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Băieții cu mistria
rum prin Ti
mișoara... Unde 
l-am putea găsi 
pe Ion Maier ? 
Negreșit, acolo 
unde lucrează

echipa. Adică unde, mă rog 
frumos ? Dacă ne amintim că 
e vorba de o echipa de zi
dari, firește, va trebui să fim 
atenți la clădirile dinspre 
care vine miros de ziduri 
proaspete. Pe frigul ăsta ? Ori- 
cînd! Așa, înaintează cu bă
gare de seamă. Nu trece de 
Lotul 12 construcții de locuin
țe fără să întrebi. Ei poftim ! 
Vezi că ai făcut foarte bine ?

Pe Bulevardul Republicii 
nr. 4, blocul de 7 etaje se află 
gata la roșu pînă la etajul 4 
inclusiv. Etajele 6 și 7 sint 
ocupate cu forfota muncii be- 
toniștilor și, respectiv, a dul
gherilor de cofraje. Am sărit 
un etaj —V. Dinadins. Capul 
mai pe spate — și zărim la 
nivelul al V-lea niște băieți 
care întind orizontal sfoara, 
așează și netezesc mortarul, 
plasează îndemînatic și repe
de cărămizile. Strigăm de jos 
și cineva, agitind mistria, ne 
răspunde : da, șeful de echipă 
al tinerilor zidari e aici. Veniți 
sus!

Discuția are deci loc unde
va, într-un viitor apartament, 
unde lemnăria se reliefează în 
culori naturale pe fondul zi-

durilor de-abia tencmte; în 
acest cadru, firește, echipa isi 
Ion Maier se simte „ca ctc^sâ"

— Ne-ați căutat mult ? Păi 
știți cum ne-ați fi putut lua 
urmele ? Ca băiatul din po
veste, Hansel, care afla dru
mul spre casă după pietrice
lele pe care le aruncase pic
ând de acolo. Ce e drept, 
ride Ion Maier, noi am lăsat 
in urma noastră prin Timi
șoara niște „pietricele" ceva 
mai mari : cu cite 5, 6 și 7 
etaje...

Băieții aprobă, zimbind cu 
neascunsă satisfacție.

— Fiindcă ați adus vorba, 
spuneți-mi, pe ce clădiri noi 
v-ați pus „iscălitura" in ulti
ma vreme ?

E nevoie de o consultare co
lectivă pentru un răspuns di 
mai exact.

— Si luăm ultimul «a, <nl 
din care echipa noastră ere 
componența de azL Pnn ur
mare noi, intre mulți «feri. se 
înțelege, am Zâsat in 
noastră in ultimul an casele 
din strada Brediceanu. Să le 
luăm pe rind. La nr. 13-17. 
aceea cu pa:ru etaje. Cite 
apartamente sint, vreți sâ 
știți ? Vreo... da. exact 45 de 
apartamente; la blocul de laur. 
11 (Frank, ia ține tu socotea
la să vedem cit iese la aduna
re) așa, douăzeci de aparta
mente ; iar in Bredicear.u nr. 
19—23 au fost iarăși 45 de a- 
partamente. Totala

ir

40.000 de elevi
la școala

ÎN REGIUNEA 
DOBROGEA :

belșugului
Interesul manifestat de oa

menii muncii din agricultura 
regiunii pentru cursurile de 
scurtă durată și cele ale învă- 
țămintului agrozootehnic de 
mesă es:e ilustrat âe faptul că 
ele sint urmate în iarna aceas
ta de aproape 40.000 de lucră
tori din acest sector, cu circa 
8000 mai mulți decît în iama 
t-eeată.

(Agerprei)

rESTRL STUDENȚII 
BRAȘOVENI

=*i=-

oțelănilor

dispun de 26 de la
boratoare, iar bibli
otecile au mai mult 
de 150.000 volume 
de specialitate. Stu
denții au, de ase
menea, la dispoziție 
5 cămine, 4 can
tine, o casa de cul
tura, cinematograf 
și altele. Aproxima
tiv 80 la suta din 
studenți locuiesc în 
cămine, iar mai 
nult de 70 la suta 
sint bursieri.

în sectorul de construcții și 
montaje ale Ministerului In
dustriei Petrolului și Chimiei 
se acordă o atenție sporită in
troducerii și extinderii meto
delor perfecționate de control 
tehnic de calitate. Pe această 
linie, specialiștii Laboratoru
lui central aparținînd Direc
ției Generale de construcții și 
montaje pentru uzine chimice 
și rafinării efectuează o serie 
de lucrări cu aparatură mo
dernă. Astfel pe șantierul Fa
bricii de rolan de la Săvinești 
se execută verificarea suduri
lor cu ajutorul razelor Roent
gen. Din cele 2400 operații de 
control necesare la rezervoa
rele sferice, prin folosirea a- 
cestui procedeu, au fost exe
cutate pînă acum 850.

Au fost executate de ase
menea gamagrafii pe o lun
gime de peste 9000 metri la 
conducta de apă industrială 
care alimentează Fabrica „Co- 
lorom“ din Codlea. De aseme
nea, cu aparate ultrasonice se 
verifică o serie de conducte 
pe șantierul Combinatului de 
cauciuc sintetic de la Onești.

Ieri in Capitală ^OCIIIElOPl 
și-a început lucrările

Conferințele regionale
de partid Birou lui F.M.T.D
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«

n decerni Fxrămmmz ai 
ecs de ~ — ~~_?ă a 
.Cases Scînteri* ni s-au 

IzfâtLS-at cczrzmrris unei hărți 
rn a ncnnnezrelcr. Tăblițele 
riben» ce zzmeie tănlo: 
par .-ae—'r. pe o karid a 
.m_ aitiei deci: cea pe ©are 
o de chicei carto-
grar_ Este 3 bar'-ă a pne'-e- 
n«: geueruuer unere a xrie- 
Isr noastre, prietenie ale că
rei pună sint trainice în riu- 
da distanțelor de sute și mii 
de demetru Am mai privit 
acest nhlcu am mm Încer
cat aceleași simțăminte în 
iota hxi. dar parcă de fiecare 
dată deslușim o netă In plus 
de ptospeume, de rigoare și 
exuberantă tinerească. Dom
nește aci ambianța caracte
ristică îritimizilor internaționa
le ale generației tinere.

Bucmestiul oferă de astă 
dată prilejul reuniunii mem
brilor Biroului F.M.T.D. Repre
zentanți ai organizațiilor de ti
neret de pe toate continen
tele pot fi întîlniți în aceasta 
sală luminoasa. Unii au venit 
cu o zi-două înainte, alții 
abia de cîteva ore. Bineînțe
les, discuțiile amicale din cli
pele de răgaz pornesc 
multe ori de la același 
biect: primele impresii 
pre capitala gazdă.

Sesiunea Biroului F.M.T.D. 
își începe lucrările la ora 
prinsului întx-o atmosferă cal
dă, prietenească. Președintele 
FMTD., Pieno Pieralli, a su
blimat in curierul său de des-

1

de 
511- 

des-

ckidere însemnătatea acestei 
sesiuni a Biroului F.M.T.D., 
sarcinile ce-i revin în pregă
tirea celei de a Vl-a Adunări 
a organizațiilor membre ale 
F.M-T.D. și a celui de 
al Vin-lea Festival Mon
dial al Tineretului și Stu
denților pentru pace și prie- 

antrenaiea

tinerei generații a lumii 
lupta unita pentru pace 
dezvoltarea prieteniei între 
popoare. Președintele F.M.T.D. 
a mulțumit apoi tineretului și 
poporului romîn pentru pri
mirea călduroasa ce a fost fă
cuta participanților la sesiu
ne, salutînd Uniunea Tinere
tului Muncitor ca pe una din
tre cele mai active membre ale 
F.M.T.D., care întotdeauna a 
contribuit la întreaga activi
tate a Federației. în numele 
tuturor participanților la se
siune, președintele F.M.T.D. a 
felicitat poporul și tineretul ro
mîn pentru succesele obținute

rrEFAN rUBZV

(Continuat. H pcs. « î-s)

Frumosul ce iese de sub miîna ta te cucerește chiar de 
la această vîrsta

Foto: Agerpres

liii ia noi în fospo- 
p i I dăne. sectorul 

HU zootehnic s-a dez- 
llllll voltat In fiecare 
Hn1 an. De unde la 
■ j început, cînd a 

luat ființă gospodăria colec
tivă n-aveam deci: vreo d- 
teva vaci, în prezent im a- 
juns să avem peste 1.000 
taurine, din care 439 numai 
vaci cu lapte. O dală cu creș
terea numărului de animale, 
a crescut necontenit si pro
ducția. Am încheiat anul 1961 
cu o producție de 3.000 de li
tri lapte pe cap de vacă fu
rajată. Atunci, la început ob
țineam doar cu ceva pest? 
1.000 de litri de lapte.

în afară de asigurarea unei 
cantități corespunzătoare de 
furaje, de asigurarea unor 
grajduri trainice și călduroa
se. la obținerea acestor re
zultate a contribuit foarte 
mult pregătirea și trimiterea 
în acest sector, an de an. a 
unor îngrijitori de animale 
din ce în ce mai buni. Orga
nizația de partid și consiliul 
de conducere din gospodăria 
noastră colectivă au avut me
reu în atenție această proble
mă.

Pînă acum cîțiva ani nu lu
crau decît doi tineri ca îngri-

JUp«=t dls timpul hicrSrUoi iwlunU Biroului F.M.T.D.
Foto: I. CUCU

în dezvoltarea industriei, a- 
giiculturii, a culturii, în con
strucția vieții sale noi.

Participanții la sesiune au 
ascultat cu deosebită aten
ție și cu un viu interes cuvîn- 
tul de salut pe care l-a ros
tit tov. Virgil Trofin, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.M. Cu
vintele vorbitorului au fost 
subliniate cu călduroase a- 
plauze.

în continuare a fost adop
tată în unanimitate următoa
rea ordine de zi:

1. Prezentarea documentelor 
cu privire la cea de-a Vl-a 
Adunare a organizațiilor mem- 

ale F.M.T.D.
Sarcinile F.M.T.D. în vede- 
celui de al VUI-lea Festi- 
Mondial al Tineretului și 

Studenților.
3. Lupta tineretului pentru 

soluționarea pașnică și ime
diată a problemei germane.

4. Schimbări în organele 
conducătoare ale F.M.T.D.

5. Diverse.
Președintele F.M.T.D. Pier

ro Pieralli a făcut o scurtă 
prezentare a documentelor 
elaborate de, secretariatul 
F.M.T.D. în legătură cu pre
gătirea celei de-a Vl-a Adu
nări a organizațiilor membre 
ale F.M.T.D.

O scurtă pauză și apoi au 
început discuțiile la primul 
punct al ordinei de zi.

La orele cînd umbrele se
rii coborau deasupra Bucu- 
reștiului, participanții la se
siunea Biroului F.M.T.D. pără
seau ospitaliera sala a „Ca
sei Scînteii" spre a se în
drepta către Teatrul de Operă 
și Balet unde au asistat la 
spectacolul „Spărgătorul de 
nuci". Cîteva ore de odihnă, 
după care lucrările sesiunii 
voi reîncepe.

EUGENIU OBREA

Cărbune 
peste plan

încă din primele zile ale 
anului minerii ploieșteni au 
extras peste plan mai mult de 
2.200 tone de cărbune de cali
tate, conținutul de cenușe fiind 
mult scăzut față de cel admis. 
Aceste succese sînt o conti
nuare a realizărilor obținute 
anul trecut de muncitorii din 
exploatările carbonifere ale 
trustului minier „Muntenia* 
cînd au extras cu aproape 
50.000 de tone mai mult căr
bune de bună calitate față de 
plan, au sporit productivitatea 
muncii cu peste 2 la sută și au 
economisit însemnate cantități 
de lemn de mină.

