s-au înscris la aceste școli pentru 
a deveni mineri calificați se ridică 
la peste 1 300.

f Tinerii din secfia rulmenfi de-* 
(la Uzina nr. 2 din Ploiești se -! 
J străduiesc necontenit să dea j 
(lucru de cea mai bună calitate. J 
( Dornici să-și ridice tot mai mult 
nivelul profesional, ei participă 

(în număr cît mai mare ia 
(cursurile de ridicare a califi— 
j-cării din cadrul secției, lată-i 
f pe acești tineri. ascul+înd cu 
(atenție îndrumările inginerului j. 
j. Straus Teodor cu privire la j 
[-rectificarea suprafețelor conice.)

Foto : O. PLECAN I
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sporite la înfăptuirea obiectivelor prevăzute în planul de producție pe anul 1963 ; obținerea a 2 000 kg de grîu la hectar, 2 800 kg porumb boabe ; dezvoltarea grădinii de legume cu încă 16 hectare și sporirea producției la hectar; creșterea producției de lapte la peste 2000 de litri pe cap de vacă furajată etc.Ținînd seama de sarcinile sporite care stau acum în fața gospodăriei colective, comitetul organizației de bază U.T.M. a socotit că e necesar ca planul de măsuri stabilit în adunarea generală U.T.M. de alegeri să fie îmbunătățit. Membrii comitetului U.T.M. au cerut sprijinul organizației

etc.) bază reco-

zarea și depășirea producțiilor planificate. Pentru aceasta, fiecare organizație de bază U.T.M. pe brigadă are sarcina să-i mobilizeze zilnic la lucru pe toți tinerii. în perioadele de vîrf (însămînțări, seceriș. întreținerea culturilor, recoltatul porumbului fiecare organizație de U.T.M. pe brigadă vamanda (după necesități) cite 3—5 tineri care să lucreze pe agregate, dintre cei care au obținut calificative bune la cercul agrozootehnic de 3 ani. în cursul anului, tinerii de pe atelaje, ajutați de cei din echipele de cîmp, vor transporta 3 000 de tone de gunoi de grajd pe cîmp.în sectorul legumicol, dat fiind că suprafața de grădină se va mări, organizația U.T.M. va recomanda consiliului de conducere 20 de tinere care să lucreze aici. Acum, în zilele acestea, toți;tinerii de pe atelaje (25 la număr) sînt mobilizați zilnic la transportul celor 3 300 de' tone de gunoi de grajd necesar paturilor cal-. N. BARBU

utemiștii din secție
prieteni ai cărțiiPentru muncitori ai utilaj mecanic, Combinatului siderurgic Reșița, cartea este un prieten nedespărțit. Foarte mulți dintre ei — ca, de pildă, lăcătușii Ilie Brande- buru, Teodor Ciortan, sudorii Dijomir Coici, Petre Vlădic, electricianul Radu

tinerii secției a‘ alții au bi- personale
• •

A fost dată în exploatare
LINIA RADIO-RELEU 

MOSCOVA - BUCUREȘTI
A fost construită și dată în exploatare noua linie ra- dio-releu Moscova— București. Linia a fost construită prin eforturile comune ale lucrătorilor de Ia telecomunicații din Uniunea Sovietică și R. P. Romî- nă, fiind înzestrată cu mijloace tehnice electronice moder_ ne, executate în în

treprinderile sovietice.La 31 ianuarie, Studioul de televi- ziune-București a recepționat prima emisiune de probă de la televiziunea sovietică, iar la Moscova a fost re-. cepționată prima e- misiune de probă transmisă de televiziunea romfnă.
In mod practic

s-a creat astfel po- ■ 
sibilitatea conecta- ' 
rii televiziunii ro- I 
mine la sistemul 
„Interviziune” din 
care fac parte 
U.B.S.S., R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, 
R. D. Germană și 
R. S. Cehoslovacă.Totodată s-a făcut racordarea între Sofia și București.(Agerpres)

Primele rezultate
In orașul de la poalele Timpei 1000 de studenți trăiesc din 

plin un eveniment deosebit: sesiunea de examene.
Pînă acum s-a perindat prin fața comisiilor de examinare 

majoritatea grupelor din institut. Secretariatele facultăților 
au și început să întocmească grafice și statistici, iar exami
natorii au posibilitatea Să-și spună' cu exactitate părerea des
pre desfășurarea examenelor din actuala sesiune, despre gra
dul de pregătire al studenților și despre rezultatele obținute

Aceasta a fost de altfel și tema discuției purtate de cu- 
rind cu tov. profesor Ion Coșereanu, șeful catedrei de me
canică și rezistența materialelor, cu tov. conferențiar Radu 
Aurel de la Facultatea de Industrializarea lemnului și cu 
tov. Sima Petre, șef de lucrări care a examinat la disciplina 
mecanică teoretică-
Profesor Ion Coșereanu: Am examinat pînă acum o grupă din anul II și trei grupe din anul III la disciplina Rezistența materialelor. Cu acest prilej am făcut o constatare îmbucurătoare și anume că, datorită sporirii răspunderii studenților față de învățătură, ei reușesc din ce în ce mai bine să-și însușească cele mai eficiente procedee de aplicare practică a cunoștințelor teoretice căpătate la curs. Pentru studenții din anul III, una din problemele de examen a con- stituit-o lucrarea practică de

laborator. Or, aici, la verificarea concretă a punerii în formule matematice a diferitelor- probleme de la curs, majoritatea studenților au dovedit o temeinică pregătire și, ceea ce m-a bucurat deopotrivă, o veritabilă pasiune.La acest- succes au contribuit desigur și acțiunile organizației U-T.M., dintre care aș vrea să remarc una în mod deosebit. E vorba de invitarea unui absolvent al institutului, Lustig. Gavrilă, actualmente inginer la întreprinderea „Hidromecanica” și care a

DE E X Avorbit studenților despre felul în care îl ajută pregătirea din facultate la rezolvarea problemelor practice dinproducție. El s-a. referit. în expunerea sa, la problemele legate de rezistența materialelor.
Șef de lucrări Petre Sima: Aspectul important, dominant, al actualei sesiuni îl constituie creșterea puternică • a notelor bune, și foarte; bune,> ceea ce dovedește în mod concret succesul eforturilor depuse -de studenți pentru , ridicarea pe * o treaptă superioară • a' pregătirii lor, pentru continua aprofundare a studiului, individual.Eu am examinat‘grupa 3005 din anul III al Facultății de industrializarea lemnului. Din cei 22 de studenți prezenți la examen. 21 au promovat iar unul, care din motive obiective a lipsit mai mult la cursuri și seminarii, a fost amînatpen- iru sesiunea de vară. Ascuitînd însă răspunsurile date de Curtu Ion sau Dumitrache Mariana, ca și de alți mulți colegi de ai lor, am rămas, plăcut impresionatfiecare răspuns a fost- rezultatul unei gîndiri mature și al unei profunde și multilaterale pregătiri.
Conferențiar Radu Aurel 1

Consider că cea mai eficientă formă, care trebuie să rămînă și metoda de i bază, o . constituie studiul individual. In buna lui desfășurare cadrele didactice pot și trebuie să intervină operativ, și metodic prin îndrumarea studenților în alcătuirea fișelor și conspecte., lor, prin consultații și prin sondaje periodice. La disciplina „scule și dispozitive pentru prelucrarea lemnului" studenții au primit teme diferențiate pentru proiecte, ceea ce a întărit necesitatea unui • studiu individual temeinic. Și rezultatele nu au întîrziat să se a- rate. Astfel,, grupele din anul IV al Facultății. de. industrializarea lemnului au obținut în procent de 85 la sută numai note bune și foarte bune. Sondaj ele făcute în timpul semestrului, atît în facultate cît si în cămine și sala de lectură, i-au stimulat pe studenți să adîncească materialul bibliografic. Vreau să evidențiez pasiunea manifestată în studiu de studenți ca Ciceo Liviu, Ochiu Cornelia, Teculescu Șerban, Fleischer Helmuth și alții.
IOAN N. CHIȚU lector universitar

Ion și blioteci pe care și le îmbogățesc continuu.O mîndrie a colectivului de aici este faptul că toți cei 235 utemiști sînt purtători ai insignei „Prieten al cărții*. La acest rezultat s-a ajuns datorită organizării unei intense munci

educative, unor interesante manifestări de popularizare a cărților. Recenziile, serile literare, prezentările diferitelor cărți au atras mereu noi cititori, care au devenit în acest fel prieteni permanenți ai cărților.
GHEORGE BOZU 

impiegat

M E bl E
Dar anul II?

■ oțele obținute la
examenele desfășu
rate pînă în prezent 
la Institutul de mine 
din Petroșani oferă 
atît pentru studenți 
cît și pentru cadre

le didactice satisfacția unei munci 
rodnice. Rezultatele sînt mult 
superioare celor din anii trecuți, 
in majoritatea grupelor studenții 
dovedind prin răspunsuri sigure, 
documentate, că au învățat cu se
riozitate, cu pasiune. Nu vom re
nunța la obișnuitele exemple. 
Iată mai întii anul V al Facultă
ții de electromecanică. La cele 3 
examene .susținute în actuala se
siune, colectivul acestui an a 
reușit să-și realizeze hotărîrea 
luată, aceea de a promova cu to
ții examenele. Și nu oricum, ci 
cu note mari, tntr-adevăr, un 
singur student a luat la două 
examene note de 6, restul au ob
ținut doar note de 7, 8,9 și 10. 
Brebenel Dumitru, delegatul Aso
ciației Studenților pe an, explică 
acest succes: „Experiența sesi

unilor trecute ne-a învățat multe 
și ne~a folosit. în acest an am 
acordat o atenție deosebită pre
gătirii tuturor studenților. Orga
nizația U.T.M. și Asociația Stu
denților au urmărit zi cu zi pre
zența la cursuri și seminarii, 
studiul fiecărui student. Am ce
rut tovarășilor lectori și confe
rențiari de la obiectele de spe
cialitate să ne acorde consultații 
săptămînale, pe care le~am frec
ventat cu toții. Unii acordau însă 
atenție doar acestor discipline de 
specialitate, trecînd cu ușurință 
peste celelalte. Opinia colectivu
lui n-a fost de acord cu acest 
lucru și, ca urmare, am, reușit să 
obținem rezultate frumoase nu 
numai la Mașini miniere și Ma
șini și utilaje de preparare, ci și 
la Evidența contabilă. Foarte 
mult ne-a ajutat faptul că reali
zarea proiectelor a fost urmărită

N. ARSENIE

(Continuare în pag. a III-a)
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Ce determină succesul 
in predarea obiectului

i
I 
I 
I
I

Pregătirea profesorului,,. ...materialul didactic
a

încheierea primului trimestru a 
prilejuit și un bilanț al rezultate- 
lor obținute în predarea obiec- 

I tului Agricultura, introdus ca 
■urmare a hofărîrilor partidului, în 
I planul de învățămînt al claselor

V—VIII, începînd cu acest an șco
lar. Și în cadrul școlii noastre, în 
care învață peste 650 de elevi, 

Ifii ai colectiviștilor din comuna 
Giarmata și din satele învecinate,

deosebi cele din colecția „Biblio
teca agricolă”. E îmbucurător fap
tul că și revista „Natura" a ini
țiat publicarea unor articole care 
să vină în sprijinul profesorilor de 
agricultură, îndeosebi cele care 
împărtășesc metodele prin care 

realizează îmbinarea cunoșfin-I

■ mult interes cunoștințele de agri-
■ cultură. Perseverența lor în stu-

Idierea
rul și

acestui obiect își are izvo- 
în faptul că cei mai mulți 

Idintre elevi sint hotărîți să lu
creze alături de părinții lor în 

I G.A.C. sau G.A.S. — unii imediat
după absolvirea a șapte sau opt 
clase, alții după ce mai înfîi vor 

Burma o școală profesională agri- 
"colă sau de mecanizatori.

I Notele obținute la sfîrșiful a- 
cestui trimestru la obiectul Agri-

I cultura, atît la partea teoretică, cît 
și la activitățile practice, ilustrea-

Iză pe deplin sîrguința elevilor. 
Totodată ele reflectă calitatea 
muncii depuse de către noi, pro-

I fesorii, care predăm acest obiect. 
■ Experiența acumulată în prima e- 
itapă a anului școlar, ne-a arătat 

că, asemenea tuturor disciplinelor 
Ide învățămînt, și în cazul Agri

culturii condiția esențială în ob- 
_ ținerea unor rezultate bune este 
(preocuparea profesorului, pricepe- 
Irea sa în îndeplinirea sarcinilor 

ce-i revin.

I Profesorul de Agricultură trebuie 
să fie stăpîn pe materia ce o

I predă, să fie înarmat cu cunoaș
terea științei agricole, a realizări- 
Ilor teoretice și practice din acest 
domeniu.

Pentru a putea să transmit ele- 
ivilor la un nivel corespunzător 
■ cunoștințele privind agricultura, 
Racord pregătirii, mele personale o 
"deosebită atenție. In primul rînd, 
Im-am preocupat de studierea ho- 
■ tărîrilor partidului și guvernului 
(privind dezvoltarea agriculturii 

socialiste, pentru cunoașterea po- 
Iliticii și sarcinilor puse de partid 

în acest important sector al eco- 
_ nomiei naționale-

De asemenea, un ajutor prețios 
în munca mea au fost materialele 

(privitoare la lucrările plenarei 
"Consiliului Superior al Agricultu- 
Irii și ale ședinței secției de ce

reale și plante tehnice privind cul- 
Itura porumbului — desfășurate 

recent. Din aceste materiale am 
Î reușit să cunosc experiența boga

tă acumulată de agricultura noa- 
■ stră, metodele avansate de mun- 
"că, lucruri pe care le-am folosit 
jîn lecțiile ținute. Tot la cunoaște

rea experienței înaintate, a reali- 
|zărilor științei și practicii agricole 

_la nivelul cărora trebuie să-i pre- 
1 gătim pe elevi, mi-a ajutat stu- 
Idierea cu

apărute în

țelor de geografie, botanică, zoo
logie cu cele de agricultură.

