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colectivizarea agriculturii
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn,

SĂ FII LA NIVELUL
FRUNTAȘILOR

Din experiența 
brigăzilor 

de producție 
ale tineretului

zi angaja-

să ajungă la nivelul fruntașilor. Atît și nimic mai mult. Aceasta era însă insuficient Acum, în programul de lucru specificăm concret : Dumitru Căpățînă va fi ajutat de Aurel Cîrstea, Alexandru Rab deDumitru Ieșeanu. Arătămapoi și pe ce cale se va face întrajutorarea. Acesta e un procedeu bun. La sfîrșitul lunii, cînd ținem consfătuirea brigăzii, se analizează cum a fost ajutat tînărul respectiv, ce rezultate a obținut, ce ar mai trebui să facă etc.întrajutorarea se mai manifestă în brigada noastră și în de Toți străduiescde muncă să
realizarea economii, membriica

înd a început la noi, la „Electro- precizia" - Săcele, întrecerea socialistă a brigăzilor de producție ale tineretului pentru titlul de brigadă fruntașă, comitetul U. T. M. ne-a explicat un lucru care, mărturisesc sincer, ne-a cam dat de gîndit. Ni s-a spus atunci că pentru a obține acest înalt titlu trebuie ca fiecare membru al brigăzii să fie un fruntaș în producție, în realizarea de economii, în acțiunea de ridicare a nivelului profesional, că fiecare tînăr din brigadă trebuie să-și îndeplinească zi de mentele luate.Noi aveam deja un program de lucru lunar în care prevedeam, de pildă, că brigada va realiza economii în valoare de 1.000 lei. Și ne îndeplineam cuvîntul dat. Erau în brigadă un tînăr sau doi care, fiind mai bine calificați, făceau un dispozitiv necesar lucrărilor noastre, ori realizau economii de scule și cînd făceam, la sfîrșitul lunii socoteala, constatam bucuroși că ne-am îndeplinit angajamentul.Avem în brigadă tineri mai vechi în meserie, dar și băieți care de abia au ieșit de pe băncile școlii profesionale. La început eram numai 3 în brigadă. Astă vară ne-au mai venit încă 3 băieți de la școala profesională și, pe la sfîrșitul anului, brigada a mai primit încă 3. Acum, sîntem 9 tineri. Firește că pe măsura sosirii unor noi membri se punea cu toată seriozitatea problema întrajutorării, cerința ca toți să ajungă la nivelul celor mai buni. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să cunoaștem pe fiecare, să cercetăm îndeaproape de ce ajutor are nevoie. Cunoscînd capacitatea de muncă a fiecăruia am căutat apoi să facem o repartiție cît mai justă a membrilor brigăzii pe locul de muncă și să dăm pe lîngă cei mai buni pe tinerii cu mai puțină experiență și practică în producție.întrajutorarea între tineri se manifestă cel mai mult la noi în ridicarea calificării profesionale. Avem, de exemplu, în brigadă pe Dumitru Căpățînă. Multe necazuri am avut noi pentru că el a privit cam cu ușurință meseria încă de cînd era pe băncile școlii. Făcea lucru de mîntuială, ba uneori mai întîrzia de la muncă și conducerea atelierului intenționa chiar să-1 mute disciplinar la un alt loc de muncă. Devenise, într-un cu- vînt, o problemă pentru brigadă. Am discutat în colectivul brigăzii de multe ori, ba chiar și în adunarea generală U.T.M., dar Dumitru Căpățînă continua să se comporte necorespunzător în producție. Ce-ar fi, ne-am zis a- tunci, ca un membru al brigăzii să se ocupe în special de el ?. Și l-am ales pe Aurel Cîrstea. El este comunist, este un tînăr cu o calificare superioară și foarte conștiincios. Aceasta a dat rezultate. Dumitru Căpățînă se preocupă acum mai mult de ridicarea calificării profesionale, este mai disciplinat.In legătură cu aceasta, vreau să mai spun un lucru. Și înainte noi notam în programul de lucru : tinerii cu o calificare mai slabă vor fi ajutați

brigăzii pe locul realizeze la materiale și multe Toți ne preocupăm, de pildă, de confecționarea unui dispozitiv pentru înlocuirea operației manuale de cositorit bobina rotor printr-o cositorire electrolitică. Realizarea acestui dispozitiv va îmbunătăți simțitor calitatea și va reduce timpul de lucru cu la sută.In recomandările privind întrecerea pentru brigadă fruntașă, există și un criteriu care spune : toți membrii brigăzii vor participa la cursurile de ridicare a calificării sau la învățămîntul de stat. Noi am privit cu toată răspunderea această obligație. Și aici s-a manifestat de asemenea spiritul de întrajutorare. Toți urmăm cursurile de ridicare a calificării, iar doi sînt în clasa a IX-a la liceul seral. Aceasta însă nu ne mulțumește. Am hotărît ca în toamnă toți să urmăm cursurile liceului seral. Pentru a- ceasta ne ajutăm de pe acum unii pe alții, ne pregătim intens pentru examenele de admitere în clasa a VIII-a.In întrecerea socialistă pentru titlul de brigadă fruntașă, întrajutorarea este o necesitate esențială. Tocmai de aceea ne ajutăm continuu unii pe alții, ne străduim să nu ră- mînă nici unul în urma celuilalt și sîntem hotărîți să ne menținem titlul de brigadă fruntașă.
AUREL MAREȘ 

responsabilul brigăzii de 
producție a tineretului din 
atelierul 402, întreprinderea 

„Electropreciziau-Săcele

selor economii la scule, altele.

circa 50
titlul de

I 
I

S-a încheiat încă o zi de muncă. Și rezultatele obținute astăzi sînt din cele mai bune, consemnează în carnet Gheorghe Goldani, responsabilul unei brigăzi de producție a tineretului de la iabrica de țevi din Roman. „Adăugați rezultatele obținute astăzi la cifrele anterioare și veți vedea că de la începutul acestui an am dat peste plan 600 tone țeava de cea mai bună calitate", explică el tovarășilor săi din brigadăFoto : N. STELORIAN
Lucrări de terasare 

a terenurilor 
în pantăColectiviștii din Dobrogea folosesc zilele bune de lucru din timpul iernii și pentru continuarea lucrărilor de terasare a terenurilor în pantă în vederea plantării acestora cu viță de vie și pomi fructiferi. Colectiviștii din Agi- ghiol, raionul Tulcea, de e- xemplu, au amenajat în scop în luna ianuarie hectare.Gospodăriile colective

acestzecedin Dobrogea au executat pînă a- cum lucrări de terasare pe a- proape jumătate din cele 2.200 ha terenuri erodate, planificate să fie plantate în acest an cu viță de vie și cu pomi fructiferi. (Agerpres)

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

Lărgirea și modernizarea
Fabricii de mobilă

„23 August"La Fabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș a fost dată recent în funcțiune o nouă secție. Tot aici se găsește în curs de construcție o termocentrală care va asigura aburul necesar unităților fabricii.De curînd a început o serie de lucrări importante în vederea lărgirii și modernizării în continuare a acestei mari unități. Se va construi o nouă hală de fabricație și vor fi dezvoltate unele din secțiile existente. Fluxul tehnologic din anumite 6ecții, printre care cea de montaj, va fi reorganizat Paralel cu aceasta, o serie de mașini cu o productivitate mai mică va fi înlocuită cu altele moderne.în vederea îmbunătățirii calității mobilei se vor introduce procedee moderne

din Tg. Mureșlustruire (cu nitrolac și po- liesterî).In urma executării acestor lucrări, capacitatea de producție a Fabricii „23 August* din Tg. Mureș va ajunge la 55.000 garnituri de mobilă pe an, iar calitatea produselor se va îmbunătăți simțitor.
(Agerpres)

un nou sistem
în vederea îmbunătățirii procesului de învăfămînt în școlii© •- lamentare, Ministerul învSțămîn- tului și Culturii experimentează sistemul de predare a materiilor în clasele I—IV de către profesori de specialitate. în acest an școlar experiența se desfășoară în arca 200 de școli. Consfătuirile regionale care au analizat recent rezultatele obținute în aceste școli, au relevat avantajele predării materiilor cu profesori do specialitate. Conținutul științific al lecțiilor s-a îmbogățit, nivelul cunoștințelor elevilor este mai ridicat.(Agerpr»)

La biblioteca

Orele de clasă au luat sfîr- șit. Grupuri de elevi, de la Școala medie din Cîmpulung Moldovenesc se îndreaptă spre biblioteca școlii. Aici el își aleg cărțile de citit necesare. Biblioteca școlii are peste 1200 de volume. Sala de lectură spațioasă, frumos amenajată, cu mobilă nouă, creează o atmosferă plăcută și familiară. Aici lectura elevilor este îndrumată îndeaproape de cadre de specialitate.In sala de lectură îi în- tîlnești tot mai des pe elevii Paula Beșliu, Dana Costinea- nu, Doru Dominte, Constantin Frățeanu și pe mulți alții.
GRAȚIAN JUCAN

profesor

E interesanta experiența. Să mai încercăm o data. Fotoreporterul a surprins cîțiva elevi din anul II de la Școala de meserii din Iași în laborator
Foto : N. STELORIAN