Locul de muncă
al celor mai

jitori-muigători. Organizația 
de partid și consiliul de con
ducere al gospodăriei ne-au 
ajutat să înțelegem însă, cît 
de important este pentru gos
podăria noastră colectivă sec
torul zootehnic. De-atunci, re
comandarea celor mai buni 
tineri care să devină crescă
tori de animale, ridicarea ca
lificării acestora, munca lor 
in sectorul zootehnic au de
venit preocupări permanente 
pentru organizația de bază 
U.T.M. din gospodăria noas
tră. „Se dezvoltă sectorul zoo
tehnic, este nevoie de îngri
jitori de animale ? — ne-am 
zis noi. Vom îmbrățișa aceas
tă meserie!“

Am discutat
generale ale organizației 
bază U.T.M. despre aceste 
cruri. Am stat de vorbă 
cei mai buni tineri, așa, 
la om la om, ne-am sfătuit,
și i-am îndemnat să-și alea
gă această meserie, recoman-

în adunările 
de 

lu- 
cu 
de

buni
dindu-i consiliului de condu
cere pentru a fi încadrați ca 
îngrijitori de animale. Sînt 
mulți tineri care au înțeles 
foarte bine că aceasta este o 
meserie frumoasă și de viitor 
și care și-au exprimat tot
odată dorința să lucreze în 
zootehnie. Astăzi, în sectorul 
zootehnic din gospodăria noa
stră colectivă lucrează 20 de 
băieți și fete. Nicolae Dan, 
Ion Cincu, Virginia și Octa
via Tohăneanu, Vasile Nan, 
loan Boricescu, Dumitru Mu- 
reșan, soții Viki și Ecaterina 
Ardeleanu sînt numai cîțiva 
dintre cei care au îmbrățișat 
această meserie în ultimele 
luni ale anului 1961.

Pentru anul 1962 ne-am 
gîndit la cîțiva tineri care 
putea deveni îngrijitori de 
nimale. Am stat de vorbă
această privință cu Nicolae 
Tohăneanu și cu Emilian Bo- 
riceanu. Vom mai sta de vor
bă și cu alții.

Și 
ar 
a- 
în

preo- 
L de

O problemă care ne ] 
cupă mult în momentul 
față este modul în care tine
rii îngrijitori de animale din 
gospodăria noastră colectivă 
își însușesc cele mai înaintate 
metode de lucru în meseria 
pe care și-au ales-o. La cursu
rile zootehnice la care s-au 
înscris cu toții din vreme, ei 
pot să facă acest lucru foarte 
bine. De aceea ne-am propus 
ca periodic să analizăm în 
organizația de bază U.T.M. 
participarea tinerilor îngriji
tori de animale la cursurile 
zootehnice, felul în care ei 
se pregătesc pentru aceste 
cursuri, dacă citesc cărțile și 
broșurile care li se recoman
dă ca material bibliografic, 
în afară de aceasta, am pro
pus în organizația de bază 
U.T.M. — șl consiliul de con
ducere al gospodăriei colecti
ve a fost de acord cu această 
propunere — ca fiecare tînăr 
recomandat pentru a deveni

îngrijitor de animale, mai 
înainte de a lua lotul de vaci 
în primire, să lucreze o lună 
de zile pe lîngă unul dintre 
crescătorii de animale cu cea 
mai bună experiență. Așa au 
făcut, de pildă, tinerii îngri
jitori de animale Vasile Spo
rea, Octavia Tohăneanu și al
ții. în felul acesta experiența 
bună, metodele înaintate de 
creștere a animalelor sînt în
sușite mai bine de către a- 
ceștia.

Sîntem la începutul unui 
nou an de muncă. Pentru 1962 
gospodăria noastră colectivă 
are în plan să obțină 3.100 li
tri de lapte pe cap de vacă 
furajată. îngrijitorii de ani
male și-au luat angajamentul 
că vor obține 3.200 litri lapte 
pe cap de vacă furajată și 
pentru a contribui cît mai 
bine la realizarea acestui an
gajament tinerii îngrijitori de 
animale trebuie să învețe cît 
mai mult, să-și însușească me
seria cît mai bine.

TRAIAN SPOREA 
secretarul comitetului 

comunal U.T.M. — Hărman
GHEORGHE TOMI 

secretarul comitetului U.T.M.
din gospodăria 

colectivi — Hărman

(Agerpres)

TELEGRAMA
Excelenței Sale

Dr. Sukarno
Președintele Republicii 

Indonezia

Djakarta

Exprim indignarea noastră, 
a tuturora, a întregului popor 
romîn față de odiosul atentat 
îndreptat împotriva dv. de că
tre uneltele colonialismului, 
dușmani ai independenței și 
integrității teritoriale a Indo
neziei.

Ne bucurăm că planurile 
colonialiștilor au suferit un 
eșec și vă urăm multă sănă
tate, viață îndelungată și ac
tivitate rodnică pusă în sluj
ba poporului indonezian și a 
păcii.

Gheorghe 
Gheorghiu-DeJ

Președintele Consiliului 
de Stat al 

Republicii Populare Romîn*
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nțelegînd însem
nătatea, rolul im
portant pe care-l 
au informările po
litice în munca de 
educare comunistă

a elevilor, comitetul U.T.M. al 
școlii medii nr. 22 „Gheorghe 
Lazăr“ din București s-a preo
cupat și se preocupă îndea
proape, permanent de buna or
ganizare a informărilor poli
tice.

Informările politice se țin 
săptămânal, cu regularitate. Ele 
se desfășoară pe organizații 
U.T.M. de an — la clasele a 
VllI-a, a IX-a, a X-a și a 
Xl-a; aceasta permite o bună 
organizare a informărilor ți- 
nînd seama de vîrsta elevilor 
și de pregătirea lor.

Un factor de cea mai mare 
însemnătate în asigurarea bu
nei desfășurări, a unui con
ținut bogat al informărilor po
litice este pregătirea temeinică 
a celor ce țin aceste informări.

In afară de instruirea lu
nară, care are loc la comitetul 
raional U.T.M., colectivul de 
tovarăși însărcinați cu pregă
tirea și ținerea informărilor 
politice este instruit săptămî
nal de către comitetul U.T.M., 
sub îndrumarea biroului orga
nizației de partid. In fiecare 
marți, la comitetul U.T.M. are 
loc o ședință în prezența unor 
membri ai biroului organiza
ției de partid, ședință în ca
drul căreia se stabilește tema
tica informărilor politice ce 
urmează să se țină în săptă
mâna următoare.

Evenimentele importante pe
trecute pe plan intern au con
stituit obiectul unor informări 
politice. De asemenea au fost 
cuprinse în informările politice 
probleme internaționale actu
ale de mare însemnătate

Desigur, în asigurarea unui 
conținut corespunzător al in
formărilor. multe depind de 
felul cum este organizată 
munca de documentare pen
tru fiecare informare în parte. 
Tovarășii care țin informările 
politice s-au străduit și au reu
șit în bună măsură să alcătu
iască informări bogate, bine 
documentate. Dar rezultatele 
ar fi fără îndoială mai bune, 
dacă sistemul de pregătire a 
informărilor ar fi mai rațio
nal. Pentru selectarea mate
rialului necesar pregătirii in
formărilor politice au fost an- 

Tradiția clasă:

S-a încheiat primul trimestru 
din nou clasa a Xî-a B de

da

de<-

y 
la 

Școala medie „Gheorghe Uifr* 
din Sibiu și-a confirma* renume- 
le ; nici un eîev îorijăn*.
medie sub limită. E ai uS fii M 
de cînd colectivul clase- ob!~e 
acest valoros rezultat.

Care este „secretul" ? Cum de 
reușesc cei 44 de elevi din clas* 
a Xl-a B ca, laolaltă, sâ s® im
pună în fala tuturor colea 'ar da 
școală ?

Răspunsul e simplu : in această 
clasă s-a creai o puternică opi- 
nie împotriva leneviei și medio
crității. Lucrul acesta s-a reuși» 
ca urmare firească a susținutei 
munci educative deslășurală 
organizajia U.T.M. în slrînsă cola 
borare cu dirigintele clasei.

Primele acțiuni care s-au 
fășurat au avu» ca scop închega
rea colectivului clasei. Prin vizio
nări colective de spectacole, vi
zite la întreprinderi și muzee. 
excursii prin pitoreștile împreju
rimi ale orașului, ca și prin par
ticiparea la diferite acțiuni de 
muncă patriotică, elevii s-au cu
noscut mai bine între ei, s-au 
născut trainice prietenii; iar ac
tivitatea de fiecare zi din școală 
a sudat acest tînăr și entuziast 
colectiv, Biroul U.T.M. și dirigin
tele clasei au urmării cu consec
ventă dezvoltarea aotitudinilor 
dovedite de fiecare elev în parte, 
dîndu-le posibilitatea să se ma 
nifeste și să se afirme. Astfel, în 
întreaga școală sînt cunoscufi și 
apreciaji matematicienii din clasa 
a Xl-a B in frunte cu llie Moga 
secretarul organizației U.T.M. pe 
clasă. Hodoș Mariana, Moise VîCm 
tor. Pop Tiberiu și Ciupariu Vio
rica. Mult apreciate în cercul li
terar sînt creațiile de început ala 
elevei llcuș Eugenia, după cum 
la sport s-au afirmat, prin frumoa
se posibilităft, Barac Viorel, Tipu- 
rija Ovidiu și Tudor Teofil.

Orqanizînd astfel timpul liber 
al elevilor și urmărind dezvolta
rea înclinai iilor pentru literatură și 
știinfă dovedite de fiecare dintre 
ei s-a ajuns la sporirea pasiunii 
lor fată de învățătură, la crește
rea răspunderii pentru îndeplini
rea acestei prime si importanta 
obligafii a lor.

Lucrul acesta a contribuit din 
plin și la formarea unui curent 
de ODinie împotriva elevilor delă
sători și cu rezultate mediocre la 
învățătură, fapt care l-a determi
nat pe utemistul Moga llie să spu
nă într-o sedinfă de analiză :

„în clasa noastră avem multi 
elevi talentafi și silitori. Munca 
și rezultatele acestora îi fac pe 
elevii mai slabi și care mai lip
sesc de la ore să se simtă din 
ce în ce mai incomod. Ar trebui 
să acfionăm ca întreaga noastră 
clasă să devină fruntașă I"

Din discufiile purtate au apă
rut și o serie de măsuri eficiente.

Pornind de la ideea că elevi 
buni pot deveni numai aceia 
care frecventează cu regularitate 
școala - s-a alcătuit un grafic de

Elevii școlii pedagogice 
din Oradea își petrec multe 
ore în biblioteca școlii 
care numără peste 8.000 do 

volume

cu

la curent
actualitatea politică

trenați toți tovarășii care au 
primit sarcina de a ține in
formări politice, rămînînd însă 
ca pregătirea informării să fie 
făcută totdeauna de cîțiva to
varăși, mereu aceiași. Acest 
procedeu este greșit. Fiecare 
din cei repartizați la clase să 
țină informări trebuie să pre
gătească, prin rotație, o in
formare politică.

