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In 
întîmpinarea 

„Zilei 
ceferiștilor44

Locuințe noi 
pentru feroviari

Condițiile de muncă și viață 
mereu mai bune de care se 
bucură astăzi ceferiștii se o- 
glindesc și în numărul mare 
de locuințe ridicate în ultimii 
ani prin grija partidului și gu
vernului. Centre feroviare cum 
sint București, lași, Orașul 
Stalin, Timișoara, Cluj, Paș
cani, Simeria și altele au fost 
îmbogățite în anii puterii popu-’ 
la e cu numeroase locuințe 
pentru ceferiști. Astfel din fon
dul centralizat s-au construit 
pentru feroviari peste 2.440 de 
apa rta mente.

In afară de acestea, cefe
riștii au mai primit in folosin
ță în anii puterii populare, a- 
proape 2.000 de apartamente 
construite p'in credite acordate 
de stat, precum și numeroase 
alte locuințe realizate din bu
getele sfaturilor populare și din 
fondurile unităților feroviare.

(Agerpres)

Economii 
de combustibil

Mecanicii și fochiștii de la 
depoul de locomotive Timișoara 
intîmpină sărbătoarea lor — 
Ziua ceferiștilor — cu rezultate 
deosebite in muncă. In luna tre
cută ei au depășit planul de 
transport realizînd totodată o 
economie de combustibili cu 
care se pot remorca pe distanța 
Timișoara—Arad 36 trenuri de 
marfă de cite 1.000 tone. Ca 
urmare a remorcării de trenuri 
cu tonaje sporite, s-a ajuns ca 
la fiecare 44 trenuri transportate 
de locomotivele depoului să se 
încarce în plus un volum de 
mărfuri pentru care ar mai fi 
fost necesar încă un tren.

O experiență bună în condu
cerea trenurilor au cîștigat tine
rii mecanici Mircea Negru și 
Cri gore Bădescu. Primul remor
chează cu locomotiva sa trenuri 
accelerate, iar al doilea trenuri 
de marfă. Pentru a obține noi 
realizări, într-una din zilele 
trecute, într-o consfătuire de 
producție, cei doi mecanici au 
chemat la întrecere toate echipe
le de locomotive din depoul Ti
mișoara care lucrează la locomo
tive de același tip cu al lor,

(Agerpres)

Au terminat lucrările 
de reparare 

a tractoarelor 
și mașinilor agricole

Mecanizatorii din S.M.T.-urile 
regiunii București au terminat 
lucrările de reparare a tractoa
relor și mașinilor agricole care 
vor fi folosite în campania a- 
gricotă de primăvară.

Paralel cu pregătirea mași
nilor agricole, S.M.T.-urile au 
încheiat contracte pentru aproa
pe 60 la sută din planul de 
lucrări ce îl au de efectuat în 
acest an. In prezent mecaniza
torii din S.M.T.-urile regiunii 
continuă repararea mașinilor a- 
gricole care vor fi utilizate în 
campania de vară. Concomitent, 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale, mecanizatorii frec
ventează învătămîntul agrozoo
tehnic de masă.

(Agerpres)

Tinărul Ion Niculescu din sec
ția sculărie generală a Uzinelor 
„23 August", este cunoscut ca 
unul din tinerii strungari frun

tași în muncă.
Foto; 3. NICULESCU

La postul utemist de control al secției mecanic-șef de la fabrica de piese de sci—b CF.R. 
Galați, a fost schimbată gazeta. Foto : P. POPESCU

Blocul tineretului
Tineri ploeșfeni răspund inițiativei constructorilor de la Onești, 
angajîndu-se ca pînă în luna noiembrie să economisească bani 
pentru construirea unui .bloc al tineretului" cu 24 apartamente

Nu departe de Ploești, în a- 
propierea rafinăriei nr. 7 Brazi, 
s-a deschis de curînd un com
plex de șantiere de construcții. 
La acest complex lucrează sute 
și sute de constructori, în marea 
lor majoritate tineri.

Vestea că tineretul de la com
plexul de șantiere Onești și-a 
propus construcția unui bloc de 
locuințe cu 24 de apartamente 
din sumele realizate prin munca 
patriotică, a găsit la acești tineri 
un puternic ecou. Organizația 
U.T.M. sub conducerea organi
zației de partid, a trecut la mo
bilizarea tineretului pentru apli
carea acțiunii tinerilor de la 
Onești. Membrii comitetului 
U.T.M. de la șantierul construc
ții și montaje — secretar Cornel 
Georgescu — ca și cei al comi
tetului U.T.M. de la centrala de 
termoficare — secretar Constan
tin Oană — au discutat cu 
membrii birourilor organizațiilor 
de bază U.T.M., cu responsabilii 
brigăzilor utemiste de muncă pa
triotică, ai brigăzilor de produc
ție și posturilor utemiste de con
trol, despre posibilitățile pe care 
le au tinerii din cadrul șantiere
lor de a realiza prin munca pa
triotică economii. S-au organizat . 
apoi adunări deschise cu tinerii, 
la care au fost invitați conducă
torii de șantiere. S-a studiat, a- 
mănunțit ce anume lucrări pot fi 
realizate prin acțiunile patriotice 
ale tineretului în decursul aces
tui an și modalitatea de ținere 
a evidenței contabile valorice a 
economiilor ce vor rezulta. In 
adunările deschise cu tinerii s-a 
scos la iveală faptul că la fie
care loc de muncă de pe șantie
rele de la Brazi sînt mari posi
bilități, care, folosite, pot aduce 
economii însemnate. Executarea 
de către brigăzile de muncă pa
triotică a unor lucrări în cadrul 
șantierelor va aduce economii 
mari. De pildă tinerii construc
tori din cadrul șantierului nr. 1 
s-au angajat să realizeze prin ac
țiuni patriotice economii de 
peste 130.000 lei.

Utemiștii și tinerii din secto-

rul de construcții și montaj re
zervoare s-au angajat să reali
zeze economii de 40.000 lei, iar 
utemiștii șantierului nr. 3, efec- 
tuînd muncă voluntară la lucră
rile viitoarei rampe de produse 
albe și negre, precum și la mon
tarea unor conducte magistrale, 
s-au angajat la rîndul lor să adu
că economii de peste 70.000 lei.

Tot atît de importante sînt și 
angajamentele tinerilor de pe 
șantierul centralei de termofi
care. Ei au analizat toate posi
bilitățile pe care le au ca prin 
muncă voluntară efectuată la di
ferite lucrări de construcții și 
instalații să realizeze economii 
în lei. Angajamentul lor este de 
a realiza peste 300.000 lei eco
nomii.

In adunarea deschisă pe întreg 
complexul de șantiere care s-a 
ținut zilele trecute, comitetele 
U.T.M. și conducerile șantierelor, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, au centralizat valoarea 
tuturor lucrărilor ce și le-au 
propus să le realizeze utemiștii 
prin munca patriotică. Din 
dezbaterile care au avut loc în 
această adunare, cu prilejul că
rora s-au încheiat și minutele 
între conducerile întreprinderi
lor de construcții, care benefi
ciază de munca patriotică și co
mitetele U.T.M. care vor asigura 
forțele necesare, a reieșit că în 
decurs de 10 luni aplicînd ini
țiativa tinerilor de la Onești, ti
nerii constructori 
plexul șantierelor — Brazi, vor 
realiza prin muncă patriotică 
economii de circa 900.000 lei — 
sumă din care s-a stabilit să se 
construiască un bloc de locuințe. 
Totodată la această adunare con
ducerile șantierelor au reparti
zat brigăzilor utemiste de muncă 

• patriotică un complex de lucrări 
pe care să-l realizeze anul acesta 
prin muncă voluntară, respectînd 
toate normativele în vigoare. O 
atenție deosebită au acordat-o 
conducerile șantierelor contabili
zării valorilor ce vor rezulta din 
acțiunile de muncă patriotică. 
Treptat, pe bază de documente,

sumele vor fi vărsate sfatului 
popular raional Ploești în contul 
blocului tineretului.

Adunarea a demonstrat că ti
nerii șantierelor de construcții de 
la Brazi șînț hotărîți să. depună 
toate eforturile ca pînă la sfîr- 
șitul acestui an, cu sumele ce se 
vor realiza prin muncă patrio
tică, să se realizeze construirea 
unui bloc cu 24 de apartamente. 
Dornici să contribuie cît mai 
mult la această construcție, ti
nerii brigadieri s-au angajat ca 
toate lucrările necalificate la a- 
cest bloc să fie executate tot de ei.

N. PU1U
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Ploești

de pe com-

Concurs „Drumeții veseli*
interesant concurs „Drumeții ve. 
seli“ Intre elevii claselor a XI-a 
de la Școala medie „Simion 
Bărnuțiu** și cei de la Școala 
medie „Ady Endre* din locali
tate. Tema concursului a fost 
filmul: „Pagini de vitejie**.

Concurenții ambelor școli au 
dat răspunsuri foarte bune la. în
trebările profesorilor *'—: 
tori Viorica Oțelea și Tatar 
Gheza.

Cele mai 
puncte le-au obți 
nut clasele a Xl-c 
umanistică de la 
școlile medii „Si
mion Bărnuțiu* ș 
„Ady Entire*.

Zilele trecute, Comitetul ra
ional U.T.M. Zalău, în co
laborare cu secțiunea de 

Invățămînt și cultură a Sfatu
lui popular al orașului Za
lău, au organizat în loca
lul Casei raionale de cultură un

Tinerii în acțiunea 
de irigare

Tinînd seama de importanța 
deosebită a irigării cul
turilor» pentru obținerea 

de recolte bogate, colectiviștii 
din comuna Gâlbiori, raionul 
Hirșova, la propunerea organi
zației de partid ți a consiliului 
de conducere al gospodăriei, au 
hotârit ca in cursul anului 
1960 si facă irigații pe o su
prafață de 10 ha. porumb.

Pe șantier lucrează ți o echipa 
de tineret condusă de utemistul 
Vasile Damian. Prin muncă pa
triotici tinerii au efectuat o 
parte din lucrările de amena
jare a lacului de acumulare ți 
a canalelor de irigație. Printre 
cei care s-au evidențiat in mun
că se numără uiemtsta Maria 
Ceapă, Frusina Simionescu Doru 
Coadă, Ion Stareț.

MOCANII ROMULUS

examina-

multe

Un nou sat

De curînd, în comuna Mo- 
zăceni, raionul Potcoava, 
regiunea Pitești, s-a a- 

prins pentru prima oară becul 
elect ic în casele colectiviștilor, 
ale întovărășiților și ale țărani
lor individuali. In seara aceea, 
în comună a fost o adevărată 
sărbătoare.

Lucrările de electrificare au 
fost executate într-un timp 
scurt Tinerii din comună, mobi-

Crește 
numărul inoiatorilor 
din industria chimică
Concursurile de inovații ini

tiate în ultimii ani de Ministe
rul Industriei Petrolului și Chi
miei atreg in acțiunea de pro
movare a progresului tehnic un 
număr tot mai mare de munci
tori, ingineri și tehnicieni. Anul 
trecut, ,de pildă, numărul ino
vatorilor din industria chimică 
și petroliferă a depășit 9.000, 
ceea ce reprezintă o creștere 
simțitoare fată de anul prece
dent. Numărul muncitorilor ino
vatori. de pildă, a sporit față de 
anul 1958 cu aproape 700. Au 
fost aplicate în producție peste 
4.600 de inovații care aduc eco
nomii antecalculate în valoare 
de peste 135.000.000 lei. Autorii 
acestor inovații au primit drept 
recompense peste 2.260.000 lei.

Tn prima lună a acestui an la 
cabinetele tehnice din întreprin
derile chimice și petrolifere nu
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni au prezentat noi pro
puneri de inovații din care mul
te axate în mod deosebit pe te
ma sporirii productivității mun
cii și reducerii consumurilor 
specifice de materii prime, auxi
liare și combustibiT. La cabine-» 
tul tehni-c al Combinatului chi
mic din Făgăraș, de pildă, nu
mărul propunerilor de inovații 
prezentate în luna ianuarie s-a 
dublat fată de aceeași perioadă 
a anului trecut

La stațiunea expe
rimentală hortiviti- 
cdâ din Fălticeni, 
funcționează o 
școală profesională 
care pregătește 
muncitori calificați 
pentru GAS.-uri. 
Tot aici funcțio
nează și o școală 
de maiștri și un 
curs de califica
re pentru președinți 
și brigadieri din 
GAC-uri. In foto
grafie: La sera sta
țiunii, elevii anului 
ill ci școlii profe
sionale ascultă cu 
atenție explicațiile 
profesorului M. To

ma.

Foto: AGERPRES

i

Citifi

;(Agerpres)’

Brigada științifică în mijlocul 
muncitori
activității acestor brigăzi stimu- 
lindu-i totodată să-și formuleze 
întrebări asupra cărora să dis
cute la adunare.

La ora indicată sala căminului 
cultural, frumos pavoazată, era 
arhiplină. Cu greu mai găseai un 
loc liber. După ce au fost pre- 
zentați sătenilor membrii bri
găzii științifice, ei au vorbit ță
ranilor muncitori despre princi
palele evenimente interne și in
ternaționale, despre realizările 
Înfăptuite in țara noastră în anii 
regimului democrat-popular. O 
atenție deosebită a fost acor
dată întrebărilor puse in legătură 
cu munca în gospodăria colec- 
tivă, despre avantajele aduse ti
nerilor muncitori de către gos
podăria colectivă. Acestei pro
bleme 1 s-a acordat o deosebită 
atenție, deoarece în aceste zile 
urmează ca in comună să ia naș
tere o gospodărie agricolă colec
tivă. Intilturea brigăzii științi
fice cu țăranii munoitori a fost 
urmată de un bogat program ar
tistic.

țăranilor

Vestea că „Dumineca vii
toare în sala căminului 
cultural din comuna Cli

nic, raionul Tg-Jiu, regiunea 
Craiova, va avea loc o întîlnire a 
țăranilor muncitori cu membri ai 
brigăzii științifice din orașul 
Tg. Jiu" — așa cum, anunța un 
afiș aflat la intrarea în căminul 
cultural — s-a răspîndit în întrea- 

ga comună. Comi- 
totul executiv al 
Sfatului popular și 
comitetul U.T.M. au 
luat din timp mă- 
șurile necesare, lă- 
murind țăranii mun. 
ci tori despre scopul

electrificat
lizați de organizația de baza 
U.T.M., au prestat peste 1.500 
ore muncă voluntară executind 
multe din muncile necalificate : 
căratul, fasonatul și plantarea 
stîlpilor, săparea gropflor etc.