Rezultate ale raspîndirii unei initiativePreocupați de îmbunătățirea continuă a calității materiilor prime pentru siderurgie, minerii de la Teliuc au generalizat în trei sectoare de exploatări inițiativa pornită anul trecut sub lozinca „Nici un vagonet de minereu rebutat**. In acest scop ei au trecut la pușcarea selectivă a straturilor de limonită, procedeu prin

care se evită amestecul minereului cu steriluLCa urmare, minereul de fier extras în luna ianuarie de către minerii de la Teliuc a avut un conținut de metal cu 2 la sută mai mare decît prevedea planul, plus pe calității elabora de fontă.
Din metalul dat în seama îmbunătățirii minereului, se pot aproximativ 700 tone

In întrecerea pentru a trimite furnaliștilor numai minereuri de calitate superioară, s-au încadrat și minerii de la Ghelar. Probele luate din minereul extras aici anul acesta arată că el are un conținut de metal mai ridicat decît cel stabilit în plan. (Agerpres)

Comitetul regional Galați al Partidului Muncitoresc Romîn raportează cu deosebită bucurie că, aplicînd cu consecvență linia politică marxist-leninistă a partidului de construire a socialismului la sate, a îndeplinit sarcina trasată de Congresul al III-lea privind colectivizarea agriculturii în regiunea noastră.Urmînd cu încredere îndemnul partidului, un număr de 197.625 familii țărănești, adică 99,42 la sută din totalul familiilor din zona colectivizabilă, s-au unit în 432 gospodării colective.In prezent, din totalul suprafeței agricole a regiunii de 911.899 ha, din care 36.600 ha — în zona de munte, 311.600 ha aparțin sectorului socialist de stat, iar gospodăriile colective dețin peste 560.000 ha, revenind în medie pe o gospodărie colectivă circa 1300 hectare.încheierea colectivizării agriculturii în regiunea noastră arată încrederea maselor largi ale țărănimii în politica înțeleaptă a partidului, hotărîrea lor nestrămutată de a înfăptui, umăr la umăr cu clasa muncitoare, măreața sarcină a desăvîrșirii construcției socialismului în scumpa noastră patrie.Un rol deosebit în încheierea procesului colectivizării agriculturii l-a avut exemplul viu, convingător al gospodăriilor colective fruntașe, care au exercitat o puternică atracție în rîndul țăranilor întovărășiți și cu gospodărie individuală. Realizările gospodăriilor colective fruntașe dovedesc cîtă dreptate are partidul nostru cînd arată țărănimii că gospodăria colectivă este singura cale a sporirii producției agricole și a ridicării nivelului ei de trai material și cultural. Un exemplu îl reprezintă producțiile de porumb obținute anul trecut. 152 gospodării colective din regiunea noastră au obținut producții de 2.500- 3.500 kg porumb boabe la hectar, iar gospodăriile colective din raionul Făurei au realizat în medie de pe întreaga suprafață de peste 48.000 ha cultivată cu porumb o producție de cca. 3.100 kg boabe la hectar. In medie pe regiune * gospodăriile colective au obținut 2.445 kg porumb boabe la ha. Cu toate condițiile climatice nefavorabile, gospodăriile colective au obținut în medie pe regiune aproape 1.400 kg grîu la hectar, cu peste 400 kg mai mult decît întovărășirile și gospodăriile individuale.Și în dezvoltarea creșterii animalelor gospodăriile colective au obținut realizări însemnate. In 1961, numărul animalelor proprietate obștească a crescut cu peste 31.000 taurine, din care peste 11.000 vaci și juninci, cu peste 45.000 porcine și peste 55.000 de ovine. Obți- nînd producții mari de cereale, de lapte, came etc. gospodăriile colective au putut vinde statului cantități mari de produse vegetale șl animale, realizînd astfel venituri însemnate. 225 gospodării colective âu devenit milionare și multimilionare.Toate acestea au dus la creșterea cîștigu- rilor colectiviștilor. Valoarea zilei-muncă la gospodării colective ca cele din Țifeștl, Plopu, însurățel, Jariștea și altele a depășit 40 de lei; gospodăriile colective din raionul Focșani au împărțit în medie pentru fiecare zi- muncă produse și bani în valoare de 38 lei. Obținînd venituri sporite colectiviștii își con

struiesc case, cumpără mobilă, aparate de radio, biciclete, motociclete, duc un trai îmbelșugat. Numai î> ultimii 2 ani peste 20.000 familii de colectiviști s-au mutat în case noi. Oricine poate vedea cum satele cu gospodării colective mai vechi s-au dezvoltat din punct de vedere economic, social și cultural.La obținerea acestor realizări au contribuit sprijinul puternic acordat de stat prin credite și materiale, mașini agricole, îndrumare tehnică și organizatorică, activitatea neobosită de zi cu zi, desfășurată de organele și organizațiile de partid, de sfaturile populare din regiune.Realizările gospodăriilor colective existente au fost larg popularizate de organele și organizațiile de partid.Lucrările consfătuirii pe țară a țăranilor colectiviști au fost urmărite cu viu interes și au avut un larg ecou, constituind un puternic îndemn pentru țăranii întovărășiți și cu gospodării individuale de a păși pe calea agriculturii socialiste.în activitatea desfășurată pentru colectivizarea agriculturii deosebit de prețioase au fost ajutorul și îndrumarea permanentă primite din partea Comitetului Central al partidului, a Biroului Politic. Oamenii muncii din regiunea Galați sînt adînc recunoscători conducerii partidului pentru grija permanentă pe care o manifestă față de dezvoltarea continuă a regiunii și ridicarea nivelului lor de trai.Minunate sînt perspectivele agriculturii în regiunea noastră. Cu puteri unite, țărănimea colectivistă va face să rodească și mai îmbelșugat cîmpiile regiunii, pe dealuri și costișe, pe terenurile neproductive acum vor crește vii și livezi. Va spori aportul regiunii noastre la asigurarea fondului central al statului, la aprovizionarea populației, vor crește veniturile și bunăstarea colectiviștilor.Comitetul regional de partid Galați asigură conducerea partidului că organele și organizațiile de partid vor munci fără preget pentru mobilizarea tuturor colectiviștilor, mecanizatorilor și cadrelor de specialiști în vederea consolidării și dezvoltării economice a gospodăriilor colective, creșterii continue a producției vegetale, în special de grîu și porumb, pentru crearea de puternice ferme de animale în toate gospodăriile colective. Vom traduce în viață indicațiile conducerii partidului de a îndruma țărănimea colectivistă pentru a-și uni gospodăriile colective mici în gospodării mari, puternice, capabile să folosească cu mai multă eficiență pămîntul, mijloacele materiale, forța de muncă a colectiviștilor, cadrele de specialiști de care dispun. Vom ajuta organizațiile de partid și conducerile gospodăriilor colective să elaboreze pentru fiecare gospodărie în parte planuri de dezvoltare în perspectivă, care să permită lărgirea suprafețelor. arabile, valorificarea deplină a tuturor posibilităților și resurselor de sporire continuă a producției agricole.Asigurăm conducerea partidului că nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea politicii partidului nostru de desăvîrșire a construirii socialismului și de ridicare necontenită a nivelului de trai și de cultură al celor ce muncesc.
COMITETUL REGIONAL GALAȚI 

AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMIN

Sporirea volumului de mărfuri 

transportate cu mijloace auto
Mărirea parcului de mașini fi mai buna folosire a aces

tuia a determinat sporirea 
considerabilă a volumului de 
mărfuri transportate cu mij
loace auto. Din datele exis
tente la Ministerul Transpor
turilor ți Telecomunicațiilor 
reiese că de la începutul anu
lui a fost transportat un vo
lum de mărfuri aproape egal 
eu cel din întregul an 1955.

O mare atenție acordă mun
citorii din transporturile auto 
reducerii prețului de cost. A- 
nul trecut, prețul de cost pe 
unitatea convențională a fost 
redus cu 13 la sută față de a- 
nul 1959, realizindu-se astfel 
economii cu care se pot cum
păra circa 4.200 de autoca
mioane.

