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aș ini 1 eni
din cele mai 

metalurgice
că de 
numai 
însăși

ce în ce mal
U.T.M. pe

mari, 
secție 

să ia măsurile cu-

Brigada 
«Vasile Roaită

Centenarul 
școlii noastre

Din Reșița, unul 
mari combinate metalurgice 
a!e țării noastre, vin vești des
pre succesele harnicilor meta- 
lurgiști. Tineretul reșițean îm
preună cu întregul colectiv a 
răspuns cu entuziasm sarcinilor 
puse de Plenara din 3—5 de
cembrie a C. C. al P. M. R. 
1959 care deschide noi perspec
tive în economia noastră na
țională. Recent tinerii munci
tori ai Combinatului metalurgic 
din Reșița au făcut bilanțul rea
lizărilor obținute de ’ * 
ce s-a scurs. Au 
fost trecute cu a- 
cest prilej în re
vistă succesele ti
nerilor de la fur
nale care au dat 
patriei peste plan 
3788 tone fontă din 
cele 15.090 tone da
te peste plan de co
lectivul acestei seefii, precum și 
15.164 tone de oțel Martin, din 
cele 30.026 tone date de către 
toți oțelarii. Numai schimbul ti
neretului de la Oțelăria Siemens 
Martin a dat 10.000 tone oțel 
peste plan în anul ce a trecut.

Alături de toți muncitorii 
Combinatului metalurgic Reșița, 
și tinerii de la fabrica nouă dc 
mașini au adus o prețioasă con
tribuție la economisirea a 8 mi
lioane de lej.

Cu toate realizările mai sînt 
în această secție, care are un 
rol important in viața economi
că a Combinatului metalurgic 
Reșița, rezerve interne impor
tante, una din ele fiind legată 
de folosirea rațională a mașl 
nilor și timpului de lucru in 
vederea obținerii unei cît mai 
înalte productivități. Pentru a 
vedea cum sînt folosite aceste 
rezerve postul nostru de cores
pondenți voluntari a întreprins 
un raid anchetă la fabrica nouă 
de mașini.

Sînt aici numeroși tineri 
strungari care printr-o judicioa
să folosire a capacității mașini
lor, o bună organizare a locu
lui de muncă, obțin rezultate 
foarte bune situîndu-se în frun
tea întrecerii pe secție.

Strungarul Ervin Palicska 
este unul dintre fruntași. Împre
ună cu schimbul său, lucrează la 
piese de turbină. Faptul că a a- 
juns fruntaș nu se datorește în- 
tîmplării ci cunoașterii temei
nice a meseriei, spiritului gos
podăresc și de organizare. Îna
inte de a începe să strunjească 
o nouă piesă el studiază amă
nunțit planul ei, felul în care 
ar putea ajunge la o producti
vitate cît mai mare țlnînd sea
ma de caracteristicile strungu
lui la care lucrează. De cele 
mai multe ori el discuta toate 
acestea cu cei din schimbul său, 
strungari cu o înaltă calificare.

Și ca el mai sînt mulți alții. 
Tinărul Hrfca Ervin este strun
gar de precizie. El execută pie
se de turbină care cer o înaltă 
calificare. Strungarii care îl 
schimbă la mașină sînt munci
tori virstnici cu o experiență 
îndelungată. Cum reușește to
tuși tinărul Hrica să țină pasul 
cu ei ? Aceasta se datorește în 
primul rînd atenției pe care o 
dă calificării sale. Mereu preocu
pat pentru o cit mai profundă 
cunoaștere a caracteristicilor 
strungului său, prezent cu 15-20 
de minute înaintea începerii lu
crului la mașina sa, el știe pre
cis ce are de făcut, ce dificul
tăți îi ridică piesa respectivă șl 
in consecință ia toate măsurile

ei în anul

din timp. Totodată el îșf îngri
jește cu multă sîrguință mași
na conștient de faptul 
acest lucru depinde nu 
buna ei funcționare, ci 
„viața" acesteia.

Găsim aici Insă și alte 
ple. Tinerii Pavel Rotaru 
mion Bugariu sînt strungari cu 
același grad de calificare și lu
crează la același strung piese 
de turbină și de locomotivă. 
Primul este un strungar disci
plinat îșl îngrijește cu multă 
sîrguință mașina, este punctual

exetn- 
și Si-

succese din 
Organizația 
are datoria 
venite pentru ca tinerii rămași 
în urmă din fabrica nouă de 
mașini să se ridice la nivelul 
zecilor de tineri fruntași din 
această secție. Trebuie organi
zate discuții cu temă la care 
muncitorii virstnici cu o activi
tate îndelungată sau strungari 
fruntași să împărtășească tine
rilor din experiența muncii lor. 

lin capitol important în_ac- 
tivitatea

-------------------------- ----------------------------.

Raidul postului da corespondenți 
voluntari al „Scinteil tineretului" 

de la Combinatul metalurgic 
Reșița

este 
se 

dau 
pro-

organizației U.T.M. 
va trebui să-l con
stituie populariz rea 
tinerilor fruntași, e- 
xemple la locul de 
muncă. Este nece
sară o cît mai largă 
popularizare a ex
perienței înaintate 
la gazetele de pe
rete, prin schimbu

rile de experiență, prin reuniuni
le cu temă etc.

La fabrica nouă de mașini 
sînt sute de tineri care nu iro
sesc fără folos nici un minut 
din timpul lor de 
îngrijesc mașinile 
potriva risipei.

întărind munca 
comunistă a tuturor tinerilor, ri- 
dicînd pe cei rămași in urmă la 
nivelul fruntașilor, organizația 
U.T.M. de la fabrica ncuă de 
mașini va contribui la sporirea 
aportului tinerilor in înfăptui
rea sarcinilor de plan.

muncă, care 
și luptă im*

de educație

Deschiderea 
expoziției 

„Ornamentica 
populară romîneattcâ*

Marți la amiază a avut loc la 
Muzeul de artă populară al R.P. 
Romine deschiderea Expoziției 
„Ornamentica populară roma
nească".

• Expoziția prezintă — prin 0- 
biecte de artă populară de la 
sfirșituî secolului al 18-lea pînă 
în secolul al 20-lea — cele mai 
importante categorii de orna
mente. Prin materiale documen
tare auxiliare se dovedește uni
tatea și continuitatea creației 
noastre populare din timpurile 
străvechi pînă astăzi. In primele 
săli sînt expuse diverse obiecte 
pe care se întîlnesc vechile or
namente geometrice și astrale 
cărora cu timpul li s-a-u adău- 

' gat motive vegetale și reprezen
tări de animale și oameni. Tn 
zilele noastre, pe lîmgă elemen
tele decorative diverse se folo
sesc tot mai frecvent ornamen
tele emblematice: secera și cio
canul, steaua, stema, care sînt 
de asemenea ilustrate în expo-

la locul de muncă. Ca urmare, 
rezultatele lui în producție sînt 
foarte bune. Simion Bugariu 
însă își părăsește uneori strun
gul plecînd la magazie pentru 
a-și procura diverse materiale 
iar după terminarea lucrului își 
lasă mașina murdară. El dove
dește in general o slabă preo
cupare pentru folosirea rațio
nală a celor 480 de minute. De 
aceea în timp ce productivitatea 
muncii lui Pavel Rotaru 
ridicată, Simion Bugariu 
numără printre tinerii care 
un randament scăzut în 
ducție.

Sînt unii tineri a căror atitu
dine față de muncă lasă de do
rit. Tinărul Petre Lakatoș poate 
fi văzut adeseori plimbîndu-se 
de la o mașină la alta, căutînd 
parteneri de discuție, lăsînd ra- 
boteza să meargă în g.ol risi
pind în acest ' ' 
trică și mărind 
al mașinii.

Cam la fel 
tinerii ion 
Rosztner și 
ția U.T.M. nu 
ficient pe acești tineri să înțe
leagă că pentru ei ca indivizi 
unul sau mai multe minute 
pierdute nu contează, dar pen
tru întreprindere aceste pierderi 
adunate, aduc daune. Ce ar în
semna dacă fiecare muncitor ar 
pierde cîte 5 minute. Sute de ore 
de muncă s-ar irosi zilnic în za
dar.

Unii tineri manifestă o con
damnabilă nepăsare față de 
mașinile cu care lucrează. Așa, 
de exemplu, din neglijența 
strungarului Mircea Drejban, 
mașina a fost defectată. Repa
rația a durat 18 zile timp în 
care dacă mașina ar fi funcțio
nat în două schimburi se puteau 
executa circa 20 de butoni cu
plări pentru locomotivă. Tot din 
neatenție în manipularea ma
șinii strungarii Luca Martinaș 
și Cal Baltazar au defectat o 
morteză care a stat 38 de ore, 
timp în care se puteau execu
ta 8 liniale ghid pentru loco
motivă. Toate acestea dovedesc 
slaba activitate a organizației 
U.T.M. în direcția formării la 
tineri a simțului gospodăresc și 
de răspundere față de bunurile 
obștești.

Organizația U.T.M. pe secție 
nu a luat niciodată în discuție 
cazul acestor tineri ce se abat 
de la disciplina socialistă a 
muncii, nu înțeleg să îngrijeas
că cu atenție mașinile Ia care 
lucrează, să folosească rațional 
timpul de lucru, aducînd în a- 
cest fel daune muncii, întregu
lui colectiv dornic de a obține

fel energie elec- 
gradul de uzură

se comportă și 
Shibuț, Rudolf 
alții. Organiza

i-a ajutat su-

Utemista Fekete losefina, elevă 

în clasa a Xl-a, este o talentată 

sculptoriță. lat-o în atelierul 

Școlii populare de arta din Ora

dea, a cărei eljvă este, lucrînd 

la finisarea unui studiu în argilă.

Fotț ( P. POP

SUBOTKA LADISLAU
inginer șef de schimb

ALBIC! GRIGORE 
lăcătuș sectorul turbine

OIȚA GHEORGHE 
strungar carusel

De aproape cinci ani, întîie- 
tatea în întrecerea dintre cele 
mai bune brigăzi de tineret din 
întreprinderile industriei grele 
din Capitală o dețin cazangiii 
brigăzii „Vasile Roaită" de la 
Atelierele C.F.R. „Grivița Rb- 
șie" condusă de Constantin 
Zamfir. Anul trecut, tinerii ce
feriști au reparat peste 200 de 
cazane de locomotivă.

Invățind la început din expe
riența unor muncitori mai vîrst- 
nici, cazangiii Mihai Mihalcea 
și Constantin Pavel sînt mindri 
că astăzi pot împărtăși la rîn- 
dul lor cunoștințele căpătate ce
lor mai tineri membri ai brigă
zii, ca Savu Stancu și Gheorghe 
Vereșteanu. Toți membrii brigă
zii își ridică necontenit nivelul 
profesional prin cursurile de 
minim tehnic, participînd la con
ferințe tehnice de specialitate 
etc. Nouă dintre brigadieri au 
primit insigna de ..Prieten al 
cărții* 4, iar bibliotecile personale 
pe care unii dintre ei și le-au 
înjghebat se îmbogățesc mereu 
cu noi cărți.

Legături tîainice leagă pe 
cei 25 de tineri cazangii și în 
afara preocupărilor profesionale, 
în viața de toate zilele.

Tn dorința de a cinsti ziua de 
16 februarie cu noi succese, bri
gada „Vasile Roaită**  a chemat 
la întrecere toate brigăzile de 
producție din sectorul industrial 
al căilor ferate, angajîndu-se să 
îmbunătățească calitatea repara
țiilor, să reducă consumul de 
materiale, să repare, peste plan, 
un cazan de locomotivă folosind 
numai nituri economisite. Cins
tind memoria eroilor clasei noa
stre muncitoare, ei au luat în în
grijire busturile lui Vasile Rcai- 
tă și Ilie Pintilie aflate în incin
ta atelierelor.

(Agerpres)
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A crescut numărul formațiilor 
artiștilor amatori de teatru

Tn toată regiunea Hunedoara 
formațiile artistice de amatori 
au început pregătirile în vederea 
Festivalului bienal de teatru „I. 
L. Caragiale44. Anul acesta nu
mărul formațiilor de teatru al
cătuite din artiști amatori a 
crescut simțitor. 
Astfel, în prezent 
numărul lor se ri
dică la 473 ceea ce 
reprezintă o crește
re de peste 170 față 
de primul festival 
bienal de teatru. O 
creștere deosebită 
a numărului for
mațiilor de teatru a ___ . _ . .
raioanele Crăștie, Ilia șl Alba 
lulia. Pentru participarea la 
concurs a formațiilor de teatru 
existente și a celor nou înfiin
țate, o contribuție însemnată au 
adus-o organizațiile U.T.M. din 
satele și orașele regiunii. Tn a-

La cercul tinerilor naturaliști 
din comuna Răcori, regiunea 
București, membri ai cercului 
urmăresc explicațiile date de 
prof. Coliu Dumitrescu în le
gătură cu zborul rachetelor 

cosmice.

Zilele trecute, pionierii și șco
larii, cadrele didactice și țăra
nii muncitori, tineri și virstnici 
din comuna Gogoșari, raionul 
Giurgiu, au sărbătorit 100 de 
ani de la înființarea școlii din 
comuna lor. La festivitate au 
luat parte activiști de partid și 
de stat ai raionului Giurgiu și 
regiunii București. In cinstea ce
lei de-a 101-a aniversări a Uni
rii Țărilor Romine, școala a 
primit numele de „Școala ele
mentară de 7 ani Unirea**.  Fes
tivitatea s-a încheiat cu un fru
mos program artistic susținut de 
corul cadrelor didactice și al ti
nerilor țărani muncitori din co
mună. precum și de brigada ar
tistică de agitație a pionierilor.

Foto : N. STELORIAN ELENA GHEORGHIȚA 
profesoara

Tinerii mecanizatori din S.M.T. Traian-sat, raionul Brăila, acordă 
o deosebită atenție reparării mașinilor la timp și în bune con- 
dițiuni. lată-l pe utemistul Dumitru Stavrache reparind un trac

tor U.T.O.S. 26.

9
Gnd am Intrat în amfiteatrul 

unde se ținea ședința comitete
lor ds părinți ale claselor a 
Vlll-a din Școala medie nr 1 
„Nicolce Bălcescu" din Bucu
rești, vorbea muncitorul ceferist 
Boldoi. Arăta ca mai sînt unii 
copii care se lasă pe tînjală 
cu învățătura și amintea cum 
a învățat el meseria, sub regi
mul burghezo-moșieresc.