Tine-ii Chivu Florea, Marin 
Miu, Linca Alexandru, și mulți 
alții s-au situat în fruntea a- 
cestei acțiuni.

N1CU BALAȘA BR1NZAN ARISTICA
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Nici o clipă să nu 
treacă în zadar

Pregătirea fizică in cer liber a boxerilor pentru Jocurile olimpice de la Roma. 
Foto ; AGERPRES

Să dezvoltăm inițiativa creatoare
De curînd, un grup de instruc

tori superiori de pionieri din 
Orașul Stalin a fost invitat la 
sediul comitetului orășenesc 
U.T.M. Se anunțase o consfătu
ire de lucru — o discuție, un 
schimb de experiență asupra unei 
chestiuni importante: folosirea 
inițiativei pionierești în organi
zarea unei activități interesante, 
atractive, adecvate specificului 
vîrstei copiilor.

De la început, instructorii de 
pionieri care au luat cuvîntul au 
arătat că viața unităților de 
pionieri este de neconceput fără 
spiritul de inițiativă al copiilor. 
Aceasta s-a verificat în practica 
activității unităților de pionieri 
pe care le îndrumă.

Principala sarcină a organiza
ției de pionieri este de a sprijini 
școala, dezvoltînd la elevi dorin
ța de a învăța cit mai mult, cu 
sîrguință, perseverent, profund, 
de a avea o conduită morală 
demnă de un pionier. Toate for
țele, toată priceperea trebuie 
orientate în aceste direcții. Aici 
trebuie folosite pe larg inițiati
vele copiilor.

Tovarășa profesoară Mariana 
Rășanu, instructoare superioară 
de pionieri la Școala elemen
tară nr. 12 a demonstrat efica
citatea folosirii inițiativei copii 
lor înșiși în stimularea interesu
lui la învățătură.

„Nu rare ori mă întrebam — 
spunea tov. Mariana Rășanu — 
ce să facem cu unii copii ca să 
învețe mai bine. Țineam adunări. 
Discutam cu cei care luau note 
proaste, îi aduceam în . fața co
lectivului, le făceam morală, al- 
cătuiam situații statistice asupra 
notelor bune și slabe. Rezumin- 
du-ne numai la aceste metode, 
eficiența nu era întotdeauna 
cea așteptata.

La clasele a VILa elevii mani
festă o mare dorință de a studia 
mai mult decît se predă la ore. 
Geografia, de exemplu, îi pasio
nează și nu le este suficient ce 
citesc în manual. Fantezia lor 
și-a spus cuvîntuJ Intr-o zi elevii 
clasei a Vil-a B mi-au propus 
sâ-i ajut să organizeze o adunare 
dar o adunare deosebită, sub 
formă de călătorie — de la Ora
șul Stalin la Cluj. Era concepu

tă foarte ingenios. Detașamen
tul trebuia împărțit pe grupe și 
fiecare grupă să studieze un 
oraș de pe această rută, să ci
tească diverse reviste, să discute 
cu părinți și cunoscuți care au 
fost în aceste orașe. Pe baza da
telor, o altă grupă de „literați* 
a făcut un montaj, o scenetă.

„orașul* său. Spectatorii, pionie
rii erau cu totul furați de acți
une. Zile în șir mi-au vorbit co-^ 
piii despre „călătoria* aceasta. 
Le-a plăcut, a fost ideea lor, au 
pregătit-o ei. N-au uitat nimic 
din ce s-a spus acolo. Adunarea 
a fost o admirabilă lecție de edu
cație patriotică: știau acum ceea

însemnări pe marginea consfătuirii 
organizate cu instructorii de pionieri 

din Orașul Stalin

Acțiunea se petrecea în tren, 
într-un compartiment Fiecare 
călător era locuitorul unui oraș 
și povestea tovarășilor de drum 
despre trecutul și prezentul ora
șului său. Pentru a putea fi mai 
convingători le arătau chiar foto
grafii. Intre stații o pionieră po
vestea, imaginlndu-și (desigur 
pe bază de studiu) frumusețea 
peisajului. In fiecare gară un 
călător își lua rămas bun de la 
tovarășii de drum și cobora în

ce este esențial, despre istoricul 
fiecărui oraș, despre dezvoltarea 
sa în anii regimului democrat 
popular, despre oameni și obice
iuri, despre pitorescul regiunii 
respective.

Pentru a-și însuși cunoștințele 
de geografie într-un mod atrac
tiv elevii clasei a VH-a C, care 
studiază geografia fizică, au ho- 
tarît sg organizeze concursuri. 
Și au organizat un concurs 
„Drumeții veșeli* pe teme din

Monumentele
Demostene Botez

Acum cîțiva ani am cutreie
rat Bulgaria. In munții Rila, in 
Rodopi, în Balcani, în Pîrîul Pia
nina, pe văi în sus, pe la tre
cători, simple obeliscuri cu o 
stea în vîrf, înseamnă zeci șî 
sute de locuri unde cu luptat 
și au căzut partizani. Ele ridică 
spre puritățile înalte ale ceru
lui, semnul drept al aducerii 
aminte. Flori proaspete, în
seamnă treceri pioase.

In satul Caloper, casa Iui 
Hristo Botev, poetul căzut pen
tru cauza libertății la 28 de ani, 
e muzeu. Muzeu este și casa 
Iui Vapțarov din satul Bansko. 
Muzee simple care reconstituie 
vieți de oameni săraci, cu mese 
scunde și scăunașe din cioată, 
cu trei piciorușe, in fața vetrei 
cu cuptor.

Pe cîmpul aurit de grîu copt 
al țarinei satului Grivița, mo
vile mari înseamnă morminte 
comune ale dorobanților -omîni 
și ale soldaților ruși, căzuți în 
războiul pentru independență.

In cripta de la Grivița și apoi 
în cea de la Plevna am văzut 
danteștele osuare ale celor că
zuți.

Pretutindeni acolo, de-a lun
gul șoselei, la răscruci, la mar
gini de vaduri, monumente, flori, 
morminte comune.

Am învățat atunci, mai bine 
decît din cea mai bună carte 
isto-ia războiului pentru inde-

a pionierilor
geografie. Primul concurs a avut 
tema „Carpații noștrii*. A fost o 
adevărată întrecere pentru ca fi
ecare 'să poată da răspunsuri 
bune.

Rezultatul? La geografie co
piii se pregătesc foarte bine. Și 
pentru că ideea organizării aces
tei acțiuni a pornit de la ei, mă 
gindesc acum să le sugerez, să 
găsească soluția pentru a dezvol
ta interesul în studiu la toate 
materiile. Inițiativa claselor a 
VII B și C trebuie să treacă pra
gul acestor clase, să fie genera
lizată și în celelalte aetașa- 
mente**.

Activitatea pionierească are 
aspecte multilaterale și fiecare 
acțiune, bine concepută și rea
lizată, poate veni în sprijinul 
activității școlare. Activitatea or
ganizată după orele de școală, 
de pildă, poate oferi copiilor o 
variație de preocupări pline de 
învățăminte. Și în acest sens 
unitatea și detașamentul de pio
nieri au un rol însemnat. Ori, 
tocmai aici, au arătat mulți ins
tructori, inițiativa și fantezia

pionierească își găsesc cîmpul cel 
mai propice de manifestare.

— „Școala noastră — spunea 
tovarășa Dominte Melania, ins
tructoare superioară de pionieri 
de la școala elementară nr.l 
se află într-un cartier mărginaș 
al orașului. Aveam multe dificul
tăți cu copiii; unii își pierdeau 
timpul pe străzi. Datoria noastră 
era deci de a-i atrage de pe stra
dă să-și petreacă timpul în ac
țiuni utile, în colectiv, pentru a-i 
deprinde cu o viață ordonată. 
Pentru aceasta însă ne-am gîn- 
dit să tatonăm terenul, să vedem 
ce preferințe au copiii, ce doresc 
să facă.

Inițiativele nu s-au lăsat mult 
așteptate. Un grup de pionieri 
fizicieni au propus să se orga
nizeze un cerc de radiofonie și 
s-au găsit numeroși amatori. Pe 
radiofoniști ai să-i găsești pînă 
seara tirziu la școală : fac apa
rate cu galene, au reparat un 
aparat de radio care era arun-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. 3-a)

pendență. M-am oprit mult, a- 
dîncit în mina pe marginea re
dutei de la Grivița.

De toate acestea mi-am adus 
aminte cînd am cunoscut iniția
tiva tinerilor de la Vladimiri, nu 
numai pentru îngrijirea monu
mentelor din țara noastă, dar 
și pentru buna cunoaștere a 
locurilor, a faptelor, a oamenilor 
în amintirea cărora au fost rit 
dicate acele monumente.

Mă'eață inițiativă I E în e- 
ceasta un semn al noii atitudini 
a tinerii generații, de prețuire a 
istoriei poporului, de recuno
ștință pentru «abnegația și jert
fele lui în multele lupte de eli
berare.

Tara noastră e bogată în 
monumente care merită și tre* 
buie să fie păstrate, îng-ijite și 
respectate. E adevărat că șl Ca
pitala și orașele de provincie 
erau pline cîndva de chipurile 
„zeilor* locali, vajnici biruitori 
în alegeri cu crime, rachiu șl 
bătăi. Dar ace’ea au sporit pie
trișul șoselelor, s-au topit, s-au 
reabilitat în chip de unelte șl 
mașini care in sfîrșit, să facă 
un bine și să fie de folos.

Dar în țara noastră n-au 
lipsit nici cumplite războaie de 
eliberare, duse de popsr, pentru 
a scăpa de jugul asupritorilor 
nici lupte revoluționare pentru 
eliberarea de sub exploatarea 
celor dinăuntru. Din Dorohoi 
pînă la Craiova, dealurile în
seamnă cu movile mari taina 
luptelor de odinioară. Din Paș
cani la București, jocurile de 
muncă mai păstrează încă în 
adînc sîngele muncitorilor asa
sinați de exploatatori și guver
nele lor.

Nimic nu trebu'e uitat. Mo
numentele de pe aceste locuri 
sint ca niște decorații de cinste 
pe pieptul voinic al țării noa
stre.

Un monument Istoric e un 
semn. Un semn de aducere a- 
minte. O deșteptare. Un strigăt 
eroic din trecut. Dar după ce el 
te-a trezit și te-a chemat, tre
buie să-l asculți, să înveți ce 
spune. Strigarea lui nu e zada- 
nică, nu e pentru a slobozi un 
sunet în pustiu, ci pentru a deș
tepta un sentiment adînc în 
suflete. Trebuie să-i asculți spu
sele, să-i afli istoria, să i-o în
țelegi, sâ te pătrunzi de ea.

îndemnul de la Vladimiri ca
pătă caracterul unei adinei pre
țuiri pentru luptele revoluționare 
duse de popor.

Noi îngrijim monumentele nu 
ca pe niște fetișuri mistice și 
tăinuite, ci ca pe niște inscrip
ții în piatră și bronz ale unor 
pagini care ne sint dragi, ale 
căror slove se trezesc în noi și 
sună adînc, de îndată ce le ve
dem îmbogățind sentimentul de

(Continuare în pag. 3-a)



Nici o clipă să nu treacă In zadar

ION MANEA
Secretarul organizației U.T.M. 
din secția sculerie-centralâ 
*- unul dintre elevii buni ai 
liceului seral de pe lîngâ 

uzina.

ION ȘEITAN
Dispecer coordonator în lec
ția oțelârie, sportiv pasionat, 
elev în clasa X-a a liceului 

seral

VICTOR BULUHOV
Lăcătuș în secția mecanic sef, 
se prâgâtește pentru exa

menul de maturitate

MARIN MICU
St'ungar în secția o« mon
tate, iși depășește planul in 
medie cu 12-15** ceea ce 
nu-l împiedica sâ desfășoare 

o activitate muHitate-c'ă.

ALEXANDRU GHERGHESCU
Modelor în secția modelăr'e 
și elev in cl, VIII-o a liceului 
seral. Pe primul trimestru are 
doa- o singura medie de 7, 

restul numai 8, 9 și 10.

Acestea sini faptele t sînt tt* 
nefi cate iși petrec timpul liber 
util, dar mai sînt — și din pă
cate iilcă destul de mtilți =*- 
care tiu știu ce sâ facă cu el, se 
rezumă la cîteva acțiuni ca dans 
și plimbare — nu greșite, dar 
dăunătoare atunci cind devin 
singura preocupare după muncă, 
pentru că înlocuiesc sfera acțiuni
lor cu adevărat valoroase, care 
pot să contribuie la dezvoltarea 
multilaterală a tinerilor.

Ce părere au despre această 
realitate organele U.T.M. din 
uzină ? Jn ancheta noastră am 
stat de vorbă și cu mulți secre
tari și membri ai birourilor 
U.T.M. de secție. Nici Tăsile 
Tiu. secretar al organizației 
U.T.M din secția forjă, nici 
Zamfir Băzvan, set retor la Sec
ția uzinaj, nici Lefter Baicu, se
cretar la secțiti oțelărie. n-au 
pulul să vorbească despre o 
preocupare permanentă a birou
rilor U.T.M față de organizarea 
timpului liber al tinerilor. Spo-

RAID-ANCHETĂ în rîndu.1 tinerilor de la Uzinele „Progresul"-Brăila 
în legătură cu preocupările pe care le au aceștia după orele de producție

Graficul orelor libere
Sunetul prelung al sirenei anunță încetarea lucrului. Pe poarta 

uzinei metalurgice „Progresul" din Brăila ies sute de muncitori 
- foarte mulți tineri - care se resfiră apoi pe toate arterele ora
șului. începe viața de după orele de producție a tinerilor munci
tori care se cere la fel de plină, de pasionantă ca cea pe
trecută în uzină, lingă strung ori freză, la mașina de rectificat, 
ori la masa de laborator, turnind oțelul, descifrind desenele teh
nice asamblînd complicatele mașini care au făcut cunoscută 
marca uzinei în țară și peste hotare. Și pentru cunoașterea aces
tei vieți începem ancheta noastră printre tineri : ce faceți după 
orele de producție, cum vă folosiți timpul liber pentru îmbogăți
rea vieții și sufletului vostru, cum vă organizați odihna, distrac
ția ?

