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Recent s-a dat In folosință noul laborator de izotopi și radio 
chimie al catedrei de chlmie-fizică de la Facultatea de Chi
mie a Universității „C. I. Parhon" utilat cu aporataj științific 
modern. In fotografie: utemistele Angela Moisin și Maria Roma- 
nescu studente in anul V efectuind practica de laborator.
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La școala de meserii
In luna noiembrie 

a anului 1957 cînd 
și-a deschis porțile 
Școala de meserii din 
orașul Curtea de Ar
geș cursurile celor 
două secții, timplărie 
mobilă și croitorie, 
erau frecventate de 
un număr mic de 
elevi; circa 60.

Astăzi școala are un 
număr de 230 elevi, 
fii și fiice ai oameni- 
nilor muncii care au 
venit aici să cu
noască tainele me
seriei. De curind, în 
cadrul școlii a luat 
ființă încă o secție—

secția de covoare, con
dusă de profesoara 
Maria Rasteanu, unde 
elevele au învățat de 
pe acum să execute 
cu multă îndeminare 
covoare cu motive na
ționale și cu specific 
local de o deosebită 
frumusețe. Elevii șco
lii de meseri își însu
șesc in prezent cu 
perseverență alături 
de materiile de cultu
ră generală și tainele 
meseriei alese pe care 
se străduiesc s-o apli
ce cît mai 
practică.

O calificare înaltă 
nu se poate obține 
firi /coală. Așa a 
gindit la rindul său 
elevul Petroiu Ste- 
lian, care acum este 
in anul 111, elevele 
Medie? Elena, Vinti- 
li Maria din anul II 
și Barbu Pascu din 
anul I, care se situea
ză printre fruntașii la 
îmâțătură și munca 
practică, fi mulți alți 
tineri.

Excursie
Tineri colectiviști 

in vizită pe Șantierul 
Naval Oltenița

corect in
IONESCU 
NICOLAE 
muncitor

Utemistul și-a făcut datoria
Trecuse de mult de miezul 

Muncitorii din schim- 
noapte de la linia mi- 
de 
de
cu

nopții, 
bul de 
ni mala 
Uzinei 
lucrau

sodă calcinata a 
sodă nr. 2-Govore, 
intensitate. Soda

0 discuție spontană și • ••

citeva socoteli gospodărești

le-am

După exemplul comuniștilor au 
pornit și tinerii, pe această temă 
a economiilor, o sumă de acțiuni 
ba chiar și întreceri individuale.

— Stați măi băieți, intervine 
Ia un moment dat un tinerel bru
net cu ochi lucitori. Să ne gîn- 
dim o leacă mai serios. Acțiunea 
pentru realizarea de cît mai mul
te economii este o preocupare 
permanentă a noastră. Noi știm. 
Dar asta de la Ploești „Nici un 
leu risipit, fiecare leu fructificat" 
ne îndeamnă să dăm atenție lu
crurilor mărunte care la prima

20.000 lei. Oare credeți că timpii 
de lucru pe mașină nu se pot 
reduce și mai mult ? Prin ce ? 
Prin organizarea mai bună a lo
cului de muncă, prin folosirea 
la maximum a celor 8 ore de lu
cru, printr-o continuă perfecțio
nare a calificării și cîte alte căi.

Cele spuse de Acichian au a- 
vut darul să deslege glasurile 
celorlalți. Era de față și tinărul 
inovator Bratu Ion. responsabi
lul altei brigăzi de tineret. El a 
spus că anul trecut a făcut eco
nomii

calcinată curge* prin gura de 
descărcare « balanței automa
te. La un moment dat, insă, 
unul din muncitori semnală 
o defecțiune la pompele pen
tru evacuarea șlamului, defec
țiune ce amenința oprirea 
întregului proces de pro
ducție. ~ 
ei era 
venție urgentă 
ția electrică de forță a pom
pelor. Intervenția trebuia fă
cută, însă, fără a se decupla 
instalația de forță, situată în
tr-un bazin cu apă fierbinte la 
circa 80—90®C. și cu vapori 
de amoniac.

Electricianul de tură, ute- 
mistui Roman Paul a cerut 
maistrului său să-i acorde lui 
încrederea de a face reparația 
respectivă fără a decupla in
stalația de forță. Ajuta! de 
echipa de reparații a tînărului 
Mihăilescu Gheorghe și de 
candidatul de partid Vasile 
Săvulescu, tînărul Roman 
Paul, echipat in costum de 
protecție, a reușit ca numai 
in citeva minute să repare 
defecțiunea și să pornească 
d:n nou pompele de șlam.

ION PATRAȘCU

de
Pentru înlăturarea 
necesară o inter- 

la instala-

sur-

luptei 
multe

Alaltăieri a apărut în ziarul 
nostru o chemare care reprezin
tă de fapt inițiativa tinerilor de 
la Uzinele „1 Mai“ Ploești, pen
tru dezvoltarea spiritului gospo
dăresc al tineretului. Ce impre
sie a lăsat această chemare în- 
tr una din uzinele Capitalei ? Să 
luăm la întîmplare Uzinele „V. 
Roaită". Iată-ne printre tinerii 
sectorului V — montaj agricol — 
de la Uzinele „Vasile Roaită". 
încercînd să descoperim ecoul 
stîrnit de chemarea tinerilor de 
la „1 Mai" Ploești. Cînd 
mărturisit scopul vizi
tei n au rămas 
prinși deloc.

Problema 
pentru cît mai
economii nu e un lu
cru nou pentru tinerii 
din uzina noastră, ne intîmpină 
chiar secretarul comitetului 
U.T.M., tov. Iorgu Grigore. în 
acest an ne-am angajat 
economii în valoare de 
lei.

Cum ? N-a fost greu 
în jurul meu erau 
băieți, toți unul și unul. Cu car
tea lor de vizită făcusem cunoș
tință cînd pășisem în sector. în
căperi curate, piesele frumos o- 
rînduite (aici se prelucrează și 
se montează piesele mașinilor u- 
niversale de semănat cereale) și 
o mulțime de lozinci 
cu conținut concret în care se 
vorbea tocmai despre dezvoltarea 
spiritului gospodăresc atît al ti
nerilor cît și al vîrstnicilor. Tîl- 
cul acestora stă de fapt în în
drumările Plenarei C.C. al P.M.R. 
din decembrie 1959. Imediat, or
ganizația de partid din sector— 
ca și celelalte organizații din toate 
sectoarele uzinei — a inițiat o 

acțiuni gospodărești.

„Nici un leu irosit, 
fiecare leu fructificat44

să dăm
500.000

să aflu, 
cîțiva

și grafice

vedere par neînsemnate ca va
loare bănească. Și noi n-am prea 
făcut asta. N-au prea făcut-o nici 
alții. Or tocmai aici bate chema
rea lor ; să strîngem sumele 
mici de peste tot acolo unde sînt 
și să adunăm economii mari.

Intervenția lăcătușului Acichian 
Nicolae, secretarul organizației 
de bază U.T.M., din sector, res
ponsabilul unei brigăzi de tine
ret, a avut darul să curme dis
cuția de pe făgașul pe care fuse
se pornită : adică de a arăta ce 
au făcut ei pînă acum.

— Ce vom face de aci înainte, 
întărit el.
Cîteva minute n-a mai vorbit

nimeni. Au tăcut toți, 
urmă tot Acichian a 
care a spart tăcerea :

— Hai să vă dau un 
Noi, cei din brigada mea, ne-ain 
angajat că vom reduce timpii de 
lucru pe mașină, adică la o se
mănătoare, cu 30 de minute. 
Asta ar însemna pe an economii de

a

Pînă la 
fost cel

Tinerii de la Combinatul me
talurgic „Reșița" se află 
mereu în fruntea luptei pen
tru îndeplinirea și depășirea 
planului, lată în fotografie 
p? oțelarul fruntaș Stengel 
Gheorghe cu echipa sa care 
în anul 1959 a avut însemna

te depășiri de plan.

Situația reparațiilor 
la tractoare 

și mașini agricole
Repararea tractoarelor și ma

șinilor agricole se află în această 
perioada în centrul atenției 
S.M.T.-urilor. In regiunile Con
stanța și Băi a Mare, revizia 
repararea utilajului prevăzut 
fost efectuate în proporție 
peste 80 la sută. In medie, 
țară au fost pregătite pentru 
cru peste 66 la sută din traci

150.000 lei în plus

exemplu.

Activitatea posturilor utemiste de control este permanent în 
atenția comitetului U.T.M. al uzinelor „Gheorghi Dimitrov" Arad, 
lată-i pe responsabilii posturilor utemiste de control din uzină 
discutind la comitetul U.T.M. despre întrecerea dintre cele mai 

bune gazete ale P.U.C.
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ix urma aplicării celor 
două inovații ale sale, 
de 57.000 lei.

— Anul acesta voi 
face și mai multe ino
vații. Nici nu mă gîn- 
desc să nu dublez su
ma de anul trecut. 
Deja m-am și gîndit la 

vreau să propun să inlo- 
partea ștanțată de la ma-

una : 
cuim 
neta de reglaj, cu material tras. 
Cu asta evităm 4 găuri, 4 șuru
buri, reducem consumul de ma
terial și reducem manopera de 
ștanțare. Nu știu cîți lei vor fi 
economisiți, dar sper la o sumă 
frumușică...

Acolo în mijlocul halei de 
montaj, lingă mașini, convorbirea 
a ținut aproape un ceas. S-au 
descoperit pe loc și alte rezerve 
interne. Și-au îndreptat tinerii 
atenția și spre lucrurile mai mici. 
Așa spre exemplu, la fiecare lanț 
de la semănătoare se arunca cîte 
o za atunci cînd aceste lanțuri 
se sudau. Ei au propus s-o sude
ze. Se pot economisi astfel pe an, 
numai de la această za. 4.000 de 
lei. Tinerii Pîrvu Emilian, Radu
lescu Ion. Cristea Gh., toți res
ponsabili de brigăzi, au avut și 
ei de făcut cîteva propuneri. In
teresantă pare a fi cea a secre
tarului comitetului U.T.M.

— Noi ne străduim să introdu-

VASILE CABULEA

(Continuare în pag. 3-a)

și 
au 
de. 
pe 
lu

cru peste 66 la sută din tractoa
rele planificate în producție în 
aezastă primăvară, precum și un 
mare număr de mașini agricole. 

Direcția generală S.M.T. din 
Ministerul Agriculturii apreciază 
că rezultatele puteau fi mai 
mari, avînd în vedere condițiile 
de lucru îmbunătățite existente 
în actuala perioada de reparații, 
în regiunile Bacău, Craiova și 
Iași, volumul reparațiilor exe
cutate este sub posibilități. In 
S.M.T.-urile din aceste regiuni 
planul nu a fost realizat decît în 
proporție de 40-50 la sută, ceea 
ce se răsfrînge negativ asupra 
îndeplinirii sarcinilor ce revin ca 
urinare a cererilor unităților coo
peratiste.

Este nocesar să se ia măsuri 
pentru impulsionarea lucrărilor, 
acolo unde acestea sînt rămase 
în urmă.

Trebuie de asemenea să se 
a:orde o atenție crescftidă cali
tății reparațiilor, în scopul asi
gurării unei funcționări nrintre- 
runte a tractoarelor pe tot timpul 

ir agricole.

Prln luna februarie a anului 
trecut, la Fălciu, raionul Mur- 
geni s-a ținut o adunare popu
lară. Cu acest prilej, cetățenii au 
luat hotărîrea să construiască 
prin contribuție voluntară și în 
localitatea lor un cămin cultural. 
La chemarea organizației de 
partid, tinerii au hotărît ca, 
organizați în brigăzi de mun
că patriotică, să efectueze cea 
mai mare parte a lucrărilor ne
calificate. Urma să se înceapă 
lucrul. Tinerii artiști amatori se 
și vedeau repetînd la căminul lor 
nou, iar cetățenii de abia aștep
tau să umple sala de spectacole, 
să se strîngă în preajma apara
tului de radio, în fața televizo
rului...

Pină aici toate bune. Dar să 
vedem cum au evoluat lucrurile ? 
Cum s-a împlinit hotărîrea cetă
țenilor ? Regretăm dar trebuie 
să spunem că pînă în prezent 
nu s-a mișcat pentru noul cămin 
nici o cărămidă, nu s-a săpat 
nici o lopată de pămînt. Toate 
planurile „entuziaste* au rămas 
de domeniul trecutului. De ce ? 
Pentru simplul motiv câ mai e- 
xistă încă oameni care tratează 
asemenea inițiative cu o nepă
sare condamnabilă.

Dar mai bine să 
toria*, să urmărim 
ciunilor sau... nepăsării unora.

Documentele adunării populare 
au fost in inîaîe comitetului exe
cutiv al sfatului popular raional. 
Trebuia aprobată construcția. 
Aici insă acest document s-a »n- 
tjlnit ca— nedorta birocrație.

relatăm „is- 
lanțul slăbi

De curind, în urma sarcinilor 
reeșite din planul Biroului C.C, 
al U.T.M. privind munca la sate 
in perioada de iarnă. Comitetul 
raional U .T .M .-Oltenița a tuat, 
printre alte măsuri și inițiativa 
organizării unor excursii cu 
prilejul cărora tinerii țărani 
muncitori să-și cunoască raionul 
în care muncesc și trăiesc. Pri
ma excursie de acest fel s-ff or
ganizat la Șantierul Naval Olte
nița

...Cele două autobuse în care 
se aflau tineri colectiviști din co
munele Budești, Șoldanu, Valea 
Roșie și Chirnogi s-au oprit în 
fața porții Șantierului Naval.

Urarea de bun venit la intra
rea în șantier le-a adresat-o ti
nerilor, secretarul comitetului 
U.T.M., tovarășul Ion Linder. 
Apoi, însoțiți de secretarul co
mitetului U.T.M. și de comu
nistul Constantin Teodorescu, 
responsabilul unei brigăzi de ti
neret, oaspeții împărțiți în două 
grupe mari ou vizitat find pe 
find secțiile șantierului naval.

Este greu de redat în cuvinte 
interesul manifestat de tinerii co- 
lectiviști — care vizitau acum 
pentru prima oară o asemenea 
întreprindere, care-i vedeau pen
tru prima oară pe muncitori la 
locul lor de muncă, făurind cu 
pricepere și hărnicie vasele care 
străbat apele noastre.

Iată-i ! Tineri de vîrsta lor : 
Sofia Asan, o fetișcană subțirică 
și îndemînatică care cunoaște 
bine mașina de găurit la care lu
crează ; Ștefan Rădulescu, lăcă
tuș, care conduce o brigadă de 
tineri la fel de harnici ca și el ; 
Marin Baltoș, strungar, fruntaș 
in producție și alții, sudori, me
canici, tîmplari — vîrstnici și 
tineri — care-și unesc eforturile, 
aducindu-și contribuția începînd 
de la cele mai mici piese și pînă 
la asamblarea lor, realizînd com
plicatele mecanisme și interioa
re, siluetele elegante ale șalu
pelor, remorcherelor, motonave
lor, care iau apoi drumul apelor 
transportind călători și mărfuri.