Pentru ca elevii să dobîn- 
dească temeinice cunoștințe în 
domeniul actualității politice, 
pentru ca ei să învețe să des

Cum se desfășoară informările politice 
Ia Școala medie nr. 22 „Gh. Lazăr" 

din București

prindă ceea ce este esențial în 
viața politică internă și inter
națională, să se orienteze in 
evenimentele ce se petrec, lu
crul principal este ca fiecare 
informare politică să fie bo
gată în idei, bine documen
tată, intr-un cuvint să aibă un 
conținut bogat. Este bine cc 
comitetul U.T.M. de la Școala 
medie nr. 22 din București se 
îngrijește ca, avind sprijinul 
comitetului de partid, să orien
teze întocmirea informărilor 
spre cele mai importante pro
bleme politice. Dar asta nu-i 
de-ajuns. E necesar ca tova
rășii din Comitetul U.T.M. să 
se preocupe mai temeinic de 
conținutul fiecărei informări 
în parte, să vadă tematicele 
amănunțite pe baza cărora se 
țin informările, să discuie și 
să-i ajute pe cei ce prezintă 
informările astfel ca acestea 
să lămurească bine, multilate
ral, convingător problemele 
respective. In felul acesta nu 
vor mai exista cazuri ând — 
așa cum din păcate s-a și în
tâmplat uneori în școală — 
informările politice au fost 
doar o trecere in revistă a 
unor evenimente. In felul a- 
cssta se va asigura ca infor
mările politice să-și atingă 
scopul, menirea lor de a ex
plica profund elevilor princi
palele probleme 
ții politice.

Merită să fie 
tenția continuă 
cordă comitetul _ 
nării elevilor astfel ca aceștia 
să vină la informările politice 
bine pregătiți. In acest scop, 
biroul U.T.M. de clasă și co- 

ale cctualită-

subliniată a- 
pe care o a- 
U.T.M. antre-

• •

f*ecvenfi, fndirse o
fârîrea ca ia c*zs^ reii-e. aosers- 
’8 brotâ* U.TJK. c-rs
c ss* să * »■ eceea> z> legAra 
cu pă'uv»* e‘-ev_W rtspecr.v. 
astfel s-a aruns *a o 
a frecventei, care a rvwf ca prim 
rezuHs» fi ut» s^tf ’a Lavățănri 

totvțî, elevi slabi «nai erau la 
c'asă. Astfel lancu ioaneș fie - 
Maria veneau deseon cu ;eme.e 
nefăcute sau cu lecfiiie nermră;®- 
te. Prin cr.*;că tovărășească, prâi 
includerea lor în grupe de imrâ- 
tătură au reușd în cete om urmă 
să obțină note bune, cortfribumd 
astfel ia succesul colectiv repur
ta* la sfîrsitul anului trecut.

în actualul an școlar, elevii cla
sei a Xl-a B de ia Școa’.a medie 
„Gheorghe Lazăi° din Sibiu au 
porni» la muncă cu și mai mult 
elan, cu și mai multă răspundere 
țață de învățătură. în fața lor stă 
examenul de maturitate.

Pe această temă a fost axată 
prima adunare generală U.T.M. la 
care au fost invitați sa participe 
și profesorii ce predau la clasa 
respectivă. Cu acest prilej s-a 
hotărî» activizarea grupelor de în
vățătură, alcătuirea de conspecte, 
includerea în activitatea săptămî- 
nală a unui program de consul
tații la disciplinele de bază, pre
cum și asigurarea ritmică a lec
turii literare necesare.

Cu toate acestea elevi ca Rada 
Nicolae și Buiuc Mihai continuau 
să se pregătească 
chiar din cînd in 
sească de la ere. 
caricaturi |a postul 
trol, programarea 
un referat cu tema „Cum ne pre- 
gătim pentru examenul de malu- 
ritate“, ca și întărirea grupelor 
de învafăfură din care fac parte 
au dus din nou la omogenizarea 
colectivului șl prin aceasta la ob
ținerea recentului succes despre 
care am amintit.

Acesta e „secretul" colectivu
lui de elevi care de doi ani de 
zile are numai promovați; iar me
dia fruntașilor la învățătură este 
In continuă creștere.

Prof. ION N. CHIȚU

superficial, ba 
cînd să și lip- 
Aparifia unei 
U.T.M. de con- 
lor să susțină

mitetele U.T.M. de ani au fost 
îndrumate să asigure ca elevii 
să se aboneze la ziare, dar mai 
ales ca toți elevii să citească 
ziarele. Membrii birourilor 
U.T.M. de ani și-au făcut o 
regulă din a discuta periodic 
cu elevii despre cele ce au citit 
in ziare.

Preocuparea organizației 
U.T.M. pentru buna organizare 
a informărilor politice a făcut 
ca acestea să se desfășoare la 
un nivel din ce in ce mai ridi
cat. Elevii vin cu toții și as

cultă cu cea mai mare atenție 
materialul prezentat. Faptul 
că după prezentarea informă
rii elevii pun o serie de în
trebări, discută asupra proble
melor, atestă citirea cu regula
ritate ți atenție a presei, seri
ozitatea cu care se preocupi 
să cunoască si si ințelecgâ ac
tualitatea politică.

Pentru a atrage operativ a- 
tenția elevilor asupra eveni
mentelor importante ce se pe-

i-en ai fcoki

Cea mai frumoasă
compunere

Cine v« ’ace cea 
mei frumoasă 
compunere? Ci

ne va ști si poves
tească cel mai bine 
despre vizita la Com- 
oinaful chimic ?

Creioanele aleargă 
pe foile de caiet fără 
întrerupere. Se vede 
că impresiile sînt 
proaspete, că elevii 
clasei a Vl-a de la 
Școala medie din O- 
nești n-au uitat nici 
un amănunt al vizitei...

„M-am bucurat mult 
cînd mașina școlii a 
pornit spre combinat. 
Nu am fost niciodată 
în secfiile sale uria
șe. L-am privit dese
ori pe dinafară și a- 
funci cînd se construia 
și acum cînd se în
tinde impunător pe 
cîțiva kilometri". Așa-și 
începea compunerea 
un pionier.

Un eit e-ev șLa în
cepui compunerea

printr-o exclama*.e 
plină de entuziasm, 
de sinceritate. „Ce fi
ner minunat este to
varășul THu Sipoși pe 
care î-am cunoscut la

Un concurs 
care ar putea 

avea loc

combinatul chimic 1* 
De ce i-a plăcuf oare 
așa de mult tînărul a- 
cesta ? Elevul respec
tiv explica de ce. 
Pentru că este un tî
năr robust, prietenos, 
fruntaș în muncă, care 
le-a povestit lucruri 
minunate despre mun
ca sa și a celorlalți ti-

vacanțeiO dată cu venirea 
de iarnă s-a încheiat o etapă 
importantă a anului școlar — 
primul trimestru.

Comitetul U.T.M. al Școlii 
medii nr. 1 din Constanța a 
acordat o deosebită atenție bi
lanțului primului trimestru, 
îndemnînd organizațiile U.T.M. 
de ani și clase să dea acestei 
analize caracterul unui larg 
schimb de experiență la învă
țătură și în munca de educa
ție. să scoată în evidență cu 
mult curaj lipsurile care mai 
stînjenesc activitatea în școa
lă și să generalizeze expe
riența pozitivă.

Să ne oprim atenția asupra 
vieții claselor a IX-a și a X-a 
Compararea notelor din cata
logul primului trimestru al 
anului acesta cu notele din 
catalogul anului trecut este 
deosebit de semnificativă. Pro

centul mediilor corespunză
toare calificativelor bine și 
foarte bine a crescut cu peste 
20%. Aceasta înseamnă că or
ganizațiile U.T.M. de clasă au 
fost îndrumate de către comi
tetul pe școală ca alături de 
profesori să desfășoare o a- 
șemenea muncă politico-edu- 

trec în lume, în holul de la 
etaj al școlii a fost așezată o 
hartă a lumii, pe care, zilnic, 
se marchează cu stegulețe ro
șii zonele de pe glob unde au 
loc evenimente importante, iar 
alături pentru lămurirea ele
vilor, se afișează materialele 
din presă care dezbaț sau fac 
referiri la aceste evenimente. 
N-ar fi rău dacă, pentru a 
veni și mai mult în sprijinul 
elevilor, s-ar amenaja și un 
panou unde să fie afișate ma
terialele decupate din ziare și 
reviste, in legătură cu vii
toarele informări.

Pentru analizarea activității 
desfășurată de colectivul care 
pregătește temeinic informările 
politice, biroul organizației 
de partid din Școala medie 
nr. 22 și-a propus organizarea 
unei ședințe, în prima săp
tămână a noului trimestru a 
anului școlar, cu prilejul că
reia va fi generalizată expe
riența pozitivă obținută pînă 
acum. Organizația U.T.M. va 
primi cn acest prilej un spri
jin important pentru a îmbu
nătăți continuu desfășurarea 
ir.formârUor politice.

GH. ȘOW

mu

mi-a

neri
secta sodă. cesp-a 
viața tar. „Aș vrea să 
seamăn ș< au eu to
varășul Trfus $ poș.*.

Fiecare elev a scris 
și despre seefs'e 
cere le-au vizitat și 
despre oamenii care 
i-au cunoscut și des
pre ce au vorbit îm
preună. („Mie 
strîns mina un mun
citor", „Mie 
spus că dacă o să-n- 
văf bine, voi ajunge 
și eu un muncitor 
fruntaș" — scriau unii 
cu mîndrie).

Concursul de com
puneri pe marginea 
vizitei la combinat nu 
s-a ținut încă. Ne-am 
permis doar să anti
cipăm un viitor con
curs de compuneri 
care s-ar putea des
fășura în primele zile 
de școală.

LA ȘCOALA ȘI LA PRACTICĂ

care aveau

în rubricile

cativă, îneît întregul colectiv 
să pornească din primele zile 
de școală în mod temeinic la 
studiu.

Au fost dezrădăcinate din 
mentalitatea unor elevi „teo
riile" profund dăunătoare — 
„pornesc cu viteză mică la 
început și fac rodajul; pe ur
mă, la sfîrșitul trimestrului, îi 
dau bătaie"
drept consecință acumularea 
unui șir de note la limită și 
chiar sub limită 
catalogului. Cu alte cuvinte, 
s-a înlăturat din viața clase
lor respective fenomenul dă
unător al „muncii în asalt" 
care avea consecințe negative 
asupra trăiniciei cunoștințe
lor însușite de aceștia.

Unul dintre factorii care au 
influențat pozitiv atitudinea 
față de muncă și învățătură 
a tuturor utemiștilor și a ma
jorității elevilor îl constituie 
practica în producție pe care 
elevii o desfășoară la Șantierul 
naval și la Atelierele „23 Au
gust" din portul Constanța, 
în trimestrele viitoare — după 
cum s-a arătat cu prilejul ana
lizei făcute de organizațiile 
U.T.M. de an ale claselor a 
IX-a și a X-a — orga-

Comitetul de eleviSeraliștii dau teze. Se apropie încheierea primului 
semestru al anului școlar și fiecare dorește să obțină 
rezultate bune. Și tinerii pe care-i vedeți în fotografie, 
elevi la Școala medie serală de pe lingă Uzinele „Steagul 
roșu"-Brașov, au aceeași dorință. Ei s-au pregătit temei
nic pentru teza la fizică, iar acum, concentrați, aștern pe 

hîrtie cele învățate

■

nizația U.T.M. va munci pen
tru ridicarea la un nivel mai 
înalt a acestei activități, pen
tru o atitudine disciplinată 
și dezvoltarea simțului de 
răspundere al tuturor elevi
lor față de sarcinile pe care 
le primesc în producție.