... Ștergîndu-șî, cu gestul atît 
de obișnuit, mîinile de ghemo- 
tocul de cînepă, tînărul munci
tor Aurelian Sîrbu a meditat cî
teva minute înainte de a răs
punde. Acest răgaz i-a fost ne
cesar nu pentru a-și răscoli 
memoria în căutarea cîtorva ac
tivități întîm plătoa re, ci pentru 
a putea prezenta — la fel de 
metodic și organizat cum mun
cește — viața-i bogată din u- 
zină și din afara ei. Muncește 
în sectorul mecanic-șef, într-una 
din echipe și — datorită speci
ficului sectorului - se consideră 
în permaneță mobilizat pentru 
„prima linie de bătaie". Face 
această comparație de front, 
pentru a nu mai fi obligat să 
adauge că pentru el nevoile u- 
zinei stau pe primul plan, chiar 
dacă ele cer uneori și sacrifi
carea cîtorva ceasuri din tim
pul liber. In uzină își duce acti
vitatea de propagandist Ic un 
cerc politic U.T.M. Și pentru 
cele două ore cît predă lecția 
ori conduce seminarul, trebuie 
alte ore de învățătură, pe
trecute la cabinet, în bibliotecă, 
ori acosă în tovărășia cărților 
si caietelor. Iar cînd toți mem
brii ce‘cului - care fac parte din 
brigada utemistă de muncă 
patriotică - ies la muncă vo
luntară, nu se poate să lip
sească tocmai propagandistul.

Dar aceste activități nu-i con
sumă întregul timp liber. Citește 
multă literatură, îl poți întîlnl 
destul de des la spectacole, la 
club jucînd șah, ori între prie
teni. Și la sfîrșit, ca și cum 
ar fi făcut o mărturisire foarte 
intimă, și-a arătat pasiunea 
pentru muzică. Muzica Fa a- 
jutat — printre oheie—să-i odune 
și pe ce:tahi tovarăși din ec^ oc 
intr-un colectiv unît ©fit 
muncă, cit și m c:a*c e ’• 
preuno si-ou ez^oântrt un 5 
kup, discuri, cu cc-e se ©rjc- 
nizeczâ oudH» cotectw. dar 
și dens, seri d^^ccive. se ta- 
tae prieteni.

N-a fost nwce să-l Vc.wbcr’T 
cum reușește $â-s rnpc*a6 fr»- 
pid s-*cA sb-i ajungi ^er-
tru toate aceste oclvsacl M-a 
fost neve >e pentru co <-r< ■■ 
este făcut la in6»plote. ©oor 
o« drogul de c fi fdcxit : ooriec. 
muzica.
prieten» _ 
negiijo* eexe-4 -begâtesc 
teste

In secția wX-mocteBte 
cunoscut pe Mori* m-
porseb-"J one* Se fT
ret '•«’-"‘-oscvtc 
fruntesâ.
- Șt?, ea na ort War- 

ne-c decc*et Morin Mice- Sal
tea în tete noastră $? inee^ 
să porc ;ocrte se^os d «e-' 
mot-jr.
* Cum se poete wta 

ttata ' fee- « încap* e «* 
pltee af caftigc rcă
co*e o 'âcwM ta : ■ cftpea^ 
cutiei — cind «bc c pceA * 
viață si trebu e să te -ea zer 
pe ctrtec ptoneri ț Vreou 
ajung maistru ta — 
să cunosc chimie și istorie, 
înțeleg ce se petrece «n 
să învăț bine șahul, să văd 
toate filmele bune, iâ—

L-om întrerupt pentru cc să
rea copilăroasă intenția lui de 
a ne convinge că nu ex stă do
meniu care nu-l iMemseazâ si 
în ca-e sâ nu dc-ecscâ să c- 
jungă „maistru". Și am început 
să discutăm mai sistematic.

— Sint elev în c'-asa a Vlil-a a 
liceului seral. 5 zile din sâptâ- 
mînâ merg ia scoală. Ies din 
schimb la ora 15. iar cursurile 
încep !a ora 17 ; cete două 
ore le folosesc pentru masă și 
pentru meditație. In br'gcda 
noastră sî.ntem 6 elevi și am 
hotărrt să nu avem nici o me-

filmul, '-ca 
dreg pe oase nori

Puncte de vedere
rădic s-a organizat o vizionare 
colectivă de film, recenzia unei 
cărți la o adunare, de diete ori 
participări îh grupuri miri In 
,.joile tineretului* sau pregătirea 
cîtorva tineri pentru un concurs 
gen „Cine știe dștigău pe o temă 
oarecare ținut la nivelul uzinei. 
Neîndoielnic, faptul că peste 250 
de tineri au devenit elevi ai li
ceului seral se datorește și birou
rilor U.T.M., Comitetului pe 
uzină care i-du mobilizat pe 
acești tineri lămurindu-i asupra 
necesității folosirii minunatelor 
posibilități create de partid ti* 
nerilor, de a învăța, de a*și ri
dica continuu calificarea. Dar 
petrecerea cit folos a orelor 
libere de către fiecare tinâr n-a 
constituit o problemă a birouri
lor U.T.M Secretarii amintiți și 
alții s-au 
țumiți că 
alții care 
sau merg 
vață, cu 
tite sau vizionate, cîți fac aceasta

declarat oarecum mul- 
sint tineri care învață, 
citesc din cînd în cînd 
la filme. Dar cum în- 

ce rămtn din cele ci-

seta

o ținută corectă, i-a

Ce facem astăzi după amiază ?

mt

sâ or. mJere mo

Incinte de începerea cursurile eate sint -eze-vcte verif
șe-, Maria Bc-jz, Gheorghe Bkxnu. Grigore Fffip, F ton N ea —

die sub 7, iar asta ne obligă 
să învățăm, nu glumă...
- Tot ți-au mai rămas două 

zile din săptămînă - am înt 
cercat noi să-l încurcăm

— E adevărat - recunoscu el. 
Sîmbăta ieșim toată brigada la 
muncă patriotică. Tot sîmbăta 
ținem cercul politic și după a- 
ceea mergem împreună la film. 
Iar duminica abia îmi ajunge 
pentru celelalte lucruri care mă 
interesează ; joc șah, citesc o 
carte, o revistă de popularizare 
a științei, văd un film, iar 
seara... ei bine seara ne reîntîl- 
riim cu toții la dans.

Frezorul Ștefan Petrescu este 
un pasionat ciclist. Sportul l-o 
ajutat să se dezvolte armonios, 
să aibe

RĂSPUND 
LA ÎNTREBĂRILE

NOASTRE

dat o anume îndemîncre, vioi
ciune și precizie în mișcări. 
Este un muncitor disciplinat și 
harnic. Ce face în timpul liber ? 
Firește că foarte mult sport: 
atletism, înot, patinaj și, bine
înțeles, ciclism. Dar nu numai 
atit. Citește multă literatură cu 
interes și plăcere, in același
scop și cu aceeași plăce-e *a
fiecare nouă piesă ocupă ne
lipsit un fotoliu din
teatrului de stat

Aureitan Sirbu, Marin Mîcu. 
Ștefon Retresc- nu sirrt excepții 
nici ta seta «e ta core munoesc.

fi daci k*1 taficinte uaa o- 
arm^nao arttam fagi de rolamal 
mere de ere libere. ■■ s-en ieie- 
resal niciodată. Ba. mai malt, 
ăst anii ce tor. Ștefan Stoice, 
secretar «i organizației l .T.M. 
din iecț»a mecanic-șef, care nici 
na ri-eu pas problema oi crea 
ce fee tinerii după oroi* de 
mnaci intri ia sfera de pr^ecu- 
pin ale organizației U.T.M.

Și această greșită orientare a 
birourilor U.T.M. de secție se 
dator este in primul rind comite
tului U.T.M. pe uzină. Membrii 
comitetului înșiși privesc cu 
destulă îngăduință această stare 
de lucruri, constatind numai că 
,.nu sini prea multe activități în 
timpul libpru, fără a merge la 
cauzele acestei stări de fapt, fără 
a vedea cit de dăunătoare e iro
sirea otelot libere atît de pre
țioase la aceasta firsti.

Insuficientă preocupare au ară
tat față de organizarea timpului 
liber al tinerilor atit comitetul 
de întreprindere dt fi condu-

Și aceștia au încercat să răs
pundă la ancheta noastră.
- In timpul liber ? Dansez ! 

Asta-i pasiunea mea ! deckară 
convins, așteptînd parcă un răs
puns apreciativ, Dumitru lugo. 
strungar ta secția uzinaj. Ș î* 
discuție rămlne surprins că sî“*. 
tineri care au și alte preocupă* 
care citesc, care învață. Cu un 
zîmbet disprețuitor adaugă : 
„Treaba lor, dacă au gâsrt in 
asta o distracție I ? Eu aș v-ec 
să fie bal în fiecare zi !’.
- Fac ce-apuc - ne sp-j-'C 

nărui tehnician Vasile MlndT - 
din secția forjă. Dar cel mc 
mult mă plimb. Soccrtesc că 
nu-mi pierd timpul. Doar dnd 
mâ plimb, meditez !

La ce-o fi meditind Vas*'e 
Mîndroiu cind de la încep.:.-' 
anului - conform decte'c: v 
Iul — a văzut un singur Hw 
căruia nu-i știe nici mâasr ti
tlul, dar mi-te sub'ect.l, cwe 
face act de prezență la cere, 
politic, care n-a văzut în oeecsfiă 
stagiune nici un spectacol ot 
teatru ?
- Ce-am făcut idptdr'Hc tă

cută ? — ne întoarce îrt-ebc'ec 
Dumitru Vasile, strungar sec
ția seu lene-centrele. Pc re
luăm pe zile : luni — m-c~ 
cat; marți — om dor 
miercuri - ot stat ocesâ : 
— m-am plimbat și-om bt 
bere ; vine** - am stat i 
patului ; sîmbâtâ — os» i 
restourent și-om i>ăvt s ur « 
gram de vin si duntatecâ— 
min ico r--am od '^ir^ I

Atexandni Sp:-oche de
sculeric-ee^fc o s Vos ♦ A-- 
ghetochis de le uftâtaj. etatad 
cind nu do— : •e-; >?’ «e
p,:-nbâ ©riot* 'ta--.- da
Ic un bol te c-t.' ; O -â 
de te uzmoj s» Bre*i
ta otelâre h. ‘-tatari t —e. 
ber unu’ -t* $c m- |» oc 
table, certat rtaae pffmtee s 
joc de tabte, e- Lo-ve»
ișl pet-eee «wte» cec : . - aor • • 
, rirocc* Goc e
de 8-10 c- ji ss c ’I

Nu este g-e. dte i-es.Cus câ 
cteme-oc Cnert. cere se mj- 
umesc c. oeee ©e eu «Cri*-.« 
p*nâ oejr». ae Vc:te 
se-j ac re te* — ce^

cerea urinei. Deși de la începutul 
anului a trecut destul timp, co
mitetul de întreprindere a lăsat 
activitatea de la dub si se des
fășoare de la sine, mulțumin- 
duse ci există ritera zeci de ti
neri care repetă la o formație 
artistici sau tdtu, ce există ci ți va 
care fac sport fi ci la biblio
teci mulți vin sâ împrumute 
cărți. Conținutul muncii cultu
rale nu poate fi redus la o sferă 
atit de îngustă. Comitetele 
U.T.M. și de întreprindere tre
buie sâ vegheze împreună la or
ganizarea unor acțiuni bogate în 
conținut la clubul creat în acest 
scop. De asemenea conducerea u* 
zinei nu trebuie să se îngrijească 
numai de felul în care muncesc 
tinerii în producție, ci și de fe
lul în care trăesc, învață, se cul
tivă, deoarece și aceasta are re
percusiuni asupra felului cum 
muncesc tinerii în producție. De 
aceea și ea este chemată sâ ve
gheze ca procesul de formare a 
tinerilor ca oameni înaintați sâ

R OCf

.la. HmcHTBMS

armowioM, 
de o națd pfe-W. co boptae 
fTtâți țs Jrl#r.

hpae de preoear 
pare pentru viata t.vretuixs 
după orele de «mi pria de- 
cksrația .am iadreptat Lafreeps 
noastră aleuție spre problemele 
de producție" awbn'i comite
tului U.T.M. te ierem aa pri
vească adevărul în istă. Neia- 
doiehuc câ spre erftrUetea tine
retului in producție trebuie sd-fi 
îndrepte. în primul riad, aten
ția organizație U.TJd. Dar edu
cația tinerilor nu poate fi prici
tă rup!, izolat. Penlrz « cores
punde sarcinilor mereu sporite 
ale construcției socialismului in 
patria noastră, pentru a stdpîni 
tainele meseriei, pentru u fi în 
pas cu tehnica și știința în con
tinuu progres, tinerii trebuie a- 
jutați să acumuleze o multitu
dine de cunoștințe din domenii 
foarte variate. Și aceasta cînd o 
pot face, ducă nu in orele li
bere ?

Doar să întinzi mina...
uz ini ar putea organiza cu ti
neri? vizite-’ecțif la muzeu, ci
cluri de conferințe, prin care 
— cu ajutorul cadrelor de spe
cialiști ai muzeului — tinerii 
sâ se apropie de comorile artei. 

Traverstnd strada, te intîm- 
pină Muzeul de istorie — alt 
edihciu cultural care-i așteaptă 
pe tinerii de la „ProgresulTi
neri muncitori ai uzinei învață 
mite .ucruri din istoria de lup
tă a patriei, ia liceul seral, sau 

răU±întu! politic de orga- 
ie. Vizitarea muzeului in 
tiv. discuțiile, stuc erea di

feritelor documente aflate la 
ww. tear ajuta Insă să-și 
pletere cancștintele politice, 
Mcțxe. peUTcindu-și in ace- 

Sscp *2 aod interesant 
na-> ere^s Lnrxr IIber.
a ajr aera m lă-

tat Bz catari ai ans «■» cto> 
tai. Ha câî < -uhmU sau 
L-aia-mi. atac poți vedea 
zve trrar*. gnsper de tineri 

Trebuie depășită 
auto mulțumirea

I» rreoc. ta biirinul pan dunărean, cartierul 
Brtei'i — ii cere locuiau cei mai mulți dintre 
sraewi- de la ..Franco-Romină* — se bucura 
de • ftepacuiâ faimi. Peni ni a-i «ploaia mai 
war «tațHCîj fabricii ii țineau pe lucrători în 
«anprta abrutizante de manei, ii sileau să trăia
scă • vutft lipsită de bucurii. Mulți erau împinși 
U creadă cd-p pol alina amarul doar in băutură. 
Sriodatarili bătăile, puseseră pecetea sălbăticiei 
pe acest cartier locuit in afară de muncitori, de 

te iu rape n prole tare.
itul in care se dezvoltau tinerii

Dar farto aceasta a râm as de domeniul, trecu, 
ta:, pe-.trs că de domeniul trecutului au rămas 

M teax> care au jenerut-o. Puterea populară a 
iirw pe nuiele fostei societăți ./ranco-Ro- 

3» *-t* xr-is-i metalurgică „Progresul", a
redat aoacitoritor — locuitori ai Brăiliței — 
drauratea nani, a devehis orizonturi nebănuite 
taaere pe-erata de munci ion.