(Agerpres)

Conferințe 
regionale 

ale U.T.M.In zilele de 10 și 11 februarie a.c. au continuat conferințele regionale U.T.M. Au avut loc conferințele organizațiilor regionale U. T. M. Crișana, Galați, Iași și Olte* nia. La aceste conferințe au participat membri ai Biroului și secretari al C.C. al U.T.M.

muncitorului înaintatmai măsurat încă o- dafă piesa apoi i-a dat-o muncitorului Gheorghe Dosaru.— E bine executată, a zis acesta. Ai respectat cotele și finisarea este corectă'. încearcă acum să strunjești și la interior.Ucenicul Ion Moldoveanu a stat puțin pe gînduri. Strunjirea la interior cere o mare precizie. Dacă greșește cumva ?— încearcă — l-a îndemnat din nou muncitorul. Fii însă atent cum conduci cuțitul.Ion Moldoveanu a urmat sfatul. Cite cunoștințe noi nu și-a însușit cu ajutorul acestuia ? A învățat să strunjească, să finiseze. A lucrat arbori cotiți, flanșe, axe cardanice, a învăța) să folosească instrumentele de măsură, micro- metrul, comparatorul etc. Primii pași către stăpînirea mașinii, a proceselor moderne de lucru i-a făcut sub îndrumarea muncitorului.Cu grijă deosebită înconjoară muncitorii Uzinei „1 Mai" din Ploiești pe ucenicii grupului școlar profesional și tehnic de maiștri. Cei mai mulți dintre ucenici fac practică aici, în uzină. In acest an școlar s-au luat din

vreme măsuri pentru buna organizare a activității practice. Amintim faptul că pentru ucenicii anului I, atelierele școlii au fost înzestrate cu utilaje cu acționare semiautomată. Deși sînt în primul an de școală, aceștia au executat instrumente pentru completarea truselor individuale și o seamă de piese pretențioase necesare instalațiilor de foraj.Conducerea uzinei, comisia pe uzină pentru învățămînful profesional au repartizat pe unii ucenici din anii II și III pe lingă muncitorii cu o înaltă calificare, alții au fost încadrați în cele mai bune brigăzi de producție ale tineretului. Este foarte bine că s-a procedat așa. Lucrînd încă de pe a- cum în brigăzi, viitorii muncitori se obișnuiesc cu colectivul, sînt antrenați deopotrivă cu ceilalți în întrecerea pentru dobîndirea titlului de brigadă fruntașă, învață din experiența brigăzii. în secția turnătoria de fontă, de exemplu, ucenicii anului II au fost încadrați în cele mai bune brigăzi de producție ale tineretului, cele conduse de Rotaru Nicolae și Cristina Petre, l-am urmărit cum lucrează, cum modelează cu grijă pămîntul, înjghebînd lăcașul vii-

toarelor piese. La turnătoria de metale neferoase, metoda de a încredința ucenicilor anumite lucrări din planul de producție al secției, de a-i urmări cum lucrează, de a-i considera, înfr-un cu- vînt, muncitori, s-a dovedit a avea o mare eficacitate.în legătură cu preocuparea conducerii uzinei pentru asigurarea celor mai bune condiții de practică menționăm și faptul că în fiecare secție au fost numiți tovarăși care răspund de problemele practicii, de respectarea programei școlare.Și la Uzina nr. 2, în secția ca- zangerie, ucenicii au fost repartizați în cadrul echipelor. Numai că, realizînd acest lupru, conducerea secției s-a interesat în mai mică măsură de felul cum muncesc ucenicii, de calitatea lucrărilor pa care le execută. Este semnificativ faptul că unii tovarăși din conducerea secției cazan- gerie, unde fac practică 83 de ucenici, nu cunosc nici măcar zilele în care ucenicii vin la practică. Sînt ucenici care de un an de zile lucrează numai în același loc de muncă, căpătînd astfel o calificare resfrînsă. Est© deci firesc ca o part© din ucenici să

nu folosească așa cum trebuie timpul de practică, să piardă vremea fără rost și bineînțeles să nu obțină rezultate mai bune.Conducerea secției răspunde în primul rînd de felul cum își însușesc ucenicii meseria, de comportarea pe care o au pe locul de producție. Mulți dintre cei care fac practică vor fi repartizați la terminarea școlii să lucreze chiar aici, în secție. De bună seamă că ei vor avea de rezolvat sarcini din ce în ce mai mari care revin secției. De aceea trebuie pregătiți cu grijă, dezvoltîndu-la dragostea pentru meseria aleasă, spiritul de răspundere față de pregătirea profesională.Organizația U.T.M. trebuie să găsească cele mai potrivite forme de a educa la ucenici atitudinea socialistă față de muncă, de a le dezvolia dragostea pentru meserie, de a le explica de ce este necesar să-și însușească profesia aleasă, ce trebuie să facă pentru aceasta. Pe această linie s-ar putea organiza înfîlniri între ucenici și muncitori vîrsfnici. Atenția
LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a 2-a)



Un coș reușit. Lupta pentru balon s© va declanșa cu și mai multă dîrzenie (fază din meciul de baschet: Rapid— S.P.C., disputat duminică dimineața în Capitala).FOTOGRAFII : V. RANGA

ÎN ULTIMUL
MINUT

— Spartachiada de iarnă —,
a tineretuluin ultimele zile, căminele culturale și cluburile sportive ale unităților socialiste din comunele și satele raionului Lehliu au cunoscut o animație deosebită. Numeroși tineri și tinere au participat cu multa însuflețire la întrecerile pentru desemnarea campionilor pe asociații sportive, la concursurile din prima etapă a Spartachiadei de iarnă.De un frumos succes s-au bucurat întrecerile primei etape a Spartachiadei organizate de asociația sportivă Libertatea — G.A.C. Belciugatele, la care au luat „startul" 160 de concurenți. Aici, au fost urmărite cu mult interes întrecerile de tenis de masă, șah și trîntă care s-au desfășurat în sala căminului cultural, în prezența u- nui număr însemnat de colectiviști, La concursul de trîntă, cei mai buni s-au dovedit Marin Dinu (categ. 55 kg.), Alexandru Ciuș- can (categ. 61 kg.), Vasile Pândele (categ. 68 kg.), Vasile Ion(categ. 76 kg.), Tufă Dobrin(categ. 84 kg.). Aceștia vor reprezenta asociația sportivă a colectiviștilor din comuna Belciugatele la întrecerile din etapa a ll-a a Spartachiadei, faza pe centre de comune. La întrecerile de șah și tenis de masă, titlurile de campion au revenit următorilor concurenți : Lucia lonescu, Petre Dobrin, Alexandrina Tudor și llie Dobrin.Cu mult interes au fost urmărite și întrecerile organizate de a- sociațiile sportive Știința — Școala medie Brănești, la care au participat aproape 1.009 de concurenți, Steaua — Lehliu, 600 de concurenți, Unirea — I.C.A. Fun- dulea, 350 concurenți, Șoim:i — Brănești, 24Q concurezi.înfr-o convorbire avută cu lev. j Ervin Cosma, șeful sectoruîui tehnic al consiliului raional U.C.F.S. Lehliu, acesta ne-a declarat că în-

trecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului au contribuit, în mare măsură, la întărirea organizatorică a asociațiilor sportive sătești și la dezvoltarea activității sportive de masă, ca și la dezvoltarea bazei material-sportive. La întrecerile acestei populare competiții sportive au participat circa 12.000 de tineri, dintre care peste 700 de finei au devenit, recent, membri ai U.C.F.S. Cu acest prilej s-au creat noi secții de tenis de masă

gimnastică. Acestora li se va da fot concursul pentru a se pregăti în continuare, urmînd a fi selecționați în echipele care vor participa la competițiile oficiale organizate pe plan raional și regional.Recent, comisia de organizare a Spartachiadei de iarnă din raionul Lehliu a întocmit un plan de activitate cu privire la întrecerile din etapa a ll-a, care se vor desfășura între 15 februarie și 1 mar
In raionul Lehliu au fost desemnați 

campionii pe asociații sportiveși șah și s-au amenajat frumoase baze sportive. De asemenea, a- socisțiile sportive din comunele Fundulea, Brănești, Dor Mărunt, Valea Presnei etc. și-au procurat 150 jocuri de șah și 5 mese de tenis, iar membrii asociației sportive din Lehliu au confecționat, din resurse locale, patine și săniuțe.Dintre panicpanț.i la întrecerile Spartachiadei da :amă, numeroși tineri au dovedit frumoase calități pentru disciplinele sportive : trîntă, tenis de masă, șah și

tie. Astfel, s-au luat o serie de măsuri pentru ca aceste concursuri sa se desfășoare în cele mai bune condiții. Pe lingă fiecare centru de comună, unde sint programate întrecerile, a fost delegat cite un membru din comisia raională, care va îndruma și sprijini coiecti- ve’e de organizare locale. Se va intensifica activitatea de popularizare a întrecerilor Spariach iade prin afișe, stațiile de rad.oficare și prin articole la gaze’ele de la căminele culturale. De asemenea, o serie de sporii vi fruntași din