încă din primele zile de 
practică, comitetul U.T.M. de 
an de la clasa a IX-a a con
statat că nu întotdeauna com- 

Sfîrșit de trimestru la Școala medie 
nr. 1 din Constanța

fel de buni și 
la învățătură, 
printr-un inte- 
față de acti- 

producție și elevi

portarea elevilor la practică 
corespunde situației lor la în
vățătură. Pe lîngă elevii care 
s-au dovedit la 
la practică și 
s-au evidențiat 
res deosebit 
vitatea în
care pînă atunci erau consi
derați printre cei mediocri 
sau slabi la învățătură. Pe de 
altă parte, cîțiva elevi dove
deau un interes redus și se

Foto : N. STELORIAN

didactic
■w j oul an va aduce multe 
y surprize și bucurii co

piilor și elevilor de toate 
vtrstele. în curind vor lua 
drumul laboratoarelor, muzee
lor și atelierelor din școlile 
patriei noastre o serie de noi 
sortimente de material didac
tic. în 1962 întreprinderea de 
material didactic din Capitală 
r-~a propus să execute un nu
măr de 29 sortimente noi și 11 
tematici de diapozitive alb- 

și roior. Printre sorti
mentele noi se pot enumera: 
zpsrsâu pnrm punerea fr» 
ezzdeuși < etepahă magnetic 

e* raze eatodi- 
ec. eeâaii facoelecSnei demen-

r-ud experiesțe de
eieerrouknicâ șt altele. Pen- 

nazral de ș^nțele ncmrii 
re 9cr execut* mulaje cu apa
rat! digestiv Ia vertebrate. O 
Utf grapă de operate te re
fer* ta iuc'.udenie in nuui 
ptashcă transparentă. Este 
nerbe de; cărăbușul desmem- 
btat ți organizarea internă la 
b-oased.

C-i ............

__
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comportau indisciplinat în 
timpul practicii.

Sub îndrumarea și cu aju
torul direct al organizației de 
partid și al diriginților, mem
brii comitetului U.T.M. al a- 
nului (clasele a IX-a) au ho- 
tărit să ia măsuri pentru a 
îmbunătăți situația și la stu
diul teoretic, și la practica în 
producție. Un ajutor prețios 
le-au fost în această pri

chi-
care

vință înseși orele de curs 
teoretic la fizică, la 
mie, la matematică în 
elevii se întîlneau aproape la 
fiecare lecție cu legi științi
fice, teoreme, demonstrații, 
calcule trigonometrice, pentru 
înțelegerea cărora exemplele 
din producție erau esențiale. 
Tot astfel, înțelegerea proce
selor tehnologice și a metode
lor de muncă folosite de me- 
canici-montori, de sudori etc., 
alături de care lucrau elevii 
la practică, erau condiționa-

La Școala 
,.Mihai *

medie serală 
Viteazu" din 

Turda, într-o ședință or
ganizată de școală, în care s-a 
analizat situația la învățătură 
a tinerilor muncitori-elevi și la 
care au fost invitați să parti
cipe și membri ai comitete
lor U.T.M. din întreprinderi, 
s-a făcut propunerea să se în
ființeze un comitet de elevi.

— Acest comitet de elevi, in 
care va fi reprezentată fiecare 
întreprindere — spunea un to
varăș din comitetul U.T.M. al 
Uzinelor Chimice, care a făcut 
propunerea — va putea da un 
sprijin foarte serios școlii în 
procesul de învățămînt. In a- 
cest sens s-ar putea da ca 
exemplu chiar numai faptul 
că prin structura sa comitetul 
ar sprijini rezolvarea uneia din 
cele mai importante probleme 
ale școlii serale : legătura cu 
întreprinderile.

Propunerea a fost tradusă in 
viață. Comitetul de elevi a 
luat ființă și și-a început de 
îndată activitatea.

La prima ședință de comitet 
a fost întocmit planul de mun
că repar tizîndu-se fiecărui 
membru sarcini precise: de a 
cunoaște îndeaproape cum se 
pregătesc tinerii muncitori- 
elevi, ce greutăți au la învă
țătură, de a urmări sistematic 
frecvența fiecăruia, de a cu
noaște motivele pentru care 
unii tineri lipsesc de la școală 
etc.

Roadele activității comitetu- 
de elevi au început deja 

Se redă La ultimul consi- 
pedagogic s-a apreciat ast
ei datorită activității aces- 
comitet frecvența s-a îm-

Im

li»
*ei
rus
bunătăți: simțitor frint clase 
i» care nu există de loc sb- 
sențe), și, ea urmare, situa
ția la învățătură a multor 
elevi râmați fn urmă s-a în
dreptat.

Comitetul de elevi a avut de 
rezolvat adesea și cazuri mai 
dificile. Vasile Truț, muncitor 
la Fabrica de sticlă ți elev in 
clasa a VIII-a, a început, cu 
citeva săptâmini fn urmă, să

& &

■

X/

IW«.tal

tehnică, for- 
pentru mun- 
au stimulat 

învățătură a

te în cea mai mare măsură de 
înțelegerea aprofundată a cu
noștințelor predate în cadrul 
lecțiilor de științele naturii. 
Atracția pentru ’ ’ ‘ ~ ‘
marea dragostei 
ca în producție 
perseverența la 
unor elevi care obțineau în 
trecut rezultate slabe. în ace
lași timp, cei cîțiva care la în
ceputul anului nu acordaseră 
practicii în producție impor
tanța cuvenită au înțeles că 
succesele muncitorilor au la 
bază cunoștințe teoretice.

Comitetul U.T.M. al anului 
a convocat o adunare genera
lă deschisă cu tema „Ce 
învățat lucrînd alături 
muncitori în producție", 
ședință au fost invitați 

muncitori utemiști, 
■/ , care 

i" elevilor la

am
de
La

Și
cîțiva 
fruntași în producție, 
sînt „profesorii" 
practică. Aceștia le-au vorbit 
elevilor cu însuflețire, cu pa
siune despre frumusețile me
seriei lor, despre minunatele 
satisfacții pe care aceasta ți 
le prilejuiește pe măsură ce-i 
pătrunzi tainele.

— Ne-am dat seama că nu 
poți fi cu adevărat stăpîn pe 
o mașină modernă dacă nu ai

ia note slabe la citeva obiect*. 
Vasile Truț s-a gindit să a- 
bandoneze școala. „îmi vin* 
greu, spunea el colegilor, am 
întrerupt școala de cîțiva ani". 
Imediat colectivul clasei a in
format comitetul de elevi pe 
școală. Membrii comitetului au 
stat de vorbă prietenește cu 
Vasile Truț. L-au întrebat la 
ce obiecte întâmpină greutăți 
mai mari, cum studiază. I-au 
arătat apoi că mulți tineri 
muncitori-elevi au avut la în
ceput astfel de greutăți, dar cu 
voință, cu perseverență le-au 
învins. Comitetul de elevi a 
discutat și cu dirigintele. Au 
stabilit ca Vasile Truț să în
vețe zilnic cu un elev fruntaș, 
să fie chemat la consultațiile 
care s-au organizat în special 
acum, la sfîrșit de semestru. 
La întreprindere, Vasile Truț 
a fost dat în grija unui in
giner bine pregătit. Astfel, în 
urma unei munci atente, plină 
de grijă, dusă zi de zi, Vasile 
Truț și-a îndreptat situația la 
învățătură și acum este de
parte de el gîndul de-a re
nunța la școală.

Cu aceeași atenție s-a pre
ocupat comitetul de elevi și de 
Minodora Bunea din clasa a 
IX-a, de Alexandru Vleanu, de 
Mihai Vaida sau de Maria 
Luca din clasa a VIII-a care 
și-au îndreptat simțitor situa
ția la învățătură.

Comitetul de elevi pe școală 
se preocupă îndeaproape de 
îmbunătățirea frecvenței. De 
fiecare dată cînd un tânăr 
muncitor absentează, un mem
bru din comitet se interesează 
la întreprinderea unde lu
crează tânărul respectiv de 
cauza absenței, discută cu bi
roul U.T.M. de secție, cu tână
rul. In cazul cînd absența este 
nemotivată, tânărul în cauză 
este tras la răspundere.

Pentru semestrul care ur
mează, comitetul de elevi și-a 
propus si desfășoare o activi
tate susținută încă din primele 
zile, Cunoscind rezultatele 
la învățătură de pe primul 
semestru, comitetul de elevi 
va sta de vorbă cu tinerii 
muncitori care au obținut re
zultate mai slabe pentru a le 
cunoaște greutățile pe care le 
întâmpină în studiu. Acestea 
vor fi aduse la cunoștința or
ganizațiilor U.T.M. din între
prinderi, conducerii școlii, di
riginților, spre a se lua de la 
începutul semestrului măsurile 
cuvenite. In afară de aceasta 
comitetul pe școală va informa 
zilnic organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi de modul cum se 
pregătesc tinerii muncitori, de 
frecvența lor, de toate proble
mele ce se ridică în școală. A- 
ceste lucruri vor fi aduse șl 
la cunoștința consiliilor peda
gogice la care membrii comi
tetelor vor participa cu regu
laritate. Cu siguranță că, mun
cind și în noul semestru cu 
dragostea și perseverența cu 
care și-a început munca, comi
tetul de elevi va fi un sprijin 
prețios al școlii serale, în sti
mularea 
de a 
în ce 

tinerilor muncitori 
obține rezultate din ce 
mai bune la învățătură.

M. CONSTANTIN

temeinice cunoștințe de fizică, 
de trigonometrie, de rezisten
ța materialelor și de desen 
tehnic — au spus majoritatea 
elevilor care pînă atunci se 
menținuseră la învățătură 
mai mult „pe linia de plutire" 
decît în rîndul fruntașilor. 
Iar cei care rămăseseră în 
urmă la practică au început să 
lucreze cu nădejde.

Rezultatele pe linia însușirii 
mai profunde a cunoștințelor 
teoretice sînt consemnate în 
catalog prin mai multe note de 
8, 9 și 10 și dispariția aproape 
completă a notelor sub limită.

în ceea ce privește rezulta
tele obținute la lucrările prac
tice din producție, acestea 
sînt mai greu de văzut din 
documentele școlare. De cu- 
rînd însă la școală a avut loc 
o ședință comună a profeso
rilor, comitetului U.T.M. și 
șefilor de secții din întreprin
derile în care fac practică e- 
levii. Cu acest prilej, tovarășii 
de la Șantierul naval și-au 
exprimat mulțumirea pentru 
felul cum se comportă elevii 
în întreprindere.

AL. CINCA



Recorduri

rostit de
Dragi prieteni,

limită"
și „performante

Am întîlnit-o pe Iolanda 
Balaș la Poiana Brașovului. 
Se antrena. După o oră am în
tîlnit-o în sala de sport a ho
telului turistic.

— Știi, am vrea...
- Nu te supăra. Mai tîrziu. 

Acum sînt la antrenament!
De-abia către prînz, pe te

rasa hotelului, am reușit să 
stăm de vorbă pe îndelete.

— Acum, cu plăcere. Am 
terminat antrenamentul de di
mineață. Nu trebuie să te mire, 
deoarece în atletism, hotârî- 
toare pentru forma sportivă 
din timpul anului este pregă
tirea din lunile ianuarie și fe
bruarie.

— Bine, dar după un an atît 
de bogat în concursuri și per
formanțe ți-ar 
trebui, poate, o 
perioadă mai lun
gă de relaxare și 
chiar de pauză.

— Aceasta nu
mai în cazul cînd 
aș considera că 
rezultatul de 1,91 
m reprezintă o 
performanță limi
tă la săritura în 
înălțime.

— Și nu ești de 
această părere ?

— Da și nu.
Pentru antrenamentul 
cut în 1961 — și prin a- 
ceasta înțeleg atît metodele, 
volumul cît și intensitatea pre
gătirii — recordul de 1,91 m re
prezintă o limită. Dar o limită 
raportată numai la antrena
mentul respectiv, deoarece eu 
sînt aliata părerii că în sport 
nu există rezultate-limită. 
Performanțele sînt limitate 
numai de antrenamentul res
pectiv. Intensificînd pregătirea, 
utilizînd noi metode și proce
dee tehnice se poale ajunge la 
rezultate superioare.

