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Tînârul Ion Nicolae din secția sculârie a Uzinelor „23 August" 
este fruntaș în munca și unul din cei mai buni elevi din clasa 

Xl-a a cursului seral.

„Nici un leu risipit, 
fiecare leu fructificat" 

Să gospodărim 
cu grijă 

materialul lemnos
Sus, în munții Gurghiului, Ia 

Roșia (parchetul Mocirloasa) 
lucrează brigada de tineri fores
tieri „7 Noiembrie** condusă de 
Peter Ș.andor. Brigada „7 Noietn- 
hrie“ este una din brigăzile de 
tineret fruntașe în întrecerea 
socialistă de la întreprinderea 
forestieră din Reghin. După lan
sarea de către tinerii (Jzinei 
„1 Mai“ din Pioești a chemării 
„Nici un leu risipit, fiecare leu 
fructificat", la Roșia a avut loc 
consfătuirea brigăzii de tineret 
„7 Noiembrie". Membrii brigă
zii și au analizat munca, au vă
zut ce a fost bun și ce se putea 
face mai mult, s-au sfătuit asu
pra posibilităților existente pen
tru mai buna gospodărire a ma
terialului lemnos. în referatul 
prezentat de tov. Pop Traian, 
secretarul organizației U. T. M. 
din sectorul forestier Lăpușna, 
ca și în discuțiile care au urmat, 
s-a arătat că există toate condi
țiile pentru ca munca să fie bine 
organizată, pentru ca să se ob
țină noi succese în acțiunea de 
economisire a fiecărui leu.

în perioada noiembrie decem
brie 1959, s a arătat în consfătu
ire. membrii brigăzii au reușit 
să fasoneze tot materialul lem
nos estimat, realizînd prin acea
sta un avans serios pentru lu
crările ulterioare. Tinerii au re
ușit să pregătească o cantitate 
de cea. 6.000 m. c. bușteni fag 
și 3.000 m. c. bușteni de brad la 
drum accesibil, aplicînd meto
dele cele mai avantajoase de 
scoatere în trunchiuri și catarge.

Economii de timp- 
economii 

la cheltuieli
încă în decembrie anul trecut, 

în munții Gurghiului a nins 
abundent. Pe drumurile înzăpe-
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Cercul de boiet al copiilor 
de pe lingă fabrica de hîrile 
„1 Septembrie" din Bușter'.

Proletari din toate țările, uniți-vă!
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site apropiatul de rampă consti
tuie o problemă. La consfătui
rea brigăzii s-au arătat eforturile 
făcute pentru a înlătura gre
utățile ivite. Față de planul pe 
ianuarie 1960 al brigăzii de 
1000 m. c. bușteni la apropiat 
și 300 m. c. încărcat brigada a 
apropiat pînă la 21 ianuarie 
1000 m. c. bușteni și a încărcat 
680 m. c.. lucrind deja în con
tul lunii februarie.
. —- Noi puteam apropia în 

ianuarie peste plan încă 
900 m. c. bușteni — sa arătat 
la consfătuire. Dacă s-ar realiza 
însă un ritm mediu la apropiat 
de 150 m. c. pe zi, întreaga can
titate de bușteni de fag s-ar 
putea scoate pe drumuri de ca
tegoria întîia în aproximativ 
40 de zile. Asta ar însemna o 
economie de 2,45 lei pe metru 
cub buștean fag, deci la 6.000 m. 
cubi circa 14.700 lei.

Mai mult lemn 
de calitatesuperîoară

Goga Dczsd și Antal Imre au 
arătat la consfătuirea brigăzii 
însemnătatea sortării juste a 
materialului lemnos atît în par
chet cît și la rampa de încărcare.

—Chiar și un buștean parțial 
de gradat — a spus Antal Imre 
— nu trebuie clasat imediat și 
transformat în lemn de foc : el 
trebuie secționat astfel ca păr-

ST. NECANIȚKI 
corespondentul „Scînteii tinere
tului" pentru Regiunea Auto

nomă Maghiară

(Continuare în pag. 3-a)

în 70 de întreprinderi, institu
ții și școli din Capitală funcțio
nează cercuri de „Prieteni ai 
muzicii". Toate aceste cercuri au 
luat ființă ca un rezultat al do
rinței tinerilor de a și forma o 
cultură muzicală, de a se pregăti 
pentru a înțelege mai bine valo
roasele -creații muzicale.

într-o atmosferă prietenească 
în incinta întreprinderii tinerii 
muncitori se întâlnesc cu compo
zitori, muzicologi, ințerpreți de 
frunte, poartă cu ei-discuții. Suc
cesul de care s-au bucurat întîl- 
niri ca cele ale lui Florentin Del
mar, cu tinerii muncitori ai în
treprinderii „Tehnica tricotaju
lui". Aurel Giroveanu cu tinerii 
întreprinderii „Boleslaw Bierut'* 
etc. dau certitudinea că ele sînt 
de un mare folos și-și pot atinge 
cu ușurință scopul propus.

Ca și pe un om. o artă o înțe
legi mai bine cînd îi cunoști în
treaga dezvoltare. Ciclul de ex
puneri privind istoria muzicii în
drumă pe membrii cercului spre 
aprofundarea ei. De asemenea ex
puneri ca : „Realismul în muzi
că ", „Clasicismul", „Dezvoltarea 
muz’cii in R. P. Romînă“, „Mu
zica sovietică" "îmbogățesc cunoș
tințele cursanților.

în clipele libere, unii tineri 
muncitori înlocuiesc strungul cu 
chitara sau acordeonul. Dorința 
de a înăța să cînte la un instru
ment sau altul se manifestă as
tăzi la un număr din ce în ce 
mai marc de tineri, iar datoria

Miercuri 3 februarie 1960

Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești 

din țările socialiste ale Europei 
cu privire Ia schimbul de experiență 

în dezvoltarea agriculturii
i La 2 februarie s-a deschis la Moscova Consfă- 
i tuirea reprezentanților partidelor comuniste și 
} muncitorești din țările socialiste ale Europei cu 
' privire la schimbul de experiența în dezvoltarea 

agriculturii.
La lucrările consfătuirii participa reprezentanții: 
Partidului Muncii din Albania - tovarășii Enver 

Hodja, Mehmet Shehu, Maqo Ciomo, Nesti Nase ;
Partidului Comunist Bulgar — tovarășii Toder

I Jivkov, Anton lugov, Stanko Todorov, Ivan Primov, 
Hristo Daskalov ;

Partidului Comunist din Cehoslovacia - to
varășii Antonin Novotny, Viliam Siroky, Otakar 
Simunek, Vratislav Krutina, Lubomir Strougal ;

Partidului Socialist Unit din Germania — tovarășii 
Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Bruno Leuschner, 

. Gerhard Gruneberg și Hans Reichelt ;
Partidului Muncitoresc Unit Polonez — tovarășii 

Wiadyslaw Gomulka, Jozef Cyrankiewicz, Edward

Ochab, Edmund Pszczolkowski, Miezzyslaw Ja- 
gielski, Boleslaw Jaszczuk ;

Partidului Muncitoresc Romîn - tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, Alexandru 
Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Ion Cozma;

Partidului Muncitoresc Socialist Ungar-tovarășii 
Janos Kadâr, Ferenc Miinnich, Lajos Feher;

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice - to
varășii N. S. Hrușciov, N. G. Ignatov, A. B. Ari
stov, A. N. Kosîghin, V. V. Mațkevici, G. A. De
nisov, T. D. Lîsenko,

La consfătuire asistă reprezentanții :
Partidului Muncii din Coreea - tovarășul 

Kim Ir.;
Partidului Popular Revoluționar Mongolto

varășii Jumjaghiin Țedenbal, Lubsanțerenghiin 
Jend,

care și-au exprimat dorința de a lua parte la 
lucrările ei.

Comunicat cu privire la convocarea 
consfătuirii Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia

Guvernele statelor parti
cipante la Tratatul de la 
Varșovia au hotărît să con
voace în ziua de 4 februarie

Comunicat cu privire la consultărils între miniștrii 
Afacerilor Externe în legătură cu consfătuirea Comitetului 

Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia
In legătură cu consfătui

rea Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la

La clubul Uzinelor „1 Mai" din Pioești funcționează un cerc „Prieten al muzicii", lată în 
fotografie un grup de tineri din acest cerc cscul'Jnd in sola dz audiții muzicale a clubului un 

concert rcdiodifuzct Foto : N. STELORIAN

PRIETENII MUZICII
noastră este de a-i ajuta să-«i sa
tisfacă această dorință.

Dar trebuie si începem eu-, 
începutul : ce este mur>a ți 
cum trebuie ea înțeleasă ; iatâ 
de ce conferințele cu această 
temă se bucură de o partici
pare numeroasă din partea tine
retului. La Școala nr. 7 peste 
70 de tineri din cercul ^Priete
nii muzicii" au ascultat cu inte
res pe utemistul David Octavian, 
student al Conservatorului „G- 
prian Porunibescu- care a dez
voltat acest subiect cu exempli
ficări.

Concertele-lecție pentru înce
pători, iar după aceea audițiile 
muzicale dezvoltă educația muzi
cală a membrilor cercului, ii fac 
să intre cu dragoste in sălile 
Ateneului și să Ie părăsească 
plini de emoție, mai bogați su
fletește. cu mai multă dragoste 
de artă.

O experiență bogată are cercul 
din Uzina „Vasile Roaită**. Cu 
mult înainte de înființarea 
cercului existau condiții pen
tru apropierea tineretului de 
muzică. Uzina avea un cor 
de 80 de persoane, o briga
dă artistică și o orchestră pro
prie. Prin afișaj, prin munca de 
la om la om, a fost mobilizat re
pede un număr de tineri, care 
au fondat cercul. în acest cerc 
lunar se țin lecții dc cultură mu
zicală, S-au ținut conferințele 
despre „Interpretarea și în
țelegerea muzicii". „Folclorul 
— izvorul marilor creații muzi> 

1960, la Moscova, o consfă
tuire la nivel înalt a Comi
tetului Politic Consultativ 
al Tratatului de la Varșovia,

Varșovia, care urmează să 
albă loc la 4 februarie a. c, 
au început la 1 februarie, la

cale" cu exemplificări din Rap
sodia I-a ți a Il-a de George Ene- 
scu etc. Nu de mult s-a ținut 
ți conferința cu tema „Ce este 
muzica și cum trebuie înțelea
să". în mijlocul lor. tinerii 
muncitori de la L’zinele „Vasile 
Roaită** au primit îu luna de
cembrie vizita compozitorilor 
Anztcl V’ieru și Teodor Bratu.

în nodurile de față trehpie 
de asemenea remarcat faptul că 
Comitetul orășenesc L’.T.M. 
București acordă atenția cores
punzătoare cercurilor prietenilor 
muzicii. Comitetul orășenesc 
t.T.M. Bucrrești a mobilizat să 
activeze ca instructori ai acestor 
cercuri studenți ai Conservato
rului „Ciprian Porumbe«*-u“. Cu 
entuziasm și căldură au răspuns 
la această chemare a organiza
ției cei 43 de tineri muzicieni 
care au luat legătură cu colecti
vele de conducere ale cercurilor 
pe care le vor îndruma. Ltemișli 
ca David Octavian. Manta Vic
toria. Ghiță Nicolae și alții au 
răspuns imediat.

Dar din păcate, nu toate or
ganizațiile L’.T.M. au înțeles im
portanța acestor cercuri în for
marea gustului pentru muzica al 
tineretului. Numai ața putem 
explica atitudinea dezinteresată a 
tov. Tarău. secretarul organ-za- 
ției de bază L’.T.M. de la Fabri
ca de blănuri ..Republica** fzțâ 
de munca instructorului Nicolae 
Meirasu trimis acolo să înființeze 
și să conducă cercul de muzică 
sau rezistența întâmpinată la for

Paqina tineretului 
de la sate

cu participarea miniștrilor 
Afacerilor Externe și a mi
niștrilor Forțelor Armate.

Moscova consultări între mi. 
niștrii Afacerilor Externe.

marea cercului „Prietenii muzicii" 
din partea comitetului U.T.M. 
de la întreprinderea I.C.A.R. 
Lucrul acesta s a putut întâmpla 
pentru că și unele comitete ra
ionale U.T.M. cum este de pildă 
Comitetului raional U.T.M. „Gri- 
vița Roșie" nu se interesează de 
problema educației artistice a ti* 
nerelului.

Pentru a dezvolta și mai mult 
la tineri gustul pentru muzică, 
pentru a veni și mai mnh în aju
torul cercurilor „Prietenii mu
zicii" studenții Conservatorului ; 
^Ciprian Porumbescu" au format I 
8 brigăzi artistice ce urmează I 
să susțină programe in întreprin- ' 
derile Capitalei.

Brigăzile artistice ce se depla
sează în întreprinderi, sălile ' 
Ateneului, organizatorii concerte- 
lor-lecție, universitatea poprlarâ | 
de muzică, studenți și muzico- ’ 
logi, compozitori și artiști, se ' 
ocupă cu dragoste de cultivarea 
dragostei pentru arîa muzicală și 
de o instruire corespuExâtoare a 
gingășiei tinerilor muncitori. 
Este necesar ea toate organiza
țiile U.T.M. să folosească pe lari 
aceste condiții care se creează, 
mobilizin'] cît mai mulți tineri » 
in cercurile de „Prieteni ai mu
zicii". o*-upîedu-se cn interes fi 
pasiune de buna funcționare a 
acestora.

PLIU ȚIBLLEAC 
N. EiNCHIȘ 

activiști extrabugetari 
în Comisia culturali a Comitetu
lui orășenesc U.TJt. București I

Lucrările Intîlniriî tineretului
și studenților din țările regiunii
Balcanilor și Mării Adriatice
DIN SALA
ÎNTÎLNIRII
Afișe albastre au împo

dobit străzile Bucu- 
reștiului în aceste zile 

de iarnă domoală. Imaginea 
de pe afiș - porumbelul 
păcii profilat peste spațiul 
balcano-adriatic — mi-o rea
mintesc neîncetat în tirr.p 
ce privesc sala întâlnirii. Sala 
pare o hartă însuflețită a re
giunii Balcanilor și Mării 
Adriatice. O hartă în care 
munții și apele, cîmpiile și 
orașele s-au contopit în a- 
ceeoși izbucnire entuziastă 
de tinerețe, în aceleași spe
ranțe de pace, purtate pe 
aripile cîntecului. O hartă a 
prieteniei unei generații ce 
nu vrea să mai cunoască ur
gia războiului, ce năzuiește 
să găsească căile deplinei 
înțelegeri în numele idealu
rilor, de pace,

l-am cunoscut Pe cîțiva 
din tinerii aceștia plini de 
voioșie ce au venit la Bucu
rești din îndemnul dragostei 
de pace și prietenie. O tâ
nără mărunțică, slăbuță, cu 
ochii expresivi : Eroină a 
Muncii Socialiste din înflori- 
toarea Albanie. Tînăra a- 
ceasta e muncitoare textilistă 
la marele combinat din Tira
na. Un tânăr cu ochelari, 
gînditor dar deseori expan
siv : un avocat din Roma, 
membru al partidului radi
cal. Pentru prima oară 
vine în această țară socia
listă. Un mesager al sudu
lui : un tînăr brunet din în
cercatul Cipru. A cunoscut 
temnițele colonialiștilor, , iar 
acum vrea să guste bucuria 
libertății. Dar lupta nu a în
cetat încă. Libertatea se 
cîștigă greu. Privirile lui îți 
traduc aceste gînduri.