Lehliu se vor deplasa la aceste centre, unde vor face demonstrații în fața tinerilor colectiviști și elevi. De pildă, jucătorii de șah de categoria I, prof. Gh. Tudor campion raional, dr. Ion Avachian, prof. Ion Vreneamțu și Constantin Lungu vor da simultane de șah.De asemenea au fosț stabilite centrele de comune, unde vor avea loc întrecerile din etapa a ll-a a Spartachiadei de iarnă a tineretului.Odată cu terminarea întrecerilor din prima etapă a Spartachiadei, asociațiile sportive din raionul Lehliu își vor intensifica activitatea, organizînd, pe timpul iernii, mai multe competiții pe plan local, la care vor antrena numeroși tineri și tinere. Astfel, vor avea loc campionate pe asociații sportive la șah, tenis de masă, trîntă etc. Totodată vor începe și pregătirile pentru prima etapă a crosului de masă „Să înfîmpinăm 1 Mai" ca și în vederea celorlalte concursuri de atletism, volei, handbal, fotbal, prevăzute în calendarul sportiv al raionului Lehliu.
8. SPIREA

IN MECIUL REVANȘĂ

Știința București 
poate cuceri victoria

Jocuri
la

amicale 
fotbalIn meu multe orașe din țară au avut loc duminică partide amicale și de antreeamest premergătoare aeeehldsrii sets tb al. La Bucu- GinlMtt

îzoquIuî deiești pe stadionul Rapid a făcu! joc egai 0—0 cu Dinamo Bacău, lucind ’.a Brașov .-j Trac:o:-: rBucurești a repurtat viocr.a cu scorul de 5—0 (S—3J za punctele marcat© de Constantin (2), Ciainiceanu. Tomes si Staicu. Echipa Dinamo București a jueat la Constante cu Farul tenninînd la egalitate : 1-n-l. Au marcat Stanau și Un- guroiu pentru dlnamovi$*r
Lotul de juniori la fotbal al țării noastre care se pregătește pentru turneul U.E.F.A. a susținut un meci de verificare la Brașov în compania echipei Steagul Roșu. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-0 (1-0) în favoarea tinerilor fotbaliști. A marcat PavlovicL

tn echipa iugoslavă partenere 
sportive de-o mai scăzută va
loare, și-au permis ca in 
timpul desfășurării partidei să 
vite de valoarea elementelor 
morale : voința, dirzenia. Tre
buie adăugat că întreaga for
mație bucureșteanâ a nesoco
tit, ceea ce este, inexplicabil, indicațiile tactice și tehnice 
date de antrenorul I. Bota. Un 
exemplu: urmărind evoluția 
portarului echipei adverse, an
trenorul a indicat sportivelor 
sale ca fn eventualitatea unor 
lovituri de 7 metri să le exe
cute pe jos sau la semiinâl- 
țime. In cea de-a doua repri
ză, Ștef a executat o asemenea 
lovituri cu... ochii închiși. Și 
rezultatul a fost ca poxibui 
:0:2a de-a înscrie un gol a fost 
ratată.

Nerespectarea indicațiilor 
tehuzee și tacnce ale catrene 
rului a dus și la ecolnțsa me
diocră a rscăzoarelor: Cons- j nu ^xMinescu, Leonte, Cîrllgeanu

măcar la o tîcXrlc ci, dim- șl Ștef. Nesotisjicătot s-a 
comportat fn setasiă partidă 
fi Irina Hector. Ea a primit 
2'3 goluri parabile, dupd cum 
singură recunoaște. Este ade
vărat că ir. această parridâ ea 
nu se afla complet restabilită, 
după un accident suferit in 
urmă cu cizeva săptămini. Ne
siguranța ei în unele inter
venții, a demobilizat nejusti
ficat celelalte componente ale 
formației.

Cind oare, dacă nu în situa
ții de acest fel, cind în apă
rare sint carențe vizibile, în
treaga formație trebuie să ac
ționeze mai legat, să atace mai 
mult fi eficace, socotind ata
cul cea mai bună măsură de 
apărare ? Or, în loc să pro
cedeze astfel, jucătoarele 
ir.ței au evoluat timorat, 
fișurînd un joc confuz. 

Știința București se 
gcum in fața examenului de-

de fn

motorii de hand
bal au rămas ne- 
plăcut surprinși a- 
flind de neaștep- 
taza înfrângere a 
formației femini
ne Șriința-Bucu- 

• rești suferită i« imtlnirea cu 
O.R-K.-Belgrad.

Este adevărat, întâlnirea 
duminici seara susținută
sala Flortasca, n-a oferit stu
dentelor bucureștene ultima 
șonsâ de-a se califica în fi
nalele unei competiții al că
rei trofeu se află la Bucu
rești. In meciul revanșă care 
se va desfășura la Belgrad, 
handbalistele noastre pet eu- 
ceri victoria, care să le asi
gure participarea la finalele 
acestei pasionante întreceri. 
Echipa iugoslave nu este «ici pe departe imbatabilă.

Hsnâbalisîele iugoslave 
desfășura: ts joc riguros* as 
multe acțiuni eficace i* maz.

deși nici

potrivă, scontau doar pe rea
lizarea unui scor cit mai 
stTins, au învins la limită. 
Scor f inal: 1-6.

Știința București n-a privit 
cu toată răspunderea această 
primă confruntare. A subapre
ciat valoarea și posibilitățile 
formației adverse.

Es:e vorba, fără doar și poa
te de o atitudine evidentă de 
ingimfare, care apare intr-un 
mod cu totul surprinzător, 
deoarece fn evoluțiile prece
dente, componentele acestei 
tinere formații nu s-au mani
festat niciodată in acest mod.

Această atitudine și-a făcut 
loc după ce formația Știința a 
vizionat ultimul antrenament 
al handbalistelor iugoslave. In discuțiile purtate apoi, hand
balistele Științei și’du îngă
duit reflecții de subapreciere 
G adversarelor. Socotind că au

cLsir. într-o convorbire eu con
ducerea clubului și antrenorul, 
handbalistele studente s-au a- 
rătat ferm hotărite să cuce
rească in meciul revanșă vic
toria care să le permită cali
ficarea în finala competiției 
Cupa campionilor europeni. 
Rezultatul de duminică seara 
nu ne îngăduie să le credem 
pe cuvint. Avem nevoie de ar
gumente mai consistente.

S-ar cuveni de bună seamă 
ca punctul de plecare în rea
lizarea dorinței lor, care este 
și-a tuturor pasiormților hand
balului, să-l constituie înlătu
rarea lacunelor manifestate in 
primul joc cu formația iugo
slavă ca și dublarea pregăti
rii tehnice cu elementele mo
rale : voință, dîrzenie.Aiătwri de întreaga forma
ție, tinărul antrenor l. Bota «■are deloc motive să ție li
niști'. De modul in oare ta șU « F pregătească F pe Mfii 
depene echipa, să mobilizeze 
toate forțele fiecărei jucătoare 
depinde in ultimă instanță o 
comportare foarte bună, și ne
îndoielnic cucerirea victoriei.

V. RANGA

PE SCURT• Cu prilejul unui concurs international de patinaj viteza desfășurat la Hamar (Norvegia) canadianul Paul Enok a stabilit un nou record mondial în proba de 3000 m cu timpul de 4'37’^2/10. Vechiul record era de 4’40"2/10 și îi aparținea olandezului Huiskes din 1953 (Davos).• Atletul neozeelandez Peter Snell a stabilit la Los Angeles cea me; bună performanță mondială pe teren acoperit în proba ce 1000 yarzi cu I mpui de 2’06". P'oba de 1 milă a fost cîș*;gară de Jim Beatty cronometrat în 3 51^9HO.• Clubul sport-v „Steaua* va organiza luna aceasta în Capitală trei competiții la polo pe apă, tenis de timp și înof dotate cu „Cupa 23 Februarie", în cinstea zilei Forțelor Armate ale U.R.S.S.

și a Conferinței pe țară • U.C.F.S.Concursul de tenis d® cîmp se va desfășura între 14 și 22 februarie, ce! ,de înot în zilele de 17 și 18 februarie, i?r cel de polo pe apă între. 17.28 februarie, în bazinul de la Floreasca. La întreceri vor participa unii dintre cei mai buni sportivi din Capitală.• Confinuîndu-și pregătirile în vederea turneului de fotbal U.E.F.A., care va avea loc în R.P. Romînă, echipele selecționate de juniori a e Turciei și Greciei s-au întîînif la Iznw într-un meci de verificare. Tineri fotbeliș» greci au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0) prin punctul marcat în minutul 63 de Balopoulos.