Primirea caldă cu care au fost 
îniîmpinați de tinerii și vîrstni- 
cii din secțiile șantierului i-a fă
cut pe tinerii colectiviști să se 
simtă în largul lor, să pună ne
numărate întrebări privind acti
vitatea în producție a tinerilor 
muncitori, le-a dat prilejul să cu
noască viața nouă a muncitorilor 
creată de partid în anii puterii 
populare.

lată-i, pe șantier... „Aici 
este secția trasaj unde se șablo- 
nează și se schițează părți ale 
corpului-vas, iar de aici și pînă 
la cala de montaj, unde se mon
tează piesele, mai avem destule 
de văzut, le spune tovarășul Ion 
Linder. Secretarul organizației 
U.TAI. de la timplărie, Ion Stan, 
Baltoș Nicolae, responsabilul bri
găzii de producție de la sudură 
autogenă și alții au explicat ti
nerilor colectiviști cum muncesc 
ei în producție, metodele care le 
folosesc și ce inițiative aplică în 
procesul tehnologic.

Vizita tinerilor colectiviști s-a 
încheiat cu reuniunea organizată 
de tinerii muncitori ai șantierului 
in sala de festivități. La progra
mul artistic și-a dat concursul 
brigada artistică de agitație „Du
nărea11 care a prezentat un pro
gram intitulat „La șezătoare cu 
țăranii colectiviști**.

La întoarcere, tinerii colecti
viști s-au hotărît să povestească 
tuturor celor care n-au fost în 
această minunată excursie, fru
moasele clipe trăite alături de 
tinerii muncitori de la Șantierul 
Naval Oltenița, impresiile de 
neuitat.

D. DAN
------•------

Informație
Miercuri 13 ianuarie a.c., vice

președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mîne Emil Bodrrăraș a primit în 
audiență pe ministrul Italiei la 
București, Alberto Paveri Fon- 
tana.

Locuitorii Fălciului hotărîseră 
să-și fază un cămin cultural pe 
măsura posibilităților și a nevoi
lor lor. O sală de spectacole cu 
300 de locuri, bibliotecă, sală de 
șah, o mică sală de repetiții, 
un birou. Întreaga construcție 
urma să fie ridicată din resurse 
locale. Oamenii o vedeau fru
moasă, încăpătoare, trainică și 
nici prea costisitoare : 180.000
lei. Cei din Fălciu judecaseră, 
cumpăniseră bine lucrurile. 
Treaba fusese concepută cu mult 
spirit gospodăresc. Prin munca 
voluntară a tineretului urma să 
se reducă cheltuielile la aproape 
jumătate. Un lucru deci și mai 
bun. Ce s-a întîmplat însă la 
sfatul popular raional ?

După ce documentele de care 
am vorbit au fost uitate timp de 
aproape 7 luni prin diverse ser
tare, la Fălciu a venit de la sfa
tul popular raional o adresă : 
„Comun i trebuie să aibă o sală 
de spectacole cu 500 de locuri, 
nu cu 390". Trebuie spus că pen
tru căminul proiectat de cetățeni 
inițial cu o sală de spec
tacole de 300 de locuri exis
tau proiecte tip. In schimb pen
tru un cămin cu o sală de spec, 
tacoîe de 500 de locuri lipseau 
proiectele. Trebuia deci corn ri
dat un proiect nou. Aceasta în
semni — așa cum s-a dovedit — 
o serioasă pierder-e de timp 
și o și mai serioasă spo
rire a cheltuielilor de construe, 
ție. Apoi nefolosind materialele 
din resurse iocJe care erau la 
indemina oamenilor și intrebuin- 
țind la ridicarea căminului cără
midă. ciment, nisip, balast, ma
teriale care nu se găseau prin 
apropierea Fălciului și urma să 
fie aduse cu mare greutate de 
la mari depărtări. urmau să ri
dice prețul de cost al construcției 
cu încă circa 150.000 lei. 
toate cererile 
din Fălciu de 
ridice căminul 
puseră inițial, 
însă nici un ecou Aceste glasuri 
se izbeau de niște urechi tari, și 
ce-i mai grav, de niște oameni 
cu judecăți ambițioase care vo
iau cu tot dinadinsul să risi
pească 150.000 de lei în plus.

Desen de: AD. DRAGOMIRESCU

Aurel BaranqaMotto : „Uniunea Sovietică 
se întind2 pe a șasea parte a 
pămîntului și pe o bucată de 
cer. Hotarele ei sînt : la Nord 
Oceanul înghețat, la 
rile nisipoase, iar 
Soarele".

(Dintr-un poem

Sud ță- 
la Zenit

inedit)

Sînt încredințat că a existat întotdeauna 
un ajun. A fost un timp, un ajun, cînd ome 
nirea trăia aparent in conformitate cu ve
chile sale obiceiuri : bărbații plecau la 
muncă, iar femeile rămîneau acasă să țea- 
să și să îngrijească de copii. Orele se 
scurgeau docile și nici un fir din nisipul 
clepsidrei nu vestea aproprierea vreunor 
evenimente epocale, sau măcar neobiș
nuite. Apoi venea noaptea, oamenii se 
culcau in paturile lor, liniștiți și impâcați. 
încredințați că zorile nu le vor aduce ni 
mic ce ar putea să modifice orariul deprin
derilor lor. Dar în aceeași noapte, undeva, 
într-un colț al planetei, o minte neastîmpă- 
rată schimba, în aceeași clipă de liniște 
aparentă, mersul umanității. A fost un ajun 
cînd omenirea dormea, dar undeva, cineva 
descoperea praful de pușcă. A fast un ajun 

pparentq || c noapte în țarg

lnîre 15 iuiarie ți 15 februarie. Uniunea Sovietici ra începe 
in regiunea Oceanului Pacific experiențe cu rachete puternice 
pentru explorarea Cosmosului.

La 
repetate ale celor 
a li se aproba să 
așa cum îl conce
rn! s-a mai auzit

C. SLAVIC

(Continuare în pag. 3-a)
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Consfătuirea 
tehnico-ș iințificâ 
asupra mașinilor 

electronice de calcul

oamenii dormeau impâcați cu destinele 
lor cotidiene și fam: ere, dar in aceeași 
clipă, dintr-un port, caravele'e lui Christo- 
for Columb plecau sâ descopere, cu tocte 
pînzele întinse, o lume nouă. N-am să u t 
niciodată cuvintele Isabe'ei de Cest’ c 
adresate marinarilor cutezători, înaintea ri
dicării. ancorei : „Plecați și chiar 
colo unde vă duceți nu-i decît 
pentru curajul vostru, cerul va 
pămîntuJ".

A fost un ajun cînd întreaga 
trăia sub zodia îndeletnicirilor 
ceas, dar o minte răscolitoare descoperea 
universul mirific și secret al atomului, acea
stă energie ce va modifica într-o zi cosmo
sul, integrindu-l pe om unui destin de o 
măreție nebănuită, navigator și cuceritor, 
cu pasul lui, al galaxiilor.

Trăiesc necontenit cu sentimentul că sîn- 
tem în ajun, că mă voi trezi mîine dimi
neață cu vestea supunerii concrete a astre- 
lor, cu știrea aterizării primilor astronauți 
în Marte, cu ultima telegramă care va 
gnunjq explorarea Inelului Iul Saturn* jl am

dacă c- 
neantul. 
inventa

omenire 
de fiecare

certitudinea că nu vehiculez utopii cînd, 
mai febrilă și mai intr-aripată decît fante- 
z'a fără limită a poeților, undeva, în pro- 
fu-da lor contemplație, 
cel mai frumos poem al 
savanți sovietici.

Primele zile ale anului
șt -ea lansării apropiate a unor sateliți grei» 
expresie pentru mine misterioasă, dar con- 
ținind, fără îndoială, surpriza miraculoasă 
a unor noi și fermecătoare cuceriri. Vor 
izbucni curind spre înălțimi bolizi pașnici, 
-escgeri cosmici spre planetele sistemului 
solar, cum anunță atît de poetic ultimul 
Comunicat al poeților-savanți sovietici.

Sintem in ajunul unor izbinzi pe care 
mintea omenească cea mai fertilă nu le-ar 
fi bănuit vreodată, dind omului de pretu
tindeni un sentiment de legitimă grandoare, 
de îndrituită încredere în destinul sau.

Peste citeva săptămîni vor izbucni spre 
înălțimi sateliți grei sovietici, mesageri ai 
păcii și ai măreției omului, vestindu-ne tu
turora că ne aflăm în ajun, în ajunul unei 
ere de o grandoare fără egal, demnă nu
mai de epoca glorioasă pe care o trăim, 
epoca victoriilor comuniste*

lucreczâ, scriind 
timpului* poeții-

au debutat cu

Miercuri au început, in aula 
Academiei R. P. Romîne, lucră
rile Consfătuirii tehnico-științi- 
fice asupra mașinilor electronice 
de calcul.

Cuvintul de deschidere a fost 
răstit de acad. Grigore Moisil.

După cuvintările de salut ros- 
tite in numele Universității 
„C. I. Parhon", Institutului poli
tehnic și Academiei Militare 
Tehnice, consfătuirea a fost sa
lutată de oaspeții străini : N. V. 
Korolkov (U.R.S.S.), \V. Kam
merer (R. D. Germană) și L. Ac- 
zel (R. P. Ungară).

în continuare au fost prezen
tate referatele : Cercetările mate
matice din țară in domeniul teo
riei și aplicării mașinilor de cal
cul — acad. Grigore Moisil; 
Activitatea Institutului de calcul 
al Academiei R. P. Romîne — 
prof. Ti beri u Popovici, membru 
corespondent; Realizările dm 
țară în domeniul mașinilor elec
tronice de calcul numerice — 
ing. V. Toma ; Realizările din 
țară în domeniul mașinilor elec
tronice de calcul analogice — 
ing. S. Schâchter; Introducerea 
calculatorilor în industria R. P. 
Romîne — ing. 1. Papadache.

La consfătuire, care durează 
trei zile, vor fi discutate unele 
probleme privind construcția și 
teoria mașinilor electronice de 
calcul — digitale și analogice — 
analiza numerică, teoria progra
mării mașinilor de calcul, apli
cațiile mașinilor de calcul în 
știință, tehnică, economie și tra
duceri automate, precum și în 
gestiunea întreprinderilor.

rinărul acesta este Constan* 
tin Aurică de la Uzinei^ 
„Grigore Preoteasa" din Co-( 
pitală. El lucrează la verifi-* 
carea unui pupitru de tele
comunicații și a unei rame, 
de relee pentru stațiile dr 

automatizare C.F.R,

r*



TEME PENTRU COMPUNEREA: 

„CUM AM ORGANIZAT VACANȚA" 
în tradiția școlii i-a statornicit obiceiul ca la întoarcerea din vacanță, elevii să scrie compunerea: Cum am petrecut vacanța.
Să ne închipuim de astă dată că sint solicitați să scrie despre activitatea din recenta vaconță secretarii și membrii comitetelor U. T. M* 

din școli și membrii birourilor U. T. M. de clasă. Despre ce ar scrie ei ? lată cîteva laturi aie experienței dobîndite de organizațiile U. T. M* 
din școli în organizarea vacanței elevilor, care trebuie dezvoltată în munca desfășurată în întregul an școlar.

Organizarea
Dacă în aceste zile, conform 

unei vechi tradiții, profesorul de 
limba rominâ din Școala medie 
„Nicolae Bălceseu" din Brăila ar 
cere elevilor să scrie compune
rea cu tema „Cum ne-am petre
cut vacanța", apoi fără îndo
ială că majoritatea elevilor din 
această școală, fiecare în stilul 
său propriu ar arăta un lticru 
comun : vacanța a fost plăcută, 
interesantă pentru că a fost pe
trecută în comun cu toți colegii... 
Dacă acest lucru constituie un 
adevăr fără de tăgadă, tot atțt 
de adevărat este și faptul că a- 
ceasta se datorește în primul 
rind organizației U.T.M. din 
școală, care sub Conducerea or
ganizației de partid, avind aju
torul corpului didactic, s-a stră
duit să ia eficiente măsuri orga
nizatorice menite să asigure buna 
desfășurare a diverselor acțiuni 
întreprinse pe întreaga durată a 
vacanței de iarnă. Organizația 
U.T.M. din Școala medie „Nico
lae Bălceseu" din Brăila s-a 
străduit și a reușit în mare mă
sură să se orienteze în noile 
condiții, țn zilele vacanței. Mă
surile organizatorice luate de 
către comitetul U.T.M. din școală 
(secretar tov. Dumitrescu Odes
sa) au determinat atragerea mi
ni majorități a elevilor la ac
țiunile interesante organizate în 
cadrul școlii.

Comitetul U.T.M. a înțeles că 
numai acționînd în comun cu ca
drele didactice și cu ceilalți fac
tori educativi din școală, luind 
împreună măsuri organizatorice 
corespunzătoare, va putea iniția 
acțiuni interesante, instructive, 
cu rezultate eficiente. In acest 
scop, din timp, în școală a fost 
organizată o ședință la care au 
participat directorul școlii, se
cretarul organizației de partid, 
un activist al comitetului orășe
nesc U.T.M., membrii comitetului 
U.T.M. din școală, instructoarea 
superioară de pionieri, profesori, 
diriginți, cu care prilej s-a sta
bilit un plan minuțios de activi
tate pentru fiecare zi de vacanță. 
Aci au fost stabilite nu nu
mai acțiuni interesante, in
structive, care să facă vacanța 
elevilor oît mai plăcută, dar s-au 
stabilit și responsabilități con
crete pentru asigurarea bunei 
desfășurări a acestora. Astfel, 
alături de cîte un membru al co
mitetului U.T.M., au răspuns de 
buna desfășurare a activităților 
sportive profesorul de educație 
fizică, pentru activitățile cultural, 
artistice, prof, de muzieă, iar 
pentru buna desfășurare a car
navalului (care a necesitat mă
suri organizatorice deosebite: 
asigurarea costumelor, alegerea 
cintezelor, a poeziilor, pregătirea 
dansurilor, asigurarea și pavoa
zarea sălii etc. etc.) s-a stabilit 
un colectiv mai larg, format din 
profesori și utemiști. Această 
colaborare dintre profesori și 
elevi, în timpul liber, a determi
nat șî o mai bună cunoaștere re
ciprocă. Elevii au văzut facă 
odată în profesorii lor buni sfă
tuitori, oameni ăpropiați și de

preocupările lor extrașcolare. 
Profesorii au reușit să-i cunoas
că mai bine pe elevi, să le cu
noască priceperea și spiritul lor 
organizatoric.