Foarte mult contribuie la buna 
noastră pregătire cursurile ce se 
organizează periodic la nivelul 
raionului sau al regiunii. La un 
asemenea curs am participat în 
timpul vacanței de iarnă, între 
3-10 ianuarie, la Tjmișoara. In 
cadrul acestui curs, cadre didac
tice de la Institutul agronomic și 
ingineri cu bogată experiență 
ne-au făcut expuneri privind toa
te ramurile agriculturii, furnizîn- 
du-ne multe cunoștințe prețioase

pe care trebuie să și le însu
șească elevii. Tot cu acest prilej, 
tov. Anderca Constantin, președin
tele Consiliului agricol regional, 
ne-a înfățișat, într-o interesantă 
expunere, realizările și perspec
tivele de dezvoltare a agriculturii 
în regiunea Banat, din care am 
putut desprinde mai bine speci
ficul producției agricole vegetale 
și animale din regiune, specific 
de care trebuie să ț'nem seama în 
instruirea elevilor.

în manualul de Agricultură, la 
capitolul cultura cerealelor sînt 
tratate mai mult unele soiuri de 
grîu, celorlalte acordindu-li-se un 
spațiu foarte restrîns. Cunoscînd 
însă rezultatele obținute în regiu
nea noastră, am insistat mai mult 
asupra altor soiuri ca nr. 301, 
Bezostaia 1 și 2, care sînt mai 
productive, mai rezistente la se
cetă și cădere, cu putere de pa
nificație superioară și care se pre
tează într-o măsură mai mare la 
condițiile din zona noastră agri
colă. Am dat un singur exemplu 
care ilustrează cît de necesar • 
să studiem în permanență, să cu
noaștem realizările cele mai noi 
ale practicii din G.A.S. și G.A.C.

lată de ce și în poul trimestru 
mi-am rezervat zilnic timp suficient 
pentru studierea lucrărilor de a- 
gricultură, mi-am introdus chiar în 
planificarea calendaristică o rubri
că în care am stabilit materialul 
documentar pe care trebuie să-l 
citesc în vederea realizării fiecă
rei lecții. Muncind în acest fel, 
sînt sigur că voi obține rezultate 
și mai bune.

Prof. GHEORGHE BĂRBOSU 
Școala de 8 ani, comuna Giar- 

mata, raionul Timișoara

Mi s-a in.implat să țin la în
ceputul trimestrului trecut o 
lecție în care n-am folosit nici 
un material didactic. Elevii au 
fost atenți, și-au luat notițe, 
dar ora următoare, la verifi
carea cunoștințelor, mi-am dat 
seama că nu înțeleseseră prea 
bine. Am continuat predarea 
aceleeași teme de pomicultură. 
De data asta întreaga expu
nere am făcut-o exemplificind 
tot timpul pe o plantă adusă 
in acest scop. Desenele pe ta
blă, cu cretă colorată, le-am 
realizat cu ajutorul elevilor, în 
mod intuitiv, pe baza observa
țiilor pe care le făceau descri
ind planta înfățișată. Chiar în 
aceeași oră, la fixarea cuno
ștințelor predate m-am con
vins cit de mult mă ajutase un 
pomișor. Și, de atunci, n-am 
mai ținut măcar o singură lec
ție fără material didactic.

Este adevărat că fiind un 
obiect nou, dotarea școlilor cu 
material didactic adecvat lec
țiilor de Agricultură e în curs 
de desfășurare, această acțiune 
fiind deocamdată la început. 
Dar înrudirea cu alte disci
pline de învățământ, caracte
rul strîns legat de practică al 
obiectului. oferă totuși profe
sorului de Agricultură posibi
litatea de-a folosi un bogat și 
variat material didactic, pen
tru realizarea unor lecții vii, 
atrăgătoare. Iată de exemplu, 
la clasa a VlI-a, pentru lecți
ile de pomicultură din trime
strul I, am folosit la descrie
rea pomilor planșele de la obi
ectul Botanică, in care sint în
fățișate diverse tipuri de rădă
cini, de colete, de tulpine 
(trunchi și coroană). Pentru

a-i obișnui pe elevi să recu
noască pomii după muguri, lu
cru deosebit de important in 
pomicultură, am antrenat ele
vii în confecționarea unor mu
guram, dintre care cele mai 
bune au fost reținute pentru 
laboratorul școlii. Cu sprijinul 
lucrătorilor de la pepiniera din 
localitate am realizat cu elevii 
planșe ilustrative, conținînd 
principalele soiuri de pomi 
fructiferi, în ansamblu și sec
ționați. La studie
rea fructelor am 
prezentat mulaje 
și chiar exemple
le naturale con
servate — mere, 
pere, prune, cire
șe, caise, gutui — 
sortate pe soiuri.

Mai mult chiar 
decît la clasa a 
VlI-a, și la cele
lalte clase, la lec
țiile de Agricultu
ră în școala noa
stră s-au folosit 
mijloace intuitive 
bogate, ceea ce a 
dus la o mai bună 
însușire a cunoș
tințelor de către
diind intr-un întreg trimes
tru cultura cerealelor și a 
plantelor tehnice, elevilor cla. 
sei a Vl-a li s-au predat noile 
cunoștințe cu ajutorul ierba
relor realizate chiar de ei în
șiși sau de colegii mai mari, a 
colecțiilor de semințe, a sche
melor și planșelor viu colorate. 
La unele lecții n-a mai fost 
nevoie să se aducă materiale 
didactice pentru că aceste lec-

I 
I
I
Iții s-au ținut pe lotul experi

mental al școlii.
In școala noastră, există opt 

prof esori de Științe Naturale și I 
Agricultură, funcționează o ■ 
comisie metodică a acestor dis- 3 
cipline. In cadrul lucrărilor peȘ 
care le desfășoară membrii a- a cestei comisii, printre proble-1 mele studiate și puse în discu- ție au fost și cele privind folo- 1 
sirea cît mai intensă, a mijloa
celor intuitive sau antrenarea I

elevi. Stu-

regularitate a cărților 
Editura agrosilvică, în-

...lucrările pract
In trimestrul trecut, elevii noștri 

au desfășurat cele mai multe 
ore de lucrări practice în 
cadrul gospodăriei de stat și al 
gospodăriei colective. Clasa a V-a 
a asistat la mai toafe lucrările 
de pregătire a solului pentru în- 
sămînțările de toamnă, 
ei înșiși măsurători de 
a arăturilor, au urmărit 
care se face discuirea, 
rea, grăpatul, însămînțarea. 
elevii din a Vl-a au ,
la aceste lucrări, în plus,
preună cu cei din clasa a Vll-a, ei 
și-au adus contribuția la realiza
rea unei platforme de gunoi, la
însilozarea rădăcinoaselor, la în
groparea viței de vie. Participarea 
elevilor la aceste lucrări din G.A.S. 
și G.A.C. au contribuit în mare 
măsură nu numai la formarea unor 
deprinderi de muncă, ci, în primul 
rînd, la însușirea unor solide cu
noștințe. Acest lucru s-a realizat 
într-o măsură cu mult mai mare 
în cazurile în care lucrările practi-

Au făcut 
adîncime 
felul în 
tăvălugi-

Și 
asistat 

, îm-

ice

Declarațiile profesorilor Joseph și Dorothy Needham 

de la Universitatea din Cambridge
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ce au urmat la scurt timp după ex
punerea teoretică a noțiunilor, a- 
dică atunci cînd predarea noțiuni
lor teoretice s-a îmbinat aproape 
organic cu efectuarea lucrărilor 
practice. Experiența acumulată în 
trimestrul I mi-a dovedit din plin 
acest lucru, lată de ce 
trimestru, încă de la 
planificării calenda
ristice, am urmărit 
cu grijă realizarea a- 
cestei îmbinări ștrîn- 
se între lecțiile teo
retice și orele de lu
crări practice. In va
canța din iarnă am 
luat legătura cu in
ginerii din gospodă
ria agricolă de stat 
și din cea colectivă 
și am stabilit împreună, 
baza calendarului lucrărilor agri
cole ce se vor efectua în această 
perioadă în cele două gospodării, 
activitățile la care pot și trebuie 
să participe și elevii. In urma spri

jinului primit din partea specialiș
tilor, am reușit să prevăd în ca
drul fiecărei teme ce se va studia 
și lucrările practice i 
toare, să proporționez 
numărul de ore 
teme, în funcție de 
munei, de specificul 
giunii noastre. Ceea 
comunei noastre e

în actualul 
întocmirea

dezvoltă într-o mai mare măsură 
legumicultura și viticultura, lată de 
ce lucrărilor de acest fel le-am 
rezervat un număr de ore sporit, 
încă de acum elevii clasei a Vl-a, 
care studiază legumicultura, parti
cipă la toate etapele de realizare 
a răsadnițelor, la pregătirea gu
noiului, la prepararea amestecului

corespunză- 
mai bine 

adecvat fiecărei 
condițiile cc- 
agricol al re
ce e specific 
faptul că se

de pămînt, urmînd ca permanent 
să participe la îngrijirea răsadu. 
rilor și apoi la plantarea lor. Tot 
cu elevii clasei a Vl-a vom con
fecționa în cadrul școlii cit și la 
G.A.S., ghivece nutritive, cu care 
prilej vom face demonstrații pri
vind 
prin 
fere 
tele

In 
paf la îngroparea viței 
în acest trimestru; deși 
mă nu e prevăzut, elevii vor par
ticipa și la lucrarea inversă, dez
gropatul, cit și la tăierea de rodire

influența factorului hrană, 
schimbarea plantelor in creș- 
din ghivece mai 
mai mari. 
trimestrul I elevii

mici în al-

au partid
ele vie, iar 
în progra-

a viței. Aceasta pentru că în co
muna noastră, Recaș, cultura viței 
de vie se va dezvolta mult și va 
fi nevoie de viticultori pricepufi. 
Desigur, n-am lăsat la o parte nici 
alte ramuri agricole.

Mai trebuie să amintesc și felul 
în care se vor desfășura aceste lu
crări practice. In primul rînd, toate 
vor fi precedate și însoțite de for
mularea precisă a scopului, de 
prezentarea clară în fața elevilor 
a perspectivelor muncii pe care o 
vor depune, pentru a asigura în
țelegerea științifică a fiecărei lu
crări pe care o execută. Unele 
ore practice vor avea caracter de
monstrativ. Elevii vor lucra sepa
rat și vor primi fot timpul explica
ții, atît din partea noastră, a pro
fesorilor, cît și din partea ingine. 
rilor, a brigadierilor și colectivi
știlor fruntași, care-i vor însoți pe 
elevi. In alte ore, elevii vor lucra 
cot la cot cu muncitorii din G.A.S. 
și cu colectiviștii.

Desfășurîndu-se în acest fel, lu
crările practice, strîns legate de 
predarea noțiunilor teoretice, vor 
avea un rol mai mare în pregăti
rea elevilor, în înarmarea lor cu 
cunoștințe științifice și cu deprin
deri de muncă la nivelul sarcinilor 
ce ne stau în față. .

prof. VIORICA CHISALIȚA
Școala medie Recaș, regiunea 

Banat

elevilor la confecționarea unor | 
materiale didactice care să 
îmbogățească patrimoniul șco- g Zii. Pentru trimestrul II s-au ■ 
stabilit măsuri concrete in a- E 
ceasta privință. Astfel, profe- a sorii care predau la clasa a u 
V-a vor folosi la lecțiile dini capitolul „Cultura plantelor de - 
cirnp", harta care prezintă ra-1 
ionarea soiurilor de grîu, dia- 
filmul „Cultura griului” și un | 
bogat material de inf lorescențe ® (spice și particule) de la dife-g 
rite cereale, precum și colecții I 
de boabe. In cursul pacanței» 
s-au procurat de la Școala a-| 
gricolă din localitate diorame - 
reprezentînd structura spicu- I 
lui, precum și snopi cu plante" 
întregi. Și la clasa a Vl-a po- 9 
sibilitățile sint tot atît de mari." 
In cadrul lecțiilor de legumi-1 
cultură — acest capitol se stu-B 
diază în trimestrul II — elevii^ 
își vor putea însuși bine cu- 
noștințele datorită colecțiilor S de semințe, de plante clasifi
cate pe grupe agrotehnice — I 
rădăcinoase. bulboase, frun- ■ 
zoase etc- Cu ajutorul elevilor ■ 
aceste materiale vor fi îmbo- | 
gățite prin întocmirea unor ta- _ 
bele — colecție care va cu-1 
prinde denumirea și caracte
risticile principalelor plante I ale căror semințe vor fi puse ■ 
in mici sticluțe. Studiul diferi- S telor plante legumicole va fi I 
ușurat și mai mult prin ame- ■ 
najarea, cu ajutorul G.A.S. | 
Jimbolia, a unei sere la școală. _

La clasa a VlI-a e nevoie ini 
acest trimestru de mai mult " 
material didactic pentru că | 
elevii din această clasă au în- 
ceput capitolul „Mecanizarea I 
agriculturii”. In afară de plan- 8 șele pe care le avem de anul | 
trecut, am reușit să procurăm ■ 
piesele principale ale tracto- ■ 
rului pe care le studiază ele- 8 
vii și chiar un tractor în stare - 
de funcționare. Ceea ce ne lip- | 
sește sînt însă mașinile agri
cole pe care le vom găsi to- I 
tuși la brigada S.M.T. din lo- “

I
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Miercuri seara au părăsit capi
tala profesorii Joseph și Dorothy 
Needham de la Universitatea din 
Cambridge, membri ai Royal So
ciety, care, la invitația Prezidiului 
Academiei R. P. Romine, au vizitat 
țara noastră timp de două săptă- 
mlni; ău ținut conferințe de spe
cialitate și au avut întrevederi cu 
oameni de știință.