Sti- 
des-

află

(Agerpres)

„Cupa 18 februarie" la atletism a reunit la start un mare număr do tineri atleți bucu- reșteni. In fotografie vă prezentăm o imagine din proba de 50 m plat băieți(Agerpres)

Rapid București șl Dinamo Bacău s-au tntîlnit duminică în- ti-un meci amical, care nu prea i-a „încălzit4 pe spectatorii aflați în tribunele stadionului acoperit de zăpadă

Primele întâlniri 
de rugbi 

din dcest anDuminici pe «tadionul I.T.B. s-au disputat primele Intilniri de rugbi din acest an. Partidele contînd pentru „Cupa 6 Martie" s-au terminat cu următoarele rezultate : Grivi- ța Roșie-Dinamo 3-0 (3-0);Metalul-Flacăra Roșie 17-3 (11-0); Progresul-Știința Pe- troșeni 12-6 (3-3); Steaua- I.T.B. 8-6 (5-6). Viitoarea etapă a competiției este programată duminică 18 februarie.(Agerpres)
Cupa 16 Februarie 

la boxIn cadrul „Cupei 16 Februarie" la box, duminică dimineața fn sala clubului Grivița Roșie s-a disputat meciul dintre echipele Rapid și I.T.B. Victoria a revenit cu scorul de 17-11 boxerilor de la I.T.B. In cele mai spectaculoase meciuri A. Enuș (I.T.B,) l-a învins la puncte pe E. Stăncescu (Rapid), iar V. Mihăilă (I.T.B.) a terminat la egalitate cu Ioniță Tănase (Rapid). (Agerpres)
Poiana Brașov a găzduit sîmbătă și duminică primul concurs din cadrul „Cupei R.P.R." la schi, ediția 1962. Zăpada groasă și prăfuită, timpul frumos și publicul venit în mare număr să a- siste la întreceri au creat o ambianță plăcută. Performerii con-

„Cu pa R. P.cursului au fost Cornel Tăbăraș (Carpați Sinaia) și Ilona Mikloș (Dinamo Brașov) care au obținut cîte două victorii.După probele de slalom uriaș cîștigate sîmbătă, cei doi exce- lenți schiori au obținut duminică victoria și în proba de slalom special. Tăbăraș a par-

R.“ la schicurs in două manșe un traseu de 350 m — (50 plus 45 porți) în 72” 1/10. El a fost urmat de M. Bucur (Carpați) 72"9/10. Pe același traseu, dar cu un număr de porți mal redus, Ilona Mikloș s-a clasat pe primul loc în 78” 4/10. Proba de 15 km fond a fost cîștigată de Gh. Cincu (Casa Ofi

țerilor Brașov), Iar ștafeta de 3x10 km a revenit echipei Dinamo Brașov în 2h 04’30”. In probele de juniori frumoase succese au realizat V. Pitisch (Dinamo), Elena Măzăgăreanu (Luceafărul și Ion Buzoi (Olimpia).(Agerpres)

Era trecut de ora două 
noaptea, cind unul din becu
rile de la tabloul de comandă 
din secția 102 de la Uzina de 
superfosfați și acid sulfuric 
Năvodari începu să se stingă 
și să se aprindă, semnalînd 
că undeva s-a produs o de
fecțiune.

Telefoanele care pînă atunci 
tăcuseră, începură so, zbîrnîie, 
dispecerul întreba îngrijorat 
ce s-a întâmplat. Nu mai pu
țin îngrijorat era 
maistrul de tură. A- 
cesta îl cheamă pe 
Popescu la el.

— Fii pregătit să 
oprești fluidizarea 
cuptoarelor și să le 
asiguri tiraj liber 
prin coșul de gaze de 
la ieșirea din recu
peratoarele de căl
dură.

Tinărul îl privea 
însă nemișcat.

— Știu — continuă 
maistrul, oprirea sec
ției înseamnă 13 tone 
acid sulfuric mai pu
țin, dar ca să repa
răm avaria din mers 
avem la dispoziție 
numai 15 minute.

Un bolovan de zgură a as
tupat gura de scurgere din re
cuperator. Dacă cuptoarele 
lucrează mai mult de 15 mi
nute cu gura de scurgere as
tupată se înfundă recuperatoa
rele fi atunci trebuie să oprim 
întreaga instalație. Cine își a- 
sumă răspunderea să înlăture 
avaria în numai 15 minute ?

— Eu! răspunse hotărît tâ
nărul.

Doar cîteva minute i-au tre
buit lui Gheorghe Popescu să 
se echipeze cu mască, mănuși, 
cisme de azbest și porni în 
fugă spre locul cu pricina.

Mai erau doar 10 minute.

Toți priveau tabloul de co
mandă cu ceasul în față. Se
cundarul ceasornicului alerga 
parcă nebunește pe cadran. 
Minutele se scurgeau unul 
după altul. La gura de eva
cuare Gheorghe Popescu înce
puse lupta cu bulgărele de 
zgură care rezista cu incăpă- 
țînare la loviturile date de tâ
năr cu șpițul. Pe lingă bulgă
rele de zgură se scurgea cenu
șa fierbinte cu miros înțepă

tor. Sudoarea i se 
prelingea pe sub 
mască în broboane 
mari. Mai erau șase 
minute. „Dacă nu 
reușesc, trebuie o- 
prită întreaga insta
lație".

Puterile îi slăbeau, 
încordarea cu bulgă
rele de zgură dura 
doar de cîteva minu
te, care lui Gheorghe 
Popescu i se păreau 
ore întregi. Continua 
însă să lovească mai 
îndîrjit.

încă o lovitură. 
Bulgărele se rupse în 
două fi căzu în gră
mada de cenușă. Mai 

rămăsese numai un sin
gur minut. Un minut care 
acum nu mai avea nici o 
importanță. Recuperatorul 
se golise iar întreaga sec
ție lucra mai departe cu 
toată capacitatea. Cind a 
coborît de pe redler, tovarășii 
de muncă l-au prins în brațe 
și l-au sărutat. Dispecerul l-a 
felicitat Gheorghe Popescu 
privea fericit tabloul de co
mandă. Totul funcționa nor
mal. 13 tone de acid sulfuric 
nu s-au pierdut ci s-au scurs 
în depozitul uzinei. Era bucu
ros. își făcuse pe deplin da
toria.

ȘTEFAN BĂLAN 
cuptorar șef

Ucenicii își însușesc calitățile 

muncitorului înaintat
(Urmare din pag. l-a) comitetului U.T.M. trebuie să se îndrepte și către felul cum respectă ucenicii disciplina muncitorească. Se știe că în producție se formează calitățile muncitorului înaintat, abnegația, pasiunea pentru nou, spiritul de colectiv, dragostea pentru meserie, dorința de a munci mereu mai bine, de a nu-și precupeți eforturile pentru binele obștesc, pentru construirea poii societăți. Dar să vedem ce probleme mai importante a rezolvat comitetul U.T.M. In acest an școlar nu s~a ținut nici o adunare generală U.T.M. pe ani, iar adunările pe clase s-au ocupat de lucruri mărunte, neesențiale. In unele clase învățămîntul politic nu se desfășoară în cele mai bune condiții. Unele lecții s-au ținut cu întîrziere, la alte cercuri nu s-a ținut nici o lecție. Lipsurile privind pregătirea profesională a unor ucenici, comportarea acestora în școală se datoresc faptului că membrii comitetului U.T.M. nu au luat întotdeauna atitudine împotriva cazurilor de indisciplină, nu au reușit să formeze o opinie colectivă împotriva neajunsurilor din munca unor ucenici. în holul școlii există o gazetă a postului ute- mist de control, care însă nu mai este folosită din aprilie 1961. Explicația este că membrii comitetului nu cunosc problemele principale care se ridică în pregăti

rea ucenicilor, se interesează prea puțin de viața lor, de comportarea lor, merg prea puțin în uzine să urmărească practica acestora.De asemenea, conducerea școlii și cadrele didactice sint datoare să urmărească în permanență zi de zi, practica eievilor, să cunoască ele în primul rind problemele care se ridică, șă creeze toate condițiile r.ecesa’e bunei desfășurări a procesului de invăță- mint, astfel incî:, acesta să includă organic latura educativă. Stabilind o legătură strînsă între personalul didactic și uzină, între acesta și comitetul U.T.M., multe din neajunsuri se vor lichida și se vor obține rezultate mai bune în pregătirea ucenicilor.Este necesar ca instructorul cor mitetului orășenesc U.T.M. să ste^ o perioadă mai îndelungată în școală, să ajute comitetul U.T.M. în punerea la puncf a principalelor probleme ; repartizarea membrilor comitetului U.T.M. pe fiecare clasă, organizarea unor adunări generale U.T.M. cu teme interesante, educative, rezolvarea unor probleme ce țin de respectarea disciplinei de producție. Est® necesar să fie ajutată organizația U-T.M. din școală pentru ca la rîndul ei să se achite cu cinste de răspunderea pe care o are în educația comunistă a vii’ torilor muncitori, în sprijinirea conducerii școlii în ceea ce privește pregătirea profesională a acestora.