Pr*»i :ada-«e sâ devină muncitori, tinerii au 
i dk«vrtie • nmunată școală profesională, sint 

Baa«*<a*ati tacritorflor cu cea mai bună califi
care. de a care mviță meseria îndrăgită dar mi 
■cam >â- Ei taviță sâ se comporte in contor* 
Kteie te eorwete moralei socialiste, si tubeiscâ 
—era, wea. sAj respecte pe tovarăși — virst- 
■fcr si tieeri — sâ se respecte pe ei inșiși. Odatâ 

ia snnâ. cadre cu o înaltă calificare » 
a tată sâ se perfecționeze continuu sâ țină pas ce 
tehaira wadensâ. Pentru tineri s-ae creat cersun 
de xmtm tefime ta azinl eatstâ un cabenet »e*i 
■ie take elBaft. Pe lingă «fină s a oral im Hcea 
aerai arte Imita aproape IM de tineri nemeHnr. 
Aitr tPratl la liceele serale dm oraș. Tot tna< 
nrrfți Horn csleoc. merg la spectacole, se îngri
jesc de proț-ia tar instruire.

Nimetri no poete nega panta arias, care s-au

făcut în direcția educării multilaterale a tinerei 
generații de muncitori ai uzinei. Și totuși, — 
pornind de la cerințele mari pe care le are socie
tatea socialistă față de fiecare individ în parte
— stadiul la care s-a ajuns nu poate fi conside
rat ca un punct terminus. Alături de tinerii care 
știu să folosească condițiile create pentru dez
voltarea lor, pentru instruirea și cultivarea lor, 
pentru realizarea lor multilaterală ca adevărați 
constructori ai socialismului, sînt încă tineri 
muncitori din uzină, care se dezvoltă mai greu, 
datorită sărăciei de preocupări și de activitate 
cultural-educativă la care participă, datorită auto, 
mulțumirii pentru ceea ce au realizat pină In 
prezent și nemțeiegerii necesității perfecționării 
continue multilaterale.

Or, in condițiile societății noastre, cînd știința, 
tehnica, cultura, cunosc un progres continuu, cel 
care nu știu să folosească anii cel mai receptivi
— anii tinereții — pentru lărgirea orizontului lor, 
pentru acumularea a Cit mai multe cunoștințe, în 
cefe mai variate domenii, sint sortiți să fie depă
și:: sâ râmlnâ in urma cerințelor pe care le ri
dică continuu viața in fata lor.

Socialismul urmărește dezvoltarea multilaterală 
a fiecărui membru al societăfii. valorificarea de
plină a însușirilor sale, și creează și condițiile ne. 
cesar» pentru realizarea acestui nobil țel. Marea 
mcjoriiaie a tinerilor din uzină pol și trebuie 
agitați să și organizeze viața astfel incit anii 
aceștia atit de frumoși, cînd se formează perso
nalitatea lor. să fie fructificați pe deplin in vede
rea formării lor ca oameni cu un larg orizont 
politic și ideologic capabili sâ înțeleagă șl să stă- 
pinească știmta tehnica, cultura. Acestui scop pe 
deplin realizabil trebuie consacrat timpul liber al 
tineretului. Acestui scop organizația U.T.M. are 
datoria să-i închine o hună parte din activitatea sa.

ricină redactatăViata culturală
a tineretului j MARIETA

FLORlCA

Foto: N.

în scris sau cu voce tare — o 
vacantă totală a spectacolelor. 
Si din păcate la aceasta se a- 
daugă și încetarea activității 
cercului de foto-air.atori și nu
mărul mic al tineti’.or antrenați 
la activitatea cercului plastic și 
mai ales sărăcia generală a ac
tivității clubului.

Capacitatea clubului permite 
unui ntimar de 209-300 tineri 
să-și petreacă zilnic multe ore 
libere. Comitetele U.T.M. și de 
întreprindere ar putea oferi la 
club nenumărate acțiuni cultural- 
educative care să-i justifice exi
stența de lăcaș cultural. Mulți 
tineri ne-au declarat in anche
ta noastră că citesc. Dar în dis
cuții unii n-au putut decît să 
nareze destul de vag Conținutul 
unei cărți. La biblioteca clubu
lui nu s-au organizit în ultima 
vreme seri liîerart, simpozioane, 
rnedajoane și concursuri ghici
toare — a căror eficiență educa- 
: vi nu mai are nevoie de argu
mentare-

Multi tineri Iubesc mutica, și 
sta-j ceasuri întregi acasă lingi 
aparatul de radio dornici să as
cult* un concert. La c!ub sînt 
posibilități să se organizese au
diții muzicale colective care 
să-i ajute să tnteleagă valorile 
muzicale, să-I apropie pe toți 
tinerii o'e comorile acestei arte.

Cit de bucuroși ar fi tinerii să 
știe ci la club pot participa la 
un ciclu de conferințe, care să-i 
ajute să pătrundă în tainele 
științei In continuu progres, sau 
la altul din care să înțeleagă 
mai b ne evenimentele politice, 
interne și internaționale.

Privind cu toată răspunderea 
organizarea timpului liber ai ti
nerilor comitetele U.T.M. și de 
Întreprindere pot și trebuie să 
ofgar zeze în așa fel actfvita. 

tea clubului uzinei îneît ea să 
răspundă cerințelor educației co
muniste. Premizele—condiții ma
teriale și doritfța tinerilor — 
există. Ele trebuie însă tran
spuse în acțiuni interesante, an
trenante și utile, care să facă din 
club lăcașul de cultură cel mai 
îndrăgit.

După ce pleoi de la club întîl- 
nești în drum afișele ce-ți vor
besc despre ultimele filme de la 
cinematografele din oraș. Fil
mul și-a ciștigat o mare popu
laritate printre tinerii de aici, 
mulți dintre ei mergind la 
mai multe filme pe sâptă- 
mină. Cum e șl îiresc, tinerii 
simt nevoia să-șl împărtășească 
însă Impresiile. Oare acest bun 
cîștigat — deprinderea de a 
merge la film — n-ar putea con
stitui • obiectul unor instructive 
acțiuni în timpul liber ? Fără 
îndoială că da.

Pe o altă arteră principală 
a orașului lumini fluorescente 
te opresc în fata Teatrului de 
Stat. „Viforul", „Fata fără ze
stre", „Mincinosul", „Vinovați 
fără vină", „Steaua fără nume", 
iată doar cîteva din piesele aflate 
în repertoriul tînărului dar ta
lentatului colectiv dramatic brăi- 
lean. Seara, în fotolii nu-i recu
noști însă decît pe puțini tineri 
ai Uzinelor „Progresul". Și țn 
discuțiile cu ei, la locui a'e 
muncă, n-am aflat prea mulți 
iubitori ai teatrului.

Obiceiul vizionării spectacole
lor de teatru n-a căpătat încă un 
caracter de masă. Și spre această 
instituție culturală — teatrul — 
organizațiile U.T.M. pot îndru
ma tineretul în orele libere.

Iată ded că orașul oferă tine
rilor nenumărate posibilități de 
a petrece Interesant șl util timpul 
liber.

de:

VIDRAȘCU 
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Să discutăm 
despre „tinerețe, 

educație, 
răspunderi"

In articolul „Egoismul" apărut 
acum cîteva zile în „Scînteia 
tineretului** s-a vorbit desp e 
una dintre colegele mele de 
școală Ortansa Stănescu, o fată 
care învață foarte bine dar 
care nu ajută niciodată, din 
Inimă, pe nimeni. Cu Ortansa 
am fost colegă încă din cursul 
elementar. Intrînd în școala me
die ne-am despărțit pentru o 
vreme apoi am învățat iarăși 
în aceeași clasă pînă în toamna 
anului t-ecut Cînd Ortansa s-a 
transferat la «Frații Buzești**.

In școala ele
mentară Ortansa 
era la fel de sui
toare ca și astăzi. 
Nota 10 nu-i lip
sea, în catalog, de 
la nici o materie, 
ea fiind pe drept 
cuvînt o mind ie a întregii 
școli.

Mi-aduc aminte însă că și 
pe atunci Ortansa trăia închi
să în ea, indiferentă la pro
blemele colectivului de elev’, 
încă de pe atunci Ortansa se 
ridica în ochii noștri prin mi
nunate calități, dar cobora tot
odată prin caracterul ei. De- 
a-ceea colegii nici n-o iubeau. 
Cînd careva dinte colegi îi 
cerea ajutorul, Ortansa nu nu
mai că îi întorcea spatele, dar 
simțea o deosebită satisfacție 
atunci cînd reușea să-î jig
nească î
- Nu vezi că ești incapabil ?
Erau și cazuri cînd ea dădea 

sprijinml cerut. Aceasta o făcea 
însă Cu elevele cele mai bune, 
parcă voind să le înfrunte, să 
le arate că a e mai multe cu
noștințe decit ele.

Absolvind cursul elementar 
O lan sa a intrat în școala me
die. A rămas mai departe ego
istă. Dorința de a străluci cu 
orice preț a pus cu timpul stă- 
pînire pe toate acțiunile sale. 
Anul trecut, la Școala medie 
nr. 3, Ortansa a întilnit în cla
sa ei, pe una dintre elevele emi
nente ale școlii : Lungu Lelia. 
De la început Ortansa a văzut 
in Lelia nu o colegă care în
vață bine, ci o rivală de care 
se temea. Spre deosebire de 
Ortansa însă, Lelia avea un 
suflet cald, ap opiat de inima 
colegelor ei. Le ajuta la învă
țătură, fără alegere, mergea 
împreună cu ele la film, la 
teatru, la reuniunile organi
zate de școală. De aceea șî 
dragostea colectivului s-a în
dreptat spre Lelia, iar Ortansa 
a rămas singură. Pe cînd Le
lia avea zeci de p-ietene, Or
tansa avea numai una : Flo- 
ri'ana Florescu. Firește că un 
prieten bun este o adevărată 
comoară. Dar cînd ai mai 
mulți prieteni, mai mulți to
varăși ei te pot ajuta cu mult 
mai mult decît unul singur. 
Refuzînd să-l ajute și pe alții, 
refuzînd să primească ea însăși 
veun ajutor din partea colegi
lor în întrecerea pentru locul I 
în clasă,-Ortansa a pierdut.

Lelia a fost aceea care, la 
sfîrșitul anului școlar a primit 
„dlpioma de onoare** pentru 
locul I. Ortansa a primit și ea 
o asemenea diplomă. Cu toate 
încercările sale, cu toate st â- 
dulnțele, ea n-a putut însă să 
se clasifice pe locul I ci pe 
locul ll.

------•------

La întreprinderea 
„Metalul Roșu‘‘ 

din Cluj
In ultimii ani, întreprinderea 

„Metalul Roșu“ din Cluj • 
suferit mari transformări. In 
cursul anului trecui, a început 
construirea unei noi hale pentru 
secția modelărie. Noua hală va 
fi dotată cu cele mai modeme 
instalații perm ițind reducerea 
timpului de lucru și totodată 
obținerea modelelor de cea mm 
superioară calitate. Ritmul lu
crărilor e în toi,

GHICH1ȘAN OCTAVIAN 
muncitor model ist

Să dezvoltăm inițiativa creatoare a pionierilor
(Urmare din pag. l-a)

cat, întrețin instalația electrică 
a școlii, au confecționat macheta 
unei uzine electrice. Aceștia în
vață serios la fizică și studiază 
numeroase lucrări în domeniul 
radiofoniei. După pilda radiofo- 
niștilor ailți copii au cerut în
ființarea și altor cercuri. 
Fetele, de pildă, au cerut să 
se organizeze cercul micilor 
gospodine la care vin insă... și 
băieții. Fetele învață să gătească, 
Iar în același timp băieții învață 
cum să-și păstreze hainele, cum 
să se îngrijească etc.“

Copiii sînt totdeauna atrași de 
o muncă folositoare. In decursul 
acestor munci se formează la ei 
m-Li'lte deprinderi bune. ,,Adesea 
— arăta instructoarea — copiii 
erau duși să viziteze diferite car
tiere ale orașului unde în ultimii 
ani s-au ridicat numeroase con
strucții. De la aceste vizite s-a 
trezit la ei ambiția ca și carti
erul lor să fie mai frumos, mai 
îngrijit. La întrebarea „ce pot 
face in acest scop“ au răspuns 
iot ei. Undeva, lingă școala se 
afla un teren viran. Cetățenii 
din cartier nU-1 îngrijeau, dim
potrivă aruncau gunoaie, sau 
făsâu păsările să se plimbe în 
voi . Copiii și-au manifestat 
dorința să-l transforme în parc. 
Fiecare detașament și-a luat o 
parcelă de pămînt și saau luat 
la întrecere care va lucra cel 
mai frumos In zilele acelea ce
tățenii din cartier au primit vi
zita echipelor de copil care-i fe

O altă elevă, dacă ar fi 
fost în locul ei, ar fi înțe
les unde este greșeala și ar 
fi ajuns, desigur la conclu
zii limpezi pentru munca de 
viitor. Ortansa însă n-a reac
ționat așa. Dimpotrivă, socotin* 
du-se neîndreptățită s-a închis 
și mai mult 'n ea, a devenit 
și mai distantă în relațiile cu 
colegii.

Comportarea Ortonsei mi-a a- 
mintit de Ghenea, eroul lui 
Ehrenburg care din egoism a 
fost în stare să arunce pe fu

riș intr-un canal 
cărțile și caietele 
colegului său de 
clasă. Cu timpul 
Ghenea s-a schim
bat. Oamenii, to
varășii săi de mun
că l-cu ajutat să- 

și scuture din conștiință zgura 
moralei burgheze.

Dacă noi, colegele și colegii 
Ortansei, dintr-o înțelegere gre
șită a răbufnirilor ei egoiste, 
n-am reușit s-o ajutăm, acest 
lucru îl va face, sîntem siguri, 
nou! ei colectiv. Totodată Or
tansa însăși va trebui să cu
gete mai profund asupra ca
racterului ei. Ea dorește să de
vină inginer constructor de nave 
cosmice. Minunat și înălțător 
vis ! Dar acest vis nu este nu
mai al ei și fără ajutorul oa
menilor, al tovarășilor cu care 
va munci în viitor nici nu-l va 
putea înfăptui. Nici unul dintre 
oamenii mari care cu dat lumii 
minunate reoFzări în tehnică, 
în artă nu cred să se fi gîndit 
numai, și in primul rind la glo- 
■ia lor personală. Ei au pornit 
totdeauna de la convingerea 
că sînt exponenți oi milioane
lor de oameni truditori care au 
năzuit din totdeauna spre o 
viață frumoasă și fericită.