— Bine, dar aceasta înseam
nă că ne putem aștepta la 
cifre și în proba feminină 
săritură în înălțime!

— Să sperăm. De altfel 
văd nimic excepțional în 
crul acesta. Dar mai bine 
răsfoim puțin caietele de per
formanțe la atletism și natație 
— sporturi în care se dă o atît 
de aprigă luptă cu secundele 
și zecimile de secundă sau 
dacă ne referim la proba de 
săritură în înălțime cu centi
metri și chiar cu fiecare mi
limetru în plus.

în anul 1938, recordul țării 
la proba de săritură în înălți
me bărbați se ridica la 1,86 m. 
Această performanță, după 
cum se poate constata din pre
sa vremii, a fost mult elogia
tă. Cine ar fi putut bănui însă 
atunci, ca și în 1950, cînd an
trenorul meu, Ioan Soeter, a 
sărit 1,90 m. că în 1961 recor
dul în proba feminină de sări
tură în înălțime va fi de 1,91 
m. ? Și să nu uitam că în 1949 
recordul feminin al țării era 
de 1,48 m. (Irma Kiss) și că 
primul record al meu din 1950 
a fost de 1,49 m ! De altfel îmi 
amintesc că prin anii 1950-1953 
antrenori renumiți de atletism 
considerau că la săritura în 
înălțime femei nu se va depăși 
niciodată 1,80 m.

Dar oare în proba clasică de 
100 m. plat bărbați lucrurile 
s-au petrecut altfel? Atunci 
cînd s-au realizat 10,4 sec. bă
nuia cineva că Armin Hary 
(R.F.G.) și Hary Jerome (Cana
da) vor alerga această distan
ță în 10 secunde ?

Fotbal
^Miercuri în 

cadrul ședinței 
U.E.F.A. de la 
Zurich a avut 
loc tragerea la 
sorți pentru 
stabilirea me
ciurilor din

preliminariile competiției de 
fotbal „Cupa Europei" inter- 
țări. La această ediție a com
petiției participă 29 de țări. 
Preliminariile programează ur
mătoarele întîlniri: Danemar- 
ca-Malta; R. p. Albania-Gre- 
da; Italia-Turcia; SPANIA- 
R. P. ROMlNA; lugoslavia- 
Belgia; Islanda-Irlanda de 
sud; R. D. Germană-R. S. 
Cehoslovacă; R. P. Bulgaria- 
Portugalia; Norvegia-Suedia ; 
Elveția-Olanda; Anglia-Fran- 
ța; Țara Galilor-R.P.Ungară și 
Irlanda de nord-R. P. Polonă.

Nu vor juca în preliminarii 
echipa U.RS.S., ciștigătoarea 
„Cupei Europei* de anul tre
cut, calificată de drept în tu
rul următor și echipele Lu
xemburgului și Austriei.

★
M ercuri la Hanoi, în cadrul tur

neului în R. D. Vietnam, echipa 
Petrolul Ploiești, a învins cu 6—0 
selecționata Ministerului Transpor
turilor.

Vezi ce iepuraș frumos am?
Foto: N. STELORIAN

noi 
de

nu 
lu- 
șă

S I»
Teatre

Teatrul de Operă și
19,30 Spărgătorul de _

Balet
_ ___________ nuci : 

Teatrul de Stat de Operetă 
19,30 Văduva veselă ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
Sala Comedia 19,30 Anna Ka
renina ; Sala Studio 19,30 
Fiicele; Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" Sala din Schi
tu Măgureanu 19,30 Cum vă 
place; Sala din Str. Al Sahia 
19,30 Tache, Ianke și Cadîr; 
Teatrul pentru tineret și co
pii Sala pentru tineret 20 
Prima întîlnire ; Sala pentru 
copii 17 Emil și detectivii; 
Teatrul Satiric Muzical „C. 
Tănase“ Sala Savoy 20 Șapte 
note... potcovite; Sala Vic
toria 20 Concert în re... haz
liu ; Teatrul de Comedie 19,30 
Celebrul 702 ; Teatrul „C. I. 
Nottara” Sala Magheru 19,30 
Antoniu și Cleopatra .

Cinematografe

recor- 
dăinui 

ani. Dar 
că numai

Să ne oprim puțin și la na- 
tație. Primul nostru record o- 
ficial în proba de 200 m. bras 
a fost de 3 : 38,2 realizat în 
1925. Se putea bănui atunci că 
în 1958 performanța-record 
a probei respective va fi de 
2 : 39,5 cifră sub recordul din 
1934 la proba de 200 m. liber 
(2 : 40,0) ?

Pe mine m-au impresionat 1 
în mod deosebit excepționalele 
performanțe realizate de tînă- 
rul înotător australian John 
Konrads. In anul 1960 el a îno
tat 200 m. liber în 2 :01,6, în 
proba de 400 m. liber a reali
zat 4:15,5, iar la 1.500 m. 
17 :11,0. Pînă și antrenorul 
maghiar Bela Rajki — o auto
ritate în natația mondială — 

spunea atunci (la 
23 februarie 1960) 
că aceste 
duri vor 
peste 
iată
după 11 luni ja
ponezul Yamana- 
ka înoată 200 m 
liber în 2:00,4 co- 
borînd cu 1,2 sec. 
sub recordul ex
cepționalului Kon
rads.

— Și în concluzie ?
— în loc de concluzie vreau 

să amintesc un alt fapt care 
mi se pare deosebit de edifi
cator pentru elucidarea aces
tei importante probleme dini 
viața sportivă, deși mâ voi re-l 
feri la un cu totul alt dome
niu.

Din timpuri străvechi și 
pînă în secolele XVIII și XIX 
inclusiv, noțiunea de atom a- 
vea sensul ei principal, înțe
lesul ei comun de indivizibil. 
Astăzi, în urma cuceririlor 
științei, pînă și elevii din 
cursul elementar nu mai folo
sesc această noțiune cu sensul 
amintit. La fel se petrec lucru
rile și în sport. Ceea ce ni se 
pare la un moment dat un re
zultat excepțional, considerat 
în mod nejustificat ca o per- 
formanță-limită, este cu 
timpul depășit. Dar să nu ui
tăm că performanța nu este 
decît efectul pregătirii și în 
consecință rezultatele supe
rioare sînt determinate de de
pășirea metodelor și volumului 
de pregătire.

— Și atunci ce părere ai des
pre viitorul record la săritura 
în înălțime?

— E mai dificil de precizat 
tocmai datorită relativității o- 
ricărei performanțe. Totuși 
pot să subliniez că sub con
ducerea antrenorului meu, 
mi-am revizuit programul de 
antrenament, îmbogățind me
todele și procedeele tehnice. 
Acum lucrez mult în aer li
ber (crosuri, gimnastică) am 
introdus noi elemente în an
trenamentul special. Sper să 
ating maximum de formă spor
tivă în a doua parîe a sezonu
lui, cind vor avea loc de altfel 
și principalele concursuri: 
campionatele europene de la 
Belgrad, campionatele inter
naționale ale R.P.R. și între
cerile balcanice de la Istanbul 
— toate programate pentru 
luna septembrie. Acum îmi 
realizez integral programul de 
antrenament, așa că...

— Prin urmare, să așteptăm. 
Mult succes!

Recepție oferită
R. P. Polone

de ambasadorul
la București

IOAN N. CHIȚU

Lucrările
sesiunii

Biroului F.M.T.D.
Cuvîntul de salut al C. C. al U. T. M.

tovarășul Virgil Tro fin

>asa-

Miercuri seara, ambasadorul 
R. P. Polone la București, Ja
nusz Zambrowicz, a oferit o 
recepție în saloanele
dei cu prilejul vizitei în ța
ra noastră a delegației gu
vernamentale polone condusă 
de Stefan Jedrychowski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Co
misiei de Stat a Planificării de 
pe lingă Consiliul de Miniștri 
al R. P. Polone.

Au participat tovarășii Ale
xandru Moghioroș, membru al 
Biroului Politic al C.C. al

P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Gh. Gas
ton Marin, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Aurel Mălnășan, adjunct al 
ministrului Afacerilor Exter
ne, Ana Toma, adjunct al mi
nistrului Comerțului, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică- 

Ictarian, adjunct 
lui Metalurgiei 

de Mașini 
oficiale.

Pentru recunoașterea 
mandatului 

de deputat al lui 
Manolis Glezos

rii, Virj 
al mini 
Ccnstru

persoane

Și 
Și

(Agerpres)Bă ieții cu mistria
(Urmare din pag. l-a)

cu

vino în fiecare zi; asta în
seamnă să fii legat de orarul 
trenurilor, înseamnă trezire 
de vreme, osteneală pe drum. 
Și totuși! Atît sînt de min
ări că din mișcarea ageră a 
mistriei lor răsar și cresc zi
durile noilor coMOntcții, incit, 
trecind peste toate greutățile, 
își imprimă urmele pretutin
deni. Uite, Gheorghe Petla, 
băiatul acela blond, frumos, 
dă, cum zice el „o mînâ de a- 
jutor", la ridicarea școlii de 
opt ani din Pacora. Duminici 
la rind a făcut treaba asta, 
comună sint 89 de vtemiști.
el ar fi 90, dar organizația 1 
de bază e aici, in Tinușoci 
la șantier. Ce are-a face? Daci 
este vorba de zidărie, atunci 
puteți conta pe Gheorghe Pet
la, ori usdz.

„Urmele" băieților pot fi tn- 
tîl-iite in locuri surțrr.nzător 
de diferite: la apariția ta 
gospodăriile agricole colective 
din preajma Timișoarei a tot 
soiul de construcții gospodă
rești ; daci ați fost la Reșița, 
nu se poate să nu fi văzui 
blocurile acelea frumoase de 
la Moroasa; blocul turn de 
opt etaje l-ați văzut ? Aflați 
că pe fațadele de acolo și-a 
pus invizibila semnătură și

ECTACOLE
despre o fată : Maxim Gorki 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30;
18,30; 20,30), Alex, Popov
(10—21), 16 Februarie (15;
17; 19; 21); Poznașa: Central 
(10,30; 12,30; 14,30; 16,30 18,30; 
20,30): Cazacii: Victoria (10; 
17; 19; 21), Floreasca (10);

12,30;
20,30), 

16

Mecanicul conducea trenul: 
Tineretului (15,30; 17,15; 19;
20,45); Șoricelul și creionul — 
Cine a ciștigat cupa ? — Flori 
de pe munți — Suflătorul și 
flacăra — Prin rezervația na
turală din Caucaz: Timpuri 
noi (10-21).

în curînd pe ecrane

Mihai Svoboda. Și așa mai de
parte.

La 18—20 de ani âți au cei 
mai mulți, băieții din brigada 
lui Ion Maier sînt conștienți 
că. odată cu zidurile, trebuie 
să înalțe și un material cu to
tul deosebit — propria lor 
personalitate. Așa se explică 
preocupările principala-care ii 
însuflețesc. Vor ca la recepția 
tuturor lucrărilor de zidărie 
care le aparțin, procesul ver
bal să consemneze o calitate 
bună, fără obiecții (pină acum 
această sarcină a fost reali
zată xutd la sută); fi vor de 
asemenea ca in materie de ca
litate «mană, unde nu există 
proces verbal de recepție, to
tul să fie in ordine. Pentru 
asta învață. Ion Maier «r- 
mează cel de-al dcz.ea an al 
cursurilor A-SJ.T. de desena
tori tehnici, Eric Frank este 
in anul I la aceleași cursuri. 
Torente Tripon ia note bune 
în clasa « VIII-a la seral și 
pregătește dțzva prieteni pen
tru examenul de admitere. E- 
f orturile, deloc ușoare, le tint 
ți le vor fi mereu sprijinite. 
Un singur exemplu : in jurul 
datei de 1 Mai va fi gata gru
pul social al muncitorilor din 
construcții, cu un cămin avind 
capacitatea de peste 900 de pa
turi, cu cantină modernă, cu 
club. Proiectantul nu prevăzu
se clubul; a intervenit orga
nizația de partid și proiectul 
a fost modificat. înțelegeți, 
cei de la școli trebuie să aibd 
spațiu și liniște pentru stu
diu. Adio cu acel obositor du- 
te vino, cu orarul trenurilor, 
cu forțele risipite pe drumuri !