CITADELA CĂRȚII

■
 înd intri într-una

din sălile Biblio
tecii Centrale de 
Stat, cind te lași 
cuprins de liniș
tea care te în
conjoară, greu îți 

poți imagina că in vas
tele încăperi ale biblio
tecii zeci și sute de 
oameni lucrează intens pen
tru ca cititorii să poată 
primi în cele mai bune con
diții cărțile sau revistele pe 
care le doresc. Anul trecut 
erau înscriși pe fișele biblio
tecii 23.000 de oameni de dife
rite profesii — de la munci
tori la cercetători științifici, 
de la profesori universitari la 
elevi. Au fost deserviți, în 1961, 
peste 182.000 cititori, cărora 
li s-au furnizat 556.000 de 
cărți, reviste, microfilme, 
discuri etc.

Un numeros colectiv de bi
bliotecari, metodiști, biblio- 
logi lucrează pentru ca su
tele de cititori din sala 
de lectură să poată stu
dia cu folos. Și-așa cum vom 
vedea, munca celor de la Bi
blioteca Centrală are o deose
bită importanță și pentru ci
titorii aproape ai tuturor bi
bliotecilor din țară.

Și să ne începem vizita cu 
acele săli unde sint păstrate 
cărțile. Kilometri întregi de 
rafturi adăpostesc cele aproa

pe 4 milioane de publicații de 
tot felul. Aici găsești cartea 
care a apărut ieri în librării, 
ziarul de azi, dar și volume 
care, prin vechimea lor, cons
tituie adevărate rarități de o 
uriașă valoare.

Biblioteca Centrală are ca
litatea de depozit legal cen
tral. Aici se primesc 7 exem
plare din orice tipăritură 
executată în țara noastră, în- 
cepînd de la cele mai impor
tante cărți și pînă la eti
chetele de ambalaj. Se mai 
află în depozitele bibliotecii, 
discuri, benzi de magnetofon, 
microfilme, stampe etc.

în același timp, Biblioteca 
Centrală, pe lingă crearea 
fondului național mai colec
ționează de peste hotare tot ce 
se publică referitor la țara 
noastră. Acest fond se reali
zează cu ajutorul unor vaste 
schimburi internaționale.

în sfirșit, nu trebuie uitat 
bogatul fond de cărți și pu
blicații apărute peste hotare 
și care intră în bibliotecă, fie 
pe calea achizițiilor, fie, de a- 
semenea, prin schimburi.

Biblioteca, în rafturile că
reia intră zi de zi sute și sute 
de noi lucrări, posedă o vastă 
gamă de cărți. Printre cele mai 
vechi găsim o interesantă co
lecție formată din 49 de incu
nabule (acele cărți apărute în 
perioada de la invenția tipa
rului și pînă in primii ani ai 
secolului XVI.) și tipărituri 
rare. Biblioteca păstrează,

de asemenea și exemplarele 
rarisime ale primelor tipă
rituri rominești.

Există în cadrul bibliotecii 
și un bogat fond de manu
scrise. Sint printre ele file 
scrise de mina unor scriitori 
începînd cu Alecsandri , Odo- 
bescu, Bălcescu, pînă la Sado- 
veanu și Arghezi, precum și 
un mare număr de autografe 
ale diferiților poeți și prozatori de peste hotare.

Imensa citadelă a cărților 
din centrul Capitalei a luat fi
ință în 1955. De atunci s-au 
studiat, clasificat, cotat sute 
de mii de volume, dar mai 
există încă multe lucrări care 
de-abia urmează să fie cerce
tate. Pe lingă aceasta lucrăto
rii de aici depun o intensă ac
tivitate și în alte importante 
domenii.

ir
...La biblioteca Uzinelor „23 

August" poți vedea adesea 
cîte un grup de lucrători de la 
Biblioteca Centrală discutând 
pe îndelete cu cei ce au în 
grijă cărțile întreprinderii. Și 
nu numai la „23 August" ci și 
la „Semănătoarea", „Tudor 
Vladimirescu" pe marile șan
tiere de construcții din Capi
tală, poposesc adesea echipe 
venite de la Biblioteca Cen
trală. Ele îndrumă pe bibliote
cari cum să muncească pentru 
ca literatura artistică și teh
nică să ajungă în mijlocul ma
selor largi de oameni ai mun
cii, cum să-i facă pe cititori 
să înțeleagă uriașele comori

cuprinse in filele cărților. Tot 
în sprijinul acestor activiști 
culturali, Biblioteca Centrală 
elaborează o seamă de publi
cații, cataloage, buletine de 
specialitate, căci ei îi revine 
sarcina de îndrumare metodică 
și bibliografică a tuturor celor 
aproape 9.000 de biblioteci 
regionale, raionale, orășenești, 
comunale și sătești din întrea
ga țară.

Și pentru că veni vorba 
de publicațiile Bibliotecii 
Centrale, să menționăm biblio
grafiile de recomandare pe di
ferite teme ca: „Lupta partidului pentru industrializarea țării“, apoi bibliografii des
pre unele mari personali
tăți culturale (Enescu, Sa- 
doveanu, Arghezi etc.) ori 
pe teme ce interesează anu
mite profesii mai răspîndite : „In ajutorul sudorului”, „In ajutorul forjorului", „în ajutorul laminoristului” ș.a.m.d. 
Temele de interes permanent 
sint reluate pe măsură ce apar 
noi lucrări în acel domeniu.

Firește, bibliotecarii mai în
deplinesc și alte lucrări de in
formare bibliografică.

Ce se întâmplă dacă o carte 
rară nu se găsește în rafturile 
Bibliotecii Centrale ? Ea este 
căutată în toate bibliotecile 
bucureștene, sau de peste ho
tare. Biblioteca Centrală în
treține, in acest scop, legături 
cu 700 biblioteci și instituții

culturale din 97 țări. Un 
schimb deosebit de activ se 
face cu țările socialiste. De 
pildă, din U.R.S.S., Biblioteca 
Centrală primește anual peste 
6.000 de cărți și aproape 800 
publicații, trimițînd acolo 
4.000 volume și circa 900 
ziare și reviste. Ea întreține 
bune legături și cu marile bi
blioteci din Berlin, Varșovia, 
Budapesta ca și cu bibliotecile 
naționale din Viena, Paris, 
Neapole, Londra, cu „Library 
of Congress" din Washington, 
cu „Kokusai Shirko Kyokai" 
din Tokio și cu multe alte in
stituții de acest fel.

•it

Ne-am oprit în rîndurile de 
mai sus la activitatea intensă 
și interesantă ce se desfășoară 
în arhivele Bibliotecii. N-am 
vorbit despre cele două filiale 
— una pentru literatura de co
pii și cealaltă destinată litera
turii străine — sau despre cele 
două săli, unde, la cască poți 
asculta orice lucrare muzicală 
dorești, deoarece lucrurile a- 
cestea sint cunoscute cititori
lor noștri. Folosim însă prile
jul de a anunța două vești îm
bucurătoare : curînd ia ființă 
o secție de împrumut cu acces 
liber la raft — unde îți vei 
putea alege orice carte pe care 
să o iei acasă — și tot peste 
puțin tâmp se deschide o sală 
pentru studenți.

DAN LĂZĂRESCU
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111 IlUfilII B*rUn*t> fc ?°n'[•SgK terinta organiza- jSw l‘ei regionala I U.T.M.-Banat, de- TftWj legații utemiști-IIIWWW Illi lor din regluneau analizat cu profunzime și spirit de răspundere activitatea organizațiilor U.T.M. din fabrici, de pe șantiere, din S.M.T. gospodării agricole de stat și colective, din școli și facultăți, felul cum acestea, sub conducerea organizațiilor de partid, au antrenat tineretul la îndeplinirea sarcinilor ce li revin din Directivele Congresului al III* lea al P.M.R.Darea de seamă, prezentată de tovarășul Iosif Nichita, prim-secretar al Comitetului regional U.T.M. Banat, precum și participanții la discuții au arătat că tinerii muncitori, țăranii muncitori, elevii și studenții, romîni, germani. maghiari și de alte naționalități, muncind umăr la umăr, își închină toate forțele lor dezvoltării și înflori* rii scumpei noastre patrii — Republica Populară Romînă.