Tineri ce vorbesc limbi di
ferite, ce au biografii dife
rite, ce muncesc, învață și 
trăiesc în chip deosebit. Car 
speranțele lor în ziua de 
mîine au un numitor comun : 
pacea. De aceea s-au întâlnit 
la București. Pentru ca acest 
colț al Europei, pe care l-au 
bîntuit atâtea furtuni ale răz
boaielor, să devină o zonă 
a păcii ferită de primejdia 
nucleară. Ascultam vorbind 
de la tribună pe un tânăr 
italian din Puglia - Gianni 
Marrano. El povestea despre 
luprta tinerilor din țara sa 
pentru pace, împotriva pri
mejdiei nucleare. Spunea că 
o bază pentru rachete ato
mice costă pe contribuabilul 
italian 62 miliarde lire. „Cîte 
lucruri s-ar putea fcce cu 
această sumă enormă — spu
nea Gianni Marrano. Să ne 
gîndim că în Puglia avem 
661.000 analfabeți la 3.200.000 
locuitori. Lipsesc 5.000 de 
săli de clasă pentru ne
cesitățile noastre de învăță-

EUGENIU OBREA

(Continuare în pag. 4-a)

PREȘEDINTELE
SI PRIMUL MINISTRU 
' AL REPUBLICII 

INDONEZIA, 
DR. SUKARNO, 

VA VIZITA R.P. ROMINĂ
Președintele Prezidiului Marii 

Adunări Naționale a Republicii 
Populare Romine, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Consi
liului de Miniștri a! Republicii 
Populare Romine, Chivu Stoica, 
au transmis președintelui și pri- ; 
mului ministru al Republicii In- ■ 
donezia. dr. Sukamo, imitația 
de a vizita Romînia.

Președintele Sukarno a accep
tat invitația cu multă plăcere 
și va face o vizită de prietenie 
în R.P. Romină în cursul lunii 
aprilie I960. Președintele Indo
neziei va fi primit ca oaspete de ■ 
stat

----- •-----

Tînăra Elena Glod din secția țe- 
sătorie ce la Fabrica de co
voare „Dumbrava" din S?biu este 

fruntașă în secție.
Foto : S. VIOREL

în cea de-a patra zi lucrările 
Întîlnirii tineretului și studen
ților din țările regiunii Balca
nilor și Mării Adriatice au con
tinuat pe comisii.

în cadrul comisiei cultural?, 
scriitorul Stepan Dicev din R.P. 
Bulgaria a prezentat raportul 
intitulat „Colaborarea culturală 
a tineretului din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice — 
factor principal pentru întărirea 
păcii și prieteniei intre po
poare".

în comisia pentru problemele 
sportului și turismului, Sima 
Pobulici, membru al Comitetu
lui de conducere al Uniunii pen
tru sport din Iugoslavia, a pre
zentat un raport despre proble
mele colaborării tineretului și 
studenților din țările balcano- 
adriatice în acest domeniu și 
contribuția pe care o poate a- 
duce sportul și turismul la crea
rea relațiilor de prietenie și 
bună vecinătate.

In fața membrilor comisiei 
pentru probleme studențești, 
tov. Ion Iliescu, președintele 
Uniunii Asociațiilor studenților 
din R. P. Romină, a prezentat 
un raport privind formele și po
sibilitățile de colaborare între

Un grup tineri romîni șl bulgari într-una din pauzele 
Intîlnifii

z/Lum ați început 
nou! trimestru77?

popas în

învățătură la 
i trimestru 

pro-

al orga-

Au trecut trei săptămîni de la 
începerea primelor ore ale celui 
de al doilea trimestru. Trei săp
tămîni de cînd elevii Școlii medii 
„Ady-Șincai“ din Cluj au repopu
lat cu freamătul 
clasele, laboratoarele, 
de lucrări practice, 
școlii...

Cu prilejul unui 
această școală, ne-am adresat unui 
grup de profesori și elevi cu 
următoarea întrebare :
- CUM AȚI MCEPUT NOUL 

TRIMESTRU ?
Au răspuns :
DIRECTORUL ȘCOLII, TOV» 

GHEORGHE NEAMȚU :
Rezultatele la î 

sfirțitul primului 
nu s?nt satisfăcătoare, 
centul celor căzu ți 
fiind ridicat. Pro
centul elevilor că- - 
zuți îl ridică în 
special corijenții la 
1—2 obiecte. Con
sider că printr-un 
efort susținut al 
cadrelor didactice, 
al conducerii școlii, 
nizației U.T.M. și pionierilor și al 
elevilor înșiși, sub conducerea 
organizației de partid, poate fi 
remediata situația încă de la în
ceputul trimestrului în curs. In 
acest sen« s-au și luat măsuri 
corespunzătoare. S-a stabilit un 
orar al consultațiilor, s-au orga
nizat meditații pentru elevii mai 
slabi la învățătură, s-au organi
zat grupe de întrajutorare, 
s-an stabilit rcsoonsabilități con
crete pe clasă etc.

Pentru ca toți elevii să aibă 
condiții bene de studiu vom or 
ganiza „internate de zi“. unde 
studiul va fi sprijinit de către 
un profesor. Corpul didactic se 
va ocupa îndeaproape de cercu 
rile pe materii. în prezent 
există toate con lițiile pentru ob
ținerea în trimestru] doi și trei 
de rezultate bune în munca de 
instruire și educare a elevilor 
din Școala medie „Adv Șincai" 
și sintem cu toții ferm hotărîți 
să le obținem.

SECRETARUL 
LUI U.TAÎ. — ELEVUL 
STOICA :

— Principala noastră 
este accet» de a sprijini 

tinereții lor, 
atelierele 
culoarele

Ancheta
!a Școala medie 

„Ady - Șincai" 
din

COMITETE- 
AUREL

sarcină 
școala

organizațiile studențești din ță
rile regiunii Balcanilor și Mării 
Adriatice.

în cursul dimineții s-a întru
nit de asemenea comisia pentru 
redactarea docurrtentelor finale 
ale întîlnirii.

•ir
După-amiază, în ședințele co- 

misiilor, au avut loc discuții în 
legătură cu rapoartele prezen
tate.

Marți la amiază au avut loc 
înlîlniri între delegațiile țărilor 
participante. Tinerii romîni și 
italieni s-au întîlnit la Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa". Delegațiile din R.P» 
Albania, Grecia și Cipru s-au 
întîlnit la Palatul Pionierilor, 
iar cele din R. P. Bulgaria și 
R.P.F. Iugoslavia la Casa de 
cultură a tineretului din raionul 
Stalin.

ir
în sala Teatrului C.C.S., 

marți seara, partici^anții la In- 
tîlnire au asistat Ia un recital 
internațional la care și-au dat 
concursul tineri soliști vocali, 
instrumentiști și balerini din 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia și R.P. Ro- 
mînă.

(Agerpres)

noastră

în procesul instructiv-educatîv. 
Cu toate că în trimestrul I ute- 
miștii au obținut unele rezultate 
satisfăcătoare la învățătură (81 
Ia sută dintre utemiști — pro
movați ) avem încă multe de 
făcut pentru a dezvolta la elevi 
responsabilitatea pentru îndepli
nirea conștiincioasă a sarcinilor 
școlare. Vom organiza în acest 
scop adunări generale în care să 
luăm în discuție situația la învă
țătură a uleraiștilor ajutând în 
acest fel la dezvoltarea conștiin
ței elevilor că învățătura este 
principala lor îndatorire.

De asemenea, vom iliiția și 
forme de ajutorare a elevilor, 
sprijinindu-i îndeaproape pe 
unii elevi să-și ridice nivelul ca
litativ al pregătirii. Ajutorul in
dividual dat de un elev fruntaș 
unui elev mai slab pregătit va fi 

întra- 
învă- 

prinde 
cadrul 

învă- 

generalizat, 
jutorarea la 
țătură va 
viață și în 
grupelor de 
țătură înființate la

eorijenți. Ne

Cluj inițiativa organiza
ției U.T.M. Vom 
înființa și schim-

buri de experiență între
elevi în cadrul cărora cei
mai buni să-și împărtășească
metodele lor. în special
vom urmări cum se comportă și

de filme, de 
fi de un real 
inslructiv-edu-

cura învață elevii 
propunem să organizăm un con
curs între clase pentru obținerea 
celor mai bune calificative Ia în
vățătură. disciplină și frecyaință.

Activitatea cultural-artistâca pe 
care o vom organiza va avea 
drent scop ajutorarea elevrloT 
să-și îmbogățească cunoștințele 
îns-’și’e la ore. Vom organiza se
rale și șezători literare, reuniuni 
tovărășești eu o temă dinainte 
stabilită, vizionări 
«nectacole care vor 
sprijin proee°”lui i 
cati” din scoală.

„Să învățăm cît 
fim disciplinați" — 
eu care organizația 
pășit în noul trimestru.

DIRIGINTELE CLASEI 
XI a C.. PROFESORUL 
ODOR BOȘC4 :

— In primul rind trebuie_
bunătățită disciplina clasei. Con-

FLORIAN BORZ
(Continuare în pag. 3-a)

mai bine, să 
iată l^rinca 

U..T.M. a

A 
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Colectivist 
— student

Un tînăr pe care trebuie 
să.l cunoașteți : Pavel Ște
fan, brigadier de cîmp la 
gospodăria agricolă colectivă 
„Gh. Dimitrov" din Ceacu și 
student fără frecvență la A- 
gronomie. Știu că n-om des
coperit o „minune", știu că 
lucrurile sînt de fapt eît se 
poate de firești.

lată, am să vă spun ce 
face într-o zi Ștefan Pavel. 
Vara ziua lui de lucru începe 
în zori, atunci cînd, brigadier 
fiind, trebuie să facă repar
tizarea echipelor din brigada 
lui la treburile din ziua 
aceea. Apoi, pleacă odată 
cu brigada lui pe cîmp. Cîte 
treburi nu.l așteaptă acolo ? 
Munca unui brigadier cere 
multă atenție, multă chibzu
ință și nu de puține ori tre
buie brigadieru'l să străbată 
de-a lungul și de-a latul cîm- 
pul ca să controleze sau să 
măsoare munca echipelor de 
colectiviști. In răspuderea lui 
se află cantități mari din 
producția pe care trebuie s-o 
obțină gospodăria colectivă. 
Lanuri nesfîrșite de grîu, po
rumb, floarea soarelui, sfe
clă de zahăr, cartofi. Ochii 
brigadierului înconjoară și , 
judecă fiecare parcelă. * Se 
bucură dacă spicul griului 
promite o recoltă frumoasă, 
se îngrijorează și se gîndește 
la măsuri urgente dacă sfe
cla de zahăr nu se dezvoltă 
cum se aștepta el.

Toamna ziua lui de lucru 
este plină de graba strîngerii 
recoltei iar acum iarna... are 
și acum tot atît de multe 
treburi. Colectiviștii lucrează 
la construcțiile zootehnice, la 
repararea uneltelor și atela
jelor, la pregătirea a tot cee 
necesar pentru campania de 
primăvară.

Oamenii, culturile, organi
zarea, controlul îi ocupă bri
gadierului ziua pînă după a- 
miază. Pavel Ștefan se gră. 
bește spre seară să-și ter
mine treburile la gospodărie, 
să ponteze procentele rea
lizate de oamenii brigăzii 
lui, să organizeze totul pen
tru a doua zi. II așteaptă 
după această muncă, o alta 
de aceeași răspundere, că
reia i se consacră cu aceeași 
pasiune. Ore întregi, de.acum 
încolo, în odaia lui de lucru 
de acasă Pavel Ștefan în
vață. Casa lui țărănească, nu 
are nimic din ce sîntem noi 
dispuși să ne închipuim des
pre camera unui student. 
Și totuși aici își petrece 
seri lungi de studiu, deasupra 
cărților și cursurilor, unul din
tre cei mai sîrguincioși și mai 
autentici studenți.

Nu vi se pare totuși extra, 
ordinar fenomenul acesta ? 
Dați-mi un singur caz din 
trecut în care un tînăr țăran 
muncitor putea să ducă la 
desăvîrșire milenara lui înde
letnicire, studiind la facul
tate.

Pavel Ștefan învață acum 
agronomia. Este omul cel 
mai în măsură să cunoască 
această minunată inginerie, 
este omul care o face cu cea 
mai firească pasiune. Nimic 
nu-i poate procura o satis
facție mai mare decît să 
descopere în cărți, să afle 
din Știința agricolă taine 
care i.au fost lui, țăranului, 
atîta vreme oprite și care-i 
sînt atît de necesare.

Pentru că nu numai marea 
lui curiozitate l-a făcut pe 
Pavel Ștefan să învețe. In 
vățătura i-a apărut acum ca 
o necesitate, ceva fără de 
care făgașul pe care a por
nit acum agricultura socia
listă nu se poate dezvolta. 
Practica agricolă în gospo
dara colectivă solicită a- 
cum cunoașterea aprofund- 
dată a științei, oameni pre. 
gătiți, competenți. Marile re
colte ale prezentului și, și 
mai marile recolte ale viito
rului sînt, vor fi, numai re
zultatul aplicării mereu mai 
intense a științei agricole. El, 
tînărul țăran colectivist a în. 
țeles asta și îată-l făcînd e- 
fortUl învățăturii, impărțin- 
du-și timpul și forțele între 
munca de fiecare zi de-a 
lungul brazdelor și orele tîrzîî 
de studiu. Firesc și îmbucură
tor proces I

MIHAI CARANFIL

Aici, la școala profesională agricolă din Gighera, raionul Gura 
Jiului cresc viitori lucrători calificați pentru agricultură. Au pen

tru asta tot ce le trebuie.
Foto : M. CERNUTIU

După o lecție 
la „Cercul tinerilor 

naturaliști1*
Mă aflam în Muzeul de științe 

naturale din Ploești. La ora a- 
ceea matinală, se găsea puțină 
lurrie. Printre, alți vizitatori, pe 
ușa principală a intrat la un 
moment dat și un grup de bă
ieți și fete. Chiar după primii 
pași tăcuți în sală aceștia au și 
început să privească atenți, cu 
curiozitate uriașele planșe care 
înfățișau evoluția vieții pe pă- 
mînt, vitrinele în care erau ex
puse secțiuni din diferitele col
țuri de natură în care trăiesc di
verse viețuitoare.

„Care a fost prima viețuitoa
re pe pămînt?“, „Cînd a apărut 
viața ?“. In explicațiile pe care 
le dădea, ghidul era ajutat și de 
o tînără, mică de statură, vioaie, 
care venise împreună cu grupui.

M-am apropiat de „ajutorul 
rhidului" si am intrat în vorbă. 
Așa am aflat că grupul de vi
zitatori erau tineri și tinere din 
cercul tinerilor naturaliști 
comuni regijaei Pio
ești. Am nlit de Ia ei, iar-o 
d:scu{ie purtată ia coiți uaeta 
din săli, lucruri interesante des
pre influența tot mai puternică 
pe care o are cercul naturaliști- 
lor asupra concepțiilor despre 
viață și lume ale tinerilor și 
vârstnicilor din Boldești. Lecții
le ținute cu regularitate și se
riozitate, stîrnesc mult interes 
printre tineri, discuții interesan
te, pasionante.

