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Studenții Izsan Alexandru și 
Gyulai Ștefan din anul II a| In
stitutului medico-farmaceutic din 
Tg, Mureș în timpul examenului 

practic de biologie.

Cît fier vechi 
trimiteți 

la Hunedoara ?
Tinerii din fabricile și uzi

nele patriei, elevii și șco
larii, tinerii țărani muncitori, 
mobilizați de organizațiile U.T.M., 
au întreprins numeroase acțiuni 
de colectare a fierului vechi din 
întreprinderi, din gospodăriile 
cetățenilor și de prin fiecare loc 
unde există, in această săptămî- 
na șj în cele care vor urm», în 
toată țara vor avea loc zile spe
ciale, precum și alte numeroase 
acțiuni pentru colectarea fieru- 
lui vechi. La ancheta noastră 
Cit fier vechi trimiteți la Hune
doara ? au răspuns : BUTARU 
GHEORGHE, secretar al Comite
tului orăș&iesc U.T.M-Ploești:

— In zilele acestea, peste 
9.000 tineri din orașul nostru 
pregătesc pentru Hunedoara o 
garnitură cu 30 vagoane fier 
vechi. Cum am organizat acțiu
nea ? Am luat mai întîi legătu
ra cu organizațiile de pionieri 
din școli. Sub conducerea instruc
torilor de detașamente pionierii 
au fost impărțiți în echipe. Ei

ANCHETĂ NOASTRĂ
vor merge săptămîna aceasta din 
casă în casă și vor sta de vorbă 
cu cetățenii. Le vor arăta care 
este importanța colectării fieru
lui vechi pentru oțelăriile noa
stre.

Pentru a asigura succesul ace
stei acțiuni am luat legătura cu 
conducerile întreprinderilor pen
tru a ne pune la dispoziție au
tocamioanele necesare.

în urma pionierilor, autoca
mioanele puse la dispoziție de 
Uzinele „1 Mai44, Fabrica „Fero- 
email“. Atelierele CF.R., Rafină
ria nr. 1, însoțite de grupuri de 
tineri din brigăzile utemiste de 
muncă patriotică vor merge și 
vor aduna fierul vechi pregătit 
de cetățeni.

MINEA GHEORGHE, secretâ
nd comitetului U.T.M- al comu
nei Brănești, regiunea București:

— Pînă în prezent, organizația 
U.T.M. a comunei noastre a luat 
parte la mai multe acțiuni de 
colectare a fierului vechi. Dar 
prin curțile gospodăriilor mai 
există și acum încă o mul
țime de vechituri care nu 
mai fac trebuință. în cursul săp- 
tămînii acesteia vom împărți cei 
100 de tineri utemiști din comu
nă în 10 echipe care vor merge 
și vor discuta cu gospodarii. O 
să explice cetățenilor că, pre- 
dînd fierul vechi, contribuie di- 
ect la creșterea producției de 

mașini și unelte agricole nece
sare muncii pe ogoarele patriei. 
Cu căruțe și cu alte mijloace de 
transport, duminică vom organiza 
colectarea fierului vechi din toa
te satele «jpmunei noastre. Ac
țiunea o vom continua săptămîna 
viitoare. Vom căuta peste tot, 
vom aduna fiecare bucățică în 
așa fel ca la sfîrșitul lunii să 
predăm la I.C.M. 20.000 kg. fier 
vechi.

STELIAN CROITORII, secre
tarul comitetului U.TAf. de la 
Termocentrala electrică Groză
vești :

— După ce am citit despre ac
țiunile pe care tinerii din toată 
țara le întreprind pentru colecta
rea fierului vechi, am hotărît să 
desfășurăm această acțiune mult 
mai organizat. în săptămîna a- 
ceasta, și în cele care vor urma, 
vom împărți cele șase brigăzi de 
muncă patriotică din uzina noa
stră pe străzile din cartier și în 
comunele din vecinătatea raionu
lui nostru. Cu sprijinul condu
cerii uzinei vom obține mașinile 
necesare transportării fierului 
vechi. Pînă la sfîrșitul lunii vom 
preda lg I.C?M. 10.000 kg. fier 
vechi pentru țlunedoaraj

(Agerpres)

Joi 28 ianuarie 1960

Cînd spiritul 
de bun gospodar 

e stimulat
cu pricepere

Pe ușa atelieruluiPe ușa atelierului de armătu
ri al Depoului C.F.R. Craiova 
a intrat cu brațele încărcate de 
deșeuri llie Grigore.

— Uitați băieți — a spus el 
membrilor brigăzii nr. 9 — nici 
săptămîna aceasta nu scoatem de 
la magazie klingherit nou. Am 
adunat deșeurile astea de la 
montaj. Ei nu mai folosesc a- 
ceste fîșioare iar pentru garni
turile noastre mici sînt cît te 
poate de bune.

— Mai putem face economii 
și la supapele de închidere a ca
nalelor de apă — a adăugat Flo
rian Luță. In lo
cul supapelor de 
bronz care sînt 
scumpe și puțin 
rezistente vom pune supape de 
fontă, care costă fiecare cu 20 
lei mai puțin.

Membrii brigăzii s-au angajat 
să realizeze economii de 100 lei 
la fiecare locomotivă spălată. 
Suma pare mică intr-adevăr, dar 
pînă la sfîrșitul anului aceste 
mici economii vor ajunge la 
90.000 lei.

— Din bucățile de klingherit 
și din supapele astea mici pu
teți realiza 90.000 lei ? — l-am 
întrebat eu.

— Exact așa. Un leu de aici, 
cîțiva de dincolo, că doar „strop 
cu strop se face marea".

Această atmosferă am întîlnit-o 
în tot depoul. Mobilizați de or
ganizația U.T.M., sub conducerea 
organizației de partid, tinerii 
s au adunat, au chibzuit in 
consfătuiri ale brigăzilor de pro
ducție, în adunări generale 
U.T.M., ce pot face pentru rea
lizarea 
servele interne pe care nu le-au 
folosit 
lucru 
ca munca lor să fi*. cît mai pro
ductivă, cît mai eficientă.

Era in curtea depoului o gră
madă mare de piese vechi. Ea 
încurca locul și nimeni nu s-a 
gîndit să găsească pieselor vreo 
întrebuințare. Băieții din briga
da nr. 9 au discutat despre a- 
cește piese vechi.

— Ia să vedem — a spus Ma
rin Iliescu tovarășilor săi, Ște- 
fănică Constantin și Luță Flo
rian, grămada asta de vechituri 
n-o fi bună de nimic ? 
putea realiza și de aici 
mii?

Și într-adevăr au scos, 
tre alte piese care se pot 
diționa și folosi au găsit 
injector „LF“.

— Știți voi ce înseamnă oare 
acest injector pentru planul no
stru de economii ? — a spu$ Ilie
scu Marin, Iarna se întîmplă ca 
din cauza gerului injectoarele să 
plesnească și să fim nevoiți să 
le înlocuim sau să Îs reparăm 
în termen foarte scurt. Vom re
para acest injector și-l vom pu
ne în stare de funcționare. Cînd 
va fi nevoie de un injector, în 
loc să scoatem de la magazie u- 
nul nou care costă aproape 
18.000 lei, îl punem pe al no-

sute.
momentul vizitei noa- 
în depou se afla de 
ore locomotiva lui Marcel

.Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat'

stru cu care am cheltuit numai 
cîteva

In 
stre, 
cîteva
Bogovici. Tînărul mecanic se în
torsese din cursă și-și adusese 
mașina la spălat. Și în timp ce 
mașinii i se făcea „toaleta" 
tru o nouă cursă, Marcel Bo- 
govici discuta cu mecanicul 
Cîrțu și cu fochiștii Marin Ghi- 
ță și Nicolae Bogovici — 
membri ai brigăzii de pe loco
motiva lui.

— Noi — spune responsabilul 
brigăzii — putem 
economisi com

it bustibil din ca- 
1 re să facem 

apoi mii de kilometri peste plan.
— Cum putem face economii?
— Să vedeți. Pe traseele pe 

care le cunosc foarte bine reu
șesc să fac mereu economie de 
combustibil. Aceasta 
cunoscînd bine fiecare 
sau coborîre a 
reduc sau să 
să folosesc la 
vie a trenului coborînd pantele 
fără să consum ’ ” " n
că vom căuta să ne cunoaștem 
bine traseele și să speculăm la 
maximum fiecare porțiune a lor 
vom reuși să facem lunar o eco
nomie de 40 tone combustibil.

„Brigada nr. 8 cazangerie se 
angajează ca această locomotivă

SABINA BARBU
(Continuare în pag. 3-a)

pen-

Ion

toți

deoarece 
urcare 

drumului, pot să 
măresc viteza și 
maximum forța

combustibil. Da-

de conomii, care sînt re-

incă, ce metode noi de 
pot folosi în așa fel

N-am 
econo-

Prin- 
recon- 
și un

Tovarâțul 
Gheorghe Apostol 
a plecat la Roma

PENTRU A PARTICIPA LA LU
CRĂRILE CELUI DEAL 9-LEA 

CONGRES AL P. G ITALIAN
Miercuri seara a plecat spre 

Roma, tovarășul Gheorghe Apos
tol, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., care va repre
zenta Partidul Muncitoresc Ro- 
min la cel de-al 9-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Leon- 
te Răutu, membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

•—•------

„Cupa prieteniei"
COMPETIȚIILE SPORTIVE INTER- 
NAȚIONALE CE VOR AVEA LOC 
IN CINSTEA INTILNIRII TINERE
TULUI Șl STUDENȚILOR DIN 
ȚĂRILE REGIUNII BALCANILOR 

Șl MARII ADRIATICE
Amatorii de sport din Capitală 

așteaptă cu viu interes compe
tițiile sportive internaționale ce 
se vor desfășura in cinstea In- 
tîlnirii tineretului și studenților 
din țările regiunii Balcanilor și 
Mării Adriatce

Întrecerile sportive dotate cu 
„Cupa prieteniei" se vor disputa 
la trei discipline: baschet, tenis 
de masă, șah și vor reuni echipe 
din R. P. Bulgaria, R. P. Alba
nia, R.P.F. Iugoslavia, Grecia Și 
R. P. Romină.

La turneul de baschet mascu. 
lin, țara noastră va fi reprezen. 
tată de o echipă de tineret și de 
o selecționată studențească alcă. 
tuită din jucători ai formațiilor 
Știința.București și Știința-Cra. 
iova. întâlnirile de baschet vor 
avea loc în sala pioreasca, înce. 
pind de duminică 31 ianuarie 
pînă la 2 februarie. Turneul de 
șah se va desfășura cu începere 
de la 30 ianuarie în aula Insti. 
tulului de petrol, gaze și geologie.

(Agerpres)
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Concurs „Drumeții veseli*
Comitetul raional 

de Luptă pentru pace 
din orașul Curtea de 
Argeș, a organizat 
zilele trecute în lo
calul casei i 
de cultură un 
sânt concurs 
meții 
tinerii 
medie 
de la 
de cooperație 
cest oraș.

Axat pe 
„Statul nostru 
crat-popular,

raionale 
i intere- 

„Dru-
* între 

i școala 
cei

veseli" v 
de la ț 

mixtă și 
școala tehnică 

din a-

activ în lupta pen
tru pace", concursul 
s-a bucurat de o 
largă popularitate 
atît în rîndul elevi
lor cît și al spectato
rilor. Dînd dovadă 
de o temeinică pregă
tire, concurenții 
belor școli, au 
răspunsuri foarte 
ne, răsplătite cu
meroase aplauze. 
Răspunsurile corecte 
date de concurenții 
ambelor școli au fă-

am- 
dat 
bu- 
nu-

cut ca rezultatul să 
fie egal : 220 la 220 
de puncte. Pe pri
mele locuri s-au cla
sat elevii : Bunescu 
Ion de la Școala teh
nică de cooperație, 
Orleanu Paul de la 
Școala 
Bungiu 
Școala 
și alții
mit numeroase 
mii în obiecte.

Transportă 
îngrășăminte 
pe ogoare

tema : 
demo- 
factor

Expoziția „Originea și evoluția omului” deschisă de curind în comuna Afumați,regiunea Bucu
rești, atrage zilnic zeci de tineri țărani muncitori.

Foto : P. POP

Unde chemarea tinerilor actori
din Bacău n-a avut ecou

Chemarea utemiștilor de la 
Teatrul de Stat din Bacău „Să 
mobilizăm pe toți actorii tineri 
pentru acordarea unui sprijin 
concret și sistematic formații
lor artistice de amatori de la 
sate", și-a găsit un puternic ecou 
în rîndul utemiștilor din nu
meroasele teatre din țară.

însuflețiți și plini de dragoste 
au răspuns acestei chemări, tine
rii de la Teatrele de Stat din 
Constanța. Iași, Craiova, Pitești 
și altele — dornici de a contribui 
la îmbunătățirea activității for
mațiilor artistice de la sate, Ia 
dezvoltarea lor, Ia îmbogățirea 
repertoriului lor, organizînd tot
odată cît mai multe spectacole pe 
scenele căminelor culutrale.

Chemarea a avut ecou și în 
rîndul tinerilor actori de la Tea
trul de Stat din Ploești. Orga
nizația U.T.M. de la Teatrul de 
Stat din Ploești cuprinde tineri 
capabili, — actori, dansatori, 
cîntăreți, artiști, mînuitori de pă
puși, mașiniști, electricieni, care 
prin activitatea lor profesională 
au dovedit dragoste față de mun
că. Grațiela Trandafirescu, Ana. 
tolie Spînu, Nicolae Spuber- 
că depun suflet și dragoste în ac
tivitatea lor ; Enache Nicolae, 
Liana Dan, Georgeta Munteanu, 
și alții au depus un timp înde
lungat o muncă susținută pentru 
sprijinirea activității culturale a 
tinerilor de la sate.

firesc, deci, ca citirea che

mării tinerilor actori din Bacău 
în adunarea generală să se sol
deze cu măsuri concrete, practice, 
de aplicare în viață a acestei 
chemări.