— Tata a trebuit să slugă
rească un an de zile, pe gra
tis, pe moșia unui politician, 
pentru ca dumnealui, politicia
nul, să intervină pe lingă un pa
tron ca acesta să binevoiască 
a ma primi ucenic. De aseme
nea și eu am slugărit, fără sim
brie, în casa patronului. Adică 
am spălat crătițile cucoanei... 
Iar azi, fata mea ca și copiii a 
sute și sute de muncitori ca 
mine, învață aici la școala asta 
unde, odinioară, nu intrau decît 
odraslele bogătașilor... Cum să 
nu simtă mîndrie copiii noștri 
că le-am cucerit locul pe care-l 
merită ? Și cum să nu se si
lească, să nu se străduiască sâ 
merite acest loc, învâțînd, învă- 
țîrtd, să rupă cartea ?...

Ședința comitetelor de părinți 
ale claselor a Vlll-a, condusă de 
directoarea școlii, Lenormanda 
Benari, o continuat discuțiile șl,

Foto : AGERPRES

JĂNOS BOLYAI - 
mare matematician 

și militant progresist

dunările generale U.T.M. finute 
în perioada de pregătire a fes
tivalului au fost discutate și 
problema legate de buna reușită 
a concursului. Spectacolele dzte 
de tineri în perioada de pregă
tire sînt mărturii ale muzei de

puse de organiza
țiile U.T3L pe a- 
c.astă linie. Așa 
au fost cele prezen
tate de colectivul 
de teatru din 
munele Băi ța, 
ionul Brad, cu 
sa „îndoiala- 
N. Mafiei; de 
raionul Orăștie 
tatii, cea frumoasă"

avut loc în

co- 
ra- 

p-'e- 
de 

cel
cudin Beliu 

piesa ^Fata 
de 1. G. Destslnica; de cel din 
Petrești. raionul Sebeș, din Va
lea Singi orgi ului raionul Hune
doara și altele.

11.500 kg. fier
in două zile

Cu cîteva zile în 
urmă, elevii școlilor 
din comunele Intor- 
sura Buzăului, Teliu 
și Lița Buzăului au 
inițiat o vastă acțiu- 

co’.ectare a 
co-

ne de 
fierului vechi in 
munele lor. Sub con
ducerea organizații
lor dc partid și mo
bilizați de organiza-

LLT..M. impir- 
pe grupe, zed

acad. prof. Miron Nicolescu

ERNEST USCAR 
profesor

vechi colectat

de 
au 
parie din străzi 
gospodării. In numai 
două zile ei au reu
șit să colecteze o 
cantitate de pes'.e 
11.500 kilograme fier 
vechi pe care l-au 
predat Întreprinderii 
de colectare a meta
lelor. Cu sumele de 
bani obținute prin 
valoni.-cărei fierului

elevi și pionieri 
străbătut o mare

Ș>

vechi tinerii 
chiziționa 
ddactic și 
In săptămînile 
mătoare tinerii 
organiza noi aseme
nea acțiuni sub lo
zinca „Cit mai mult 
fier vechi oțel inilor 
din Hunedoara !*

artă plastici la

efc-

vor a- 
material 
sportiv, 

ur- 
vor

IONEL LEONTE 
^respondent voluntar

Zitnnicsa
Astfel, tinârul artist 

Ion Panâ • predat

ÎN TIMPUL LIBER

Școala și părinții
Dumitru Almaț

cu sprijinul părinților, diriginții si 
profesorii au căutat să cunoas
că mai bin2 elevii și au propus 
soluțiile cele mai potrivite, de la 
caz la caz, întru lichidarea ră- 
minerii in urmă la învățătură.

Colaborind strîns în atingerea 
aceluiași scop : instruirea și 
educarea tineretului, oamenii nu 
se lasă pînă nu găsesc soluția 
problemei privitoare ia învăță
tură, la buna gospodărire a șco
lii. E un îneîntător efort comun : 
conducerea școlii, părinți, elevi, 
incit nu te mai îndoiești, o cli
pă, de izbîndă. Simți că școala 
e a poporului și poporul se în
grijește de bunul ei mers.

După ședință, am cerut tova
rășei directoare cîteva lămuriri a- 
supra modului cum lucrează, cum 
colaborează școala cu părinții. 
Și am aflat că, părinții înțe’eg 
tot mai deplin că școala este a 
copiilor lor și se apleacă spre 
ea cu grijă și aregosto.

Și comitetul de părinți al Șco
lii medii nr. 1 „N. Bălcescu**,  în
registrează o bogată activitate, 
întemeiată pe o strinsă legătură 
Intre familie și școală. Incepînd 
cu buna gospodărire a școlii

și ureînd pe scc’O valorilor pînă 
la procesul de invâțâMint. îl 
găsim pretutindeni przzeat Co
mitetul de părinți ajută -a 
întreținerea școlii, la eventuale 
reparații ori completări de mo
bilier. Se îngrijește ca bufetul 
școlii să funcționeze i’eproșc- 
bil- Alcătuit din părinți activi, 
dinamici, entuziaști, cu dragoste 
de școală, comitetul de sprijin, 
ca un adevărat stilp al școlii, 
pune umărul și o sprijină cri de 
cite ori e nevoie. In plus. Școala 
rrediî nr. 1 este tutelată de Uzi
nele ,, Semăn c toc rec De aceea, 
cu atît mai mult, comitetul de 
părinți izbutește sâ ia o serie de 
inițiative gospodărești și să le 
înfăptuiască așa cum iși pro
pune. Cu ajutorul Uzinelor „Se
mănătoarea", conducerea școlii 
și comitetul de părinți au co
laborat pentru o mai bună în
zestrare a atelierelor școlii cu 
unelte și materie primă nece
sară efectuării în condiții mai 
bune a orelor de practică. Școa
la a ciștigat foarte mult.

Șl ochii directoarei se lumi
nează de bucurie, cind poves
tește cum a cjutat-o comitetul

Acum 100 de ani, se stingea 
din viață, la Tg. Mureș, marele 
matematician Janos Bolyai, unul 
din marii deschizători de dru
muri noi în domeniul matema
ticii. militant împotriva șovinis
mului <i a exploatării omului de 
către om. Janos Bolyai a murit 
la vîrsta de 53 de ani. după o 
viață zbuciumată în care încre
derea. pe deplin justificată, a sa
vantului în valoarea descoperi
rii sale era înecată în indife
rența generală a lumii timpului 
său.

Janos Bolyai a intrat în istoria 
științelor cu un „Adaus" (,.Ap
pendix**)  de aproximativ 27 de 
pagini la o carte de matematici 
a tatălui său Farkaș Bolyai, el 
însuși profesor de matematici. 
Titlul complet al acestui a lain, 
scris în limba latină (ca și în
tregul volum al lui Farkaș Bo
lyai) este următorul : „Adaus, 
în care este expusă știința abso
lut adevărată a «pajiului inde
pendent de adevărul sau de fal
sitatea axiomei a XI a a lui 
Euclid (care nu poate fi decisă 
niciodată a priori I pentru cazul 
falsității fiind adăugată cvadra
tura geometrică a cercului-.

Pentru a putea aprecia va
loarea acestui „adaus- atit dc 
modest ea prezentare (final la 
o altă carte) dar atît de sen za 
țional ea titlu, trebuie sâ ne în
toarcem eu mintea eu vreo 23 
de secole înapoi. în epoca ale
xandrină a culturii elene. In «- 
eea epocă. în știință domina nu
mele lui Euclid. Euclid a făcut 
o operă impresionantă de strin- 
gere la un loc, de organizare și 
de. fundare teoretică a tuturor 
cunoștințelor de geometrie obți
nute de oamenii de știință eleni 
pînă la el. Totodată, Euclid

caută în „Elementele* 4 sale de 
geometrie să prezinte tot ma
terialul în mod deductiv, pu- 
nînd la baza tuturor teoremelor 
un număr restrîns de concepte 
și de axiome. Una din aceste 
axiome, a V-a, în numărătoarea 
sa, a Xl-a în numărătoarea u- 
nora dintre comentatorii săi, a 
jurat un rol deosebit de însem
nat in istoria matematicilor. 
Este vorba de așa numita „axio- 

că- 
în- 
sin- 
din

x-șie îorna ue așa numita „t. 
mă a paralelelor", potrivit 
reia ,,Printr-un punct situat 
tr-un plan se poate duce o i 
gură paralelă la o dreaptă 
acest plan".

Prin conținutul său, diferit 
celelalte axiome, ac.eastă axiomă 
a atras de la început atenția ma
tematicienilor. Geometri de ma
re renume ai Evului Mediu, ai 
Renașterii, ai epocii moderne, au 
încercat rind pe rînd, fără suc
ces de altfel, să arate că această 
a V a (sau a Xl-a) axiomă a 
lui Euclid este în fapt o conse
cință a celorlalte axiome, adică 
o teoremă.

In cel de al doilea și cel de-al 
treilea deceniu al secolului XIX, 
un tînăr geometru cu excepțio
nale aptitudini de prin părțile 
Transilvaniei își frămînta min
tea cu această pasionantă pro
blemă. Era Janos Bolyai. Fiu al 
remarcabilului matematician Far- 
kaș Bolyai. Janos dăduse dovadă, 
încă din fragedă copilărie, de 
aptitudini cu totul deosebite pen
tru matematici. La 13 ani, Ja
nos Bolyai stăpînea la perfecție, 
în afară de elementele de geo
metrie ale lui Euclid, noțiunile 
de bază ale calculului diferențial 

integral.
La 15 ani, el își trece exame-

de

și

IONEL TRlFU 
profesor

Utemistc MARIA STAFIE 
este cunoscută in fabrică pen
tru eforturile sale pe linia redu
cerii

(Continuare în pag. 3-a)-

400 de elevi oi 
face, in condiții 

in producție, iar 
ingineri, membri 
sprijin, să urmă-

Utemistul DULGHERII DUMITRU 
este apreciat în fabrica pentru 

calitatea lucrului sau.

5. NTCHIFOR 
inginer

Rectificatorul PRICOP VASILE 
împreună cu brigada pe care o 
conduce și-a luat angajamentul 
să îndeplinească planul anual 

în 11 luni.

•

de părinți, la sfirșituî anului șco
lar trecut, ca 
școlii să poată 
bune, practica 
prin maiștri și 
in comitetul de H___
recscă și să diriguiască aceasta 
activitate. De pildă, un ajutor 
eficient au dat muncitorii Mi- 
huță și Duțâ de la „Semănă
toarea", demonstrind practic ce 
rodnică poate fi colaborarea 
strinsă dintre muncitori și școală. 
Nu, școala nu mai este ruptă de 
societate. Dar nu numai atit 
Spre buna gospodărire a școlii, 
com'tetul de sprijin și organiza
ția U.T.M. au izbutit, impreună 
cu conducerea și profesorii, ca 
elevii să realizeze in ateliere lu
crări foarte utili școlii. De 
exemplu din deșeuri de fier dă
ruite de „Semănătoarea", sudate 
cu ajutorul unui specialist de la 
Politehnică, adus de tov. La- 
zâr Stoice seu, decanul Facultății 
de mecanică și președintele co
mitetului de părinți al acestei 
școli, elevii au lucrat scheletul 
metalic al rafturilor pentru de
pozitul bibliotecii. Lucrarea pre
țuiește peste 25.000 de lei și 
a costat sub 1.000. Mîndri că 
orele lor de practică dau rezul-

( Continuat» in paf. 3-aJ

Tineri fruntași în producție 
de la Fabrica de rulmen

coeficientului admis de 
rebuturi.

GH. SIMINICA
este conducător de brigadă la 
secția forjă. Brigada sa depă
șește lunar norma cu 20-25%.

1FT - 1. ■ ¥

>



„Pentru dezvoharea șeptelului proprietate oLșîească 4

ECOUL UNEI INIȚIATIVE
Cum aplică unele organizații LI. T. M. din gospodării colective și de stat din regiunea Craiova 

inițiativa tinerilor colectiviști din G. A. C. „Scînteia“ regiunea Galați
Ne aflâm la începutul unul an de Intensă activitate a oameni

lor muncii din ogriculturâ pentru realiiarea importantelor sar
cini trasate de Plenara din 3-5 decembrie 1939 a C.C. al P.M.R. 
cu privire la creșterea șeptelului proprietate obștească, la asi
gurarea unor cantități cit mai mari de porumb insilosat pentru 
hrana animalelor, cu privire la ridicarea de construcții zooteh
nice ieftine, din resurse locale, in scopul sporirii producției de 
lapte și carne și al scâderii prețului de cost al acestor produse.

La înfăptuirea acestor sarcini tineretul din agricultură este 
chemat să participe cu tot elanul, cu toată capacitatea și ener
gia sa. Acum, organizațiile U.T.M. din O.A.C.-uri și O.A.S.-uri 
iși stabilesc, pe baza planurilor de producție ale acestor unități, 
propriile lor planuri și se angajează In fata organizațiilor de 
partid și a conducerilor unităților respective, să ajute efectiv la 
sporirea numerică a șeptelului și la creșterea productivității ani
malelor.

Asemenea sarcini și-au asumat și organizațiile de bază U.T.M. 
din satele regiunii Craiova și s-au angajat ca, sub conducerea 
organizațiilor de partid, să depună toate eforturile pentru înde
plinirea și depășirea lor.

lată citeva din obiectivele importante prevăzute in planul co
mitetului regional U.T.M.;

Anul acesta, organizațiile de bază U.T.M. din unitățile agri
cole socialiste din regiune vor recomanda conducerilor acestor 
unități 1 000 dintre cei mai capabili tineri care să lucreze in 
sectorul zootehnic.