Acțiunile oricît ar fi de in
teresante și de instructive, 
dacă nu sînt aduse la cu
noștința elevilor din timp nu 
pot avea rezultatele așteptate. 
Comitetul U.T.M. din școală, 
considerând că și popularizarea 
acțiunilor din vacanță reprezintă 
un element important al muncii 
organizatorice a desfășurat o 
largă popularizare a tuturor a- 
oestor activități, țn clase, pe «u- 
luoare, a fost afișat planul acti
vităților din fiecare zi de va
canță. Membrii comitetului 
U.T.M. și ai birourilor U.T.M. 
de clasă au stat de vorbă ea 
elevii, s-au străduit să ie sfr. 
nească interesul față de aceste 
acțiuni.

înaintea diferfăeVe acbvftăti
(vizite îa întreprinderi, acți
uni de foioe obștesc e*:). eJe- 
ritor li s-a vorbit secek-

care au ficut-o D-roer
miști și pionieri Ia I
de celuloză de Ia CHyra— j; la 
Fabrica de conserve delaZagra- | 
Vâde.'K dud ■■ profesor «-* | 
vorbit eterilor drsrre I
economici a acestor teri ^rtre- ‘ 
prinderi, despre persoec:-reie de I 
dezvoltare a ecooosBe: ta re
giunea lor.

Măsurile organizatorice hsate 
de către Ofjganizația L-TAL d-“ 
Școala medie „Nkclae B -ictvz* 
din Brăila pentru besa ăesr fo
rare a vacanței elevilor t. de
termina: o ererfcre a
prestigiului ei în fata tewjT- I 
lor, a elevilor. Peclra crganrza- 
ția U.T-M. din Școala aefe 
colae BâkesaT. tKțarrzarea 
vacanței a coesbtuZ sz exa
men L'ecut cu succes, :pe- 
riența cișhgatâ ia effd*ri»rea 
acțiunilor din timpul rzrș-r*. > 
orientarea activității organxa- 
ției de bază va fi irri fa. 
doială de na real fofos ts 
organizarea •: !n trinaesîre-
le viitoare a unor ac: __
cit mai a tracii’. cit oiî’ akx-
«ante, cit mii instructive la rare 
să participe întreaga -i:i de 
ntemiști, de elevi.

FLORIAN BORZ

Expoziția Kukrîniksî s-a 
bucurat și de aprecierea 
elevilor bucureșteni care 

au vizitat-o în vacanța.

Colectivul dezvoltă iniția
tivele, realizează idei și ac
țiuni dintrs cele mai felurite. 
Tocmai de aceea reunirea acti
vității elevilor din școlile rredii 
din Orașul Stalin într-un club 
școlar, în perioada vacanței, a 
fost primită cu multă căldură de 
către toți elevii.

încă din prima zi de vacanță 
s-au născut inițiative dintre cele 
mai interesante in cinstea ani
versării R. P. Romîne, cenaclul 
litsrar „înfrățirea", cuprinzînd e- 
levi romîni, germani și maghiari, 
a organizat prima festivitate pu
blică ; un grup de elevi din 
conducerea clubului a luat ini
țiativa organizării în Comun cu 
muncitorii Atelierelor C.F.R. de 
automotoare a „Joii tinere
tului*4. S-au mai inițiat di
verse concursuri, întreceri spor
tive etc. Din inițiativele care au 
umplut din plin vacanța elevi
lor desprindem cîteva :

...Era prima zi de vacanță. La 
elub se adunaseră membrii con
ducerii duhului să hotărască

li vedeți ? S-ar crede : o 
echipă de teatru în tur
neu. In realitate : un 
grup de elevi la carna
valul lor organizat la Casa 
de cultură a tineretului 
din raionul T. Vladimirescu 

din București.

A

îmbogățesc 
vitrinele 

școlii

0 lecție
pentru sceptici...

Cola bora
S-a rfryi vacanța. Constata

rea —* făovt ca bocana reiace-

care țMi peareoK-o piâcaL Și 
arii Școiu medn nr. 9 _Mi- 
bad Evăsesci' iw Chj aa avat 
• vacanță frarnoasi și intere
sate. faadcâ de buna a des
fășurare s-aa iagnjrt orfanrra- 
țsa de partid din scoală, direc- 
țswea șe profesorii școi’i. orga
nizația lltlM- si ei înșiși.

Dar la organizarea vacanța 
| te acest an. ta reahzarea ac- 

facter wrtixle aa participat și 
a^s tartor; tdtrttMx Alăiun de 
orgamza^a L-TAL aa oactrted 
eaaft la îteogăWea programa ha 
vacaaȘes pănați efenfer precum 
ți cotescerde oaor îndoita și 
Mflreproderi. L asori a pitarul a 
foy sabotat de școală dar in 
cefe vai «oile cazan interesat și 
tpnjMsl aa venit din proptit tni- 
țnttvi.

Ca câteva nle înainte de înce
perea vacanței ta directorul 

. peota. Nsșleieami Ion. ?i la di
riginta claselor, au începui să se 
prezinte pănrți care să întrebe : 
„Ce iac topii! noștri in va- 

| cânți ?*.
întrebări’.* au fost de natură 

să texzire cor>±icerea școlii, do
vediri eâ pânațri sînt interesați

ca fw lor să-și petreacă vacanța 
cit mai distractiv și instructiv. 
Lltenor. organizația U.T.M„ pro
fesori. precum și comitetele de 
păriați pe clase pi pe școală au 
discatat despre organizarea va
canței. despre posibilitățile rea- 
itzărn unor acțiuni cit mai atră
gătoare și otite. In cadrul aces
tor discuții părinții și-au asu
mai numeroase sărăm.

In primai rind — clubul. Ame
najare < șj înzestrarea, planai de 
activrtăU. (șah. tenis d? masă, 
lectori, audiții muzicale.) s-au 
realizat cu sprijinul efectiv al 
părinților. La serbarea Pomului 
de i mi conutetul de părmfl, 
(președinte tov. Rhsu Ion) a 
Uiut elevilor darun In valoare 
de peste 3009 lei. De asemenea, 
comitetul de părinți și-a asumat 
sarcina organizării Revelionului 
la care au invitat pe elevii cu 
note de 8,9 și 10 in trimestrul I. 
în felul acesta părinții •« ajutat 
la evMenriarea elevilor fruntași 
la învățătură, îndemni ndu-i și 
pe ceilalți să fie mai sirguincioșî. 
împreună cu direcțiunea școlii 
comitetul de părinți a luat legă
tura cu întreprinderile „Carbo- 
chim“, „Unirea", „Triumf*4, 
..Metalurgia", P.T.T.R., precum și 
cu Teatrul Național. Grupuri 
de elevi le-au vizitat, au stat de 
vorbă cu muncitorii, luind cunoș
tință de preocupările și realiză
rile lor Cu prilejul Anului Nou, 
delegații de elevi au felicitat pe 
muncitorii, ingmerii și conduce
rile acestor întreprinderi, urîn- 
du-!e noi succese în noul an,

In timpul vacanței, o zi a 
fost consacrată pentru confec

ționarea de material didactic și 
îmbogățirea laboratoarelor. Sub 
conducerea profesoarei Crăciun 
Antoaneta elevii au amenajat 
laboratorul de fizică și chimie. 
In acea zi au venit la școală și 
mecanicul Sterar Ion de la 
P.T.T.R. și tehnicianul Mihu 
Gheorghe de la întreprinderea 
„Metalurgia44 pe care elevii i-au 
cunoscut cu prilejul vizitei la 
aceste întreprinderi. Și împreună 
cu elevii ei au ajutat la confec
ționarea de aparate, de machete 
reprezentînd structura atomică a 
diferitelor elemente chimice. Vi- 
zitrnd întreprinderea „Carbochim" 
unde au vorbit muncitorilor des
pre activitatea lor la învățătură, 
elevii au primit în dar scule și 
unelte pentru atelierul de lăcă- 
tușerie al școlii .

In timpul vacanței, elevii au

-------------- \

rea
avut o bogată activitate artis- 
ifCâ. Comitetul de părinți și di
ferite instituții i-au sprijinit și 
in această muncă, fie ea mij
loace materiale» fie prin instruire. 
Formațiile de cor. dansuri, teatru, 
care cuprind cea mai mare 
parte drn elevi, au făcut nume 
roase repetiții pregătindu-se pen
tru faza orășenească și regio
nală a concursului „Tineretul 
slăvește patria1* De ia Teatrul 
Național au venit regizorul Go.it- 
boș Viorel, actorul Lhrtn Docte* 
pentru a instrui fornyiUa de tea
tru, corul și pe recitatori. Dan
satorul Kurt Celminski a lucrat 
cu formația de dansun suita co
regrafică „O nuntă pe Someș- 
care vilorifică folclorul local, cu 
Ies de elevi. Direcția regională 
C.F.R. a împrumutat elevilor 
costume și recuzită pentru dan
suri și teatru. Și unii părinți au 
dat un sprijin in munca de in
struire. Tatăl elevei Hiescu Ste 
liana, din clasa a Xl-a A, jn 
timpul liber a fost corepetitor la 
echipa de dansuri.

Vacanța a fost un bun prilej 
pentru desfășurarea acțiunii de 
cunoaștere a ținutului natal. Pro
fesorii de istorie, care s-au ocu
pat de această acțiune, au primit 
un larg sprijin din partea celor
lalți factori educativi în organi
zarea vizitelor la monumentele 
istorice și întreprinderile orașu
lui. Și în celelalte activități, în
tre școală, părinți și întreprin
deri a fost o strînsă colaborare.

Munca comună a profesorilor, 
familiei și întreprinderilor în va* 
canță a avut roade bune și im
pune cîteva învățăminte.

Trebuie Ca și în timpul școlii 
părinții să manifeste același in
teres și să păstreze legătura cu 
școala. Atenția acordată pentru 
distracția copiilor trebuie să de 
vină interes, preocupare seri
oasă și pentru învățătura lor. Le
găturile și colaborarea cu între
prinderile trebuie și mai larg 
sprijinită în cursul trimestrelor. 
Acțiuni comune ca cele organi
zate în timpul vacanței pot con
tinua și trebuie să continue. Cu 
cîf colaborarea va fi mai strînsă 
și în timpul anului, cînd de 
pregătirea și educarea elevilor se 
vor îngriji nu numai profesorii, 
ci și părinții, și întreprinderile, 
rezultatele vor fi tot atît de man 
și la învățătură.

Vacanța este o dovadă.

ARSENIE NICOLAE

• ,.Sâ ne cunoaștem 
patria44, ,.Să ne cunoaștem 
ținutul natal“, sînt acțiuni 
eare constituie o preocu- 
pare permanentă a elevi
lor din școala noastră.

In timpul vacanței fie
care elev a avut sarcina sa 
facă însemnări și să strîn- 
gă diferite obiecte care să 
îmbogățească cele 12 vitri
ne din școală. Și s-a strîns 
mult. Tudor Ion din cla
sa a VlII-a a cules din sa
tul său cîteva poezii popu
lare deosebit de frumoase 
in care se cîntă viața 
nouă a țărănimii munci
toare. S-au mai evidențiat 
în această activitate ele
vii Vlăduț Văsile, Bîlc 
Teodor, Deac Francisc și 
alții.

NAGU AGNETA 
secretara organizației 
U.T.M. a Școlii medii 
nr. I „Mihai Viteazul" 

Turda

m ucfastkj vx-ccn^o e- 
levii s-ou întrecut în pa-
sionante irrtîlniri sportive, 
in fotografie : elevii cla
sei a Xl-a a Școlii medii 
nr. 5 din Orașul Stalin în
timpul unui meci de

baschet.

In tabără
• In cele zece zile ale 

vacanței de iarnă, o sută 
din cei mai buni elevi din 
regiunea Oradea și-au pe
trecut vacanța în tradițio
nala tabără de elevi din 
pitoreasca stațiune Stîna 
de Vale.

Sub conducerea tovară
șului Dobranschi, directo
rul taberei, ajutat de un 
grup de profesori și elevi 
s-au organizat în aceste 
cîteva zile activități plă
cute și educative pentru 
elevi.

Astfel, au avut loc în
treceri de schi, seri de po
vești, concursuri de șah, 
cîntece, poezii etc.

Zilele petrecute aici sînt 
de neuitat Ele sînt și vor 
fi viu comentate de către 
cei ce au participat la a- 
ceastă tabără.

D. ARDELEANU

— Să vezi ce plictiseală o 
să fie în vacanța asta !

— Crezi ?
— Ce să cred, e lucru si

gur. Noroi cît vrei, ceață, zile 
mohorîte parcă ar fi toamnă. 
Sonia a ruginit. Schiurile 
le-am ceruit de curînd dar ce 
să fac cu ele ?

Asemenea discuții se puteau 
auzi ici-colo, în ultimele zile 
de școală ale trimestrului I. 
Pentru mulți elevi vacanța se 
vestea ca un sinonim al plic
tiselii.

Acum, ând vacanța a tre
cut, mi-am amintit de aceste 
discuții. — „Ce plictiseală o 
să fie în vacanța asta 
Mi-am amintit și am zîmbit. 
Este adevărat că zăpada a 
lipsit cu desăvirșire și că zi
le însorite au (ost puține. 
Dar plictiseală ?

îmi amintesc fiecare zi- în- 
tr-o clasă toate băncile sînt 
ocupate. La catedră un pro
fesor examinează un elev 
care.. Dar cum se poate, e 
doar vacanță ? Lucrurile se 
lămuresc însă repede. Robu 
Rodica, Guțu Mariana, 
Herșcovici lacob, Perianu Lu
cian, Constaniinesc.u Traian 
și ceilalți elevi care ocupau 
băncile sint membri ai brigă
zii artistice. Tocmai se repetă 
o scenă în care este satirizat 
un leneș.

-— O să pregătim un spec
tacol bun. în vacanță avem 
timp mai mult și noi și tov. 
profesor Florin Angliei care 
ne ajută. Era răspunsul la 
o întrebare neroslită. Dar 
amintirea unei alte zile vine 
să ia locul precedentei : o 
minge mică albă aleargă de 
la un capăt la altul al unei 
mese, gonită de două palele. 
Doi ochi atenți îi urmăresc 
traiectoria.

— Punct și am cîștigat.
— Mai jucăm una?
— Au, mai bine facem o 

partidă de șah. Cei doi spor
tivi erau Crivăț Dumitru și 
Poiană Ion care își petreceau 
o zi la clubul elevilor din 
școlile medii ce a funcționat 
în timpul vacanței. în sala 
de sport un glas puternic a- 
nunță : „Gata băieți !u.
Astăzi am terminal cu antre
namentul. Mîine dimineață ne 
întîlnim din nou. Cel care 
vorbea era Gheorghe Nicolae, 
elev in clasa a Xl-a și se 
adresa colegilor din echipa de 
volei care se antrenase pînă 
atunci. Glumind și rîzind 
băieții au părăsit sala

Imaginile se succed repede 
pe pelicula amintirii. Un vals, 
încă unul, sala se invîrte par
că în jurul bradului din mij
locul ei. Un „cazac" invită la 
dans o „florăreasă" „Făt-Lru- 
mos1' caută pe „Ileana'", iar 
„Ipingescu", înalt și slab își 
rotește privirile prin sală, 
căutînd și el pe cineva. In
tr-un colț două măști se con
trazic una pe alta.