Dupâ primele lecții cu teme 
ca : „Știință și religie", „Somnul 
și visele", „Tunete și fulgere", 
sau „Despre superstiții", s-a tre
cut la o temă mai vastă și anu
me : „Despre originea și evoluția 
omului". Ultima temă fiind cea 
mai importantă și mai dificilă, 
tinerii naturaliști au venit cu 
ideia unei vizite la Muzeul de 
științe naturale din Ploești.

Margareta Munteanu, tînăra 
cea mică de statură, „ajutorul 
ghidului", este responsabila cer
cului tinerilor naturaliști. Ea 
mi-a povestit că la această temă 
au fost aduse planșe care expli
cau evoluția vieții pe pămint, in- 
cepind de la cele mai inferioare 
viețuitoare și pină la om. De 
asemenea, au fost arătate condi
țiile care au favorizat trecerea 
de la maimuță la om. In de
cursul dezbaterilor, responsabila 
cercului a avut de dat multe răs
punsuri. De exemplu, utemista 
Andrei Maria a întrebat-o: „care 
e dovada că nu dumnezeu l-a 
creat pe om La această între, 
bare, responsabila cercului tineri
lor naturaliști a exemplificat con
cret cazurile de atavisme, le-a 
prezentat planșe care reprezentau 
structura internă a omului, struc
tură care este asemănătoare cu

-----•------

cea a maimuței. La nenumăra
tele întrebări puse de tinerii 
Ion Constantin, Elisabeta Popes
cu, Constantin Teodoru, li s-au 
dat lămuriri chiar aici în fața 
planșelor și a vitrinelor de ia 
muzeu. De asemenea, au fost lă
murite și discuțiile care s-au 
purtat după expunerea altor lec
ții ca de pildă: despre erele și 
perioadele geologice, despre mo
luște, lame libranhiate, gastero- 
poide și altele.

...Tinerii naturaliști pășeau 
prin sălile largi ale muzeului, 
călcînd încet, fără zgomot, cu 
un adine respect pentru așeză- 
mîntul acesta de știință. Pri
veau totul cu un adînc interes 
și curiozitate, poate și cu oareca
re uimire. Și ședeau atît de în
delung, se desF.peau atît de greu 
din fața vitrinelor, pentru ca in 
tot ce era aia deslușeau limpe
de adevărul, adevăr care le pă
trundea crnte direct, srr.>x.

Au ieșit dx mmeu Uc-jț. g>13- 
d-tor- Da, văzuseră îeribi de 
mmte lucruri interesante akx. 
Ațargareta Munteanu, eooduci- 
toarea lor, încercă să-î descoasi, 
să Ie ade părerile. Erau insă 
prea emoționați de tot ce văzu
seră pentru ca să poată vorbi 
chiar atunci.

— Lasă..., o să povestim nai 
totul pe urmă, a spus unul din
tre ei, gînditor. O să spunem îa 
sat, la oameni, să știe și ei...

La începutul acestui an, or- 
Smizația de bază U.T.M. din

A.C. „Unirea-, comuna Segar- 
cea, regiunea Craiova, a reco
mandat conducerii gospodăriei 
patru tineri care să lucreze ia 
ferma de vad : pe utemiștii Da
vid Ginciu, Marin și Oprea 
Roșculeasa și tînărul Ion Iancu.

încă din primele zile de cînd 
au început lucrul la ferma de 
vad, cei patru tineri au și luat 
o serie de inițiative. Astfel, in 
fiecare dimineață, înainte de în
ceperea lucrului, ei țin sc::r:e 
consfătuiri de producție, pa: 
cipă cu regularitate la cercul 
grozootehnic și se întrec pen? 
titlul de mulgător fruntaș al si 
tămînii de muncă. Aceste iniț 
tive și altele au făcut ca < 
patru tineri noi din sectorul z< 
tehnic să dobindească în sa 
timp multe cunoștințe în don 
niul acestei frumoase meserii, 
acelaș timp, ei au reușit sa < 
țină, în primele 20 de zile de 
muncă o producție de peste 250 
litri peste plan de la vacile pe 
care Ie îngrijesc.

D. DAN

Consecințele lipsei 
de răspundere

Cuvîntul tinerilor 
în adunarea generală

a colectivei
silozeze anul acesta prin muncă 
voluntară, din cele 4500 tone po
rumb siloz, cit are în plan gos
podăria, peste 1500 tone. De a- 
semehea, tot prin muncă volun
tară, ei, tinerii din gospodărie să 
îngrijească 50 hectare pășune.

Tînărul îngrijitor de animale 
Nicolae Cîrtog și-a luat angaja
mentul în fața organizației de 
partid și a consiliului de condu
cere că va munci mai bine decît 
pînă acum, și că anul acesta, în 
loc de 1700 litri de 
de vacă furajată, 
plănui gospodăriei, 
2000 litri.

Acestea au fost , - .
puneri, primele angajamente aîe 
tinerilor colectiviști din comuna 
Basarabi,

lapte pe cap 
cît prevede 

el va obține

primele pro-

Pentru dezvolta- 
rea țepteiului— 

proprietate 
obț'.eoscă

Acum tre- 
treaba.

cu privire la aportul 
lor în îndeplinirea 
planului 
ție al 
agricole 
Ele s-au 
în toiul 
din adunarea gene
rală de dare de sea- 

colectiviștilor. Gunoscînd

de produc- 
gospodăriei 

colective, 
ivit atunci, 

discuțiilor

In brigada 
zootehnică

CU REPARAȚIILE 
GATA

Brigada a doua de tracto’ 
riști din G.A.S. Nazîru e frun
tașă și în campania de repara
ții. Anul trecut brigada lui Ghi- 
ță Virgil a depășit planul de 
producție cu cite 90 hantri pen
tru fiecare tractor. Acum, trac
toarele, reparate toate,' așteaptă 
începerea campaniei -agricole 
de primăvară. Tinerii tractoriști 
au executat reparațiile cu multă 
atenție și cit mai economicos. 
Astfel, multe bucșe au fost re
mediate la strung, multe șuru
buri au fost lucrate în atelierul 
mecanic al gospodăriei, ■ ceea ce 
a dus la o economie <le peste 
2500 lei la piesele de schimb.

Acum ei au hotărîl să ajute 
și celelalte brigăzi la reparare 
tractoarelor.

AUREL Z.

Mecanicii Tucan Dumitru și Tăl- 
peanu Lazăr de la G.A.S. Asan 
Aga din raionul Drăgănești- 
Vlașca sînt printre fruntașii în 
producție la reparații, lată-i în 
fotografie lucrînd la un motor 

de tractor UTOS 27,

Acum vreo două luni, în co
muna Lipia din raionul Buzău 
s-a deschis învățămintul politic 
U.T.M., cuprinzând peste 150 
utemiști și tineri colectiviști. 
Datorită lipsei de interes dove
dită de vechiul comitet U.T.M. 
pe gospodărie ș< mai cu seamă 
de cei patru propagandiști, deși 
pină acum trebuiau să se țină 
cel puțin 2-3 lecții ia fiecare cerc 
de invățăroint politic, nu s-a 
ținut nici una. Comitetul U.T.M. 
dm gospodărie nu a stabilit mă
car de la început locul și 
in care să se țină lecțiile 
mi na mie la învățămintul 
tic, nu a controlat apoi 
pregătesc propagandiștii 
țiile, cum se interesează 
mobilizarea cursanților. Comite- 
tul U.T.M. din colectivă s-a mul
țumit doar să trimită propagan
diștii la comitetul raional pentru 
instructaj, și a lit In același 
timp, trebuie arătat ci propagan
diștii, și in special Simona 
Kraft și Mihai Tomescu, au pri
vit cu lipsă de răspundere aceas
tă sarcină de organizație de mare 
răspundere. Ei au aminat nejus
tificat ținerea celor trei lecții 
pentru care au fost pregătiți la 
comitetul raional U.T.M. Buzău. 
Cea mai mare vină pentru a- 
ceastă situație o poartă însă 
Comitetul raional U.T.M. Buzău. 
De la deschiderea anului de în- 
vățămint politic au fost m Li
pia mai multi activiști, dar nici 
unul nu s-a interesat cu seriozi
tate și simț de răspundere de 
modul cum se desfășoară aici în- 
vățămîntul politic. Deși cunoș
teau de Ia tinerii colectiviști că 
propagandiștii nu fac nimic în 
această privință, activiștii comi
tetului raional U.T-M. n-au luat 
nici o măsură de îndreptare a si
tuației. Lucrurile nu mai pot con
tinua așa. Dorinței tinerilor co
lectiviști din Lipia de a învăța, 
de a se pregăti necontenit din 
punct de vedere politic și ideo
logic, comitetul raional U.T.M. 
Buzău trebuie să-î răspundă cu 
fapte. Noul comitet al organiza
ției U.T.M. din gospodărie tre
buie sprijinit cu seriozitate pen
tru ca în cel mai scurt timp si
tuația învățâmîntului politic să 
se îmbunătățească serios.

zilele 
și se- 

poli- 
cum 
lec- 

ei de

N. BARBU

Tînărul inginer zootehnist Ni- 
colae Dumitrescu, de la gospo
dăria agricolă colectivă „9 Mai“ 
din comuna Basarabi, raionul 
Medgidia, secreiar-ul organizației 
de bază U.T.M., este veșnic pre
ocupat. încă nu se luminează 
bine de ziuă și el se află deja 
la gospodăria colectivă. Merge 
în sectorul zootehnic, discută ou 
îngrijitorii de animale, le dă sfa
turi, iar cînd este nevoie, nu stă 
pe gînduri, pune mina pe coșul 
de furajare, pe furcă ori pe lo
pată, arătînd practic cum tre
buie făcută treaba.

De multe ori, după ce termină 
lucrul. îi stringe pe tineri și se 
sfătuiește cu ei.

— Să știți că aia e obrazul 
nostru in joc, le-a spus ei jntr-o 
discuție, de ciirtnd. 
băieților de la sec
torul zootehnic. Tot 
ce ne-am angajat 
in adunare trebuie 
să îndeplinim. A- 
aul trecut n-am U- 
cLf km ce 'trebuia 
pentru sectorul ăsta, 
buie să ne punem pe

Șî are dreptate secretarul. La 
ultima adunare generală de dare 
de seamă a colectiviștilor care a 
avut loc acum cîteva zile, prin
tre altele, s-a arătat că planul 
de lapte pe cap de vacă furaja
tă. in anul 1959 n-a fost înde
plinit cu aproape 100 litri. De 
ce acest lucru ? Pentru că, așa 
cum a arătat în adunare utemis- 
tul Constantin Vlădoi, de multe 
ori regulile zootehnice de îngri
jirea animalelor n-au fost res
pectate cu strictețe, rațiile au fost 
micșorate, programul de grajd 
na s-a aplicat întocmai. Și o 
parte din vină pentru această si
tuație o poartă organizația de 
bază U.T.M. din gospodărie care 
nu s-a preocupat ca tinerii care 
lucrau in acest sector să-și în? 
deplrr.eiscă sarcinile pe măsura 
cerințelor, n-a venit la conduce
rea gospodăriei cu propuneri 
care să îndepărteze lipsurile exis- 
teaie in acest sector.

L'te^ăsml Constantin Crețu s-a 
ridicat și el in adunarea gene
rai! și a susținut cele spuse mai 
înainte de tovarășul său. Dar el 
k s-e mulțumit numai cu atîta, 
d a propus în adunarea genera
lă a oo.evtiviștitor ca pentru asi
gurarea bazei furajere necesare 
letefai fc animale din gospodă
rii tor coiectară, utennstM sâ in- de grajd pe 91 
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In serile de iomâ, tinerii din comuna Izvoarele, raionul Slati
na, își petrec timpul liber în mod plăcut la clubul căminului cul
tural. krtă-i pe cițiva dintre ei angrenați în pasionante partide 

de șah.
Foto : N. STELORIAN

mă a 
bine planul de producție al gos
podăriei pe anul 1960, studiindu-4 
cu seriozitate, tinerii și-au dat 
seama că au posibilități mult mai 
mari pentru a contribui la înde
plinirea lui. lată de ce, în planul 
de muncă al organizației de bază 
U.T.M., pe 1960, tinerii au în
scris, pe lîngă angajamentele de 
ma». sus, și cele ce urmează :

— Formarea a doua echipe de 
tineri care să lucreze în secto
rul zootehnic în vederea unor 
producții sporite de carne și 
lapte.

— Din cele 100 hectare po
rumb siloz pe care Ie va cultiva 
gospodăria colectivă în acest an, 
tinerii vor îngriji prin muncă vo
luntară 20 hectare.

— Tinerii din gospodăria co
lectivă vor mai efectua peste 1.000 
ore muncă voluntară la construc
ția unei ingrășătorii de porci cu 
o capacitate de 200 capete, pre
cum și la construcția din resur
se locale a unui coîeț de păsări 
cu o capacitate de peste 1000 ca
pete.

în vederea obținerii unei pro
ducții mari de pe suprafețele cul
tivate cu zarzavaturi, precum și 
de pe cele cultivate cu porumb 
siloz, tinerii vor căra pe aceste 
suprafețe peste 600 tone gunoi 
de grajd.

Vreți să aflat» și primele re
zultate obținut a în urma aces
tor angajamente-? Iată-le : pro
fiți nd de timpul frumos care se 
menține încă în regiune, tinerii 
colectiviști au și cărat zilele a- 
cestea aproape 250 tone gunoi 

suprafețele destinate 
___  1 și pe cele care se 

vor cultiva cu porumb siloz. De 
asemenea, ei au ales cițiva din
tre ce< mi ban» stemiști pe cart 
i-aa propus consilhihii de condu
cere a! gospodărie» pentru 
era in sectoral zootehnic, 
tre aceștia se află : Tudor 
chiboi. Nicolae Trandafir. 
Zamfirache, îbram Facredin, și 
alții.

Pentru ca rezultatele tinerilor 
care vor lucra în sectorui zoo
tehnic să fie tot mai bune, ar fi 
bine ca biroul organizației de 
bază U.T.M. să ia măsuri încă de 
pe acum pentru ridicarea califi
cării acestora. în acest sens, bi
roul organizație’ de bază 
U.T.M. ar putea propune condu
cerii gospodăriei ca tinerii co
lectiviști îngrijitori de animale să 
fie trimiși pentru o perioadă de 
10-15 zile într-o gospodărie a- 
gricolă de stat din apropiere, 
unde există o experiență bună în 
sectorul zootehnic, și să învtțe 
practic, alături de crescătorii de 
acolo, îngrijirea animalelor.

In felul acesta, tinerii își vor 
putea îndeplini’ cu cinste cuvîn
tul dat în fața tuturor colecti
viștilor la adunarea generală de 
dare de seamă pe gospodărie.

a hi- 
Prin- 
Chir- 

lon

PETRE GHEORGHIȚA

^Daea n-ctt fii, nu l-ai povesti.
La întrebarea dacă 

în comuna Mihăilești 
din raionul Domnești 
există un cerc agro
zootehnic, Nicolae 
Culcea, secretarul or
ganizației de baza 
U.T.M. din comună, 
a clipit de cîteva ori 
nedumerit, și-a încre
țit fruntea în semn 
de maximă concen
trare și, apoi, ilumi
nat dintr-odată de o 
ideie salvatoare, a 
răspuns hotărît, tot 
printr-o întrebare :

— De cercul agro
zootehnic vă intere
sați ?