înainte de plecare, oaspeții en
glezi au răspuns la întrebările puse 
de redactorul Agenției Romine 
de Presă „Agerpres", Adrian Cos
ta, căruia i-au declarat :

Din clipa în care am trecut gra
nița țării dv. ne-am simtit ca aca
să. Primirea călduroasă, priete
nească, de care ne-am bucurat a 
făcut ca vizita noastră în Romînia 
să lie iermecătoare. Pretutindeni 
— Ia București, ca și la Iași, la 
Cluj;- sau la Timișoara — ne-am 
simfit în mijlocul oamenilor de 
știință romîni ca printre adevărați 
colegi. De altiel, de unii dintre 
savanții romîni ne leagă prietenii 
de zeci de ani, prietenii pe care 
le-am sudat și mai mult în aceste 
zile.

Evocînd vizitele făcute în dife
rite instituții de cercetări din țara 
noastră, profesorul J, Needham a 
declarat: Sîntem profund impre
sionați de nivelul științei și tehni
cii romînești. Din lectura multora 
din lucrările publicate am avut 
prilejul să cunosc și pînă acum 
valoroasele rezultate la care au a- 
juns oamenii de știință din Romi- 
nia. Vizitînd laboratoarele am pu
tut cunoaște in chip nemijlocit 

: spiritul colectiv, de echipă, în care 
lucrează cercetătorii romîni și fără 
de care nu se pot obține astăzi 
rezultate valoroase in știință. Deo
sebit de importantă este după opi

nia mea legătura foarte strinsd 
care există la dv. intre cercetare, 
activitatea experimentală și cea 
practică, de aplicații. Am văzut în 
cliniciie dv. cit de strîns colabo
rează clinicienii cu experimentato
rii, cît de intim este legată cerce
tarea biochimică, care este spe
cialitatea noastră, cu clinica medi
cală. Acest mod de a lucra are o 
importanță capitală. De altfel, fără 
a ii specialiști în- științele tehnice, 
am putut constata, la Timișoara 
de pilda, cit de bine colaborează 
baza de cercetări a Academiei 
R. P. Romîne cu Institutul Politeh
nic și cu întreprinderile industria* 
Ie. Aceasta tace ca tot ceea ce 
este nou, tot ceea ce este mai va
loros în realizările cercetătorilor, 
să poată ii aplicat în producție.

Am remarcat cu multă satislac- 
ție — a adăugat prof. Dorothy 
Needham — cd în laboratoarele 
dv. de cercetări lucrează foarte 
multe femei și trebuie să spun că 
acesta este un lucru destul de rar 
întilnit în alte țări.

Institutele de cercetări pe care 
le-am vizitat — a declarat în con
tinuare prof. J. Needham — ne-au 
făcut o impresie foarte bună 
atît în ceea ce privește dotarea 
cît și nivelul cercetărilor. Mulți 
tineri cercetători englezi ar ii dor
nici să iacă stagii de perfecționare 
în asemenea laboratoare. In gene
ral, oamenii noștri de știință do
resc să cunoască în mai mare mă
sură lucrările științifice romînești, 
In această direcție trebuie să in
tensificăm în primul rînd, schim
bul de publicații. Sînt convins că 
lucrările elaborate de cercetătorii 
romîni ar fi de mare utilitate oa
menilor de știință englezi.

In concediu la stațiunea climaterică Paltiniș—Sibiu.

Foto: AGERPRES
calitate.

Prof. ȘTEFAN BAIA
Școala medie Jimbolia

In sala Dinamo 
au fost desemna
te echipele cam
pioane ale tării 
ia tenis de masă. 
La masculin, tro
feul a revenit și 
la această ediție 
echipei C.S.M. Cluj (R. Negul eseu. 
Ch. Cobirzan, A. Rethi). In cel mai 
spectaculos meci, C.S.M. Cluj a 
învins cu 5—4 pe C.S.M. Cluj II 
IGiurgiucă, Sentivani, Hidvegij. 
De remarcat că juniorul Giurgiucă 
a ciștigat întîlnirile cu Negulescu 
Rethi și Cobirzan fără a pierde 
măcar un set. Sentivani a reușit 
să-1 învingă cu 2—1 pe Negulescu. 
Victoria primei echipe clujene a 
tost decisă de cel de-al 9-lea meci, 
în care s-au întilnit Cobirzan și 
Hidvegi, primul cîștigînd cu 2—0.

La feminin, echipa clubului Vo
ința (Ella Constantinescu, Măria 
Tompa) a cucerit titlul de cam
pioană întreclnd cu 3—1 pe Uni
rea București (Catrinel Folea, Geta 
Pitică) și cu același scor pe Pro
gresul (Maria Alexandru, Matiana 
Jandrescu), care au ocupat în or
dine locurile următoare.

Astăzi de la orele 9 și 16,30 con
tinuă întrecerile pentru stabilirea 
celor 5 campioni la individual.

9 Echipa de hochei pe gheață 
„Aripile Sovietelor'1 și-a început 
turneul în R. S. Cehoslovacă, în- 
tilnind la Kolin selecționata se
cundă a țării. Hocheiștii sovietici 
au repurtat victoria cu scorul de 
2—1 (1-0; 1—0; 0-1).

La Praga, în meci amical, echipa

■ una cărții la sate 
constituie, pentru ță
rănimea noasfră co
lectivistă, o sărbă
toare în care cartea

' — acest sfătuitor în
drăgit de oamenii 

muncii — își va cuceri noi. prie
teni.

La Bărcănești, regiunea Ploiești, 
luna cărții la sate va fi deosebit 
de bogată în acțiuni educative. 
Manifestările prevăzute vor fi. 
pentru colectivișfi, în primul rînd, 
un prilej de a învăța să lucreze 
mai bine, de a obține, cu ajutorul 
cărții, producții mari în toate sec
toarele. Este firesc, deci, ca o săp
tămînă încheiată — de la 3 la 10 
februarie — să poarte denumirea 
„Săptămînă cărții agricole". Ce va 
cuprinde programul acestei săpfă- 
mîni ? lată-l :

Duminică 3 februarie. Deschide
rea festivă a „Lunii cărții la sate”. 
Căminul cultural va îmbrăca haină 
de sărbătoare. Înainte de a ajunge 
în sala de festivități, pe oaspeți îi 
va întîmpina expoziția cu tema 
„Cartea agrozootehnică — sprijin 
prețios în realizarea planului de 
producție a G.A.C.''.

Marți 5 februarie. Activitatea se 

de hochei a R. D. Germane, care 
se pregătește pentru mondialele 
din Suedia, a întrecut cu 2—0 
(1—0; 1—0; 0—0) echipa juniori
lor din R. S. Cehoslovacă.

• Astă-seară, de Ia ora 19,30, 
in sala sporturilor de la Floreasca 
amatorii de box din Capitală vor 
putea urmări prima reuniune de 
selecție a pugilișților noștri frun
tași, care se pregătesc in vederea 
întilnirilor cu echipa R. P. Polone 
din cadrul „Cupei Europei11. In 
fruntea afișului se situează meciu
rile Dinu ion — M. Dumitrescu 
(cat. ușoară) și Fi. Pătrașcu — C. 
Rusu (cat. semiușoară). Din pro
gram se mai desprind partidele : 
C. Buzuliuc — Șt. Constantin ; M. 
Anghel — N. Iuga ; Em. Ioanovici 
— I. Ivan : C. Stănescu — T. Mi- 
trea si M. Ghiorghioni — N. 
Blejan.

• In ultimul meci al turneului 
internațional de iotbal de la Mexi
co City, echipa cehoslovacă Dukla 
Praga a terminat la egalitate 1—1 
(0—1) cu formația braziliană Vasco 
da Gama. Fotbaliștii cehoslovaci 
au egalat cu cîteva minute înain
tea fluierului final, printr-un șut 
de la 30 m. tras de Kucera, care 
a primit balonul de la Masopoust. 
Turneul a fost ciștigat de Vasco 
da Gama.

9 !ntr-un meci international de 
hochei pe gheață desfășurat la 
Sofia echipa Partizan Belgrad a 
învins cu 3—1 (2—0; 1—0; 0—1) 
pe Ț.D.N.A. Sofia.

va muta în cadrul celor 26 de 
cercuri de citit din comună. In 
fiecare cerc se va face lectură 
din expunerea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la Sesiunea 
extraordinară a Marii Adunări Na
ționale. Apoi se vor prezenta cărți 
despre avantajele metodelor îna
intate de muncă în agricultura so
cialistă.

LA BĂRCĂNEȘTI

In „Luna cărții la satea
Miercuri 6 februarie. La biblio

tecă se vor întîlni. colectiviștii din 
cele 5 brigăzi de cîmp și cei din 
brigada legumicolă. Teodora Du
mitru, bibliotecara, le va vorbi 
despre felul în care sprijină biblio
teca munca colectiviștilor, Rita 
Bercescu, directoarea căminului, le 
va prezenta cartea „îngrășăminfe- 
le și recolta" iar brigadierul bri
găzii legumicole va prezenta bro
șura „îndrumătorul legumiculto

A sosii un nou film care va fi prezentat la căminul cultural. Deci curiozitatea tinerilor este îndreptățită. 
(Imagine din satul Chizătău, ra ionul Lugoj).

Foto: AGERPRES

rului". Cu același prilej, parti- 
cipanții la întîlnire vor propune în 
scris, înfr-un registru-anchetă, căr
țile pe care doresc să le găsească 
ei la bibliotecă.

Joi 7 februarie. Va fi ziua învă- 
țămîntului agrozootehnic de 3 ani. 
In comună funcționează două 
cercuri. Cursanții, împreună cu 
lectorii, se vor întîlni la sediul 

gospodăriei colective, înfr-un 
schimb de experiență privind me
toda de studiu, bibliografia folosi
tă și utilitatea bibliografiei supli
mentare.

Vineri g februarie. întîlnire cu 
îngrijitorii de animale la locul lor 
de muncă. Tinărul Ion Ghiță, res
ponsabilul bibliotecii mobile de la 
sectorul zootehnic, va vorbi des
pre felul cum i-a ajutat în munca 
lor biblioteca pe cei 27 de colec

tiviști care lucrează aici. O altă în
grijitoare de animale, Smaranda 
Sandu — este și membră în comi
tetul U.T.M. pe gospodărie — va 
face prezentarea broșurii „Crește
rea animalelor — izvor de bogă
ție". Tînărul tehnician veterinar, 
Constantin Marin, va avea o con
vorbire cu cei prezenți pe tema

„Furajarea rațională asigură o pro
ducție sporită a animalelor".

Duminică 10 februarie. Din nou 
la căminul cultural. Consfătuire cu 
tema „Cartea ne ajută să sporim 
bogăția gospodăriei colective și a 
colectiviștilor". Va participa între
gul sat. Consfătuirea va avea un 
caracter de lucru, concret. Iși vor 
împărtăși, din experiența muncii 
lor, brigadieri, șet de echipă, co
lectiviști fruntași. Seara se va în

cheia cu un frumos program ar
tistic.

lată, așadar, acțiuni care vor a- 
frage, datorită varietății lor, sute 
de colectiviști. Intîlnindu-se, fă- 
cînd schimb de idei și de expe
riență ei vor învăța multe lucruri 
unii de la alții, cartea își va afla 
noi cititori.

Planul este însă mult mai bo
gat. Alte acțiuni interesante vor 
crea posibilitatea colectiviștilor să 
trăiască clipe frumoase și în cele
lalte săpfămîni. Așa va fi, spre 
exemplu, seara literară cu tema 
„Alegerile de ieri și de azi". Re
petițiile sînf în plină desfășurare. 
Tinerii Radu Ghinea și Gheorghe 
Martinescu învață poezii, fana 
Dorobanfu, Constantin Martinescu, 
Gheorghe Petcu și Aurel Nica în

Cronică de
Tinerii muncitori din depoul nostru muncesc cu entuziasm in 

producție, învață, participă activ la viața de organizație, fac 
sport, se cultivă. Am încercat în rindurile ce urmează să des
criem cîteva din activitățile la care au participat în acest înce
put de an.

PENTRU RIDICAREA 
MĂIESTRIEI 

PROFESIONALE

Organizația U.T.M. din Depoul 
C.F.R. Timișoara a mobilizat, toți 
tinerii muncitori la cursurile de 
ridicare a calificării profesiona
le. In sectorul reparații locomo
tive, cursul funcționează de două 
ori pe săptămînă. Un mare aport, 
la buna funcționare a cursului îl 
aduce comunistul Valentin Bați 
— șeful atelierului.

Cursul din sectorul reparații 
motoare este condus de comunis
tul loan Lăzărică — maistru. Efi
ciența acestuia este grăitoare : 
în ultima vreme nu s-au semna
lat deficiențe la automotoarele 
reparate aici. în afara lecțiilor, 
numeroși comuniști, muncitori cu 
o mare experiență în producție 
ca : Petre Gheorghe, Bătrîu Pe
tre, Otto Grunberger și alții, îm

văță rolurile din sceneta „Comu
na contaminată”.

Seri tematice, seri de calcul și 
seri literare, recenzii și prezen
tări de cărți sînt, de asemenea, 
acțiuni care se anunță a fi atrac
tive și care vor avea loc în fie
care săptămînă. Tinerii artiști ama
tori — membrii formațiilor de cor, 
dansuri, teatru și ai brigăzii artis
tice de agitație — recitatorii și 
cititorii artistici ai căminului se 
pregătesc și ei febril. Vor avea 
mult de lucru în această lună. Vor 
susține programe și în comuna lor, 
și în comunele vecine, iar locuito
rii comunei vor primi vizitele ar
tiștilor amatori din alte sate și co
mune ale raionului.