Sînt și eu convinsă că Or
tansa va putea străluci, alături 
de calitățile ei, și printr-un ca
racter luminos. Chiar de acum, 
în școala în care învață, ea are 
foarte mulți tovarăși, colegi și 
profeson care o așteaptă să se 
apropie cu inima deschisă de 
ei, să lupte împreună pentru a 
face din clasă și din școală un 
colectiv tot mai puternic, cu 
dragoste de cultură, avmtat în 
visuri tot mai ind ăznețe spre 
anii ce vin, spre suișurile vieții 
noastre noi.

FLORICA VIZITIU
elevă in clasa a X-a D, Școala 

medie nr. 3-Crai o va

Tinerii actori băcăoani core au Ion soț câVe teatrele din țcra chemarea de a sprijini forma
țiile artistice de amatori de la sate, au fo'eg-strat *m această direcție bune rezultate. in 
fotografie : ac to-ui Puiu Bunec de n Teatnri de Stat din Bacău îndrumi nd echipa de tea

tru a căminului cuHurol „Horia Cloșca și Crișon** din comuna Ghe ăeștl.

Foto : AGERPRES

mureau cu toată seriozitatea să 
nu-și lase păsările in parcul lor, 
să nu mai arunce gunoaie. 
Toate acestea pentru că... „și 
cartierul nostru trebuie să fie 
mai frumos**. Parcul e azi gata 
și cel mai harnic detașament — 
al clasei a Vl-a — îl are în grija 
sa. Pornind de la aceste acțiuni 
copii au făcut și ei alte propuneri. 
Au constatat, de pildă, că în u- 
nele clase, mai ales în cele 
mici, copiii făceau stricăciuni. 
Hotârîrea imediata a fost de a 
organiza brigăzi de reparații, în 
care sînt cuprinși și cei din cla
sele mici. Brigăzile de reparații 
au scule, în atelierul de practică. 
Zilnic ei fac controale la clase. 
Cînd constată stricăciuni fac pe 
loc reparațiile, dar a doua zi 
sau pe loc vinovății sînt admones
tați după gravitatea faptelor. 
Brigăzile sînt conduse de un 
părinte din sfatul pionierilor, ca
re, săptâmfrial, cu „ucenicii** săi 
face reparațiile mai mari.

Azi nu-i mai recunosc pe 
copii — spunea instructoarea de 
pionieri. Elevii noștri pînă ieri 
bătind străzile, azi învață mai 
bine, le place să ducă o activi
tate practică utilă, sînt aproape 
tot timpul la școală, ne iscodesc 
ce vom mai face, vin ei înșiși 
cu propuneri. Elevii noștri, mai 
ieri-alaltăieri unii dintre ei ne- 
respectuoși și obraznici cu vîrs- 
tnicîi, au luat inițiativa să ajute 
trei bătrîne din cartier. Prin ro
tație, pionierii le vizitează, le 
ajută la treburi, sparg lemne, fac 
curățenie, fac cumpărături, le

Peisaj în Bucegi. In fund, 
masivul Păduchiosul.

Foto P. POPESCU

Seminarli recapitulative 
la cursurile populare 

de limba rusă
La cursurile populare de limba 

rusă organizate de consiliile re
gionale. raionale și orășenești 
A.R.L.L'.S. din întreaga țară se 
țin in momentul de față semina
rele recapitulative. Aceste cursuri 
6înt urmate cu asiduitate de mii 
de oameni ai muncii din între
prinderi, instituții, institute de 
cercetări, cărora cunoașterea 
limbii ruse le este necesară pen
tru consultarea directă a litera
turii sovietice de specialitate în 
diferite domenii aie științei și 
tehnicii. Sute de muncitori de la 
mari întreprinderi din Capitală 
printre care „23 August**, „F.C. 
Gheorghiu-Dej**, „Flacăra Roșie**, 
„Grigore Preoteasa**, „Donca 
Simo“ frecventează cu interes 
cursurile populare de limba rusă 
la ciclurile începători, avansați 
și de specializare. O mare răs
pândite au cursurile de limba 
rusă și în rfndurile specialiști
lor din institutele de cercetări 
științifice și de proiectări, unde 
învățămintul limbii ruse este 
oriental în direcția specialității 
respective.

(Agerpres)

citesc etc... Și fac toate acestea 
cu a‘Ra plăcere și seriozitate.’ 
Cu atît xnai mult că sînt acți
uni născute din propria lor ini
țiativă.

...Și inițiativa aceasta a co
piilor este inepuizabila".

— „Azi. Ia ora de romînă — 
spunea iov. Irimia Ioana de la 
școala elementara nr. 3 — pio
nierii dintr-a VI-a au venit 
cu un afiș. Mă anunțau pe a- 
ceastă cale că ei au hotărit să 
dea un festival artistic la Tea
trul de Stat. Pregătiseră progra
mul, singuri, nlna la cel mai mic 
amănunt. Le-a plăcut mult „Scri
soarea a II Ia" de Eminescu și 
luaseră inițiativa sâ o dramati
zeze. Erau puse la punct toate 
problemele de regie, s-au ales 
„artiștii", dintre cei mai buni pio
nieri, care să merite a juca, de 
pildă, rolul lui Mircea cel Bâtrîn. 
Programul cuprindea și poezii 
și dansuri. Au stabilit și repeti
țiile. ...Mă aflam deci în fața 
unui fapt împlinit, am aprobat 
inițiativa lor cu încredere. Și 
acum vom veghea cum se pre
gătesc, li vom ajuta, lăsindu-ie 
însă impresia că totul, de la în
ceput pînă la sflrșit a fost făcut 
de ei. Au această ambiție. Toată 
clasa s-a antrenat în pregătirea 
programului. Sînt convinsă că 
prin aceasta vor prinde mai mult 
drag pentru studiul limbii ro
mîne... și pentru istorie...**

S-a vorbit mult în consfătuire 
despre interesul copiilor pentru 
organizarea „duminicilor pionie
rești**. Aici, fantezia lor este ine

Vizita delegației Academiei
R.P.R. în India și Grecia

Declarația academicianului Horia Hulubel
Zilele acestea s-a înapoiat în 

țară delegația Academiei R. P. 
Romîne alcătuită din academicie
nii Horia Hulubei și Emil Pop 

■ care, la invitația guvernului In- 
I diei, a participat la lucrările ce- 
1 lei de-a 47-a sesiuni a Congre- 
j sului științific indian ținute la 
I Bombay în cttibul lunii ianua- 
I rie. în timpul șederii în India, 

delegația romînă a vizitat dife
rite localități din această țară.

în drum spre patrie oamenii 
de știință romîni s-au oprit pen
tru cîteva zile și în Grecia.

Acad. Horia Hulubei, directo
rul Institutului de fizică ato
mică al Academiei R. P. Romî
ne, a împărtășit unui redactor 
al Agenției Romîne de Presă — 
Agerpres unele impresii din vi
zita făcută în cele două țări.

Congresul științific indian ce 
se ține anual, la care pentru 
prima oară a participat o dele
gație romînă — a spus acad. Ho
ria Hulubei — dă ocazia cer
cetătorilor și oamenilor de știin
ță din această țară să se întru
nească, să-și comunice rezultatele 

puizabilă. Iată, la Școala nr.l 
copiii au propus o „Duminică ve
selă — surpriză". Pionierii au 
prezentat tot felul de surprize: 
jocuri de mimică, scurte scenete 
satirice din viața detașamentelor, 
cintece vesele, dansuri. Aceasta 
a fost prima parte a programului 
.Era surpriza iar pentru cei mari.

„Avem însă și noi, cei mari 
surprize pentru copii — spunea 
instructoarea superioară de pio
nieri tov. Dominte. Deodată în 
sala a intrat părintele unui copil 
care lucrează la C.F.R. și i-a in
vitat pe copii sâ mearga la ma
șini. Emoția era evidentă, copiii 
nu știau unde merg, ce vor face. 
S-au urcat totuși în mașini. Pe 
drum încercau să stabilească țin
ta. Și iată ținta: Sera orașului 
Erau așteptați. Au fost conduși 
prin ^eră, au cunoscut viața 
plantelor, cum trebuie îngrijite. 
La plecare fiecare pionieră a 
primit in dar un mic ghiveci cu 
floare, iaf băieții, puteți de pomi 
pe care să-i altoiască. Acum și 
ia școală s-a amenajat o mică 
seră de flori".

Exemple s-au dat nenumărate. 
S-a vorbit mult despre dorința 
copiilor de a se întrece. Se în
trec în organizarea adunărilor, 
în gospodărirea și îngrijirea cla
selor, în bunul mers al învăță
turii, fn activitățile culturale etc. 
Această activitate dezvoltă spiri
tul de răspundere al copiilor. Tot 
ei au găsit și forme de a urmări 
întrecerea. In fiecare clasa s-au 
afișat grafice, se editează gazeta 
„Notele zilei", *Fapte bune și 

și să schimbe păreri în ceea ce 
privește cercetarea științifică și 
aplicațiile ei practice. Delegația 
romînă a prezentat la congres 
comunicări științifice din dome
niul energiei nucleare și al fi
ziologiei plantelor.

După terminarea lucrărilor de
legația noastră a vizitat mai 
multe orașe importante ale In
diei. La Bombay am vizitat, 
printre altele, Institutul de cer
cetări fundamentale în fizică și 
centrul nuclear. Aici am avut o 
convorbire cu renumitul om de 
știință indian, profesorul Bhaba, 
președintele Comitetului pentru 
energie nucleară din întreaga In
die. S-a discutat problema cola
borării în domeniul energiei nu
cleare între țările noastre și s-a 
stabilit un program de vizite re
ciproce de cercetători, schim
buri de materiale științifice, de 
aparatură și material de lucru.

în continuare, acad. Horia Hu
lubei a vorbit despre conferin
țele și seminariile de specialitate 
ținute în diferite localități de 
membrii delegației. Realizările 
țării noastre în domeniul ener
giei nucleare și al studierii ra
zelor cosmice au stîrnit intere
sul și aprecierea oamenilor de 
știință indieni.

Vizita făcută ne-a dat posibi
litatea să cunoaștem eforturile 
pe care le face poporul indian 
pentru ridicarea nivelului eco
nomic al țării, contribuția pe 
care o aduc oamenii de știință 
indieni la continua dezvoltare 
a științei și culturii din patria 
lor.

Considerăm că discuțiile și în- 
tîlnirile avute cu oamenii de 
știință indieni au fost foarte u- 
tile pentru dezvoltarea colabo
rării științifice între Republica 
Populara Romînă și Republica 
India.

Vorbind apoi despre scurtul 
popas făcut în capitala Greciei, 
acad Horia Hulubei s-a referit 
la contactele rodnice pe care 
delegația romîni le-a avut cu 
conducerile Comisiei pentru e- 
■ergia atomică și a Academiei de 
Științe din Atena. în discuțiile 
purtate eu oamenii de știință 
zr«i — a subliniat acad. Horia 
Hulubei — am constatat cu sa
tisfacție dorința lor de a lărgi 
continuu colaborarea științifică 
dintre noi spre binele ambelor 
fin.

(Agerprea)

fapte rele" ek. Necesitatea între
cerii este nelndoietakă. ea sti
mulează și mai mult inițiativa 
pionierească.

W
Consfătuirea cu instructorii de 

pionieri a scos la iveala experi
ențe valoroase și a semnalat o 
problemă căreia cei care lucrea
ză cu pionierii trebuie sa-i dea 
toaia atenția. Inițiativele pionie: 
r ior sint folosite, ce-i drept, dar 
după cum au remarcat șc vorbi
torii, in activitățile culturale etc. 
inițiativele, nu sînt suficient cul
tivate, ei nu desfășoară întot
deauna, în unitate sau detașa* 
meni un studiu, pentru a 
vedea care sint dorințele pio
nierilor, care este pulsul activi
tății pionierești in detașament, ta 
ce direcție trebuie acționat, ce 
trebuie sâ cuprindă programul 
de activitate. Programele con
fecționate de unii instructori după 
un stereotip, plictisesc pe copii, 
Ii transformă în spectatori la 
propria lor activitate. In mod ine
vitabil acolo unde inițiativa pio
nierească nu-și spune cuvintui 
apare formalismul, șablonul, mo
notonia.

Pe bună dreptate conchide... 
instructorii de pionieri în inclte- 
ierea consfătuirii: un colectiv viu 
închegat se poate forma de2vol- 
tînd inițiativa și activitatea pro 
prie a pionierilor. Și un aseme
nea colectiv se creiază cu succes 
numai atunci cînd copiii între, 
prind o acțiune concretă, inte
resantă, care e/Te utilă și îi 
pasionează. «

ex
al 

si"

Vineri seara, ambasadorul 
traordinar și plenipotențiar 
R. P. Chineze la București, , 
Gien-guo, a oferit un cockțail. 
în saloanele ambasadei, cu pri
lejul celei de-a 10-a aniversari a 
semnării Tratatului de prietenie, 
alianță și asistență mutuală din
tre Republica Populară Chineză 
și Uniunea Sovietică.

Au participat tovarășii Emil 
Bodnăraș, Alexandru Moghioroș, 
general de armata Leoniin Să- 
lâjan, Ștefan Voitec, Mihail Ra- 
lea. Avram Bunaciti, ministrul 
Afacerilor Externe, Atanase Joja, 
președintele Academiei R. P. Ro
mine, membri ai C.C. al P.M.R., 
miniștri, oameni de cultură, ge
nerali ?i ofițeri superiori, zia
riști.

Au luat parte A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniudii Sovietice la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în R. P. Ro
mână precum și alți membri ai 
corpului diplomatic.

In timpul cocktailului, amba
sadorul R. P. Chineze, Șiu Gien- 
guo și ambasadorul Uniunii So
vietice, A. A. Epișev au rostit 
toasturi.

Cocktailul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres

—•—
Note de lector

„Viuța literară 
sovietică*'

nr. 1 (1960)
apărut de curînd numărul 

al buletinului infor- 
riața literară sovietică*4 

de Studii 
Academiei 

Romîne.

tra- 
.0
•e

ia-

I. Anisimov 
.•Znamea'*, 
literatura** 

evidență uriașa 
Marii Revoluții Socil- 

Octombrie asupra dez- 
literaturii progresiste 
și, paralel cu aceasta, 

de

A
1 (I960) 
mativ „Vi , 
editat de Institutul 
Romîno-Sovietic al 
Republicii Populare 
Destinat popularizării bogatei 
vieți literare din Patria Socia
lismului, buletinul cuprinde ar
ticole, referate, note, bibliogra
fii și cronici foarte interesante 
în legătură cu marea mișcare li
terară sovietică.