Lucrurile însă nu s-au petrecut 
așa. La această ședință utemiștii 
au luat „cunoștință44 de chema
rea tinerilor actori de la Teatrul 
din Bacău. După ce s-a citit che
marea, s-a dat cuvîntul tovară
șului Anatolie Spînu, care a ară
tat necesilatea de a contribui la 
îmbunătățirea muncii culturale.

Și în acest fel a luat sfîrșit 
ședința. A trecut de atunci mai 
bine de o lună de zile. Și orga
nizația U.T.M. a Teatrului de 
Stat din Ploești nu a făcut nimic 
pentru aplicarea în viață a che
mării.

Se pune în mod firesc întreba
rea : de ce actorii tineri de la 
Teatrul din Ploești nu s-au în
cadrat în acțiunea inițiată de co
legii lor din Bacău ?

— Nu prea avem condiții, ne 
spune tovarășul Nistor Sebastian, 
secretarul organizației U.T.M. 
Mulți dintre tinerii noștri actori 
nu prea au timp să meargă și la 
sate.

Așa să fie ? Am stat de vorbă 
cu cîțiva tineri.

Iată ce ne-au relatat.

Tomescu Gheorghe : dacă mî 
s-ar spune unde este nevoie de 
ajutorul meu, mi-aș găsi timp 
ttlucar odată pe săptămîna să mă

duc și să-i ajut pe tinerii artiști 
amatori de la sate.

Grațiela Trandafirescu : treaba 
aceasta noi am mai făcut-o. A- 
vem experiență.

Negoescu Moț : nu ar fi o pro
blemă nici transportul. La cîțiva 
kilometri de la Ploești sînt des
tule comune unde aportul nostru 
ar fi binevenit pentru munca 
artistică.

Și lista poate continua. Așa dar 
lipsa de „condiții44 cade. Poate 
atunci nu ar fi nevoie de apor- 
tul lor. E lesne de înțeles că un 
asemenea „argument44 și el cade 
de la sine. Dar să îneercăm să 
demonstrăm și aici netemeinicia 
lui. în regiune sînt peste 600 
echipe de teatru care se pregă
tesc pentru concursul bienal „I.L. 
Caragiale44, Sprijinul actorilor ti
neri ar fi fost mai mult decît 
binevenit.

în comunele Păulești, Brezoi, 
Bucov, Ploeștiori (la numai 3-5 
km. depărtare de Ploești) acti
vitatea cultural-artistică este sla
bă. Tinerii din aceste co
mune — cu tot entuziasmul și 
dorința lor de a munci — nu 
încă experiența necesară pentru 
a pune în scenă o piesă.

în ce constă adevărata cau
ză a lipsei de participare or
ganizată a tinerilor actori din 
Ploești, la sprijinirea activității 
fțrțisțice Ja sat ? Cauza trebuie

căutată în atitudinea superficială 
pasivă a biroului organizației de 
bază U.T.M. față de această ini
țiativă. Biroul U.T3Î nu a înțeles 
importanța acestei acțiuni și din 
această pricină nu a știut nici 
s-o explice tinerilor actori.

Este drept că nici aceștia nu 
sînt scutiți de vină.

Pentru organizațiile U.T.M. 
din teatre, sprijinirea activității 
artistice la sate în perioada de 
iarnă constituie una din sarcinile 
importante. Așa stînd lucrurile, 
ar fi fost și de datoria Comitetu
lui orășenesc U.T.M. Ploești să 
urmărească și să ajute organizația 
U.T3Î. din teatru să-și îndepli
nească această sarcină.

Sîntem la sfîrșitul lunii ia
nuarie. Timpul care a ră
mas pînă la sfîrșitul iernii tre
buie să fie folosit din plin de 
tinerii actori de la Teatrul din 
Ploești pentru a sprijini activi
tatea cultural-artistică ]a sate. 
Organizația de bază U.TJ1. de 
la teatru cu sprijinul Casei re
gionale de creație al comitetului 
raional U.T.M. Ploești va trebui 
să treacă de îndată Ia întocmirea 
unui plan minuțios de muncă, 
la repartizarea tinerilor actori pe 
comune, la o muncă concretă.

Și la Teatrul din Ploești sînt 
deci toate condițiile pentru ca 
tinerii actori să participe la 
acțiunea inițiată de colegii lor 
din Bacău.

D. DAN

medie mixtă, 
Julieta tli Ia 
medie mixtă 
care au pri- 

pre-

GH. BACIU 
corespondent 

voluntar

Tinerii colectiviști din Gos
podăria agricolă colectivă Pro
gresul dm comuna Făcăeni, 
raionul Fetești, transportă în 
aceste zile pe ogoare cantități 
însemnate de gunoi de grajd.

Numai într-o singură zi ti
nerii din brigada l-a cîmp, 
condusă de utemistul Mihai 
Co istantin, secretarul organi
zației de bază U.T.M., au 
cărat 40 tone gunoi de grajd 
prin muncă patriotică.

FRINCU CONSTANTIN
colectivist

Cea mai tînără brigadă
în uzină a luat ființă o nouă 

brigadă. Bobinatoarele Elena 
Ricu, Cornelia Petrescu și Ni- 

Dobrovăț au absolvit în 
an școala profesională, 
timp, 
lucrat

culina 
același 
Mult 
ele au 
vidual.

Ideea de a 
ci în colectiv, 
forma o brigadă a OIIGJțl] 
tinerelor fete, s-a 
născut odată cu 
primele zile ale *1
noului an. Un ran
dament sporit, lucru de ca
litate, și bineînțeles, satis
facția de a lucra împreună, ia
tă numai cîteva din motivele 
care le-au determinat să pre
zinte propunerea lor conduce
rii secției.

Șeful secției și secretarul or-

însă, 
indi

inun
de a

ganizației U.T.M. Ie au acor
dat tot sprijinul și astfel cele 
trei prietene, împreună cu alte 
trei bobinatoare au format bri
gada tinerelor fete din secția 

bobinaj a uzinelor 
„Klement Gottwald* 
din Capitală. încă 
de la început, tî- 
năra brigadă și-a 
propus ca principal 
obiectiv în muncă 
economiile de me
tale neferoase, preș- 
pan, neisband, șeis- 

band, ștcrling și pînza șterling.

PETRE MIHAI 
a jus tor

AL. DRAGU

bobinator

Cercuri „Prieteni ai muzicii"
La cele două școli medii din 

Năsăud au luat ființă recent 
două cercuri de „Prieteni ai mu
zicii* la care s-au înscris elevii 
doritori să cunoască comorile 
muzicii. în cadrul ședințelor ți
nute s-a prezentat printre altele 
viața și creația marilor muzi
cieni romîni George Enescu și 
Ciprian Porumbescu.

Pentru ca elevii să aibă po
sibilitatea să asculte muzică de

conducerea 
a procurat 
muzică un

operă și simfonică. 
Școlii medii nr. 2 
pentru iubitorii de 
patefon cu plăci.

îndrumați de comitetele U.T.M. 
din școală, membrii celor două 
cercuri prezintă periodic „Cinte- 
cui săptăminii" la centrul de 
radioficare Năsâud.

TRAIAN POP 
elev

La biblioteca comunală din Izvoarele, raionul Slatina, cel peste 
900 cititori, în majoritate tineri, găsesc numeroase cărți ideolo
gice, politice, literare și științifice care-i ajută să-și îmbogă

țească In permanență cunoștințele.
Foto : N. STELORIAN

Primul succes ! Elevul Bă- 
trînel Florian din anul I 
al Școlii profesionale „Steagul 
Roșu" din Orașul Stalin arată 
plin de mîndrie colegilor lui din 
anul II. Tiu Constantin, lugo Ște
fan și Diaconu Ștefan o piesă 

lucrată de el.
Foto : N. STELORIAN

De dragul 
de a 

construi
Să ne imaginăm, dragi citi

tori că la noul cinematograf 
din centrul orașului Birlad 
rulează următorul film :

O temă de construcții. 
Sfatul popular regional lași 
începe in orașul Birlad o 
construcție ce valorează circa 
un milion de lei. Se ridică 
mindru un mare cinematograf 
(este cel în care rulează fil
mul pe care îl povestim). E 
un cinematograf cu 450 
de locuri, cu foayere mari, cu 
o fațadă impunătoare.

i într-un tablou panoramic, 
aparatul arată și orașul in 
care s-a construit noul cine
matograf. în special se insistă 
asupra vechilor cinemato
grafe. Nu departe de noua 
construcție se află, de pildă, 
un cinematograf cu o capaci
tate de 500 locuri. în oraș 
existînd și alte săli de cine
matograf, acestea își împart 
cu ușurință numărul de locui
tori ai orașului — indicele 
de utilizare al sălilor fiind 
de abia 28 la sută. Să nu se 
înțeleagă cumva că birlădeni- 
lor nu le plac sau nu caută 
spectacolele de cinema. Dim
potrivă. însă cinematografele 
existente satisfăceau și chiar 
depășeau toate necesitățile ac
tuale de vizionare a filmelor 
de către cetățenii orașului 
Birlad. Cinematograful con
struit recent, apare astfel lip
sit de temei. Noul cinema
tograf nu era absolut nece
sar acum și banii cheltuiți 
pentru construirea lui pu
teau fi folosiți în scopul sa
tisfacerii altor necesități mai 
urgente în interesul cetățeni
lor orașului, lată dar că din 
cauza proastei orientări a to
varășilor de la sfatul popu
lar, sume importante de bani 
nu au fost folosite cu chib
zuință.

Aparatul mai aruncă o pri
vire în sala unde rulează a- 
cest film și apoi ne arată sala 
aproape pustie a cinematogra
fului vecin de 500 locuri. I 

In încheiere se prezintă 
cîteva scene din seria a 11-a a 
filmului ce este în curs de 
realizare. Sfatul popular re
gional Iași dorește să folo
sească cumva și sala rămasă 
acum goală și va încerca — 
cu alți bani firește — s-o 
transforme în casă de cul
tură. Asta ca să acopere proa
sta orientare în plasarea fon
durilor de investiții.

în rezumat, în orașul Bir
lad existau destule săli de ci
nematograf și totuși Sfatul 
popular regional Iași a mai 
construit un nou cinemato
graf. Și cum populația orașu
lui nu se poate înmulți peste 
noapte, după ce a fost con
struit noul cinematograf, să
lile celelalte au rămas cu 
foarte puțini spectatori.

Se impune ca pe viitor Sfa
tul popular regional Iași să 
gospodărească cu mai mult 
simț de răspundere fondurile.

V. CONSTANTINESCU
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Grupc învățătura

Secretul a IX-a a Școliidin clasa

medii nr.

elevului fruntaș
FOTO : P. PAVEL

întrajutorare
la î

Despre Ticea Nicolae din cla
sa a XI E a Școlii medii nr. 1 
din Buzău, profesorii și colegii 
au de spus doar cuvinte de lau
dă. De cînd este elev al școlii 
medii niciodată n-a obținut • 
notă mai mică de 8.

în dorința de a afla amănunte 
în legătură cu atitudinea sa față 
de propria pregătire, cu metoda 
sa de studiu, am stat de vorbă, 
după orele de clasă și cu elevul 
Ticea Nicolae.

— Cum reușești sa . obții la 
toate materiile note foarte bune?

— N-am învățat niciodată 
pentru a obține o notă mare, 
învăț pentru că îmi place sâ 
aflu lucruri noi, interesante. 
Dacă ceea ce învăț reușesc să-mi 
însușesc temeinic mă simt mul
țumit mai mult decît dacă aș 
lua un 10. Mi-a vorbit apoi des
pre „secretul" bunei sale pregă
tiri. Baza studiului său este stiș» 
diul individual. La fiecare lecție 
nou predată vine în contact cu 
noțiuni noi, necunoscute pînă 
atunci. însușirea lor este temei
nică numai dacă cunoștințele 
vechi, primite anterior, sînt pro
fund înțelese. Și Ticea Nicolae 
ține seamă de acest lucru. La 
chimie de pildă, la capitolul 
teoretic despre alcooli, pentru 
a-și însuși temeinic cele predate 
a revăzut formulele alcoolilor pre
date la începutul anului școlar. 
De asemenea, la matematică în 
Studierea funcțiilor a repetat 
exercițiile trigonometrice învă
țate anul trecut.

Există în felul de a se expri
ma al elevului Ticea Nicolae și 
în felul de a trata o anumita 
temă o logică deosebita, o mare 
putere de orientare, dovadă a 
unei gîndiri ordonate, a capaci
tății de a interpreta diferitele 
fenomene. Toate aceste calități 
sînt rezultatul faptului că Ticea 
Nicolae își lămurește și stabilește 
totdeauna cu claritate legăturile 
existente între cunoștințele în
vățate la diverse discipline ase
mănătoare ca profil, corelează 
inteligent aceste cunoștințe.

— Economia politică m-a a- 
jutat în mod vădit să înțeleg 
mai bine istoria — spunea Ticea 
Nicolae.

Mai departe Ticea Nicolae a 
ținut să ne demonstreze și legă
tura pe care o stabilește el între 
fizică și matematică pe deoparte 
și fizică, matematică și practică 
Ee de alta. în laboratorul de e- 

sctrotehnică al școlii el a con

struit instalația xznet 
apel Ia șase camere, m lotru 
prea ușor Pentru el însă ■ 
fost greu: cunoscând priz-ripssl 
din fizici. aplteiod nicuW ma
tematic al -Tar diferi
telor materiale necesare instala
ției a reușit sâ construiască prac 
tic instalația respectiva CerHn- 

cunoștințelor s-a verificat ia 
practica, pnn «bțiaerea ase 
succes.