— Da !
— Eu cred că tre

buie să existe, ne-a 
răspuns interlocuto
rul nostru frămîntat 
ie bănuieli serioase.

— Ce te face să 
•rezi lucrul acesta ? 
•am întrebat.

— Păi dacă vă in
teresați de el ? ne-a 
răspuns secretarul 
glumeț, clipind cu și
retenie. Știți, vorba 
aceea : dacă n-ar fi, 
nu s-ar povesti.

După care, tovară
șul Culcea ne-a măr
turisit impresionant

de sincer că e foarte 
mulțumit de întîlni- 
rea aceasta neprevă
zută cu un reporter. 
Asta pentru că, de 
fapt, și el avea de 
multă vreme de gînd 
să se intereseze dacă 
există într-adevăr un 
cerc agrozoistelinic în 
comuna lor și gîndul 
acesta se va realiza 
acum.

Pentru a face însă 
această investigație 
trebuia să știm de la 
bun început încotro 
s-o pornim. în scopul 
elucidării acestei che
stiuni, tovarășul Cul
cea s-a cufundat ia
răși în sine, meditînd 
adînc.

Răscolindu-și cu o 
remarcabilă voință 
cele mai antedilu
viene amintiri, secre
tarul s-a pleznit la un 
moment dat cu palma 
peste frunte, strigînd 
asemenea lui Arhi- 
mede cînd a descope
rit legea scufundării 
corpurilor în apă :

— Am găsit ! Teh
nicianul agronom tre
buie să știe. Aștep- 
tați-mă, dau o fugă 
pînă la d.

Am așteptat. Nu 
după mult timp to
varășul Culcea s-a în
tors gîfiind și deza
măgit :

— Știți care-i che
stiunea ?

— Care-i ?
— O să vă mirați 

poate, dar nici el nu 
știe nimic. Cine o fi 
știind oare ?

După care, iarăși 
concentrare, iarăși fră- 
mîniări ți, însfîrșit,

Am găsit ! Știți

Orice încercare între
prinsă pentru a afla 
ceva cît de cit con
cret despre cercul 
agrozootehnic din Mi 
hăilești fusese sortită 
eșecului. Și totuși, 
Nicolae Culcea, in 
calitatea sa de secre
tar al organizației de 
bază U.T.M., voia să 
ajute din toată inima 
la lămurirea acestei 
chestiuni. N-am dat 
înapoi. Și nu ne-am 
înșelat ăn speranțe, 
pentru că pînă la ur

FOILETON
cine trebuie să știe 
despre cercul agro
zootehnic? Tovarășa 
învățătoare Bădulescu, 
Așteptați-mă, dau o 
fugă pînă la școală. 
Vin imediat.

De la școală, Nico
lae Culcea s-a întors 
cu o deziluzie și mai 
zdrobitoare. Tovarășa 
Bădulescu ținea, în- 
tr-adevăr, niște cursuri 
dar acestea erau 
cursuri de... gospodă
rie practică cu gospo
dinele din sat.

Eram consternați.

mă. într-adevăr, l-am 
găsit. Profesorul Ha- 
ralambie Untu știa ci
te ceva despre cursu 
rile cercului a gr o zoo 
tehnic. Astfel, de la 
dînsul am aflat că 
cercul s-a deschis 1° 
începutul lui decem
brie, anul trecut, și 
că pînă la jumătatea 
lui ianuarie I960, nu 
ținuse decît o singură 
lecție, ce-i drept, cu 
o temă foarte lar
gă și cuprinzătoa
re : „Legumicultura 
în R.P.R.,t. La acea

stă lecție excepțional 
de interesantă a 
participat un adito- 
riu numeros : cinci 
cursanți.

Bătrînul profesor, 
care predă la școală 
limba rusă, se pri
cepe la agricultură 
toi atit cît se price
pea Mark Twain cînd 
scotea celebra gazetă 
agricolă la Tenesse. 
Dar, dacă primise 
sarcină de la sfat, o- 
mul făcea și pe lec
torul la cercul agro
zootehnic. Le pove
stea oamenilor cum e 
cu... legumicultura în 
R.P.R. Plecînd de la 
bătrînul profesor, to
varășul Culcea era a- 
dînc impresionat de 
situația în care se gă
sea cercul.

Aceasta era una din 
problemele care-l fră- 
mintă. Cealaltă era 
în legătură cu parti
ciparea tinerilor la 
cerc. E drept că el 
nu le spusese nici o 
vorbă despre așa ceva, 
că nici el nu știa ni
mic despre cerc, dar. 
totuși, ăsta era un 
motiv pentru ei ca să 
nu vină ?

L-am părăsit pe 
tovarășul Culcea cu o 
sinceră stringere de 
inimă. Sînt sigur că 
n-a mai dormit după 
aceea cîteva nopți. 
Mi-a și mărturisit 
asta.

— Zău, eu nu știu 
ce să mai cred. 
Eram sigur că to
varășa Bădulescu ține 
cu oamenii un cerc 
agrotehnic și, cînd 
colo, ea se ocupă cu... 
bucătăria. Ce-i și cu 
oamenii ăștia !... 
Dar ați văzut că 
cercul există, com
plectă el ceva mai 
luminat. Vorba ceea, 
dacă n-ar fi, nu s-ar 
povesti. Numai că 
nu înțeleg cum de...

N-ar fi lipsit de 
interes dacă cei în 
drept s-ar interesa 
dacă tovarășul Culcea 
mai e și acum fră
mîntat tot de acea
stă chestiune sau a 
început să se gîn- 
dească le trezirea la 
viață a cercului agro
zootehnic, la mobili
zarea tinerilor pentru 
1 participa la lecțiile 
lui.
PETRE GHELMEZ

O brigadă de tineri crescă
tori de animale — iată ce vă 
prezentăm în fotografiile de mai 
sus. Este vorba despre tinerii în
grijitori de vaci de la G.A.S. 
„G. Coșbuc" din Mediaș.

Cornel Călbureanu este 
maistrul zootehnic care 
conduce întreaga activita- 

a brigăzii. E bucuros că are 
brigada lui tineri iscusiți și

1
te
în ____ __  w
îndrăgostiți de meseria lor.

2 Primul lucru pecare-lface 
dimineața brigada e 
stabilească împreună cu 

brigadierul Călbureanu cum a- 
nume va decurge programul de 
lucru de azi.
- Vacile gestante, le spune 

brigadierul, au nevoie de o con
centrație mai mare în furaje. 
Amestecați în șrot mai multe tâ- 
rîțe !

sâ

Lucru pe care îl și fac 
' "j tinerii îngrijitori. 

Programul zilei se îndepli- 
cu cea mai mare exactî-

3 Lucru
îndată

nește _________
ta te. De aceea ei sînt siguri că 
angajamentul pe care și l-au 
luat, de a obține anul acesta o 
producție de 3.500 litri lapte de 
la fiecare vacă furajată, va fi 
îndeplinit

4 Seara,
Călbureai

brigada învață, 
inu ține cu el 

cursuri și le explică amă
nunțit și pe înțelesul lor știința 
creșterii animalelor. Astfel ei își 
vor perfecționa mereu califica
rea. Ei știu că trebuie neapărat 
să învețe și învață.

E un colectiv care merge si
gur spre cele mai frumoase suc
cese pentru că a înțeles pe ce 
drum poate să ajungă acolo.

Foto text C. MIHAI



A citi, a studia
o sarcină de organizație

I Acum cîteva zile, la propu- 
lerea biroului Comitetului re- 
lional U.T.M. Pitești, corni
ța regională a concursului 
[iubiți cartea44 a organizat o 
lonsfătuire în care s-a analizat 
Ictivitatea dusă anul trecut 
lentru antrenarea unui număr 
lit mai mare de tineri la con- 
lurs, măsuri concrete pentru îm
bunătățirea muncii în acest an. 
La consfătuire au participat pri
pii secretari ai comitetelor ra- 
bnale U.T.M., președinți ai 
lomisiilor raionale ale con- 
lursului și responsabilii biblio
tecilor raionale, secretari de 
lomîsii.

Referatul cît și participanții 
la discuții au scos în evidență 
P seama de rezultate obținute 
le unele comitete
U.T.M. în antrenarea tinerilor 
|a concurs, precum și unele ac- 
liuni interesante, etfucalive_ în
treprinse de organizațiile 
Lentru aprofundarea de 
țineri a cărților citite, 
b-a apreciat de pilda 
bă în raionul Potcoava 
organizațiile U.T.M.,
lub conducerea organi
zațiilor de partid, au 
Lb ținut in această 
rezultate bune față 
brecedenți. Numărul 
participant!' a crescui

raionale

U.T.M. 
către

Pe

tat că adesea activitatea lor se 
rezumă la întocmirea situațiilor 
cerute din cînd în cînd de co
mitetul regional U.T.M. In aces
te raioane, ca și în multe altele, 
se duce încă o muncă slabă de 
popularizare a concursului, se 
fac încă insuficiente acțiuni in
teresante pe marginea cărților. 
Adesea se duce o muncă de su
prafață cu participanțîi la con
curs, toată activitatea rezumîn- 
du-se doar la înscrierea lor și 
atlt.

Este știut că răspunderea di
rectă pentru buna desfășurare a 
concursului „Iubiți cartea" o au 
organizațiile U.T.M. In consfătui
re însă, cu excepția raionului Pot
coava, nici unul din participant 
nu a analizat felul cum organi
zațiile U.T.M. din raioanele res
pective se ocupă de concurs, ce 
au făcut ele pentru a-i atrage 
pe tineri la o lectură organiza
tă, permanentă. Dacă s-ar fi a- 
nalizat din acest punct de ve-

marginea consfătuirii comisiei 
regionale Pitești a concursului 

„lubiji cartea"
lucrurile s-ar fi văzut 

sînt organizații U.T.M. 
din comunele Cuca, Spieni, 

care
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FAM VAN DONG
Ministrul Afacerilor Externe ol R. D. Vietnam

Hanoi

Cupa Prieteniei

plinit această lipsă prin... 
ganizarea recenzării unor cărți. 
Aceste recenzii au fost date par- 
ticipanților la concurs să fie ci
tite în locul cărților! Socotind-o 
metodă bună, tov. Gh. Barbu 
a adus-o la cunoștința consfătu
irii spre generalizare ! Cu drept 
cuvînt tov. I. Ciobanu, din sec
ția de propagandă a Comitetu
lui regional Pitești al P.M.R., 
invitat la consfătuire, a carac
terizat această metodă ca o 
elocventă manifestare de forma
lism. „Concursul „Iubiți cartea" 
— a spus tov. I. Ciobanu — tre
buie privit ca o sarcină politică 
încredințată de partid organiza
ției U.T.M. Organizațiile U.T.M. 
trebuie de aceea să înțeleagă că 
lectura este o sarcină de orga
nizație și că ele pot și au da
toria să traseze acestă sarcină 
tinerilor, să-i ajute s-o ducă la 
îndeplinire, să-i tragă la 
pundere 
ei. Dar

Cu prilejul împlinirii a 10 ani de la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre Republica Populară Romînă și Republica De
mocrată Vietnam vă trimit, dragă tovarășe ministru, cele mai 
sincere și mai calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești care s-au sta
tornicit în decursul celor 10 țini între popoarele noastre var 
continua să se dezvolte și să se întărească spre binele țărilor 
noastre, al lagărului socialist și al păcii.

AVRAM BUNAGIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romîni

privință 
de anii 
tinerilor 

___ r_ t _ în anul 
[959 ou încă aproape 2.400, 
pbținind insigna un număr de 
Ieste 1.206 tineri. în multe co- 
Inune ale raionului ca de pil- 
Bă Urluileni, Tufeni, Mogoșești, 
Ecornicești etc., organizațiile 
lU.T.M. au reușit să antreneze 
be lingă fiecare bibliotecă co- 
[nunală în semestrul II al anu
lui trecut peste 100 tineri par- 
licipanți la concurs, majoritatea 
labținind insigna „Prieten al 
hărții44. Organizațiile U/LM. 
pin acest raion au analizat pe
riodic în adunări generale fe
lul cum se ocupă tinerii de r«- 
Idicarea nivelului lor politic, i- 
[deologic și cultural, cum se 
Desfășoară în organizațiile res
pective concursul „Iubiți car
tea". Organizațiile U.T.M. din 
[comunele Tîmpeni, Scornicești, 
[Mogoșești de pildă, au analizat 
[în adunări generale felul cum 
[muncesc bibliotecarii ^utemiști 
[pentru a dezvolta gustul tine- 
frilor pentru lectură, cum îi a- 
fiută pe tinerii paticipanți Sa 
concurs să se pregătească, să 
aprofundeze materialul biblio
grafic cerut.

în consfătuire s-au scos în 
evidență o seamă de lipsuri 
care mai dăinuie în organizarea 
și desfășurarea concursului „Iu
biți cartea" în majoritatea ra
ioanelor din regiunea Pitești. 
Multe comisii raionale U.T.M. ca 
de pildă cele din Drăgănești, 
Slatina, Băbeni — mai muncesc 
încă sporadic, formal. S-a ara-

că
ca

dere 
mai 
cele 
raionul Vedea și altele, 
nu se ocupă de antrenarea ti
nerilor în concurs, care lasă a- 
ceastă treabă în seama unei co
misii existente mai mult pe hîr- 
tie. Comitetele U.T.M. din comu
nele amintite și din altele nu au 
fost ajutate să înțeleagă că 
pentru un utemist lectura este 
o sarcină de organizație, ca a 
învăța, a-și ridica nivelul politic 
și cultural este o sarcină sta
tutară. Or, concursul „Iubiți 
cartea44 are tocmai această me
nire : încadrîndu-i pe tineri in
tr-o formă organizată de citit 
să-i ajute, printr-o bibliografie 
cuprinzătoare, în acumularea de 
cît mai multe cunoștințe politi
ce și culturale, să le dezvolte 
gustul pentru lectură. De aceea 
organizațiile U.T.M. trebuie să se 
ocupe de buna lui desfășurare, 

în consfătuire trebuia să se a- 
nalizeze de asemenea cauzele 
formalismului care se mai ma
nifestă încă în munca unor or
ganizații U.T.M. în organizarea 
și desfășurarea concursului „Iu
biți cartea44. Și astfel de feno
mene negative din păcate încă 
există. Ele s-au manifestat 
în această consfătuire. In cu- 
vîntul său, primul secretar 
Comitetului * ' ” ”*"
dea — tov. Gh. Barbu — vor
bind despre faptul că nu exis- 

- * ' J exem-
în bi- 

îm- 
comi-
a su"

raional U.T.M.

tă un număr suficient de 
plare din cărțile indicate 
bliografia concursului, a 
părtășit din „experiența44 
siei raionale Vedea care

Ș‘

al 
Vc-

răs- 
pentru neîndeplinirea 
de această sarcină nu 
ne putem achita dînd 
tinerilor să citească 
doar rezumatul cîtorva 
cărți. înmînîndu-le apoi 
insigna și lăudin- 
du-ne prin rapoarte cu 

realizările obținute.
Or, în consfătuirea amintită 

nu s-a analizat în acest spirit 
activitatea dusă pe marginea 
concursului „Iubiți cartea' , ba 
mai mult, mai sînt activiști 
U.T.M. care nesocotesc această 
sarcină, care o îndeplinesc for
mal ca în cazul tovarășului 
Barbu. Scopul concursului nu 
este ca tinerii să citească o re
cenzie — un comprimat ai su
biectului unei cărți — ci să ci
tească cît mai multe cărți, să 
învețe din trăsăturile morale 
ale eroilor pozitivi, să-și îmbo
gățească bagajul de cunoștințe 
politice, ideologice și culturale.