Din sumarul primului număr 
al buletinului din acest an des
prindem în primul rind „Cu pri
vire la sarcinile științei litera
turii în lumina hotărîrilor Con
gresului al XXI-lea al P.C.UJS.** 
— o anchetă la care răspund 
teoreticieni de frunte ai litera
turii din U.R.S.S. făcînd intere
sante aprecieri și propuneri.

Articolul lui V. Șcerbina 
„Congresul scriitorilor și unele 
probleme de teorie literară**, re
produs în buletin, dezbate ches
tiuni de mare actualitate. în le
gătură cu realismul socialist, cu 
partinitatea profundă a literatu
rii sovietice. „Principiul leninist 
al partinității literaturii — sc 
spune în articol — reprezintă 
forma cea mai înaltă a bogăției 
de idei și a caracterului popular, 
expresia cea mai deplină a for
ței transformatoare și a influen
ței combative pe care Ie are 
creația scriitorilor înaintați ce 
și-an consacrat conștient și des
chis talentul poporului și cauzei 
socialismului1*.

în studiul lui 
dus din revista 
epocă noua în 
scoate în 
fluență a 
liste din 
voltă rit 
mondiale 
procesul tot mai accentuat 
descompunere a literaturii 
ghexe reacționare. proces 
care nu îndrăznesc m-1 
nici cercetătorii burghezi 
încearcă insă sâ dea cele 
fanteziste explicații acestei 
ere pi tu dini

Buletinul informativ conține

N. Gbei intitulat ^Coatempora 
neitatea «i valoarea artiaricâ".

Referatele publicate in balerin 
pe marginea unor articole fi 
studii ea «Documentul program- 
de V. Arhipov. -Problema legă
turilor și influentelor reciproce 
in literatură** de L Ncvpokoeva. 
-Realismul socialist fi oeorealia- 
mul“ de K. Zelinski și G. Brit- 
buxg, -I iteratura mondială fi 
revoluția «ocialistâ" de I Anisi
mov și altele. redau pe scurt 
conținutul, ideile pr. aci pole ale 
acestor kxxări ce dovedesc vas
tele preocupări ale teoreticieni
lor sovietici ai litera’urii-

In rubricile de aote « biblio
grafii «iot publicate titlurile ul
timelor cârti beletristice apărute 
în UJL&S. precum « știri des
pre operele la care luereaxâ in 
prezent scriitorii sovietici. Lec
tura buletinului .Viața literară 
sovietică" este de mare ajutor 
pentru toți cei care se intere
sează de literatura marii Țâri a 
Socialismului, in general de pro
blemele literaturii realist socia
liste.

Azi, 13 februarie
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promoție de ingineri 
mecanizatori agricoli

de 
ori nu erau folosiți în sec- 
agriculturii, unii dintre 
angajau ca administratori

grija partidului și gu- 
fiecare 

mate- 
mecani- 

Craio- 
ca ur-

cu 
baza 
de 
din 

iar, 
procesului de

Statul nostru democrat- popu
lar a moștenit de la regimul 
burghezo - moșieresc o situație 
foarte grea în ce privește pregă
tirea cadrelor de specialiști pen
tru agricultură. Deși burghezia 
și moșierimea decretaseră Ro- 
mînia ..țară eminamente agrico
lăpentru pregătirea cadrelor 
de calificare superioară din sec
torul agricol existau la noi nu
mai 3 facultăți de agronomie și 
o facultate de medicină veteri
nară, unde învăța un număr 
restrîns de studenți. Puținii ab
solvenți ai acestor facultăți, pre
gătiți mai mult din punct de ve
dere general și teoretic, 
multe 
torul 
ei se . 
la moșiile boierilor, iar alții erau 
nevoiți să practice alte meserii 
cu totul străine de specialitatea 
pe care o făcuseră în timpul 
facultății.

Prin reforma învățămîntului 
din 1948, rețeaua învățămîntnlui 
agronomic superior a fost lărgi
tă, creîndu-se noi institute și 
facultăți. Pentru prima oară ia 
ființă Institutul Agronomic din 
Craiova și apar pentru prima 
dată facultățile de mecanizarea 
agriculturii.

Prin 
vernului nostru, 
an de activitate, 
rială a facultății 
zarea agriculturii 
va se lărgește, 
mare, desfășurarea 
învățămînt are loc în condiții 
noi și din ce în ce mai bune.

în asemenea condiții bune s-a 
pregătit noua promoție de 158 
ingineri mecanizatori, care în 
aceste cîteva zile își încheie exa
menul de stat, după care vor 
pleca cu toții în producție. Ei 
sînt promoția a opta de ingineri 
mecanizatori agricoli din R. P. 
Romînă. Ei sînt promoția 1960, 
cea mai puternică, prin numărul 
cel mai mare de absolvenți și 
prin pregătirea teoretică și prac
tică mai completă și mai temei
nică decît în anii precedenți.

în pregătirea acestei promoții 
de ingineri mecanizatori a avut 
o deosebită importanță în pri
mul rind îmbunătățirea și ridi
carea continuă a nivelului învă
țămîntului, a conținutului lui. 
Au fost îmbunătățite condițiile 
de practică în unitățile S.M.T.,
G.A.S.,  centre mecanice, Uzinele 
de tractoare și mașini agricole 
din țară. Cadrele didactice s-au 
preocupat pentru tipărirea și li- 
tografierea a numeroase cursuri 
și caiete de lucrări practice, ceea 
ce a înlesnit pregătirea acestei 
serii de absolvenți. Numărul ce
lor care au promovat toți anii 
de studii cu medii de 8, 9 și 
10 este prea mare ca să-i putem 
evidenția pe toți, însă întotdea
una ne vom aduce aminte cu 
mîndrie de atitudinea față de 
muncă și învățătură a absolven
ților Scutaru Gheorghe, Moldo
van Nicolae, Sorcaru loan, 
Drimbe Florin, Radulescu Vsevo
lod, Moțira Liviu, Nerian Mar
gareta și alții ca ei. în rîndul 
celor mai buni s-au situat întot
deauna și mulți studenți-munci- 
tori proveuiți din producție, 
care au reușit pe parcurs si 
ajungi și uneori si-și întreaci 
ceilalți colegi Dintre aceștia, în 
afară de primii trei amintiți mai 

Monumentele
(Urmare din pag. l-a)

patriotism, de dragoste pentru 
patria socialistă.

Nu-i Joc in patria noastră să 
nu aibă cinstea unui monu
ment Poporul nu c stat în ador- 
mire, itidKeri. Aici, pe creasta 
de dao<. in p-eejme Prahovei 
repezi, au suferii intre zidurile 
Dcricne e*o c- dase: munci- 
kxs'e, comuniști, luptători pen
tru dezrob-rea de exploatare « 
omului, pentru izbinda socialis
mului. Dincolo, în ca 1 ierul 
muncii aprige a București ului, a 
căzut cu mina încleștată pe si
renă uteestui Va si le. Roaîtâ. 
Aici a ocuit și a luptat 
Peto* dincolo e casa Iui Ion 
Rcțu. d ncoto .Dealul spinzura- 
țdor" unce au fost uciși unii 
coc- a răscoale de Ic BobHna, 
d -*co*o se c^ă focurile unde a 
luptat Ecaterina Varga, dincolo 
cosa Ecoter-nei Teodoroiu, din*

O frosucnf j ur
9 stosr/i l .
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sus, evidențiem pe Stanciu loan, 
Uifalusy Eugen, Griimberg Da
vid, care s-au străduit, au per
severat în toată activitatea lor 
și au ajuns să-și vadă „visul** 
realizat: sînt ingineri mecaniza
tori agricoli.

Un important mijloc în pregă
tirea profesională practică și în 
educarea acestei promoții în spi
ritul dragostei lor pentru me
seria aleasă, a fost activitatea 
desfășurată în stațiunile de ma
șini și tractoare și gospodăriile 
agricole de stat unde și-au efec
tuat timp de 5 luni ultima prac
tică în producție. De multe ori 
conducerea facultății a avut mul
țumirea de a primi vești bune 
de la stațiunile de mașini și 
tractoare și gospodăriile agricole 
de stat din țară unde absolvenții 
noștri s-au străduit să pună în 
practică ceea ce au învățat pe 
băncile școlii și să se încadreze 
efectiv în programul de lucru al 
brigăzilor de tractoare și în ate
lierele de reparații. Dintre a- 
ceștia©s-au evidențiat: Albu Ma
rin la S.M.T. Freindorf-Timi- 
șoara, Necula loan la S.M.T. Că- 
lugăreni - București, Fărcășanu 
Florea la G.A.S. Moșneni-Con- 
stanța, Mulea Teodor și Șerban 
Teodor la S.M.T. Bechet-Craio
va și alții care în campaniile 
agricole au muncit pe tractoare 
și combine, au organizat și con
dus arii de treier etc.

Nu este lipsiri de importanță 
nici activitatea desfășurată de 
numeroasele colective ale acestei 
promoții care au muncit în ca
drul cercurilor științifice studen
țești și care s-au preocupat de 
rezolvarea a numeroase teme în 
strînsă legătură cu cele mai ac
tuale probleme de mecanizarea 
și electrificarea agriculturii. Cele 
mai valorcase lucrări științifice, 
apreciate în cadrul sesiunilor 
studențești, au fost prezentate la 
conferința pe țară de la Timi
șoara și la Seminarul național 
al cercurilor științifice studen
țești din Craiova. Astfel. în pri
măvara anului 1959 la Timișoa
ra, referatul „Analiza capacită
ții de tracțiune a tractorului 
UTOS-26 pe miriște, țelină și 
teren arat**, prezentat de absol
ventul Mulea Teodor — fruntaș 
Ia învățătură, a fost apreciat cu 
premiul III pe țară și autorul a 
primit Diploma de Onoare a 
C.C. al U.T.M., iar în toamna 
anului 1959 la Seminarul națio
nal din Craiova, premiul I a re
venit referatului „Adaptarea 
combinei C-l pentru recoltatul 
mazărei** la care au colaborat șî 
absolvenții Ciulu Gheorghe și 
Pitulice Ilie.

Dacă în acest fel s au pregătit 
inginerii mecanizatori promoția 
1960, dat fiind rolul tot mai ho- 
tărîtor al mecanizării în dezvol- 

• tarea agriculturii socialiste, sîn- 
tem îndreptățiți să așteptăm de 
la toți ca în activitatea de mîine, 
indiferent unde vor fi reparti
zați, Ia locul de muncă, să fie 
exemplu personal și cu tot ela
nul și entuziasmul tinereții lor 
•â urmeze cu fermitate drumul 
indicat de partid, să fie conști- 
enți de sarcinile de răspundere 
ce le revin în fața poporului, în 
construcția socialistă de la sate.

Ing. ȘT. CHIRIAC 
deconuJ Facultății de Mecani
zarea Agriculturii din Craiova

colo caso unde s-a judecat pro
cesul de la Craiova intentat de 
burghezie comuniștilor, dincolo 
casc Băniei unde a fost ales 
Mihai Viteazu Ban al Olteniei, 
și cite de diverse vîrste, alătu- 
rind veac de veac, unul lingă 
citul ca paginile unei cărți. 
Clasa muncitoare condusă de 
partidul ei a dat patriei noastre 
socialiste nenumărați eroi. Cu
rajul și abnegația, credința lor 
in cauza comunismului repre
zintă cea mai înaltă învățătu'ă 
pentru tineret

Nici unul din acești eroi nu 
trebuie uitat I Cosele care pre
tutindeni au adăpostit sfaturi 
de comuniști, tipografii clan
destine, eroi urmăriți de haitele 
jandarmerești și legionare tre
buie însemnate cu plăcî și in
se ipții șî păstrate ca niște dragi 
șî sfinte monumente.

Tineretul, cu viața lui exube
rantă, cu lumina viitorului din 
ochi, cu suf’etul lui liber și să
nătos, e ce! întîi chemat să 
învie aceste mobilizatoare adu
ceri aminte.

Am fost astă toamnă la Tîr- 
goviște, scaun domnesc de al
tădată. Sînt acolo urme vechi, 
monumente autentice : Biserica 
domnească, veche capelă a pa
latului, const-uită de Petre Cer
ce! in 1583, rămășițele palatului 
aceluiași Petre Cercel, dărimat 
in 1733, vechijl palat al lui 
Mircea cel Bătrin, voevodul mîn- 
d.-u din Scrisoarea lui Eminescu, 
turnul Chindia ..

Ca să ajung ia ele, am trecut 
prin mărăcini care mi-au prins 
de pentagon, fructul or în chip 
de sîmbure de măslin cu țepi.

Tinerii din Tîrgoviște, ute- 
miștii de acolo, n-au auzit de 
inițiativa de la Vladimiri ? Și 
nici măcar, sfatul popular ?

Tineretul, are, in această pri
vință o admirabilă t.-ec.bă de 
făcut. Dar, e nevoie și de o car
te bună, scrisă literar, ca*e să 
prezinte istoria aefevărată a tu
turor monumentelo’ istorice și a 
locurilor de sea<mă, însemnate 
de popor și oameni, măreț ba
sorelief al luptelor revoluționare 
ale poporului nostru.



întărirea păcii în lumea întreagă

Tineretul 
își spune 
cuvîntul

pentru încetarea 
experiențelor 

cu arma atomică

iată țelul comun
Cuvîntarea rostită de N. S. Hrușciov la mitingul 

de la Delhi
DELHI 12 (Agerpres). — 

TASS transmite textul rezumat 
al cuvîntării rostite de N. S. 
Hruțciov la mitingul de masă de 
la Delhi:

Alăreata forjă care cimentează 
prietenia dintre popoarele noas- 
tre este interesul nostru comun 
In l^ipla pentru realizarea unui 
țel nobil — întărirea păcii in 
lumea întreagă, dezvoltarea co- 
laborării intre state pe baza 
principiilor coexistentei pașnice. 
Dorim ca războiul să fie elimi
nat pentru totdeauna din viaja 
societății omenești.

Din prima zi a constituirii 
sale, statul sovietic urmind po
runcile marelui Lenin s a pro
nunțat neabătut și continuă să 
se pronunțe pentru pace și prie
tenie între popoare.

Poporul sovietic — a subliniat 
N. S. Hrușciov — apreciază 
mult marea contribuție pe care 
Republica India o aduce la cauza 
luptei pentru pace și pentru 
coexistență pașnică.

Eforturile tuturor statelor iubi
toare de pace au și început să 
dea roade bogate. Norii negrii 
ai „războiului rece" și ai încor
dării internaționale care timp 
îndelungat au acoperit cerul, au 
început să se risipească puțin 
cite puțin. Astăzi ideea coexis
tenței pașnice își croiește drum 
pînă și in rîndul adepților „răz
boiului rece". Ei au început să 
înțeleagă că dacă vor dezlănțui 
războiul. în flăcările acestui rdz< 
boi vor pieri in primul rind or- ■ 
ganizatorii și inspiratorii lui.