Organizația U.T.M. își va adu
ce contribuția sa la inițierea și 
desfășurarea acțiunilor prevăzute, 
atît prin participarea activă la or
ganizarea acestora, cît și prin mo
bilizarea tuturor tinerilor colecti
viști la manifestările din „Luna 
cărții la sate".

Luna februarie va fi așa dar, la 
Bărcănești, ca și în toate satele ță
rii o lună de activități interesante 
cu cartea, cu un bogat conținut 
educativ.

C. SLAVIC

părtășesc din cunoștințele lor 
tinerilor cursanți, ajutindu-i in 
același timp să execute lucrări 
de cea mai bună calitate.

Ca urmare a ridicării califică
rii profesionale, numeroși tineri, 
ca de pildă montatorii Aurel 
Stoicănescu, Marin Cărciumaru și 
alții au fost trecuți în categorii 
superioare de salarizare.

„CE A DAT REGIMUL 
DEMOCRAT-POPULAR 

TINERETULUI"

—a fost problema dezbătută în 
recenta adunare generală ținută 
în organizația U.T.M. nr. 6 din 
depou. Referatul prezentat de 
candidatul de partid Marin Pă
trașcu — montator însoțitor pe 
automotor — bogat în fapte și 
exemple a trezit un viu interes 
în rindurile utemiștilor. Majori
tatea au ținut să vorbească des-
pre viața minunată pe care o 
trăiesc, despre perspectivele lu
minoase d& viitor, argumentînd 
totul cu filmul propriei lor vieți. 
Tînărul Iosif Cioloca arăta, de 
pildă, că el, ca și alte mii și mii 
de tineri din patria noastră, dato
rită grijii partidului, n-a cunos
cut mizeria, și-a realizat visurile.

— Am învățat școala profesio
nală — spunea Cioloca, avînd la 
dispoziție tot ce mi-a trebuit: 
întreținere completă, învățători 
pricepuți. La terminarea ei, lo
cul de muncă mi-a fost asigurat, 
Cîștig bine, iar de curînd — 
pentru că m-am căsătorit — am 
primit un apartament modern, 
confortabil.

Și alți tineri — Iulian Pinter, 
Gheorghe Răuț — au arătat ce 
condiții minunate de muncă,, de 
viață au fost create tineretului. 
Cei care au vorbit au arătat că 
toate se datoresc luptei partidu
lui, grijii sale față de tînăra ge
nerație. Așa s-a născut o între
bare : cum răspundem noi acestei 
griji ? Ne facem pe deplin dato
ria ? Deși răspunsuri la această 
întrebare s-au dat și în adunare, 
totuși tinerii au hotărît să discu
te mai pe larg această problemă. 
Așa s-a stabilit tema viitoarei 
adunări generale : „Ești tinăr ! 
îți faci pe deplin datoria ?“

uzină
FRUMOSUL - IN VIAȚA 

DE TOATE ZILELE

Activitatea patriotică are bo
gate tradiții în depoul nostru. 
Imaginea grupurilor de tineri în
grijind spațiile verzi din incinta 
depoului, curățind și înfrlimuse- 
țînd atelierele, colectînd fierul 
vechi, ori pornind spre șantierele 
orașului, este de acum familiară 
în colectivul nostru.

— Toate acestea sînt posibile 
vara — vor spune unii.

Harnicii noștri tineri au găsit 
însă destule de făcut și în aces
te zile de iarnă. Ei au contribuit 
la dezăpezirea liniilor din incin
ta unității, ușurind astfel desfășu
rarea muncii productive. Dar cea 
mai frumoasă activitate se desfă
șoară în cadrul aplicării inițiati
vei tinerilor de la Uzinele „Tu- 
dor Vladimirescu' din București. 
Astfel, în organizația U.T.M. nr. 
6 tinerii au amenajat remiza re- 
parînd piesele de rezervă și a- 
ranjîndu-le în ordine în rafturi, 
au aranjat polițe cu flori care 
dau un aspect plăcut, familiar 
atelierului, au introdus ordinea și 
curățenia exemplară în secție.

IN PLIN SEZON SPORTIV

Spartachiada de iarnă a tinere
tului a atras numeroși tineri 
muncitori din depou. Concursuri
le de trîntă, șah, precum și spor
turile specifice sezonului rece au 
mulți amatori printre ele. Numai 
din organizația U.T.M. nr. 4 au 
participat 25 utemiști la prima 
etapă. La șah, primii trei clasați 
sînt Ștefan Barany, Vasile Boț 
și loan Murariu. Din cei 16 par- 
ticipanți la concursurile de trin- 
ta, primii au ieșit tinerii P. Rusa- 
lin, loan Buruiană și Hein Horst. 
Și la celelalte discipline au fost 
desemnați de acum campionii,

NICOLAE IANCOVICI 
montator

IULIAN PINTER 
electrician

IOAN BURUIANA 
electrician

LEON CĂLIMAN 
montator 

VASILE LUPU 
montator 

din postul de corespondenți 
voluntari ai „Scînieii tineret^ 

lui” de la Depoul C.F.R. 
Timișoara



Instantanee
muzicale clujene

ansamblul 
Muzică dino orchestră 

vîrstă

pecific în viața 
muzicală clujeană 
-ste grija pentru 
ilcătuirea unor 
programe cit mai 
mteresante și in
structive, care să

cuprindă un mare număr de 
lucrări contemporane romî
nești și universale, precum și 
opere clasice mai puțin cunos
cute.

în Cluj există, pe lingă 
orchestra simfonică a Filarmo
nicii, mai multe formații de 
cameră, printre care amintim 
eh, precădere un Quartet de 
coarde valoros și un ansamblu 
al Școlii medii de Muzică, com
pus dintr-o orchestră, un cor 
de femei și altul de copii, care 
atrag din ce în ce mai mult 
atenția, prin realizările lor.

Tineretul aduce un aport 
substanțial la această reușită șl dovedește în toate manife
stările artistice că posedă o 
pregătire profesională aleasă, 
care uneori se ridică la un 
înalt nivel.

Este semnificativ ceea ce 
scrie cunoscutul muzician ceh 
Ilia Hurnik, în paginile revi
stei pragheze — Hudebny Roz- 
heldy — despre 
Școlii Medii de 
Cluj l

— „Imaginați-vă
în care copii a căror 
medie este de 12 ani, cîntă la 
fagot, trompetă și corn englez! 
Această minune este opera lui 
Mihail Guttmann, dirijorul 
Școlii de Muzică din Cluj. 
N-ar merita oare să ne punem 
întrebarea cum a izbutit acest

- muzician să trezească muzica
litatea la niște copii, pentru 
care, așa cum a reieșit, nu 
constituie o problemă socotitul 
în minte a tactelor în schim
bare și execuția la un nivel a- 
proape profesionist ?“

în interpretarea expresivă 
a acestui ansamblu, publicului 
clujean i-au fost înfățișate 
multe creații romînești în pri
mă audiție, din care amintim 
lucrările ce aparțin unor com
pozitori romîni ca : „Diver
tisment” de Sigismund Todu- 
ță; „Trio bizantin” de Paul 
Constantinescu; „Sextet” de 
Alfred Mendelsohn; „Madri
galele" de un cald și cuceritor 
lirism de Cornel Țăranu, Can
tatele lui Tiberiu Olah, Liviu 
Glodeanu, Dumitru Capoianu, 
Ștefan Niculescu și multe al
tele.

O altă performanță a ace
stei tinere formații, o consti
tuie prima audiție pe țară, a 
capodoperei lui Johan Seba-

Constituirea Comisiei 
pentru activitate 
culturai-educativâ 

a Consiliului Central 
ai Sindicatelor

în ziua de 1 februarie a avut 
loc, la Consiliul Central al Sindi
catelor, ședința de constituire a 
Comisiei pentru activitate cultu- 
ral-educativă a Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

Comisia, formată din oameni 
de artă și cultură, activiști ai 
sindicatelor și ai altor organiza
ții obștești, va ajuta C.C.S. în în
drumarea activității cultural-edu
cative de masă desfășurată de 
sindicate în vederea mobilizării 
oamenilor muncii. Ia îndeplinirea 
planului de stat, a ridicării nive
lului lor de cunoștințe politice, 
tehnico-profesionale și de cul
tură generală.

în ședința de constituire, Co
misia a stabilit planul de muncă 
pe trimestrul I.

(Agerpres)

stian Bach „Ofranda muzi
cală".

In viitorul apropiat, vor fi 
incluse in mai multe concerte, 
madrigale din perioada de aur 
a polifoniei, punindu-se accen
tul pe minunatele piese ale lui 
Palestrina și Gesualdo Da Ve- 
nosa, un concert dedicat mu
zicii instrumentale din timpul 
Renașterii și un concert de 
muzică contemporană.

Corul Școlii de 
cuprinde peste 200 
deplasează mereu 
oamenilor muncii, 
programe larg accesibile, în 
care înflăcărate cintece de 
masă și melodioase cintece în 
stil popular ale compozitorilor 
noștri, pot fi auzite cîntate în 
optime condițiuni.

O vastă activitate muzicală 
desfășoară orchestra Filarmo
nicii din Cluj! Reușit a fost 
recentul concert, în care sub 
conducerea tinărului dirijor 
Emil Simon, au fost inter
pretate Cantatele „Cîntare 
unui ev aprins” de Cornel Ță
ranu, pe versuri de Nicolae 
Labiș — un amplu poem 
vocal-orchestral — și „Canta
ta Partidului” de Emil Simon,
— ce are la bază versurile 
unui poem de Alexandru An- 
drițoiu și conține o muzică 
simplă, sobră, nu lipsită însă 
de un autentic farmec poetic 
în momentele lirice.

Se cuvine a aprecia realele 
calități artistice ale celor doi 
soliști vocali, tenorul Ion Bu- 
zea, posesor al unei voci tim
brate, de mare calitate, cu un 
volum amplu, ce excelează în 
registrul acut și baritonul 
Ion Budoiu, un interpret con
vingător prin puternica inte
riorizare a discursului muzical, 
dovedind prin aceasta o ma
turitate a concepției sale ar
tistice.

Pianistul Gheorghe Halmoș 
unul dintre interpreții noștri 
de frunte, a obținut un stră
lucitor succes în ultimul său 
recital tălmăcind cele 24 de 
preludii de Chopin cu o mare 
sensibilitate. In același concert, 
publicul care a umplut sala 
pînă la refuz, a „bisat" lucră
rile tinerilor compozitori, ce 
au fost înscrise în program : 
„Sonata ostinato” de Cornel 
Țăranu — o piesă plină de vi
goare, ce exploatează cu suc
ces posibilitățile tehnice ale 
instrumentului solist, o mi
niatură de Alexandru Hrisa- 
nide — caracterizată prin pre
zența unui umor suculent — 
și Preludiul coral și fugă de 
Liviu Glodeanu — o lucrare 
mai amplă, pătrunsă de un ac
centuat dramatism.

Orchestra Conservatorului 
„Gheorghe Dima’ are și ea o 
bogată activitate concertistică, 
oferind publicului îndeosebi 
lucrările marilor clasici — 
Bach, Haendel, Mozart, Haydn
— precum și creații contempo
rane romînești și universale, 
variate sub aspectul stilistic.

Iată doar cîteva din realiză
rile vieții muzicale clujene.

Muzică, 
de elevi 
în mijlocul 

susținînd

Jl ->

re-

Bilanț rodnic

pe 
că-

După orele de muncă,/ceferiștii și familiile lor vin la club să petreacă clipe plăcute, instructive 
(imagine de la o partidă de șah de la clubul muncitoresc C.F.R. Caransebeș).

Foto : AGERPRES

Intense pregătiri pentru
alegerile de la 3 martie

PLOIEȘTI. — în circumscripțiile electorale comunale și ale orașelor raionale din regiunea Ploiești, comitetele executive ale sfaturilor populare au afișat la punctele de agitație și la gazetele de stradă listele de alegători, precum și listele candidaților F.D.P. pentru alegerile de la 3 martie. Sute de cetățeni trec zilnic pe la punctele de agitație, ca să controleze dacă sînt înscriși în liste.
PITEȘTI, — La fiecare circumscripție electorală din regiunea Argaș au fost afișate

★
Toate comunele și orașele raio

nale de pe cuprinsul patriei tră
iesc zile de intense pregătiri în ve
derea alegerilor de la 3 martie. La 
cele peste 400 puncte de agitație 
din satele regiunii CRIȘANA sînt 
prezentate zilnic expuneri pri
vind realizările social-culturale 
înfăptuite în comune și raioane 
cu sprijinul sfaturilor populare 
și al deputaților. De asemenea 
au loc audiții colective la radio, 
întîlniri cu tineri care votează 
pentru prima oară etc. La punc
tul de agitație din comuna 'Țin
ea, de pildă, agitatorul Alexan
dru Boroș a vorbit in fața a 
peste 80 de tineri despre alege
rile din trecut și de azi, despre 
drepturile și îndatoririle tinere
tului din țara noastră. Peste 1 000 
formații artistice și brigăzi

Inapoierea de la Praga 
a tovarășului Martin IsacVineri după-amiază s-a înapoiat de la Praga tovarășul Martin Isac, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Romînă, care a participat la cea de-a XXVI-a sesiune a Comitetului Executiv al Federației Sindicale Mondiale.La sosire, pe aeroportul Bă- neasa, a fost întîmpinat de membri ai prezidiului C.C.S., de activiști ai sindicatelor.(Agerpres)

la cu tele cu numele celor 9 812 candidați ai F.D.P.
loc vizibil listele electorale numele alegătorilor și lis-

GALAȚI. — La 1 februarie birourile raionale F.D.P. din regiunea Galați au raportat că s-a încheiat acțiunea de înscriere a cetățenilor în listele de alegători și de depunere a candidaturilor. Toate cele 233 comitete executive ale sfaturilor populare comunale și ale orașelor raionale au afișat la această dată listele de alegători și au depus procesele .verbale de candidaturi.
agitație din regiune prezintă în 
aceste zile spectacole care oglin
desc aspecte din realizările re
gimului de democrație populară 
în satele regiunii.