— Este „Motanul încălțat", 
are pălărie cu fulgi, mantie 
roșie și cizme.

— Da, dar unde sînt mus
tățile și coada ? Cel mai 
simplu e să-l întrebăm pe el 
și apropiindu-se de mantia 
roșie una din măști întreabă :

— Motănele, unde-ți s 
mustățile și coada ?

— Cum îndrăznești 
vorbești așa cu un mușchet 
și mina caută amenințător 
minerul săbiei.

Hohotind cele două mc 
se pierd în furnicarul să 
Glume, dans, voie bună. Fn 
tașii la învățătură și în mui 
obștească din școlile medii 
profesionale din oraș au f 
invitați in astă-seară a 
Carnaval. Primul carnaval 
elevilor din școlile medii 
nut in orașul nostru T 
dansează, toți sînt veseli, 
zilele trec repede, repede 
tot...

— Unde vă grăbiți?
— Mergem la aiulițiu B 

thoven, organizată la Pala 
de cultură.

De la începutul audierii l 
țiilor și pînă acum n-aiti p< 
dut nici una Și grupul de 
levi din clasa a IX-a E 
grăbește spre Palatul de < 
tură pentru a-și ocupa lo 
rile în sala de audiții...

— Unde vă grăbiți ?
— La cinematograf Ast 

avem matineu pentru t 
Zeci și zeci de elevi au vă 
în zilele vacanței filme 
,‘Pizita lut N. S. tlrușc 
in America". „S.O.S in C 
mos", „Răsfățatul", „Ma 
vitregă" „Trei fete la tin 
nă" și altele...

— Unde vă grăbiți?
Dar cîte nu s-uu organi 

în zilele vacanței ? O ser 
literară, un film, o audi 
o zi petrecută la club, o 
petiție pentru un progr 
artistic, carnaval...

Nu prieteni, n-ați a 
dreptate. în vacanță n-a I 
loc pentru plictiseală. Orga 
zația de bază D.T.M < 
școală a fost activă, a < 
vedit că poate orguntza 
condiții bune timpul 
ber al elevilor în sil 
vacanței. Care u lost 
marea ? O spunem deschi 
prestigiul organizației nous 
de bază a crescut mult pi 
tre elevi. Acei utemiști, c> 
deși activau în timpul zile 
de școală in cadrul organi 
ției de bază, dar cure au ci 
siderat că în timpul var tin 
viața organizației de bi 
U.T.M, va fi slabă și ei 
sceptici privind modul 
care-și vot petrece vacan 
și-au mărturisit greșealu b 
care a găsit o activitate 
gustul lui, a găsit ceva 
să-l atragă. La școală, tu rZi 
în sala de sport, la cinetna 
graf mereu în mijlocul co 
gilor, vacanța organizată 
spirit de răspundere de că 
organizația de bază D .1 . 
s-a transformat intr-o acti 
tata plăcută, odihnitoare, < 
structivă citre ne-a prege 
pentru noua perioadă 
muncă care ne stă in ta 
Și evident, din această i 
canță bogată avem datoria 
învățăm, să tragem condu 
temeinice pentru uctivitai 
noastră viitoare din trimesti 
le II și III.

STATE MARCEL 
secretarul organizației 

de bază U T M 
Școala medie nr. 2 

Pitești

La Școala medie nr. 18 „M. Eminesci 
din București, m ziua de 6 ianuarie, cînd 
programul de vacanță era prevăzut, alături . 
numeroase acțiuni distractive și o acțiu. 
de colectare a fierului vechi, a survenit 
schimbare : elevii au mers la... cinema.

Inițiativa
împreună - folosind experiența 
fiecăruia — ce acțiuni noi, in
teresante, pot fi inițiate in timpul 
vacanței. Discuțiile s-au înfiripat 
ușor.
- Aceleași acțiuni - spunea 

elevul Szekely Arpad, de la școa
la medie nr. 4 — se repetă de 
cîțiva ani... Trebuie să găsim 
forme mai interesante, mai ori
ginale de folosire a timpului în 
vacanță.

Și observația făcută a dat de 
gîndit. întrebarea generală era : 
ce inițiative putem avea la club, 
în vacanță ? Beolcovski Adelai
da, eleva la școala medie nr. 5 
a propus : „Ne place să citim, 
ceea ce facem în vacanță mai 
mult decît în timpul școlii. E și 
firesc... Ce ar fi să folosim pa
siunea noastră pentru literatu
ră în scopul pregătirii elevilor 
pentru participarea la concursul 
„Iubiți cartea" ? Tot mai avem 
noi elevi care nu au participat 
nici Io primo fază a concursu
lui*.

Intr-adevăr, o idee valoroasă, 
cu atit mai mult cu cît ea răs
punde unei necesități. S-a gă
sit și forma de înfăptuire a ei... 
lată : s-a organizat la club un 
concurs literar pe tema „Eroii 
principali ai operelor cuprinse 
în concurs". Pentru el s-au pre
gătit toți elevii. Participanta au 
răspuns unor întrebări cum ar 
fi : „Care sînt personajele po
zitive ale romanului „Mitrea Co
cor" de Mihail Sadovednu ?“ 
Sau : „Care este eroul roma
nului „întunecare" de Cezar Pe
trescu și care sînt trăsăturile 
lui caracteristice ?“ Răspunsurile 
precise la concurs au dovedit 
că elevii au citit operele res
pective. Cîștigătorilor li s-a 
acordat „dansul de onoa
re", la reuniunea care a 
urmat după cohcurs. Rezultatul? 
Reușitei frumoase a concursului 
i s-a adăugat faptul că mulți 
din aceia care nu cjtiseră căr
țile indicate în bibliografia con
cursului au venit la biblioteca

clubului să le citească, iar nu- 
măiul celor înscriși la concursul 
„Iubiți cartea" a sporit simțitor.

La frămîntările colective de a 
găsi noi forme interesante, a- 
tractive, de a petreci vacanța 
s-au alăturat și membrii asocia
ției sportive „înainte" de la 
școala medie nr. 4. Cînd poți 
organiza mai bine o excursie 
dacă nu în vacanță ? Și iată-i 
pe cei cunoscuți ca „turiștii" 
școlii pornind la trsabă. Pentru 
ca excursia să fie folositoare 
s-cu gîndit să aducă unele îm
bunătățiri. Dacă pînă acum „tu
riștii" își luau rucsacul în spate 
și porneau în grupuri de cîte 
doi-trei prin împrejurimile ora
șului, urmărind doar să se plim
be, de data aceasta au proce
dat altfel, i-au dat excursiei un 
scop precis. Aplecați asupra hăr
ții, alături de profesorii Mesza- 
ros losif și Reiff Ștefan, elevii 
Baco Arpad, din clasa a IX-a C„ 
Ghereb Adam din clasa a XI-a 
A șl alții au stabilit Itintiariul i

Dîmbul Morii - Prăpastia Mori
lor, Peștera, Cabana Piatra 
Mare, Cele 7 scări.

Apoi, elevii și-au pregătit ruc
sacurile, trusele sanitare, schiuri- 
le. După cele patru zile turistice, 
concluzia unanimă a fost că 
scopul excursiei s-a realizat. Pe 
lîngă faptul că s-au recreat, că 
au admirat din nou frumusețile 
naturii, ei și-au îmbogățit sub
stanțial cunoștințele științifice și 
s-au inițiat în practicarea schiu
lui.

Elevii de la clubul școlar des
chis la școala medie nr. 5 din 
Orașul Stalin și-au petrecut o 
vacanță plăcută, interesantă, o- 
riginală. Aceste lucruri n-ar 
putea fi spuse și în ce privește 
activitatea multilaterală o ele
vilor și în trimestrul II ?

Inițiativă, cît mai multă iniția
tivă, iată ce trebuie să caracte
rizeze viața organizațiilor U.T.M. 
din școli.

DOINA NIȚESeB

Felicitare 
colegiala

• Recent, în sala mare 
a „Casei Universitarilor" 
din Cluj a avut loc ser
barea majoratului. între 
sutele de tineri prezenți 
se aflau și numeroși elevi 
aflați în vacanță. Printre 
cei care au fost felicitați 
în această zi se află și 
Ecaterina Boythe, elevă la 
Școala medie nr. 3. Cole
gii ei veniți anume i-au 
urat cu acest prilej noi suc
cese în munca de învăță
tură și activitatea obșteas
că. Trebuie spus că Ecate
rina Boythe este una din
tre cele mai bune eleve la 
învățătură, care zi de zi 
studiază cu perseverență.

P. PETRE
Elevii : Nici n-a început încă filmul și au și început

să ne critice...

Paqina elevului -



VIAȚA D£ ORGANIZAȚIE

A găsi drumul 
spre inima fiecărui tînăr...

După ce a terminat școala 
profesională, bobinatorul Ștefan 
Banciu a începui să lucreze în 
uzină. In școală, Banciu se re
marcase ca un elev vioi, plin 
de entuziasm, activ în viața ob
ștească. Ce-i drept, uneori lui îi 
plăcea să facă pe „șeful“ prin
tre colegii de școală. Dar in- 
trînd în uzină, noii săi tovarăși 
de muncă, tinerii muncitori din 
sectorul transformatori al Uzi
nelor „Eîectroputere“-Craiova, 
n-au mai acceptat apucăturile 
sale.

Asupra lui Banciu aceasta a 
avut un efect neașteptat. El se 
străduia să muncească bine în 
producție, dar ședea mai tot 
timpul retras, nu participa la 
viața colectivului. Unii tineri 
muncitori din sector au început 
atunci să se întrebe: „Ce să fie 
cu Banciu ? Parcă ne ocolește". 
„Așa-î la început, și-au spus 
membrii biroului organizației 
U.T.M., cu timpul se acomodea
ză el..."

Au trecut săptămîni, luni, Ște
fan Banciu muncea bine în pro
ducție dar rămînea același om 
retras, distant față de colectiv.

In perioada aceea la bobinaj 
a venit un tînăr, un oarecare N. 
lonescu, cu apucături write. 
N. lonescu a fost repartizat să 
lucreze cu Banciu. într-o bună 
zi Banciu a venit la lucru obo
sit și duhnind a băutură. Tova
rășii săi de muncă s-att alarmat. 
Ștefan Banciu a fost chemat 
imediat în fața bironlui U.T.M. 
și criticat aspru pentru această 
abatere. El a promis atunci că 
se va îndrepta. Dar după cîte
va zile a venit la lucru beat 
de a binelea, iar în săptămînă 
următoare a lipsit nemotivat din 
producție. Banciu era de fiecare 
dată criticat, povățuit să se în
drepte, dar totul era în zadar.

Ce se întîmplase? Ștefan Ban
ciu se împrietenise cu cîțiva 
chiulangii și cheflii, care îl tî- 
rau în fiecare săptămînă la ba
luri, la restaurante, chefuri, la 
scandaluri.

Cum de s-a petrecut acest lu
cru ? Cine este vinovat ? Fără 
îndoială că vinovat este în pri
mul rînd Ștefan Banciu. El n-a 
dovedit suficientă tărie morală 
pentru a se putea feri de ase
menea oameni cu apucături 
străine principiilor noastre mo
rale. Dar o vină mare o poartă 
și organizația U.T.M., tovarășii 
săi de muncă care l-au lăsat pe 
tînărul lipsit de experiența 
muncii și a vieții să se

Informații
La Teatrul de stat din Orașul 

Stalin, a avut loc miercuri seara 
Un spectacol extraordinar cu 
piesa „Fata fără zestre“ de A. N. 
Ostrovski. Rolul lui Robinson din 
această piesă a fost interpretat 
de artistul poporului Gr. Vasi1- 
liu-Birlic. Acest spectacol va fi 
prezentat joi seara la clubul U- 
zinelor „Ernst Thâlmann** în 
cinstea constructorilor de trac
toare.

★
La Iași au început marți 

cursurile de pregătire de 6 luni 
în vederea examenului de admi
tere în clasa a 8-a în învăță- 
mîntul mediu, curs seral. La 
cursurile de pregătire participă 
430 de tineri muncitori din între
prinderile ieșene.

★

In cadrul acțiunii de organi
zare a atelierelor de reparat a- 
paratură medicala au mâi fost 
înființate încă patru ateliere în 
regiunile Bacău, Suceava, Iași și 
Galați.

------•------

Patria, Gh. Dojo. Alex. Sahi-a : 
Avalanșa; Republica, Flacăra: 
Ceasul s.a oprbt ia miezul
nopții; Magheru, 1. C Frimu.
Miorița, Libertății : Sabie și zar ; 
V. Alecsaadri : Marele manevre; 
Elena Pavel • Oameni și lupi 
(cinemascop) , Lumina, N. Băl- 
cescu : Desigur, Nelly, Central 
Ili€ Pintiiie : Mama vitregă; 
Victoria - In căutarea comorii; 
13 Septembrie Populai : Pe țăr„ 
muri îndepărtate . Maxim Gorki, 
G. Coșbuc : Păr inți și copii; Tim_ 
puri Noi, Alex. Popov Program 
de filme documentare și de de. 
sene animate , Tineretului : Soar. 
ta unui om ; înfrățirea între po
poare, 1 Mai •’ Lili , 8 Martie: 
Intîlnire cu viața; Grivița : A/e. 
vasta mea cintă ; V Roșită : 
Haiducii din Rio Frio; Cultural. 
16 Februarie : Andreika ; Unirea • 
Cintărețul mexican, C. David- 
Fatima ; Munca. M. Emitiescu • 
S.O.S. în Cosmos , Arta, Dru 
mul Serii Mumu . I. Vladimi- 
rescu, 30 Decembrie (cinema
scop) : Poemul măr ii; Do nea
Simo : Cartea junglei; « Mai • 
Moralitatea d.nei Du ska ; Volga : 
Escadrila Liliacul*; G. Baco, 
via: Vinătorii de tigri, Olsa 
Bancic : Teodora ; Aurel Vlaicu ; 
Undele eterne; B. De le v na-nc ea : 
Lady Hamilton.