Pe schelele din Timișoara, 
băieții cu mistria se bucură 
că urmele lor pot fi ușor re
cunoscute și, de fiecare dată 
cînd trec prin fața blocurilor 
ridicate de ei se gîndesc cu o 
emoție proaspătă la oamenii a 
căror viață au înfrumusețat-o. 
Iscălitura invizibilă a zidarilor 
domină vertical Timișoara,

Acad. Mihail Ralea, președin
tele Comitetului de conducere al 
Grupului National Romîn al Uni
unii Interparlamentare a adresat 
domnului Andre De B'onay, se
cretarul general al Uniunii Inter
parlamentare următoarea scrisoare:

Comitetul de Conducere al 
Grupului Național Romîn al Uni
unii Interparlamentare mă însăr
cinează să vă transmit rugămintea 
de a face demersurile necesare 
pe lînqă conducerea Uniunii, pen
tru ca aceasta să solicite neîntîr- 
ziot Parlamentului din Grecia de 
a fi respectată voința alegătorilor 
din orașul Atena, care la ultimele 
alegeri parlamentare au ales ca 
deputat pe Manolis Glezos.

Credem că solicitarea noastră 
este în deplin acord cu scopurile 
Uniunii Interparlamentare enun- 
țete în statutul său, potrivit căruia 
îi revine Uniunii, între altele, sar
cina de a depune toate diligente
le in vederea „dezvoltării institu
ției parlamentare, pentru a-i îm
bunătăți funcționarea și pentru a-i 
ridica prestigiul" (art. 1 din sta
tutul Uniunii Interparlamentare).

în această împrejurare, nutrim 
speranța că Uniunea Interparla
mentară va da urmare solicitării 
noastre în scopul intervențiilor ce 
se impun pentru recunoașterea 
mandatuiui de deputat al lui Ma
nors Gtezos și ca urmare, va stă
rui pentru punerea sa imediată 
în libertate.

NOUL FILM ROMINESC

S-A FURAT 0 BOMBA

pentru apărarea 
vitale ale tinere-

Biroului Federa-
Tineretu- 

începe 
zile

Permiteți-mi ca în numele 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, al între
gului tineret din Republica 
Populară Romînă, să transmit 
un salut fierbinte membrilor 
Biroului F.M.T.D., reprezen
tanților organizațiilor de tine
ret prezenți la această reuni
une și să urez deplin succes 
lucrărilor sesiunii Biroului 
F.M.T.D., pe care capitala pa
triei noastre, București, o găz
duiește.

Tineretul din țara noastră, 
ca și tineretul democrat din 
întreaga lume, acordă o înaltă
prețuire activității F.M.T.D., 
eforturilor sale consecvente 
pentru înfăptuirea unității ti
nerei generații în lupta pentru 
apărarea păcii, pentru dezar
mare generală și totală. împo
triva uneltirilor agresive ale 

; cercurilor imperialiste, pentru 
lichidarea definitivă a colonia
lismului, 
drepturilor 
tul ui.

Sesiunea
ției Mondiale a 
lui Democrat își 
lucrările în primele 
ale noului an 1962. Tinerii iu
bitori de pace din lumea în
treagă își exprimă speranța că 
în acest an problemele inter
naționale litigioase și în pri
mul rînd problema încheierii 
tratatului de pace cu Germa
nia și a normalizării situației 
din Berlinul occidental, pro
blemă vitală pentru asigurarea 
păcii în Europa și în lume, 
vor fi rezolvate în mod rod
nic la masa tratativelor, că vor 
fi făcuți noi pași pe calea con. 
solidării păcii.

Fenomenul social cel mai 
important al epocii contempo
rane îl constituie formarea sis
temului mondial socialist, 
schimbarea fundamentală a 
raportului de forțe în favoarea 
acestuia, întărirea și transfor
marea lui în factorul hotărîtor 
al dezvoltării societății, în in
teresul păcii și progresului so
cial. In epoca noastră forțele 
care stau de strajă păcii dis
pun de mijloace puternice 
pentru a-i împiedica pe impe- 
rialiști să dezlănțuie un nou 
război mondial. Pentru tine
ret, generația căreia îi apar
ține viitorul, impresionantele 
realizări obținute de țările la
gărului socialist, rezultatele 
importante obținute prin efor, 
turtle forțelor păcii în întreaga

lume reprezintă un izvor de 
inepuizabile energii, de opti
mism și hotărîre în lupta pen
tru triumful ideilor coexisten
ței pașnice, pentru progres so
cial. In același timp însă nu 
trebuie să uităm faptul că po
litica agresivă a cercurilor im
perialiste creează grave pri
mejdii pentru pacea mondială. 
Tineretul este interesat în cel 
mai înalt grad în înlăturarea 
amenințării de război, de
oarece un nou război mondial 
ar aduce omenirii distrugeri 
incalculabile, ar sfărîma tine
retului toate visurile și spe
ranțele, i-ar periclita viitorul. 
Nu există deci obligație mai 
imperioasă decît aceea a unirii 
și intensificării luptei tinere
tului din întreaga lume pen
tru zădărnicirea uneltirilor 
cercurilor agresive imperia
liste, pentru apărarea și conso
lidarea păcii.

Rezultatele activității de 
pînă acum a Federației Mon
diale a Tineretului Democrat 
au demonstrat justețea liniei 
sale politice, poziția clară și 
eficientă pe care a luat-o în 
diferite împrejurări. Nu
meroase forme și metode fo
losite în muncă de către 
F.M.T.D. s-au dovedit cores
punzătoare sarcinilor ce re
veneau F.M.T.D. Noi sîntem 
convinși că hotărîrile ce vor fi 
adoptate de către sesiunea 
Biroului F.M.T.D., privind pre
gătirile pentru a șasea Adu
nare a organizațiilor membre 
ale F.M.T.D. vor duce la întă
rirea F.M.T.D., la o continuă 
creștere a rîndurilor sale, la 
întărirea influenței ei în ma
sele de tineri, la afirmarea cu 
și mai multă putere a ideii 
unității tinerei generații a 
lumii și a organizațiilor sale, 
la intensificarea contribuției 
tineretului din întreaga lume 
la lupta popoarelor pentru 
pace și progres social.

Discutînd în cadrul acestei 
sesiuni problemele legate de 
pregătirile celui de-al VIII-lea 
Festival, se subliniază încă 
o dată faptul că F.M.T.D. și 
organizațiile sale membre par- 
ticipînd la pregătirea și orga
nizarea Festivalurilor Mon
diale ale Tineretului și Stu
denților au adus și aduc o 
contribuție de seamă la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la 
întărirea prieteniei tineretului 
lumii, la răspîndirea ideilor 
coexistenței pașnice. Organi
zația noastră își exprimă spe
ranța că și cel de-al VIII-lea

Festival, care urmează să se 
desfășoare la Helsinki, cu 
sprijinul nostru, al tuturora, 
se va înscrie ca o puternică 
manifestare a hotătîrii de 
luptă a tinerei generații pen
tru pace și prietenie între po
poare.

Dragi prieteni,

Noi ne bucurăm în mod sin
cer de faptul că petrecînd cî
teva zile în țara noastră veți 
avea posibilitatea de a cu
noaște cum trăiește și mun
cește poporul, tineretul nos
tru. Intr-o perioadă istorică 
scurtă, ca rezultat al eforturi
lor întregului popor, condus 
de Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn, țara noastră, în trecut 
înapoiată din punct de vedere 
economic, s-a transformat în
tr-o țară în care se desfășoa
ră o vastă operă de construc
ție pașnică, de desăvîrșire a 
noii orînduiri sociale, orîndui- 
rea socialistă. Este semnifica
tiv în acest sens faptul că nu
mai sporul de producție in
dustrială obținut în anul 1961 
față de 1959 este aproape 
o dată și jumătate mai mare 
decît întreaga producție din 
1938 a Romîniei burghezo-mo- 
șierești.

Pămîntul ce odinioară apar
ținea unui pumn de moșieri 
își oferă roadele milioanelor 
de țărani eliberați de exploa
tare, ce pășesc cu încredere 
pe drumul agriculturii socia
liste. în prezent 90 la sută diin 
suprafața arabilă a țării face 
parte din sectorul socialist. 
Revoluția culturală a deschis 
porțile culturii pentru masele 
largi ale poporului. Tineretul 
nostru se bucură din plin de 
binefacerile socialismului, el 
are drepturi și posibilități pe 
care nu le-a mai avut vreo
dată o generație în țara noa
stră și pe care numai demo
crația socialistă i le-a putut 
asigura. 1 Sg

O expresie a dorinței de 
pace a poporului și statului 
nostru, a grijii deosebite față 
de viitorul tinerei generații 
este propunerea guvernului 
R.P.R. cu privire la educarea 
tineretului în spiritul păcii și 
prieteniei între popoare, pro
punere sprijinită puternic de 
către F.M.T.D., U.I.S. $i alte 
organizații de tineret din di
ferite țări ale lumii și care 
după cum cunoașteți a fost 
discutată și însușită de către 
O.N.U.

Tineretul nostru, partici
pant la opera de desăvîrși
re a construcției socialismului, 
luptă pentru menținerea și 
consolidarea păcii, acordînd 
întreaga sa adeziune, tot spri
jinul său politicii de pace a 
statului nostru.

Foto: C. ION

Dragi prieteni,

în încheiere permiteți-ne să 
urăm încă o dată succes deplin 
lucrărilor sesiunii F.M.T.D. și 
să ne exprimăm convingerea 
că hotărîrile ce vor fi adop
tate vor constitui o însemnată 
contribuție la întărirea Fede
rației Mondiale a Tineretului 
Democrat, la creșterea apor
tului său în lupta pentru pace 
și un viitor fericit al tinerei 
generații.

Kerekeș Martin strungar cu 
o înaltă calificare împre
ună cu Kun Alexandru, res
ponsabil de brigadă de 
producție a tineretului dis
cută despre calitatea strun- 

jirii unui arbore cotit

cJhiauf'ZOniea muzieală

Forto-Franco: Patria (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21),
București (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15). Alex. Sahia 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Volga (11; 15; 17; 19; 21):
Agentul X 25 : Republica (10; 
12- 15; 17; 19; 21) Lumina 
(9,30; 13; 15,15; 17; 19; 21) : 
Cinci zile și cinci nopți: Ele
na Pavel (10; 12; 14,15; 16,30, 
18,45; 21) ; Secerișul verde : 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19;
21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), 8 Martie (11; 15; 
17; 19; 21), Arta ; Flăcări în 
Taiga: V. Alecsandri (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30), Flacăra 
(15; 17; 19; 21) ;Cavalerii teu
toni (ambele serii) : Lumina 
(10,30; 13,45; 17; 20,30), Popu
lar (11; 16,30; 20); Poveste

O producție a studioului cinematografic 
„București"

Scenariul și regia: ION POPESCU GOPO

Harmonica de 
Stat „George 
Enescu" își des
chide viitorul 
concert simfo
nic, ca.de obi

cei, cu o compoziție romîneas- 
că. De astă-dată vom asculta 
Rapsodia I-a de Marțian Ne
grea.