Puterea de a corela nețreaâe 
căpătate la diverse dasepâsne. 
modul de sisteraat.rar» a ma
teriei și de tnariaaâ reueaew- 
pătare a acesteia aa au »eat ir 
la sine Ticea Nxealae — Aesa 
cu multă modestie — mi a vor
bit despre faptul câ m ia —ftte 
complecte la țoale damsș&nrie. 
că folosește mamatM- Bb atâta 
câ pentru învățam anex bee_ 
nu sînt niciodată jc£---_enir asn 
manualele, nici notițele, a tot
deauna trebuie sâ stndăeri n sa 
material mai ampla, mrp’ an 
tar. care să-ți iaabocâteaacă m- 
noștințele. Așa face el A pmsft 
să remarce neapărat câ ii >r-a 
tura — atît cea beletnstxâ ed 
și cea de specialitate La ațssat 
mult in înțek crea vina— m 
crurilor încă nelâmnxite, i-a des
chis orizonturi l«rgi, i-a 
tat gîndirea. i-a oferit anozi po
sibilități de interpretare a ce.or 
studiate in orele de școală. Ceda 
peste 200 de volume ale Wh£m- 
tecii sale personale fia: doar o 
mică dovadă (dar totnșa • do
vadă palpabilă) a draparter fi 
pasiunii, a interesului sia de 
cunoaște mereu lucruri ao 
sebite

Colegii îl iubesc. 9 «t 
și fiecare e mindro 
prieten. Și sini mtsîp 
lui Ticea Nicolae Lor. 
pârtâșește felal aân de a atnăra 
le vorbește despre frw—i țea 
de a îmbina evaoțriațele prim:H 
în școala, de a descoperi legă 
rile între lecția de istorie 
cea de economie politirâ. ia 
lecția de fizică și cea de mate
matică. Răsplata strădaniei Ini : 
respectul și dragostea colegilor 
și prețuirea profesorilor, no
tele bune din catalog, dipio 
mele de onoare. Desigur îl 
așteaptă și o răsplată viitoare: 
succesul examenului de maturi
tate și succesul în viață în pro
fesiunea pe care o va îmbrățișa 
după absolvire.

3n discuția
Recent, în clasa a IX-a de la 

Școala medie din Pucioasa a 
avut loc o adunare generală 
U.T.M, La ordinea de zi un sin
gur punct : analiza situației la 
învățătură pe trimestrul I. în 
această adunare au fost criticați 
cu asprime elevii care au obținut 
rezultate slabe la învățătură. Al
ban Marilena, de pildă, a venit 
d-ts cele mai multe ori nepregă
tită la ore. Ea nu participă la 
o- ele de consultație, deși în re
petate rînduri i s-a arătat cit de 
utile, sini aceste ore pentru în
dreptarea situației sale la învă
țătură. De asemenea nici Istră- 
toiu Gabriel nu-și îndeplinește 
obligațiile școlare, nu învață.

Cine-i de vină pentru aceste 
lipsuri ? Desigur, in primul rînd 
elevii înșiși care au dovedit că 
iv înțeleg cu seriozitate obliga
ți-le lor școlare, dar și colectivul 
clasei care a lăsat pe Istrătoiu 
Gabriel, Alban Marilena, Lepă- 
datu Radu, Boțoacă Ecaterina, 
Stroe Elena și alții să persiste 
în abaterile lor, să fie indisci-

1
f

Intrați în clasa a Xl-a, într-una 
din pauze. Veți vedea, cu rare 
excepții, elevii grupați cîte 2 sau 
3, discutind temele lecțiilor 
următoare, confruntîndu-și rezul
tatele problemelor rezolvate, în- 
dreptîndu-șj greșelile și neînțele
gerile. Alexandra Marinescu o 
ajută pe colega sa Constanța Mi- 
reuță, Rodica Prisăcaru pe Du
mitru Elena. Acestea sînt cîteva 
din grupele de într-ajutorare ce 
activează în toate clasele, in 
timpul pauzelor și înaintea ore
lor. Fiecare elev fruntaș și-a luat 
sarcina să dea o mină de ajutor 
elevilor rămași în urmă în cla
rificarea unor probleme nelămu
rite. In același timp, aceste gru
pe de într-ajutorare au și me 
nirea de a controla în ce măsură 
elevii au muncit serios acasă, au 
studiat, și-au pregătit temele. 
Trebuie remarcat că atît aceste 
grupe de într-ajutorare cit și ce
lelalte forme colective și-au pro
pus să antreneze în învățătură 
pe elevi, să stimuleze învățătura 
individuală a acestora, și nid 
decum să slăbească ori să în
locuiască studiul individual. Da
torită grupelor de într-ajutorare 
numeroși elevi slabi la învăță
tură și-au ridicat nivelul de pre
gătire. iar alții, amenințați sâ 
rămină corijenți. s-au îndreptat.

In clase au luat de asemenea 
o mare răspindire grupele de 
învățătură care activează na 
numai in pauze ori înaintea ore
lor. ci in timpul liber dedicat 
pentru studiu. Și aceste grupe 
își propun să-i sprijine in învă
țătură pe elevii rămași in urmă, 
după ce aceștia și-au făcut lec
țiile acasă, și s-au pregătit te
meinic. Printre grupele care au 
avut rezultate rrnbncurătoare 
sînt și cele formate de eleva 
fruntașă Ștefania Cojan, Ana 
Ghebeș și Rodica Stavro. din cla
sa a X-a, și gripa compusă dm: 
Cornelia Dorohantu, \ alena Ru
sa. Maneta Varfic și Margire-.a 
Arhip, din dasa a VULa. Ele
va Ana Ghebeș. repetentă iu 
am! trecut a obținut acsir rt- 
mai note bane, iar Rodsca Sta 
vro și Margareta Arhip. de dri

ănuur? je, ss-an iacrepas ttwîăi 
pmarrt li iu i ițfcmri. Orțastzza- 
9* UTJL Au raU n pe gtt-

într-un nu-

au răspuns 
întrebărilor 

nedumeri-

varășii profesori, s-au îngrijit de 
formarea acestor grupe, de ale
gerea elevilor fruntași și urmă
resc îndeaproape munca acestor 
grupe.

0 deosebită atenție s-a acor
dat folosirii orelor de meditație 
și consultațiilor. Organizația 
U.T.M. s-a îngrijit de mobili
zarea unui număr mare de elevi 
la consultații și meditații, de 
utilizarea eficace a orelor con
sacrate acestor activități. Orele 
de consultație, datorită activită
ții organizației U.T.M., au deve
nit indispensabile pentru elevi, 
care le frecventează 
măr tot mai mare.

Tovarășii profesori 
cu dragoste tuturor 
și au explicat toate
rile. Creșterea calității răspun
surilor la matematică în clasa 
a Xl-a și a IX-a, se datoresc în 
mare măsură muncii depuse la 
orele de consultații. Asemenea 
urmări bune au avut consulta
țiile la fizică și matematici, a- 
cordate elevilor din clasa a X-a 
de tovarășii profesori Tonea 
Maria și Damaschtn Elena

Meditațiile sînt organizate în 
special pentru elevii rămași ’n 
urmă, pentru cei care întîmpină 
greatâți in însușirea materiei. 
Dacă la începutul anului elevii 
nu prea frecventau meditațiile, 
ch timpul ei au înțeles cît de 
necesare le sînt și au inceput să 
le folosească intens. Cadrele di
dactice au stat la dispoziția ele
vilor oricind li s-a cerut aceasta. 
Ah fost organizate meditații per
manente la matematică, chimie, 
fizică, limbile rusă, franceza și 
altele. Acolo unde elevii au acor
dat atenție meditațiilor și. îna
inte de ele. s-au pregătit temei- 
bk acasă, aceste ore au fost fo- 
lesrtoare. Eleve ca Doina Chirilă, 
Mioara Alexa, Doina Slratulat, 
Elena Panait, din dasa a VIII-a, 
ț< alții, da tontă meditațiilor au 
resțd să obțină rezultate bune 
h M^ăUtură. Ptm ca toți cei 
care au nevoie de meditată să ie

prepm infiMțnrea «nor cataioa-

ge speciale pentru aceste ore în 
care este înregistrată frecvența 
și sînt însemnate progresele pe 
care le face fiecare elev. La a- 
ceastă formă colectivă de mun
că, organizația U.T.M. i-a antre
nat și pe elevii cu situația me
diocră, ceea ce va duce la ri
dicarea nivelului la învățătură în 
școala noastră.

Și internatul permite folosirea 
unor forme colective de muncă 
în condiții mai bune. Și aici sînt 
organizate grupe de într-ajuto- 
rare, de învățătură; profesorii 
vin zilnic în internat și-i ajută 
pe elevi la pregătirea lecțiilor. 
Dar în internat s-a născut și o 
inițiativă interesantă. Elevele din 
clasa a X-a B și C, datorită fap
tului că sînt repartizate în să
lile de studiu pe clase, au hotă- 
rît să învețe dacă nu la toate 
obiectele pentru a doua zi, mă
car la obiectele principale simul
tan, sau pînă la o anumită oră. 
In cazul că cineva nu și-a fă
cut lecțiile, colectivul îl obligă să 
și le facă, în timp ce ceilalți 
sînt în pauză. In felul acesta 
colectivul din internat a reușit 
să obțină numai note bune. Evi
dent, inițiativa elevelor interne 
din clasa a X-a B și C, trebuie 
să fie extinsă 
nat.

Rezultatele 
școala noastră 
strului 1 care 
fruntea școlilor medii din oraș, 
scot în evidență, pe lingă mun
ca fiecărui profesor șj elev în 
parte, și roadele acestor forme 
colective de studiu pe care orga
nizația U.T.M., cu sprijinul pro
fesorilor și al direcțiunii școlii, 
sub îndrumarea organizației de 
partid, s-a străduit să le orga
nizeze și să le folosească pen
tru ridicarea nivelului la învă
țătură. Formele de muncă in 
colectiv au ajutat la aprofunda
rea materiei, la însușirea trep
tată și temeinică a cunoștințelor, 
la creșterea răspunderii colective 
și individuale pentru situația la 
învățătură. In trimestrul II vom 
căuta să folosim și mai mult ex
periența ciștigată.

în întregul inter-

bune obținute de 
la sfîrșitixl trime
se situează în

MlRCEA SLĂNINĂ 
membre ut comitetul 
L JJtf. W Șetdu Mrfu 
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I r natul

Elevul Niculescu Basarab, fruntaș la învățătură la Școala 
die nr. 1 Ploești, ajutînd pe un coleg al său.

FOTO : P. POBESC

Pe cine păcăleșt 

elevul Borîndel.
uimitor de r 
dar... nu înțele 
mic. Din cînd î 
ridică pe furiș 
virea care urn 
dacă mina p 
rului s-a opri\ 
nu pe foaia 
țelor, foaia pe 
cu litere — c 
tund i se pai 
tor de uriașe 
înscris numel 
Transpiră, / 
inima ii bate 
nic: „Mă ascul 
mă aictlltă; m 
cultă nu mă 
tâ..." Insfirșit 
sorul a trecut 
foaia din catat< 
care stă inscr 
mele lui. Ușu, 
zice: „Am scăț 
se putea să r 
noroc !n

Tristă coi 
pentru Stan Bn 
Pe cine crede 
înșeală ? în re 
se înșeală pe si 
suși. De altfel 
înșelat: inel
trimestrului l 
dus nu mai pu 
patru corijențe

Așa gindești 
rîndel Stan. 
va gindi pînă 
într-o zi, în 
școala, or gat
U.T.M., colecti 
vor spune că n 
pot tolera în 
cui lor asemen 
neși, nepăsătoi 
dărătnici, cind 
ba de învăț 
așa cum e Bo 
Stan.

DOINA N1ȚES

Simțise Stan Bo
rîndel, elev in clasa 
a IX-a E a Școlii 
medii nr. 1 din Bu
zău că se apropie 
ziua în care va fi 
ascultat la matema
tică. Trecuse de a- 
cum prima jumătate 
a lunii noiembrie și 
el r.u mai fusese as
cultat din 13 octom
brie. își făcuse un 
calcul: cei ascultați 
odată cu el. sau pu
țin înainte de a fi el 
ascultat au prinut de 
acum a doua notă. 
Se apropie și ora 
cind ru fi din nou 
întrebat. Ce să f*că? 
Să se apuce imediat 
de învățat ? Dar da
că nu-l ascultă în ora 
următoare, nu-i pă
cat de atita străda
nie ?

Și din nou a înce
put să calculeze: ora 
viitoare se predă o 
lecție nouă, deci nu 
se ascultă. Atunci de 
ce să învăț ? A citit 
numai pentru ora 
care urma celei de 
predare și „norocos" 
cum e a fost ascub 
tat: nota 6. Cit de 
fericit era: „Am luat 
6, de acum pot 
sta liniștit încă o 
lună, o lună și ju
mătate chiar". Dar, 
cum „norocul" nu se 
ține de Stan Borîn
del ca scaiul de oaie 
— așa cum credea 
el — chiar a doua zi 
profesorul de mate
matici l-a ascultat 
din nou. Nu e greu 
de presupus ce notă

a luat: 3. Pățanin nu 
l-a învățat minte.

La romînă, rusă, 
franceză, științele na
turii, chimie, proce
dează cu aceeași „in- 
geniozi fate". Sch i ai
bă doar metoda : 
dispare subit de la 
ov^le „grele". Ră
suflă ușurat o oră în 
curtea școlii, în timp 
ce colegii lui fac ex
periență la chimie 
sau învață o noua 
lecție la limba ra- 
mini. Și e perfect 
mulțumit: de ce sâ-i 
bată lui inima la 
fiecare întrebare pe 
care profesorul o 
adresează clasei, la

FOILETON
fiecare privire care-l 
țintește ?

Cîteodată îl prind 
totuși „orele greleu 
în clasă. Atunci ghi
nionului de a fi 
„prins** la oră i se 
mai adaugă și acela 
ca Anastasiu Ștefan 
sau Alexandru Nico
lae care sînt trecuți 
pe aceeași pagină cu 
Borîndel Stan în ca
talog, să lipsească de 
la școală. Și atunci 
începe adevăratul 
zbucium pentru el.