--------------

Cum va fi vremea!
Pentru următoarele trei zile in 

țară-; vreme umedă și în curs de 
răcire treptată. Cerul va fi schim
bător, mai mult acoperit. Precipi
tații sub formă de ninsoare vor 
cădea în toate regiunile țării cu 
excepția părții de sud-est, unde la 
început vor fi sub formă de la- 
poviță. Vînt potrivit, temporar 
pînă la tare din sectorul nordic. 
Temperatura in scădere. Minimele 
vor fi cuprinse între plus 2 -la 
minus 12 grade, iar maxitar'le 
Intre plus ? la minus 7 grade. 

acomodeze singur cu noile re
guli de muncă, cu viața colec
tivului, a uzinei. Dîndu-și sea
ma de greșeala săvîrșită față 
de Banciu, organizația U.T.M. 
și-a propus să-i vină în ajutor. 
A fost convocată o adunare ge
nerală pentru discutarea cazului 
Banciu. La acea adunare, au 
fost unii mai înfierbîntațî care 
eu cerut ca Banciu să fie exclus 
din U.T.M.

— Ce să-| mai dădăcim — 
spunea — utemistul D. Țanos. 
Banciu este bețiv, scandalagiu, 
lipsește din producție, ne face de 
rușine organizația. Să-l exclu
dem din U.T.M.

Au fost însă și alții — cei mai 
mulfi — care nu împărtășeau 
această părere. A luat cuvîntul 
tov. V. Cucu, secretarul or
ganizației de partid din sec
tor.

— Nu este greu să-1 exclu
dem pe Banciu din U.T.M. și 
chiar din mijlocul colectivului 
nostru. Dar ce se va întîmpla 
oare după aceea ? Cine se va 
ocupa de educația lui ? Ne este 
oare indiferent ce va ajunge 
Banciu în viață ? Desigur, Ban
ciu a săvfrșit multe abateri față 
de colectiv, dar și colectivul a 
greșit față de el. Să reparăm 
această greșeală, să-l ajutăm pe 
Banciu să devină alt om.

De ia adunarea aceea au tre
cut multe luni.

într-un a din numeroasele dis
cuții pe care le-a avut cu Ban
ciu. biroul organizației U.T.M. 
a aflat că încă din școala pro
fesională el citea foarte mult, 
că se îndrăgostise de poezie. 
Tot în școală Banciu făcuse pri
mele încercări de poezie. Dar 
unii dintre colegii lui l-au 
luat atunci în rîs. Cînd a venit 
în uzină Banciu a încercat din 
nou să scrie versuri dar și de 
data aceasta cele cîteva epi
grame publicate la gazeta ..Vor
bește postul utemîst de control"

Scenâ din film

3-a opiit
la tniezuL nopții*

...O noapte zbuciumată în clă
direa cenușie unde locuiește 
gauleiterul von Kaunitz, sinistrul 
comandant al ocupanților fasciști 
în Bielorusia.

De ce oare mîinile frumoasei 
cameriste Marina tremură ca 
niciodată de emoție în timp ce 
aranjează așternutul patului ? 
Deocamdată, nu știm precis 
dar... bănuim. în precipitarea 
clipei, eroina se străduie să-și 
păstreze cumpătul, ascunzînd cu 
grijă cele două pachete sub sal
teaua „distinșilor** ei stăpini. 
Apoi, ca și cind nimic nu s-ar fi 
întîmplal, își pleacă urechea să 
se încredințeze că tic-tacul bom
bei cu întirziere nu răzbate prin 
pernele masive. Deznodămintul 
nu va întirzia să se petreacă: la 
momentul potrivit, cînd gaulei
terul va pătrunde în camera de 
culcare, o explozie puternică va 
pune capăt vieții mîrșavului 
călău.

Așa a fost dusă la îndeplinire 
hotărîrea partizanilor de a exe
cuta pe comandantul nazist von 
Kaunitz, acuzat de săvirșirea a 
multor crime și fărădelegi. Dar, 
pentru a ajunge aci, cutezătorii 
apărători ai patriei aveau să 
treucă prin numerous'e peripeții 
al căror dramatism își află o 
emoționantă oglindire in noua 
realizare a studiourilor sovietice, 
„Ceasul s-a oprit la miezul 
nopții**, distinsă cu premiul al 
III dea la cel de al doilea Festi
val unional al filmului din anul 
trecut de la Kiev.

Filmul prezintă un aspect 
din timpul Marelui Război de 
Apărare a Patriei, la baza acțiu
nii stînd însăși evenimente au
tentice petrecute în acea zbu
ciumată perioadă în Bielorusia 
sovietică. Cu o mare putere de 
convingere, regizorul N. Figu- 
rovski reușește să ne înfățișeze 
patriotismul înflăcărat de care 
dau dovadă oamenii sovietici, în 
lupta pentru înfrîngerea vremel
nicei cotropiri hitleriste. în a- 
ceasta nobilă acțiune, tinerii par
tizani fac alături de cei mai 
vîrstiiici. dovada uhiii eroism 
minunat. Păzind filmul cu
noaștem cîteva portrete viguroa

n au reținut atenția nimănui. 
Iar Banciu s-a descurajat, a în
cetat să mai citească literatură, 
a încetat să mai scrie versuri. 
Aflînd toate acestea biroul or
ganizației U.T.M. din sector 
și-a propus să renască în sufle
tul iui Banciu vechea pasiune 
pentru literatură, pentru poezie. 
I s-a recomandat să citească 
cărți noi de literatură, versuri 
din poezia noastră contempora
nă, a fost apoi îndrumat să se 
înscrie Ia cercul literar aî uzi
nei. Ștefan Banciu a ascultat 
sfatul. în sector a luat ființă o 
brigadă artistică de agitație. 
Ștefan Banciu a fost solicitat 
să compună niște versuri satiri
ce pentru brigadă. A acceptat 
bucuros. Spectacolul brigăzii ar
tistice prezentat pe textul com
pus de Banciu a avut succes. 
Cu acest prilej Banciu s-a con
vins încăodată că el poate fi 
folositor colectivului. Treptat, 
treptat el a rupt prietenia cu 
vechii săi „prieteni*4, a încetat 
să mai frecventeze restaurantele, 
bulevardele, a început să se a- 
propie mai mult de colectivul 
sectorului, să muncească mai 
bine în producție. Și după un 
timp. în care a muncit cu multă 
hărnicie și perseverență. Banciu 
a devenit un om cu totul nou. 
El este astăzi fruntaș în pro
ducție, s a înscris ia școala me
die serală, activează în cercul 
literar al uzinei, în postul ute- 
mist de control și în brigada 
artistică de agitație.

Faptele demonstrează grăitor 
că în munca de educare comu
nistă a tinerilor, de călirea lor 
politică și morală se obțin cu 
adevărat succese mari atunci 
cînd organizația U.T.M., colecti
vul înconjoară cu atenție și grijă 
pe fiecare membru ai său. atunci 
cînd acesta știe să găsească 
drumul spre inima fiecărui tînăr.

I. ANDREI

se ale vajnicilor apărători ai pa
triei : de la neînfricata Marina, 
care se strecoară în bîrlogul 
hitleriștilor să culeagă informa
ții, la energica Ganna Ivanovna, 
fosta învățătoare, acum conducă
toare de partizani ; de la vajni
cul luptător Nikolai, ucis in mod 
bestial de fasciști și pînă la ta
tăl acestuia, care. în urma pieirii 
fiului său, continuă lupta a- 
cestuia cu neînfricare, asigurînd 
legătura cu partizanii. Sînt tipuri 
veridice de oameni sovietici ale 
căror nobile virtuți își dau întil- 
nire în această epopee.

Interesant de subliniat este de 
asemenea, faptul că autorii filmu
lui dovedesc multă originalitate 
în construcția dramatică a filmu
lui. Ei surprind tabloul furtu-

CRONICA 
FILMULUI

noaselor evenimente printr-o e- 
moționantă împletire intre pato
sul eroic și lirism. Povestea iu
birii dintre Marina și Nikolai 
străbate ca o rază de lumină în
tregul conflict, amintindu-ne în 
fiecare clipă de optimismul și 
dragostea de viață a acestor mi
nunați eroi.

Cît de răscolitoare apar sce
nele de mare tensiune dramati
că ! într-unul dintre asemenea 
episoade, o vedem pe Marina 
cum, strecurată sub masca came
ristei, asistă fără să vrea la 
groaznica tortură la care e supus 
în salonul elegant al gauleiteru- 
lui; însuși propriul ei iubit. Că
lăii recurg la mijloacele cele 
mai barbare, dar fără a lăsa să i 
se smulgă vreun cuvînt cu privi
re la activitatea partizanilor, Ni
kolai rezistă eroic pînă la moar
te. In acest timp, retrasă undeva 
în salon, Marina trece prin cli
pele unei cumplite încercări 
care-i cere o extraordinară stăpî- 
nire de sine. Un gest abia schițat 
sau un cuvînt de protest rostit 
pe jumăta'te ar fi compromis în
treaga acțiune a partizanilor. 
Acestei scene impresionante îi 
urmează de îndată alta, în care.

Darea de seamă publică 
a deiegației A.K.L.U.S. 

care a vizitat 
Uniunea Sovietică

Miercuri după-a-miaza, la 
Casa prieteniei romino-sovietic-i 
A.R.L.U.S. din Capitala a avut 
loc darea de seamă publică a 
deiegaț.ei A.R.L.U.S. care a vi. 
zi-tat recent Uniunea Sovietică.

Au fost de față membri ai Con
siliului General A.R.L.U.S., mun
citori, oameni ai științei și cul
turii. Au asistat de asemenea 
membri ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Marin Florea lonescu, vicepre
ședintele Consiliului General 

■ A.R.L.U.S., conducătorul delega- 
i ției, prof. G. Dinculescu, membru 
' corespondent al Academiei R. P. 

Romine, rectorul Institutului po- 
| litehnic din București^ și Spiri

don Bulete, secretar al Consiliului 
orășenesc A.R.L.U.S. București.

Subliniind călduroasa primire 
făcută delegației A.R.L.U.S, în 
toate locurile vizitate, prietenia 

I și interesul de care țara noastră 
se bucură în rîndul oamenilor 

' sovietici, vorbitorii s-au referit 
Pt larg la marile succese ale 

niunii Sovietice în toate dome- 
I niile de activitate.

„Ambiția" 
150.000

(Urmare din pag. l-a)

Nki insistențele comitetului ra
ional U.T.M. pentru soluționarea 
acestei probleme nu au fost luate 
prea mult în seamă la sfatul 
popular raional.

Apoi, deodată, pe la sfîrșitul 
verii, sfatul popular al comunei 
Făkiu s-a pomenit cu 56.000 că
rămizi. A mai trecut un timp și 
au sosit 30 tone de ciment Au 
sosit apoi 30 tone balast. Acea
sta se jntimpla prin luna sep
tembrie. Oamenii au voit în sfîr- 
șit să se apuce de lucru dar... 
lipsea proiectul, meșterii și... a-

de asemenea, apare această tărie 
de neînfrint a omului sovietic, 
atașamentul lui puternic față 
de patrie. Este episodul în care 
Marina, vine în cabinetul tatălui 
lui Nikolai să-i anunțe acestuia 
moartea fiului său. Contrastul 
sfîșietor dintre drama trăită de 
nefericitul părinte și stăpinirea 
de sine emoționează pînă la 
lacrimi. Marina, care venise în
soțită de un ofițer fascist sub 
pretextul de a se trata la den
tist. are posibilitatea să stabi
lească astfel legătura cu parti
zanii. Dar pentru aceasta, tre
buia să-și justifice prezența in 
această casă față de însoțitorul 
ei nazist, lăsînd să i se scoată 
o măsea. Dentistul nu mai are 
însă putere, vestea morții fiului 
său face ca mîinile să-i tremure 
cu nervozitate crescîndâ. Se pare 
că este de acum un om sfîrșit. Și 
totuși Marina știe să-i inspire 
vitalitate, povestindu-i cum bru
tele naziste i-au schingiuit fiul 
și cum acesta din urmă s-a com
portat în mod eroic.

în această scenă aparatul de 
filmat surprinde venirea în fire 
a eroului, realizînd un adevărat 
tur de forță. Momentul pune și 
mai mult în lumină patriotismul 
acestor eroi, ura lor neîmpăcată 
față de criminalii ocupanți fas
ciști.

Filmul este un document ar
tistic profund demascator la 
adresa nazismului. Ca un ade
vărat rechizitoriu la adresa sa
mavolniciilor săvîrșite, se profi
lează pe ecran scena în care o- 
cupanții ucid cu cruzime pe co
piii luați ostateci. Conflictul, bo
gat în scene dramatice, are o 
desfășurare dinamică. Filmul este 
realizat de o remarcabilă e~ 
chipă de interpreți în frunte 
cu : R. Gladunko (Marina) care 
a obținut o diplomă pentru acest 
rol, E. Kozîreva (Ganna Iva
novna) I. Bogoliubov (Nikolai), 
D. Orlov (von Kaunitz) și alții.

„Ceasul s-a oprit la miezul 
nopții** este o realizare valoroa
să a studiourilor sovietice, un 
film captivant despre patriotism, 
curaj și eroism.

M. GHEORGHIU

Scena din spectacolul 
„Baia More în cîntec și 
joc“ interpretat de An
samblul de cîntece și dan
suri al regiunii Baia Mare.

Foto : AGERPRES

de-a cheltui 
lei în plus

probarea sfatului popular raional. 
Din nou așteptară, din nou dele
gați din Fălciu bătură drumurile 
raionului. Nimic ! Aceleași urechi 
tari, aceiași oameni nepăsători. 
Cimentul a fost pînă la urmă îm
prumutat la Berozeni și Vetri- 
șoaia căci altfel, supus intempe
riilor se putea deteriora. In ceea 
ce privește cărămizile și balas
tul, ele stau și acuma azvîrlite 
undeva în mijlocul satului! Lu- 
înd „exemplul" sfatului popular 
raional, sfatul popular din comu
na Fălciu a căzut și el în amor
țeala nepăsării față de niște ma
teriale care costă bani grei.

Așa se face că acum cînd că
minul cultural din comuna Făl-

-j ciu trebuia să fie gata, încă se 
așteaptă „proiectul", încă se mai 
așteaptă aprobări!

Ce spuneți tovarășe Mihai 
Gheorghiu (tovarășul Mihai 
Gheorghiu este președintele co
mitetului executiv al sfatului 
popular raional Murgeni) nu 
este timpul să fie chemați la 
răspundere cei vinovați de acea
stă risipă ?

0 discuție spontană și■■■

cîteva socoteli gospodărești
(Urmare din pag. I-a)

cern metoda autocontrolului teh
nic. De la 1 februarie se va in
troduce în toate brigăzile din a- 
cest sector. Adică să nu mai a- 
vem controlori. Acum sînt vreo 
15. Ei, toți aceștia vor fi eliberați 
și redați producției. Tinerii no
ștri se angajează să lucreze în 
acest scop mult mai conștiincios, 
si dea lucru de calitate, si se 
controleze intre e». Ba mai mult 

; chiar, vom organiza în acest 
scop, pe uzină, mai multe brigăzi 
de calitate.