Sub tipar se află peste 10 000 
de fotogazete intitulate „Viața 
nouă a colectiviștilor din regiu
nea Crișana”, „Despre realizările 
sociaTculturale înfăptuite în anii 
puterii populare în regiune”, pre
cum și peste 8 000 pliante oglin
dind nivelul de trai al colecti
viștilor.

★
în majoritatea comunelor și o~ 

roșelor raionale din OLTENIA se. 
țin conferințe despre „Dezvol
tarea economică a regiunii Ol
tenia în anii puterii populare”, 
„Superioritatea democrației so
cialiste față de democrația bur

gheză”, „Alegerile de ieri și de 
azi”. In comunele raionului Băi- 
lești, profesori și directori de că
mine culturale au făcut expu
nerea „Cronica satului nostru”, 
iar la căminele culturale din ra
ionul Corabia s~au organizat dis
cuții pe tema „Se schimbă înfă
țișarea satului nostru colectivi
zat” și „Plimbări imaginare pe 
harta raionului și a regiunii”.

Formațiile de teatru din comu
nele Urzica, Vădăstrița, Vădastra 
și Cilieni din raionul Corabia au 
pus în scenă piesa „Sus Tudora~ 
che, jos Tudorache” pe care o 
prezintă în fața colectiviștilor. 
Brigada artistică a casei raionale 
de cultură din Balș, formațiile 
de teatru din comunele Poiana 
Mare, Ciuperceni, Cetate, raionul 
Calafat etc. au pregătit, de ase
menea, programe speciale în ve
derea alegerilor de la 3 martie. 
Totodată a început difuzarea fo- 
togazetei „Dezvoltarea industriei 
regiunii Oltenia în anii de demo
crație populară”, una din i 
tneroasele tipărituri ce se scot 
prilejul alegerilor.

în ultimele două săptămîni 
manifestările cultural-artistice 
s-au desfășurat în comunele 
satele regiunii au participat mai 
mult de 13 000 muncitori, colec
tiviști și intelectuali.
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MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Intre 29 ianuarie și 1 februarie 
1963 Ia Moscova au avut loc 
tratative cu privire Ia colabo
rarea culturală și științifică în
tre R. P. Romînă și U.R.S.S.

In cursul tratativelor au fost 
trecute în revistă rezultatele 
colaborării culturale și științi
fice dintre R. P. Romînă și 
U.R.S.S. din anul 1962 și a 
fost elaborat planul de colabo
rare culturală și științifică pe 
anul 1963.

Părțile au constatat cu sa
tisfacție că în anul 1962 legă
turile culturale și științifice 
între cele două țări s-au dez
voltat cu succes, pe baza res
pectării principiului egalității 
în drepturi, profundei priete
nii frățești și intereselor 
ciproce.

La elaborarea planului 
anul 1963 părțile au fost 
lăuzite de năzuința de a

dezvolta multilateral și de a 
adinei colaborarea culturală și 
științifică dintre ele. Planul 
pe anul 1963 cuprinde un cerc 
larg de probleme ale științei, 
culturii, învățămîntului supe
rior, invățămîntului de cultu
ră generală, ocrotirii sănătății, 
sportului, teatrului, muzicii, 
cinematografiei, artelor plasti. 
ce, presei, literaturii, radiodi
fuziunii și televiziunii.

Conform prevederilor planu
lui de colaborare culturală și 
științifică, în cursul anului 
1963 se vor efectua cercetări 
în comun asupra unor teme 
științifice, se vor face schim
buri de cercetători științifici și 
de specialiști în domeniul în- 
vățămintului și culturii. Tea
trul de Dramă „Maxim Gorki1' 
din Leningrad și o formație 
de muzică ușoară sovietică vor 
întreprinde turnee în R. P. Ro

mină, îar Teatrul de Comedia 
din București va prezenta cele 
mai bune spectacole ale sale 
in fața publicului sovietic.

Semnarea planului de co
laborare culturală și științifică 
dintre R. P. Romînă și U.R.S.S. 
a avut loc vineri 1 februarie.

Din partea romînă planul a 
fost semnat de către ambasa
dorul extraordinar și pleni
potențiar al R. P. Romine în 
U.R.S.S., Nicolae Guină, iar 
din partea sovietică de către 
președintele Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. pentru legături 
culturale cu țările străine, 
Serghei Romanovski.

După semnare, tovarășii S. 
Romanovski și N. Guină au 
rostit scurte cuvîntărî.

Tratativele s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie frățească și de înțelege
re reciprocă.

(Urmare din pag. I)calitate la un preț de cost cit mai scăzut, se răsfrîng direct în viața de fiecare zi a întregului popor. Salariul real a crescut cu 4 la sută față de anul 1961. Paralel, a crescut în mod corespunzător volumul desfacerilor de mărfuri. E semnificativă creșterea desfacerilor mărfurilor de folosință îndelungată : în 1962 oamenii muncii au cumpărat cu 82 la sută mai multe televizoare, cu 75 la sută mai multe frigidere, cu 20 la sută mai multă mobilă și mai multe mașini de spălat rufe etc,Pe temelia trainică a succeselor obținute în dezvoltarea economiei, a sporirii venitului național, statul nostru democrat-popular, urmărind ridicarea pe toate căile a nivelului de trai al poporului a putut aloca în anul care a trecut sume însemnate pentru finanțarea acțiunilor social-culturale. în primii trei ani ai planului de șase ani au fost construite din fondurile statului peste 112.000 apartamente din care aproape 42.000 în 1962. S-au construit pentru învăță- mîntul de cultură generală peste 3.800 săli de clasă- Au fost date în folosință pentru studenți cămine cu circa 4.500 locuri și cantine cu o capacitate de deservire de 2 000 de locuri. în anul școlar 1962/ 1963 au fost cuprinși în învă- țămîntul de toate gradele 3.360.000 elevi și studenți, cu 8 la sută mai mulți decît în anul școlar precedent. Toate acestea sînt expresia grijii părintești a partidului pentru instruirea și educarea tinereieducarea tinerei

spre noi realizări

construc- industria va fi cu

DORU POFOVICI

comuna Căciulați, regiunea București, 
brigăzilor legumicole

La gospodăria agricolă colectivă „Victoria socialismului" clin 
un sector în plină dezvoltare — legumicultura. Buni gospodari, membrii 

urgentează acum pregătirea paturilor calde.

în urma tratativelor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 31 ianuarie s-a semnat la Budapesta protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile pe anul 1963 între Republica Populară Romînă și Republica Populară Ungară.Conform prevederilor protocolului, schimbul de mărfuri între cele două țări crește cu 10 la sută față de volumul prevăzut pentru anul 1962 și depășește prevederile pentru acest an ale Acordului comercial de durată.Republica Populară Romînă va livra Republicii Populare Ungare : utilaj petrolier, tractoare și piese de schimb pentru tractoare, vagoane de marfă, remorci basculante, excavatoare, mașini-unelte, radiatoare din fontă, laminate de oțel, metale neferoase, material lemnos, sodice și alte produse chimice, pirită, materiale de construcție, sare și diverse bunuri de consum.Republica Populară Ungară

Republicii Populare diverse instalații plutitoare și portal, chi-va livra Romine macarale utilaje pentru industria mică, mașini-unelte, autovehi- cole, (instalații și piese de schimb pentru telecomunicații), seturi de televizoare, diverse aparate de măsură și control, laminate de oțel, aluminiu și laminate de aluminiu, alumină calcinată, cărămizi refractare, medicamente și substanțe farmaceutice și bunuri de larg consum.Protocolul a fost semnat din partea romînă de Nicolae Anghel, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea ungară de Karadi Gyula, prim-locțiitor al ministrului comerțului exterior.La semnare au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din Ministerul Comerțului Exterior al R. P. Ungare, precum și membrii celor două delegații.A fost de față Mihail Roșia- nu, ambasadorul R. P. Romine în R. P. Ungară.

generații, pentru formarea unui număr mereu mai mare de cadre bine pregătite.Pe baza realizărilor obținute pînă în prezent și prin valorificarea mai eficientă a resurselor, în domenii principale ale economiei s-a prevăzut pentru anul acesta o dezvoltare mai accentuată decît s-a avut în vedere inițial. Față de prevederile planului de șase ani, valoarea producției industriale planificată pentru 1963 este mai mare cu aproape 9 miliarde lei, iar în unele ramuri de bază, cum sînt industria siderurgică, a țiilor de mașini, lemnului, producția un an în avans.Intrînd în anul 1963, colectivele de oameni ai muncii și-au luat angajamente concrete în producție, au stabilit cu inițiativă și spirit gospodăresc măsurile tehnico-organi- zatorice menite să asigure îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la toți indicii, la un înalt nivel calitativ. Acum eforturile tuturor sînt îndreptate spre traducerea în viață a angajamentelor luate, spre îndeplinirea planului.Dezvoltînd experiența bună obținută în anul care a trecut, organizațiile U.T.M. din industrie, transporturi, construcții au datoria să îmbunătățească continuu munca politică de mobilizare a întregului tineret la întrecerea socialistă organizată de sindicate. Fiecare organizație U.T.M. să stabilească cu chibzuință măsurile corespunzătoare pentru a asigura creșterea permanentă a aportului tinerilor la realizarea sarcinilor ce revin fiecărui colectiv de producție. Toți tinerii să-și îndeplinească și să-și depășească sarcinile ce le revin la locul de muncă, să lupte pentru titlul de fruntași în muncă, să muncească perseverent pentru a-și însuși experiența tovarășilor vîrstnici cu care lucrează alături.Partidul pune în fața fiecărui om al muncii, ca sarcină primordială, creșterea și mai accentuată a productivității muncii, factor determinant al dezvoltării economiei socialiste și ridicării nivelului de trai al poporului. Anul acesta, productivitatea muncii va trebui să sporească cu 9,3 la sută în industrie și cu 7 la sută în construcții.Contribuția activă a tineretului la obținerea unei productivități sporite, la realizarea unor produse de calitate superioară și reducerea continuă a prețului de cost al produselor cere folosirea cit mai eficientă a capacităților de producție, folosirea maximă de către fiecare tînăr a utilajului și mașinilor, a timpului de lucru. Iar toate acestea sînt strips legate

de o înaltă calificare și disciplină în producție. în colaborare cu comitetele sindicatelor organizațiile U.T.M. au datoria să-i ajute pe tineri să-și ridice în permanență calificarea profesională, dezvoltînd la fiecare tînăr conștiința necesității de a ține pasul cu progresul tehnicii, de a se încadra în formele de ridicare a calificării, de a învăța cu sîr- guință și a aplica cu eficacitate deplină cunoștințele cîști- gate. Un sprijin mai mare să acbrde organizațiile U.T.M. conducerilor întreprinderilor în stabilirea programului de ridicare a organizare cursurilor.TotodatăU.T.M. trebuie să se preocupe în permanență de dezvoltarea disciplinei socialiste în rîndul tinerilor, a grijii tinerilor pentru folosirea deplină a timpului de lucru, respectarea procesului tehnologic, buna întreținere a mașinilor și uneltelor.Sarcini importante revin organizațiilor U.T.M. de pe șantierele marilor obiective industriale. Ele trebuie să mobilizeze tineretul să participe activ la îndeplinirea ritmică a planului de producție a șantierului, la scurtarea termenului de dare în folosință a o- biectivelor respective.Tineretul de la sate e chemat să-și aducă contribuția sa la întărirea economico-or- ganizatorică a gospodăriilor a- gricole colective, la dezvoltarea multilaterală a agriculturii, la fertilizarea solului, la creșterea producției la hectar, la sporirea numărului de anima- lp și a productivității acestora, în acest scop, organizațiile U-T.M. au datoria să antreneze tineretul să urmeze cu regularitate cursurile agrozootehnice de trei ani, preocupîn- du-se de conținutul acestor cursuri și ajutîndu-i pe tineri în însușirea și aplicarea cu mare eficacitate a cunoștințelor. Aducîndu-și aportul la organizarea muncii în G.A.C., organizațiile U.T.M. vor recomanda pe cei mai buni ute- miști și tineri să lucreze în a- cele brigăzi și sectoare unde se simte cel mai mult nevoie de munca tineretului; în sectoarele zootehnice, la cultura porumbului, brigăzile de construcții etc.Organizațiile U.T.M. trebuie să dea un avînt și mai puternic acțiunilor de muncă patriotică ale tineretului pentru ca și pe această cale tinerii să contribuie la întărirea economiei naționale.Mobilizat de U.T.M., sub conducerea partidului, tineretul nostru își va aduce aportul său entuziast la îndeplinirea planului de stat pe anul 1963.

calificării, în buna și desfășurare afiecare organizație

II?
(Urmare din pag. I)
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PULVERIZATOR ZBURĂTOR

Substanțele chimice toxice pot 
ti pulverizate din avion în 
așa tel îneît ele să ajungă 

pe plante de jos în sus. Această 
problemă a fost rezolvată de in
ventatorul sovietic Vasili Kontari, 
care a propus ca substanțele to
xice sub formă de prafuri și lichi
de să fie pulverizate cu ajutorul 
unui mic motor cu reacție.