în timp ce elevii 
se pregătesc să încea
pă o nouă oră, în 
timp ce profesorul 
după ce se așează la 
catedră întreabă cine 
lipsește, Borîndel 
Stan citește, citește

dintre elevii mai slab pregătiți 
sau cu mai multe greutăți să-și 
pregătească lecțiile m sălile de 
meditații ale școlii, deși toți re
cunosc valoarea practică a unei 
j se me nea metode.

Evident, nu in toate școlile 
există condiții pentru organiza
rea unor „internate de zT in 
care elevii sâ poată servi masa 
In școală și să poată să se odih
nească după-amiază. Există to
tuși posibilitatea ca aceste ^in
ternate de zi**, sub aspectul răs
punderii și îndrum arii atente a 
muncii de învățătură a elevilor 
de către profesori și colectiv să 
se extindă și

„Internatul 
metodă care 
mare măsură 
ÎPărinților In 
osirii timpului de studiu al șco

larului. oft și la o îmbunătățire 
serioasă a procesului de învăță-

de zi. Elevii vin in școală dimi
neața și pleacă seara, fiind per
manent sub observația profeso
rilor, care fac de serviciu prin 
rotație, ajutindu-i pe elevi în 
pregătirea lecțiilor. Dimineața, 
la prinz și seara, ei servesc 
masa la internatul școlii, unde 
s*nt create condiții de a lua 
masa, in nchrmbul unei taxe. 
Dups masă sînt prevăzute două 
ore somn obligatoriu, de asemenea 
la internat, apoi își pregătesc 
lecțiile pentru ziua următoare in 
sălile de meditație special -me
najate pentru elevii de la inter
nat șt de la „internatul de zi**.

Am făcut cunoștință cu dțiva 
dintre devii de la internatul 
de zi.

...Feer Vasile este elev in clasa 
a rV-a. Nu are tată, iar mama, 
salariata la cinematograful 
„Grivița** este foarte ocupată. 
Rămas un timp fără suprave
ghere, baiatul mergea foarte 
slab cu tov-țalura. A -pterdut 
chiar un an. De cind e la inter
natul de zi învață bine și e mai 
disciplinat

...Avram Dorin, clasa a V-a. 
Mama muncitoare. Lună de lună 
el urmează programul internatu
lui de zi. învață foarte bine.

...Răsti Nicolae, clasa a Vll-a. 
înainte de a ti venit la interna
tul de zi în Ioc să învețe, fugea 
de acasă cu alți copii și învăța 
prost. Astăzi învață foarte bine, 
deși uneori are abateri de la 
disciplină. El e mereu sub ob
servația profesorilor, a colegi
lor săi.

Lin cu

JC2

5CM-

5c c- w

N-am inva-

Dmm d« N. CLAUDIU

»c-_- ? O I -ț- •=

prernti 
ăal pentru 

unt ocu- 
ile aces* 
unoa§te, 
grija d« 

ca ei 
ra ți on al 
iii, sau 

? Școala 
creeze pentru 
cit mai bune 

raț^milă a 
tura. In acest 

ntematul

in alte școli, 
de zi“ — iatâ o 
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D. FAGADARU

colecfttiulua
plinați, chiulangii, delăsători. 
Rareori colectivul i-a criticai.

— Trebuie să recunoaștem câ 
fiecare din tovarășii discutați in 
adunare are posibilități să învețe 
bine — spunea secretarul U.TM. 
al clasei. Să nu uităm faptele 
lor, care nu ne f<*c cinste, dar in 
același timp să-i ajutăm pentru 
a-și organiza mai bine timpul, 
pentru a studia cu răspundere. 
Un prim ajutor li l-am dat chiar 
în această ședință, arătindu-le 
lipsurile și cauzele acestor lip
suri. Dar să luăm și măsuri.

Și utemiștii au venit cu propu
neri. Au fost stabilite măsuri con
crete de ajutorare a fiecărui elev 
rămas în urmă la învățătură ; 
îndeosebi s-a accentuat pe con
trolul ce trebuie exercitat de că
tre întreg colectivul clasei asu
pra felului în care își folosesc 
elevii timpul de studiu.

I. STANESCU 
secretarul comitetului 

U.T.M. al Școlii medii 
din Pucioasa

★

A. MARIAN

Nu departe de această școală 
află Școala medie Jltatei 

Basarab", o școală cu multe 
sute de elevi. Din păcate, aici la 
Școala medie „Matei Basarab** 
nu funcționează un internat de 
zi, deși există toate motivele 
(sînt destui elevi care își folo
sesc nerațional timpul de învă
țătură și ai căror părinți au 
mai puțin timp pentru îndruma
rea și supravegherea lor), deși 
are condiții pentru a crea o ase
menea formă de organizare. E- 
levi care vin din proprie iniția
tivă, să învețe cu colegii care 
locuiesc în internat și sub su
pravegherea profesorilor, sînt... 
3 I (și mu dintre cei care au ne
voie în mod special de aceasta). 
Trebuie remarcat că nici orga
nizația U.T.M., nici conducerea 
școlii n-au sfătuit pe vreunul

Paqina elevului
Să mă iertați 1
Nu știam c-o sâ lipsească 

lonescu I I
- Bine ! Dar pe viitor...
- Pe viitor vâ promit câ lo

nescu n-o să mai lipsească.

In laboratorul de fizica al 
Școlii medii nr. 2 Brăila. Ele
vii se pregătesc pentru lecția 
din ziua următoare studiind 
la aparate.

W i



Pentru generalizarea experienței înaintateîn muncă și învățătură
COMUNICAT

cu privire la ședința a Vil-a a Comisiei 
permanente de colaborare economică 
ți tehnîco-științificâ a țărilor membre 

ale C.A.E.&., in domeniul industriei de petrol 
ți gaze

lumina sarcinilor
Plenara C.C. al 

decembrie 1959, a

încă 
rezerv? prin a că- 

poate 
acest an economii și

fructificarea acestor

In întreprinderile Orașului 
Stalin lucrează un mare număr 
de utemiști și tineri. De aceea 
eră și firesc ca în lucrările con
ferinței organizației orășenești 
U.T.M., care a avut toc recent, 
atît darea de seamă cit și dis
cuțiile să acorde o atenție deo- 
s&jîtă modului în care contribuie 
uiemiștii șt tinerii la îndeplinirea 
planurilor de producție ale ace
stor întreprinderi.

Din dezbaterile conferinței a 
reieșit că, sub conducerea orga- 
niz țiilor de pariid, organi
zațiile U.T.M. din întreprin
derile orașului au obținut rezul
tate din ce în ce mai bune 
în mobilizarea activă a fie
cărui tînăr muncitor în proce
sul de producție. Astfel, numai 
în anul 1959 s-au economisit peste 
1.780 tone de metal, s-au făcut 690 
propuneri de inovații și raționa
lizări. au fost colectate peste 
37000 tone de fier vechi, tar cele 
260 brigăzi utemiste de muncă 
pr r.otică au efectuat peste 
70 .'.000 ore de muncă voluntară 
pe diferite șantiere de construcții 
din oraș. Valoarea totală a eco
nomiilor realizate de tineri se ri
dică la peste 20.000.000 lei.

Dar fâcind bilanțul succeselor 
dobindite de tineri în producție, 
dare' de seamă, și mai ales de
legații care au luat cuvîntul la 
discuții, au făcut o analiză te
meinică, in 
stabilite de 
P.M.R. din 
activității desfășurate în produc
ție de organizațiile U.T.M. și au 
dovedit prin exemple concrete că 
in munca ținerile, există 
numero se 
ror valorificare tineretul 
realiza în 
mai mari.

Pentru 
posibilități este necesar ca noul 
comitet orășenesc să acorde o 
mai mare atenție generalizării 
experienței bune, extinderii unor 
valoroase inițiative ale tineretu
lui. In ultimii ani, unele orga
nizații U.T.M. din oraș, au acu
mulat o bună experiență în mo
bilizarea tineretului in producție. 
Dar comitetul orășenesc nu s-a 
străduit să facă din această ex
periență un bun al tuturor orga
nizațiilor U.T.M., al tuturor tine- 
rilor muncitori din oraș. Așa 
s-au petrecut lucrurile spre exem
plu, cu valoroasa inițiativă „Fie
care brigadă, un colectiv de 
muncă fruntaș**, lansată de 
brigada de tineret din sec
ția automate a uzinelor de 
tractoare. Această inițiativă nu 
este extinsă pină acum nici mă
car în toate secțiile și sectoarele 
uzinelor de tractoare.

Aceeași soartă a avut-o șl ex
periența acumulată de organiza
ția U.T.M. de la uzinele „Stea
gul Roșu“ privind antrenarea 
tinerilor ingineri și tehnicieni 
în munca de îndrumare a 
brigăzilor de producție și a 
posturilor utemiste de control.

Conferința a cerut noului co
mitet orășenesc U.T.M. să stimu
leze inițiativele tinerești care-și 
pun drept scop descoperirea și 
valorificarea rezervelor interne 
existente la fiecare loc de muncă, 
educarea tinerilor muncitori în 
spiritul disciplinei socialiste față 
de muncă și față de avutul ob
ștesc.

Dar pentru înfăptuirea aces
tor sarcini, au subliniat în cu
vîntul lor mai mulți delegați, 
este necesar ca activiștii comi
tetului orășenesc U.T.M. să stă- 
pînească mult mai bine proble
mele economice pentru că nu
mai astfel vor putea îndruma și 
controla cu competență activita
tea organizațiilor U.T.M.

Comitetul orășenesc U.T.M. a 
fost de asemenea criticat și pen
tru faptul că a neglijat munca 
practică de îndrumare și control 
a organizațiilor U.T.M. din între
prinderile mici și mijlocii.

— Anul trecut, spunea în cu
vîntul său delegatul Ion Duma, 
utemiștii de ia Nodul G.F.R. au 
obținut economii în valoare de 
cîteva zeci de mii de lei. Suc
cesele noastre puteau fi însă 
mult mai mari dacă comitetul

rului 
hag—Assuit

• Pe o căldură caniculară, la 
26 ianuarie s-a dat startul din 
Luxor in cel de-al 7-lea tur ci
clist al Egiptului la care parti
cipă echipe de cite 5 alergători 
din R. P. Bulgaria, R. D. Ger
mană, R. Cehoslovacă, Grecia 
Libia și Republica Arabă Unită.

Clasamentul etapei : 1. Kurt
Miiller (R. D, Germană) 7 h 
29'32** ; 2. Ampler (R.D.G.),
Revay (R. Cehoslovacă) același 
timp; după 9 minute au sosit 
Oldemburg (R.D.G.) și Riguțos 
(Grecia), iar după alte 10 mi
nute întreaga echipă a R. P. 
Bulgaria.

V Cea de-a doua etapă a tu- 
ciclist al Egiptului, So- 

(115 km.) a lost 
cișligată la sprint de Horst Ol
demburg (R. D. Germană) in 
2h5Q*30". Tricoul galben, după 
două etape, este purtat de Kurt 
Miiller (R.D.G.) 101127’32*', ur
mat de Ampler (R.D.G.) la 
Revay (R. Cehoslovacă)
3*22", Oldemburg (R.D.G.) 
8'52", Riguțos (Grecia)
9*52".

© La 27 ianuarie, echipa 
prezentalivă de hochei pe ghea
ță a U.RSS. a plecai în S.U.A. 
pentru a participa la Jocurile 
olimpice de iarnă de ta Squaw 
Valley (California). înainte de

r, 
la 
la 
la

re-

mai multorășenesc ar fi ajutat 
organizația noastră de bază. Din 
păcate, activiștii comitetului oră
șenesc U.T.M. vin foarte rar pe la 
noi, iar munca de îndrumare și 
control a organizației U.T.M. o fac 
mai mult prin telefon.

Alți delegați care au luat cu
vîntul la discuții au criticat ma
nifestările de formalism existen
te in activitatea comitetului oră
șenesc și a unor organizații 
U.T.M. privind îndrumarea bri
găzilor de producție și a postu
rilor utemiste de control. Tot
odată ei au cerut comitetului o- 
rășenesc U.T.M. să ia măsuri 
pentru a extinde de îndată în 
toate întreprinderile din oraș ini
țiativa tinerilor de la Uzinele 
„1 Mai*-Ploești: „Nici un leu 
risipit, fiecare leu fructificat**, să 
intensifice munca politică de 
masă pentru a educa la fiecare 
tînăr muncitor spiritul gospodă
resc în producție.

Pe baza discuțiilor și a pro
punerilor făcute de participanți, 
conferința a adoptat o seamă 
de măsuri privind antrena
rea și mai activă a tinerilor in 
producție, pentru a spori aportul 
lor la înfăptuirea sarcinilor pe

Pe marginea 
conferinței 
organizației 
orășenești 

U. T. M.«Or. Stalin

care Plenara C.C. al P.M R. din
3-5 decembrie 
treprinderilor

le pune în țața în- 
din Orașul Stalin.

★
organizației orășe-Conferința 

nești U.T.M. Stalin a analizat, de 
asemenea, pe larg, activitatea 
desfășurată de comitetul orășe
nesc U.T.M. în rîndul pionieri
lor, elevilor și studenților.

Atît din darea de seamă cit și 
din discuțiile purtate a reieșit că 
luptind pentru a da viață sar
cinilor stabilite de Plenarele a 
V-a și a Vll-a ale C.C. al U.T.M., 
organizațiile U.T.M. din școlile 
elementare» medii, tehnice și pro
fesionale și organizația U.T.M. 
din Institutul politehnic. îndru
mate cu mai multă competență 
de comitetul orășenesc U.T.M., 
au desfășurat o susținută muncă 
politică peniru educarea pionieri
lor, elevilor și studenților în spi
ritul dragostei față de patrie și 
partid și pentru a spori răspun
derea acestora față de munca de 
învățătură. Cu toate acestea, par. 
ticipanțij îa conferință au ară
tat în discuțiile lor că în acti
vitatea unor organizații 
și de pionieri din școli 
incă lipsuri serioase.