Dacă comisia raională a con
cursului ar fi pregătit în acest 
sens consfătuirea, s-ar fi putut 
dezbate mult mai profund cau
zele unor lipsuri, s-iar fi putut 
stabili un plan concret de mă
suri pentru înlăturarea lor, pen
tru creșterea răspunderii orga
nizațiilor U.T.M. din regiunea 
Pitești în organizarea și desfă
șurarea concursului „Iubiți car
tea44.

La consfătuire s-a stabilit că 
în primul semestru al anului se 
vor ține analize asemănătoare 
în fiecare raion. Aceste analize 
vor trebui să aibă in vedere 
lipsurile manifestate în această 
consfătuire pentru ca ia rîndul 
lor să nu le repete. Ele trebuie 
să ducă în primul rînd la în
tărirea rolului organizațiilor 
U.T.M. în organizarea și desfă
șurarea concursului „Iubiți car
tea44, să fie folosite pentru un 
rodnic schimb de experiență în 
care participanții să învețe din 
metodele bune, eficiente folosi
te de unele organizații U.T.M.

La Casa de cultura a tinere
tului din raionul Grivița Ro
șie funcționează un cerc de 
pirosculpturâ. în fotografie : 
maistrul Nicolae Alexandru, 
îndrumînd „primii pași" ai 
tinerilor Ro]er Ani și Zenovie 

Șerban.

Foto : P. POPESCU

INFORMAȚII
în ziua de 2 februarie ax:., Do

menico Ceravolo, Luigi Passoni, 
A del io Albarello, Carlo Ricca și 
Franco Concas, deputați din 
Partidul Socialist Italian, au fă
cui o vizită la Comitetul Grupu
lui național romîn al Uniunii 
Interparlamentare.

Oaspeții au fost primiți de 
acad. Petre Constantinescu-Iași, 
președintele Grupului național 
romîn al Uniunii Interparlamen
tare, împreună cu un grup de 
deputați, membri ai Comitetului 
de conducere.

întâlnirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească.

★
Luni a luat ființă la Asociația 

oamenilor de artă din instituții
le teatrale și muzicale cenaclul 
tinerilor actori din teatrele dra
matice. In prezent, în cadrul a- 
sociației își desfășoară activita
tea trei cenacluri: al tinerilor 
solisti instrumentiști — care a 
avut duminică o primă audiție 
cu discuții —, al regizorilor și 
al pictorilor scenografi. In pri
ma decadă a acestei luni vor 
mai fi create cenaclurile tinerilor 
soliști vocali ai teatrelor de es
tradă.

De curînd, artiști ai Teatrului 
Tineretului din Capitală au în
treprins un turneu la- Focșani, 
unde au prezentat trei spectaco
le cu piesă „Brifanhicus" de Ra
cine, pusa în scenă de regizorul 
Constantin Sincu, artist emerit.

(Agerpres)

Artiști de peste hotare 
pe scenele noastre

Pe afișele’apropiatelor concerte 
ale Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu44 din București și ale 
altor orchestre din țară vor fi 
înscrise, alături de numele unor 
muzicieni romîni, și nume de 
dirijori și soliști de peste hotare 
care vor sosi în țara noastră la 
invitația O.S.T.A.

Concertele Filarmonicii „Geor. 
ge Enescu44 ,de la sfîrșitu] aces
tei săptămîni, dirijate de artis
tul poporului George Georgescu, 
vor avea ca solist pe violonistul 
sovietic Igor Bezrodniî, laureat 
al . mai multor concursuri muzi
cale internaționale. La Bucu
rești ca și la Orașul Stalin, unde 
va fi solistul Filarmonicii „Gh. 
Dima44 din localitate, violonistul 
sovietic va interpreta renumitul 
concert pentru vioară și orches
tră de Beethoven.

In săptămînile următoare, la 
pupitrul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George 
Enescu44 vor apare și alți oaspeți 
de peste hotare : Takashi Asa- 
hina, dirijor permanent al orches
trei din Osaka, Stanislaw Wis- 
locki, dirijor al Filarmonicii na
ționale din Varșovia, care va 
concerta și la Timișoara și Tg. 
Mureș, Fr. Guhl, prim dirijor ai 
orchestrei Radiodifuziunii din 
Berlin, care va mai 
larmonicile din Iași, 
și Arad.

De asemenea sînt 
sosească în cursul 
mestru și o serie de artiști instru
mentiști din diferite țări. Printre 
aceștia sînt violoniștii Solomon 
Snitkovski din U.R.S.S. și Al
bert Kocsis din R. P. Ungară, 
pianiștii Wladislaw Kedra și Ta
deusz Zmudzinski din ~ ~
lonă și Liuba Enceva 
Bulgaria.

Teatrele de operă

noastră vor primi și ele vizita 
unor cîntărefi și dirijori străini. 
La Opera romînă de siat din Cluj 
va dirija trei spectacole cu 
„Nunta lui Figaro**, „Evgheni 
Oneghin44 și „Carmen44 oaspetele 
polonez Kazimierz Wilkomirski, 
prim dirijor al Operei din Wro
claw. Soprana bulgară Iulia Vie- 
ner, baritonul maghiar Radnay 
Gyorgy, cîntăreața franceză Jea- 
nine Michau vor susține roluri 
principale în mai multe specta
cole ale teatrelor de operă din 
București și din țară.

A fost invitat de asemenea 
pentru o serie de concerte la 
București și Cluj nonetul ceh cu
noscut iubitorilor de muzică de 
cameră din țara noastră dîntr-un 
turneu anterior. Nonetul urmează 
să sosească în Capitală în cursul 
lunii martie.

In sala sporturilor de la Flo- 
reasca a luat sfîrșit marți seara 
competiția internațională de bas
chet pentru „Cupa Prieteniei". 
In cel mai spectaculos meci e- 
chipa de tineret a R. P. Romine 
a învins cu scorul de 67-57 
(35-36) echipa R. P. Bulgaria 
(tineret). Jocul dintre echipa 
studențească din R. P. Romînă 
și echipa de tineret a R. P. Al
bania s-a încheiat cu victoria 
baschetbaliștilor romîni (77-53).

In urma acestor meciuri, „Cu
pa Prieteniei" a fost cîștigată 
de echipa studențească a R. P. 
Romîne care s-a clasat pe pri
mul loc, urmată de echipele 
R.P.R. (tineret), R. P. Bulga
ria și R. P. Albania.

★
In aula Institutului de petrol, 

gaze și geologie din Capitală s-a

disputat marți penultima «undă 
a turneului de sah dotat cu 
„Cupa Prieteniei44, Echipa R. P. 
Romîne a învins cu 21/2—’/a 
puncte echipa Greciei. Drimer a 
cîștigat la Vergapoulos, iar Pav
lov la Psaroudakis. Ghițescu a 
făcut remiză cu Angos. în celă
lalt meci, Iugoslavia a învins cil 
2—1 echipa R. P. Albania.

Ultima rundă a turneului se 
desfășoară astăzi de la ora 17. 
Programul cuprinde întîlnirile 
R. P. Bulgaria—R.P.F. iugosla
via și R. P. Albania—Grecia, o 
înaintea ultimei runde clasamen
tul se prezintă astfel : 1. R.P.F. 
Iugoslavia 7 puncte; 2—3 R.P.R. 
și R. P .Bulgaria fiecare cite 6 
puncte; 4. R. P. Albania 41/» 
puncte; 5. Qrecia l/2 puncte.

(Agerpres)

Știri sportive

(Agerpres)

• In cadrul campionatului u- 
nional de șah, la 1 februarie 
s-au disputat partidele între
rupte. Valortfioindu-și avantajul 
pozițional și material, î^orcinoi 
l-a obligat pe fostul campion 
mondial Vasili Smîslov să se re- 
xunoască învins la mutarea 54-a. 
Numai 4 mutări au mai fost 
efectuate în partida dintre Spas
ski și Suetin, după care ultimul 
a anunfat că cedează. In schimb

din
conduce fi-

Timișoarâ

așteptați să 
acestui tri-

R. P. Po- 
din R. P.

(Urmare din pag. l-a)

1 mai
gospodărire a lemnului.

„105 LA SUTĂ ALIBI

țile bu-ne să fie folosite pentru 
lemn de lucru fie pentru lobde 
industriale sau pentru distilării 
în lupta pentru un procent 
înalt de lemn de lucru, brigada 
a obținut succese încă îd toamna 
anului trecut cînd din parchetul 
Mocirloasa țlcstinat exploatării, 
față de cantitatea estimată de 
3.149 m. cubi bușteni fag, a 
obținut o cantitate de 5.850 m.C. 
bușteni. Dar participanții au 
arătat că în trecut s a făcut o 
mare risipă prin sortarea neju- 
dicioasă a materialului lemnos, 
prin secționarea nechibzuită, 
prin lăsarea unor butuci înalți 
în pădure etc.

Tînărul Pall Jozsef a arătat 
că unii tineri lasă butuci înalți 
la tăiere (doborît) sau execută 

I doborî tul în direcție greșită — 
Iceea ce poate duce la degrada- 
Lrea materialului lemnos. El a 
rarătat că tinerii din brigadă tre
buie să se străduiască să evite 
lorice risipa, să folosească mai 
|bine rezervele din exploatările 
I forestiere, să folosească rațional 
fiecare m. c. de material lemnos.

— Bătălia principală se ve da, 
au arătat tinerii din brigadă, 
pentru obținerea unor cantități 
cît mai mari de lemn de fag și 
rășinoase de calitate superioară. 
Planul prevede de pildă obține
rea de 500 m. c. bușteni de ru
laj și de clasa I-a. în referat, s a 
arătat însă că dacă s-ar da în 
plus doar 100 m. cubi bușteni 
de rulaj și de clasa I-a, aceasta 
ar însemna un beneficiu supli 
mentar de 4.600 lei. Există însă 
condiții ca brigada să dea în 
plus 200—300 m. cubi bușteni 
de calitate superioară. De aceea 
brigada s-a și angajat să dea 
peste plan 50 m. cubi bușteni 
de rezonanță și 200 m. cubi bu
șteni de rulaj și clasa I-a, prin 

.care vor aduce întreprinderii în-

Tinerii s-au angajat să realizeze 
și chiar să depășească planul și 
la acest sortiment. Prin justa 
gospodărire a materialului lem
nos, sporirea coeficientului de 
lemn de lucru, reducerea costu
lui la faza de apropiat, precum 
și prin curățirea prin muncă
patriotica a 18 ha. parchet, 
brigada ..7 Noiembrie- s-a an
gajat sa realisexe în acest an o 
economie de cel puțin 27.000 lei 
luptînd astfel pentru traducerea 
în viată a hotâririlor plenarei 
C. C al P M. R. di® 3—5 de
cembrie 1959.

Astfel de consfătuiri se vor 
organiza și în celelalte brigăzi 
de tineret din întreprinderea 
forestieră din Reghin. Comitetul 
U. T. M. și birourile organiza
țiilor U. T. M. din sectoare vor 
lua măsuri ca toți tinerii fores
tieri să se încadreze în lupta 
pentru lichidarea oricărei risipe 
(în parchete) și pentru 
buna |

FL. DANCIU

„Cum ați început 
noul trimestru44?
(Urmare din pag. l-a)

aider că în anul trecut în această 
clasă nu s-a desfășurat o activi
tate educativă susținută, ceea ce 
a determinat apariția în sînul 
colectivului a anumitor deprinderi 
rele. Este suficient să amintesc 
că unii elevi fugeau de la ore- 
Eu am preluat clasa abia în anul 
acesta, așa că în primul trimestru 
am desfășurat cu ea mai mult o 
activitate de cunoaștere a elevilor, 
a preocupărilor lor, a cauzelor 
care au dus la apariția neajunsu
rilor arătate și am luptat împo
triva lor folosindu-mă în special 
de nucleul de elevi buni din 
clasă, de utemiști.

Treptat, disciplina elevilor s-a 
îmbunătățit, iar absențele nemo- 
tivale aproape câ au dispărut. 
Răbufniri ale vechilor deprinderi 
totuși au mai avut loc. înseamnă 
câ atitudinea superficiali fața de 
regulamentul școlar mai persistă. 
Metodele pe care am de gind să 
le utilizer pentru îmbunătățire» 
disciplinei sînt : dezbaterea
onor referate speciale în eadrul 
orelor de dirigenție, punerea î° 
discuția colectivului clasei a ca
zărilor de indisciplină, eon vorbiri 
cu părinții. Atenția mea va fi în
dreptată îndeosebi sâ creez în 
dasă. eu ajutora! organizației 
U.T.ÎL, o puternică opinie a co
lectivului împotriva manifestări
lor negative >«tfel incit colectivul 
să aibă o poziție combativi, sâ 
•eziseze abaterile și sâ-«i ajute 
to vă răcește colegii.

ELEVUL ROBANT ZOLTAÎ9, 
FRUNTAȘ L4 ÎNVĂȚĂTURĂ. 
cu media 10 pe trimestrul I :

— Sînt elev în clasa a X A. Pe 
trimestrul I am obținut rezultate 
bune la învățătură. Sint hotârit 
însă ca în acest trimestru sâ 
învăț și mai bine, în special la 
limba romînă, limba rusă și ana
tomie.

La sfîrșitul trimestrului I re
zultatele la învățătură în clasa 
noastră n-au prea strălucit. De 
aceea, atît eu cît și colegii mei 
care obțin rezultate mai bune 
ne-am hotărît să dăm un 
ajutor serios celor rămași în ur
mă la învățătură, să învățăm cu 
ei împreuină. în timpul liber 
vreau ca în acest trimestru să 
citesc mai mult decît pînă acum 
literatură beletristică, fiindcă în 
acest domeniu am rămas oarecum 
în urmă. îi voi îndemna și pe 
colegii mei să-și facă mai mult 
timp pentru lectura personală.

ELEVA CHERTES RODICA 
— REPETENTA-

— Eu, ce să spun... Mi-e peni- 
bil. Repet clasa a VUI-a. Pentru 
aceasta, eu sînt de vina. Moti
vele ? Absențe. prea multe ab
sențe, superficialitate, neînțelege
rea răspunderii care-mi revenea 
ca elevă... Dar. sâ du mai vorbesc 
despre aceasta- Le-am lăsat un
deva *jj urmă, ca pe nn vis unt- 
In acest an școlar am pornit-o 
destul de bine. Pe primul tri
mestru n-am nici o eorijență. 
Sînt hotârită ca în viitoarele tri
mestre să învăț și sâ mă com
port în așa fel îneît să nu mai 
fiu pusă în situația de a repeta 
elasa. și nici măcar de a avea 
vreo eorijență. Pentru aceasta 
știn elar ce am de făcut...