Realizarea unui asemenea mo
tor este cîf se poate de simplă, 
el poate folosi orice fel de com
bustibil. Motorul este suspendat

de un avion obișnuit și acționează 
ca un uriaș pulverizator. Jetul de 
gaze și aer debitat de el antre
nează în drumul său substanțele 
chimice toxice dintr-un balon se
parat și le proiectează cu putere 
în jos. Particulele, asemenea unor 
obuze minuscule, străpung stratu-

rile de aer, pătrund printre plan
te, ating pămîntul și ajung vi col- 
țișoarele cele mai retrase unde 
se pot cuibări buruienile sau in
sectele dăunătoare. Multe din a- 
ceste particule, odată ajunse pe 
pămînt, ricoșează și învăluie 
șurile plantelor de jos în sus.

tufi-
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Rulment de sîrmă

Ea Institutul de mașini matematice al Academiei poloneze de Științe a fost construită o mașină universală de calculat, cu cifre, „ZAM-3", asamblată cu semiconductori.Mașina funcționează rapid și ireproșabil. In decurs de o secundă execută aproximativ 20 000 de operațiuni logice, sau 14 000 de înmulțiri, sau

1 000 de împărțiri. Mașina este prevăzută cu trei tablouri de comandă de la distanță, separate, grație cărui fapt fiecare operator poate lucra în mod de sine stătător, după propriul său program. Datorită acestui fapt, în numeroase cazuri noua mașină poate înlocui trei mașini de construcție obișnuită.

Țesătură foarte ușoară 
pentru paltoane

Un colectiv de la Institutul 
de cercetări științifice în dome
niul textilelor din Lodz (R.P. 
Polonă) a realizat o țesătură 
foarte ușoară acoperită cu un 
strat de poliuretăn. Un metru 
pătrat din acest material care 
are o grosime de 2 mm nu cin- 
tărește decît 50 g și are același 
efect termoizolator ca și un me
tru pătrat de vatelină din lină 
în greutate de 250 g. Un palton 
de iarnă executat din noua țe- 
țătură cintărește mai puțin de 
1 kg.

La Institutul pen
tru industria de rul
menți (Moscova) s-a 
realizat un rulment 
din sîrmă, care este 
compus din două ine
le de rulare din sîr
mă de diametre dife
rite între care se află 
bilele.

Rulmentul se deo
sebește de cele obiș
nuite nu numai prin 
căile de rulare exe
cutate din sîrmă. El 
este lipsit de borduri 
masive de sprijin. 
Inelele de simtă se 
montează in caneluri

în alezajeexecutate 
și pe arbori. între ele 
se montează bilele.
Piesele mecanis
mului sînt acelea care 
au rolul de borduri 
de sprijin. Grație a- 
cestui fapt se econo
misesc cantități uri
așe de oțel înalt ali
at și se micșorează 
gabaritul subansam- 
blurilor.

Noul rulment este 
mai puțin sensibil la 
murdărie decît unul 
obișnuit și nu nece
sită o lubrifiere spe
cială. Piesele uzate

(inelele de sîrmă 
bilele) pot fi înlocu
ite, fără nici o difi
cultate.

Noul rulment se 
execută simplu și 
costă mult mai ieftin. 
El va fi folosit pe 
larg la : mașinile a- 
gricole și rutiere, 
dispozitivele de rotire, 
mașinile pentru pre
lucrarea lemnului, u- 
tilajul optic și astro
nomic, într-un cuvint 
pretutindeni unde 
sarcinile ce revin ar
borelui nu sînt prea 
mari.

și
Omul dirijează ereditatea

Profesorul Piotr Sopikov din Leningrad a obținut cu ajutorul transfuziei de singe o nouă rasă de găini al căror număr a atins 16.000.Sopikov a dovedit că omul poate dirija ereditatea. El a început să facă transfuzii cu singe de la găinile de rasa „Australork" găinilor din rasa „Leghorn". A rezultat o generație cu ereditate mult schimbată — „găini albe din Leningrad”. Greutatea unei asemenea păsări atinge 4,5 kilograme, ea clocește și dă ouă în tot cursul anului — pînă la 200 de bucăți. Fiecare ou cîn- tărește 80—85 de grame. Noua rasă este deosebit de rezistentă la boli.Pentru activitatea sa, profe-

sorul Piotr Sopikov a fost distins cu medalia „Ivan Miciu- rin" cea mai înaltă distincție conferită biologilor sovietici.

periodic de către responsabilul 
profesional, de către tovarășii a- 
sistenți, fapt ce a făcut ca pro
iectele să fie predate la timp.

Cu rezultate asemănătoare se 
pot mîndri și alți ani de studiu. 
Astfel, în anul IV de la Faculta
tea de mine, studenții grupelor 
1106, 1107 și 1108 au promovat 
cu toții examenele de „construc
ții miniere”, de „construcții in
dustriale”, majoritatea obținînd 
note de 8, 9 și 10. In anul III la 
examenul de fizică, cei 18 stu
denți ai grupei 111 au primit 
următoarele note : zece de 10, 
patru de 9 și doi de 8 și doar doi 
de 7.

înșiruirea unor asemenea e- 
xemple ar putea continua pînă 
la... anul II mine. Aici trebuie 
însă să ne oprim, pentru că situa
ția în acest an e cu totul alta. La 
examenele susținute pînă în pre
zent rezultatele nu pot să mul
țumească. In grupa 1125, 6 stu
denți n-au promovat la chimie 
analitică, iar 7 la analiză. Trei 
studenți din această grupă, Glii- 
nea Gheorghe, Oncioiu Petre, 
Diaconescu Florian au luat note 
proaste la ambele examene.

Care să fie cauza situației sla
be la examene a anului II mine ? 
Desigur, insuficienta pregătire a 
studenților din acest an, faptul 
că așa cum arată graficele de 
frecvență, mulți studenți au lip
sit de la cursuri și seminarii, de 
la consultații, faptul că mulți 
dintre ei, chiar acum în sesiune, 
în loc să-și consacre timpul stu
diului și recapitulării materiei, 
își pierd vremea la filme, plinr 
bindu-se sau dansind. Membrii 
comitetului U.T.M. și ai Consi
liului Asociației Studenților au 
explicat situația nesatisfăcătoare 
a studenților din grupele 1124 și 
1125 prin faptul că în aceste 
grupe nu a existat o preocupare 
continuă față de învățătură, că 
organizația U.T.M. n-a criticat 
aspru atitudinea de delăsare a 
unor studenți, atitudine ce s-a 
vădit în tot cursul semestrului.

Dar oare membrii comitetului 
U.T.M. și ai Consiliului Asocia
ției Studenților nu se fac cu ni
mic vinovați în această privință? 
Cunoscînd situația anului II ar 
fi trebuit să ia din timp măsurile 
necesare pentru lichidarea lipsu
rilor, pentru mobilizarea studen
ților la o muncă, sirguincioasă, 
continuă.

Institutul de proiectare „Rosghiproselhozstroi", 
împreună cu Institutul unional de cercetări științi
fice pentru electrificarea agriculturii, a realizat un 
proiect experimental al unei maternități de porci 
pentru 120 de capete și al unei cocine-adăpost pen
tru 960 purcei înțărcați.

O fermă cu astfel de dușumele a fost construită 
in sovhozul „Cikalovski" din regiunea Kaluga. Iarna 
temperatura dușumelei este menținută Ia nivelul a 
20-22°. Aceasta permite ca scroafele de prăsilă să 
stea împreună cu purceii de lapte și chiar să fete 
pe o podea de beton, fără dușumea de lemn, sau 
grătar cu acoperire de paie.

încălzirea dușumelelor nu necesită un mare con
sum de energie electrică. Pentru o scroafă de pră-

silă cu progeniturile ei, pentru două luni de alăp- 
♦are, este nevoie de 324 kWh care costă 6,16 ruble. 
Dacă aceeași încăpere ar fi încălzită cu ajutorul 
cazanelor, cheltuielile s-ar cifra la aproximativ 8,50 
ruble.

Noua metodă de încălzire a dușumelelor nu im
plică mari cantități de utilaj și materiale electrice. 

. Pentru încălzire se folosește firul „POSHV-1“ cu 
izolare de policlorură de vinii, cu un diametru de 
1,1 mm cu o putere specifică de 15 V pe metru li
niar. Tensiunea de lucru = 36V. Pentru alimenta
rea dispozitivelor de încălzire se folosesc transfor
matoare „TS-2,5/0,5 380/36 V". Dispozitivul de re- 
glare automată a temperaturii va permite o și mai 
substanțială economisire de fonduri.



Adunarea festivă de la Moscova 
consacrată aniversării tratatului 

de prietenie, colaborare și asistență mutuală 
între R. P. Romînă și U. R. S. S.

MOSCOVA 1 (Coresponden
tul Agerpres, Al. Stark, trans
mite) : Vineri 1 februarie, în 
sala Teatrului din Kremlin, 
a avut loc adunarea festivă a 
reprezentanților oamenilor 
muncii din Moscova consacra
tă celei de-a 15-a aniversări a 
semnării tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între R. P. Romînă și 
U.R.S.S.

Adunarea a fost organizată 
de Comitetul orășenesc de 
partid Moscova, de Consiliul 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S., de Comitetul Central 
al Comsomolului, de Uniunea 
asociațiilor sovietice de prie
tenie și relații culturale cu ță
rile străine și Asociația de 
prietenie sovieto-romînă.

Sala este pavoazată cu dra
pelele de stat ale R.P.R. și 
U.R.S.S.; pe scenă se află un 
mare panou pe care în limbile 
romînă și rusă stă scris : 
iască în veci 
nezdruncinat și 
dintre popoarele 
romîn’'.

In prezidiul adunării festive 
au luat loc tovarășii N. Șver- 
nik, membru în Prezidiul Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
N. Firiubin, locțiitor al mini
strului afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Igor Medve
dev, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Consiliului

„Tră- 
prietenia de 

colaborarea 
sovietic și

de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
legături culturale cu -țările 
străine, Vasili Prohorov, secre
tar al C.C.S. din U.R.S.S., Liu
bov Valiasnaia, secretar al Co
mitetului Central al Comso
molului, oameni de știință și 
cultură, cunoscuți fruntași ai 
producției din capitala Uniunii 
Sovietice. In prezidiu se aflau, 
de asemenea, tovarășii Nico
lae Guină, ambasadorul R.P.R. 
în U.R.S.S., precum și membri 
ai delegației romîne care au 
participat la tratativele pentru 
încheierea și semnarea planu
lui de colaborare culturală și 
științifică între R.P.R. 
U.R.S.S. pe anul 1963.

Ședința festivă a fost des
chisă de tov. Vladimir Pavlov, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Moscova.

După intonarea imnurilor de 
stat ale R. P. Romîne și 
U.R.S.S., a luat cuvîntul Va
sili Konotop, prim secretar al 
Comitetului regional de partid 
pentru conducerea producției 
agricole Moscova, vicepre
ședinte al Consiliului dc con
ducere ai Asociației de priete
nie sovieto-romîne. Vorbitorul 
a făcut un scurt istoric ai rela
țiilor de prietenie sovieto-ro
mîne, menționînd că sub con
ducerea Partidului Muncito
resc Romîn, oamenii muncii 
din R.P. Romînă au obținut im
portante succese în construirea

Și

CONCERT IA SOFIA CONSACRAT MUZICII 
CONTEMPORANE ROMÎNE

SOFIA. După cum anunță a- 
genția B.T.A., în seara zilei 
de 31 ianuarie în sala „Bul
garia" a avut loc un concert 
consacrat creației muzicale 
contemporane romîne, dat de 
Orchestra simfonică din Sofia, 
sub conducerea dirijorului ro-

Greva generală
a profesorilor din Grecia

e ATENA. — De aproximativ 
două săptămîni continuă greva 
generală a profesorilor din școlile 
secundare din Grecia. In condițiile 
măsurilor represive luate de auto
rități, situația lor ar fi foarte grea 
fără sprijinul opiniei publice. După 
cum anunță ziarele, în fondurile 
de solidaritate cu profesorii gre
viști s-au și colectat sute de mii 
de drahme.

Aproape întreaga națiune spriji
nă pe profesori, se spune în de
clarația Comitetului executiv al 
Uniunii democrate de stînga 
(E.D.A.), deoarece ei luptă pentru 
țelurile poporului, pentru democra
tizarea învățămîntului, pentru 
dreptul Ia studii. Comitetul execu
tiv al E.D.A. se solidarizează cu 
lupta și revendicările profesorilor, 
chemînd organizațiile de partid să 
le acorde ajutor.

mîn Mireea Cristescu. Au fost 
interpretate divertisment pen
tru două clarinete și orchestră 
dc coarde de Dumitru Capoia- 
nu, Simfonietta de Ion Dumi
trescu și Concertul pentru 
flaut și orchestră de Ludovic 
Feldman. Publicul a aplaudat 
înalta măiestrie a lui Mireea 
Cristescu. La 31 ianuarie, la 
Casa Uniunii compozitorilor 
bulgari, compozitorii romini 
Alfred Mendelsohn, Anatol 
Vieru, Dumitru Capoianu și 
dirijorul Mireea Cristescu a- 
flați în Bulgaria, s-au întîlnit 
cu muzicieni bulgari, interpreți 
cunoscuți și reprezentanți ai 
presei din capitală.

socialismului. Vasili Konotop a 
subliniat în cuvîntarea sa că 
tratatul semnat acum 15 ani, 
tratat al adevăratei prietenii 
care contribuie la întărirea 
păcii, are o deosebită impor
tanță în viața ambelor noastre 
popoare.

Vorbitorul a citat numeroase 
exemple ale colaborării dintre 
țările noastre în diferite dome
nii ale vieții economice, poli
tice, culturale, artistice. în 
cuvîntul său el a arătat că oa
menii sovietici manifestă un 
viu interes pentru realizările 
obținute de Republica Popu
lară Romînă, îi primesc cu 
dragoste pe oaspeții veniți din 
Romînia prietenă și urmăresc 
cu mult interes filmele și căr
țile romînești ce apar în Uniu
nea Sovietică.