Amintisem altădată că la 
vechii greci rapsod însemna 
dntăreț; colindînd prin ce
tăți, rapsozii recitau, poves
teau episoade din poemele e- 
roice, acompaniindu-se cu lira. 
Datorită lui Liszt, rapsodia s-a 
încetățenit, începînd din vea
cul trecut, ca un gen de com
poziție folclorică ce evocă, po
vestește — printr-un buchet de 
melodii, ritmuri, armonii și 
combinații instrumentale — 
crîmpeie din viața unui po
por. Vestitele rapsodii enescie- 
ne s-au născut, după cite s-a 
spus, din dorința compozito
rului de a „povesti cîte ceva“ 
despre plaiurile și oamenii 
patriei, profesorilor și colegilor 
săi din străinătate, unde E- 
nescu a studiat în tinerețe. A- 
părute la începutul secolului 
nostru, ele au însemnat pentru 
compozitorii romîni exemple 
ilustre, îndemnindu-i să scoa-

tă din anonimat și să valori
fice creator comorile cîntecu- 
lui și jocului popular.

Dacă în rapsodiile sale Enes- 
cu folosea mai cu seamă fol
clor lăutăresc orășenesc, Mar
țian Negrea recurge ' ~
dia l-a la cîntecele 
care le-a luat ca 
inspirație și în alte 
suita „Impresii de 
sau „Divertismentul pe 
populare". Insă în timp ce în 
acestea aportul compozitorului 
se limitează la însăilarea, ar
monizarea și orchestrarea mo
tivelor folclorice, în Raspodia 
pe care o vom auzi ele 
supuse unor prelucrări, 
dezvoltări în care pana 
pozitoricească își afirmă 
plin măiestria. De altfel, 
tățile lucrării au fost recu
noscute prin atribuirea Pre
miului I „George Enescu".

Un motiv inițial hazliu al 
violoncelelor și violelor, unul 
ritmic, motorie al instrumente
lor grave, care însoțește tema 
inițială într-o continuă ascen
siune, apoi un joc al fagotu-

în Rapso- 
sătești pe 
temei de 
lucrări ca 
la țară“ 

teme

sînt 
unor 
com- 

din 
cali-

lui, ca un moșneag mucalit, pe 
urma o horă legănată-., iată, 
spicuite, cîteva elemente ale 
Rapsodiei care pare o frîntură 
din poemul vieții de pe plaiu
rile noastre romînești.

Trecind peste Concertul nr. 
1 pentru pian și orchestră 
de Brahms, (despre concerte
le marelui compozitor german 
din veacul trecut am vorbit 
mai pe larg în avancronici
le publicate in stagiunea tre
cută), să ne oprim acum la 
prima audiție a programului: 
Simfonia a IlI-a de compo
zitorul nord-american Wil
liam Schuman.

Creația muzicală din S.U.A. 
este bîntuită astăzi de feluri
te curente și tendințe decaden
te (de la dodecafonism și ato- 
nalism pînă la depersonalism 
și abstracționism). Dar ea cu
noaște și cîteva nume mari, 
consacrate, cum sînt Copland, 
Harris, Gershwin, Barber și 
William Schuman, care au 
adus un anumit aport la afir
marea unei muzici autohtone 
și specifice pe continentul in

care Dvorak scria, altădată, 
Simfonia „Din lumea nouă“. 
Aceste numere sînt cu atît mai 
prețuite cu dt au rezistat cu
rentelor decadente, căutîndu-și 
inspirația în folclorul plin de 
bogăție și autenticitate din lu
mea care a încetat de multă 
vreme să mai fie... nouă.

William Schuman, membru 
al Academiei americane a Ar
telor și Științelor, s-a născut 
in anul 1910, la New York. 
Creația sa nu este prea volu
minoasă, dar cuprinde lucrări 
valoroase mai în toate genu
rile, între care șase simfonii, 
cîteva cvartete, balete și al
tele.

Simfonia a lll-a datează 
1940. Socotind-o cea mai
marcabilă compoziție orches
trală executată în stagiunea 
1941—1942, „Cercul criticilor 
din New York1* a distins-o cu 
un premiu.

Lucrarea, care folosește o 
aparatură orchestrală mare, 
nu cuprinde patru ci, prin 
excepție, două părți, fiecare, 
însă, divizate în cîte două sec-

din 
re-

țiuni: I: Passacaglia și Fuga, 
II: Choral și Toccata.

Prima secțiune este un șir 
de variațiuni contrapunctice, 
adică de prelucrări și supra
puneri melodice pe o temă 
persistentă, ce se repetă me
reu. Această idee muzicală 
este înfățișată la început de 
viole. în punctul de culme al 
evoluției Passacagliei intervi
ne Fuga.

Avînd parcă funcția unei 
introduceri lente, Choralul, 
prima secțiune a părții a doua 
din Simfonie, reține atenția 
mai ales prin solo-urile lui de 
trompetă și flaut. Toccata este 
deschisă de un ritm de tobă 
ce devine un fel de schelet al 
melodiilor următoare,

Passacaglia, Fuga, Choralul 
și Toccata sînt patru forme 
polifonice care au cunoscut 
perfecțiunea în creația maeș
trilor preclasici și îndeosebi 
în aceea a lui Bach și Haendel 
(prima jumătate a sec. XVIII). 
Folosindu-le William Schuman 
nu imită servil modelele ilus
tre, nu pastișează, ci le valo
rifică în mod original, din- 
tr-o perspectivă personală și 
contemporană.

EUGEN PRICOPE

ca.de


La școala da mecanizara agricola de la Bereco-; ? î 1. 
In fotografie: Viitorii tractoriști meeaaici șoegfcSsdo-*, 

vederea examenelor
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mez:

Din primele zile ale noului an

i succese in munca

Șomaj
in creștere

sfeatte Sean«
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In Franța

Masele populare hotărite
să zădărnicească provocările

fasciștilor
Forțele patriotice laoțiene 
resping atacurile rebelilor

oe zac

*-

Vernisajul unei 
expoziții romanești 

la Moseeva

PARIS 10 (Agerpres). — In 
Franța continuă să aibă loc ma- 
mfestații la care participă cercuri 
larg, de cetățeni exprimîndu-și 
protestul și îngrijorarea față de 
intensificarea acțiunilor teroriste 
puse la cale de organizația ultra- 
colonial’.stă O.A.S. La 9 ianuarie 
e avut loc astfel pe cheiul Senei 
o demonstrație în semn de pro
test îrr^jotriva atentatelor cu bom
be organizate de O.A.S. în ulti
me e zile în fața locuințelor a 
diferite personalități din viața 
cu hra'ă a Franței. Poliția a inter- 
ven • pentru a împrăștia demon
strară de marți.

In provincie, la 
dui Franței, a avut 
straie organizată 
locală a Partidului

au participat aproximativ

Nimes, în su- 
loc o de mon
de Federația 

Comunist, la
cere
1.000 ce persoane care au defi
lat pe străzile orașului exprimîn- 
dv-și hotărîrea de a zădărnici 
provocările fasciste.

Și ’a Perpignan, de asemenea 
în sudul Franței, a avut loc o 
as4el ce demonstrație în cursul

căreia a intervenit poliția împrăș- 
tiindu-i pe manifestanți.

în cercurile politice din Franța 
se comentează cu nemulțumire 
faptul că autoritățile, care nu iau 
măsuri concrete pentru a împiedi
ca repetarea atentatelor cu bom
be și a provocărilor O.A.S., inter
vin în schimb pentru a reprima 
demonstrațiile de protest popu
lare împotriva acțiunilor fasciste.

PARIS 10 (Agerpres).^ -* 
încă 20 de mor ți și 18 răniți 
in Algeria! Acesta este bilan
țul crimelor comise de O.A.S. 
în cursul zilei de marți, bilanț 
dat publicității de agenția As
sociated Press. Intensificarea 
terorismului O.A.S. în Algeria 
și în Franța, activitatea com
plotistă desfășurată fățiș de 
rețeaua O.A.S. în țările vecine 
cu Franța .(Spania, Belgia, 
Italia, Elveția), transporturile 
clandestine de arme și mani
feste pe teritoriul Franței — 
toate acestea provoacă îngrijo
rarea legitimă a opiniei 
blice franceze.

MOSCOVA 10 (Agerpres). — 
Poporul sovietic a pășit în a- 
nul 1962 hotărît să-și intensi
fice lupta pentru îndeplinirea 
cît mai rapidă a sarcinilor 
septenalului. După cum rela
tează presa sovietică, în în
treaga țară încă din primele 
zile ale noului an se desfă
șoară larg întrecerea socia
listă.

Oamenii muncii din regi
unea economică Zaporojie 
și-au propus ca în anul 1962 
să atingă nivelul producției de 
laminate prevăzut pentru 
1965, nivelul producției de o- 
țel prevăzut pentru 1964 și să 
depășească nivelul producției 
de fontă prevăzut pentru anul 
1963. Producția industriei con
structoare de mașini va crește 
cu 21,5 la sută, iar producția 
industriei electrotehnice cu 
23,2 la sută.

Indici înalți de producție 
obțin din primele zile ale anu
lui 1962 oamenii muncii din

regiunea UraL Anul acesta în 
fața lor stau sarcini mart Vo
lumul producției globale va 
trebui sâ crească cu 8 la sută, 
în special pe baza ridicării 
productivității muncii.

Constructorii termocentrale: 
de la Bereza. șantier fruntaș 
al Comsomolului din Bieloru- 
sia, au pus în funcțiune pri
mul agregat al acestui mare 
obiectiv energetic din RzLS. 
Bielorusă. Cu cîteva zile îna
inte a fost dată în exploatare 
cea mai mare linie de înaltă 
tensiune din această republică, 
linia Bereza-Minsk, cu o lun
gime de 260 de km.

Succese importante au obți
nut în primele zile ale lunii 
ianuarie și constructorii ma
gistralei Gazli-Ural, una din 
cele mai mari magistrale 
de gaze din lume, constructorii 
de automobile „Moskvici”, pe
troliștii de la exploatările pe
troliere Ceceni și Ingușeti. 
precum și multe alte colective.

Nota de protest
a guvernului sovietic adresată 

guvernului Belgiei

ihzl ce

PERL : Politia

<fe la

Împotriva 
țăranilor

Succese ale forțelor 
democratice 
în alegerile

din Grecia 
municipale

ATENA 10 (Agerpres). — 
TASS transmite ; Referindu- 
se la alegerile în consiliile 
municipale ale orașelor, care 
au avut loc la 7 ianuarie în 
întreaga țară și în cursul că
rora forțele democratice ale 
țării au obținut succese, zia
rul „Avghi“ scrie că, cu toată 
intervenția ministrului Afa
cerilor Interne, Rallis, și a 
poliției, au fost zădărnicite 
planurile guvernului care cau
tă în fel și chip să fie aleși 
partizanii lor în organele au
toguvernării locale. La Atena, 
Pireu, Salonic, Voios și în alte 
orașe, în conducerea consilii
lor municipale au fost aleși 
partizani ai E.D.A. Astfel un 
partizan al E.D.A. a fost ales 
vicepreședinte al Consiliului 
municipal din Salonic. în toa
te posturile de conducere din 
consiliile municipale din Ni- 
kea, Drapețona, Koridalos, Ke- 
rațini, Egaleo (suburbie a Sa- 
lonic-ului) au fost aleși parti
zani ai celor de stînga. De a- 
cum înainte aproape toate 
consiliile municipale din țară 
sînt controlate de partizani 
ai E.D.A. și ai „Uniunii de 
centru", care în aceste alegeri 
au acționat în comun.