în darea de seamă s-a 
de exemplu, că în primul 
mestru al acestui an școlar 
centul de corijenți în rîndul 
nerilor și școlarilor este 

U.T.M. 
există

arătat, 
tri- 

pro- 
pio- 

de
peste 17 la sută. Cum se expli
că această situație? Mai mulți 
delegați au arătat că rezultatele 
nesatisfăcătoare obținute la în
vățătură se explică prin aceea 
că, deși în ultima vreme unită
țile și detașamentele de pionieri 
au desfășurat un mare volum de 
activități, nu toate acestea au 
fost subordonate sarcinii princi
pale a pionierilor și școlarilor — 
învățătura.

— Față de anul școlar pre
cedent, spunea în cuvîntul său 
delegata Adelaida Bealkovschi, 
de la școala medie nr. 5, situația 
la învățătură a elevilor este mai 
bună. La noi predomină însă no
tele la limită, sub 7, iar spiri
tul combativ al elevilor împo
triva mediocrității la învățătură, 
este scăzut.

Din darea de seamă a reeșit 
că asemenea lipsuri exista și 
în alte școli. De aceea una 

începerea olimpiadei hocheiștii 
sovietici vor susține cîteva me
ciuri de antrenament cu ho
cheiștii americani.

Selecționata olimpică sovietică 
este alcătuită din 18 jucători 
printre care Pucikov, Sologubov, 
Sidorenkov, Kucevski, Loctev, 
Almetov, Alexandrov, Grebeni- 
kov etc.

Hocheiștii sovietici au reușit 
un ultimii ani să ciștige titlul 
olimpic la Cortina d'Ampezzo și 
de două ori titlul mondial.

® Mirecuri dimineața a plecat 
in R. Cehoslovacă echipa de 
hochei pe gheață Știința-Cluj 
care va întreprinde un turneu 
de 7 meciuri in țara prietenă. 
Hocheiștii romîni vor susține 
intilniri cu puternicele formații 
cehoslovace Dukla Jihlava, Ban
ska Bistrika, Slovan Hodonin, 
Ruda Hvezda Litomerice și al
tele.
• La 9 februarie va sosi in 

țara noastră cunoscuta echipă 
de hochei pe gheață „Peste ras" 
clasată pe locul patru in cam
pionatul Suediei. Hocheiștii sue
dezi vor susține două meciuri în 
Capitală, cu C.C.A. și selecțio
nata divizionară și un meci în 
provincie, la Miercurea Ciuc sau 
Orașul Stalin. 

( Agerpres)

din sarcinile imediate ale nou
lui comitet orășenesc U.T.M. 
este și aceea de a sprijini mai 
mult decit pină acum organiza
țiile U.T.M. din școli pentru a 
crea o puternică opinie de masă 
împotriva mediocrității la învă
țătură și pentru educarea elevi
lor în spiritul dragostei și al 
răspunderii față de învățătură.

Delegatul Gh. Gînsac, de la 
Institutul politehnic, a arătat în 
cuvîntul său că și în activitatea 
profesională a studenților se ma
nifestă încă unele lipsuri se
rioase.

— Și noi avem studenți — 
spunea vorbitorul — care obțin 
note la limită. Și noi trebuie să 
luptăm împotriva mediocrității la 
învățătură și pentru legarea or
ganică a cunoștințelor teoretice 
cu practica in producție. In a- 
ceastă direcție organizația U.T.M. 
și asociația studenților din insti
tut au desfășurat mai ales o 
muncă organizatorică inițiind și 
folosind în activitatea profesio
nală a studenților o sumedenie 
de forme : conferințe, cercuri, 
concursuri etc. fără să controleze 
însă îndeaproape dacă toate a- 
cestea contribuie intr-adevăr la 
îmbunătățirea situației la învăță
tură a studenților. O vină im
portantă pentru aceste lipsuri o 
poartă și comitetul orășenesc 
U.T.M., care n-a controlat și 
ajutat suficient munca organiza
ției U.T.M. din institut.
Ținind seamă de criticile și pro

punerile făcute de delegați, ca 
și de necesitatea îmbunătățirii 
continue a muncii politice în 
rîndul școlarilor, elevilor și stu
denților, conferința a adoptat o 
seamă de măsuri. S-a hotărit 
astfel ca trimestrial biroul comi
tetului orășenesc U.T.M. să a- 
nalizeze activitatea politică des
fășurată de organizațiile U.T.M. 
din școli și din Institutul poli
tehnic pentru îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educitiv. De a- 
semenea organizațiile U.T.M. 
vor acorda mai multă atenție 
organizării grupelor de întra
jutorare a elevilor și studenților 
în munca de învățătură, organi
zării vizitelor la întreprinderi, 
intîlnirilor cu muncitori fruntași 
și a altor acțiuni asemănătoare 
care și-au dovedit deja eficacita
tea în munca de educare a șco
larilor, elevilor și studenților in 
spiritul răspunderii față de în
vățătură și al dragostei 
pentru munca fizică.

I. ANDREI

O scenă din film

Ecranizat după o piesă pen
tru televiziune de Herald Hauser, 
„Sînge alb" este un original 
film-pamflet care abordează pro
blema atit de actuală a luptei 
împotriva războiului atomic 
preconizat de imperialiștii agre
sori. Spunem film-pamflet fiind
că această producție a cineaști
lor din R.D. Germană are o ma
re vehemență in demascarea 
cercurilor revanșarde din Ger
mania occidentală care fac totul 
pentru înarmarea atomică a Bun- 
deswehr-ului. Cu argumente 
zdrobitoare, cu ironie și cu in
transigență față de acei care, 
pregătind cu criminal sînge rece 
moartea atomică, și-au pierdut 
bunul simț, uitînd că ei înșiși 
pot cădea victimă, „Sînge alb1* 
demonstrează primejdia pe care 
o reprezintă cercurile război
nice iresponsabile. Caracterul, 
ca să spunem așa, pamfletistic. 
publicistic îl dau, în afară dr 
nota generală a filmului, o sea 
mă de intercalări foarte intere
sante de date concludente despre 
primejdia atomică, de scene din 
documentare despre explozia de 
la Hiroșima și urmările ei, mo 
mente care închipuie experien
țele atomioe ale armatelor ame 
ricane. Meritul regizorului Gott
fried Kolditz și coautor al sce
nariului, constă însă în aceea că 
a știut să încadreze acest mate

Aparatul fotografic a surprins 
la Casa de cultura din Si
naia o disputata partidă de șah 
intre doi tineri afla ți la odihnă.

Foto : P. PAVEL 

------•------

Centrul de lectură 
a presei sovietice

Miercurii s-a inaugurat la 
Casa prieteniei romino-sovietice 
A.R.L.U.S. Centrul de lectură a 
presei sovietice, unde cetățenii 
Capitalei vor putea citi zilnic 
presa centrală sovietică, presa 
d:n republicile unionale, reviste 
și publicații sovietice din toate 
domeniile de activitate: politic, 
economic. științific, literar, artis
tic etc.

La deschidere a participat tov. 
Marin Florea lone seu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S. și alți membri 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., 
reprezentanți ai presei, oameni 
ai muncii. Au asistat reprezen
tanți ai ambasadei Uniunii So
vietice la București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tov. Octav Livezeanu, 
membru al Biroului Consiliului 
General A.R.L.U.S.

Centrul de lectura a presei so
vietice este deschis în fiecare zi 
între orele 8 șj 22, iar duminica 
intre 9 și 15.

(Agerpres)

„SÎNGE A L B“
rial în mod armonios, organic 
în epica filmului, nestricînd u- 
ni ta tea lucrării.

Acțiunea filmului se petrece în 
Germania Occidentală. Ginerele 
marelui financiar Parochlitz, ma
iorul Manfred von der Lohe, se 
întoarce, spre bucuria soției sale, 
din Statele Unite unde a urmat 
un curs de instruire despre folo
sirea armelor termo-nucleare. 
Bucuria soției sale ca și a lui. 
este însă de scurtă durată deoa
rece chiar la sărbătoarea rein-

CRONICA
toarcerii sale, maiorul este lovit 
de o boală suspectă. Consultul 
medical dovedește de îndată că 
este vorba de o contaminare cu 
praf radioactiv de pe urma unei 
experiențe cu o bombă nucleară 
americană „curată". Aflînd a 
ceasta, bancherul și industriașul 
Parochlitz îl minte pe ginerele 
său Manfred, ascunzindu-i că e 
bolnav de boala atomică și, în 
acest fel, il împiedică să urmeze 
tratamentul adecvat.

Astfel el pune în primejdie 
gruvu viața bărbatului fiicei sale 
numai pentru a face să-i reu
șească afacerile legate de înar

Manifestări consacrate 
comemorării lui Janos Bolyai

In centrele universitare au 
avut loc manifestări consacrate 
comemorării lui Janos Bolyai, 
matematician cu renume mon
dial, unul din fondatorii geome- 
trrei absolute, de la a cărui 
moarte se împlinesc 100 de ani.

La Casa universitarilor din 
Cluj a avut loc o adunare orga
nizată de Comitetul regional de 
luptă pentru pace, filialele din 
Cluj ale Academiei R P. Romine 
și Societății de științe matema
tice și fizice și Universitatea 
„Babeș-Bolyai“

Adunarea a fost deschisă de 
acad. prof. C. Daicoviciu, recto
rul Universității „Babeș-Bolvai**. 
Prof. univ. Tiberiu Popovici, 
membru corespondent al Acad? 
miei R. P. Romine, directorul In
stitutului de calcul al filialei din 
Cluj a Academiei R. P. Romine, 
a vorbit despre „Importanta mon 
dială a operei matematice a lu’ 
Janos Bolyai**, prof, univ. Eugen 
Gergely de la Universitatea „Ba. 
beș-Bolyai“ a făcut o expunere 
despre lucrările de geometrie ale 
lui Bo’.yai, iar prof. univ. Virgil 
Cîmpeanu, decanul Facultății de 
științe juridice a Un:versității 
„Babeș-Bolyai**, președintele Co
mitetului regional de luptă pen
tru pace a vorbit despre ,,Janos 
Bolyai, gînditor progresist**.

marea atomică a Germaniei de 
Vest. Actorul Werner Pledath 
care interpretează rolul lui Pa
rochlitz, redă cu o mare putere 
de convingere dezumanizarea a- 
cestui personaj odios. La prima 
vedere este un om plin de via
ță, vesel, politicos, un om 
ca oricare altul. Dar acest 
așa-zis om nu pregetă să-și con
damne practic la moarte gine
rele pentru a-și face în liniște 
afacerile mîrșave. Dacă el este 
atit de crud — afișînd bineînțe-

FILMULUI
Ies un zimbet „înțelept" și po- 
zind în părinte grijuliu — cu pro
pria sa familie, e lesne de în
țeles cu cit calm este gata să a- 
runce în brațele morții atomice 
milioane de ființe omenești stră
ine lui, in care vede numai ma
terial de exploatat și carne de 
tun. Parochlitz este un reprezen
tant tipic al revanșarzilor vest- 
germani.

Trăind intr-o lume ruptă de 
popor, de problemele acute ale 
contemporaneității, nici Manfred 
și soția lui Eleonore nu și au 
dat seama multă vreme de pri
mejdia atomică. Cînd acest fla

Cei prezenți la adunare au vi
zitat apoi o expoziție cu aspecte 
din viața și opera marelui mate
matician.

După amiază la Universitatea 
,.Babeș-Bolyai“ a avut loc un 
simpozion cu tema „Opera lui 
Janos Bolyai și însemnătatea ei 
pentru dezvoltarea matematicii 
moderne-, organizat de Faculta
tea de fizică și matematică a 
Universității-

La festivitatea de la Faculta
tea de inatimatică și fizică de la 
Universitatea „C. 1. Parhon“ din 
București prof. dr. Nicolae Teo- 
dorescu. decanul facultății, a 
vorbit despre „Personalitatea lui 
Janos Bolyai**, iar acad. prof. 
Gh. Vrînceanu despre „Opera 
matematică a lui Janos Bolyai-.

La Institutul pedagogic din 
Timișoara, prof. univ. Gh. Th. 
Gheorghiu, rectorul institutului, 
a făcut o expunere despre viața 
și opera lui Janos Bolyai.

în sala S.R.S.C. dm lași a a- 
vut loc conferința prof. univ. Men
del Haimovici, membru corespon
dent al Academiei R. P_. Roinîne, 
despre împlinirea a 100 de ani 
de la moartea lui Janos Bolyai.

La aceste adunări și conferințe 
au luat parte academicieni, mern- 
bri-corespondenți ai Academiei, 
cadre didactice din institute de 
învățămînt superior, cercetători, 
alți oameni de știinjâ și cultură, 
studenți, numeroși oameni ai 
muncii.