Pentru asigurarea bazei furajere planul prevede ca tinerii si 
ia în îngrijirea lor cultura porumbului-siloz pe o suprafață de

învață, și-i ajuta 
și pe alții să învețe

Majoritatea tinerilor care lu
crează in sectorul zootehnic al 
gospodăriei agricole de stat Ro
manești din raionul Craiova sint 
calificați, cei mai mulți dintre ei 
fiind absolvenți ai școlilor pro
fesionale zootehnice. Produc, 
țiile mari de carne și lapte în 
sectorul zootehnic depind în 
mare măsură Și de priceperea cu 
care sînt îngrijite animalele, iar 
această pricepere nu se poate 
căpăta decît printr-un. studiu a- 
profundat și printr-o practică se
rioasă in producție. Tinerii cres
cători de animale din gospodăria 
agricolă de stat Romanești știu 
foarte bine lucrul acesta, lata de 
ce, in adunările generale U.T.M. 
care au avut loc in gospodărie, 
ei au stabilit un plan concret de 
muncă pentru ridicarea continuă 
a calificării fiecăruia dintre ei. 
Astfel cu ajutorul consiliului de 
conducere din gospodărie, au fost 
înființate cursuri speciale de ri
dicare a calificării pentru tinerii 
crescători de animale. La aceste 
cursuri, specialiștii, ingineri joq- 
tehnicieni și medici veterinari, 
le vorbesc tinerilor despre cele 
napi bune metode și reguli de 
îngrijire a animalelor, despre 
rațiile științifice în hrăpire, des
pre amestecurile de turaje pre
cum și multe alte lucruri folo
sitoare în meseria de crescători.

Avînd în vedere faptul ca în 
curînd tinerii din gospodărie 
vor lua îrt patronaj întreg sec
torul zootehnic, și că atunci răs
punderea lor pentru îngrijirea 
animalelor va fi și mai mare, 
comitetul U.T.M., cerind sfa
tul organizației de partid, a 
propus conducerii gospodăriei

ca doi dintre cei mai buni 
Îngrijitori de animale să fie tri
miși la școala tehnică de maiș
tri zootehnicieni.

Tinerii crescători de animale 
din gospodăria agricolă de stat 
Romanești insă, ca utemiști, 
simt datoria de cinste și sînt 
bucuroși să împărtășească cunoș
tințele lor și altora. Astfel, pen
tru că tinerii colectiviști din co
munele mai apropiate, Brato
voești și Castranova urmind ini
țiativa tinerilor colectiviști din 
Berlescu, regiunea Galați au ho. 
tării să vină o perioada de timp 
în gospodăria de stat pentru a 
deprinde meseria de crescător 
de animale, ci și-au luat angaj*-  
nxntul sa lucreze alatur: dc a.e; 
tia in sectorul zootehnic, sa le 
arate practic din cxperie.-țg buaă 
ciștigată de ei ia aceasu aae- 
zerie. u vor iniții ta
unele probleme teoretice, pa- 
nindu-le acestora la Indemtza <t- 
ferite broșuri de speti alta te, :s- 
vitinduJ să partrcipe alătan de 
ei la cursurile speciale de zooteh
nie și medicina veterinară din 
gospodărie. Socotim că această 
inițiativa a tinerilor din <LA-S. 
Romanești este toarte folositoare 
Sj ea va putea fi continuată și 
după ce tinerii coleetiviști vor fi 
terminat perioada de practică In 
G.A.S. Astfel, tinerii crescători 
de animale din G.A.S. vor putea 
să facă vizite la gospodăriile a- 
gricoie colective unde tinerii lu
crează in sectorul zootehnic și 
vor putea să le împărtășească a- 
cestora la locul lor de muncă, in 
sectorul zootehnic al gospodăriei 
agricole colective, din experiența 
lor Înaintată.

Ce nu trebuie uitat:
calificarea

rzia

a procedat 
U.T.M. in ace 

A stabilit in ț 
ca într-un num

l ee exe-

cu un
galanton

i n •: »

A. » 4.

numai pe

plan un angajj 
tuft. In acela: 
gospodări; cc 
Roșie" din C 
unde mulți ti 
cipă la muDc 
U.T.M. a-a dus 
Îndrumare a

LLT-M. Nu sa a

□tracta
k paza v-i-J*

::ă

10.000 hq., și să insilazeze prin muncă voluntară 200.000 tone 
turaje.

In plan s-a stabilit ca pentru ridicarea unor construcții agri
cole ieftine tinerii din regiune să confecționeze prin muncă vo
luntară 1.000.000 bucăți cărămizi, 2.000.000 bucăți chirpici și să 
pregătească o cantitate de 100 tone var.

Așa cum prevede planul, tot prin muncă voluntară tinerii vot 
construi 60 grajduri, 30 saivane, 25 magazii, 100 maternități 
pentru scroafe și cotețe pentru păsări. Cu o parte din econo*  
miile realizate de tineri se vor cumpăra pentru gospodăriile co*  
lective 100 vaci, 1.000 oi, 200 scroafe, 10.000 păsări.

Este acest plan rezultatul unei cercetări amănunțite o tuturor 
posibilităților pe care le au tinerii din gospodăriile de stat și 
gospodăriile colective din regiunea Craiova de a sprijini dez
voltarea sectorului zootehnic ? Au fost- stabilite aceste cifre de 
plan in urma consultării masei largi a utemiștilor și tinerilor, in 
urma unor dezbateri chibzuite in adunările generale ale orga
nizațiilor U.T.M. ?

Care este ecoul inițiativei organizației de bază U.T.M. dm 
G.A.C. „Scinteia", regiunea Galați, care nu de mult a adresat 
o chemare cu lozinca „PENTRU DEZVOLTAREA ȘEPTELULUI 
PROPRIETATE OBȘTEASCA**  î

încercam prin instantaneele înregistrate de noi intr-un raid 
prin citeva organizații de bază U.T.M. din regiune, să dăm uu 
răspuns acestor întrebări.

M = u i ’
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Un angajament
care nu mobilizează

îmbogățească cunoștințele profe
sionale la cursurile ce se orga
nizează hi gospodăriile de stat 
In afară de aceasta. aumânf 
sporit de animale necesită nc 
îngrijitori. Normal ar fi Io6t ca 
organizațiile de bază U.T3U sa 
recomande conducerilor 
Fiilor colective pe cei 
tineri care să lucreze 
jitori de animale.

Cum 
raional 
vință ? 
măsuri
gospodării colective • 
vit. Ciupercenii-Vechi, 
cenii-Noi, Ba sa'a bi, S 
altele să luerfte peste 500 de
neri. In aceste gospodării 
creazâ insă. încă de anul I 
un număr mare de tineri. * 
telul raional U.T M 
altceva deci: să

gospodă-

1 "gzz.

GAS Mc

De curi nd recomandat să lucreze în sectorul zootehnic, ti nărui 
o activist Alexandru Du'lc. de la GAC. Afumați se orctâ a fi 

priceput Ș*  sirauincios in cceostă importantă muncă.
Foto : C MIHAI

"acare materiale de construcții fost îmbrățișată de toți colecti- 
■ resurse locale. viștii. la construcțiile zootehnice

la magaziile, clădirile adminis
trative ale gospodăriei colective 
din Maglavit se vor cheltui a- 
nul acesta bani nu»..ai pentru 
cuie și material lemnos "pentru 
uși. ferestre etc.

Pianul de masuri al comite
tului raional U.T.M. prevede de 
asemenea și extinderea expe
rienței colectiviștilor din comu
na Tunarii Noi. care au cons
truit grajduri trainice din pă- 
mint bătut

Cunoașterea posibilităților re
ale ale tmeretuîui și a necesită
ții de a se construi in gospodă
riile colective adăposturi ieftine 
pecâni asistatele proprietate ob- 

z penam Comaletulni 
n —il U.T.M Calafat sâ iatoc- 
■ească za pUa c «arret de 
sari ca prhîre La ■ueăȚ.aarea t»-

In gospodăria agricolă colec
tivă „Victoria socialismului**  din 
comuna Bratovoești, raionul Cra
iova, muncesc peste 140 de tir 
neri. Luînd cunoștință de cu
rînd de obiectivele 
biroul
U.T.M. „ . . .
propus să le realizeze tine
retul pe anul 1960, colectiviștii 
au rămas surprinși văzînd că 
ele sînt cu mult mai mici decît 
cele pe care le-au realizat ti
nerii în anul care a trecut. Cum 
s-a înțîmplat acest lucru? Foarte 
simplu: biroul organizației de 
bază U.T.M. din gospodărie n-a 
discutat în nici o adunare gene
rală U.T.M. despre sarcinile pe 
care ar putea să le îndeplinească 
tineretul din gospodărie în anul 
acesta.

Secretarul biroului U.T.M., 
Florea Ștefan, cînd i s a cerut 
din partea comitetului raional 
U.T.M. să trimîtă angajamentele 
luate pe 1960, a pus mina pe 
creion și a început sâ scrie :

— Din 500 tone porumb pre
văzute pentru însilozare în pla
nul gospodăriei, tineretul va țn- 
siloza... 10 tone !

— Din cei aproape 2.000 m.c.

care 
bază 

gospodărie și-a

. r Pe 
organizației de 
din

300.000

Interviu

de săpături ce se vor efectu; 
canalul de desecare, în ved 
redării agriculturii a peste 
ha. teren arabil, ce vor fi c 
vate cu porumb-siloz, cei a,pr< 
150 de tineri din gospodărie 
efectua... 200 m.c. I

Secretarul n-a mai trecu 
nota trimisă comitetului rai 
U.T.M. faptul că din 20 ha, 
care gospodăria colectivă 1< 
însămînța cu porumb-siloz, 
retul nu s-a angajat să îi 
jească nimic.

Apoi, secretarul a pus fri 
șei într-un plic hîrtia pe ca 
scrisese și a trimis o corni 
lui raional U.T.M. Comîtetu 
ioaal U.T.M. Craiova, deși 
noaște din experiența bui 
anilor trecuți că tinerii co 
viști din Bratovoești pot re 
lucruri cu mult mai frurr 
decît cele pe care și le pi 
seseră acum, n-a luat nici o 
sură care să-i ajute pe ac 
la stabilirea planului lo 
muncă pe 1960, și s-a mul 
la rîndul său doar cu cop 
în planul de muncă al corn 
lui raional U.T.A1. a cifrelor 
mite.

kg. spor
la producția

de porumb-siloz

La Comitetul raional U.T.M. 
Băilești afli : in gospodăriile a- 
gricole colective și in cele două 
gospodării de alai lucrează deja 
în sectorul zootehnic mulți ti
neri. La G.AS. Rast, de pildă, 
lucrează în sectorul zootehnic 
șase tineri. Patru tineri lucrea
ză în sectorul zootehnic al gos
podăriei colective Afumați ; la 
G.A.S. Afumați, un grajd este 
deservit de tineri, in multe alte 
unități lucrează tineri îngriji
tori de animale. Și in afară de 
asta în acest an încă mulți ti
neri vor îmbrățișa această me
serie.

Sînt tineri care nu au o ex
periență îndelungată în speciali
tatea aceasta.

Și vor trebui totuși să ajungi 
la acel grad de calificare încit 
să poată da animalelor îngriji
rea prin care să crească rapid 
producțiile de lapte și carne. Te 
întrebi, firește, la ce s-a gîndit 
comitetul raional U.T.M. pentru 
calificarea acestor tineri.

Răspunsul tovarășilor din co
mitetul raional U.T.M. te pune 
pe gînduri.

— li vom mobiliza la cursuri
le agro-zootehnice !...

Ce se întreprinde pentru as
ta ? Care e situația cursurilor 
agrozootehnice în momentul de 
față ? La acestea comitetul ra
ional U.T.M. nu poate da un 
răspuns cler. Nu cunoaște situa
ția. Nu s-a preocupat de urmă

rirea participării tineretului li 
cursurile agro-zootehnice.

Este o evidentă superficiali
tate.

Inițiativa tinerilor colectiviști 
din satul Berlescu din regiunea 
Galați este cunoscută la comite
tul raional U.T.M. Dar nu s-au 
gîndit tovarășii de aici să ex
tindă în rindul tinerilor din ra
ion această inițiativă. Comitetul 
raional U.TM- trebuie să înțe
leagă valoarea acestei inițiative, 
menită ca intr-un timp relativ 
scurt și mai ales acum în peri
oada de iarnă, cînd există mai 
multe posibilități, tinerii să în
vețe concret știința creșterii a- 
nimalelor, să nu se rezume nu
mai la cunoștințe teoretice ge
nerale. fn G.AS. ei au posibili
tatea să învețe din experiența 
înaintată a muncitorilor din sec
torul zootehnic, să capete cunoș
tințe temeinice.

Nu e suficient ca organizațiile 
de bază U.T.M. să recomande 
conducerilor gospodăriilor co
lectiva tineri care să lucreze in 
sectorul zootehnic. Ele poartă și 
răspunderea calității muncii pe 
care o fac tinerii crescători de 
animale, a producțiilor pe care 
le obțin aceștia. Pentru asta, 
Comitetul raional U.T.M. Băi- 
Iești trebuie să inițieze acțiuni 
serioase pentru calificarea tine
rilor care au fost recomandați 
conducerilor gospodăriilor să lu
creze în sectorul zootehnic.

seînduri și cuie
raionul Calafat exiști 2BIn

de gospodării colective ale că
ror sectoare zootehnice sint ia 
plină dezvoltare. Urmind indica
țiile date de partid, colectiviști 
sporesc, din prăsită sau prin 
cumpărări, numărul vacilor, al 
porcilor, oilor și păsărilor. In 
mod firesc a crescut și preocu
parea față de asigurarea onor 
adăposturi corespunzătoare pea- 
tru animalele proprietate obștea
sca. Au luat naștere, mai ales 
în anul trecut, o serie de ini
țiative cu privire la folosirea pe 
scară Largă a resurselor locale 
de materiale de construcții. In 
scopul reducerii continue a pre-

Be cost al Recămi grajd, 
saivaa. coteț de păsări etc. K- 
ceste iaițiative as luai acu/n o 
deosebita amploare.

In scopul creșteri*  contribuției 
tineretului la construirea unor 
adăposturi ieftine pentru anima
lele proprietate obștească, comi
tetul raional U.T.M. a prevă- 
rwt in planai de mă sari pe a- 
nul I960 organiiarea anei acți
uni de masă cn toți tinerii co
lectiviști pentru confecționarea 
unui milion de chirpici prin 
muncă voluntară. Totodată, ac
tivul comitetului raional U.T.M. 
a îndrumat organizațiile de ba
ză U.T.M. să formeze echipe de 
tineri care să depisteze și să

- De ce să nu mei 
dăm bani ? — mi-a
răspuns el și z-a ui
tat la mine cu mirare. 

El vrea si dea 
bani. Pentru el e 
loarle umplu să dai 
ban:. De ce si nu
doi, d«cu gospodăria 
are fonduri. Și pe

Dimineața, ta consfătuirile de 
producție ale noilor îngriji
tori de animale din GAC. 
„Unirea**  din Segarcea, par
ticipă uneori și tovarăși din 
conducerea gospodăriei. Ei le 
dau tinerilor sfaturi și con
trolează modul cum iși rea
lizează sarcinile de producție.