Intîmplarea a făcut ca chiar 
în momentul acela si pice în 
grupul de tineri care discutau 
înfierbîntați despre chemarea ti
nerilor ploeșteni. utemista Ileana 
Bordeianu. m iezuit oare la tur
nătoria de fonti. Avea ceva de 
discutat cu Pîrvu Grigore, secre
tarul comitetului. Văzîndu-i așa 
agitați, a stat cîteva minute să 
aștepte. Ascultindn i. a prins fi
rul disecției. Credeți ci a răb- 

• dat-o inima si nu se amestece in 
1 discuție, si nu le arate râ știe 
I despre ce acțiune este vorba, ba 
ț chiar si le demonstreze ci la ei 

în turnătorie ..se mai pierd încă 
bani“. Cum ? Și unde ?

— Se pot face economii la sîr- 
mă și Ia cuie. După turnare, se 
pot scoate cuiele din formele 
vechi, și dacă se îndreaptă ge pol 
folosi de mai multe ori. Asta-i 
una. Mai am încă o propunere : 
dzcă s-ar stringe cu grijă fonta 
de la ..culeie“ pieselor — reste 
rile de la turnare — și nu s-ar 
arunca la gunoi amestecate cu 
pămînt, nu s-ar putea hă ga din 
nou la topit ? N-ar fi și asta 
bani, economii ?

— Văd câ sînt izvoare nese-

In curind 
pe ecranelf 

Capitalei
EMANO1L PETRU!
GEO MAICAN
MIHA1 MEREUȚĂ
SANDU RADULESC 
ANGELA 6HIUARU 
STAMATE POPESC
GEORGE MĂRUȚĂ
CHIRIL EGONOMU

Scenariul: Dumitru Ca-
-abăț, Teodor Constantin 

Regia: Lucian Bratu 

Imaginea: Constantin
Ciubotaru

Muzica: Sergiu Sarehi 
zov.

Decoruri ; Ștefan Mari, 
țan.

In mijlocul 
prietenilor muzicii 

de A. Giroveanu
Compozitor

Uniunea Compozitorilor, prin 
activitatea ei largă desfășurată 
în ultimul an pentru strînge- 
rea legăturilor cu artiștii ama
tori și cu cercurile inițiate de 
organizațiile U.T.M., din între
prinderile Capitalei „Prietenii 
muzicii**, a căpătat un suflu nou, 
plin de avînt, aș spune chiar 
„tineresc".

Pentru mulți dintre noi. com
pozitorii, prezența în mijlocul 
muncitorilor și a artiștilor a- 
matori nu este un lucru nou. 
îi cunoaștem, îi vizităm, îi aju
tăm în munca lor artistică de 
multă vreme și totodată de la 
ei ne inspirăm. Astăzi însă sîn- 
tem astfel organizați îneît peste 
60 de formații corale și brigăzi 
artistice au pe lîngă ele ca în
drumător cîte un compozitor și 
în fiecare lună nenumărați 
membri ai Uniunii noastre vor
besc muncitorilor —- în uzinele 
lor — despre muzică și despre 
creația lor. Am putea spune 
într-un anumit sens că aceste 
întîlniri reprezintă un ra-nort 
de activitate a muncii noastre

cate de economii în sectoarele 
uzinei, am spus eu, dîndu-le să 
înțeleagă că, în lumina chemării 
de la Ploești, îi așteaptă o mun
că serioasă.

— Fără îndoială ! a completat 
Iorgu Grigore. Sînt destule iz
voare și noi le vom căuta. Nici 
n-am vorbit de sectorul 4 strun- 
gărie. Aici se prelucrează și se 
debitează materialele. Se pot 
face economii de scule și de me
tal. Cit mai curind. după ce vom 
pătrunde peste tot cu ochii unor 
gospodari adevărațk ne vom 
spori angajamentele, dar mai a- 
les inițiativele și acțiunile pen
tru valorificarea tuturor rezer
velor interne. Fiți sigur de asta-

Nici nu mă îndoiesc că peste 
cîteva zile voi fi nevoit să scriu 
un nou reportaj despre tinerii de 
la Uzinele „X asile Roaită** mti- 
tulat cam așa : „Roadele unui 
erou** sau Spiritul gospodăresc 
al tineretului a descoperit noi 
izvoare de economii**. Și asta 
pentru că de fapt ceea ce văzu
sem era doar un prim schimb 
de păreri. Era începutul cam
paniei de cercetări minuțioase în 
toate sectoarele și atelierele Uzi
nelor ..Vas-fle Rosita**. Această 
campanie va fi urmată de o con
sfătuire după modelul celei de 1 
la Ploești. Tinerii vor trebui să | 
dezbată intr-un spirit critic și 
autocritic realizările obținute 
pînă acum, și să discute, amă
nunțit. perspectivele de viitor in 
lumina acestei chemări. Discuția 
celor cîțiva tineri este un indi
ciu sigur că spiritul gospodăresc 
se va întări și-și va dezvălui roa
dele cît mai curind. Primele so
coteli gospodărești s-au săvîrșit. 
De-abia după consfătuire ecoul 
va fi complet și va avea rezo
nanțele depline ale întregii uzine. 

creatoare In fața oamenilor 
muncii.

Personal am ținut un aseme
nea „raport de activita’e** în 
fața muncitorilor din cercul 
„Prietenii muzicii" de la Uzina 
„Boleslaw Bierut" din Capita
lă. în cursul lunii decembrie^, 
anul trecut, și aș dori să v?i 
redau grija cu care am pregă
tit această consfătuir**. și emo
ția și satisfacția ce am sirn- 
țit-o’ Cu multe zile înainte, ’or
ganizația U.T.M. din uzină, a 
popularizat consfătuirea în rîn
dul muncitorilor. In ziua ș|i la 
ora fixată sala de șediirțșe era 
frumos pavoazată, toate locu
rile ocupate de membrii cercu
lui „Prietenii muzicii" ia/r pia
nul, pik-up-ul și magnetofonul 
așteptau să prezinte (exempli
fice) creațiile mele...

în cadrul consfătuirii am 
făcut o scurtă prezentare a 
diferitelor genuri de compoziții 
muzicale, subliniind avîntul 
creator din țara noastră după 
23 August 1944.

Exemplificările făcute la pian 
sau prin plăci au fost însoțite 
de cele mai multe ori de fre
donarea melodiei de către toți 
tinerii din sală.

„Cîntecul tractoristei", „Cînd 
cade primul fulg de nea", 
„Marșul sportivilor", „In a- 
murg", „Cîntecul străjii" și 
multe altele, muncitorii le cîn- 
tau odată cu mine, pe unele din 
de rugîndu-mă sâ Ie repet.

Dragi cititori, știți ce-nser^m- 
-nă acest lucru pentru iun 
compozitor ? Știți ce simte în 
acele momente ? Desigur că nu 
trebuie să vă explic eu, dar. în 
fața celor peste trei sute, de 
tovarăși, după ce le poves<jeam 
cum am compus cîntecul pe,care 
urma să-l exemplific, mă grîn- 
deam cu emoție: oare le va 
plaee Ia fel ca celălalt?

Cele două ore cît a durat 
expunerea mea. dacă pentru 
auditori au fost... ușoare pen
tru subsemnatul au însjemrrat un 
examen plm de emoțiț Și acum 
cind stau aplecat asupra por- 
utiveter să aștern un nou cîn
tec mă gîndesc la cei cărora 
li-l adresez și mă întreb dacă 
Je va place. Și voi căuta în
totdeauna să mi respect anga
jamentul luat în fața muncito
rilor de a le da cîntece tot mai 
frumoase care să redea avin- 
tul muncii lor creatoare.

în fiecare zi la masa de lu
cru și Tn toată activitatea mea 
mă gmdesc cu emoție la ziua 
petrecută jn mijlocul muncito
rilor uzinei -Bdeslaw Rierut-, 
la ..raportul de activitate" și pot 
spune sincer că acest lucru re
prezintă pentru mine un fapt 
de mare însemnătate pentru 
munca viitoare. Partidul nostru 
dă posibilitatea fiecăruia din
tre noi să creeze cît mai mult 

și mai bine; iar noi trebuie 
să ne prezentăm în fața Par
tidului, în Mța oamenilor mun
cii cu o creație bogată și 'fru
moasă ca să merităm încrede
rea ce ne-o arată !

Hochei

■ Federația rotnînă de ho- 
I chei pe gheață a stabilit ca 
i întilnirile din cadrul ^campio

natului republican pe 1960 să 
înceapă âmbătă 16 ianuarie 
pe patinoarul artificial din

; Capitală. In lupta pentru cu-
i cerirea titlului republican vor 

participa 6 echipe; G.C.A., 
campioana țării. Știința Cluj,

I Avîntul Miercurea Giuc, Vo
ința Miercurea Giuc, G.S.M. 
Rădăuți și Dinamo Tg. Mu
reș. Jocurile din prima par
te a campionatului se vor în
cheia miercuri seara. Returul 
se va desfășura în cursul lu
nii februarie.

H
Echipa olimpică de hochei 

pe gheață a U.R.S.S. și-a în
cheiat turneul întreprins în 
Suedia, jucînd marți seara 
în orașul Evle cu selecționata 
suedeză pe care a invius-o, de 
data aceasta, cu scorul de 
6-0 (1—0; 3-0; 2-0).
Hocheiștii sovietici au demon
strat o formă excelentă, ter- 
mînind neînvinși cele 3 me
ciuri susținute cu puternica 
«chipă a Suediei, care se 
pregătește pentru Olimpiada 

, de la Squaw Valley. Echipa
■ U.R.S.S. a obținut două vic

torii (4—0 și 6—0) și un 
meci egal (4—4), înscriind 
14 puncte și primind numai 4.

★

La 13 ianuarie a plecat tn 
Canada echipa de hochei pe 
gheață a orașului Moscova 
pentru a susține 10 întîlniri 
prietenești cu echipele cana
diene din orașele : Toronto, / 
Montreal, Ontario, Windsor,, 
Fort William, Kelowna, Wir,- 
nipeg și altele. In prirr/il 
meci hocheiștii sovietici vor 
intilni formația „Kitc^ner 
Dutchman", care va repre
zenta Ganada la Jocurile 
Olimpice de la Squaw; Val
ley.

Patinaj
După terminarea campiona

telor U.R.S.S. de patinaj vite
za de la Alma Ata a fost se
lecționată echipa care va parti
cipa la campionatele europene 
de Ia Stockholm. Din lot fac 
parte Boris Stenin, campion 
unional absolut, Oleg Gon- 
ciarenko, Vladimir Gurov, 
Lev Zaițev și Victor Kosi- 
cikin.

Baschet
Duminică în sala sporturi

lor de la Floreasca, începînd 
de la ora 19, spectatorii bucu- 
reșteni vor avea prilejul să 
urmărească întîlnirea mascu
lină de baschet dintre cam
pioana țării noastre C.C.A. și 
Dinamo Tbilisi, una din cele 
mai valoroase formații din 
Uniunea Sovietică. După cum 
se știe această întâlnire con
tează pentru turul doi al com
petiției „Cupa campionilor 
europeni**.

Șah-
Federația internațională de 

șah l-a numit pe ma
rele maestru Gedeon Stahl- 
berg (Suedia) ca arbitru 
principal al meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre 
Mihail Bntvinik și Mihail 
Tal. Ajutorul arbitrului prin
cipal va fi marele maestru in
ternațional Hary Golombek 
(Anglia).

Cei doi șahiști sovietici 
care-și vor disputa titlul mon
dial și-au ales secundanții: 
campionul lumii ‘M. Botvinik 
va fi asistat de maestrul Gri
gori Goldberg, in timp ce se- 
cundantul lui Tal va fi maes
trul Alexandr Koblerlț (Riga).

După cum se știe, meciul 
va începe la Moscova la 15 
martie 1960 și va cuprinde 24 
de partide. Pentru a-și păs
tra titlul. Botvinik va trebui 
să totalizeze 12 puncte, iar 
Tal. pentru a deveni campion 
mondial, 12t/t puncte. Tn fie
care săptămînă se vor juca 3 
partide. Trei zile din săptă- 
m nă vor fi rezervate între
ruptelor și una pentru odihnă.

Fotbal

într-un meci internațional 
de fotbal disputat la Tel Aviv 
echipa bulgară Lokomotiv 
Sofia a terminat la egalitate: 
1—1 cu echipa Macabi din 
localitate.

Handbal

Miercuri, Federuția de 
handbal a alcătuit programul 
complet al jocurilor care vor 
precede simbătă în sala FLo- 
reusca meciul internațional 
de handbal redus dintre echi
pele cluburilor Dinamo Bucu
rești și Dukla Praga, din ca
drul „Cupei campionilor eu
ropeni". Cu începere de la 
ora 16,30 va avea loc meciul 
feminin dintre echipele l și 
II ale orașului București. La 
ora 17,30 este programată în
tîlnirea amicală dintre echi
pele masculine București l și 
Rapid. Meciul Dinamo-Dukla 
va începe la ora 19. în acest 
meci echipa Dinamo va uti
liza următorul lot de jucători: 
Redl, Ilie, Ivănescu, Covaci, 
Costache I, Costache 11, Hnat, 
Rlstoiu, Popescu, Bădulescu 
și alții. Jocul va fi condus 
de arbitrul Glogdw (R.D. 
Germană ),



Poziția echivocă a delegaților 
occidentali la conferința 

de ia Geneva

In spiritul destinderii 
internaționale

N. S. Hrușciov va vizita 
Afganistanul

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS; Regele Afganistanului, 
Muhammed Zahir Șah, ți guver
nul Afganistanului l-au invitat 
pe Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S,

să viziteze Afganistanul in luna 
februarie, la înapoierea sa din 
Indonezia.

Nikita Hrușciov a acceptat 
aceastâ invitație și a mulțumit 
pentru ea.

Declarația secretariatului 
F. M. T, D.

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Tineretul lumii o primit cu noare 
satisfacție știrea câ șefii guver
nelor Franței, Marii Britanii, 
S.U.A. și U.R.S.S. se vor întilni 
la 16 mai 1960 la Paris, $s 
spune intr-o declarație dattâ 
publicitâții de secretariatul 
F.M.T.D.

Tineretul lumii, intîmpinâ cu 
bucurie slăbirea încordării inter
naționale care s-a conturat anul 
trecut. El își consacra toate for
țele luptei în sprijinul propune
rilor de dezarmare. Dezarmarea 
deschide tineretului perspective 
minunate. Ea ii poate asigura 
un viitor fericit.

Discutarea la nivel înalt a 
problemei ajutorului acordat țâ
rilor slab dezvoltate, se spune 
în declarația F.M.T.D., poate fi 
un pas decisiv pe calea spre li
chidarea înapoierii multor țâri 
unde tineretul trăiește în mi
zerie, suferă de pe urma șoma
jului, a foametei, este analfabet, 
toate acestea fiind consecințele 
multisecularei asupriri coloniale.