★Delegații, precum și darea de seamă au arătat că tinerii muncitori, tehnicieni și in-» gineri, mobilizați de organizațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, muncesc cu însuflețire pentru a contribui la înfăptuirea sarcinilor reieșite din Directivele Congresului al IlI-lea al P.M.R,în regiunea Banat planul producției globale industriale a fost realizat în proporție de 102,8 la sută, s-au dat în folosință noi obiective industriale și social-culturale. La obținerea acestor rezultate și-ay adus contribuția organizațiile U.T.M., tineretul din uzine, din industria extractivă, de pe șantierele de construcții, din toate ramurile industriale.Darea de seamă precum și numeroși vorbitori printre care Rolea Dumitru, secretar al organizației U.T.M. de la Uzinele „Oțelul roșu“, Spînu Dumitru de la Uzinele „Iosif Rangheț“, Arad, Ardeleanu Pavel de la mina Anina au arătat că munca politică desfășurată de organele și organizațiile U.T.M. a fost mai strîns legată de sarcinile economice concrete ale întreprinderilor. Organizațiile U.T.M. au fost ajutate să cunoască temeinic problemele de producție, să folosească experiența bună dobîndită. Astfel, în adunările generale U.T.M. (la „Teba“ Arad, „Tehnome- tal-Timișoara etc) au fost dezbătute în numeroase rînduri sarcinile ce revin tineretului din planurile de producție ale întreprinderilor respective, precum și modul cum participă tineretul la rezolvarea acestora,■— Eficiența muncii politice de masă, desfășurată de organizațiile U.T.M. din industrie — spunea tov. Bușe Ion, prim* secretar al Comitetului orășenesc U.T.M. Timișoara — se reflectă în atitudinea nouă față de muncă a majorității tinerilor care ș-au angajat cu entuziasm în munca pentru realizarea unor producții sporite, de cea mai bună calitate. Dovadă este munca plină de însuflețire a tinerilor încadrați în cele 383 brigăzi de producție (din orașul Timișoara) care se întrec pentru titlul de brigadă fruntașă.Despre munca brigăzilor de producție ale tineretului au vorbit și tovarășii Ferdia- nu Eugen de la Uzinele de vagoane Arad, Cristoreanu Cornel de la Industria textilă Arad.Conferința a cerut să fie larg valorificată experiența pozitivă în activitatea brigăzilor, și a indicat comitetelor raionale și orășenești U.T.M. Timișoara, Arad, Caransebeș să asigure îndrumarea permanentă a brigăzilor de tineret astfel ca acestea să-și îndeplinească ritmic planul, la toți indicii, să lupte pentru a deveni brigăzi fruntașe.— Ridicarea calificării tinerilor constituie o condiție esențială în sporirea contribuției tinerilor la realizarea sarcinii încredințate de partid, de a da produse de calitate — arăta în cuvîn- tul său tovarășul Pop Mircea, secretar al organizației U.T.M. de la Complexul turnătorie al Combinatului metalurgic Reșița. îndrumați de organizația de partid, noi am reușit în bună măsură să facem ca toți tinerii să învețe, fie în uzină, fie la școala serală. Formele de ridicare a calificării sînt multiple, organizate diferențiat, după nivelul de pregătire al tineretului.în cadrul conferinței s-au relevat și alte aspecte pozitive privind contribuția organelor și organizațiilor U.T.M. la ridicarea calificării tinerilor și, în același timp, au fost stabilite sarcini concrete privind îmbunătățirea muncii în a- ceastă direcție. Astfel, s-a cerut organizațiilor U.T.M. (în deosebi celor de la Combinatul metalurgic Reșița, Uzina de strunguri Arad, Fabrica de motoare Lugoj) să intensifice munca politică în vederea a- tragerii unui număr tot mai mare de tineri în formele de ridicare a calificării, să le dezvolte pasiunea pentru însușirea științei și tehnicii înaintate, să-i atragă la realizarea de inovații și raționalizări.
★Deschiderea lucrărilor conferinței organizației regio

nale U.T.M. Banat — a coincis cu ziua în care presa a anunțat încheierea colectivizării agriculturii în regiunile Banat și Cluj. Sutele de delegați, numeroși invitați aflați la conferință au primit vestea cu mare bucurie și însuflețire. Prin vii și îndelungi aplauze asistența a salutat acest mare succes al oamenilor muncii de pe ogoarele regiunii Banat, cate, sub conducerea partidului, au pășit pe drumul fericirii și al belșugului.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid — se arăta în darea de seamă — organizațiile U.T.M., desfă- șurînd o largă muncă politică în rîndurile tineretului de la sate și-au adus contribuția la încheierea procesului de transformare socialistă a agriculturii din regiune. De asemenea, se poate aprecia că a crescut aportul organizațiilor U.T.M. la consolidarea 
Conferința organizației 

regionale Banat a U.T.M.
economico - organizatorică a G.A.C., la creșterea producției vegetale și animale.Mai mulți vorbitori printre care Udrescu Petru, de la G.A.S. Tomnatic Sînnicolau Mare, Liubașa Stoianov, prim- secretar al Comitetului raional U.T.M. Orșova, Schmit Ioan de la G.A.C. Zăbrani, raionul Li- pova, Cazacu Marin de la S.M.T. Cenei și alții au relevat experiența pozitivă dobîndită de organizațiile U.T.M. de la sate în munca de transformare socialistă a agriculturii. Astfel, s-a arătat că organizațiile U.T.M. de la sate au fost îndrumate mai competent de către comitetul regional și comitetele raionale U. T. M- privind îmbunătățirea muncii politice în rîndul tinerilor țărani muncitori. Sub conducerea organizațiilor de partid, organizațiile U.TM au organizat numeroase acțiuni care au contribuit la dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerilor, a spiritului lor colectivistDarea de seamă și unii vorbitori printre care Rugoci Iosif, prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Oravița, Bârbăcioru Alexandru, prim- secretar al Comitetului raional U.T.M. Bozovici au arătat în conferință eă echipele de tineret, aplicînd regulile agrotehnice înaintate au adus o contribuție înseninată la obținerea unui belșug de produse, în conferință a fost relevat exemplul echipei de tineret condusă de tînărul Gheorghe Iorgoaie din G.A.C. Jimbolia care în toate campaniile agricole ale anului 1961 a menținut steagul de echipă fruntașă pe gospodărie.Criticînd unele deficiențe care s-au manifestat In munca organizațiilor U.T.M. de la sate, conferința a recomandat organelor și organizațiilor U.T.M. să intensifice munca politică în rîndul tinerilor țărani din G.A.C., GAS. și S.M.T. — în vederea antrenării lor, să participe cu și mai multă însuflețire la întreaga muncă desfășurată în gospodăriile din care fac parte, la întărirea economico-er- ganlzatorică a gospodăriilor colective.Belșugul de produse — a subliniat conferința — se poate obține acolo unde oamenii lucrează cu pricepere, științific, ca niște buni gospodari. De aceea, în etapa actuală, cînd toți tinerii țărani din regiune sînt cuprinși în gospodăriile colective, este foarte important să învețe cum să lucreze pe tarlalele întinse ale gospodăriilor, în sectorul zootehnic, legumicol să-și însușească bogate cunoștințe a- grotehnice. S-a cerut îndeosebi comitetelor raionale U.T.M. Arad, Deta, Lugoj și Sînnicolau Mare să dovedească o mai mare preocupare pentru cuprinderea tinerilor la cursurile agrotehnice și în alte forme de activitate, să îndrume organizațiile U.T.M. să pună în dezbaterea adunărilor generale U.T.M. modul în care tinerii își însușesc cele predate la cursuri, cum aplică cunoștințele însușite în activitatea de zi cu zi.Un rol important în activitatea organizațiilor U.T.M. de la sate — au subliniat lucrările conferinței — va trebui să-1 ocupe generalizarea experienței bune a echipelor de tineret, crearea de noi echipe de tineret, acolo unde necesitățile o cer.Totodată s-a arătat că va trebui ca organizațiile U.T.M. din G.A.S. și G.A.C., care au prevăzute loturi de pe care să obțină 5.000 kg porumb boabe la hectar, în condiții de neiriga» re, să discute cu consiliile de conducere și să stabilească în adunările generale U.T.M. care va fi contribuția tineretului la obținerea acestor producții și, în special, ce sarcini revin în acest sens echipelor de tineret și brigăzilor de tineri mecanizatori.în dezbaterile conferinței s-a apreciat că numărul tinerilor care lucrează în sectorul zootehnic este încă mic față de necesitățile existente. 