(Agerpres)

Re.Patria: Secretul tipului; 
publica I C. Frimu, Gheorghe 
Doja : Sing? alb : Magheru, Lu. 
mina : Jucătoarei» de baschet; 
V Alecsandri, Elena Pavel, V. 
Raeită, Miorița: Lili, București. 
8 Martie. Libertății: Revolta peo. 
nilor ; Central : Ceasul s-a oprit 
la miezul nopții; Victoria, Olga 
Bancfc : Ava:anșa . 13 Septem.
brie: Cintărețui mexican; Ma- 
xim Gorki, Flacăna : Ștrengarii; 
Timpuri Noi : Program de filme 
documentare și de desene am- 
mate ; Tineretului: Marinarul 
îndrăgostit; Floreasca, Arta, 
Donca Simo, Aurel Vlaicu: Pd_ 
rinți și copii; înfrățirea între 
popoare, 1 Mai, Drumul Serii: 
Sabie și zar; Alex Popov : 
S.O.S, în Cosmo?; Grivița : 
Teodora; Cultural, Unirea, Alex. 
Sahia : Un meci neobișnuit ; C 
David. G Bacovia : Soarta unui 
om; Munca. 30 Decembrie. B. 
Delevrancea : Haiducii din Rio- 
Frio; T. Vladimirescu : Mumu; 
23 August : Fata căpitanului (ci
nemascop) ; 16 Februarie : Tra. 
pez; Ilie Pintilie: Andreika 

gel i a lovit direct, ei s-au tre
zit însă și au început să înțe
leagă încotro îndreaptă lucruri
le monopoliștii și militariștii vest- 
germani. De aceea ei au ce
rut ajutorul savantului progre
sist Soltou care face tot ce se 
poate pentru a salva viața tui 
Manfred și, in același timp, de
mască în public primejdia care 
o reprezintă pentru omenire și 
pentru poporul german faptul 
că imperialiștii agresivi nu vor 
să curme experiențele nucleare, 
propaganda mincinoasă în jurul 
așa-zisei bombe „curate". Profe
sorul Soltou, Manfred și Eleono- 
re reprezintă foarte bine un cu
rent important al opiniei publi
ce, pe acei germani cinstiți care 
atunci cînd înțeleg pericolul răz
boiului atomic, mîrșăvia mo- 
nopoliștilor revanșarzi se opun 
cu hotărîre planurilor criminale 
ale ațițătorilor la război nuclear, 
în acest fel, filmul reușește să 
demonstreze concret și convingă
tor faptul că omenirea trebuie 
să se apere in mod activ de pla
nurile ticăloase ale incendiato
rilor la război, lansînd un apel 
patetic pentru sprijinirea pozi
ției forțelor înaintate care cet 
interzicerea armelor și experierv- 
țelor atomice.

B. DUMITRESCU

Intre 21 și 26 ianuarie 1960, 
a avut loc la București a Vll-a 
ședință ordinară a Comisiei de 
colaborare economică și tehnico- 
științifică a țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul industriei 
de petrol și gaze.

La ședința Comisiei au luat 
parte reprezentanții R. p. Al
bania, R. P. Bulgaria, R. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. 
Ungare și U.R.S.S.

Comisia a examinat probleme 
în legătură cu îndeplinirea sar
cinilor sesiunilor a Xl-a și a 
XlI-a ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, și în special 
măsurile luate pentru îmbunătă
țirea esențială a indicilor de ca

Semnarea planufui cultural 
romîno-iugoslav pe anul 1960

La 27 ianuarie a avut loc la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Populare Romîne sem
narea planului pentru aplicarea 
pe anul I960 a acordului de co. 
labor are culturală dintre guver. 
nul R. P. Romîne și guvernul 
R.P.F. Iugoslavia.

Planul prevede o extindere a 
relațiilor intre instituțiile științi. 
fice. de înoătămînt. de artă și 
cultură ale celor două țări, par. 
ticipări la festivalurile și mani, 
festările naționale din domeniul 
muzicii, teatrului și cinemato. 
grafiei ce se vor organiza în 
R. P. Romînă și R P.F. Iugo
slavia, schimb de expoziții, or. 
ganizarea de gale de filme etc.

Din partea romînă. planul a

Cînd spiritul de bun gospodar 
e stimulat cu pricepere

(Urmare din pag. l-a) 

să fie gata cu o săptămînă mai 
devreme". Angajamentul acesta 
era scris pe coșul unei locomotive 
pe care lucrau cițiva tineri. Dar 
nici nu terminasem de citit cînd 
unul dintre băieții de pe loco
motivă mi-a strigat :

— în afară de aceasta mai 
reparăm una pină la 1 februa
rie. Este angajamentul nostru 
pentru cinstirea Zilei ceferiști
lor.

La secția montaj brigada nr. 
5 va realiza in anul acesta 19.000 
lei proveniți din economii de 
materiale și va face peste plan 
reparația cu ridicarea de pe osii 
a unei locomotive...

Așa cum reiese din cele arăta
te mai sus, tineretul de la Depoul 
C.F.R. Craiova mobilizat de or
ganizația U.T.M., este un par
ticipant activ la descoperirea și 
folosirea tuturor rezervelor in
terne, la realizarea d# cit mai 
multe economii.

Consfătuirile brigăzilor de pro
ducție ale tineretului, adunările 
generale ale organizațiilor de 
bază U.T.M. din secții sini folo
site cu pricepere de către comi
tetul U.T.M. al depoului, in ve
derea mobilizării tineretului la 
îndeplinirea acestor sarcini. în 
cadrul acestor adunări și consfă
tuiri, sau cu prilejul discuțiilor 
personale pe care membrii comi
tetului U.T.M obișnuiesc să le 
poarte cu fiecare tînăr în parte, 
se duce o muncă susținută pentru 
dezvoltarea spiritului de bun 
gospodar al tinerilor, a spiritu
lui de răspundere pentru munca 
pe care o face.

La cazangerie de exemplu bri
gada lui Bordeaș Vasile care in 
anul trecut a mai făcut și repa
rații de proastă calitate locomo
tivelor, a discutat in cele două 
consfătuiri de brigadă ținute de. 
la începutul anului, ce pot face 
ca să evite defecțiunile la loco
motive din cauza muncii lor. 
Constantin Tescan unul din tine
rii din a cărei cauză s-a defectat 
anul trecut o locomotivă tocmai 
cînd trebuia să plece în cursă 
le-a spus :

— Am dat drumul locomotivei 
cu reparația prost executată pen

litate în industria de petrol și 
gaze in țările membre ale 
C.A.E.R., precum și organizarea 
lucrărilor în Comisie pentru sta
bilirea problemelor principale ale 
colaborării economice și tehnico- 
științifice privind elaborarea în 
aceste țări a planurilor de per
spectivă pină în anul 1975.

Comisia a discutat de aseme
nea rezultatele activității gru
pelor de lucru în anul 1959, a 
adoptat recomandările respective 
cu privire la acestea și a 
aprobat planul de lucru pe anul 
1960.

Lucrările Comisiei au decurs 
în spirit de înțelegere reciprocă, 
într-o atmosferă de prietenie și 
muncă constructivă.

fost semnat de Vasile Dumi. 
trescu, adjunct al ministrului A. 
facerilor Externe, iar din partea 
iugoslavă de Vojo Sobajio, in. 
sărcinat cu afaceri ad.inleritn al 
R.P.F. Iugoslavia la București

La semnare au fost de față 
Ștefan Bălan, adjunct al minis, 
trului 1 nvățămintului și Culturii, 
l. S. Gheorghiu, vice.președinte 
al Academiei R. P. Romîne, Al. 
Buican. vicepreședinte al Insti. 
tutului romin pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, lunc. 
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe Șt Ministerul 
1 nvățămintului și Cultur'd, na. 
meni de cultură și artă, membri 
ai Ambasadei R.P.F. Iugoslavia 
la București.

(Agerpres)

tru că nu i-am făcut o contra 
probă să văd dacă totul e în or
dine. Și n-am făcut-o, pentru că 
atunci cînd m-am apucat de lu
cru n-am verificat cu atenție ava
riile locomotivei, și am rămas 
cu impresia că e vorba numai 
de o reparație simplă. Din acea
stă întîmplare avem de tras două 
învățăminte prețioase. Pentru ca 
munca noastră să nu se iroseas
că și să nu producem pierderi 
materiale e nevoie ca de acum, 
înainte de a ne apuca de lucru 
să verificăm cu atenție locomo
tivele, să știm exact ce are fie
care. Iar după ce am terminat 
lucru, principalul este să verifi
căm dacă ceea ce am făcut este 
bine executat să nu dăm dru
mul locomotivelor fără contra 
probe.

în organizația de bază U.T.M. 
de la strungărie în una din adu
nările generale s-a discutat des
pre felul cum trebuie să mun
cească un tînăr ca să fie consi
derat fruntaș. Strungarul Gheor
ghe Becheru, care lucra alături 
de colegul său Aurel Pisoi era 
mereu nemulțumit de el. în com
parație cu Aurel Pisoi el avea 
mai puține rezultate bune. L-a 
întrebat pe colegul său cum reu
șește să execute cele mai com
plicate operații, cum își păstrea
ză cuțitele de strung, cum reu
șește să facă economii la mate
riale. Și ca să izbutească să ajun
gă ca el l-a provocat chiar la 
întrecere. Adunarea generală 
a considerat că întrecerea aceasta 
este un mijloc sigur de ridicare 
a tuturor tinerilor la nivelul 
fruntașilor și întrecerea s-a ge
neralizat în întregul atelier. 
Acum, tineri ca Ștefan Lucian, 
Ion Tifel, Victor Vlădoiu, Con
stantin Marton se numără prin
tre muncitorii cei mai buni din 
atelier.

Pentru ca entuziasmul creat 
prin munca temeinic desfășura
tă de organizația U.T.M. de aici 
să se mențină permanent, pen
tru ca energia generată de acest 
entuziasm să nu se irosească, 
organizația U.T.M. a depou
lui are sarcina ca și de acum 
înainte să găsea&că cele mai con
crete și mai mobilizatoare căi de 
antrianare a tineretului la acțiu
nile gospodărești.



sovietici
DELHI 27 (Agerpres).—TASS 

transmite; In dimineața zilei dc 
27 ianuarie au părăsit Delhi pc 
bordul unui avion „1.L.-18", ple- 
cind intr-o călătorie prin india. 
K. E. Voroșilov, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., F. R Kozlov, prirn- 
vicepreședmte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., E. A. 
Furțeva, deputat al Sovietului 
Suprem ai U.R.S.S., și persoa
nele care-i însoțesc.

Pentru a conduce pe oaspeții 
din Uniunea Sovietică, pe aero
drom se aflau Jawaharlal Nehru, 
primul ministru al Indiei, R. A. 
Beig, șeful Protocolului din Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Indiei, și alte personalități.

BOMBAY 27 (Agerpres). — 
TASS transmite ; La 27 ianuarie 
K. E. Voroșilov, președintele Pre- 
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., F. R. Kozlov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., E. A. Fur
țeva. deputat al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și persoanele 
care îi însoțesc au sosit la Bom
bay cel mai mare oraș industrial 
din sudul Indiei.

Numeroși locuitori ai orașului

Scrisoarea
de W. Ulbricht

BERLIN 27 (Agerpres). — 
Agenția A.D.N. a publicat textul 
scrisorii adresate la 23 ianuarie 
1960 de W. Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, lui 
Konrad Adenauer, președintele 
U.C.D./U.C.S.

Adresîndu-se lui Adenauer, 
Walter Ulbricht subliniază că în 
nltimii ani și îndeosebi anul tre
cut conducerea U.C.D./U.C.S., în 
numele politicii sale, foarte puțin 
clarvăzătoare, de reînarmare și 
revanșă, a sacrificat toate posi
bilitățile reunificării Germaniei 
și ale destinderii încordării inter
naționale. Această politică a du3 
la o izolare tot mai mare a Ger
maniei Occidentale.

Walter Ulbricht își exprimă 
speranța că încă se mai poate 
obține o apropiere, arătind că in 
actuala situație a sosit vremea 
ca în Germania să se manifeste 
o inițiativă proprie în problem» 
dezarmării. EI propune ca cele 
două state germane să cadă de 
acord asupra organizării unui re
ferendum al întregului popor cu 
privire la dezarmarea generală 
și totală și la pregătirea Tratatu
lui de pace pe baza statutului 
Organizației Națiunilor Unite.

Planurile imperialiste și mili
tariste agresive, declară W. Ul
bricht, pe care dv.. guvernul dv. 
și statul major general «1 dv. le 
traduceți în viață amenință vii
torul național al 
atru.

Deoarece, după 
ați refuzat să dați ascultare aver
tismentelor guvernului sovietic și 
ale guvernului R.D. Germane și 
interpretați într-un mod greșit 
dorința noastră de pace, trebuie 
să vă declar fățiș următoarele ;

poporului no-

cum se vede,

în India
Vizita înalților oaspeți

jurul datei
11 februarie

S. Hrușciov 
vizita India

Conferința 
popoarelor Africii

In preajma Intîlnirii tineretului și studenjilof 
din jările regiunii Balcanilor și I ------ --------Mării Adriatice

Tînăra generație a Greciei
salută Întîlnirea de la București

Bombay, care au venit pe aero
drom pentru a întîmpina pe 
oaspeți, au salutat pe conducă
torii sovietici prin aclamații : 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele Indiei și Uniunii Sovie
tice !u, „Indienii și rușii sint 
frați

BOMBAY 27 (Ap-rpreș). —
La 27 ianuarie K- Voroșilov, F. 
Kozlov și E. Furțeva 
marea fabrică textilă 
Mills*4. Apoi, oaspeții 
au vizitat Institutul 
■— unul dm cele mai 
centre de cercetări științifice 
domeniul medicinii din Asia.

Prakasa, guvernatorul statului 
Bombay a oferit in cinstea oas
peților un prînz care s-a desfă. 
șurat intro atmosferă de 
li ta te.

au vizitat
..Spring 
sovietici 

„Hawkm“ 
importante 
’ * " în

cordia-

★
Răspunzînd invitației

Nepalului, Mahendra, și 
vernului Nepalului, K E. Voro
șilov, F. R. Kozlov și E. A. 
Furțeva, împreună cu grupul de 
persoane oficiale care îi însoțesc 
vor pleca cu avionul la 3 februa
rie din Calcutta în Nepal și vor 
râmîne acolo timp de două zile. 
La 5 februarie înalții oaspeți so 
vietici se vor înapoia la Delhi.

adresata

regelui
* Ku'

lui K. Adenauer
Dacă guvernul Republicii Fede

rale Germane nu va înceta in
tr-un termen scurt înarmarea 
atomică și înarmarea in ge
neral, guvernul Republicii De
mocrate Germane va fi ne
voit să ia măsurile de apărare 
corespunzătoare și sâ-i solicite pe 
aliații săi dc a-i pune la dispo
ziție arma rachetă.