Cei 87 de milioane de membri 
ai F.M.T.D, din 97 de țâri aș
teaptă împreună cu întreaga 
omenire, ca cele mai arzâtoare

P. Nenni: Destinderea 
a devenit obligatorie

ROMA 13 Agerpres). — Pie
tro Nenni secretarul Partidului 
Socialist Italian semneazâ in 
ziarul „Avânți" un articol in 
care se ocupă de unele aspecte 
ale destinderii internaționale. 
Nenni subliniază faptul că 
„vrind-nevrind cercurile conser
vatoare europene, care sint în 
același timp cercurile care dețin 
conducerea, se pleacă In fața 
exigențelor destinderii", atrăgînd 
In același timp atenția că unele 
dintre acestea nutresc „speranța 
că poate surveni ceva suscepti
bil să schimbe mersul evenimen
telor*.

Nenni subliniază in continuare 
„presiunea populară' în favoa
rea destinderii precum și „starea 
de lucruri în care destinderea a 
devenit într-o anumită măsură 
obligatorie".

probleme vitale sâ fie rezolvate 
și speră câ conferința la nivel 
înalt va fi începutul unei sirii 
de alte tratative în vederea re
zolvării pașnice a tuturor proble
melor mondiale.

Un masiv muntos 
care va purta numele 

aviatorului Perov
MOSCOVA 13 (Agerpres). — 

TASS : Cunoscutul aviator polar 
sovietic Viktor Perov a primit 
o scrisoare din partea conducă
torului expediției antarctice bel
giene, De Gerlache, prin care 
este anunțat că unul din masi
vele lanțului muntos Belgique, 
descoperit in Antarctida, va fi 
numit muntele Perov.

De Gerlache arată ci prin a- 
ceasla se exprima lui Perov re
cunoștința pentru că. împreună 
cu echipajul avionului pe care 
îl comandă, a salvat grupul de 
cercetători polari belgieni care 
au suferit un accident î« Antarc
tida in decembrie 1958.

GENEVA 13 (Agerpres). — 
TASS: La 12 ianuarie și-a re
luat lucrările conferința celor 
trei puteri in problema Încetării 
experiențelor cj arma nucleară.

Reprezentantul sovietic S. K. 
Țarapkin, care a prezidat șe
dința, a propus sa sa discute 
propunerile prezentate de dele
gația sovietică la 14 decembrie 
1959 care permit sâ se realizeze 
In cel mai scurt timp o înțele
gere in probleme atit de impor
tante ca componența Comisiei 
de control — organul conducă
tor al organizației de control — 
completa, ea personalului posturi, 
lor da control și adoptarea unei 
hotăriri cu privire la bugetul și 
finanțele organizației de control.

Reprezentantul U.R.S5. a in
sistat de asemenea sa se adopte 
fără intirziere o hotărire intr-o 
problemă atit de importantă ca 
cea a numărului de inspecții. 
Dună cum se știe, propunerea U- 
niunii Sovietice cu privire la nu. 
mărul de msoecții care permite 
să se ajungă la o hotărire re
ciproc acceptabilă a fost prezen
tată în aprilie 1959. Statele U- 
mt< nu au dat insă pînă acum 
un răspuns la această propunere 
sov.e-câ.

După cum s-a aflat la ședința 
din 12 ianuarie delegații occi
dentali au continuat să adopte 
o atitudine echivocă și în decla
rative lor au vorbit despre difi
cultățile pe care le-ar intîmpinâ 
lucrările conferinței din cauză 
că la conferința din decembrie 
1959 experții U.R.S.S., S.U.A. și 
Marii Britanii nu au putut sa 
ajungă la o înțelegere în pro
blema criteriilor de trimitere a 
echipelor de inspecție. In dis
cursul său reprezentantul S.U.A. 
a afirmat că exploziile nucleare 
subterane nu pot în general să 
fie depistate. In cercurile zia
ristice se afirmă că scopul aces
tei poziții a delegației S.U.A. 
este de a pregăti terenul pentru 
ca Statele Unite să refuze inter
zicerea experiențelor subterane 
cu arma atomică și cu hidrogen.

In legătură cu aceasta s-a 
atras atenția asupra unei știri 
publicate în ultimul număr al 
revistei americane „Time“ în 
care se arata că în S.U.A. se 
fac pregătiri intense pentru re
luarea în mai, iunie sau iulie 
ax, în statul Nevada, a expe
riențelor cu arma nucleară.

Conferința 
de presa 

a președintelui 
Eisenhower

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — TASS:

La conferința de presă din 
13 ianuarie a președintelui Ei
senhower au fost puse întrebări 
în legătură cu poziția S.U.A. 
față de apropiatele experiențe cu 
racheta cosmică pe care Uniu
nea Sovietică le va efectua in 
Oceanul Pacific. Președintele a 
declarat că ar fi contrar uzanțe
lor ca S.U.A. să protesteze, in- 
trucit experiențele sovietice vor 
avea loc in largul oceanului, 
ceea ce corespunde pe deplin 
dreptului internațional. Președin
tele a adăugat că Statele Unite 
au sprijinit totdeauna principiul 
libertății mărilor și au făcut și 
ele experiențe în Oceanul Paci
fic.

In legătură ou afirmațiile re
prezentanților Partidului demo
crat că guvernul republican cere 
Congresului alocații militare in
suficiente în noul buget de stat 
al S.U.A., președintele a decla
rat că el și-a consacrat întreaga 
viață serviciului militar și știe 
foarte bine ce face propunînd 
cheltuieli militare in proporțiile 
stabilite în noul buget

Referirriu se la declarațiile In 
legătură cu raptul că reprezen
tanții Pentagonului sjnt de pă
rere că Statele Unite ar trebui 
să-și schimbe atitudinea față de 
folosirea armelor chimice și bac
teriologice și să declare că aceste 
arme vor fi folosite intr-un răz
boi mare sau chiar intr-un răz
boi mai mic, un corespondent 
4-a rugat pe președinte să-și ex
prime părerea în legătură cu a- 
ceastă problemă. Eisenhower a 
răspuns că nu știe nimic despre 
astfel de declarații ale reprezen
tanților Pentagonului și a adău
gat câ preferă in general ca mi
litarii să nu se amestece in pro
blemele politicii externe a S.U.A.

Dirijorul sovietic Constantin Ivonov însoțit de celebrul pianist 
Emil Ghilels au întreprins un turneu in 20 de c-cse ameri
cane. In clișeu - concertul de la Carnegie Hali din New >crk 

dat de cei doi artiști sovietici.

America Latină în căutarea 
unui drum propriu

MEXICO CITY 13 (Ager- 
pres). — La 14 ianuarie, pre
ședintele Mexicului, Adolfo Lo
pez Mateos, va întreprinde o că
lătorie de trei sâptămîni în 
America de Sud, unde va vi
zita Brazilia, Argentina, Chili, 
Bolivia și Peru. „Această călă
torie, relatează corespondentul 
agenției France Presse, prima de 
acest fel întreprinsă de un pre
ședinte mexican, are o semnifi
cație deosebită*’.

in cercurile latino america
ne se subliniază că nu este vor
ba de o simplă vizită de 
curtoazie, ci de „o luare de con
tact la nivel înalt“, între șefi de 
guverne din această regiune a 
lumii.

Corespondentul agenției France 
Presse informează că președin
tele Lopez Mateos va avea cu 
reprezentanții oficiali ai țărilor 
menționate convorbiri asupra 
propunerii formulate la sfîrșitul

lunii noiembrie de președintele . 
Chili, Alessandri, privind înce
tarea cursei înarmărilor in ță
rile Americii Latine și trecerea 
la dezarmare, fondurile eliberate 
urmînd a fi utilizate la dezvolta
rea economiei. Se știe că la a- 
ceastă propunere s-a alăturat 
președintele Peru, Manual Prado, 
și că ea a fost aprobată printre 
alții de președinții Argentinei, 
Braziliei, Boliviei, Columbiei și 
de oficialități și parlamentari 
din diferite state ale continen
tului.

Referindu-se la poziția preșe- 
dintelui Mexicului față de obiec
tivele colaborării țărilor Americii 
Latine, France Presse arată că 
„după cum consideră el, țări care 
au aceeași origine, o limbă și 
cultură comună și care au de 
făcut față acelorași probleme, au 
tot interesul să caute soluții co
mune și să le aplice împreună*4.

Declarația Ministerului de Război 
al Greciei

ATENA 13 (Agerpres). — 
TASS:

Ministerul de Război al Gre
ciei a dat publicității la 12 ia
nuarie o declarație în care se 
arată că știrile apărute în presă 
despre consimțămintul guvernu
lui Greciei de a crea in țară 
baze pentru lansarea de rachete 
cu rază medie de acțiune nu 
corespund realității.

In declarație se recunoaște 
însă că în conformitate cu sarci
nile trasate de conducerea blo

cului nord-atlantic, un grup spe
cial de ofițeri de stat major a 
vizitat Grecia și alte țări mem
bre ale N.A.T.O. pentru a între
prinde cercetări preliminare pe 
teren în vederea înființării unui 
centru pentru instruirea milita
rilor în mînuirea proiectilelor 
teleghidate cu rază medie de ac
țiune.

A\inisterul de Război arată în 
continuare că guvernul grec ar 
accepta cu bucurie înființarea 
unui astfel de centru în Grecia.

Retragerea din guvernul francez 
a lui A. Pinay

PARIS 13 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France 
Presse, la 13 ianuarie după o 
convorbire cu președintele De 
Gaulle, ministrul Finanțelor și 
Economiei al Franței, A. Pinay 
a declarat reprezentanților pre

sei că se retrage din guvern. 
Pinay a adăugat că renunță 
cel puțin pentru moment la ac
tivitatea politică.

Guvernatorul Băncii Franței, 
Wilfrid Baumgartner, a fost de
semnat ministru al Finanțelor.

Situație încordată în capitala Iranului
TEHERAN 13 (Agerpres). —
In capitala Iranului situația 

continuă să se mențină încordată 
ca urmare a ciocnirilor care au 
avut loc la 11 ianuarie între stu
denții și elevii din Teheran și 
poliție.

Agenția United Press Interna
tional transmite că trupe înar
mate staționează în fața tuturor 
școlilor din Teheran cu scopul de 
a preveni alte demonstrații, A- 
genția precizează că la demon
strațiile studenților și elevilor 
desfășurate luni au luat parte

10.000 de persoane. Poliția a in
tervenit cu gaze lacrimogene, 
bastoane de cauciuc și, în mai 
multe cazuri, a făcut uz de arme, 
trei persoane fiind ucise și peste 
100 rănite.

Ziarul „Keman International* 
scrie că demonstrațiile care au 
avut loc la Teheran se datoresc 
cererilor elevilor de a se îmbu
nătăți sistemul de învățămînt, a 
se spori numărul profesorilor, a 
se construi școli mai bune în
zestrate cu materialul didactic 
necesar.

Adenauer a prezentat 
în Berlinul occidental

Prezente 
romînești 

peste hotare 
GALA DE FILME

LA ATENA

ATENA 13 (Agerpres). — 
La 10 ianuarie 1960, I. Drîn- 
ceanu, ambasadorul R.P.R. la 
Atena, a dat o gală de filme 
romînești în sala cinemato
grafului „Astron" din Atena. 
Au fost prezentate filmele 
„Scurtă istorie", „Pe Valea 
Ialomiței“ și „Dincolo de 
brazi".

Au luat parte generalul 
K. Ventiris, aghiotant regal, 
generalul K. Dovas, fost șef 
de stat major, amiralul Bu- 
zanis, academicienii Melas și 
Orlandos, deputății Merkou- 
ris, Efremidis, Arapis, direc
torul Direcției Politice din 
Ministerul Afacerilor Străine 
al Greciei, Himarios, directo
rul general din Ministerul E- 
ducației — Kournoutos, scri
itori, artiști, ziariști.

Au participat, de asemenea, 
șefi și membri ai unor misi
uni diplomatice acreditați la 
Atena.

Filmele prezentate s-au 
bucurat de succes.

COMUNICAREA ȘTIINȚIFICA 
A UNUI SAVANT ROMIN 
LA FRANKFURT-PE-MAIN

In preajma Intîlnirii tineretului și studenție 
din jările regiunii Balcanilor și Mării Adriaf

Tlnâra generație a Albanl 
sc pregătește pentru 

întîlnirea de Ea Mcircși

un

avioc

program
13 (Agerpres). — 

13 ianuarie, cancel a-
a plecat 

tal spre
special al for- 

aeriene militare americane, 
irațfxle șefrdui guvernului 
i Boon .ta Berlinul ocdden-

provocator
RT.G. și puterile occidentale. 
Ziarul „Stuttgarter Zeitung" re
latează că la 12 ianuarie amba
sadorii S.U.A. și Angliei au fă
cut o vizită ministrului Afaceri
lor Externe, Brentano, și și-au 
exprimat nemulțumirea în legă
tură cu declarația lui Adenauer 
că statutul Berlinului nu trebuie 
modificat.

La invitația profesorului 
B. Rajewsky, directorul Insti
tutului de biofizică „Max 
Planck“ din Franckfurt-pe- 
Main (R.F.G.) profesor doctor 
O. Costăchel, directorul Insti
tutului de oncologie din Bucu
rești, a făcut la 7 ianuarie o 
comunicare 
de savanți
Franckfurt-pe-Main cu tema 
„Radioterapia protejată", 
noua metodă de tratament a 
cancerului aplicată la 
tutui de oncologie din 
rești.

Comunicarea a fost 
ritâ cu mare interes 
mată de discuții.

în
și medici din

D ■!

ea aceea

La 12 ia-uarîe. Adcnoer r 
primarul Beriinului occidental, 
riraijdî. n (fiscu»*: problema

Au, pac Ti comune K aroasti 
problemă. IMzrațnle făcute ta 
ultimele rile de Adenauer și 
Brandt cu lasă nici urmă de în
doiala câ ei au crizut d; acord 
asupra unor acțiuni ccajuae 
avînd drept scop împiedicarea 
unei rezolvări rezonabile și ac
ceptabile a problemei Berlinului.