Foto : B. NICOLAE

urmi l-am jignit. Să 
facă el, „chirpici" ?

— Noi. aici la A- 
tumați. țocem
chirpici sinîem

pretențioși 
Ținem U estetici

Am vrut să-l amin
tesc a străveche zici- 
luare despre cei 
scumpi la tarife șt 
ieftini la făină dar 
om schimbat vorba.

— Și... ce zid, li- 
nerii colectiviști ar 
vrea si lucreze chir
pici ?

— Nu ftiu, nu ian 
întrebai,

— intreebă-i
li plictisisem. Ți

neam la un lucru pa 
care el U renega pro- 
tund.

— Bine, o să-i în
treb.

Galantonul era An- 
ghel Tudorici, se
cretarul organizației 
de bază U.T.M.

Mi gindesc că «- 
tund dnd Comitetul 
raionul U.TM. Băl
tești și-a propus in 
plan să confecțione
ze ..zero" chirpici pe 
el l-a consultat în
deosebi.

Pentru a asigura o bază fura
jeră îndestulătoare, colectiviștii 
din Valea Stadiului, raionul 
Segarcea au hutărit să cultive 
cu porumb pen.ru siloz IțtD de 
hectare. Cu 70 hectare mai mult 
ca anal trecui. Din această su- 
pr față. 10 hectare vo.- fi irigate 
de pe care «sie prevăzut se 
oh Luă 120-000 hf- porumb-siloz 
ia hectar. Pnn insilozarea ă»tor 
frânte, colecfntștn dm Valea 

ii.-Kîalui au hotărit să asigure 
pentru fiecare cap * 
H tone de nutreț 
aceste hoîăriri au 
urma propunerilor făcute de că
tre organizația de partid

Utemiștii și tinerii au hotărît 
ca ta îndeplinirea acestor im
portante sarcini să contribuie șl 
ei, cu toate forțele In acest scop 
biroul organizației de bază 
U.T.M. a convocat o adunare 
generală deschisă Pe marginea 
fiecărei sarcini de producție pre
văzută pentru sectorul zootehnic 
in p’anut goepodărei tinerii au 
purtai discuții aprinse. Apoi, a- 
dunarea generală a hoiărit să 
ceară conducem gospodăriei ca 
tinerii sâ răspundă de 50 de hec
tare cu porumb siloz, să efec
tueze toate lucrările pe 5 din

de vită mire 
murat. Țoate 
fosi luaîe in

partid

cele 10 hectare cu porumb 
irigat, să presteze fiecare 
3-5 zile muncă voluntară la 
lozarea celor 4500 tone f

Pentru îndeplinirea ai 
angajamente tinerii au si 
măsuri concrete, lată citeva

In cadrul brigăzilor de 
se vor organiza trei echi| 
tineret din cei mai buni 1

Pentru a-șt însuși cuno 
cit mai bogate, ținerji dir 
trei echipe vor participa la 
țiile speciale ținute de ing 
gospodăriei colective pe 
culturii porumbulyi pentru

Aplicind toate regulile ș 
agricole ia toate lucrării 
neri» au hotărît sâ obțină 
ducții sporite la hectar 
5.000 kg. mai mult în mec 
hectar de pe cele 50 de h< 
și cu 10.000 kg. mai mi 
medie de pe 
porunib-Ș’loz irigat, 
seamnă cu 300.000 kg. mai 
față de planul gospodării 
timpul inbilozări*  argan 
U.TM. va mobiliza z'lnic 
retul la muncă voluntară 
porumbul să fie înbiloz 
maximum 8-10 zile de la ui 
tul recoltării lui în faza de 
cere lapte ceară.

celt 5 hecta
Ast

Acesta este angajamentul nostru I
Desen : M. CARANFI1

Un plan nou ••• 
cu realizări vechi

Concomitent cu dezvoltarea 
șeptelului proprietate obștească, 
cu executarea unor construcții 
ieftine din resurse locale și cu 
asigurarea unei baze furajere 
bogate, colectiviștii din raionul 
Calafat, urmind indicațiile date

de comitetul raional de partid, 
se preocupă de încadrarea tn 
sectorul zootehnic, ca îngrijitori 
de animale, a unor oameni co
respunzători, cu dragoste de a- 
ceastă meserie. Noii crescători 
de animale sint trimiși să-ți

O primă constatare ce se impune este aceea 
că muiie organizații de baza U.T.M. din G.A.S. 
și G.A.C. și-au asumat angajamente concrete 
pentru indeplinirea sarcinilor de producție ale 
unităților respective.

Inițiativa tinerilor din GAC.-„ScinteiaM din sa
tul Berlescu, regiunea Galați, a fost preluată de 
unele organizații de bază U.T.M. Trebuie spus 
insă că deși această inițiativă e3te în genera*  
cunoscută, sint incâ organizații de bază U-T.M 
- și, in unele raioane, destul de numeroase - și 
chiar comitete raionale U.T.M., ca de exemplu 
Segarcea, care nu i-au dat atenția ce o merită

Cu toate că angajamentele multor organizați 
de bază U.T.M. din G.A.S. și G.A.C au fost sta 
bilite in urma unui studiu minuțios și, ca rezui 
tat, aceste angajamente au un caracter mob 
lizator, unele comitete raionale U.T.M., ca Băi 
Iești, Craiova, Calafat, nu ajută suficient organi 
zațiile de bază U.T.M., nu le indrumâ să des 
copere și sâ valorifice posibilitățile pe care h 
au de a contribui la dezvoltarea sectorului zoo
tehnic. Din această pricină, multe angajamente 
sînt minime, cu mult sub posibilitățile reale ah 
tinerilor. Această situație se datorește superfi
cialității cu care s-au luat angajamentele, faptu
lui că ele au fost stabilite fără să fie dezbătute

in adunări generale, fără să fie consumați u 
miștii, tinerii, conducerile unităților respective

De asemenea, unele comitete raionale UT 
ca Gura Jiului, Segarcea, indrumâ slab activi 
tea organizațiilor de bazo U.T.M. în ceea ce | 
veste calificarea tinerilor care au fost recoini 
'lăți sâ lucreze in sectorul zootehnic.

Exista posibilități mult mai mari pentru cr 
erea contribuției tinerelului la dezvoltarea si 
gfuîuî zootehnic. Pentru punerea în valoare 
acestor posibilități este necesar insă ca corni 
ele raionale U.T.M. sâ sprijine mai mult orga 
iqțiile de bază U.T.M. în stabilirea unoi ani 
laments reale, să dea o mai mare atenție gei 
alizării experienței bune a unor organizații 
iazc U.T.M., în ce privește contribuția tii 
stului la realizarea unor construcții agric 
i zootehnice ieftine.

Este necesar, de asemenea, sâ fie revăzute 
ririt criticau mai multa chibzuință planurile u 

eomitete raional® U.T.M., în sensul sporirii i 
gajamentolor organizațiilor U.T.M., ceea 
fără îndoială, va aduce schimbări importai 
și in planul de măsuri a| comitetului regio; 
U.T.M., va spori contribuția adusă de tinerii 
la sate la dezvoltarea sectorului zootehnie, 
sporirea productivității lui.

Pagină realizată de: 
Ing. N. SIMlONESCL 

N BARBU
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VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Mai aproape de viată, 
de munca tineretului

Cum era și firesc în centrul 
dezbaterilor conferinței organiza
ției U.T.M. orășenești Galați a 
stat activitatea depusă de orga 
nizațiile U.T.M. in scopul mobi 
lizarii tineretului la îndeplinirea 
sarcinilor trasate de Plenara din 
3—5 decembrie 1959 a C.C. ai 
P.M.R, Subliniind realizările ob
ținute anul trecut de către tineri 
în producție, participanții la 
conferință au dezbătut pe larg 
și măsurile ce se vor lua, acți
unile pe care organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organi 
zațiilor de partid, le vor între 
prinde pentru a contribui la în
deplinirea și depășirea sarcini 
lor ce revin întreprinderilor gă 
lățene pe anul în curs.

Atît darea de seamă cit și cei 
care au luat cuvîntul la conîe 
rință au subliniat că pentru a 
spori și mai mult contribuția ti 
neretului la îndeplinirea sarcini 
lor economice este necesară o 
îmbunătățire simțitoare a muncii 
de educație comunistă a tinerilor, 
învățămîntul politic, agitația 
politică de masă, activitatea cul
turală — trebuie să-i ajute pe 
tineri să înțeleagă și mai profund 
politica partidului nostru, să-i 
înarmeze cu noi cunoștințe eco
nomice, pentru ca tinerii să 
lupte cu și mai mult avîrrt pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid.

In conferință s-a subliniat că 
sub conducerea Comitetului oră
șenesc de partid, a organizațiilor 
de bază de partid, organizațiile 
U.T.M. au obținut o seamă de 
succese în munca de educație 
comunistă a tineretului. In anul 
acesta un număr de aproape 
7.300 de tineri au fost încadrați 
în cele 228 cercuri politice 
U.T.M., iar un număr de peste 
2.000 de tineri au fost recoman
dați organizațiilor de partid și 
încadrați în învățămîntul de 
partid, Atît în darea de seamă 
cit și în cuvîntul unor delegați 
s-a apreciat că sînt cercuri poli
tice, în special cele conduse de 
membri și candidați de partid, 
în care au loc interesante dezba
teri, strins legate de problemele 
economice concrete, de sarcinile 
care stau în fața tinerilor din 
întreprinderea sau instituția res
pectivă.

Conferința a relevat de ase
menea că există o mai mare 
preocupare din partea unor or
ganizații de bază U.T.M. pentru 
organizarea plăcută, educativă a 
timpului liber al tineretului. Sînt 
organizații de bază U.T.M. ca 
cele de la I.T.Q., D.R.N.G., Baza 
de ‘desfacere nr, 2 etc care au 
acumulat o experiență bogată în 
organizarea concursurilor artisti
ce de amatori, a reuniunilor to
vărășești, serilor literare, joilor 
tineretului etc. Programele artis
tice din unele întreprinderi sint 
mai strins legate de problemele 
de producție, de viața tineretului.

In conferință au fost de ase
menea apreciate unele inițiative 
ale comitetului orășenesc UJ.M. 
peptru dezvoltarea la tineri a 
dragostei față de partid și de 
patria noastră socialistă. Ast
fel la cele 64 de colțuri ale 
U.T.C., cu sprijinul organizații
lor de partid, au fost organizate 
deseori întâlniri ale tineretului 
cu activiști și membri de partid 
care au vorbit despre figurile lu 
minoase ale comuniștilor și ute- 
ciștilor ce au luptat în ilegali
tate, au explicat ținerilor o sea
mă de probleme privind politic, 
partidului nostru de industriali 
zare a țării, de transformare so
cialistă a agriculturii. De ase 
menea, din inițiativa organiza
țiilor U.T.M. de la D.R.N.C., 
S.N.G. și altele au fost organi 
zate excursii la Doftana Mără- 
șești, Muzeul Peleș, Borzești etc., 
excursii care au fost urmate de 
pasionante discuții.

Conferința a scos la iveală 
insă și o seamă de lipsuri, unele 
destul de serioase, manifestate 
în special in ceea ce privește

JÂNOS BOLYAI — mare matematician 
și militant progresist

(Urmare din pag. l-a) 

nul de maturitate. învingînd 
mari greutăți materiale, Farkaș 
Bolyai și-a trimis fiul la Acade
mia tehnică militară din Viena, 
care pregătea ofițeri de geniu, 
în această școală se dădea ele
vilor o pregătire științifică 
serioasă, totuși nu la înălțimea 
cursurilor de specialitate din u- 
Diversități.

După patru ani de studii, Ja
nos Bolyai este înaintat subkx'o 
teuenl și trimis în fortărețele 
Timișoarei.

în singurătatea garnizoanei 
din Timișoara. el lucrează 
eu tenacitate și cu entuziasm 
la o, problemă cațe înce
puse să-l pasioneze încă de la 
Viena: problema paralelelor. La 
început el încearcă să mearga 
pe linia înaintașilor săi. printre 
care se număra și Farkaș Bo 
lyai, adică șă „demonstreze**  
axioma a XI-4 a lui Euclid. Cu 
rînd. însă, gîndurile sale iau o 
direcție noua, îușpre care se a- 
vîntă cu tot entuziasmul și pa
siunea vîrstej și a caracterului 
său

Și astfel, în 1823 el comunică 
tatălui său primele rezultate a- 
dăugîud: „din nimic eu am cțe 
at o altă lume nouă“. Răspunsul 
acestuia nu a fost încurajator. El 
își prevenea fiul împotriva de
cepțiilor care-1 pot aștepta din 
Ștudiul unor probleme „insolu 

conținutul muncii de propa
gandă, legarea acesteia de sar
cinile economice concrete ale ti
nerilor.

— Studiind cu atenție docu
mentele Plenarei din decembrie a 
C. C. al P.M.R. — a spus în cu- 
vîntul său tovarășul ion Axente, 
secretar al comitetului orășenesc 
P.M.R. — vedem că partidul ne 
atrage din nou atenția asupra 
faptului că intreaga muncă po
litică desfășurată de noi trebuie 
să aibă ca rezultat practic mo 
bilizarea și mai activă a oame
nilor muncii, a tineretului, la în
deplinirea sarcinilor economice. 
Or, din acest punct de vedere, 
in munca politică a organizații
lor U.T.M. din orașul Galați 
mai sint încă serioase lipsuri. 
Principala lipsă constă în faptul 
:ă discuțiile purtate în unele 
cercuri politice U.T.M., munca de 
agitație desfășurată de unele or
ganizații U.T.M., activitatea cul
turală — nu sînt legate suficient 
de munca practică a tineretului, 
nu țin seama de specificul fiecă-

Munca politică a 
organizațiilor U.T.M. 

in dezbaterea 
conferinței orășenești 

U.T.M.«Galați

rei întreprinderi sau instituții în 
parte.

Conferința a criticat comitetele 
organizațiilor de bază U.T.M. 
din întreprinderile: Construcții 
nr. 1, „Vasile Roaită“, „Spiri
don Vrînceanu" etc. care nu se 
ocupă cu răspundere de conți 
nutul învățămîntului politic.