Niciun om rezonabil, capabil 
să aprecieze cit de cit raporta 1 
de forțe din lume, nu poate sâ 
pună la îndoială faptul câ sumai 
la cîteva minute după oa atac 
militar asupra Republicii Demo
crate Germane.Bonnul *i alte câ
teva centre militare ale statului 
vest-german ar înceta sâ mai 
existe.

Waiter L’lbrict declara ei țe
lul luptei pentru pace pe care 
o duce Republica Democrată Ger
mani îl constituie dorința de * 
feri poporul jtnnn de sa răzbea 
atomic pe teritoriul germ** 
W. Ulbricht «nbhaxe» smsrte- 
tea de a înceta jocul cu râboisl 
atomic ți de a pu»e eepât «ar
mării atomice a armatei vesl- 
germane in cadrul N A Ti)

Walter Ulbriebt fon de a» 
menea un apel in cadru] pre
gătirii și desfășurării eesfennteî 
la nivel înalt și al altor eventuale 
conferințe internaționale la care 
se va discuta despre destinderea 
încordării și realizarea unor a- 
corduri. Adenauer sâ renunțe ia 
rolol de dușman permanent al 
păcii.

W. Ulbricht a propus din nou 
sâ »e creeze, pe bază de paritate, 
un comitet pe întreaga Germanie 
pentru examinarea problemelor 
privind asigurarea păcii in Ger
mania. pregătirea Tratatului de 
pace și lichidarea, pas cu pas. a 
scindării Germaniei.

Cocktail la ambasada R. P. Romine
din New-Delhi

NEW DELHI (Agerpres). —
La 26 ianuarie ambasadorul 

R. P. Romîne la New Delhi, Ni* 
colae Cioroiu, a oferit un cock
tail cu prilejul vizitei în India 
a academicienilor Horia Hulubei 
și Emil Pop, care au partici
pat la cea de a 47-a sesiune a 
Congresului Științific Indian.

La cocktail au participat dr. 
Kashiap și dr. Lakhani. secre
tari ai Ministerului Cercetărilor 
Științifice al Indiei, oameni 
știință intre care

Krishnan, directorul Laboratoru
lui național de fizică, generalul 
Sokhey, membru al Consiliului 
Păcii pe întreaga Ind^e și alți 
membri ai Consiliului, Diwan 
Chaman Lall, membru al Came
rei Superioare a Parlamentului 
și alți deputați. De asemenea, au 
luat parte membri ai Asociației 
de prietenie India-Romînia, re
prezentanți ai presei șî radiodi
fuziunii indiene.

Cocktailul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială.prof. K.

In privința

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
TASS transmite; S-a anunțai 
oficial că președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, care a fost invitat 
viziteze India, în drum spre 
donezia, va sosi ia Delhi în 
rul datei de 11 februari^ El 
rămine la Delhi două zile,
vizita ferma de st rt agricolă din 
Suratharh și Combinatul side
rurgic de la Bhilai. La 16 fe
bruarie, N. S. Hrușciov va pleca 
prin Calcutta spre Birmania.

să 
In- 
i'i- 
va 
va

LONDRA 27 (Agerpres). — 
Un număr de 50 cunoscuți repre. 
zentanti ai vieții publice, acti
viști sindicali și oameni de cul
tură din Anglia au dat publici
tății o declarație prin care urează 
succes apropiatei conferințe na
ționale pentru problemele dezar 
mări, care se va desfășura la 13 
și 14 februarie sub auspiciile 
Comitetului englez pentru apăl 
rarea păci. „In momentul de 
fată, se spune in declarație, este 
mai importantă ca oricind mol», 
lizarea opiruei publice engleze 
pentru a okțiae U se dacă trata
tive Șl impotrna acțiunilor de 
natură sâ reînvie spiritul războ. 
iului rece*. Ia dedai ație se ex
primi speranța câ ia ajunul 
cceier-mte: șefilor de gcverne toii 
ace care săt iateresa j ia men
ținerea pâcrr jși vur dubla efor
turile penau a obține o apro
piere intre drfertteie puncte de 
vedere, in nuinete țelului comun 
— interzicerea totală 1 armelor 
nudeare. desfășurarea cu succes 
a liKrănlor conferinței șefilor de 
guverae și 'înfăptuirea pn-ne!or 
sâsun cnKTele iadnpute spre 
realizarea dezarmăm generale*.

Aceasta dedaraPe a ios: sea
ca ta fc hor Moataga, laureat

J’exra rcârta patz sere pc- 
poare*; preț A S. C*xl urc- 
bru a! Socetați rvgâe; ăe ca- 
aoetu'Ji săTăsU dr. Enc Bartap. 
dr. A Fratăin, dr. S.mon Se- 
ntt, de serrtori: Jimes AidnQe, 
Edîth Parțefer. Doaț!i$ GoU- 
nnj. 5e ojncacuU artisU 
rborndfce, precixa și ie cssas- 
cuții activiști sodoli W. Paj»- 
ler, A. Moftat, John Wood.
Graham și al^L

TUNIS 27 (Agerpres). — La 
26 ianuarie cea de-a doua Con
ferință a popoarelor Africii și-a 
continuat lucrările. în ședința de 
dimineață a fost ales președintele 
și prezidiul conferinței. Ca pre
ședinte al conferinței a fost ales 
șeful delegației tunisiene Ah
med Talili. Prezidiul conferinței 
are următoarea componență : 
Bumendjel (Algeria), Galalw 
(R.A.U.), Botsio (Ghana), Ena- 
horo (Nigeria), Ture (Guineea) 
și A. Diallo (Guineea).

Deschizînd ședința, Talili a 
subliniat că un număr din ce în 
ce tnai mare de țări ale lumii 
manifestă simpatie față de lupta 
popoarelor africane pentru liber
tate și independență. Actuala 
conferință, a spus el, va aduce 
o contribuție importantă Ia miș
carea popoarelor africane pen
tru libertate.

Apoi, A. Diallo, secretar ge
neral al Secretariatului perma
nent al Conferinței popoarelor 
Africii, a prezentat un raport cu 
privire la activitatea secretariatu
lui în intervalul dintre conferin
țele popoarelor Africii, care au 
avut loc în aprilie și decembrie 
1958 la Accra și pînă la actuala 
conferință.

..După Accra, a spus Diallo, 
Africa a făcut un mare pas îna
inte. Lupta popoarelor africane 
a devenit mai organizată și mai 
bine orientată spre un scop de
finitiv. Independența și unitatea 
— iată chemările care răsună din 
toate părțile Africii — din Nord 
și din Sud, din Vest și din Est.

Solidaritatea popoarelor africane 
a devenit mai trainică... Anul 
1959 s-a caracterizat prin sesiu
nea Adunării Generale a O.N.U. 
care a fost denumită sesiunea 
păcii. Războiul rece dintre Occi
dent și lagărul socialist a slăbit, 
un simptom al acestui fapt îl 
constituie vizita lui N. S. Hruș
ciov în S.U.A. și cuvîntarea rosti
tă de el la O.N.U. Slăbirea răz
boiului rece creează premise fa
vorabile în vederea luptei po
poarelor coloniale și dependente 
pentru libertate, pentru întărirea 
coeziunii și solidarității lor. Dar 
colonialismul nu a depus încă ar- 
mele. El se mai străduiește încă 
să-și mențină pozițiile prin fel 
de fel de măsuri și intensificarea 
represiunilor. El interzice parti
dele și organizațiile anticolonia
liste, întemnițează pe luptătorii 
pentru eliberare.

Rasismul mai bîntuie în Africa 
de Sud și în alte părți ale con
tinentului. în aceste condiții 
ne am întrunit astăzi la cea de-a 
doua conferință. Rezoluțiile și 
hotăririle pe care le vom adopta, 
masurile concrete pe care le vom 
elabora vor aduce în mod neîn
doielnic o mare contribuție la 
lupta noastră pentru indepen
dență și pentru unirea Africii*4.

în cadrul discuțiilor din ședin
ța de dimineață au luat cuvîn tul 
Soddik și Ben Barka (Maroc). 
Osman (Nigeria) și Abdel Aii 
(Somalia). Cuvîntările lor erau 
pătrunse de spiritul luptei îm
potriva neocolonialismului. pen
tru unirea Africii eliberate.

Un cîntec cu cuvintele în gre
cește. Cineva ne-a tălmăcit ti
tlul : „Pacea în Balcani". Pe par
titură, autorul a scris cîteva cu
vinte : „Dedicată tineretului din 
Balcani, Alecu Xenos". Cîntecul 
vorbea despre popoarele ce tră
iesc în această parte a lumii și 
între care trebuie să domnească 
bună înțelegere.

Ideea colaborării balcanice 
este populară în Grecia. Tocmai 
de aceea țelurile de pace și co
laborare prietenească pe care 
le promovează Întîlnirea balca- 
no-adriatică a tineretului și stu
denților au găsit ecou în rîndu- 
rile unor mase largi ale tinere
tului grec. De pe pămîntul stră
vechi al Eladei ne-au parvenit 
vești privitoare la preparativele 
generației tinere în întîmpinarea 
Intîlnirii de la București.

In urmă cu cîteva săptămini 
la Atena s-a constituit un comi
tet pregătitor în vederea Intîlni- 
rii sub președinția generalului 
în rezervă Leonidas Spa is, fost 
ministru, președinte al Ligii de 
prietenie greco-romîne. In acest 
comitet au intrat dl. Nicolas Int- 
zes, deputat din partea Parti
dului Liberal, dl. Vasilis Brakat- 
soulas, deputat din partea Par
tidului E.D.A., dl. Alecos Kalido- 
pouls, deputat din partea Par
tidului Uniunea Democratică și 
dl. Ilias Skilakos, deputat, din 
partea Partidului Noua Mișcare 
Agrară. Acest comitet s-a întru
nit de mai multe ori și a luat 
contact cu tineri reprezentanți ai 
mai multor partide politice din 
Grecia. Totodată comitetul a 
luat o serie de măsuri practice 
spre a asigura o cit mai repre-

zentativâ prezența a tineretului 
grec la întîlnirea de la București. 
La București în cadrul de
legației ce va reprezenta ti
neretul grec, se vcr afla 
numeroși membri ai parlamen
tului din Atena. Astfel, vor veni 
3 parlamentari liberali, 7 din 
partea E.D.A., 1 deputat aparți- 
nînd Partidului Uniunea Demo
cratica și unul aparținînd Parti
dului Noua Mișcare Agrara.

In delegația greaca la Intil- 
nirea de la București s€ găsesc

r mnoc

Coperta partiturii cîntecului în
chinat luptei pentru pace în 
Balcani, cîntec editat la Atena. 

membri ai Mișcării pentru des? 
tinderea balcanică, ai Mișcării 
pentru pace din Grecia, oi Aso
ciației „Prietenii liberalilor**, ai 
tineretului Partidului Social- 
Populist, tineri membri ai parti
delor liberal, E.D.A. și Uniunea 
Democratică, directorul ziarului 
„Fos“ din Voios, studenți pre
cum și doi reprezentanți ai au
torităților locale din Iraklion 
(Creta). La intîlnire vor veni ca 
oaspeți de onoare dl. general 
Leonidas Spais și Galatea Ama- 
xopoulou, solistă la Opera din 
Atena.

Numeroase personalități ale 
vieții publice din Grecia și-au 
exprimat în mod public acordul 
cu țelurile Intîlnirii tineretului și 
studenților de la București. Prin
tre acestea se află Andreas Zak- 
kas, deputat, fost ministru, pre
ședinte al Mișcării pentru pace 
din Grecia și Stamatis Merku- 
ris, deputat, fost ministru, pre
ședinte al Mișcării pentru des
tindere în Balcani.

Interesul față de întîlnirea 
tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice manifestă Intr-o

măsură crescîndă. In 10 orașe 
din Grecia printre care se află 
Atena, Salonic, Patras, Voios, 
Iraklion, Pireu și altele au avut 
loc reuniuni ale unor grupe de 
tineri consacrate Intîlnirii de la 
București. O serie de ziare gre
cești au publicat informații des
pre Intîlnire. Cercuri largi ale 
opiniei publice văd in apropiatul 
eveniment de la București o ma
nifestare ce poate contribui la 
apropierea tinerei generații și a 
popoarelor din regiunea balca- 
no-adriatică, la consolidarea 
păcii în această parte a Euro
pei.

Am profitat de prezența la 
București a dl. Vasilis Brakatsou- 
las, deputat în parlamentul grec 
pentru a-i solicita o scurtă de
clarație în legătură cu ecoul In 
tîlnirii în Grecia.
- Ideea colaborării Balcanici 

este familiarâ poporului . grec 
Aceasta explică de ce întî’nirec 
inițiată la București a găsit ade 
ziunea unor categorii important 
ale tineretului grec. Tineretu 
grec este dornic de pace. El < 
trăit grelele încercări ale războ 
iului, cunoaște suferințele p< 
care le aduce războiul și doreș 
te să trăiască in pace și bum 
înțelegere cu toate popoare! 
și mai ales cu vecinii noștri dîi 
regiunea balcanica și adriatice 
Credem ca întîlnirea va fi u 
fericit prilej de a exprima spe 
ranțele de pace ale generație 
tinere ce trăiește in acest co’ți 
șor al continentului european.

Dl. Vasilis Brakatsoulas a dc 
rit de asemenea să adreseze ți 
neretului romîn—prin intermedii 
ziarului nostru — cîteva cuvinte

- Am venit de 3 ori pînă e 
cum la București. Fiecare câ’c 
torie la București a fost pentr 
mine un prilej de bucurie. P< 
porul romin est© un popor bc 
gat în sentimente, care iubeșl 
pacea și muncește entuziast fc 
urindu-și fericirea. întîlnirea^ y 
prilejui tinerilor veniți din țârii 
balcanice și adriatice o mai bl 
nâ cunoaștere o harnicului p< 
por romin și a minunatului sc 
tineret. Sînt sigur câ tinerii di 
țările balcanice și adriatice s 
vor simți deosebit de bine I 
București unde vor fi primiți < 
dragoste și prietenie, ospitalital 
și bucurie. Urez tineretului r< 
min noi victorii in eforturile sa 
pașnice, pentru un viitor strâh 
cit.