Ziarul „Avghi“ comentează 
aceasta ca pe o dovadă a re
cunoașterii de către opinia 
publică a luptei pe care o 
duc forțele opoziției împotri
va guvernului Karamanlis 
care a acaparat în mod ilegal 
puterea, împotriva falsificării 
alegerilor parlamentare, pen-

tru restabilirea legalității, a 
constituției si a democrației ir 
țară, ca o dovadă a forței pe 
care o reprezintă opoziția ic 
cazul cînd acționează intr-un 
front comun.

Scandal la
BONN 10 (Ager

pres). — La Bonn a 
izbucnit un mare 
scandal. La cererea 
procuraturii, Tribu
nalul federal vest- 
german a dispus 
confiscarea ultimu
lui număr al revis
tei ilustrate 
„QUICK". Această 
măsură este moti
vată prin faptul că 
revista ,ja divulgat 
secrete*.

In ultimul număr, 
această revistă ilus
trată a publicat un 
fotoreportaj intitu
lat „Aici Bonn-ul 
își construiește bun- 
kerul lui de coman
dă". Fotografia re
produce două tune- 
le, in care, după

cam se craii :x re- 
vistâ. treble s* se 
adăpostească in ou 
de război -Consi
liul de război fede
ral*. „Bunken~ de 
corncr.dă" al Bon
ului se construiește 
in Valea riului Ahr, 
mai la sud de Bonn. 
Lungimea tunelului 
principal este de 
circa 3 km. Al doi
lea tunel este pe ju
mătate mai mic de- 
cii primul. Ambele 
tunete au fost con
struite încă in timpul 
primului război 
mondial în scopuri 
strategice. In timpul 
celui de-al doilea 
război mondial Hit
ler a dispus sâ se 
adapteze aceste tu-

Size el a curge de pe fața acestor parizieni. Vina lor este câ au luat parte la una din 
de=castrările antifasciste, pe care poliția a încercat sa o împrăștie cu brutalitate.MCSC 

TASS 
soliei

^e se

acu da locuințe mo-

Cine sînt organizatorii atentatului
împotriva președintelui Sukarno

--------9--------

Proiect de lege 
depus ta giupul 

pa iamentar ai E.D.A.
ATENA 10 (Agerpres). — La 

9 ianuarie grupul parlamen
tar al Uniunii democrate de 
stingă (E.D.A.) a depus în Ca
mera deputaților un proiect de 
lege prin care se cere ca Con
stantin Dovas, fostul prim-mi- 
nistru în guvernul care a or
ganizat alegerile in toamna 
trecută din Grecia și colabora
torii săi să fie judecați de un 
tribunal pentru falsificarea a- 
legerilor. In proiectul de lege 
se subliniază că felul în care 
a fost organizată campania 
electorală de către cabinetul 
Dovas constituie o încălcare a 
constituției și a legilor electo
rale și că modul de desfășu
rare a alegerilor a dat naștere 
la fraude care au falsificat 
complet voința alegătorilor.

Grupul parlamentar al ,.U- 
niunii de centru", celălalt 
partid de opoziție, a depus un 
proiect de lege in același sens.

O.

MAKASSAR 10 (Agerpres). — 
La 8 aruar^, înainte ce a pleca 
sere Djakarta, preșe-d —• e In- 
ocrez e . Ssjcamo, a dec!arat în 

we recepți că atentatul 
a sa j fcst în mod

dezi“. „Acesta, a declarat Sukar
no, este cel de-al patrulea atentat 
împotriva vieții mele“.

După cum anunță agenția 
Associated Press, colonelul indo- 
nezian Yussuf, care conduce an- 
cheta în legătură cu acest atentat, 
a declarat că „cercetările arată că 
în spatele tentativei de asasinai 
stau agenți ai olandezilor. Aten
tatul urmărea slăbirea spiritului 
ce luptă al Indoneziei”.

Opin a publică din numeroase 
firi condamnă acest atentat pus 
a caia de agenții colonialiștilor. 

Ziarul „Al Gumhuria“ care apare 
la Cairo, subliniază că „toate In
dic :!e demonstrează că în încer
carea de esasinare a președinte
lui indonezian Sukarno sînt impli
ca4! agenții blocului S.E.A.T.O.**

Acest atentat, scrie ziarul, face 
parte din conspirația urzită de 
„Duterile imperialiste împotriva 
țărilor afro-asiatice care refuză să 
adere la blocuri militare, își con
sacră eforturile dezvoltării lor 
economice și promovează o poli
tică externă iubitoare de pace-.

MAKASSAR 10 (Agerpres).
— Intr-un interviu acordat a- 
genției United Press Interna
tional, colonelul Yussuf, co
mandantul districtului militar 
al Indoneziei de răsărit, a dez
văluit arestarea a încă trei 
persoane în legătură cu aten
tatul neizbutit împotriva pre
ședintelui Sukarno. In felul 
acesta numărul celor arestați 
se ridică la 9. Printre ei șe 
află un fost membru al ser
viciului de spionaj al marinei 
olandeze.

Un tînăr de 17 ani, grav ră
nit de grenada care a explodat 
în apropierea automobilului 
președintelui Sukarno, a înce
tat din viață la spitalul unde 
se afla internat. Astfel, numă
rul persoanelor ucise în urma 
exploziei se ridică la patru. 
Sînt 27 de răniți, dintre care 
cîțiva în stare gravă. Colo
nelul Yussuf a precizat că gre
nada folosită era de fabrica
ție americană.

Plenara C. C. 
al P. C. din Indonezia

De la Punta del Este
la Havana

locj’rfori- 
i Latina

fifudinea I 
lor Americiî 
față de Statele U- 
nife amintește în 
mare măsură atitu
dinea larg răspind- 

tă în Asia față de imperiat'smu! 
european. Statele Unite sînt ic* 
afît de nepopulare aici ca și 
polițist printre tinerii din ca^e*-. 
Aprecierea aceasta, care apa—-e 
revistei „U. S. NEWS AND 
WORLD REPORT”, exprimă >--o 
formă neîndoielnic minimalizaia 
politica rapace a „marii bite- 
dusă de S.U.A. fata de tarile a- 
tino-americane.

La ora actuală, diplomația ame
ricană încearcă să transfo-me 
„marea bîtă“ într-o baghetă de 
dirijare a pregătirilor agres ve 
„coleciive" împotriva Cubei. Din 
noianul de incitări agresive să a- 
nuntim doar una mai recentă. La 
3 ianuarie, „New York Times-, 
considerat ca „cel mai serios* 
ziar american, a publicat pe trei 
sferturi de oagină un anunț care 
începea cj următoare e cjvinte : 
„Astăzi, la mai mult de opt luni 
ce la invazia eșuară in Cuba, 
1.183 de prizo- e- de război zac

mar cane a început să pună se- 
**os p» g*-cj- oe cei de la Wa- 
s“ -gtor Agerr a Prensa Latina 
reiata ci o6cieități dtn S.U.A. 
ez -ă *—• prezentarea la Punta 
ce Ere e unei rezoluții „drasti
ce-. -capac ă să întrunească o 

s*e, ori a unei rezoluții 
«șarete-. Popoarele latino-a- 

—er.care resp'ng însă orice fel 
ce merec in treburile interne 
• • Cubei.

• eree z:ce ă „pînă la dum- 
-ezeu e ceoere, pini în Statele 
Ur. -e ssrf ntmai doi pași" care 
a servii drept justificare a slăbi- 
deei fi pasivității în America La
bei la fețe politicii „marii bîte- 
:?--e la-
~c amer cane se ridică acum în 

ecirarea Cube . In apelul gene
ra. - Lazaro Cardenas, fost pre- 
șec.“-e a Mexicului, al senatoru- 
- cr. an Salvador Allende și al 
derjhi Lgii țăranilor din Bra- 

z ’ a. Francisco Juiiao, adresat 
popoare cr lafino-americane, se 
ara^ă că Adunarea de la Havana 
a fost convocată „pentru a reafir
ma î.ocă o da*ă in mod solemn și 
public dreptul țărilor noastre la 
au*odeferm nare și dreptul de a 
'efuza amestecul în treburile in- 
•eme ale fiecăreia dintre ele-.

De partea cauzei drepte a po- 
porului cuban se ană popoarele 
latino-emericane, întreaga lume 
progresistă.

Z. FLOREA
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DJAKARTA (10 (Agerpres). 
TASS transmite: La Dja
karta a avut loc a treia ple
nară a C.C. al P.C. din Indo
nezia.

Raportul la plenară a fost 
prezentat de Aidit, președin
tele C.C. al P.C. din Indo
nezia.

Aidit a arătat că în ultimul 
timp forțele democratice revo
luționare înregistrează un a- 
vînt în legătură cu lupta pen
tru eliberarea Irianului de 
vest. El a îndemnat la întări
rea unității forțelor naționale 
din țară. Referindu-se la miș
carea comunistă internațio
nală, Aidit a subliniat însem
nătatea întăririi unității ei.

Plenara a aprobat în între
gime raportul prezentat de 
Aidit Plenara a adoptat, de 
asemenea, o rezoluție specială 
în care aprobă și dă o înaltă 
apreciere activității delega-

ției Partidului Comunist din 
Indonezia la Congresul al 
XXII-lea al P.C.U.S. și a apro
bat rezoluția Biroului Politic 
al C.C. din 15 decembrie 1961 
cu privire la activitatea dele
gației P.C. din Indonezia la 
Congresul P.C.U.S.

Plenara a hotărît să țină cel 
de-al VII-lea Congres extraor- 
nar al Partidului Comunist 
din Indonezia la Djakarta în 
a doua jumătate a lunii apri
lie a.c.

La plenară s-a adoptat o 
rezoluție care cere guvernului 
să îmbunătățească condițiile 
de viață ale oamenilor mun
cii, precum și o serie de rezo
luții în problemele internațio
nale : cu privire la situația din 
Vietnamul de sud, Laos, 
privire la hotărîrea 
supreme a S.U.A. care 
Partidul Comunist din 
în afară de lege etc.

S. 
de

MINSK. — La 10 ianuarie 
N. S. Hrușciov, șeful guver
nului sovietic, a sosit la Minsk 
pentru a participa la Consfă
tuirea lucrătorilor din agri
cultura Bielorusiei.

La gara Minsk, N. 
Hrușciov a fost întîmpinat 
conducători ai republicii.

ACCRA. — In seara zilei 
de 10 ianuarie, A. I. Mikoian, 
prim vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., împreună cu persoa
nele care-1 însoțesc a sosit la 
Accra, venind din Conakry.

A. I. Mikoian face o vizită 
în Republica Ghana la invi
tația președintelui republicii, 
Kwame Nkrumah.

HAVANA. — La Havana a 
fost semnat un comunicat în 
legătură cu tratativele comer
ciale sovieto-cubane care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie, colaborare fră
țească și înțelegere deplină.

cu
Curții 
pune 

S.U.A.

Ppxciirt
In urma tratativelor, la 9 

ianuarie 1962 între U.R.S.S. și 
Republica Cuba a fost sem
nat la Havana un protocol cu 
privire Ia livrări reciproce de 
mărfuri, care prevede spori
rea considerabilă a volumu
lui schimburilor comerciale 
între cele două țări în com
parație cu anii precedenți.

NEW YORK. — După cum 
transmite agenția United Press 
International, Comisia pentru 
energia atomică din S.U.A. a 
declarat că la 9 ianuarie la 
centrul experimental din sta
tul Nevada a fost efectuată o 
nouă explozie nucleară subte
rană. Este cea dc-a 9 a explo
zie nucleară din seria de expe
riențe efectuate actualmente 
de Statele Unite.

HANOI. — In Editura Van- 
Hoc din Hanoi a apărut re
cent, în traducere vietnameză, 
romanul „Desculț” de Zaharia 
Stanca.