„Trebuie să recunoaștem — a 
spus în cuvîntul său Eftimie Ba- 
lescu, de la întreprinderea 1 
construcții că noi nu ne-am 
ocupat de conținutul învățămin- 
tului politic. Dacă frecvența a 
fost bună, noi am considerat că 
ne-am făcut datoria". Pe șantie
rele de construcții ale acestei 
întreprinderi mai sînt tineri care 
fac risipă, care nu sint suficient 
de atenți la calitatea lucrului, 
pentru care ridicarea calificării 
profesionale nu constituie o preo
cupare permanentă. Aceste lu
cruri nu au fost însă discutate la 
seminariile cercurilor politice.

In conferință a fost criticat 
comitetul orășenesc U.T.M. și 
pentru faptul că nu s-a preocu
pat să îndrume organizațiile 
U.T.M. pentru a folosi mai bine 
munca de agitație în scopul mo
bilizării tineretului la îndeplini
rea sarcinilor de producție. Sînt 
organizații ca cele din I.T.G., 
S.N.G., Fabrica de piese de 
schimb C.F.R. etc. unde ga
zetele posturilor utemiste de 
control nu se schimbă cu lu
nile, unde lozincile afișate în 
secții sînt generale, nelegate de 
sarcinile specifice locului de 
muncă respectiv.

Membrii biroului comitetului 
orășenesc U.T.M., secretarii aces
tuia nu au controlat suficient și 
sprijinit practic organizațiile de 
bază U.T.M. in îmbunătățirea 
conținutului muncii politice de 
masă. Ei au participat rar la 
formele de învățămint politic, 
iar unii, cum este cazul tovarășu
lui Vasile Ceapă, de la deschide
rea învățămîntului politic și 
pînă acum nu a asistat la nici 
un seminar.

Conferința a scos de asemenea 
ta iveală și o seamă de lipsuri 
manifestate în organizarea acti
vității cultural artistice a tinere
tului. Sînt organizații de bază 
U.T.M. ca cete de la I.S.C.L., 
Centrul Mecanic, întreprinderea 
„Apollo“ etc., unde activitatea 
culturală a tinerilor se desfășoară 
cu totul la întîmplare. Focul sa
tirei brigăzilor artistice de agi
tație nu este întotdeauna îndrep
tat spre criticarea celor ce mai 
fac risipă, nu folosesc in între

bile’*,  cum era teoria paralele
lor. Totuși el simțea că fiul său 
făcea ceva diferit de ceea ce fă
cuseră toți înaintașii săi. De a- 
ceea, în 183&. cînd Farkaș Bo
lyai se hotărăște să-și publice 
cursul său de matematici, el se 
lasă ușor convins să l mărească 
cu un „Adaus" alcătuit de fiul 
său. Acest adaus, cunoscut în 
știință sub numele latinesc de 
„Appendix14 sub care a teet în 
.serat, a fost publicat și separat 
în această lucrare, Janos Bolya 
«trată că poate fi constraită c 
geometrie, îptrutotul valabilă 
:egînd axioma a XI-a a hi 
Euclid

într o lucrare intitulată „Cer 
dări de geometrie în teoria li- 
îiilor paralele'" marele mar 
Lematieian rus Lobacevski fă
cuse, cu puțin înainte, în 1826. 
aceeași descoperire ca și Bolyai, 
anume că se poate construi o 
■țeometrie perfect valabilă ne 
Jnd axioma a Xl-a a lui Euclid.

Este pe deplin dovedit astăzi 
ă cei doi geometri au ajuns îu 
;od independent la aceeași con
fuzie, deși prioritatea revine 
ui Lobacevski Prin lucrările 
aje, Janos Bolyai este unui dii*  
ondatorii geometriei neeuclidie- 

<ie.
Această geometrie n a fost în

deasă insă de contemporani 
tbia în 1868, un mare geometru 
italian Beltrami, a arătat că 
geometria pe o „pseiidosferă44 
(suprafață de curbură constantă 

gime cele 8 ore de mutică, au 
atitudini retrograde față de ridi
carea calificării lor profesionale.

Care este cauza tuturor aces
tor lipsuri? Unde trebuie ea 
căutată ? Aproape că nu a exis
tat vorbitor care să nu se refere 
la lipsurile serioase care au 
existat în stilul de muncă al ve
chiului comitet orășenesc U.T.M. 
Și tovarășul Nicolae Gherea, de 
la I.R.E.G., și Ion Timpău, de 
la fabrica „ionel Jora", și Tu- 
dorel Apărece, de la Fabrica de 
piese de schimb C.F.R. și mulți 
alții au criticat lipsa de cunoaș
tere a realității din organizațiile 
de bază de către comitetul oră
șenesc. Secretarii comitetului 
orășenesc U.T.M. cea mai mare 
parte a timpului și-au petrecut-o 
prin ședințe. Ei nu au mers su
ficient în organizațiile de bază 
pentru a le ajuta practic să-și 
lege mai strins intreaga lor ac
tivitate de mobilizarea tineretu- i 
lui la îndeplinirea sarcinilor [ 
economice ale întreprinderii sau 
instituției respective.

Pornind de la necesitatea an- ' 
trenării și mai active a tinere
tului la îndeplinirea sarcinilor 
economice ce stau în fața între
prinderilor gălățene, conferința a 
luat o seamă de hotăriri concrete.

Astfel s-a hoîărît ca periodic în 
adunările generale U.T.M. și tri
mestrial în ședințe ale biroului 
comitetului orășenesc U.T.M.. să 
se analizeze conținutul activității 
cercurilor politice U.T.M. Se vor 
organiza de asemenea schimburi 
de experiență între propagan
diștii din oraș, excursii cu mem
brii cercurilor la locurile istorice 
din oraș și regiune. Comitetul 
orășenesc U.T.M. a fost obligat 
de asemenea să dea sprijin con
cret organizațiilor de bază în 
îmbunătățirea muncii de agitație 
politică de masă, în legarea mai 
strinsă a acesteia de sarcinile 
economice concrete specifice fie
cărei întreprinderi în parte.

Hotărîrile care au fost adop
tate de conferință constituie un 
bogat program de activitate 
pentru noul organ ales, pentru 
toate organizațiile de bază 
U.T.M. din oraș. Delegații, în 
cuvîntul lor, și-au arătat convin
gerea că, sub conducerea orga
nizațiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. vor îmbunătăți conținu
tul muncii politice de masă, în 
așa fel îneît aceasta să„- ducă la 
o mobilizare și rnai act^ă a ti
neretului la îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid.

PETRU ISPAS 

Jucîndu-te, te deprinzi cu munca. 
Foto : S. NICULESCU

negativa) este exact geometria 
lui Lobacevski și Bolyai. în 
acest mod, prin construirea unui 
model s-a consolidat definitiv 
descoperirea celor doi geometri 
Janos Bolyai și-a sfîrșit viața în 
mizerie. El, acest mare ma
tematician n-a avut bani să-și 
cumpere cele necesare scrisului, 
a fost nevoit să scrie cu cerneală 
.acută din sucuri de buruieni 
?i eu pană de giscă 1 Așa s-au 
purtat clasele stăpînitoare cu 
marele om de știință ’.

Ultimii ani ai lui Janos Bo 
lyai au fost întunecați de agra 
va re a bolii sale, și mai ales 
de amărăciunea provocată de 
faptul de a nu fi fost înțeles 
de contemporani. Cu toate a- 
cestea, pe deplin conștient de 
valoarea operei sale științifice, 
el nu a încetat nici un moment 
să creadă în triumful final al 
acestei opere.

Mare geometru, Janos Bo
lyai a fost totodată un militant 
împotriva șovinismului. împotri
va exploatării omului de către 
om. Prin viața sa Janos Bolyai 
s-a dovedit a fi nu numai un 
mare om de știință, ci și un 
luptător pentru o viață mai bu
nă pentru toți cei ce muncesc.

Dragostea pentru știință a ma
relui matematician se împletea 
cu dragostea pentru popor. EI 
socotea știința ca un factor de 
progres, ca un mijloc pentru 
realizarea unei societăți mai bu

Una din serele G.A.S. „30 Decembrie4* din regiunea București- 
Muncitoarele Maria Anghel și Catinca Ștefan lucrează la răsa

durile de roșii.
Foto : AGERPRES

Semnarea planului de muncă pe anul 1960-1961 
pentru aplicarea convenției de colaborare 

culturală dintre R. P. Romînă și R. P. Polonă
La 26 ianuarie a avut loc 1a 

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.P. Romîne semnarea planului 
de muncă pe mul 1960—1961 
pentru aplicarea convenției de 
colaborare culturală dintre R.P. 
Romină și R. P. Polonă.

Planul prevede dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării 
între cele două țări în dome
niul științei, învățămîntului și 
culturii. In anii 1960 și 1961 
se va participi' reciproc la 
Concursurile și festivalurile 
Fredrich Chopin și George E- 
nescu, vor avea loc turneul în 
R.P. Polonă al Teatrului de 
Operetă din București, iar în 
R. P. Romină turneul Corului 
bărbătesc și de copii al Filar
monicii din Poznan, precum și 
alte schimburi de formații ar
tistice, soliști, expoziții, tradu
ceri și editări de opere literare 
și prezente rea de lucrări dra
matice etc.

Din partea romînă, planul a 
fost semnat de tovarășul Va

ne, ca un instrument în lupta 
pentru fericirea maselor.

Democratismul lui Janos Bolyai 
se baza pe iubirea poporului și 
pe ura împotriva exploatării o- 
nuilui de către om. „A trăi nu
mai din sudoarea și pe seama 
altora — scrie el — a vegeta 
ca un trîntor este o rușine și 
un păcat mai mare decît a cer
și... Este o absurditate potriv
nică naturii și o nedreptate ca 
cineva să-și însușească fără nici 
o muncă o parte din roadele 
muncii altora4*.

Janos Bolyai a fost un parti
zan înfocat al revoluției de la 
1848. Democrat consecvent el a 
avut o atitudine înaintată, pro
gresistă în problema națională 
militînd pentru prietenia și fră
ția între maghiari și romîiii 
„Nimeni nu iubește, nu prețu
iește, nu susține mai mult de
cît mine națiunea romină — 
scria Bolyai — și ca oameni îi 
iubesc la fel ca pe maghiari**.  
Aceste cuvinte sînt expresia con
cepțiilor progresiste ale elemen
telor înaintate romîne și ma 
ghiare din Transilvania, care în
țelegeau necesitatea luptei co
mune a maselor populare ro
dine și maghiare împotriva a- 
supririi și exploatării.

Patriotismul lui Janos Bolyai 
se împletea cu umanismul său 
profund, cu simpatia adîncă pen- 
. ru toate popoarele oprimate.

Cunoscînd' toate acestea, cu- 
noscînd faptul că prin însăși e- 

sile Dumitrescu., adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, iar 
din partea polonă de Janusz 
Zambrowicz, ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al RP. 
Polone la București, cu care o- 
cazie au fost rostite cuvî-ntări.

La semnare au fost de față : 
Constantin Prisnea, adjunct- al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii, lead. Gh. lonescu- 
Sisești, vicepreședinte al Acade
miei R. P. Romine, Al. Buican, 
vicepreședinte al Institutului ro- 
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii, oameni de 
artă și cultură, membrii dele
gației culturale polone, care au 
participat la tratative, și 
membri ai Ambasadei R.P. Po
lone la București.

A luat parte, de asemenea, 
Dumitru Pratporgescu, ambasa
dorul R.P. Romîne Ia Varșovia.

sența sa geometria neeuclidianâ 
lovea în teoriile metafizice, ne 
explicam de ce burghezia și a- 
ristocrația s-au străduit sâ-i „iu- 
mormînteze**  opera, să țeașă în 
jurul lui complotul tăceriL

Dar toate aceste încercări au 
dat greș. Ideile științifice ale Iui 
Bolyai trăiesc în geometria neeu- 
clidiană care joacă un rol în
semnat în dezvoltarea cercetări
lor matematice și fizice.

Pe pămîntul pe care Janos 
Bolyai a trăit, a creat, a suferit 
și a murit, sărac și neînțeles, 
dușmănit d.e clasele stăpînitoare, 
oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă construiesc 
azi socialismul. în condițiile 
vieții noi socialiste, oamenii d.e 
știință se bucură de sprijinul 
total al partidului și guvernului, 
pentru niupea lor. Iar tot ceea 
ce oamenii de știință produc de
vine un bun nemijlocit al po
porului.

Poporul romîi^ cinstește în 
nod deosebit pe marele geome
tru și militant progresist, atît 
pentru rezultatele sale științi- 
lice cit și pentru faptul că via
ța lui a fost legată de țara noa
stră, de poporul nostru Cin
stind, în cadrul marilor a- 
niversări culturale inițiate de 
Consiliul Mondial al Păcii, me
moria lui Janos Bolyai, poporul 
nostru își exprimă prețuirea și 
profunda admirație pentni ma
rele matematician și om progre- 
siSt, pentru opera lui.

Plenara lărgită a
In zilele de 25 și 26 ianuarie 

a avut loc plenara lărgită a 
Consiliului Central al Sindica
telor din Republica Populară 
Romînă.

La lucrările plenarei au luat 
parte, în afară de membri ai 
Consiliului Central al sindica
telor, președinți ai Comitetelor 
Centrale ale Sindicatelor pe ra
muri de producție, președinți ai 
Consi+iilor sindicale regionale 
și raionale, reprezentanți ai 
unor ministere și organizații de 
masă și obștești, șefi de secții 
și instructori teritoriali ai Con
siliului Central al Sindicatelor.

La primul punct al ordinei de 
zi, tovarășul Gfaeorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ro- 
mînă, a expus concluziile Pre
zidiului Consiliului Central al 
Sindicatelor asupra definitivării 
măsurilor adoptate de Plenara, 
C.C.S. din august 1958 privi
toare la îmbunătățirea muncii 
organizatorice a sindicatelor 
din țara noastră.

Rodnice relații de prietenie
Tn ziua de 26 ianuarie, la 

Consiliul General A.R.L.U.S. 
a avut loc semnarea planului 
de colaborare pe anul 1960 
dintre Asociații*  romînă pentru 
legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S. — A.R.L.U.S., pe de 
o parte, și Uniunea Asociațiilor 
sovietice de prietenie și legă
turi culturale cu țările străine 
și Asociația de prietenie sovie- 
to-romînă pe de altă parte. 
Planul a fost semnat din paE- 
tea romînă de Marin Florea 
Ionescu, vicepreședinte «1 Con
siliului General al Asociației 
romîne pentru legăturile de 
prietenie cu U.R.S.S., iar din 
partea sovietică de I. L. Andro
nikov, scriitor, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto- 
romîne.