Răsfoind presa străină

regiunea autonoma
Sintzian-Uigurâ (R.P. Chineza)

EUGENIU OBREA

Statele Unite 
amenințărilor și agresiunii 

împotriva Cubei“

Evenimentele din
Situația in Algeria 

continuă ia |ie tulbure

miliardelor îl întrec pe Rockefeller.

(Desen de V, TIMOC) t î

PARIS 27 (Agerpres). — St
ole sosite din Aiger a. unde 
după oca se știe autontafiie gu- 
venumeatale au i sstitrt cenzu
ra inîoraațikr, arau că situa
ția rămine in cojlrnuare tulbure. 
La Alger, ca și in alte orzșe 
însemnate ale Alger.e. — Con
st art: ne, Bone, Oran — grupuri 
de mamfesUnU akaturte d— e- 
lernenle din rndur.le cotoou- 
liștilor și propnetankx eu'cpe~. 
continuă sa se siringă pe svaz: 
încâlcind dispozițiile autor.:iți- 
lor care au interzis aglocnerin** 
de peste trei persoane.

Aceeași agenție anunță câ 
deși rebelii continuă să ocupe in 
număr mare cele dsua centre in 
carc s-au concentrat in ocașU 
Alg-r, pe străzile orașului, 
miercuri, mulțimea stri:isâ in 
jurul baricadelor e ma: puțin 
numeroasă decit in zilele prece
dente. Rebelii dispun de un post 
de radioemistune. Trupele con
tinuă să înconjoare bancadeie 
rebelilor fără a lua insă mâsun 
spre a-i împrăștia. Autoritățile 
guvernamentale din Alger men
țin aceeași „atitudine de expec
tativa** ca și in zilele preceden
te. In cursul după-a:niezii dele- 
frâtul general al guvernului, De- 
ouvrier, a rostit la postul de 

radio Alger o cuvântare in care 
a făcut apel la încetarea grevei 
generale o'ganizate de rebeli. 
El a cerut francezilor din Alge
ria să reînceapă lucrul și „să nu 
facă nimic ce ar putea constitui 
un pericol pentru viitorul pa
triei**. Delouvrier a adăugat in
tr-un mod destul de vag câ „ni
mic încă nu este pierdut* și 
dacă „ordinea va fi restabilită, 
se va putea cîștiga totul**.

După Delouvrier a luat cuvîn
tul la postul de radio generalul 
Challe, comandantul suprem al 
forțelor armate franceze din Al
geria, care a declarat că „ordi
nea trebuie să fie restabilită in 
interesele Algeriei însăși-. Pa
ralel cu îndemnurile la restabi
lirea ordinei, el a căutat însă 
să-i asigure pe ascultătorii 
săi că armata franceză „va con
tinua să Jupte pentru ca Algeria

m rfceî-U drfnitiT ut plmînt 
raTC-z. deoarece lupta ei nu 
poate area a.t sens”.

N-—eroase ziare din Franța 
as cradami aceasta atitudine 
cz tz-'î a autor.taților și au ce
ru: adsptares unor măsuri in 
vederea iMpriștirrîi și pedepsi
ri rebel '.:-. Sub htlul „loleran* 
țâ xr.ru harul „La
Crtrx* scria astfel miercuri 
dapâ-avaza: ^SUrea de ase- 
dm os este apucată in Alger. 
Cu toate câ s nt interzise reu- 
arnnTe de peste trei persoane, 
s-au toierat grupuri de mai 
onute Autoritatea statului
este rn mod grav pusă in cauză 
șî aceasta în ;ața lumii întregi “.

„Armata a tăiat rebelilor ga- 
zxil dar nu și electricitatea—ob
serva de asemenea „Paris 
HesseT. Ea le-a întrerupt tele- 
fomd dar nu le-a tăiat apa. Ea 
a nstihut o «stare de asediu*4 
care cootravine însăși definiției 
hiridice a unei asemenea stări, 
lăslnd să circule manifestanți 
înarmați...*

Opinia publică 
franceză condamnă 

provocările 
colonialiștilor

PARIS 27 (.Ag.’rpres). - Tot 
mai multe organizații politice și 
de masa din Franța condamna 
provocările puse la cale de colo
nialiști in Algeria și cer guvernu. 
lui adoptarea unor măsuri ener
gice.

Confederația Generală a Mun
di a adresat clasei muncitoare 
din Franța chemarea de a se uni 
in vederea luptei împotriva rebe. 
I'lor din Algeria.

Biroul Confederației Generale 
a Muncii protestează Împotriva 
interzicerii intrunirilex sindicale 
in timp ce rebelii și elementele 
fasdste se bucură de libertate.

La Paris o serie de organiza
ții politice, printre care Biroul 
grupului parlamentar al partidu
lui gaullist „Uniunea pentru 
noua Republică” șj Biroul na
tional al partidului catolic „Miș
carea republicanilor popular;- 
afirmă sprijinul partidelor lor

Algeria
pentru politica generalului De 
Gaulle. Declarații in favoarea au
todeterminării și în rezolvarea 
problemei algeriene au fost 
adoptate de Biroul Parti
dului socialist autonom. Asocia
ția foștilor combatanți și victi
melor războiului, Liga franceză 
a învâțămîntului. Federația na
țională a lucrătorilor din invăță- 
mînt, Uniunea franceză univer
sitară, Uniunea studenților co 
muniști.

In numeroase cazuri, popu
lația a luat atitudine hotăr;tă, 
respingînd încercările de provo
care ale elementelor de extremă 
dreaptă. Un apel la o așa-zisa 
„g evă de simpatie** cu rebelii 
îa.osat la Universitatea din Pa
ris de deputatul de extremă 
dreaptă Le Peu, a fost respins 
de către Uniunea națională a 
studenților și cursurile univer- 
sita e au continuat normal.

Miercuri, numeroase ziare 
franceze au publicat in continua
re editoriale și comentarii in 
care condamnă reb.liunea din 
Algeria și cer guvernului apli
carea unei politici de autodeter
minare a algerienilor.

„Datoria democrației,
ziarul „Le Populaire de Paris" 
— este de a se apăra fără a face 
nici cea mai mică concesie...*4.

scrie

Ședința extraordinară 
a Consiliului 

de Miniștri francez
PARIS 27 (Agerpres). — In 

după-amiaza zilei de 27 ianua
rie a avut loc la Paris o ședință 
extraordinară a Consiliului de 
Miniștri francez. într-un comu
nicat dat publicității la sfirșitul 
ședinței se anunță că primul mi
nistru Debre a prezentat o dare 
de seamă asupra situației din 
Algeria, iar Consiliul de Miniștri 
a aprobat instrucțiunile ce au 
fost date delegatului general al 
guvernului francez și coma rulan
tului suprem al trupelor franceze 
din Algeria.

In comunicat se anunță că în 
seara de 29 ianuarie președinte
le De Gaulle va rosti o cuvin- 
tare la posturile de radio.

HANOI. — După cum transmite 
Agenția vietnameză de informații 
la 26 ianuarie a sosit în portul 
Harfon, venind din Tailanda, cel 
de_a> doilea grup de 
vietnamezi alcătuit din 
soane.

cetățeni
532 per.

cum a-ISTANBUL. - Dună 
nunță ziarul ,,Duny*“. în Turcia 
crește necontenit scumpetea Pre
țurile îmbrăcăminte’ și încăl- 
țămîntei au crescut aproape de 
trei ori în comparație cu anul 
1950 și cu 1.158 la sută față de 
perioada antebelică. Creșterea 
scumpetei ducp la scăderea con
siderabilă a puterii de cumpă
rare a populației, ceea ce influ. 
ențează la rînduî său situația co. 
mercianților. In prezent, fiecare 
a zecea întreprindere comercială 
își vinde mărfurile fără nici un 
cîștig.

Ziarul „Revolucion*4 a publi
cat un articol de Jose Antonio 
Cabrera intitulat „Statele Unite 
— baza amenințărilor și agre
siunii împotriva Cubei“. Auto
rul articolului scrie că S.U.A. 
caută să silească poporul cuban 
să se abată de la drumul pe care 
și l-a ales. Numai astfel, scrie 
el, se poate explica poziția 
cercurilor guvernante americane 
față de Cuba și campania de 
calomnii anticubane dezlănțuite 
în S.U.A. și răspîndită în întrea
ga lume cu ajutorul agențiilor 
de informații americane. Pozi
ția S.U.A. față de Cuba, subli
niază Cabrera, prezintă 
trast izbitor cu poziția 
de dictaturile existente 
rica Latină.

„începînd de la 1
1959 relațiile dintre S.U.A, și 
Cuba s au schimbat, scrie auto
rul articolului. Această schim
bare se datorește în primul rînd 
faptului că Cuba nu se mai su
pune ordinelor colosului de la 
Nord și intenționează să se folo
sească fără nici un 
diri de drepturile 
liber și suveran1*.

Dar S.U.A., scrie

un con
tor față 

în Ame-

ianuarie

fel de îugră- 
sale de stat

în continuare 
Cabrera, folosesc toate 
cele pentru a împiedica 
rea independenței Cubei, 
fost de fapt în trecut o

mijloa- 
întări-
care a 
colonie

a lor. în acest scop S.U.A am 
nință Cuba cu intervenția a 
mată, folosesc pe larg presa r 
acționară pentru ducerea un 
propagande calomnioase antic 
bane, caută să exercite asup 
Cubei presiuni economice, ac< 
dă azil criminalilor de război f 
giți. din Cuba, care folosesc 
prezent teritoriul american pe 
tru pregătirea unei agresiuni.

Cabrera subliniază că avid 
ne avînd 
vîrșit în 
cursiuni 
timp, în 
oane au 
cendiare 
tie de zahăr din provinciile 
Cabana și Lag Villas. Numai d 
torită vigilenței țăranilor < 
bani aceste incursiuni n-au ca 
zat pagube importante.

Respingînd categoric afirm 
ția secretarului de stat al S.Uj 
Herter, că Cuba ar acționa îi 
potriva prieteniei tradițiom 
dintre popoarele cuban și an 
riean, autorul subliniază •. „F 
porul cuban dorește prieter 
cu toate popoarele de pe gl< 
în același timp însă, el este g; 
să lupte împotriva oricărei ț. 
care ar căuta să nu recunoai 
drepturile lui legitime la lib< 
tate și suveranitate**.

baza în S.U.A. au s 
repetate rînduri i 

în Cuba. în ultim 
special, din aceste a’ 
fost lansate bombe i 
pe plantațiile de tr<

DIN TOATE COLȚURILE LUMI
LA 30 IUNIE SE VA PROCLAMA 
INDEPENDENTA CONGO-ULUI 

BELGIAN

In cadrul conferinței „mesei 
rotunde" de la Bruxelles, in le
gătură cu viitorul Congo-ului 
Belgian, s-a hotărît ca Congo sâ 
devină independent la 30 iunie 
1960. Reprezentanții Belgiei 
s-au opus inițial cererii repre
zentanților partidelor politice con
goleze, dar în cele din urmă 
au fost nevoiți să consimtă la 
această măsură, încercind să pă
streze controlul asupra anumi
tor domenii de activitate. For
mele de colaborare între Belgia 
și Congo nu au fost încă stabi
lite.

La 26 ianuarie a sosit la Bru
xelles conducătorul Partidului 
Mișcarea națională congoleză, 
Patrice Lumumba, pentru a par
ticipa la convorbirile dintre re
prezentanții mișcării de elibe
rare națională din Congo Bel
gian și guvernul Belgiei. Lumum
ba a fost eliberat de autorită
țile belgiene din închisoare cu

£ țf ADMINISTRAȚIA; București/* Fia ța ^Șcînțell". Tel. 17.60J0. Tiparul; Combinatul Poligrafic „Casa ȘcLdeij*.

o zi înainte ca urmare a pro
testelor populației congoleze.

CEL MAI MARE BARAJ 
IN ARC DIN LUME 

PROIECTAT IN U.R.S.S.
Specialiștii sovietici în proiec

tarea centralelor electrice au 
elaborat proiectul celui mai mare 
baraj în arc din întreaga lume, 
avînd o înălțime de 300 m și o 
lungime de-a lungul arcului de 
800 m. El va întrece barajul ita
lian de pe rîul Vajont și bara
jul Mauvoisin din Elveția, con
siderate actualmente drept capo
dopere în domeniul construcției 
barajelor în arc.

La 27 ianuarie ziarele au | 
blicat la loc de frunte artic 
consacrate evenimentelor din 
nuarie 1948, subliniind eroisr 
și dirzema răsculaților. In 
legii, în școli, la sediile Uniu 
Naționale a Studenților din Ii 
au avut loc adunări și mii 
guri. Federația Tineretului i 
niocrat din Irak a dat publi 
tații o declarație în care cliea 
tineretul țării, să întărească ti 
ta tea rîndurilor sale și să a pi 
independența patriei.

INTERZICEREA PARTIDULU 
GERMAN AL REICHULUI 
IN LANDUL RENANIA- 

PFALTZ
ANIVERSAREA RĂSCOALE» 

POPULARE IRAKIENE 
DIN ANUL 1948

La 27 ianuarie în Republica 
Irak s-a sărbătorit cea de-a 12 a 
aniversare a răscoalei populare 
din anul 1948, care a izbucnit 
in semn de protest împotriva 
politicii antinaționale a cercuri
lor conducătoare din Irakul mo
narhic.

BONN 27 (Agerpres). — S 
presiunea opiniei publice prog 
siste din Germania Occident 
guvernul landului Renama Pfz 
a interzis oartidul reacțioi 
„Partidul german al Reichuli 
Liderii acestui partid au f 
printre inițiatorii recentelor ț 
vocări fasciste din Germania ( 
cidentalâ.
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