★
Gin duri, planuri de viitor, an* 

gajamente. Seriozitatea cu care 
au vorbit profesorii și elevii 
acestei școli, măsurile concrete 
deja luate ne îndreptățește con
vingerea câ toate acestea vor 
prinde viață, că eforturile 
lor în I 
a îneeput 
vor duce 
bunătățire 
tură ?i a

Spasski a trebuit să se mulțu
mească cu remiză în fata lui 
Gheller deși la întrerupere avea 
șartse de oiștig. El a făcut o ma
nevră inexactă cu tura și nu a 
observat repetarea de trei ori 
a aceleiași poziții. Luînd în con
siderare declarația lui Gheller, 
colegiul de arbitri a fixat rezul
tatul de egalitate. Fiind bolnav, 
marele maestru Bronstein nu a 
putut să continue cele 3 partide 
întrerupte cu Nei, Saharov și 
Suetin.

După 5 runde, în clasament 
conduce marele maestru Tigran 
Petrosian cu 4 puncte urmat de 
Korcinoi cu 3‘/a puncte, Taima- 
nov, Gheller, Polugaevski și 
Krogius cite 3 puncte, Spasski 
2'1, puncte.

• După cum scrie ziarul 
„Nepsport**, federația maghiară 
de șah va organiza în luna mai 
la Budapesta turneul zonei a 
treia, contînd pentru campiona
tul mondial. La aoest turneu vor 
participa șahiști din R. P. Un
gară, R. Cehoslovacă, R.P.F,. 
Iugoslavia, R. P. Bulgaria, R. P.' 
Romînă, R. D. Germană, R. R. 
Albania, R. P. Polonă. Anglia, 
R. F. Germană, Austria, Fin-

Suedia și Elve-landa, Olanda, 
ția.

• In cursul
vor desfășura în Capitală două 
interesante reuniuni pugilistice. 
La 16 februarie în sala Dinamo, 
echipa Dinamo București va în- 
tîlni formația Metalul M.I.G.

acestei luni se

(Agerpres)

toate 
viață, 
trimestrul care de-abia 

vor fi fructuoase «i 
la o substanțială îm- 

: a situației la învăță- 
i disciplinei în școală.

Patria. Bucureșt . Inlrățirea în
tre popoare : Secretul cifrului; 
Republica, I. C. Frimu, Flacăra, 
1 Mai : Singe alb ; Miagheru» 
Elenta Pavel Gheorghe Doja : 
105tyn alibi: V. Alecsandri» Aiex. 
Sania • Despre prietenul meu; 
Victoria, Unirea : Sabie Și zar; 
Lumina, Donca Simo : Jucătoa. 
rea de baschet; Central, Arta, N. 
Bălcescu : Ștrengar ii; 13 Sep tem-, 
brie: Primăvara; Maxim Gorki: 
întâlnire cu viata; Tineretului: 
Nu aștepta luna mai;. Timpuri 
noi. Alex. Popov : Program de 
filme documentare și de desene 
animate; 8 Martie, Floreasca: 
Haiducii din Rio.Frio; Grivița: 
Mumu; V. Roaită, Volga: Re. 
volta peonilor; Cultural, II ie 
Pintilie: Lady Hamilton; C. Da. 
vid. G, Bacovia: Stelele; Munca: 
Agent secret la Canton; Moșilor: 
Părinți și copii; Miorița, G. Coș. 
buc: Un meci neobișnuit; 16 Fe
bruarie. A. Vlaicu: Avalanșa; 
Popular: Undele eterne, M. Emi. 
nescu: Amnarul fermecat; 8 Mai: 
Andreika; Libertății: Lilly; Olga 
Banc ic: Pe far muri îndepărtate; 
30 Decembrie: Trapez; B. Dela- 
vrancea, Clubul „Boleslaw Bie- 
rut": Ceasul s_a oprit la miezul 
nopții.

care vor aduce întreprinderii 
semnate economii.

împotriva 
oricăror risipe

Pînă nu de mult arborii 
gradați, ca și resturile de lemn 
nu erau scoase integral din pă 
dure. Aceasta însemna o mare 
risipă de material lemnos. Tine
rii au subliniat necesitatea scoa
terii integrale a materialului 
lemnos din parchet inclusiv a 
crăcilor de la 2 cm. grosime în 
sus, prin găsirea unor soluții 
economicoase de scoatere și va 
lorificare. Anul trecut s au scos 
■lin parchetele de la Roșia cca 
140 tone crăci legate în snopi 
(fără ca brigada să aibă plan). 
ar anul acesta brigada a primit 

ca sarcină de plan scoaterea a 
177 tone crăci . legate în snopi.

<le

„105 la sută alibi** este un 
film închinat activității neobo
site a milițienilor cehoslovaci 
pentru apărarea bunului obștesc 
și a liniștii și securității cetățe
nilor. Construit intr-un mod in
genios, în așa fel incit oferă nu
meroase surprize spectatorului, 
acest film de aventuri are meri
tul de a prezenta caractere in
teresante, situații dramatice, iar 
concluzia lui optimistă este pli
nă de învățăminte. Dintre per
sonaje se desprinde cu putere 
figura complexă a căpitanului 
de miliție Turna, inteligent, deo
sebit de priceput in meseria sa. 
Turna, interpretat cu multă căl
dură și profunzime de cunoscu
tul actor Karel Hoger, laureat 
al Premiului de stal folosește 
în activitatea lui metode eficace, 
studiază în adincime faptele și 
nu se grăbește să tragă concluzii 
decît pe baza unor argumente 
cit se poate de solid fundamen
tate. Tinînd să se respecte cu 
cea mai mare 
piile legalității 
îi atrage atenția subordonatului 
său, locotenentul 
cînd are impresia 
duce interogatoriul de o manie
ră itu destul de obiectivă, ară- 
tându-i că trebuie făcut astfel 
incit cel bănuit să recunoască 
singur adevărul pe baza (apte
lor avi lente. în acest fel se 
exclude posibilitatea unor erori,

se capătă chiar ajutorul marto
rilor la depistarea vinovatului 
și se educă cetățenii în spiritul 
unui mare respect față de pro
bitatea păzitorilor 
publice. Fiind un om foarte 
cumsecade, el este în 
timp sever în îndeplinirea înda
toririlor de servici și, de aceea, 
vrînd s-o educe in spiritul su
premației datoriei nu cocolo
șește lipsurile ajutoarei lui, deșt 
în fond o simpatizează.

Cazul care-i frămîntă pe Tu
rna și Libal este asasinarea con
tabilului Zelinka. Libal ar 
inel inat să-l creadă vinovat

ordinei

același

/' 
pe

strictețe princi- 
socialiste, el

Libal, atunci 
că acesta con-

ravuri înapoiate, cei doi sini 
tineri care pot fi îndreptați.

Răbdarea cu care culege Tu
rna datele și le confruntă, îm
preună cu ajutorul pe care-l dau 

.autorităților oamenii cinstiți, 
tehnica avansată pusă de stat la 
dispoziția miliției dau roadele: 
pină la urmă se ajunge la per
soana chelnerului Kici care, 
după ce o sedusese pe fata lui 
Zelinka, după ce furase din banii 
întreprinderii o sumă mare, 
ucide pe contabil pentru i 
acoperi 
panică, 
lege 
ririi

E
barmanul Batysta dar Turna, 
dindu-și seama că acesta din ur
mă se află sub influența altcui
va, un individ descompus mora-, 
hcește care în același timp ras- 
pîndește moravurile dăunătoare 
burgheze, caută să dea de urma 
acestuia. între timp, intervin în 
anchetă doi tineri, Karel și Jir- 
ka, care s-au aflat de asemenea 
împreună cu Zelinka în seara 
asasinatului. Turna nu se pri
pește să-i învinuiască definitiv 
nici pe aceștia fiindcă înțelege 
că, deși au căzut sub influența 
unor elemente care i-au corupt, 
obișnuindu-i cu beția și alte nă-

că
se

. îl 
a-și 

delapidarea. Cuprins de 
în momentul cînd înpe- 
cercul de fier al 
stringe în jurul

urmă- 
său,

N
care,disperat că nevinovății 

după socotelile lui, trebuiau să 
apară ca făptași ai crimei nu 
sînt făcuți culpabili pentru a- 
cCasta, Kici ucide în chip mîr- 
șăp încă un om — pe Majka, 
de care se temea că-l va de
masca. Dar miliția îl arestează 
atunci cînd se aștepta mai pu
țin. Dreptatea a fost împlinită, 
criminalul va fi pedepsit după 
cum merita, dar nici Batysta, 
Karel și Jirka nu vor fi iertați 
pentru infracțiunile lor mărun
te. Ei sînt puși în libertate, 
scoși de sub acuzația de crimă, 
dar legea îi va pedepsi după

cum merită, învățîndu-i să res- 
pecte avutul obștesc și cel 
cetățenilor (cei doi băieți 
furat un loz cîștigător de 
contabilul Zelinka).

„105 la sută alibi1* este 
film care arată primejdia 
care o reprezintă elementele pă
trunse de morala burgheză, prin 
faptele lor și prin exemplul rău 
pe care-l dau, și care, în aeelași 
timp, scoate la iveală rivna cu 
care organele statului democrat- 
popular asigură liniștea oameni
lor muncii, combătând și pe
depsind pe cei care nu vor să 
se încadreze in munca cinstită. 
Din păcate, filmul nu scapă de 
unele canoane ale genului cla
sic polițist; in afara de Turna 
și Libal nu apar în film destul 
de pregnant alți eroi pozitivi, 
îndeosebi oameni ai muncii care 
să contribuie la demascarea co
lor care știrbesc avutul poporu
lui, la combaterea rămășițelor și 
moravurilor vechi. Totuși, 
ideea 
arată 
rea 
prin 
dește 
în crearea atmosferei filmului și 
îndrumarea jocului actoricesc, 
„105 la sută alibi*1 este un in
teresant film de aventuri 
merită să fie văzut.

B. DUMITRBStW

prin 
sa de bază, prin felul cum 
grija miliției pentru afla- 
adevărului și a dreptății, 
măiestria pe care o dove- 

regizorul Vladimir Cech



Lucrările
Intîlnirii tineretului

și studenților din țările
regiunii Balcanilor 
și Mării

• •

Adriatice

Ecoul internațional
al lansării rachetei

Nota guvernului R. D. 
Germane adresată 

guvernelor S. U. d., 
Angliei și Franței

Din cuvîntul participanților balistice sovietice

Lucrările Congresului
Italian

Christian Echard, secretar ge
neral al EM.T.D, a arătat că 
Federația Mondială a Tineretului 
Democrat își exprimă întreaga 
sa adeziune la principiile care au 
stat la baza organizării Intîlnirii 
de la București.

Subliniind că tineretul s-a bu
curat de evoluția situației inter
naționale spre destindere, vorbi
torul a arătat că F.M.T.D; se 
pronunță pentru dezarmarea ge
nerală și totală și consideră că 
măsuri de dezarmare parțială ar 
putea fi luate fără întirzicre, 
urmînd exemplul guvernului so
vietic.

FJM.T.D. a încurajat pe scară 
largă organizațiile sale afiliate 
ca să susțină această Intilnire 
balcano-adriatică. 
de a întîlni aici, 
delegați ai unor 
tineret nemembre, 
bine cunoscuți și 
legături amicale.

In încheiere, Christian Echard 
a relevat importanța unui Forum 
mondial al tineretului care sâ 
permită un real schimb de idei 
și să exprime dorința tineretului 
din Est și Vest de a găsi mijloa
cele necesare spre a contribui, 
alături de popoare, la menținerea 
păcii.

Președintele organizației de 
tineret a Partidului EDA, depu
tatul Athanasios Kakoianis, a 
subliniat că evenimentele petre
cute în ultimul timp pe arena 
internațională în direcția destin, 
derii încordării dintre state an 
avut un larg răsunet și In Gre
cia, forțele iubitoare de pace în- 
tărindu-se mult.

Importante forțe ale vieții po
litice din Grecia — a spus vor
bitorul în continuare — susțin 
că Peninsula Balcanică 
transformată într-o 
denuclearizată și fără 
susțin dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu țările vecine. De a- 
ceea politica de instalare a ba
zelor atomice în Grecia a Intim- 
pinat și intîmpînâ opoziția ma
jorității absolute a tineretului și 
a poporului grec care doresc să 
trăiască în pace, sâ restabilea^ â 
relații de prietenie și colaborare 
cu popoarele vecine, p-ecum și 
cu toate popoarele lumii.

întîlnirea tineretului din 
giunea Balcanilor
Adriatice — a spus Vlado Obra- 
dovici. membru al ~ 
C.C. al Tineretului Popular d a 
Iugoslavia — este expresia do
rinței tinerei generații de a trăi 
în pace.

El a arătat că o cdabora'e 
largă a tineretului din aceste 
țări este un element foarte în
semnat în apropierea dintre po
poare și state, o contribuție a ti
neretului la cauza păcii.

In continuare vorbitorul a fă
cut o serie de propuneri de acți
uni ca : întîlnîri între repre
zentanții organizațiilor de tine
ret, schimburi de delegații, par
ticiparea reciprocă la seminari, 
călătorii turistice, diferite mani
festări cu’.turak șî sportive.

Gianni Guiscardi, reprezentant 
al conducerii Mișcării Tineretu
lui Socialist Italian, a vorbit pe 
larg despre situați» existentă pe 
p’an economic ș* social în Ita
lia după cel de-al doilea rfchoi 
mondial. Eî a arătat câ vech Ie 
contradicții din ecoaomia italia
nă și în special d:n sectorul a- 
gricol s-au ascuțit ca urmare a 
existenței pieții comune e ’.repe
re. Legături tradiționale corner
dale ale Italiei cu țările din Bal
cani au fost întrerupte.

Vorbitorul a subliniat că mase 
largi populare sînt interesate în 
lărgirea schimburilor comerciale 
între țările regiunii balcano- 
adriatice șj a propus ca organi
zațiile de tineret sâ studieze mai 
adine aceste probleme, pentru a 
răspunde aspirațiilor populare 
de bunăstare și progres.

Am așteptat cu nerăbdare să 
participă ra la această conferință, 
ah cărei țeluri sînt în deplină 
concordanță cu aspirațiile de as-

Sîntem fericiți 
alături de ele, 
organizații de 
care ne sînt 
cu care avem

trebuie 
regiune 
rachete.

re-
și a Mării

Prezidiului

tăzi ale studenților din orice 
parte a lumii și în primul rind 
cu politica și activitățile Uniunii 
internaționale a Studenților — a 
spus în cuvîntul său Sudhand.hu 
Chaudhuri, secretar al U.i.S. 
Dezvoltarea colaborării bilatera
le, regionale și internaționale a 
tineretului și studenților este sin
gura cale de urmat in.zilele noa
stre pentru a apăra interesele 
studenților și a aduce contribuția 
noastră la cauza menținerii pă
cii în lume.

Vă putem asigura câ puteți 
conta pe sprijinul nostru în orice 
inițiativă sau activitate pe care o 
întreprindeți pentru pace și cola
borare, Noi vom populariza re
zultatele conferinței dv. în publi
cațiile noastre șj vom face tot ce 
ne va sta în putință pentru a 
avea relații mai strînse cu orga
nizațiile studențești și de tineret 
din această regiune.