In numele oamenilor sovie
tici, Vasili Konotop a transmis 
un călduros salut poporului 
rcmîn și felicitări cu prilejul 
celei de-a 15-a aniversări a 
semnării tratatului de priete
nie, colaborare și asistență 
mutuală.

La adunarea festivă au mai 
luat cuvîntul cunoscutul șef 
de brigadă de constructori din 
Moscova, Ghenadie Masleni- 
kov, Clavdia Morozova, profe
soară la școala nr. 201 din 
Moscova, școală care se numă
ră printre membrii colectivi ai 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne, precum și cunoscuta 
actriță de cinema Roza Maka- 
gonova, membru al consiliului 
de conducere al Asociației. 
Vorbitorii au transmis urări de 
noi succese adresate poporului 
nostru și felicitări cu prilejul 
aniversării semnării tratatului.

A luat, de asemenea, cuvîn
tul ambasadorul R. P. Romine 
la Moscova, Nicolae Guină, 
care a vorbit despre însemnă
tatea tratatului semnat la 4 
februarie 1948 pentru dezvol
tarea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R. P. Romînă. Vorbitorul a 
subliniat că prietenia și cola
borarea cu Uniunea Sovietică 
este o cauză scumpă poporului 
nostru și constituie un instru
ment de pace și securitate in
ternațională.

în cinstea participanților la 
adunarea festivă a fost pre
zentat un concert la care și-au 
dat concursul cunoscuți artiști 
din capitala U.R.S.S.

I

Vizita lui Macmillan laROMA. La 1 februarie a sosit la Roma, într-o vizită oficială, primul ministru al Marii Britanii, Harold Macmillan. în cursul vizitei sale, Macmillan este însoțit de Heath, lordul Sigiliului privat și principalul negociator britanic la tratativele de la Bruxelles, precum și de subsecretarul de stat adjunct la Mi-

un mare fiual poporului mongol
5e împlinesc 70 de ani de la 

nașterea lui Suhe-Bator, 
erou național al poporului 

mongol, unul din întemeietorii 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Suhe-Bator s-a născut în
tr-o familie de arați săraci și a 
început să muncească de timpu
riu. El a învățat carte singur, 
deoarece pe vremea aceea în 
Mongolia nu existau școli.

Din anul 1912 Suhe-Bator a în
ceput să-și facă serviciul militar. 
El a cîștigat dragostea soldâților 
prin atitudinea să curajoasă, ho
tărîtă, dreaptă. Datorită curajului 
său, la Suhe i s-a adăugat po
recla de onoare „Bator” ceea ce 
înseamnă viteaz. Mai tîrziu, el 
se stabilește în localitatea Urga 
unde lucrează ca zețar într-o ti
pografie.

Influența Marii Revoluții din 
Octombrie a pătruns și în înde
părtata Mongolie. Mișcarea revo
luționară mongolă capătă avînt. 
Suhe-Bator își îmbogățea cuno
ștințele despre Revoluția din Oc
tombrie, studia neîncetat, tu 
1919, el a creat la Urga primul 
cerc revoluționar. Acest cerc a 
activat în condiții de adîncă ile
galitate. In 1921 a fost înființat 
Partidul Popular Revoluționar 
Mongol sub conducerea căruia 
oamenii muncii mongoli au înfăp
tuit revoluția populară.

Suhe-Bator a chemat poporul 
mongol la luptă înipotriva co
tropitorilor și a uneltelor lor din 
interiorul țării. Sub comanda 
neînfricatului patriot mongol, au 
început să se formeze detașamen
te de partizani. Cotropitorii tri
miteau puternice forțe represive 
împotriva detașamentelor de par
tizani. Dar acestea rezistau eroic. 
Rindurile lor creșteau neîncetat. 
Ele au reușit să se transforme 
într-o puternică armată revolu
ționară care a zdrobit pe duș
mani. In iulie 1921 trupele lui 
Suhe Bator au intrat în capitala

Mongoliei. Deasupra localității 
Urga flutura drapelul roșu. La II 
iulie s-a format guvernul popular 
revoluționar.

Odată cu victoria revoluției, 
în fața poporului mongol se des" 
chideau orizonturi noi. începea 
o muncă uriașă pentru reorgani
zarea țării, pentru lichidarea 
consecințelor unui îndelungat 
trecut de înapoiere cruntă.

în octombrie 1921 Suhe-Bator 
a plecat la Moscova unde s‘a 
întîlnit cu Lenin. La 5 noiembrie 
1921 el a semnat în numele gu
vernului mongol tratatul sovieto- 
mongol cu privire la stabilirea 
de relații de prietenie.

Reîntors în patrie el și-a dedi
cat toate forțele dezvoltării Mon
goliei, înfăptuirii aspirațiilor de 
progres și viață mai bună ale oa
menilor muncii mongoli. în fe
bruarie 1923 Suhe-Bator a fost 
asasinat de către dușmanii po
porului mongol. A murit în vîr 
stă de 30 de ani.

Cauza pentru care a luptat 
Suhe-Bator a triumfat in Mongo
lia, poporul mongol făurindu-și 
o viață cu adevărat nouă. Mon
golia a devenit o țară care se 
dezvoltă cu succes pe drumul so
cialismului, așa cum a visat-o 
Suhe-Bator și cei mai buni fii ai 
poporului mongol.
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TINERETULUI LUMII

Studenții Universității 
Prieteniei Popoarelor în vacanță
Pentru studenții Universității 

Prieteniei Popoarelor ..Pa
trice Lumumba" a început 

vacanța de iarnă.
Peste 300 de studenfi ai univer

sității vor petrece vacanța în ca
sele de odihnă din împrejurimile 
Moscovei, iar un mare grup va 
merge la Leningrad, unde va tace 
cunoștință cu istoria orașului-erou.

Studenții care rămîn în capitala 
Uniunii Sovietice vor avea posibi
litatea să frecventeze teatre și ci
nematografe, sa cunoască operele 
pictorilor sovietici din Sala Expo
ziției Centrale, să viziteze cele 
mai mari întreprinderi industriale 
ale Moscovei. Iubitorii de sport 
vor participa la întreceri sportive.

Impresii după o vizită prietenească
Delegația de tineret din 

Mali (organizația de ti
neret a partidului „Uniu

nea sudaneză"), înapoindu-se 
din călătoria întreprinsă prin 
Uniunea Sovietică, și-a expri
mat dorința de a-și împărtăși 
impresiile reprezentanților 
presei.

„Am văzut tot ce am dorit“, 
a declarat Ibrahim Guindo, șe
ful delegației. „Convorbirile 
sincere pe care le-am avut cu 
tinerii și tinerele sovietice 
ne-a ajutat să ne dăm seama 
de rolul și importanța tinere

tului sovietic în construcția 
comunismului" a adăugat el.

Ibrahim Guindo a declarat 
că experiența tineretului so
vietic poate fi folositoare pen
tru tineretul Republicii Mali.

Ibrahim Guindo a spus: 
„Ne-a interesat îndeosebi or
ganizarea învățămîntului în 
Uniunea Sovietică deoarece 
considerăm că sarcina noastră 
primordială este lichidarea a- 
nalfabetismului care ne-a ră
mas moștenire de la colonia
liști, a adăugat Ibrahim Gu
indo.

S tuația din Congo
LEOPOLDVILLE 1 (Ager

pres). — într-o analiză a si
tuației economice din Congo, 
agenția Associated Press arată 
că inflația și deficitele masive 
ale guvernului au provocat în 
cursul anului trecut sporirea 
cu peste 65 la sută a prețuri
lor la Leopoldville. Puterea de 
cumpărare a francului congo- 
lez a scăzut considerabil, 
oraș există o mare lipsă 
alimente, circa jumătate 
forța de muncă a Congoului 
nu este folosită, iar instalații 
industriale în valoare de mi
lioane de 
lizate din 
schimb.

Agenția 
subliniază 
deficit bugetar masiv, 
nul Adoula împovărează și mai 
mult bugetul cu noi cheltuieli.

In 
de 

din

dolari rămîn neuti- 
lipsa de piese de

Associated Press 
că, în ciuda unui 

guver-

LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres). — La 31 ianuarie a so-

Roma

Aniversarea istoricei 
bătălii de pe Volga

Aspect din Volgogradul de astăzi : Prospectul V, I. Lenin seara. 

„C a s a P a v 1 o v“

sit la Leopoldville o misiune 
americană condusă de subse
cretarul de stat al S.U.A._ Har
lan Cleveland. Din misiune fac 
parte experți politici, econo
mici și militari care urmează, 
potrivit informațiilor agenții
lor occidentale de presă, să 
examineze situația din Congo 
și modalitățile intensificării 
penetrației americane în acea
stă țară. Misiunea va rămîne 
în Congo timp de zece zile in 
cursul cărora va avea întreve
deri cu primul ministru Adou- 
la și cu alte persoane oficiale 
congoleze, precum și cu repre
zentanți ai autorităților O.N.U.

a P. 0. Francez

nisterul Afacerilor Externe, Hood.Citind surse autorizate britanice, agenția France Presșe relatează că, în timpul vizitei sale la Roma, Macmillan va avea o serie de întrevederi cu președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Fanfani, și cu ceilalți membri ai guvernului italian.Observatorii politici din capitala Angliei consideră că principalele probleme care vor sta în atenția celor doi oameni de stat vor fi : acordurile de la Nassau cu privire la crearea „forței nucleare multinaționale' a N.A.T.O., poziția celor două guverne la reluarea conferinței de la Geneva privind dezarmarea generală și totală, relațiile Est-Vest și, bineînțeles, problemele legate de Piața comună.Se știe că Fanfani s-a pronunțat net în favoarea creării forțelor nucleare multinaționale în cadrul N.A.T.O., dar, după cum reiese din relatările agențiilor de presă, prioritatea o vor avea discuțiile pe marginea ultimei reuniuni ministeriale a Pieței comune de la Bruxelles.Amintind ultima declarație a premierului italian Fanfani

în parlamentul italian, corespondentul din Roma al ziarului „Le Monde" scoate în evidență că acesta a fost categoric pentru sprijinirea poziției britanice. Fanfani, arată corespondentul, a declarat că Italia va continua să susțină aderarea Angliei la Piața comună, ori de cîte ori va avea posibilitatea. Atunci, amintește ziarul, el a lăsat limpede să se înțeleagă dezaprobarea sa față de poziția Franței, subliniind că „veto-ul de ultim moment poate duce la o înrăutățire care ar putea atrage după sine grave pericole pentru toți".Referindu-se la această problemă, agenția France Presse, arată că la Roma, Macmillan va încerca să lege din nou firele care au fost rupte la Bruxelles la 29 ianuarie, ca urmare a poziției Franței, și să strîngă legăturile cu guvernul italian, ca o contrapondere la tratatul franco — vest-german.Observatorii politici din capitala Angliei relevă că, ple- cînd la Roma, Macmillan mizează puternic pe temerile care se conturează ca urmare a întăririi axei Paris-Bonn, în cadrul celorlalte țări ale Pieții comune.

PARIS 1 (Agerpres). — Partidul Comunist Francez condamnă „tranzacția guvernului de Gaulle cu Franco. Scopul a- cestei tranzacții este încheierea cu călăul poporului spaniol a unui tratat similar cu cel ce a fost semnat cu revanșarzii de peste Rin" — se spune în declarația P. C. Francez, publicată în ziarul „L’Hu- manite".Prima etapă a acestei tranzacții o constituie elaborarea unui plan de represiuni împotriva democraților spanioli care și-au găsit un adăpost în Franța.Biroul Politic al P.C. Francez cheamă pe toți democrații francezi, pe toți oamenii cinstiți din Fnanța „să protesteze imediat împotriva încercării de a se da o lovitură democraților spanioli care trăiesc în Franța". Bărbații și femeile din Franța, indiferent de convingerile politice și credințe religioase, se subliniază în declarație, își vor manifesta solidaritatea cu patrioții spanioli care, apărînd libertatea poporului lor, au apărat în același timp securitatea Franței.