Au fost de față acad. prof. P. 
Constantinescu-Iași, vicepreșe
dinte al Consiliului General al 
Asociației romîne pentru legă
turile de prietenie cu U.R.S^S., 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, 
Constantin Prisnea, adjunct al 
ministrului învățămîntului și 
Culturii, I. Jalea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Mihai 
Beniuc, prim secretar al Uniu
nii Scriitorilor, membri ai Bi
roului Consiliului General ni 
Asociației romîne pentru legă
turile de prietenie cu U.R.S.S.

Au participat, de asemenea, 
A. A. Epișev, ambasadorul 
Uniunii Sovietice I.a București 
și membri ai Ambasadei U.R.S.S.

După semnarea planului, Mn-

Clubul francez P.U.C. 4 
anunțat comitetul de organizare 
a competiției de handbal în 7 
„Cupa campionilor europeni" că 
a acceptat data de 3 februarie 
propusa de clubul G.A.F. Aerhus 
de a disputa la Copenhaga jocul 
din cadrul semifinalelor. In cea
laltă semifinală se vor intîlni la 
București echipele Dinamo Bucu
rești și Goppingen, campioana 
R. F. Germane. Data acestui 
meci nu a fost încă fixată, cele 
două cluburi urmind să susțină 
acest meci pinâ la 21 februarie.

< Comisia de organizare a 
„Cupei campionilor europeni**  la 
baschet (baroați și femei) întru
nită la Madrid, a stabilit intil- 
rârile din cadrul sferturilor de 
finală.

La bărbați, invingâtoarea me
ciului C.C.A. București—Dinamn 
Tbilisi va întâlni pe câștigătoa
rea jocului dintre echipele cam
pioane ale R P. Biilgana și 
Turda. In celelalte partide din 
sierîuriie de finala se vor în- 
tifiii următoarele echipe: R. P. 
Polonia (Varșovia)—C.F. Bar
celona; Skvo Riga cu învingă
torul dintre echipele campioane 
ale Austriei și .Iugoslaviei; Slo
van Obis Praga cu învingătoml I 
dintre echipele campioane ale I 
Franței și Belgiei. -.Meciurile din 
tur se vor disputa pinâ la 29 
februarie, iar retururile pioâ la 
15 martie.

★ Meciul de fotbal R. P. Un 
gară—Austria, eonii nd pentru 
eliminatoriile turneului olimpic 
ta avea loc la 26 martie in ora
șul Graz. O zi mai tirziu, la 
Viena. reprezentativa Austriei 
va intilni echipa Franței in ca
drul sferturilor de finală ale 
„Gupei Europei inter țări*.
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Informații
Marți după-araiază a avut loc 

la Casa prieteniei romi no-sovie
tice a Asociației romîne pentru 
legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S. din Capitală o seară 
de creație literară-artistica, or
ganizată de Consiliul General 
A.R.L.U.S., in cadrul căreia a 
luat cuvîntul scriitorul sovietic :
I. Z. Andronikov, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din U.R.S.S. i 
Au participat numeroși scriitori, 
oameni de teatru cadre didac- i 
tke și studenți ai Institutului 
„Maxim Gorki" și aHn.

★
Marți după-amiază, în sala 

de festivități a Școlii medji nr. 1 
Arad, a avut loc comemorarea 
matematicianului cu renume 
mondial, Bolyai Jânos, de la a 
cărui moarte se im-pl’inesc 100 j 
de ani. La comemorare au par
ticipat numeroși oameni ai mijn- i 
cii din localitate, profesori, în- j 
vățători, elevi.

Cu acest prilej, prof. dr. Th. 1 
Gheorghiu, rectorul Institutului ‘ 
pedagogic din Timișoara, a vor- ' 
bit despre viața și opera lui ; 
Bolyai, subliniind contribuția pe i 
care a adus-o marele om de 
știință la dezvoltarea cercetări- I 
lor matematice și fizice. I

C.C.
In continuarea lucrărilor ple

narei au fost expuse raportul 
asupra executării bugetului Con
siliului Central al Sindicatelor 
pe anul 1959 și proiectul buge
tului Consiliului Central al Sin
dicatelor pe anul 1960, precum 
și raportul asupra executării 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 195S șl măsu
rile pentru realizarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 1960.

Pe marginea rapoartelor pre
zentate au urmat discuții în ca
drul cărora vorbitorii au făcut 
propuneri privind îmbunătățirea 
activității organelor sindicale, 
a stilului și metodelor lor de 
muncă și pentru o mai bună 
gospodărire a fondurilor sindi
cale și de asigurări sociale în 
întreprinderi, instituții și co
mune.

In legătură cu problemele 
dezbătute plenara a adoptat 
hotăriri corespunzătoare.

(Ag.erpres)

rin Florea Ionescu și I. L. An
dronikov au rostit scurte cuvin- 
tări, exprimîndu-și satisfacția în 
legătură cu rodnicele relații de 
prietenie și colaborare ce au 
fost statornicite între cele două 
asociații și cu perspectivele dez
voltării și întăririi pe mai de- 
ferte a acestor relații.

Planul prevede organizarea 
de către Asociația romînă pen
tru legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S. în R.P. Romînă și de 
către Asociația sovieto-romînă 
în U.R.S.S. a numeroase mani
festări, pentru cunoașterea rea
lizărilor celor două popoare 
prietetie, schimburi de materiale 
a'ocumentare și informative pri
vind succesele econorpice și cul
turale din ambele țări, în scopul 
largii lor popularizări, sărbăto- 
rirea ‘‘unor date calendaristice 
mai importante ale U.R.S.S. și 
R.P. Romîne. organizare; unor 
schimburi de expoziții docu
mentare, de artă plastică etc.

(Agerpres)

Școala și părinții
(Urmare din -pag. l-a) 

tate concrete, utile, elevii mun
cesc acum, cu și mai mult elan 
la pregătirea rafturilor metalice 
necesare pentru arhiva școlii. 
Cînd vor fi terminate, se va fi 
realizat o economie de aproape 
50.000 lei. Și pentru că mă mir 
de importanța ce se dă arhivei, 
directoarea îmi explică :
- Nu uita că pici avem arhi

va de la „Sf. 5ava“, aur pen
tru istorici. Nu uita ca din școa
la asta s-au ridicat mulți lup
tători revoluționari de la 1848. 
Noi avem aici catalogul și note
le lui Nicolae Bălces.cu !

Și în activitatea cultural-edu
cativă comitetul de sprijin își 
vădește rolul și importanța. Ade
sea. programele serbărilor sînt 
alcătuite și pregătite cu co
laborarea părinților. Artista Vic
toria Mierlescu, de pildă, s-a 
preocupat de regia unor spec
tacole date de elevele și elevii 
școlii. Poeta Maria Banuș a aju
tat la selectarea, la valorifi
carea materialului literar pentru 
„Primii poși\ revista cenaclului 
literar „Aiex. Schia" al școlii.

Părinții s-cu interesat si au 
găsit la Ansamblul artistic al Ar
matei, un instructor pentru 
cercul de coregrafie, ca ajutor 
al profesorului respectiv din 
școală. In procesul instructiv- 
educativ responsabilii cu învăță
mântul din comitetul de sprijin 
dau de asemenea un ajutor sub
stanțial. Colaborează cu diri- 
ginții, ajutindu-r să cunoască 
elevii și situația lor familiară- 
Informează școala cînd părinții 
ou greutăți in educația copiilor 
și încearcă să rezolve aseme
nea greutăți, in ședințe de lu
cru, responsabilii cu invățămin- 
tui din comitetele de părinți 
fac schimburi de experiență 
csupra modului cum au izbutit 
să ajute copiii slabi la învăță
tura și, mai ales, cum au izbutit 
să-i determine a munci cit mai 
conștiincios. Chiar ședința ia

. Cu prilejul aniversării 
proclamării 

Republicii India
Cu prilejul celei de-r 10-a a- 

niversâri a proclamării Repu
blicii India, însărcinatul cu afa- 
ceri ad-interim al Indiei, la 
București, K- C. Nair, a oferit 
mărfi seară o recepție în saloa
nele ambisadei.

Au luat parte Emil Bodnăraș, 
Stefan Voitec, Gherasim Popa, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, Mihail Ralea, vicepre
ședinte al Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale, Avram Bunr- 
ciu, ministrul Afacerilor Ex
terne, Mihai Florescu, Carol 
Loncear, Voinea AÎarinescu, 
Ilie Murguîescu. Gogu Radu
lescu, miniștri, conducători ai 
unor instituții centrale, oameni 
de artă și cultură, funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Co
merțului, ziariști romini și co
respondenți si presei străine.

A participat grupul de ingi
neri și geologi indieni care se 
specializează în. tara noastră.

Au fost de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres) 
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Centenarul 
Cehov

în sala Filarmonicii de Stat 
din orașul Bacău, scriitorul Du
mitru Almaș, a vorbit marți cu 
prilejul sărbătoririi Centenarului 
Cehov, despre viata șî opera ma
relui scriitor clasic rus. După 
conferință a. fost prezentat un 
program artistic.

★
In cadrul manifestărilor Cen

tenarului Cehov, nutrți după a- 
miază, la Palatul pionierilor din 
Capitală, lectorul universitar Ta
tiana Nicolescu a conferențiat 
despre viața și opera marelui 
clasic rus. Au participat pio
nieri, școlari, cadre didactice.

(Agerpres)

care am asistat e un moment 
pozitiv al acestei activități» Di
rectoarea e încredințată că tot
deauna oamenii pot da, pot rea
liza infinit mai mult decît dau 
și realizează. E convinsă că, 
printr-o colaborare strinsă dintre 
părinți și școală pot rezulta lu
cruri minunate, surprinzătoare.

— Iubirea față de copii e o 
forță. Trebuie să știm a folosi 
acecsță forță. $i dă ca exem
plu pe tovarășul Victor Au
gustin, care izbutește să a- 
tragă părinții în munca po
zitivă din școală, să organizeze 
lectorate cu părinții pe diferita 
teme, iar acum întreprinde o ac
țiune comună a părinților me
dici din școală, ca să ajute mai 
efectiv din punct de vedere sa
nitar, elevii și internatul școlii. 
Și problemele educative preocu
pă in chipul cel mai serios co
mitetul de sprijin.
- lată, clasa dirigintei Ginga- 

ciu a organizat o excursie la 
Doftana. Părinții au făcut rost 
de autobuse. Iar diriginta a pre
gătit un scurt program artistic 
adecvat condițiilor care s-a des
fășurat chiar în incinta închisorii 
Doftana. A fost un moment de 
un înalt potențial educativ, cum 
greu l-am fi putut realiza in 
școală.

Intr-adevăr, parcă-i aud pe 
copii, recitind versurile Măriei 
Banuș, să vibreze zidurile sub 
care au fost torturați luptători 
eroici ai clasei muncitoare :

....Aduceți copiii aici, lingă vetre. 
Să simtă dogoarea nestinselor 

vetre,..
Cu fruntea lipită, lipită de zid. 
Să simtă copilul ce-nseamnă 

partid.
Ce-nseamnă iubire, ce-nseamnă 

eroi,
Ce-nseamnă acei ce-au luptat 

pentru noi-
Ce-nseamnă atuhei cînd credință 

jurăm,
Ce-nseamnă stindardul sub care 

luptăm**»



in spiritul destinderii
internaționale

4»

Vizita înalților 
oaspeți sovietici 

în india
DELHI 26 (Agerpres). — 

TASS : La 25 ianuarie Asociația 
indiano sovietică pentru dezvol
tarea legăturilor culturale a ofe- 
rit o recepție cu prilejul vizitei 
în India a lui K. E. Voroșilov, 
F. R. Kozlov și E. A. Furțeva.

în numele asociației Singh 
Sokhey," unul din cei mai vecni 
membri ai acesteia, a adresat 
oaspeților o cuvîntare de salut, 
în care a sublini t necesitatea 
stabilirii coexistenței bazate pe 
colaborare.

Doamna Rameshwari Nehru, 
cunoscută reprezentantă a vieții 
publice, a dat citire unui mesaj 
de salut adresat oaspeților din 
partea organizațiilor obștești dm 
Delhi.

Luind cuvîntul la recepție 
E. A. Furțeva, deputată a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a sub
liniat că relațiile care s-au sta
tornicit între Uniunea Sovietică 
și Republica India constituie un 
exemplu strălucit de coexistență 
pașnică a statelor cu sisteme 
sociale diferite.

★
DELHI 25 (Agerpres). — 

TASS : La 26 ianuarie pe ma- 
gist-ala principala a capitalei 
Indiei a avut loc o paradă mi
litară și o demonstrație consa
crate c?lei de-a 10-a aniversări 
a Republicii India.

La festivități au luat parte 
pr. ședințele Indie:, Rajendra 
Prasad, care a primit parada, 
primul ministru J Nehru, înalții 
oaspeți din Uniunea Sovietică 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezdiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S , F. R. Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și E. A. 
Furțeva, deputat al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Scrisoarea adresată 
de W. Ulbricht 

lui K. Adenauer
BERLIN 20 (Agerpres). - 

A.D.N. : VA Iter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., a tri
mis o scrisoare cancelarului Ade
nauer. Scrisoarea conține impor
tante propuneri privind menține
rea păcii în Gernvnia și cerrrei 
de a se opri înarmarea atomică 
a Germaniei Occidentale.

Cereri pentru pedepsirea celor vînovați 
de provncîrlle fasciste din R. F. 6.

BUDAPESTA 26 (Agerpres). - 
M.T.I. : Secretariatul F.M.T.D. a 
dat publicității un comunicat în 
care arată că „tineretul din lu
mea întreagă a aflat cu indig
nare și profundă îngrijorare ști
rile despre provocările fasciste 
și antisemite care au avut loc în 
Germania Occidentală, precum 
și în aite țări occidentale. Se
cretariatul F.M.T.D. a adresat 
guvernelor acestor țări un pro
test energic arătînd că pe baza 
experienței istoriei tineretul știe 
că în interesul coexistenței po
poarelor este necesar să se ex
tirp» din rădăcină fascismul șî 
antisemitismul care reprezintă 
un pericol serios pentru demo
crație, progres și pace în lurr.e“.