★
BONN 13 (Agerpres). — 

Presa vest-germanâ constată că 
cuvîntarea rostită de cancelarul 
Adenauer în Berlinul Occiden
tal a provocat divergențe între

NEW’ YORK 13 (Agerpres).- 
TASS: După cum relatează co- 
- - ■ / d::i Lo idra al zia
rul ii „New York Times44, 
Middleton, Ministerul Afacerilor 
Externe al Angliei este foarte 
remulțumit de declarația făcută 
de cancelarul Adenauer in Ber
linul Occidental că în prezent 
propunerile cu privire la un 
acord temporar în problema Ber- 
linuloi occidental, prezentate 
amd trecut de puterile occiden
tale la conferința miniștrilor Afa- 
cerilx Externe, ar fi ineficace. 
D-jpi cum arată Middleton, „en- 
gizzii declară cu hotărire că gu
vernul lor și guvernul de Ia 
Wss Tgtoa ^consideră că este 
periculos ca situația din Berlin 
să răsrini așa cum se prezintă 
și că la conferința la nivel înalt 
cu Uniunea Sorietică sa va rea
liza, p'Thabrt, ur. acord temporar 
cu privire Ia aparul Be

dj încape indotalâ că 
fi priveze pe engîeri, 
dr. Adenauer au meet 
fade
une 
nivel înalt

: cu evi- 
?-*•jnuare 
Im Ade- 
poi:tka 

1 se vede 
î ceea ce 
dorințrb 
l de a fi

hotăritor in stabilirea 
riții față de conferința la

fața a 100

Insti- 
Bucu

urma
și ur-

Ne povestea Seva Tarifa, 
membru al Biroului Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Muncii din R. P. Albania, câ în 
ziua cînd a plecat spre Bucu
rești a stat de vorba cu un tî- 
năr alpinist din orașul Berat. 
Tin arul acesta venise la Tirana 
sâ se întîlnească cj alți iubitori 
ai sportului celor curajoși pen
tru ca împreuna sâ ajungâ pe 
vîrful Ezerci de pe muntele 
Theti. Pe acest vîrf înalt de 
2.600 m. omul nu a pâtruns încâ. 
De cîteva ori au încercat expe
diții alpine sâ biruie împotrivi
rea naturii. Nu ou reușit deoa
rece pereții muntelui sint deo
sebit de primejdioși. Spunea 
însâ tînârul din Berat :

— Cunoaștem greutâțile p9 
care le vom intîmpinâ. In ciuda 
lor, vom birui. Sâ nu aveți nici o 
clipâ de îndoiala. Iar victoria 
noastrâ, a grupului de sportivi 
strînși din toate colțurile Alba
niei, o închinăm Intîlnirii de la 
București a tineretului balcano- 
adriatic. De aceea vîrful Ezerci 
îl vom denumi „Vîrful tineretu
lui".

E un exemplu ce ilustrează 
convingător căldura cu care tî- 
nâra generație a Albaniei salută 
întîlnirea de la București. Dar 
despre interesul tineretului al
banez față de aceastâ manifes
tare avem o mulțime de mărtu
rii. Intr-o convorbire cu Seva Ta
rifa, oaspstele nostru ne-a re
latat câ în întreaga Albanie se 
desfășoară pregăfri intense. La 
Tirana, El ba sa n, Korea, Durres, 
Shkodra, Vlora, Gjirokaster etc., 
au avut loc numeroase adunări 
în care tineretului i s-au înfăți
șat țelurile Intîlnirii de la Bucu
rești și la care numeroși tineri 
au luat cuvîntul exprimîndu-și 
hotărîrea de a lupta împreună 
cu prietenii lor din celelalte țări 
balcanice și adriatice pentru 
a transforma această parte a 
Europei într-o zonă a păcii. In 
fiecare organizație de bază a 
Uniunii Tineretului Muncii din 
R. P. Albania se organizează 
manifestări în cinstea Intîlnirii 
cu care prilej se fac expuneri a- 
supra acestui important eveni
ment și se supune spre aproba
re mesajul pe care tineretul al
banez îl adresează Intîlnirii bal-

cano-adriatice de la Buci 
In felul acssta o amplă f 
larizare a Intîlnirii se racii; 
pînă și în cele mai îndepc 
colțuri ale țării. In orașe : 
ioane au loc adunări de la 
pornesc spre Tirana ștafete 
tind mesajul tinerei gener< 
„țării vulturilor", mesajul ur 
neret dornic să trăiască în 
și bună înțelegere.

In întreaga Albanie, api 
rea Intîlnirii a prilejuit o in 
ficare a eforturilor în muu 
învățătură. Ziarsle albanezi 
besc despre numeroase su 
ale tinerilor. Seva Tarifa 
pomenit cîteva din cele 
harnice colective de tineri 
reușit, în întîmpinarea Int 
să depășească sarcinile de 
să realizeze economii, să 
rească productivitatea rr 
Au devenit bine cunoscut; 
lizările brigăzii „Qemal 
de la combinatul textil „S 
din Tirana, brigăzii „Alqi h 
de la fabrica de încalțe 
„Klement Gottwald", brigă 
tineret de la hidroce 
„Karl Marx" din Bulqize, 
da de fete „Urani Pano" 
întreprinderea comercială 
din Tirana etc. Tineri din < 
brigăzi vor avea marea 
de a participa la Intîlniri 
la București. Din delegaț 
baneză care va număra 
tineri vor face parte un E 
Muncii Socialiste, tineri fr 
în muncă și învățătură, r 
tori, țărani, colectiviști, sti 
tineri scriitori, artiști, pre 
sportivi. Acești tineri au c 
în anul 1959 cele mai bun 
cese în producție și în a< 
tea obștească.
- Peste cîteva zile del 

albaneză va porni către 
rești, ne spune Seva Tari 
întîlnirea din capitala Ro 
reprezentanții tinerei noas 
nerații vor face să răsun 
rința tineretului și poporu 
banez ca în această parte 
mii sâ se făurească o z 
păcii, ca între tinerii din 
ba lean o-adriatice să se 
nicească strînse legătu 
fructuoasă colaborare, I 
pe dorința de pace.

E

Protestul vehement al opiniei publice 
împotriva acțiunilor fasciste din R. F. I

Din toate colțurile lumii
ACAD. V. FESENKOV 

PRECONIZEAZĂ CONSTITUIREA 
UNUI INSTITUT DE 

BIOLOGIE
Acad. Vasili Fesenkov 

nunțâ, într-un interviu 
ziarului 
da“, pentru crearea unui institut 
special de astrobiologie. După 
părerea sa, în programul de ac
tivitate al acestui institut trebuie 
sâ intre nu numai problemele 
studierii posibilităților existenței 
vieții pe alte planete, dar și 
toate problemele comp.exe le
gate de pătrunderea in spațiul 
cosmic a animalelor și a omului-

Prima etapă în zborurile cos
mice, subliniază Fesenkov, va 
fi zborul spre Lună.

Apoi urmează zborurile spre 
cele mai apropiate planete da 
Pămînt - „vecinii** 
sistemul solar :

Dacă despre 
tem destul de 
schimb despre 
tem extrem de 
Fesenkov. Studierea acestei pla
nete de la o distanță mai apro
piată — cu ajutorul aparaturii 
radiotehnice - va revoluționa, 
în adevăratul sens al cuvintului, 
întreaga astronomie.

CREȘTEREA MEDIEI VIEȚII 
IN CEHOSLOVACIA

Ultimele date statistice arată 
că în anul 1958 media vieții în 
R. Cehoslovacă a crescut la 67,2 
ani pentru bărbați și la 72,3 
ani pentru femei. In comparație 
cu anul 1938 media vieții a cres
cut în Cehoslovacia cu 12 ani la 
bărbați și cu 13 ani la femei, 
iar în comparație cu perioada 
1949-1951 a crescut cu 6 și res
pectiv 7 ani.

UN NOU INSTRUMENT 
MUZICAL

Evgheni Murzin, candidat în 
științe tehnice, a realizat un sin- 
tezator fotoelectric — un nou 
instrument muzical care a învins 
așa-numita barieră sonică în 
muzică.

Acest instrument produce un 
sunet alcătuit din tonuri pure 
sinusoidale. Octava sintezatorului 
cuprinde 72 de intervale — de 
șase ori mai multe decît la in
strumentele muzicale obișnuite.

Cu ajutorul sintezatorului se 
poate obține un sunet polifonic,

ASTRO-

se pro* 
acordat 

„Komsomoiskaia Prav-

’ !!i“ noștri din 
Venus și Morte.

Marte cunoaș- 
multe lucruri, în 
Venus cunoaș- 

puțin, a declarat

Unii muzicieni așteaptă ce 
noul instrument să fie foarte fo
los.tor ia lucrările de cercetări, 
alții afirmă ă d n determina o 
adevărată revoluție in domeniul 
înregistrării sunetelor din cine
matografie, radiodifuziune fi te
leviziune.

Instrumentul a fost instalat la 
muzeul „Aleksandr Scriabin"* din 
Moscova. Evgheni Murzin fi-a 
dedicat invenția memoriei com
pozitorului rus.

4300.000 TONE 
CAR3UNE IN PLUS

In 1960, in RJ3. Bulgaria 
fi date in exploatare noi mine 
cu o capacitate de 4-300.000 tone. 
In felul acesta extracția anuali 
de cărbune va atinge aproxima
tiv 17.400.000 tone, fața de peste 
15200.000 tone* anul trecut.

HAGA 13 (Agerpres). — La 
Amsterdam a avut loc o de
monstrație de protest împotriva 
acțiunilor antisemite și fasciste 
din Germania Occidentală, orga
nizată de Comitetul olandez al 
foștilor d.ținuți din lagărul de 
concer. La re de la Auschwitz.

Pârtie:pantii la demonstrație, 
Imbrâcați in haine pe care le 
pirtau deținuții din lagărele 
ir. ten sie ale morții, au trecut pe 
străzile orașului amintind oame
nilor de zilele îngrozitoare ale 
fascismului. „In Germania Occi
dentală, se spunea în manifestele 
răspînd te de demonstranți, multi 
naziști ocupă posturi importance. 
Guvernul nostru, care se supune 
voinței Germaniei Occidentale, 
a eliberat numeroși criminali de 
război și aproape pe toți maru 
criminali naziști. Tocmai de a- 
ceea ei au din nou curajul să 
faci această nrardară propagan
dă antisemită*.

ATENA 13 (Agerpres). - 
Ziarul ^Avglii** a publicat la 12 
ianuarie declarația Comitetului 
executiv al Uniunii Democrate de 
Stingă din Grecia in legătură cu 
reînvierea nazismului în Germa
nia Occidentală.

In declarație se subliniază că, 
cu sprijinul monopolurilor din 
S.UÂ. și din Germania Occiden
tală, elementele fasciste încearcă 
sâ împiedice stabilirea păcii și 
destinderea încordării, mișcarea 
cres'.ndă pentru democrație, îm
potriva imperialismului, încearcă 
..sa creeze noi forțe d? șoc pen
tru un război agresiv”.

Protestind împotriva acestor 
provocări fasciste. Comitetul exe
cutiv al partidului se pronunță 
totodată pentru dizolvarea orga-

irizațiilor neofasciste din Grecja 
a căror creare este legată de în
cercările generale de reînviere 
a fascismului în Europa Ocqi-i 
dentală.

COPENHAGA 13 (Agerpres). 
Opinia publică daneză este in
dignată de manifestările elemen
telor fasciste și de acțiunile 
inspiratorilor lor de la Bonn. 
Ziarele relatează că la Copen
haga a avut loc o manifestație 
în fața ambasadei Bonnului. 
Manifestanții purtau pancarte pe 
care era scris: „Afară cu 
fasciștii!“, „Nici un fel de co
laborare cu generalii hitleriști!".

Ziarul „Lang og Folk” relatea
ză că comuniștii din Copenhaga 
au adoptat o rezoluție în care se 
subliniază că răspunderea pen
tru acțiunile fasciste, revine în- 
trutotul guvernului Adenauer 
care, în pofida angajamentelor 
internaționale, nu a efectuat 
epurarea elementelor fasciste.

Guvernul danez, se spune în

MOSCOVA. La 13 ianuarie. N. 
S. Hrușciov. președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
La primit pe Llewellyn Thomp
son. ambasadorul S.U.A. tn 
U.R.S.S., la cererea acestuia, și 
a a'ut o convorbire cu el.

I„a convorbire a asistat Vasili 
Kuznețov. prim-locțiitor al mi
nistrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

BUDAPESTA. La 12 ianuarie 
a avut loc Plenara Comitetului

Recent a avut loc la Harrington (Anglia) o impresionantă demonstrație împotriva înar
mării nucleare. Poliția a intervenit cu brutalitate efectuînd 80 de arestări. In clișeu - un

aspect al reprimării acestei pașnice manifestații
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continuare în rezoluție, r 
tind avertismentele, stabil 
colaborare tot mai strînj 
Germania Occidentală._

Poporul danez trebuie s 
pingă această colaborare, 
poate îngădui ca soarta 
mareei să fie în mîinile 
tilor și pogromiștilor.

LONDRA 13 (Agerpres 
Opinia publică engleză es 
liniștită de activizarea 1 
lor din Germania Occiden

Pină și numeroase ziar 
gheze din Anglia — 
astăzi 
cestor 
cinile 
man.

„Ceea ce se petrece în n 
tul de față în Germania 
dentalâ“, scrie Denis Mari 
respondentul. ziarului 
Mirror", care apare într-u 
de masă, constituie o int 
lentă și conștientă a tin? 
german prin doctrina ve 
regim nazist".

„ 1 se ir 
cp. anume dă nașt« 
ieșiri, unde se află 
reînvierii fascismul»

i

Central al P.M.S.U. Jan- 
dar. prim_secretar al C. 
P.M.S.U., a prezentat rap< 
privire la înfăptuirea £ 
economiei naționale în 19c 
începutul anul-ui 1960.

MOSCOVA. La 13
A. I. Mikoian, prim.vic 
dinte al Consiliului de Mi-r 
U.R.S.S., a primit la 1 
delegația de comercianți 
dustriași din Chil€ condu 
Domingo Arteaga, ipreș< 
Uniunii industriei și com 
care se află în Uniunea 
tică.

TIRANA. La Invitația ' 
tului Central al Partidulf 
cii din Albania, la 12 i 
a sosit în Albania într-c 
de prietenie, o delegație 
tidului Comunist din Inc 
în frunte eu D. N. Aidi-t, 
•dintele C.C. al P.C. < 
donezia. Pe aerodrom, 
ția a fost întîirpinată de 
Hodja, prim.secietar al 
Partidului Muncii din Alb 
de alți conducători ai Pa 
Muncii din Albania.

SOFIA. La 12 ianuarif 
niversitatea de stat din S 
deschis o expoziție de că 
rute în editurile academ 
științe din Uniunea S; 
Republica Democrată Gi 
Polonia, Cehoslovacia, 
nia. Ungaria și Bulgaria 
expuse ipeste 2.500 cărți 
viste din toate domeniile 
editate în ultimii 2-3 ani.

La această expoziție 
Academiei R. P. Romîne 
300 titluri de cărți.

NAIROBI. Agenția 
Press International anui 
autoritățile coloniale brik 
ridicat stai ea de asediu în 
carg a fost aplicată de L 
tombrie 1952. In anii c 
nya a fost guvernată de 
excepțională" au fost uci 
13.000 de africani.

RABAT. Agenția Ma-gbr 
Press anunță că g-uverr 
niol a acordat licențe 
prospectarea și expioatar 
nurilor petrolifere din 
Spaniolă la 13 coirpani: 
1 if ere americana.