VOLGOGRAD (Agerpres). — „Casa Pavlov", o clădire cu trei etaje, vopsită în galben deschis, din Piața „Lenin" din Volgograd, este cunoscută a- cum întregii lumi ca simbol al ostașului sovietic neînfricat.La 27 septembrie 1942, a- tunci cînd hitleriștii se aflau în piață, un grup de ostași în frunte cu sergentul Pavlov l-a respins pe dușman din această casă. Dușmanul a deschis focul de artilerie și de aruncătoare de mine, a trimis la atac soldați înarmați cu automate. Patru ostași sovietici au rezistat la această groaznică presiune pînă le-au sosit întăriri, la 2 octombrie noaptea.Apărătorii au transformat „Casa Pavlov" într-un bastion. Ce nu au făcut dușmanii pentru a le infringe rezistența ! împușcăturile și bombardamentele nu conteneau zile întregi. Un perete al casei s-a prăbușit. Suflul exploziilor a luat acoperișul. Ostașii sovietici au săpat o trecere pe sub pămînt și . s-au ascuns în bazinul de benzină din fața casei.Focul a continuat 58 de zile și nopți și oamenii sovietici au rezistat. După 58 de zile gar- Pavlov" anizoana din „Casa pornit la ofensivă.Și iată ne aflăm cestei case, simbol ostășești nepieritoare. în fața casei se joacă copiii. Cine locuiește acum în „Casa Pavlov" ? Aici locuiește Elizaveta Afinoghenova, o femeie în vîrstă, în trecut muncitoare. Are doi fii, muncitori calificați, amîndoi căsătoriți, și trei nepoți. Locuiesc împreună într-o familie unită. Intrînd în locuință îți dai seama că aici domnește bunăstarea.Mult a suferit această femeie simplă în zilele întunecate din anul 1942. Soțul era pe front, rămăsese cu doi copii. Orașul era numai flăcări. Pămîntul se cutremura tot timpul de explozii. Ea săpa tranșee, vizita pe răniți la spital. I-a rămas adînc întipărită în minte clipa cînd răniții erau trimiși pe malul stîng al Volgăi, sub bombardamente continui și foc de artilerie.I-a fost oferită o „locuință" în „Casa Pavlov". Din casă nu rămăsese decît scheletul străpuns de schijele proiectilelor. Singură s-a apucat să construiască.„Mulțumesc Cerkasovei și brigăzii ei care ne-a ajutat", — spune Elizaveta Afinoghenova.

in fața a- al gloriei

Cerkasova este muncitoare la o creșă, soția unui ostaș de Pe front și mamă a doi copii. Ea i-a chemat pe vecinii săi și împreună cu ei a reconstruit „Casa Pavlov“. Această inițiativă a fost preluată atunci de întregul oraș. în uzine, fabrici și instituții au apărut mii de brigăzi „Cerkasova“.— Dar pe Pavlov, „stăpînul” casei îl cunoașteți ? o întrebăm pe Elizaveta Afinoghe- nova.— Cum să nu ! El a fost la noi de cîteva ori. L-am întîm- pinat de fiecare dată cu pîine și sare ca pe cel mai de cinste oaspete.Ne luăm rămas bun de la gazda ospitalieră și ne îndreptăm spre o altă locuință. Aici locuiește Semion Șavîrin, veteran al Războiului pentru A- părarea Patriei, care a străbătut drumul de la Volga pînă la Oder. Deși în vîrstă de 64 de ani, el nu vrea să se pensioneze.Șavîrin este specialist în panificație. E mîndru că și tatăl

sau, de la virsta de 14 am și pînă la sfîrșitui vieții, a fost muncitor brutar și el de asemenea și-a consacrat întreaga viață acestei munci. Fiica ginerele muncesc și ei la brica de pîine.Mica Olea, în vîrstă de ani, și Alioșa, care abia văța să meargă, ascultă drag poveștile bunicului.Unul dintre eroii bătăliei de pe Volga a scris pe peretele „Casei Pavlov" : „Te vom reconstrui, oraș natal!“.Și iată acest oraș a renăscut, s-a întins pe zeci de kilometri de-a lungul Volgăi, a devenit cu mult mai frumos decît înainte. „Casa Pavlov" cu trei e- taje, înconjurată de uriașe ansambluri arhitectonice, pare mică. Nu departe de ea se înalță ruinele morii nr. 4. Aici era statul major al unuia din batalioanele legendare ale diviziei a 13-a a generalului Ro- dimțev. Aceste ruine vor fi păstrate în veci ca un monument al celei mai mari bătălii din istoria omenirii.

Și 
fa-

cu

Chemarea locuitorilor
orașului Volgograd

VOLGOGRAD 1 (Agerpres). 
— Cetățenii din Volgograd au 
chemat pe locuitorii orașelor 
care au avut cel mai mult de 
suferit în anii celui de-al doi
lea război mondial „să-și ridice 
glasul în apărarea liniștii și 
păcii pe pămînt".

„Orașele noastre sînt legate 
printr-o mare prietenie — prie
tenie în numele păcii, se spune 
în apelul adresat locuitorilor 
din Varșovia, Ostrava, Coven
try, Le Havre, Dijon, Rotter
dam și Liege. Nu există în zi
lele noastre o datorie mai no
bilă decît participarea la lupta 
hotărîtă împotriva primejdiei 
unui război termonuclear, 
pentru dezarmare generală și 
totală. Fie ca nici unul din lo
cuitorii orașelor noastre să nu 
rămînă în afara luptei pentru 
pace. Războiul poate și trebuie 
să fie preîntâmpinat.

Locuitorii din Volgograd au 
adoptat acest apel la 1 februa
rie la adunarea consacrată îm
plinirii a 20 de ani de la zdro-

birea trupelor hitleriste pe 
Volga.

200 zile și nopți apărătorii 
Volgogradului au respins în 
mod eroic presiunea dușmanu
lui și l-au zdrobit. Totuși, în 
tâmpul luptelor, aici au pierit 
peste 40 000 de locuitori paș
nici, au fost distruse aproape 

. toate locuințele, 100 de uzine 
și fabrici.

Imediat însă după termina
rea luptelor, în oraș au început 
lucrările de refacere. Pe locul 
ruinelor și cenușii a fost înăl
țat un oraș modern. In prezent 
fondul de locuințe al Volgo
gradului este de două ori și ju
mătate mai mare decît cel 
dinainte de război.

„Pentru ca fericirea să fie 
trainică și veșnică, se subli
niază în apel, nu trebuie să se 
admită un nou război mondial, 
care în secolul nostru al armei 
termonucleare și rachetă ame
nință omenirea cu sacrificii și 
distrugeri incalculabile".
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• MOSCOVA. După cum s-a re

latat unui corespondent TASS, 
Ministerul Flotei maritime 
U.R.S.S., Nikolai Kudriavfev, 
laborator științific principal al In
stitutului de cercetări științifice arc
tic și antarctic, a sosit în portul 
chilian Punta Arenas. împreună cu 
specialiștii americani, el va pleca 
în apele Antarcticei pentru efec
tuarea unui complex de cercetări 
oceanografice pe nava americană 
„Eltenis".. Potrivit acordului din
tre Comitetele naționale pentru 
cercetări antarctice ale U.R.S.S. și 
S.U.A., cu privire la schimbul de 
oameni de știință, specialistul 
merican Gay Francescini va 
feciua observații științifice pe bor
dul navei sovietice „Obi".
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• NEW YORK. La 31 ianua
rie membre ale organizației 
„Femei, luptați pentru pace" 
au vizitat Reprezentanța 

“U.R.S.S. la O.N.U. Ele au fost 
primite de reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., 
N. T. Fedorenko, și de 
S. K. Țarapkin, reprezentantul 
UJl.S.S. în Comitetul celor 18 
țări pentru dezarmare, care se 
află in prezent Ia New York. A 
avut loc o convorbire priete
nească in cursul căreia repre
zentanții sovietici au vorbit 
despre desfășurarea tratative
lor în problema interzicerii 
experiențelor nucleare, care au 
loc în prezent între U.R.S.S., 
S.U.A. și Anglia.

• MOSCOVA'. Vasul expedijio- 
nar sovietic „Estonia", care se 
înapoiază din Antarctica, a ajuns 
la Capetown. Pe bordul navei se 
află participanții la cea de-a 7-a 
expedifie antarctică sovietică. In 
îndepărtata Antarctidă și-a < în- 

'ceput deja luctul cea de-a 8-a ex
pedifie antarctică sovietică. In a- 
fară de aceasta, la stația Novola- 
zarevskaia, în timpul verii ani 
tarctice, au rămas 36 de partici- 
panfi la cea de-a 7-a expedifie 
în frunte cu cunoscutul 
polar Alexandr Dralkin.

cercetător

1 februa. 
s-a întîl-

laun a declarat că primul ministru 
Macmillan, trebuie să accepte ,,a- 
cest nou și chibzuit compromis 
pentru a se pune capăt pentru tot
deauna situației periculoase" din 
Berlinul occidental. Răspunzind la 
această cerere, primul ministru 
Macmillan a spus că guvernul său 
nu intenționează să respingă nea
părat ideea prezenței O.N.U. în 
Berlinul occidental. El a condițio- 

. nat însă orice soluționare a pro
blemei Berlinului occidental de 
prezența trupelor puterilor occi
dentale, de accesul liber și de po
sibilitatea pentru Berlinul occiden
tal de a-și alege modul său de 
viață.

au apărut speranțe pe deplin 
justificate, că pentru rezol
varea problemelor internațio
nale litigioase se poate re
nunța la război și se poate re
curge la aplanarea contradic
țiilor pe cale pașnică.

In cursul-anului trecut, a 
spus U. K. Kekkonen în con
tinuare, relațiile Finlandei cu 
statele străine au continuat să 
se dezvolte în mod favorabil. 
Politica de neutralitate, pro
movată de Finlanda, s-a 
bucurat de înțelegere din par
tea altor state.

tul încheiat de Adenauer, șeful guvernului de la Bonn, și 
de Gaulle, președintele Fran
ței.

în declarație se subliniază 
că guvernul R. D. Germane 
intenționează să promoveze și 
pe viitor politica de pace și se 
pronunță pentru tratative în
tre cele două state germane.

MOSCOVA. — La 
rie, Nikita Hrușciov 
nit Ia Kremlin cu Antonin No
votny, care se află în drum 
spre patrie după vizita făcută 
in Indonezia, Cambodgia, R. D. 
Vietnam și Birmania.

în timpul întrevederii a a- 
vut loc un schimb de păreri 
asupra problemelor prezentînd 
interes pentru- ambele părți. 
Convorbirea a decurs într-o 
atmosferă de prietenie frățeas
că și cordialitate; de unitate 
deplină a părerilor în toate 
problemele discutate.

LONDRA. — In Camera Comu
nelor laburistul Frank 'Allaun, 
membru al parlamentului, a adre
sat guvernului chemarea de a da 
un răspuns pozitiv la propunerea 

. prezentată de șeful - guvernului so- 
. vietic, N. 8. Hrușciov, cu privire 
Ia înlocuirea trupelor, de ocupație 
ale țărilor N.A.T.O. în Berlinul oc
cidental,'prin trupe sub drapelul 
Organizației Națiunilor Unite. AI-

DJAKARTA. — La 31 ia
nuarie cosmonautul sovietic 
Andrian Nikolaev s-a reîntors 
la Djakarta după călătoria fă
cută prin Indonezia. în aceea
și zi el a făcut o vizită minis
trului prim Djuanda. In seara 
aceleiași zile, președintele In
doneziei Sukarno, a oferit o 
recepție în cinstea cosmonau
tului sovietic.

• TUNIS.. — în. portul Tunis a 
acostat o navă sovietică care a 
adus, un, transport’de pături oferite 
in dar de Crucea Roșie sovietică 
populației din regiunile sudice , ale 
tării care a avut de suferit din 
pricina inundațiilor. Primind-«cest 
dar din partea Crucii Roșii sovie
tice un reprezentant al Semilunii 
Roșii tunisiene a mulțumit din par
tea sinistraților pentru ajutorul 
prietenesc al oamenilor sovietici.

ZOMBA. — La 1 februarie 
a fost numit oficial in funcția 
de prim-ministru al guvernu
lui Nyassalandului, Hastings 
Banda, lider al Partidului 
Congresul Malawi. Crearea 
guvernului în frunte cu II. 
Banda, marchează acordarea 
autonomiei teritoriului Nyas- 
saland, prim pas pe calea do- 
bîndirii deplinei independențe.

comunicațiilor al Republicii Arabe 
Siria. Cei doi oameni de stat au 
conferit în problemele colaborării 
economice și tehnice dintre Uniu
nea Sovietică și Republica Arabă 
Siria. Colaborarea se înfăptuiește 
în conformitate cu acordurile în
cheiate în 1957 și 1959. Uniunea 
Sovietică acordă Siriei ajutor la 
construirea liniei de cale ferată Ka- 
mîșlî—Latakia (770 km). Fabrica 
de îngrășăminte azotoase cu o ca
pacitate anuală de 110 000 tone, 
care se construiește tot cu ajutorul 
U.R.S.S. va permite să se satis
facă în întregime cerințele țării în 
ce privește aceste îngrășăminte. 
Geologii sovietici, împreună cu 
specialiștii sirieni întocmesc o har
tă geologică a Siriei. Ajutorul so
vietic se extinde și asupra altor 
domenii ale economiei siriene.

i HELSINKI 1 (Agerpres). — 
La 31 ianuarie s-a inehis se

siunea parlamentului finlan
dez pe anul 1962. Inchizind se
siunea, U. K. Kekkonen, pre
ședintele Finlandei, a subliniat 
că după alegerile parlamenta
re, care s-au ținut înainte de 
termen, situația politică inter
nă s-a imbunătățit.

Referindu-se la situația in
ternațională, președintele Fin
landei a subliniat că după cri
za din toamna anului trecut
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BERLIN 1 (Agerpres). — Da 
Berlin a fost dată publicității 
o declarație a guvernului Re
publicii Democrate Germane 
în legătură cu Tratatul vest- 
germono-francez — anunță 
A.D.N.

Guvernul Republicii Demo
crate Germane, se arată în de
clarație, își exprimă în fața 
națiunii germane și a tuturor 
popoarelor îngrijorarea pro
fundă în' legătură cu peri
colul pe ,care-l prezintă pac-

• SANAA. Forțele republi
cane yemenite au respins la 
frontiera de răsărit o nouă în
cercare a unor detașamente 
străine de a se infiltra pe teri
toriul Republicii Arabe Ye
men. Postul de radio Sanaa 
precizează că detașamentele 
străine au încercat să pătrun
dă sub acoperirea a două care 
blindate de fabricație engleză.

MOSCOVA, ta 31 ianuarie S. 
Șkacikov, președintele. Comitetu
lui- de Stat pentru Relațiile ’ Eco
nomice Externe de pe lingă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S. l-a 
primit pe Subhi Kahhale, ministrul

. , - . i - > . . -

COLOMBO. — Conflictul dintre 
Statele Unite și Ceylon, intervenit 
ca urmare a unei măsuri întreprin
se de guvernul ceylonez de a na
ționaliza cîteva întreprinderi apar- 
ținînd companiilor americane „Cal- 
tex“ și „Esso”, 'anunță agenția 
U.P.I., a intrat într-o etapă hotă- 
rîtoare. „Statele Unite, relevă 
agenția citată, așteaptă pînă Ia 2 
februarie răspunsul Ceylonului 
înainte de a anunța în mod ofi
cial sistarea ajutorului S.U.A. a- 
cordat acestei țări. Dacă Ceylonul 
nu va aviza S.U.A. pînă la această 
dată că va plăti despăgubiri celor 
două societăți americane, atunci 
ajutorul ii va fi sistat".