Din păcate — a subliniat pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
af U.R.S.S. — în lume mai

există oameni, și încă destul de 
influenți, care se pronunță Im- 
potriva destinderii încordării in
ternaționale. In timp ce toate 
popoarele iubitoare de pace vor 
slăbirea continuă a încordării 
internaționale, adepții războaie
lor „rece* și „cald" continui 
să intensifice activitatea unor 
blocuri agresive ca N.A.T.O, 
S.E.A.T.O și C.E.N.T.O.

Nu trebuie subapreciate for
țele care se opun slăbirii încor
dării internaționale. Va fi ne
voie de noi eforturi ale prieteni
lor păcii pentru a infringe îm
potrivirea lor.

Subliniind că Uniunea Sovie
tică consideră că principala con
diție a asigurării păcii și co
existenței pașnice este înfăptui
rea dezarmării generale și to- 

r a spus: 
și-a prezen- 

la 
că țara 
' ’ din 

Nu, 
propunerea 

in care 
realizat 

domeniul 
și a ar- 
Sovietică

••—

U.R.S.S. acordă Indiei 
un credit in valoare 

de 1>5 miliarde 
de ruble

DELHI 12 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 12 februa
rie la Delhi a fost semnat un 
acord în problemele economice 
între guvernul Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste și gu
vernul Republicii Indie, încheiat 
ca o cornplectare la acordul din 
12 septembrie 1959. în cadrul 
căruia guvernul U.R.S.S. a acor
dat guvernului Republicii Ind:a 
un credit în valoare de 1,5 mi
liarde de ruble.

Acordul cuprinde o specifica
ție a întreprinderilor care vor 
fi lărgite sau construite în In
dia, pe bază de colaborare reci
procă, în anii celui de-al treilea 
plan cincinal al Indiei.

Părțile au subliniat cu satis- 
x facție că acordul semnat consti

tuie un nou pas important spre 
întărirea și dezvoltarea relații
lor de prietenie existente între 
cele două țări și că îndeplinirea 
lui cu succes va asigura Indiei 
crearea unei baze pentru indus
trializarea continuă a țării.

DELHI 12 (Agerpres).—TASS 
transmite î La 12 februarie la 
reședința primului ministru al 
Indiei, Nehru, a avut loc sem
narea acordurilor sovieto-indie
ne privitoare la problemele eco
nomice și culturale.

La festivitatea semnării au 
participat președintele Consi
liului de Miniștri aj U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, și primul mini
stru al Indiei, J. Nehru.

tale, N. S. Hrușciov 
Guvernul sovietic ș 
tat propunerea cu privire 
dezarmare nu pentru cl 
noastră ar fi o țară slabă 
punct de vedere militar. * 
noi am prezentat --------
noastră în condițiile 
Uniunea Sovietică a 
succese remarcabile în 
creării armei nucleare 
mei rachetă. Uniunea 
este astăzi cea mai mare pu
tere militară. Nu dorim insă să 
profităm de acest avantaj. Sin- 
tem gala, chiar și astăzi, să 
distrugem tot armamentul no
stru, dacă același lucru îl vor 
face și puterile occidentale.

Ne face plăcere — a spus 
N. S, Hrușciov — să constatăm 
că propunerile sovietice cu pri
vire la dezarmare se bucură de 
aprobarea și de sprijin total 
din partea poporului indian și 
a guvernului lui.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că poporul indian, 
harnic și talentat, va ști să 
facă fața sarcinii industrializă
rii țării și că planurile cinci
nale ale Indiei vor fi îndepli
nite.

Poporul sovietic — a subli
niat el — salută în mod sincer 
succesele dv.

Noi nu condiționăm acordarea 
de ajutor țărilor care au pășit 
pe calea dezvoltării indepen
dente de cereri politice, care 
violează suveranitatea și ;-g-

nesc demnitatea popoarelor 
cestor țări. După cum știți, noi 
acordăm împrumuturi în condi
țiile cele mai avantajoase. 
Uniunea Sovietică acorda ajutor 
nu pentru a realiza profituri.

Acum poporul sovietic și-a 
propus sarcina ca ia următorii 
dțiv* ani să întreacâ Stateâe 
Unite ale Americii și să se si
tueze pe primul loc ia lume in 
ce priveș’^ producția pe cap 
de locuitor.

Conform tuturor reguLtor 
unei întreceri, a sublimat N. S. 
Hrușciov, nd am adus la cu- 
noștinza Statelor Unite ale A- 
mericii chemarea zeastrâ Ia În
trecere, să ne inirecem nu fel 
producția de arme, d ia dez
voltarea economiei de pace. A- 
ceasta va aduce un mare folu» 
popoarelor țănlor noastre, popoa
relor din lumea întreagă.

Nu ne temem de o astfel de 
întrecere și s aîem siguri de vic
toria noastră — a subiimat șe
ful guvernului sovietic. Uniunea 
Sovietică privește cu curaj tax- 
inte.

In încheiere N. S. Hrușciov a 
subliniat că îa pofida deosebi
rilor în ceea ce privește orîn- 
duirea socială a celor două sta
te, dezvoltarea largă a relațiilor 
de prietenie, politice, econo
mice și culturale dintre Uniu
nea Sovietică și Republici 
India arată încă o dată întregii 
lumi posibilitatea unei colabo
rări rodnice și reciproc avan
tajoase între toate statele. La 
baza prieteniei noastre se zfă 
lupta comună pentru consolida
rea păcii.

Referindu-se la semnarea acor
dului dintre guvernele U.R-S.S. 
și Indiei, N. S. Hrușciov a spus:

Acest acord care prevede 
acordarea unui sprijin teh
nic multilateral de către Uniu
nea Sovietică în construi
rea și extinderea a 10 impor< 
tante întreprinderi industriale 
din India are o mare Însemnă
tate pentru industrializarea In
die: și pentru todeplinirea pia- 
nurilor celui de-al Ve£ea căci- 
nai al Ind-ri-

a-

★ „Comitetul de acțiune 
al tineretului împotriva morții 
atomice** din Wupperthal și-a 
exprimat protestul împotriva 
experiențelor atomice din 
Sahara. Intr-o scrisoare a- 
dresată președintelui Fran
ței, Comitetul își exprimă ne
liniștea în legătură cu pla
nurile guvernului francez de 
a efectua experiențe atomi
ce in perioada în care 
conturat o destindere a 
cordării internaționale.

♦ La Hamburg a avut 
o demonstrație de pretest !□ 
care cu luat parte caroxi- 
motiv 100 de tineri și tinere, 
care au cerut de asemenea 
interzicerea experiențelor o- 
tom.ee in Sahara.

Patinajul „Medeo" situat în munți, lingă Alma-Ata (R.S5. Cazahă), este supranumit „fâurâria 
recordurilor mondiale". De la începutul acestui an s-au stabilit aici 8 recorduri mondiale la 

diverse întreceri sportive.
Foto; TASS

Cuvîntarea lui J. Nehru

împotriva 
elementelor naziste 

din guvernul 
de la Bonn

împotriva amenințări 
din partea armatelor 

americane

Se pronunță pentru dezarmare
Prim-ministrul Libiei

ș: securității în țoale regiunile 
țfobaJaî pâmintesc, salutăm 
Xțrtîai Sovietului Suprem al 
LJLS-S. din lâ ianuarie a.c. 
care cheamă la^olaborare și Ia 

comune Cn domeniul în- 
tar-rii păcii și udnlârii cursei 
: am ir lor. a declarat la o con
i'^—i de presă, care a avut loc 
la II februarie ’.a Triooii, primul 
HLziscru al Libiei KAABAR.

pe* influenței dăunătoare pe 
care această atitudine a avut-o 
asupra prestigiului internațional 
al Amencii. „Numeroase state, a 
spus el. au tras concluzia că noi 
nu vrem să avansăm in această 
direcție fapt care nu a contribuit 
de loc la atragerea de partea 
noastră a simpatiei și sprijinu
lui lor".

Deputați englezi
O Luind cuvîntul la dezbate

rile din Camera Comunelor a- 
supra politicii externe, ministrul 
de Război, H. WATKINSON a

declarat că cel mai bun mijloc 
de creare a unei atmosfere de 
pace ar fi dezarmarea existînd 
garanțiile corespunzătoare.

Vorbitorul și-a exprimat spe
ranța intr-un rezultat pozitiv al 
lucrărilor Comitetului celor 10 
țări, precum și al conferinței șe
filor guvernelor.

Q Este necesar, a arătat re-* 
prezentantul opoziției, GEORGE 
BROWN, care se ocupă de pro
blemele apărării, să se depună 
eforturi sincere pentru a se face 
începutul dezarmării și a se rea
liza un progres la tratativele la 
nivel înalt.

Senatori americani
• «Statele Unite sînt singura 

faDere —rirarâ care nu și-a pus 
rpt scop dezarmarea totală cu 
-'xrez unor garanții interna, 
cjj» «îdenîe și nu a prezen- 

n multilateral în acest 
coasta tat senatorul 

dârZe de seamă ale 
ar ccogresuiui „Cocgres-

O seară a

Little Rock-ui 
nu-și dezminți 

trista faimă

DELHI 12 (Agerpres). - 
TASS transmite textul iczmaî 
al cuvlntârii lui J. Nehru la mi
tingul de la Delhi :

Ne-am întrunit astăzi ad pen
tru a aduce un omagiu scum
pului nostru oaspete, a spus 
premierul Indiei. L-ați ascultat 
adineauri pe d-1 Hrușciov. Cu
vîntarea pe care a rostit-o nu a 
fost numai un mesaj cu caracter 
solemn. Ea a fost o cuvîntare 
de mare importanță. Aseme nea 
țări cum este țara noastră, 
luptă pentru a ieși din vechea 
cochilie, pentru a sfărima lan
țurile mizeriei și a asigura un 
nivel de trai acceptabil pentru 
400 de milioane de oameni. Avem 
în fața noastră exemplele altor 
țări, printre care exemplul 
Uniunii Sovietioe este semnifi
cativ.

DL Hrușciov, a subliniat pri
mul-ministru al Indiei, face în 
prezent o călătorie intr-o serie 
de țâri purtînd un mesaj ta care 
indică felul în care să se in
staureze pacea și sâ se lichideze 
In întreaga lume războiul și arma

dfcs a-

cel mai

★

DELHI 12. — De la trimisul 
special Agerpres, AL. GHEOR
GHIU : A doua zi a vizitei lui 
N. S. Hrușciov in India a fost 
consacrată tratativelor sovieto- 
indiene la nivel înalt și întâlni
rii cu populația orașului Delhi.

La 12 februarie președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov l-a vi
zitat pe vicepreședintele Indiei, 
Radhakrishnan, la reședința sa.

între N. S. Hrușciov și vice
președintele Radhakrishnan a 
avut loc o convorbire prieteneas
că și călduroasă.

Tot ift cursul dimineții de 12 
februarie, N. S. Hrușciov a avut 
o întrevedere cu primul ministru 
Nehru. înainte de a începe 
tratativele, primul ministru 
i-a prezentat lu-i N. S. Hrușciov 
pe țăranul Har iran, locuitorul 
unui sat din apropiere de 
Delhi, care i-a înmînat lui N. S. 
Hrușciov în dar o măsuță.

La sfîrșitul acestei întrevederi 
între șefii guvernelor sovietic și 
indian, s-a dat publicității un co
municat în care se arată că: 
„în cursul convorbirii a avut 
loc un larg schimb de păreri 
atât în problemele situației in
ternaționale generale, cit și în 
problemele dezvoltării continue 
a relațiilor sovieto-indiene. Con
vorbirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească și cordială. 
Șefii guvernelor U.R.S.S. și In
diei au recunoscut că schimbul 
sincer de păreri care a avut loc 
a fost util pentru cauza păcii și 
a întăririi colaborării internațio
nale1'.

După întrevedere, primul mi
nistru Nehru a oferit un dejun 
în cinstea lui N. Hrușciov și 
a persoanelor care îl însoțesc.

După-amiază, a avut loc „o 
recepție cetățenească" — cum 
este denumit în India un miting 
de masă — în cinstea vizitei lui

★

N. S. Hrușciov in capitala In
diei.

încă cu cîteva ore înainte de 
începerea mitingului în Ramlila 
Round uriașa piață care se află 
la punctul de contingență dintre 
vechiul oraș Delhi și noul oraș 
Delhi, au înoeput să se stringă 
locuitori ai orașului și ai satelor 
din vecinătate.

în aplauzele furtunoase ale 
mulțimii primarul orașului 
Delhi a oferit lui N. S. Hrușciov, 
după obiceiul indian, o ghirlandă 
de flori.

Un cor de femei a cîntat apoi 
un cintec de salut care exprima 
sentimentele de dragoste ale po
porului indian față de poporul 
sovietic, față de șeful guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov.

Primarul orașului a dat citire 
mesajului de salut adresat de 
cetățenii orașului Delhi lui N. S. 
Hrușciov.

S-a apropiat apoi de microfon 
N. S. Hrușciov. Din nou uriașa 
piață a fost inundată de valul 
puternic al aplauzelor. Cetățe
nii capitalei Indiei au ascultat 
cu adincă atenție declarația lui 
N. S. Hrușciov.

în aplauzele necontenite ale 
partid panților, Nikita Ser ghee- 
viei Hrușciov a înmînat primu
lui ministru Jawaharlal Nehru 
macheta fanionului pe care ra
cheta cosmică sovietică l-a dus 
pe Lună.

A luat apoi cuvîntul Jawa
harlal Nehru.

Cei prezenți au aprobat prin 
aplauze furtunoase cuvîntarea 
primului ministru al Indiei.

Mitingul de masă, care a de
monstrat prietenia de nezdrun
cinat dintre popoarele Uniunii 
Sovietice și Indiei s-a încheiat 
cu imnurile de stat ale Uniunii 
Sovietice și Indiei.

La miting au participat peste 
jumătate de milion de cetățeni 
din Delhi,

(Agerpres). — La 
ambasadele țărilor 
R. P. Chineză au 
Pekin o seară a 
cinstea celei de-a

r>*o «* : «ne im R. R- Ro-
«Ljta șt FracU-

prieteniei
consideră ziua istorică a semnă
rii Tratatului de prietenie, a- 
lianță și asistență mutuală din
tre R.P. Chineză și U.R.S.S. nu 
numai ca o sărbătoare a po
poarelor chinez și sovietic, ci și 
ca o sărbătoare a lor.