AVhail Ghelmegeanu, președin
tele Comitetului romîn pentru 
colaborare și înțelegere recipro
că în Balcani, a arătat că în- 
cepuțurile destinderii în domeniul 
relațiilor dintre state în lumea 
întreagă dau noi speranțe, «’â 
ideile colaborării între țările din 
această regiune a Europei, care 
au animat și organizarea I.ntil- 
nirii de la București, vor găsi 
un larg ecou. întrucit ele cores
pund imperativului vremurilor 
noastre, aspirațiilor de pace și 
înțelegere ale popoarelor

Adeziunea la obiectivele urmă
rite de întîlnirea de la Bucu
rești a organizațiilor de tineret 
și studenți, precum șî a unor per
sonalități cu convingeri politice, 
filozofice și religioase diferite — 
a spus vorbitorul — arată odată 
mai mult câ pe platforma comu
nă a luptei pentru pace șj ccla- 
borare se întilnesc masele hrgi 
ale popoa-elor țărilor noasre, 
hotârîte sâ înlăture pentru tot
deauna norii primejdia războiu
lui. să-și consacre eforturile unui 
viitor p-osper.

Tinerii din țările regiu-m bal
canice și Mării Adriatice — a 
spus în cuvîntul său Akxandris 
Kalidonoulns. deputat a! Pali
dului Uniunea bemocrafkâ As 
Grecia — pnt sâ ba * un rol 
important cult.r nd id.**’ mri 
dezarmări Ixak — prti’e 
ceea ce prvește a*mi^mtul ri*- 
ek, referind tc^xiaU sâ ar- 
cepte instalarea uoor ba» de 
rachete in trt eaga pozst'â re
giune. De tineri și de vri~*a po
poarelor Tg-j—" n-zsT’e depîade 
transfeema'ea « ti prima rocă 
fără rachete și pașnici. sc*e bi
nele păcii internațkwak și ridi
carea econnoiică a acestor țări.

Vorbitorul a arătat că tinere- 
tul democrat din Grera 
înceta sa 
către care 
București.

Adudnd
„Secretariatului 
al Unii 
dentiloe- (CO-SKC) — Hars 
Dall, secretar al C.O-S.E.C, a 
arătat că coafericța iaterrațsc- 
rală a studenților și-a exprimat 
părerea fermă că colaborarea bi
laterală și regională ccsstUxie o 
cale HEporiantâ eonțrimeriră și 
pozitivă spre înțelegere și pace. 
Aceasta este cauza pentru care 
sriut cu căldări îztHxrea de li 
București șr am cretfirTța că ea 
p>ate coestitm un pas importa-.: 
către făurirea unei păci trarricr. 
Sper câ se va hotărî axa asup-a 
unui program concret de schim
buri între studenți ca și între ti
neri in general în domeniul cul
turii, sportului, turismului etc. 
atît bilateral cit și regional. Sper, 
d'agi prieteni, că această întîl- 
nire va fi un pas important că
tre riua dnd oamenii din această 
regiune vor trăi alături fără a 
se teme de agresiune din partea 
nimănui.

Presa americană 
relevă succesele 

U.R.S.S. în domeniul 
cuceririi Cosmosului

A£F YORK 2 (Agerpres).— 
Ziarele americane comentează 
cu însuflețire realizările Uniunii 
Sovietice în domeniul cuceririi 
Cosmosului.

Ziarul „New York Journal 
and American" a publicat un ar
ticol semnat de editorul său 
Hearst, care contestă declarația 
lui Eisenhower că realizănfe 
efective ale U.R.S.S. in dome
niul cuceririi Cosmosului nu știr
besc prestigiul internațional al 
S U.A. „Debuturile sovietice în 
Cosmos, scrie Hearst, au adus 
propagandei noastre un mare 
prejudiciu și au exercitat o se
rioasă influență psihologirâ- 
Autorul articolului menționează 
că U.RS.S. „a fost prima rare 
a lansat un satelit, a fost prima 
care a lansat în Cosmos încărcă
turi mari 
cumlunar 
instalații

lntr-o

și a lansat în zbor cir* 
un satelit, înzestrat cu 
de fotografiat-.
știre din Washington,

Aceste rachete 
vor face posibile 
zborurile cosmice 
spre a'te pianele

(Urmare din pag. I a) 

mint, in timp ce mii de învă
țători sînt șomeri-. Dacă bc- 
nii destinați înarmăr i ar a- 
vec o utilizare pașnică, c- 
naHabeții din Puglia cr pu
tea cunoaște bucuna ine ga- 

tainei
un

labila a descifrării 
cuvintelor sense. E doar 
exemplu.

Duminică înainte de 
ceperea ședipței 
standul de ziare 

animație. Nu numai rominii 
cumpărau ziarele bucurește- 
ne ce purtau încă mirosul ti
parului, ci și străinii. Oaspe
ții buchiseau titlurile .și-i ru
gau pe interpreta să ie tra
ducă. Ce anume îi intere
sa ? Mesajul lui N. S. Hruș- 
ciov către pârtiei pa nții la 
Intilnire. Cind deputatul grec 
Alexandros Kalidopoulos a 
citit cuvintele mesajului a- 
plouz® puternice au izbuc
nit. Aplaudau cu toții — ra
dicali și liberali, agrarieni

în- 
kj 

era

mi va
lupte pereru Morile 
tinde Iutflnfrea de Ia

un salut di a partea 
de coord acare 

iilor nafiocale ale ?U-

(Agerpres)

Pâmintu! : Pregătiți-vă, 
tovarășe planete

2 (Agerpres). — Toa- 
pariz’.ene Aa 2 irtru- 
pdbticat cotmnxaLi 

privire la lansarea ce- 
doua rachete baiistoe 
in direcția PacifktAr. 

Ziatul „Pans-Jour* snbitaiaxA 
succesul experiențelor rie-tu-e. 

„Datorită acestor rachete.
ziarul .Combat", treizâe sâ de
vină posibile zborurile cosmce 
spre aiie planele a*e siskaHlat 
solar— lur.sareâ rachetei a ia- 
cununat cu succes experieațeie*.

Ziarul -LUumaniie" a
âjiunrcaaxl TASS de comenxa- 
ile •'orespoadm’.ulu: sau la 

Moscova care vorbește despre 
uriașa inssxnâtaie a experiențe
lor efectuate pentru dezvoltarea 
astror.autriL La sfîrșitui expe* 
riențek*. srie el. rvepe o anui 
perioadă J; preg<-rire practică a 
zborurilor satecț3or șs rachete
lor spre placecele sisteszulri so
lar.

PARIS 
te ziarele 
rie au 
TASS cu 
lei de-a 
puternice

Vizita 
inalților oaspeți sovietici 

in india

BERLIN 2 (.Agerpres). — A- 
gez ia AD.N. a transmis textul 
L.tei adresată de Consiliul de 
MiiMtei al R. D. Germane gu- 
veroeior S.UA, Marii Britanii 
și Franței in legătură cu provo- 
carde pe care guvernul R. F. 
Q—w—t continuă sa le organi
zeze in Berlinul Ondeatal. Nota 
a fast Uansmisâ la 29 .anuane 
reprezentanților diplanatici ai 
acestor state Ia Praga prin 
î-semjcdiul AUnisteniîui Afaceri
lor Externe al Repubhdi Cebo- 
sîovaee.

Guvernul R. D. Germane con- 
sâata cu neliniște lend nța ann- 
ai-cr cercuri d*n Germaxa Oc- 
cidefitală și in BerEsui Oc- 
cdnui de a contracara teodm- 
li spre slăbirea incordaru mter- 
aațxaale, care s-a conturat in 
cl~-aul timp, și de a imptedîca 
’ cri da-ea focaruha de prmxjde 
Aa Beri mul OccdenlaL Nota 
Mhfiniuâ ca guvernul R. F- Ger- 
3sa*se hxpre-^aâ ca anumite 
cerrari An Berirâul Occidental, 
thBftefește actiani nteAte sâ zâ- 
ci -.<easc2 rezoivarea problemei 
B--r*-ns. 
if re și 
teslă acolo.

Yteha oridaiă tatreprmsâ ri- 
» a.estoa de catee LuiSce, pre- 
țeAatete R. F. Germane In Ber- 
tarf OcedentaL este o «fidare 
ad*esa:a ReputAdi Democra’e 
Genune, se spune jn -notă. A- 
ceasU virtă. prv— și organi
zarea de către g-ncr-u! R. F. 
O~a-e a soe? șrdmțe a

- i-~ ?" •
dental ia 23 ortccr.brie 1969. 
tesfașnrarea onei șed:-ițe a așa- 
sars^tuliE cnratorin „Germania 
nd-Tzibilâ" la sf.rșitul lunii no- 

^TTTe și sosirea lui Adenauer 
5a Berbnul OcvSdmtal in ianua
re ax. sini caracterizate In a- 
ceis’ă notă ca acțiuni provoca
toare.

Nc-ia subliniază că continua
rea politicii ivind drept scop 
e?ynți.nerea Berlinului Occidental 
ca ^?raș de front" al războiului 
rece ar înrautaj perspectivele de 
socces ale apropiatelor tratative 
Anâre Est și Vest și ar duce Ia 
consecințe periculoase pentru 
pace și pentru securitatea tutu
ror popoarelor.

Gsternul Republicii Democrate 
Germane se pronunță cu toată 
r.Xanrea împotriva continuării 
provocărilor organizate de gu- 
verăni R- F. Germane in Berli- 
rej Occidental. Guvernul R. D. 
Germane declară că pe viitor el 
nu va putea privi cu indiferență 
cootiatiarea acestor provocări.

■ Ociiidentil și să 3RT1' 
mai ai-ât sLapa exis-

CALCUTTA 2. ( Agerpres). — 
TASS tranșante : In du»>a-aaraza 
zilei de 2 februarie pe 
J»»ndji- din Cikuît» a avu: loc 
un m liiîg al prieteniei sovieto- 
indiene in cinstea oaspeților so- 
rietici. K- E- Voroșdov. F. R. 
Kozlov și E. A. Furțeva. care sa 
aFâ la Calcutta.

In numele locuitorilor orașului 
solii Uniunii Sovietice au fost sa
lutați de primarul Cakutte:. dl. 
Baoerdji. La miting a rostit □ 
amplă cuvlntare F. R. Koriov. 
prim-vicepreședîn'.e al Co-Tsili 
de Miniștri al UJIS3.

ini

CALCUTTA 2 (Agerpres). — 
TASS trazsahe: la «ara zfls 
de I februar* K- \-rușLov. 
F. Kozlov și E- Furiera as r-r- 
tit Teatrul pmtrj copii An 
Calcutta și aii luat parte la 
spectacolul „Cintecul ladie;- ofe
rit in âr.stea oaspeților sovietic.

Seara guvernatorul statului 
Bengalul de vest, d-na Naidu. 
a oferit un dineu în dnstea to
varășilor K- Voroșilov, F. Kozlov 
și E. Furțeva. La dineu au ros
tit cuvintări doamna Naidu și 
E- Furțeva.

ROMA 2 (Agerpres). — La cel 
de-al IX-lea Congres al Partidu
lui Comunist Italian continua 
discuțiile pe marginea raportului 
prezentat de P. Togliatti, secre
tar general al C-C. al partidului, 
„Pentru reînnoirea democratică 
a societății italiene, pentru îna
intarea spre socialism**.

Luigi Loogo, secretar general 
adjunct al C.C. al Partidului Co
munist Italian, a rostit o amplă 
cu vi atare.

Trebuie sâ înțelegem, a spus 
el. că atît pe arena internațio
nală, cit și in interiorul țării 
mai există încă forțe importante 
care se ridică împotriva destin
derii Procesul de slăbire a în
cordării nu se va petrece de la 
sine.

Destinderea deschide noi po
sibilități mari înaintării spre de
mocrație și. pentru ca ea să se 
realizeze, a subliniat vorbitorul, 
toate forțele păcii și progresului 
trebuie să acționeze în comun. 
Numai inițiativa și acțiunile con
crete ale maselor largi populare, 
a declarat Luigi Longo, pot

Cuvîntarea lui
ROMA 2 (.Agerpres). — TASS 

tra ismite: Luind cuvîntul în ca
drul celui de-ai IX-lea Congres 
al Partidului Comunist Italian, 
M. A- Suslov, conducătorul dele
gației P-C-U-S-, a salutat pe de
legații la congres și în persoana 
lor pe comuniști, clasa munci
toare și pe toți oamenii miincii 
dm Italia. M. A. Suslov a de
clarat că intr-o perioadă isto
rică scurtă Partidul Comunist 
Italian a știut să devină un par
tid cu adevărat de masă, care 
reunește sub steagul său pături 
largi ale poporului dornic de 
pace, democrație și progres so
cial. Pentru unitatea clasei mun
ci: are are o mare însemnătate 
experiența luptei Partidului Co
munist Italian, a continuat M. A. 
Suslov. Colaborarea de inulți ani 
dintre comuniștii italieni și socia
liștii italieni a jucat un rol po
zitiv pentru cauza clasei munci
toare, a tuturor oamenilor mun
cii din Italia.

AL A. Suslov a vorbit In con
tinuare despre activitatea desfă
șurată de poporul sovietic în ve
derea construirii comunismului 
in Uniunea Sovietică și despre 
măsurile adoptate de P.C.U.S. 
și de guvernul sovietic în scopul 
menținerii și întăririi păcii in în
treaga lume.

Inspiratorul șî organizatorul 
întregii vieți sociale multilate
rale constructive, a continuat 
AL A Suslov, este partidul nos
tru- P.GU-S. consideră că mi- 
s’ i '-ea sa istorică este de a con
strui în U.R-S-S. încă în timpul

Adunarea de Ia Atena și Pireu
consacrată transformării

Balcanilor intr-o zonă a păcii
ATE\A 2 (Agerpres). — O 

puna pabbcâ An Grec a se pro- 
n jnța peziu elaborarea țâri
lor bakanBCe» pentru rezolvarea 
prooieroekr re-egte=«ma:e din
tre eie pe citea tratatrieicr, 
pentru •j'zzsxraarea BjLcarf'.x 
in zonă a padi — sob aceasU

Dupâ lichidarea rebeliunii 
ultracolcnialiste din Algeria

ALGER 2 <'Agerpres). — in- 
tr-e reiatere Alger, agenția
Erxsce Presse subllssiasâ norma- 
lizeree situefiei ia ecest ora< 
a'apâ isciudere» rebehumii puse 
le cele de cercurile slincslotiu- 
liste. ^Treptat — scrie corespon
dentul egeațzei — de toate
zilele in reia cursul U Alger. 
După zilele de neliniște pe care 
le-a trăit, populația se reîntoarce 
la ocupațiile sale. Elerii se în
torc la cursuri, instituțiile își 
reîncep activitatea, uzinele ou 
început lucrul, autobusele circu
li, cafenelele, restaurantele își 
redeschid porțile"*.