în numele celor 87.0G0.000 de 
membri ai săi din 97 de țări, 
F.M.T.D. a cerut să se întreprin
dă fără întîrziere cercetări și să 
fie pedepsiți sever acei ca'e 
sînt răspunzători pentru acțiu
nile fasciste, ca și aceia care 
îi ajută.

Vrînd să ascundă pe ^devărații inspiratori ai 
c-aracter fascist care au avut :oc în R.F.G., 
de război al Germaniei Occidentale încearcă 
asupra... comuniștilor.

STRAUSS : Jur că limbo mea spune adevărul!...
’ (dt V. Ti HOC) 1

Lopez Mateos: Războiul rece 
a început să slăbească 

în mod evident
MEXICO 26 (Agerpres). —

După cum anunță ziarul mexi
can „Excelsior**,  luind cuvîntul 
în cadrul unei conferințe de pre
să organizate la Rio de Janeiro 
președintele Mexicului, Lopez 
Mateos, care a întreprins recent 
o călătorie în America Latină, a 
subliniat că, „după vizita vice
președintelui S.V.A., Nixon, la 
Moscova, călătoria lui N. S. 
Hrușciov în -S.U.A., comunicatul

NEW YORK. La 25 ianuarie ta 
New Z-» deschis cea de-a

ses:j~e ord:>-veră a Cons- 
h j u- ie Tutelă al O>' U.

Coasî.iQl va examina rapaar. 
teie autor<â,jk>r adnimisU’ative 
ca p- . re la sftuațM din leri'o- 
r.le de sub tutelă Ruanda L'rundi 
și CattMnmd britanic ș» va or- 

trim tevea unei misiuni 
per.iru cercetarea situație’ d n 
•eriBcrîiie <k sub tutelă ale Africii 

— Tanganka, Ruanda 
Somalia.

i va dura circa

JANEIRO în 
șî 24 ianuarie a
*eie o«aș brazilian 5au 

Pa.; o prima Conieri:r,ă pana mc- 
rxană pentru amnistierea deți
nuți or și exilaților politici din 
Spania șî Portugalia Conferin'a 
a L*^* convocată de organizata 
..Liherlaie pentru Spania** a 
M șcărf pentru unitatea aatifran. 
chist!.

La conferință au participat 400 
de deierați din Brazilia. Vene, 
zuela. Paraguay. Chile. Uruguay 
și Argentina. l.uînd cuvîntul la 
confer’r/.ă Lazaro Lie. Scriitor și 
fost ambasador al Cubei în Por.

al profețiilor lui Erhard. Minele 
din Ruhr, „barometrul"* econo
miei RE.G„ au inceput să se în
chidă. Alte 20 de firme carboni
fere de aici și-au anunțat zilele 
acestea intenția de a-și închide 
minele. Intr-un an și jumătate. 
70 000 de mineri din Germania 
occidentali au fost concediați și 
alte mii și mii au perspective sâ 
aibă areeași soartă. Iar Erhard, 
imperturbabil, continua să ex
clame : „Cine in țara noastră 
mai poate fi numit proletar ?*" 
In orașele regiunii Ruhr au în
ceput în septembrie trecut mari 
demonstrații ale minerilor. A fost 
organizat un marș spre Bonn sub 
lozinci ca : „Răbdarea noastră a 
ajuns la capăt !**, „In familiile 
noastre au pătruns nevoia și fri
ca !** Iar Erhard, „optimistul"*. 
afirma : „Lupta de clasă a luat 
sfîrșit in R.F.G.". Intr-o declara 
ție făcută zilele acestea la Bonn 
ministrul Finanțelor și Economiei 
Saar-ului a arătat că datoHtn 
crizei care a cuprins industria 
carboniferă a acestei regiuni 
peste 20.000 de mineri, adică o 
treime din numărul total al mi

Un articol al
LONDRA 26 (Agerpres). —
La 25 ianuarie dr. Hewllett 

Johnson, uecan de Canterbury, 
cunoscut fruntaș al vieții pu
blice din Anglia și eminent 
luptător pentru pice a împlinit 
86 de ani. Cu acest prilej ziarul 
„Daily Worker- a publicat o 
scrisoare adresată de H. Johnson 
ziarului. H. Johnson scrie că zia
rul „Daily Worker- și cititorii Iui 
luptă pentru crearea „unei lumi 
în c< re războiul va râmîne de

Acad. H. Hulubei și E. Pop în India
DELHI 26 (.Agerpres). —
După participarea ’a Congre

sul științific indian care a f . _: 
loc recent (3—9 ianuarie» a 
Bombay, academic e~ ron:?ri 
H. Hulubei și E. Pop au vizitat 
în cadrul unui program organ- 
zat de către Min stem! Cerce- 
fori’or științifice ;l Inc ei. ora
șele Bombay. Po?n2, Ca’.cu ri a 
și Benares.

IN U. R. S. S.
Măsuri pentru lărg rea producției 
de alimente destinate copulației

MOSCOVA 25 (Ag -
TASS : Com.'tetu! Cerric' ci 
P.CU.S. și Cons -? de M ișt i 
al U.R-S.S cu odoptot o ~că- 
rire cu privire Io — pen
tru sporirea p'od^cț’e și “»bu- 
nâtcțîrec co’tâțîî c. — ••rie’ar 
produse din cartofi, porumb, le
gume, fructe și struguri.

Potrivit hotăririi, Fncnțarea 
măsurilor pentru lărgirea Pro
ducției de alimente destinate

BERLIN 26 (Agerpres). - 
După cum anunța agenția 
A.D.N., luind cuvîntul la Mann
heim la o adunare convocata de 
Uniunea vest-germană a persoa
nelor persecutate de naziști, Ri
chard Kettler, membru al prezi
diului acestei organizații, a ce
rut imediata destituire a lui 
Oberlănder și a tuturor celorlalți 
hitleriști din guvern și din apa
ratul de stat al Germaniei Oc
cidentale.

In cuvintarea sa August Lo- 
cherer, consilier municipal din 
(Mannhein., a demascat încercă; 
rile reacțîunii vest-germane de 
a dovedi ca răspunderea pentru 
eveniment le survenite în ulti
mele saptăinfni în Germania Oc
cidentală ar incumba comuniș
tilor. El a declarat că nu comu
niștii sint aceia care au consti
tuit în Germania Occidentală 
rr.ai bine de 1.000 de or
ganizații paramilitare și fas
ciste.

manifestărilor cu 
Strauss, ministrul 
să arunce vina

ZIARELE 

de la Camp David și cuvintarea 
lui N. S. Hrușciov la O.N.U., 
războiul rece a început să slă
bească în mod evident". Lopez 
Mateos a sprijinit ideea confe
rinței la nivel înalt și s-a pro
nunțat pentru dezarmarea gene
rală. El a subliniat ca Mexicul 
sprijină relațiile de prietenie cu 
guvernul dr-ului Castro din 
Cuba.

lui H. Johnson
domeniul trecutului, țările și oa
menii vor colabora, foamea și 
mizeria vor fi doar un coșmar 
al trecutului, pentru o lume 
fără bariere rasiale, fără anta
gonisme rasiale, o lume U c»re 
au visat toți marii oameni ai 
trecutului-. Sper, scrie H. John
sen. că copiii care se nasc as
tăzi vor trăi pînă la virsta mea 
și vor crește ’in alte condiții, 
mai bure.

Conferințele academicienilor 
romîni au fost ascult; te de un 
numeros auditoriu, care a dat 
o ina’ta apreciere nivelului cer
cetări ter științifice din R P. 
Rcmină.

In incbe:erea programului, 
academicienii romînî a- parti- 
ciprt Is Xew Delhi la festivi- 
tî; e prilejuite de ziua națîc- 
calâ a indiei.

poe-ete^ se wz electee pe 
sec->a * *»ooce'or  cc-e rc.-rln 
- scc- b£« ia ev rc-
WS*ec  chi’ba^y pe—.', ne- 
ro<e mTin-e H re-*: —- -sete ca 
«gea cu p—r e <c o nocâ și 
MBportustfo -ed-re-e c bȚrix 
cr^cie ce UX55. cdoputo 
Jc recele sesiune c SerietuLr 
Suprem <jl U.R.S3.

Au fast stabilite sarcinile în 
legătură cu punerea in func
țiune a unor noi capccltâți de 
producție în anii 1960-1965. Se 
vor construi printre altele fa
brici de conserve cu o capai- 
tate totala de 3.667.000.003 
borcane d» conserve de legume 
și fructe pe an. Cheltuielile capi
tale pentru dezvoltarea ramuri
lor industriei alimentare vor 
spori fată de planul septenal cu 
1.836.009.000 ruble.

----- •------

Tineri americani 
„anchetați" 

pentru participare 
la festivalul de la Viena

ppjs).—TASS: Comisia Ca- 
merii Reprezentanților pen
tru cercetarea activității anti- 
americane a inceput „să an
cheteze" activitatea tinerilor 
americani care au participat 
vara trecută la cel de-al VII- 
lea Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților de la 
Viena. Comisia, care își va 
începe ședințele la 2 februa
rie la Washington, a. chemat 
la interogatoriu pe cinci re
prezentanți ai tineretului 
new-yorkez.

Comitetul tineretului ame
rican pentru pregătirea festi
valului a dat publicității o 
declarație in care arată că 

anchetele'*  sint îndreptate 
împotriva schimburilor in 
domeniul cultural și urmă
resc menținerea încordării și 
„războiului rece". in decla
rația sa comitetul arată că 
la Festivalul de la Viena au 
luat parte 'reprezentanți ai 
tinerilor de diferite orien
tări politice. „Activitatea co
mună a tuturor celor intere 
scți in stabilirea pârii și 
prieteniei intre popoare, in
diferent de convingerile șt 
apartenența lor politica. se 
spune in declarație, repre
zintă țelul permanent al co
mitetului pentru pregătirea 
Jest. ralul ui**.

Comitetul cheamă pe ame
ricani «â protesteze impotri- 
ra „cercetărilor**  întreprinse 
de comisie.

în apărarea tinerilor s-a 
pronunțat de asemenea „Co
misia federală pentru dreptu
rile cetățenești'*  din care fcc 
parte csnoscuți reprezentanți 
ai vieții publice. Comitetul a 
adresat lui S. Rayburn. pre
ședintele Camerei Reprezen 
tanților a Congresului S U.A., 
o telegramă in care cere în
cetarea ..anchetelor" privind 
parFciparea la Festivalul ti
neretului^
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Mare miting 
de protest la Tunis 

Împotriva 
experiențelor atomice

TUNIS 26 (Agerpres). — 
TASS: Partidul Neo-Destur și 
organizațiile naționale din Tuni
sia au organizat la 25 ianuarie 
un mare miting de protest îm
potriva intenției Franței de a ex
perimenta bomba atomică în Sa
hara. La miting au participai 
peste 200.000 de oameni. Demon
stranții purtau lozincile: „Nu 
vom admite transformarea Africii 
într-o a doua Hiroșimă", „Tră
iască Africa liberă", „Trăiască 
Africa unită-. La miting au par
ticipat toți delegații care au so
sit la cea de-a doua conferință 
a popoarelor Africii. Președintele 
Burghiba a rostit un mare 
discurs.

Burghiba a subliniat că acest 
miting este nu numai un miting 
de protest împotriva experiențelor ! 
atomice, ci marchează începutul 
luptei pentru lichidarea defini- 1 
tivă a rămășițelor imperialismu
lui din Tunisia.

Conferinja de presă 
a președintelui 

Eisenhower
WASHINGTON 26 (Ager

pres). — TASS : La conferința 
sa de presă din 26 ianuarie pre
ședintele Eisenhower a dat citi
re unei declarații cu privire le 
relațiile americano-cubane. în 
declarație se menționează „în
răutățirea serioasă relațiilor 
dintre S.U.A. și Cuba".

In declarație se subliniază a- 
poi că Statele Unite nu inten
ționează să se amestece în tre
burile interne ale Cubei. Se a- 
rată însă că Statele Unite, 
părîndu-și propria lor suverani
tate și interesele lor legitime**,  
intenționează să continue efor
turile în domeniul „respectării 
nomelor dreptului internatio
nal".

întrebat de ce rămîn în urrrâ 
S.U.A. față de Uniunea Sovieti
că în domeniul cercetării Că
rnosului, președintele Eisenho
wer a declarat că oamenii de 
știință sovietici au obținut în a 
cest domeniu succese mai grăi
toare și mai vizibile.

Statele Unite, a spus preș»- 
d ntele, nu stau cu brațe’e în
crucișate. Ei a numit ..mai pu
țin vizibilă*  activitatea oame
nilor de știință americani in a- 
cest do.meniu.

DIN TOATE COLTURILE LUMII

La Xwvosîbirsk a aval lac • 
adunare a oamexkr 4e ș^ață, 
consacrată per spec u.e.or de 4ez- 
\oiiare a știința in Sibera și ia 
O lentul îndepărtat ia asii care 
vin. După cum s-a coaauacat 
la aduna, e. centrul siberian de 
ce ce.ăn șiilniifice dispune ce 
posibilități pentru ele-Miarea fo
rajelor pînă la ad.noimi de or
dinul a 15—20 km.

S-a hotărit si se întreprind! 
foraje la asemenea ad nnnu pen
tru a se obține informata prec.se 
d sp e com.joz.ția rocilor dra 
care sint formate stra.unie pro
funde ale scoa ței Piariatuiua- 
pe itru a se căpăta acces ia sur
se e de formare a zâcăm.n’.e^or 
de sujstanțe minerale u'.i.e ș> a 
se folosi căldura subterană ia 
scopuri energe.ice.

BAT1SCAF SOVIET.:

Ziarul „Leninskoe Znamia**  
anunță că inginerii sovietici pro
iectează un batiscaf care va 
cobori la o adincime de 11.000
m. El va fi utilat cu harpoane 
și cu instalații speciale de prins 
viețuitoare marine. Batiscaful 
va fi, de asemenea, prevăzut cu 
un aparat care, transformin'! 
ultrasunetele in sunete ce pot fi 
sezisate de urechea omenească, 
va permite oamenilor să audă 
sunetele emise de pești.