La consfătuirea statelor par* 
ticipante la Tratatul de la Var
șovia, care a avut loc recent la 
Moscova, și în Declarația adop
tată la această consfătuire —■ 
a spus vorbitorul — au fost 
făcute din nou o serie de pro
puneri pozitive și rezonabile 
în legătură cu probleme interna
ționale importante. Aceste pro-» 
puneri constituie un nou aport 
ai țărilor socialiste la lupta pen-. 

U-riSe socaLsto tru pace.

PEKIN 12 
12 februarie, 
socialiste din 
organizat la 
prieteniei în
zecea aniversări a Tratatului de 
prietenie, alianță și asistență 
mutuală dintre Uniunea Sovieth 
că și R.P. Chineză. Au partici
pa: ambasadorii și membrii 
ambasadelor țărilor socialiste, 
Cea I, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze și ministru al Afacerilor 
Externe, Sen Ian bin, ministrul 
Culturii, Liu De-țiuan, ministrul 
Sănătății, și alte persoane ofi- 
oaie.

L Cen I a subli<
-iz că toate

d2 Kaagbet (Romînia). EI au 
vort.t despre activitatea mișcării 
pentru pace în țările respective.

Lucrările Consfătuirii de la 
Budapesta « secretarilor organic 
zațiilor naționale pentru apăra-, 
rea păcii din țările europene a 
luat sfîrșiL

PARIS. — La Paris s-a anun
țat că încenînd din ziua de 13 
februarie ora 6.30. ora locală, se 
interzic toate zborurile avioane
lor deasupra unei vaste regiuni 
a Saharef, unde este proiectată 
efectuarea experiențelor cu bom
ba atomici franceză^

DIN TOATE COLȚURILE LUMII
MAȘINA PENTRU INSTRUIRE 

Șl CONTROL

La Institutul pedagogic pentru 
limbi străine din Gorki a fost 
realizată o mașină e.ectronică- 
acustică experimentală ne „ins
truire și control", care permite 
să se modifice radical procesul 
de învățămînt

Vladimir Taranov, șeful labo
ratorului exeperimental pentru 
tehnica sunetului._ care a proiec
tat această mașină, a pus la 
baza ei .principiul dispozitivelor 
electronice de calcul cu comandă 
-program.

Mașina este capabilă să furni
zeze informații asupra materiilor 
predate pe baza unu’ program 
dinainte stabilit, să recepționeze 
de la studenți în scris sau oral 
răspunsuri din care să reiasă că 
ei au asim.lat materia respectivă. 
Mașina confruntă aceste date 
cu cele obținute de la profesor 
și astfel scoate în evidență și 
numără greșelile din răspunsu
rile studenților.

Bazîndu-se ipe greșelile scoase 
în evidență, mașina poate repeta 
de mai mu.te ori studenților ma
teria pe care nu au asimilat-o. 
Aparatul poate de asemenea 
furniza profesoiului informații cu 
privire la progresele studenților.

din Iași prof. N. Si'.ăgeanu și 
conf. univ. Gr. Popa, d* ia uni
versitatea -C- I- Parhon- din 
București. vizkeazâ institute 
științifice și pn comerințe de spe
cia ita te în ia ța profesorilor și 
studenților germani.

Miercuri 10 februarie a avut 
loc în marea aulă a Universității 
„Friederich Schiller- din Jeiia ° 
adunare festivă la care, după 
discursul de deschidere al recto-, 
ruîui, prof. Otto Schwartz, a 
urmat o amplă expunere a profe- 
sorulu’ Gh. Gheorghiev despre 
Universitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași. Proi. Gh. Gheorghiev a 
predat rectorului daruri din par, 
tea Universității, Al. I. Cuza".

In continuare. în holul Uni
versității „Friederich Schiller" a 
fost deschisă expoziția „Constru
cția socialismului în R.P.R.**, cu . , r(^ 

re
diu

un stand de cărți științifice 
mînești și un panou special 
prezentînd viața studenților 
R.P. Romînă.

CONCESIUNI

JLUSTEUTATV

SAPTAMINA UNIVERSITARA 
ROMINO-GERMANA

La Jena se desfășoară manifes. 
țările din cadrul Săptămînii 
U n i ve>r s ita re romîno-ger ma ne,
care a început la 8 fe.biuarie pe 
baza acordului cultural dintre 
cele două țări. Membrii delega, 
ției romîne prof. Gh Gheorghiev, 
de La universitatea „Al. I. Cuza“

Corespondentul din Madrid al 
ziarului „New Yuik Times** a- 
nunță că guvernul spaniol a con
cesionat unui număr de 6 socie
tăți petrolifere americane drep
tul de a exploata zăcămintele ipe-, 
trolifere din Sahara spaniolă. 
Cele 6 societăți sînt „Cities Ser. 
vice**, „Richfield“, ,. Gulf Oil", 
„Gal tex", „Philips" și filiala din 
Spâni,a a lui „Philips** Societă
țile „Philips". „Richfield" și „Ci
ties Service" a-u obținut drepturi 
de concesiune petroliferă și în 
Spania. Corespondentul afirmă că 
în viitoarele săptămîni guvernul 
lui Franco va acorda concesiuni 
petrolifere și altor societăți arce, 
r ioane.

Ziar—’ brâaoc -e te.
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propus de 
menzcl» ?ranehi>:e, 
mesajuîiu cs-j-s -i
că „zus:er 'zazed* proposd de gu
vern trehuie de g-.er.
nanți inșiși și in general ce cei 
bogați, și cc. ^nu ar fi drep: sd 
se ceară custerixate pzrzea
muncitoriior căror &ciarz siat 
cu totul insuficienîf".

în mesajul prelaților se subU- 
ruază de ase-nenea situația grea 
a maselor de solariați scoția- 
duse in evidență necesicalaa 
unor măsuri concrete de îmbună
tățire a acestei sizuațiL

O METODĂ PENTRU 
STUDIEREA CELULEI VII

Omul de știință Platon Kostiuk 
din Kiev. autorul a aproape 50 
de lucrări tipărite, a elaborat o 
metodă pentru studierea aciivi- 
tații celulei vii cu ajutorul teh
nicii microelectrozilor.

In laboratorul condus & Kos. 
tiuk din cadrul Institutului de 
fiziologie al Academiei de Știin
țe a R.S.S. Ucrainene a fost 
realizat un dispozitiv special cu 
microelectrod. Un electrod, 
cărui capăt subțire exterior 
un diametru de numai 0.2 mi
cron — adică este de cîteva ori 
mai subțire decii un fir de păr.
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MCOLAE HERLEA 
APRECAT DE PUBLICUL 

CEHOSLOVAC

D-pă s-cce<-’ pe care l-a ob- 
trX la Ooera din Usti oad La
be. oaritjaul nxrîn Niooiae
Hanai z z~ ?: âtriț-
’□cit succes I-î sear^ de 10 fe
bruarie la Tea*ml Național din 
Praga sa La ..Smetana". Pentru 
deoseo ta mâ estne cu care e 
interpretat rolul Iui Germond 
din opere «Tcaviata* de Verdi, 
baritonul 
răsplătit 
la scenă

Despre ----------- —^-r-- .—
sa-a Teatrului Național ..Smeta
na" ziarul ..Lidova Demokracie** 
scrie : „Baritonul Nicolae Herlea 
care este un excelent interpret al 
„Bărbierului din Sevilla" și care 
a interpretat U Usti nad Labe pe 
Escamillo. s-a prezentat în seara 
de 10 februarie pe scerig teatrului 
„Smetana" în rolul lui Ger- 
mond-tatâl din opsra „Travi- 
ata" de Verdi.. El s-a remarcat 
printr-o interpretare zveltă, tine
rească, cu o nobilă sensibilitate, 
fără exagerarea autorității pă. 
rintești de care fac uz în mod 
obișnuit interprețil acestui rol".

N too! te Herlea a fost 
cu ap'tauze îndeungate 
deschisă.

succesul obflnut în

arlotta IT alb o elevă di 
Little Rock (statul A 
kanssas—S.U.A.J îi

preună cu mama și frații 
mai mici, dormea dusă 
noaptea de 9/10 februari 
Deodată, toți fură deștepU 
de un zgomot îngrozitor. C 
mera se cutremură puterr 
din toate încheieturile. Ct 
lotte și mama ei nu putu 
să strige de spaimă. Cei mi 
începură să țipe. Se trezi 
vecinii și alergară spre ei.

O bombă cu dinamită j 
sese aruncată pe casa Cc 
lottei și numai printr 
simplă întâmplare cei dinău 
tru au scăpat cu viață.

Cine a provocat un asem 
nea atac asupra femeilor 
copiilor din casa famili 
JFalls și ce anume i-a deU 
minat la un atât de viole 
mijloc de distrugere ?

Trebuie să mergem 
cîtva tâmp în urmă. încă d 
1957 cele întâmplate în or 
șelul Little Rock au provoc 
repulsie tuturor oamenii 
cinstiți din lume. Trista l 
faimă a fost provocată de 1 
roar ea organizată de rasi 
împotriva celor cîțiva elt 
negri care ceruseră să fie p 
miți în colegiile publice 
toate ziarele lumii au refU 
tat pe larg evenimente 
Printre acești elevi se nun 
ra și curajoasa Carloi
Walls. De atunci, Little Ro 
a devenit un trist simbol 
urii neomenești împotri 
populației de culoart.

Au trecut doi ani și jun 
tate, dar rasiștii nu-i ț 
ierta îndrăzneala de a-i i 
frunta zilnic învățînd înti 
clasă cu ei, așezîndu-se înti 
bancă pe lingă care ei trebu 
să treacă. în septembrie t 
cut s-au aruncat bombe 
incinta școlii. Tinerii nej 
nu s-au lăsat însă intimida 
Ei cred din tot sufletul 
justețea cauzei lor și nu 
dau bătuți. 'AKrbați de fu 
rasiștii au întreprins atui 
teroarea individuală și ia 
pe Carlotta Walls, pe ma\ 
și frații ei mai mici, atac 
cu bombe. Conform auto 
tăților polițienești, bomba 
provocat pagube conside 
bile". Dar poliția n-a peri 
presei să vorbească cu me 
brii familiei Walls. Chem 
la telefon ei răspundeau 
teamă doar atât: „în ac 
oraș sîntem lipsiți cu de 
vîrșire de orice protecție".

Little Rock-ul nu-și d 
minte trista-i faimă.

S. VOINESCl

ATENA 12 (Agerpres). 
TASS transmite: Cojnitetul 
dical pentru . apărarea libei 
lor democratice a adresat 
porului grec chemarea de a 
tensifica lupta pentru eliber 
lui Manolis Glezos și a c 
lalți democrați al căror pr 
va fi dezbătut în Areopag 1 
martie, pentru anularea le; 
antidemocratice și anticons 
ționale, pentru restabilirea 1 
taților democratice în Greci

Comitetul cheamă guverna, 
elibereze pe Glezos și pe ce 
democrați.

S. U. A. nu este pentru încetarea fota 
a experiențelor cu arma nucleară

WASHINGTON 12 (Ager- 
preș). — La 11 februarie preșe- 
dintele Eisenhower a expus în 
cadrul unei conferințe de presă 
do:ie profuneri americane pre
zentate In aceeași zi de delega
ție S.l’A la conferința de la 
Geneva în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară. 
Aceste propuneri au drept scop 
încetarea experiențelor cu ar- 
rr.a nucleară pretutindeni unde 
în momentul de față ele pot fi 
controlate în mod eficient".

Propunerile prevăd astfel în
cetarea experiențelor nucleare 
,,in condițiile unui control ga
rantat** în atmosferă, în oceane, 
în acele regiuni ale Cosmosului 
„unde se poate institui în pre
zent un control eficient de co
mun acord**, precum și „a tutu
ror experiențelor subterane cu 
arma nucleară care pot fi de
tectate".

Președintele Eisenhower a de
clarat că în ce privește unele 
experiențe subterane „în momen. 
tul de față nu este posibil să 
se instituie controlul cuvenit". 
Cu alte cuvinte propunerea în
seamnă de fapt acordarea liber
tății de acțiune în ce privește 
reluarea experimentării armei 
nucleare. De altminteri răspun- 
zînd la întrebările puse de co
respondenți, Eisenhower a de
clarat, între altele, că cercetă
rile de laborator în domeniul 
creării armei a tonice se efectu
ează în Statele Unite fără între
rupere.

Un corespondent l-a întrebat 
pe președinte dacă consideră că 
înainte de a se discuta proble
mele mai largi ale dezarmării 
este necesar să se rezolve pro- • 
blema interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară. Președintele 
a subliniat că, chiar dacă în 
această problemă nu va fi rea
lizat un acord, aceasta nu tre
buie în nici un caz să împiedice 
progresul în alte domenii ale 
problemei dezarmării.

Președintele a fost întrebat 
cum trebuie să participe, după

părerea sa, 
dacă se va _ __ ______
legătură cu aceasta. Elsen-hi 
a răspuns că rezolvînd pr< 
ma dezarmării, nu trebuie 
rește, ignorat un teritoriu 
de mare ca cel al Chinei, 
ședințele a declarat că după 
rerea sa trebuie creat un fe 
aparat pentru tratative cu 
na în problema dezarmări

Răspunzînd la întrebarea 
corespondent referitoare la 
cesele obținute de Uniunea 
vietică în cercetarea Cosm 
lui, președintele Eisenbowe: 
recunoscut, ca și la confei 
de presă precedentă, că da 
tă poporului ei, științei și i 
șelor ei resurse Uniunea S< 
tică a obținut rezultate evi 
te în cercetarea Cosmosului,

★
GENEVA 12 (Agerpres). 

TASS transmite: La 12 fet 
rie a avut loc la Geneva 
dința ordinară a conferinței 
lor trei puteri cu privire la 
cetarea experiențelor cu t 
nucleară. La această șe< 
S. K. Țarapkin, reprezenti 
U.R.S.S., a pus o serie de 
trebări delegațiilor american 
engleză pentru precizarea po: 
lor în legătură cu propunere 
mericană cu privire fa așa 
mita abordare pe etape a r< 
varii problemei încetării e 
riențelor nucleare,

Răspunzînd la aceste între 
reprezentantul american a d< 
rat că S.U.A. se consideră 1: 
de a efectua explozii nuci 
subterane care conform acc 
propuneri americane trebuie 
fie excluse din tratat. Răspu 
rile sale dovedesc de asem 
că Statele Unite admit pos 
tatea excluderii din tratatul 
privire la încetarea experien 
a exploziilor nucleare efecl 
la mari altitudini.

în felul acesta, S.U.A. voi 
sprijinul Angliei, încheierea 
tratat care să nu împiedice < 
tuarea de explozii nucleare 
pămînt și la mari altitudini.

China la dezan 
realiza un, acar
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