In centrul orașului, în perime
trul ocupat limp de o săplâmină 
de baricadele ridicate de rebeli, 
unitățile militare desăvîrșesc de-

sala Intîlnirii
și catolici, comuniști și socia
liști. Aplaudau - iar aplauzele 
Io' erau o expresie a apre
cierii față de nobila 
pentru pace a 
vietic.

eseori s-a 
noașterea 
este o punte spre prie- 

Adevărul acestor cu- 
il verificăm neîncetat 

Intîlnirii. Duminică

luptă 
statului so-

D'
tenie, 
vinte 
in zilele 
către prinz au avut loc in- 
tîlniri intre delegații - ro- 
nrunii cu iugoslavii, bulgarii cu 
grecii, cibanezii cu italie
ni». S-a cintat, s-a dansat, 
s-a discutat. O temă a do
minat discuțiile : ce putem 
face noi tinerii spre a contri
bui la lupta pentru pace a 
popoarelor noastre ? Despre 
aceasta i-cm cerut părerea 
doamnei Else A. Hadj:a*ghy- 
ris, președinta Ligir „Priete
nilor Palidului Liberal" din 
Grecia consilier municipal, 
proprietar al unui ziar din 
Atena.

spus CO Cu- 
reciprocă

- Găsesc câ întîlnirea pe 
care o găzduiește Bucu- 
reștiul are o importanță deo
sebită - a subliniat Elsa A. 
Hadjiarghyris. Cu deosebită 
plăcere am salutat această 
inițiativă a tineretului romin. 
Cu toții dorim cit mai multe 
întîlniri ale tineretului. Acest 
Forum balcano-adriatic al 
generației tinere are o mare 
valoare și pentru noi grecii. 
Năzuim ca străduințe’e no
bile ce se depun în această 
direcție să fie pe deplin va
lorificate. Pentru aceasta e 
nevoie să demonstrăm prac
tic bunăvoința și dorința 
noastră de înțelegere, înlătu- 
rind orice fel de dificultăți. 
Ca grecoaică mă bucur ca 
această manifesta-e are loc 
in Romînia, țara de care po
porul meu este legat prin 
puternice simțăminte de prie
tenie. Să ne intilnim cit mai 
des și prietenia noastră se 
va consolida neîncetat

montarea intăriturilor construite 
de rebeli și stringerea armelor și 
munițiilor aduse aici de aceștia.

*
PARIS 2 (.Agerpres).— Marți 

dupâ-ami&ă s-a deschis Ia Paris 
sesiunea extraordinară a Parla
mentului convocată pentru a dis- 
cuta cererea guvernului de a i 
se acorda împuterniciri speciale 
pină la I aprilie 1961.

Chaban Delmas, președintele 
Camere: Deputaților, a prezentat 
propunerea guvernului. A luat 
apoi cuvîntul primul ministru, 
Michel Debre, care a trecut în 
revistă desfășurarea rebeliunii 
colonialiștilor din Algeria. El a 
arătat că săptâmma trecută unii 
francezi s-au ridicat împotriva 
statului, iar Franța s-a putut 
teme de izbucnirea unui război 
civil. Justiția a fost sezisată pen- 
tru a cerceta cauzele rebeliunii, 
pentru a descoperi mobilurile și 
complicitățile acestei „grele lo
vituri date Franței".

Debre a arătat că guvernul 
francez își va continua politica 
de așa-zisă „pacificare totală" în 
Algeria. In același timp însâw el 
a subliniat- că libera alegere de 
către algerieni a viitorului lor, 
politica autodeterminării definite 
de generalul de Gaulle la 16 sep
tembrie 1959, constituie singura 
cale pentru rezolvarea situației 
din Algeria. Debre a afirmat că 
guvernul, cere împuterniciri spe
ciale pentru aplicarea acestei 
politici.

După cuvîntarea lui Debre au 
început discuțiile pe marginea 
cererii guvernului.

Tot marți după-amiază Sena
tul a ținut o scurtă ședință în 
cadrul căreia Louis Jaqninot, 
ministru de stat, a jeerut Senatu
lui să examineze cererea gu
vernului de a i se acorda împu 
terniciri speciale.

★
PARIS 2 (Agerpres). — A- 

ge iția France Presse anunță că 
poliția franceză a anchetat marți 
o serie de persoana asupra că

rora s-au găsit documente dove
dind că intenționau sâ creeze 
in Franța o organizație ilegală 
în scopul instaurării unui ..gu
vern de salvare publică- de e- 
sență fascistă. Acest grup fă
cea de asemenea comerț clan
destin de arme. Potrivit agen
ției France Presse, toate aceste 
persoane au fost puse în cursul 
zilei in libertate. Ieri a fost de 
aseme.rea pus in libertate ge
neralul Ghassin, conducătorul 
„Mișcării populare din 13 mai- 
interogat de poliție la 1 februa
rie, și a cărui legătură cu com
plotul antiguvernamental este 
binecunoscută. După cum subli
niază France Presse, conducăto
rul acestui grup este directorul 
unei întreprinderi textile din 
nordul Franței, Philippe de 
Massey, care a dispărut și pe 
care poliția îl cauta. ~ 
complotiști se află 
ai regimului de la 
ționari și fasciști 
feri superiori.

Tot marți agenția 
sse anunța ca au fost arestați 
la Paris in momentul cind co
borau din avionul care ii adu
cea din Alger, deputății de ex
tremă dreaptă Biaggi și Kaua. 
Ambii au jucat un rol activ în 
rebeliunea ultracolonialistă 
la Alger.

Rebeliunea d!n Algeria 
sfîrșit, scrie ziarul „Les Echos 
dar aceasta „n-a vindecat boala. 
Boala aceasta este în primul 
rind însuși războiul din Alge
ria-.

„Vinovății trebuie să fie pe
depsiți, scrie ziarul „Figaro", dar 
ar fi intolerabil să nu se țină 
seama și de acei care i-au in
spirat". Ziarul arată că există 
„un complot bine organizat- îm
potriva republicii.

Ziarul „Combat- subliniază de 
asemenea că prin capitularea 
rebelilor „nu se rezolvă nici pro
blema algerianâ. nici problema 
relațiilor dintre putere și arma
tă-.

Yazixi s-a desfășurat adunarea 
r.prezentanților opiniei publice 
d n Atena și Pireu, organizată 
«a I îebruar.e de ..Mișcarea pen* 
tru colaborarea balcanica".

Fostul «msxm al Afacerilor 
Externe al Grece:. Argnuopou- 
los» care a i-»at cuvinlui ia a- 
Lnrt, a sublimat ca propune
rile țarilor socialiste Și. ta spe- 
cal, propunerile guvernului ro
ca n cu privire la convocarea 
conferinței țărilor balcanice pen
tru rezolvarea problemelor liti
gioase și crearea zone: denuclea- 
rizate in Balcani au găsit uii 
larg răsunet in Grecia pentru că 
ele înseamnă „colaborare la toate 
nivelurile și neamestec in tre
burile interne ale (arilor veci
ne**. Criticînd respingerea aces
tor propuneri de către 
grec, Arghiropoulos a 
că o astiel de 
neazâ r_._,L„ _____
garia, iznleazâ Grecia 
câni-. E| a arătat că 
bazelor pentru rachete 
toriul Greciei implică primejdia 
atragerii Balcanilor în război. 
Este necesar, a subliniat Arghi
ropoulos, ca guvernul grec sâ 
reglementeze relațiile cu Bulga
ria și Albania pe calea tratati
velor.

guvernul 
subliniat

ist lei de poziție „îngreu- 
relațiile Greciei cu Bul- 

în Bal- 
crearea 

pe teri-

schimba raportul de forțe în țară 
și pot deschide calea spre crea
rea unei noi majorități.

In încheiere Luigi Longo a a- 
pelat la toți comuniștii să se 
pronunțe hotărît pentru crearea 
unei puternice alianțe a forțelor 
democratice care să scoată po
porul italian pe drumul constru
irii socialismului.

Luînd cuvîntul, Renzo Trivelli, 
secretarul general al ~ 
Tineretului Comunist 
vorbit despre situația 
grea a tineretului din 
pitalistă.

Mauro Scoccimarro, 
tele Comisiei centrale de control 
a P C. Italian, a relevat însem
nătatea succeselor economice ale 
Uniunii Sovietice și a realizărilor 
ei remarcabile în domeniul știin
ței și tehnicii, care au modificat 
raportul de forțe din lume în 
favoarea forțelor păcii.

Congresul a fost salutat de Liu 
Cian-cijen, conducătorul delega
ției Partidului Comunist Chinez, 
și de Raymond Guyot, membru- - a]

Federației 
Italian, a 
economică 
Italia ca-

președin-

al Biroului Politic al C.C. 
Partidului Comunist Francez.

M. A. Suslov
actualei generații faza superioară 
a societății comuniste.

AL A. Suslov a comunicat că 
numai în anul 1959 in rîndurile 
P.C.U.S. au intrat 579.000 de 
persoane. In prezent, P.C.U.S. 
numără 8.708.000 de membri.

AL A. Suslov a vorbit despre 
însemnătatea crescîndă pe care o 
au în activitatea P.C.U.S. pro
blemele teoretice ale construcției 
comuniste. Coexistența pașnică 
dintre statele socialiste și capi
taliste nu înseamnă slăbirea 
luptei ideologiei socialiste împo
triva ideologiei burgheze. Pe 
primul plan, a sublimat AL A. 
Suslov, se pun problemele luptei 
ideologice.

Trecînd la problemele situa
ției internaționale, AL A. Suslov 
a declarat: Epoca noastră este 
epoca victoriei socialismului pe 
pian mondial. Crește și se întă
rește sistemul mondial al socia
lismului. In urma loviturilor pu
ternicei lupte de eliberare na
țională sub privirile noastre se 
prăbușește sistemul colonial. Ra
portul de forțe pe arena interna
țională s-a modificat radical în 
favoarea socialismului. Socialis
mul a devenit de neînvins.

Problema cea mai importantă 
și cea mai urgentă a contempo
raneității, care preocupă sute de 
milioane de oameni simpli de 
pe globul pâmîntesc, este pro
blema preîntâmpinării războiu
lui, a instaurării unei păci trai
nice, durabile pe pămînt. înde
plinirea acestei sarcini depinde 
într-o măsura uriașă de soluțio
narea problemei dezarmării ge
nerale și totale.

Principalul pericol potențial 
pentru cauza păcii in Europa, a 
subliniat AL A. Suslov, pornește 
ca și pină io prezent de la mi
litarismul vest-german care re
naște. Pentru întărirea păcii in 
Europa ar avea o importanță 
primordială încheierea cit mai 
grabnica a tratatului de pace cu 
Germania, care ar lichida rămă
șițele celui de-al doilea război 
mondial și ar intri na pe revan
șarzii germani.

La însănătoșirea situației in
ternaționale și la dezvoltarea po
litici: de coexistența pașnica ar 
putea contribui îmbunătățirea 
relațiilor italo-sovietice.

Subliniind progresul semnalat 
în evoluția relațiilor dintre 
L'.R-S.S- și Italia, AL A. Suslov 
a spus câ posibilitățile de extin
dere a relațiilor multilaterale 
dintre U.R.S.S. și Italia nu sînt 
nici pe departe epuizate.

El și-a exprimat speranța că 
apropiata vizită a președintelui 
Republicii Italiei, dl. Gronchi, in 
Uniunea Sovietică va sluji la îm
bunătățirea continuă a relațiilor 
reciproce dintre Italia și 
U.R.S.S., spre binele popoarelor 
celor două țâri, spre binele cau
zei păcii în întreaga lume.

Congresul Partidului Comunist 
Italian — unul dintre cele mai 
mari partide comuniste din lume, 
a spus AL .A Suslov, are o mare 
însemnătate nu numai internă d 
și internațională. Comuniștii so
vietici urează din toată inima 
comuniștilor italieni tot succesul 
în acb’vilatea nobilă pentru bi
nele și fericirea poporului ita-

„Komsomolsk 
publică in numă 
2 februarie o in

Ziarul 
Pravda" 
său din 
resantă convorbire cu pre 
dintele firmei comerciale 
mericane „Andrea Mot 
Incorporated", Robert Cas 
care a semnat de curînd 
acord privind vînzarea 
S.U.A. a 10.000 automol 
„Moskvici—407“. Public
mai jos fragmente din 
ceasta convorbire.

producție 
importe

o între 
utilată 

tehnică

în curînd autoturismul 
vietic „Moskvici“ va apare 
șoselele Americii. Despre ac 
s-a aflat după ce între preș 
tele firmei comerciale „Ar 
Motors Incorporated", Ri 
Castle, și președintele Un 
de come# exterior, ..Av 
port", P. A. Gritcin a fost 
nat primul acord pe terme 
doi ani din istoria relațiiloi 
merciale sovieto-americane 
privire la vînzarea în Si 
Unite a 10.000 de autom 
„Moskvici-407“, împreună 
piesele de schimb. în a< 
timp a fost semnat contr 
privitor Ia furnizarea încă 
cursul acestui an a 5.000 dr 
tomobile „Moskvici".

— Aceasta amintește de 
nerea fundamentului unei 
diri mari — a declarat î 
convorbire avută cu cores 
dentul ziarului „Komsomol 
Pravda" președintele fi 
„Andrea Aîotors Incorpori 
Robert Castle, un om tineri 
față serioasă și cu privire > 
lăros de poznașă.

Domnul Castle a vizitat 
curînd uzina de autoturisme 
Moscova, a cărei 
tenționează s-o 
S.U.A.

— Aceasta este 
dere minunată, 
cea mai modernă
spune el. — Sînt convins c 
zina are o capacitate atît 
mare incit ar putea produce 
multe mașini decît aș ] 
vinde eu vreodată. în rapo: 
standardele americane, uzin; 
o producție excelentă ; am 
mult impresionat de desăvîi 
procesului tehnologic, precu 
de controlul asupra cal 
producției.

în ultimii cîțiva ani aut 
bilele „Moskvici“ se bucur 
o cerere din ce în ce mai 
în străinătate. După cui 
relatat președintele Ur 
„Avțoexport", Piotr Alexai 
viei Gritcin, ele sînt expc 
în prezent în peste 30 de 
Autoturismele ușoare și r 
cu marca uzinei din Mo 
pot fi întîlnite pe șoselele 
landei și Irakului, Austrie 
Chinei, Suediei, Norvegiei, 
ciei și ale multor altor țăr

Aueastă mașină econc 
simplă în exploatare, și i< 
este apreciată de conduci 
de automobile. Ea a prin 
înaltă apreciere și la exp< 
de automobile ce are loc în 
zent în orașul american A 
(statul Florida).

Micul automobil „Mosk 
va scurta distanța dintre . 
rica și Uniunea Sovietică, 
principalul lucru — zîm 
domnul Castle — este că va 
tiga nu numai firma mea s 
voastră. Profiturile de pe 
acestui acord, vor fi aduna 
contul întăririi păcii și reia 
de bună vecinătate între 
noastre.

MOSCOVA. — La Inst 
unificat de cercetări nucleai 
La Dubna se construiește s 
unei filiale a Universități 
Moscova. Sute de studenț 
ultimii ani ai Facultății de 
vor putea îmbina învățătur 
lucrări la instalațiile de cerc 
ale Institutului

NEW YORK. - După cu 
nunțâ agenția Reuter, la 
bruarie grupul țărilor afro, 
lice de la O.N.U. a adopta] 
tu! unei scrisori de protest î 
triva proiectatelor experient 
deare ale Franței în Saharc

DJAKARTA (Agerpres). 
In cursul ședinței din 

bruarie a tribunalului milita 
Djakarta, procurorul a 
condamnarea la moarte a 
torului american Allan 
wrence Pope, care a lupt? 
rîndurile rebelilor indone 
împotriva guvernului.

Printre 
colaboratori 

Vichy, reac- 
notorii, ofi-

France Pre-

Astăzi se împlinesc 10 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice intre R. P. Romînâ șî R. D 
Vietnam. In fotografia noastră : vedere parțială a primei uzine de construcții mecanice de li 

Hanoi. Uzina produce strunguri, mașini de frezat și alte mașini-unelte.
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