POLIȚIA DIN CHICAGO 
E CORUPTA

Ziareh americane 
misia șefului poliției 
cajo-, J. O’Connor,

de-anunță 
din Chi- 

d:n cauza

eclamele pentru alimente 
din revistele occidentale 
sint de obicei însoțite de 

chipul rotofei. îmbujorat și jo
vial al unui bărbat hrănit, chi
purile. cu alimentele respective. 
L. fel l au prezentat revistele 
ilustrate vestgermane pe mi
nistrul Economiei R.F.G., Ludtcig 
Erhard. In josul fotografiei ce 
reprezenta un chip surîzător era 
scris cu șugălnicie : „Optimistul 

1 federal"*.  Foarte normal, cititorul 
și-a pus întrebarea cu ce-și hră
nea Erhard optimismul său și ce 
recomanda si se asimileze pen
tru a-i semăna ?

Bazîndu-se pe conjunctura e-
■ conomică trecătoare de după 

război, dl. Erhard se lansa în în
drăznețe profeții cu privire la 
un viitor rai economic care va 
pogori asupra republicii de la 
Bonn, la care el, Erhard, iși va 
fi adus un neprețuit aport. Și ca 
orice profet care vrea să sugere
ze cît mai pregnant viitorul. ..op
timistul**  închidea ochii și-fi ima
gina o țară in care va curge 
lapte și miere și exclama plin de 
satisfacție : „Chiar de pe acum, 
cine in țara noastră mai poate 
fi numit prole’ar ?**  sau „Lrpta 
de clasă in R. F. Germană a luat 
sfîrșll**.  Cele mai dulci culori ale 
curcubeului îi jucau atunci prin 
fața ochilor cu toate ci încă de

In cedrul acordurilor încheiate între R.D, Vietnam șî Thailanda, numeroși vietnamezi se-repa- 
triazâ. Le-thi-Hai ore 90 de ani. Ea pășește pe pămîntul țării sale, R.D. Vietnam 

după cîteva decenii de trai amar pe alte meleaguri.

Acțiunile dementelor colonialiste 
din Algeria condamnate de opinia 

publica franceza
PARIS.—De la corespondentul 

Agerpres : Situația din Algeria 
continuă să rămînă încordaia. La 
Paris sosesc puține știri și aces
tea supuse severei cenzuri apli
cate inform țiilor de presă, pos
tul de radio Alger, reprodus de 
agenția France Presse, anunța 
marți seara că la Alger situa
ția este in continuare „st..fio
ri ară și că nu a intervenit nici 
un acord între autorități și re
beli f.ecare rărra.iînd pe poziții-. 
France Presse arată că ce’e 
două grape de rebeli înarmați au 
continuat in tot cursul zilei să 
s> inxăre'scă, au ridicat bari
cade și au amenajat tranșee 
S’-ib privințe trupelor de paraj.u- 
tișli care i-au încercuit de două 
zile

le seara aceleași zile Lagail- 
larde și Ortiz, șefii celor două 
grapuri rebele din Alger au pă
răsit bincadele pentru a a.ea o 
întrevedere cu generalul Challe, 
comandantul suprem al trupelor 
franceze din Algeria. S-au mai

Xzrfil S

r de 300.

HOLM -FASCSTUl 
.EXPERT PSDAGOGX*

tuto-id
Eric 

ziarul. 
.Jez-e"

„Optimistul federal“
pe vremea aceea existau și 
sceptici cum era Fritz Berg, pre
ședintele Uniunii industriașilor 
vestgermani, care susținea că 
„dezvoltarea economiei vestger
mane nu are perspective roze"*.  
Cert este un lucru : ci culoarea 
neagră nu intra de loc in sfera 
închipuirilor ministrului Econo
miei vestgermane și soarta a fă
cut ca tocmai aceasta să i joQce 
renghiul.

încă de acum doi ani, in REC. 
a început să apară fenomenul de 
reducere a producției. Cel mai 
puternic s-a reflectat el în indu
stria carboniferă. Cărbunele vest- 
german nu se mai vindea. ..Con
junctura (economică a R.F.G-
n.a.) se dezvoltă in mod planifi
cat, oscilațiile se înlătură cu u- 

țfurință**  — continua să prezică 
„optimistul federal**.

Realitatea insă n-a vrut să țină 
cn el. Și movilele de cărbune 
vestgerman. core nu se rindea, au 
început să se transforme rapid 
in adevurați munți negri. Or. 
după cum se știe, culoarea necg'ă 
nu e niciodată de bun augur. De 
la ea a pornit fi sfîrșitul tragic 

de-
or-
au

semnalat tulburări la Oran, unde 
grupuri de ultracolonialiști au 
ridicat o b ricadă chiar în cen
trul orașului și la Constantine 
unde organizații de extremă 
dreaptă au convocat o manifes
tație sub lozinca ultracolonia- 
listă — „Algeria franceză-.

Tot marți un grup de 12 
putați algerieni exponenți ai 
ganizațiilor ultracolonialîste, 
părăsit Algerul îndreptindu-se 
spre Paris

La 26 ianuarie, primul minis
tru al Franței, Debre, înapoiat 
din Alger a făcut la posturile de 
radio o declarație în legătură cu 
situația din Algeria. El a arătat 
că „rebeliunea a adus deja un 
prejudiciu prea mare Franței".

Vorbind despre politica gu
vernului francez in problema al
geriană, Debre a subliniat că 
ea a fost „expusă limpede de șe-

pedagogic**.

Orieataie
Ur-.-idi și

slptămînx
două

RîO DE zilele 
avut

deful statului, a fost aprobată 
parlament și se bucură de spri
jinul națiunii-.

Vorbind despre evenimentele 
din ultimele zile, Debre a spus 
că dacă rebeliunea va conti
nua, „adincind prăpastia între 
francezii din Algeria și francezii 
din metropolă-, aceasta va fi 
,.o adevărată catastrofă", în pri
mul rind pentru Franța.

Primul ministru a comunicat 
că guvernul intenționează să 
convoace anul acesta la Paris 
pe deputății din Algeria pentru 
a elabora împreuna cu ei „prin
cipiile organizării Algeriei reîn
noite-.

Opinia publică din Franța ur
mărește cu at.nție încordată eve
nimentele din Algeria. Presa co
mentează pe larg rebeliunea 
antiguvernamentală care este 
condamnată de ziarele de toate 
nuanțele politice inclusiv de cele 
de dreapta.

Sub titlul „Toleranța pericu
loasă" ziarul catolic „La Croix- 
iși exprimă părerea că prelungi
rea indulgenței dovedile de au
toritățile responsabile față de 
rebelii dm Algeria „ar agrava 
incâ și mai mult lovituri dată 
Franței- (de rebeli). Ziarele „Les 
Echos". „Le Monde". „Paris 
Presse**.  consideră și ele că îm
potriva rebelilor fasciști din Al
geria trebu.e luate măsuri ho- 
târile. „Este timpul să se pună 
capii acestor acțiuni, subliniază 
și „Liberation". Alîiei situația 
se vi complica pe zi ce trece. In 
primul rind trebuie arestați ime
diat toți instigatorii".

tugalia. a subliniat necesitatea 
organizării unei acțiuni eficiente 
pentru asigurarea drepturiloi 
denccratice și libeită’ii exilati- 
lor și deținuților politici din cele 
două țări iberice.

PARIS. După cum anunță zia
rul ..L’Humanite'*.  in noaptea 
de 24 spre 25 ianuarie în orașul 
Fontenay sous Bois (departa
mentul Sena) un grup de huli
gani fașciști a atacai clădirea 
organizației locale a Partidului 
Comunist Francez. Atacul neru- 
șinat al provocatorilor fasciști a 
stir nit indignarea și protestele 
populației din această localitate.

ZOMBA. Continuîndu-și turneul 
In Africa. premie: ui englez. 
Macmillan a sosit în capitala 
Nyassa andulu:. La sosirea pe 

il ChMeka — situat în 
apropLre de Zomba. capitala 
Nvassalandului — J a f°st intim, 
pinat de sute de manifestant! 
africani care scandau ..libertate-, 
■Maniiestanții au cerut elibe. 
rarea doctorului Banda liderul 
Parud-ilui ..Congresul Național 
African**  din NyassdLand. Acest 
partid este interzis de autorită- 
țile colonia.iste.

nerilor din Saar, vor fi conce
diați in viitorul apropiat. Cea 
mai mare parte a minerilor vest
germani sint de fapt șomeri par
țiali datorită introducerii „schim
burilor nelucralire'* , care, bine
înțeles. nu se plătesc. Minerii din 
Ruhr au pierdut deja, datorită 
acestor schimburi, pină qcum 
150 milioane de mărci. Și în 
sfîrșit profetul nostru a fost ne
voit să recunoască : „Din cauza 
cărbunelui văd negru in fața o- 
chîlor**„.

în acest timp vin în Germa
nia occidentală valuri de căr
bune din S.U.A.

în mare taină s-au adunat în 
iunie trecut la Petersberg, lingă 
Bonn, reprezentanții unor mo
nopoluri din S.U.A. și alte țări 
occidentale pentru a discuta des
pre criza economică care ame
nință țările lor. Prea multe a- 
mânunte nu se cunosc de la 
această consfătuire, dar. în Ger
mania occidentală au început să 
se strămute masiv capitalurile 
din industria cnrboniferă în in
dustria de armament. înarmarea, 
aceasta este soluția pe care au

Impresiile 
pictorului 
american 
R. Kent 
despre 

tara noastră
In numărul din decembr 

1959, cunoscuta revistă amer 
cană ,,New World Review" 
publicat sub semnătura pictori 
iuti și scriitorului Rockwell Kei 
ui? interesant articol despre țai 
nopstră. Rockwell Kent a vizit< 
Republica Populară Romînă, în 
preună cu soția sa, in zilele I 
august 1959, iar impresiile r 
lata te de el sînt semnificativ

Rfo-ckwell Kent își începe ari 
colul prin descrierea demonstr< 
țieU care a avut loc la 23 A 
gu.U} 1959 îri București, și Ic ca 
a asistat. El a văzut șiruri < 
sin Realiști ; grupuri de țărani 
cos.’jrme tradiționale ; grupi 
de tineri împodobiți execuții 
dan uuri populare ; care de p 
rada cu balerini in poziție < 
dans pilcuri de tineri îmbrace 
în cuGri vii ; grupuri de atl< 
execut nd figuri în timpul de 
larii și oameni - vîrstnici și i 
vîrstâ .mijlocie, tineri și co| 
mici purtați pe umeri de pâri 
ții lor ;v popor - mase, mulțimi 
cîntind^ rizind, agitind mîinil 
aruncîr.e! flori spre tribuni 
Autorul \este entuziasmat De 
ceea el își pune și întrebare< 
„Acesta țeste oare poporul | 
care noi șperâm sâ-l „liberam1 
Acești fe.țiciți iubitori ai patr 
lor" ?

Rockwell Kent a vizitat Buc 
reștiul, precum și alte orașe c 
Romînia, a fost în gospodă 
colective, a participat la ina 
gurarea unei mari expoziții a I 
crărilor pictorilor romîni, a as 
tat la spectacole de teatru e 
Pretutindeni eJ a văzut cum p 
porul romîn |și construiește 
viață nouă, în? condițiile min 
note create de regimul derr 
crat-populcr. „ta București c 
vizitat cea mai jnare imprime 
(„Cosa Scînteii" n.r ) din R 
minia și am constatat că ea i 
trece prin proporție ei orice i 
primerie pe care o cunosc 
Statele Unite, asiyurînd nu r 
mai toate procesele- moderne 
foto-gravură și tipiixire, dar 
purind și prospecte, afișe, zic 
și reviste, ca și cărți Jrumos i 
primate și frumos legrite. Imp 
meria însăși este vasță și f 
moașă, cu posibilități uelimit< 
de extindere in ceea ce' prive 
clădirea și sălile de decree 
existente de pe acum". Auto 
i-a vizitat și pe muncitorii ^le 
Fabrica de confecții „Ghecyg 
Gheorghiu-Dej" din Capitala*  
găsit tocmai în timpul prînzul 
la cantina fabricii, despre c< 
Kent scrie : „Restaurantul ei ei 
nu o cantină cu autodeserviri 
ci un local în care consumate 
șed la masă și comandă ce 
ce doresc să li se servească-.

Rockwell Kent și-a manifes 
totodată și entuziasmul față 
ce’e văzute într-o gospodă 
colectivă din Ardeal unde sc 
el : „Am fost surprinși nu nun 
de extinderea ei, dar, tot așa 
și cu imprimeria, de amploai 
și de diversitatea activităților 
Vacile albe și mari, cu coar 
puternice folosite atit pen 
laptele cit și pentru carnea 
care le furnizează ne-au ump 
de invidie".

Oaspetele nostru american 
îndrăgit țara și poporul nost 
El scrie la sfîrșitul articolului t 
„Pretutindeni în Romînia am f 
impresionați de hotârirea vizib 
cu care se realizează îmbunai 
țirile ; noi fabrici, noi șosi 
bine pavate, noi construe 
blocuri înalte in suburbiile oi 
șului, străzi întregi de noi 
cuințe la sate, și, pe plâjîle N*  
rii Negre, alei largi de arbi 
unde se inșiruie noi hoteluri 
spații verzi. Și flori, pretutindi 
flori".

Rockwell Kent a contribi 
desigur, prin rîndurile sale la 
mai bună cunoaștere a popo 
lui nostru in Statele Unite < 
Americii.

R. L

găsit-o monopolurile pentru a 
media criza. Situația zecilor 
mii de mineri nu-i interese, 
pe monopoliști. Toi Erhard sâ 
cui s-a gindit la ei... A pro[ 
introducerea unui impozit su, 
mentor asupra păcurii ca as, 
să se reducă consumul de car 
rant lichid și totodată să se i 
renscă consumul de cărbune 
industrie. Impozitul pe păc. 
urma însă să fie folosit penlr 
„ajutorarea**  monopolurilor 
Ruhr cure, bietele, au atit de 
ferit de pe urma crizei...

în ce privește raiul pe ca, 
prevestea „optimistul feder 
pentru populația din Germa 
occidentală, un singur amunun 
uitat acesta să adauge, că nu 
referea la un rai pe pămin 
vestgerman ci... în ceruri. „Cu 
vom atinge o bunăstare i 
mare, declară Erhard, cu atit t 
mai mare pentru noi primej 
să nu găsim drumul spre valoi 
superioare, care se află dine 
de această lume**.

„Optimistul federal**  oferă t\ 
na iluziilor. Minerii Ruhr-t 
însă, clasa muncitoare vestgeri 
nă, vor pline și pace, o viață 
gură pentru familiile lor.

S. VO1NESCI
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