Tinînd seama de posibilitățile pe care le au organizațiile U.T.M., s-a cerut ca acestea să dezvolte la tineri dragostea pentru meseria de crescător de animale, de crescător de păsări.Comitetelor raionale U.T.M. Arad, Timișoara, Lugoj, Sînnicolau Mare și Deta li se recomandă să acorde o mai mare atenție participării tineretului la dezvoltarea unor puternice bazine legumicole în jurul orașelor și centrelor muncitorești, să stimuleze interesul tinerilor pentru aplicarea în acest sector de activitate a metodelor agrotehnice înaintate.
★Conferința a analizat și principalele probleme ale muncii organizațiilor U.T.M. din școli și facultăți.Recunoștința adîncă față de partid, pentru grija părintească ce i-o poartă, tineretul studios și-o exprimă prin re

zultatele tot mai bune pe care le obține la învățătura — au subliniat mai mulți vorbitori In conferință ca Gherghina Tanca, elevă la Școala medie nr. 2 Arad, Lambert Margareta studentă la Institutul pedagogic de S ani, Fâgărășeanu Victoria elevă la Școala medie din Orșova și alții.Merită relevat faptul că numărul elevilor șl studenților care se pregătesc temenic, ritmic și obțin note bune — este tot mai mare. Majoritatea organizațiilor U.TM au considerat in mod just că principalul criteriu al eficienței muncii politice pe care o desfășoară in școli și facultăți sint rezultatele pe care le obțin elevii și studenții la învățătură, Adunările generale U.TJ4, invățămîntul politic U.TM., informările politice, consfătuirile profesionale, munca politică de la om la om au jucat un rol important in formarea conștiinței socialiste a elevilor șl studenților, In crearea unei opinii de masă împotriva nepăsării, a chiulului șl pregătirii de mîntuială.Conferința a arătat că organizațiile U.T.M. trebuie să-și sporească preocuparea pentru ca alături de școală și facultate, printr-o intensă muncă polltieă, să-i mobilizeze pe elevi și ștudenți să lupte pentru obținerea unor rezultate calitativ ridicate la Învățătură, să-și folosească anii de școală și de studenție la maximum pentru dobfadi- rea unul larg orizont de cunoștințe.Totodată s-a cerut organizațiilor U.T.M. și asociațiilor studenților să desfășoare în rîndul studenților, încă din ziua cînd vin la facultate, o intensă muncă politică pentru dezvoltarea dragostei față de profesiunea aleasă, a înaltului sentiment patriotic de a fi gata să muncească acolo unde o cer interesele patriei. In același timp, conferința a subliniat că este necesar ca, tinînd seama de indicațiile Plenarei CC al U.T.M. din octombrie 1961, organizațiile U.TJd. și organizațiile de pionieri să îndrume cit mai mulți elevi spre invățămîntul agricolLuînd cuvintul In cadrul conferinței, tovarășul Petre Blajovici, membru supleant al C.C. al P.M.IL, prim-secretar al Comitetului regional Banat al P.M.R a apreciat maturitatea politică, competența cu care au fost dezbătute în conferință problemele muncii organizațiilor U.T.M. Vorbitorul a transmis tineretului din regiunea Banat felicitări pentru contribuția pe care a adus-o, alături de toți oamenii muncii din regiune, la obținerea unor succese însemnate in colectivizarea agriculturii pre- cum și ta toate domeniile de activitate. Tovarășul Petre Blajovici s-a referit apoi la sarcinile car» stau în fața organizațiilor U.T.M. din regiune, arăttad care sînt obiectivele pe care conferința organizației regionale de partid le-a pus ta fața oamenilor muncii din regiune.In centrul activității organizațiilor U.TJ4. din întreprinderi trebuie să stea sarcina de a antrena toți tinerii ta întrecerea socialistă, pentru obținerea unor produse de bună calitate. Să fie generalizată experiența bogată a brigăzilor de producție ale tineretului, a posturilor utemiste de control, aă fie stimulată Inițiativa tinerilor ta producție. Organizațiile U.T.M. vor trebui ca sub conducerea organizațiilor de partid, să îndrume tineretul să-și ridice continuu calificarea profesională, să-și însușească cu pasiune știința și tehnica înaintată.La sate — arăta vorbitorul ta continuare — organele și organizațiile U.T.M. vor trebui să folosească experiența bună dobîndită in munca politică pe care au destășurat-o pentru a sprijini încheierea procesului de colectivizare, să mobilizeze tineretul la lupta pentru întărirea economico- organizatorică a gospodăriilor agricole colective, pentru ob

ținerea unul belșug de produse agricole animale și vegetale. Organizațiile U. T. M. să considere ca una din principalele lor sarcini, îndrumarea tinerilor de a lucra în sectorul zootehnic, în sectorul legumicol.Vorbind despre sarcinile organizațiilor U.T.M. din școli și facultăți, tovarășul Petre Blajovici a arătat că este necesar să crească preocuparea acestora pentru orientarea tinerilor spre acele profesiuni în care este nevoie de numeroase cadre, să le dezvolte conștiința datoriei de a munci acolo unde este mai multă nevoie de ei.In încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvintul tovarășul Cornel Burtică, secretar al C.C. al U.T.M.Subliniind rezultatele însemnate obținute de organizațiile U.T.M. din regiune în mobilizarea tineretului de a munci și Învăța cu perseverență, tovarășul Cornel Burtică s-a referit pe larg la sarcinile ce le revin organizațiilor U.T.M. în munca de educare comunistă a tineretuluiMobilizarea tineretului la îndeplinirea sarcinilor încredințate de partid ta producție, ta gospodăria colectivă, în școli sau facultăți este indisolubil legată de munca de educație pentru dezvoltarea atitudinii noi, înaintate față de muncă, față de avutul obștesc — a spus vorbitorul. Organizațiile U.TJI. trebuie să considere ca principal obiectiv al muncii de educație, dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, creșterea omului nou, înaintat, pentru care normele moralei comuniste să constituie convingeri personale. Organizațiile U.TJ4. trebuie să desfășoare o muncă preseve- rentă pentru ca fiecare tînăr să cunoască politica partidului, să și-o Însușească, să lupte pentru traducerea ei în viață.Organizațiile U.T.M. au datoria să acorde o mai mare grijă educării tineretului în spiritul patriotismului socialist, al internaționalismului proletar, al întăririi frăției între tinerii romîni, germani, maghiari și de alte naționalități.Referindu-se la activitatea organizațiilor U.T.M. din școli și facultăți, tovarășul Cornel Burtică arăta că în centrul muncii de educație trebuie să stea dezvoltarea la elevi și ștudenți a răspunderii față de învățătură, a trăsăturilor morale înaintate, a grijii față de bunurile care le sînt puse la dispoziție, a atitudinii gospodărești. Este necesar ca organele șl organizațiile U.T.M. să se preocupe mai mult de felul cum își petrec elevii și studenții timpul liber, să organizeze pentru ei acțiuni tinerești, recreative, instructive, cu un bogat eonținut de ideiIn încheiere, tovarășul Cornel Burtică a arătat că este necesar si se îmbunătățească continuu munca organizatorici a organelor și organizațiilor U.T.M., stilul de muncă al a- cestora. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca activiștii U.T.M să cunoască mai bine problemele de care se ocupă, să se pregătească multilateral pentru ca îndrumările și sprijinul pe care le dau organizațiilor U.TM să fie eficiente, competenta. *Conferința a ale» noul comitet regional și comisia regională de revizie. In prima sa plenară, comitetul regional U.T.M a reales ta funcția de prim-secretar pe tovarășul Iosif Nichita.
L. LUSTIG

Seri culturale cu ștudenți mediciniștiLa conferința de dare de seamă șl alegeri U.T.M. pe centrul universitar Iași au fost relevate multe inițiative valoroase privind organizarea unei bogate activități culturale de masă. Printre acestea se numără și serile culturale organizate pe grupe studențești. In institutul nostru (I. M. F.- Iași) s-a format o experiență bună ta acest sens.In anii trecuți, serile culturale se organizau ta cadrul cî- torva grupe. Apoi, treptat, inițiativa s-a extins. Grupele noastre sînt formate însă din maximum 10 ștudenți; în a- ceste condiții era mai greu să organizăm o seară culturală pe o grupă studențească. De aceea, în actualul an universitar am organizat serile culturale pe ani de studiu și pe secții.Experiența ne-a arătat că succesul unei seri culturale depinde de mai mulți factori : alegerea unor teme interesante și cît mai variate, pregătirea temeinică și din timp a programelor, atragerea unui număr cît mai mare de stu- denți la pregătirea serii culturale.In alegerea temei comisia culturală ține seama de propunerile studenților, caută ca acestea să albă un caracter educativ și să fie legate, pe cît posibil, de unele evenimente importante, de actualitate.

Mașini noi, modeme, lumină lluoiescentă. Așa și-a spus cuvintul tehnica modernă in secția ringuri din noua filatură de la Gă- vana-PiteștiFoto : AGERPRES
Primirea de către 
președintele Marii 
Adunări Naționala 

a ambasadorului 
Cubei în R. P. RomînăLuni la amiază, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit în audiență de prezentare pe Manuel Yepe Menendez, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Cubei în R. P. Romînă.

Pentru titlul 
de cel mai bun 
croitor în pieleIn Capitală a început luni dimineața faza pe țară a întrecerii pentru acordarea titlului de cel mai bun croitor în piele și ștanțator de talpă. La etapa finală participă 29 de muncitori fruntași.Această întrecere a stîrnit un larg interes în rîndul tuturor colectivelor de muncă din industria pielăriei. Ea a antrenat un mare număr de croitori în piele și ștanțatori de talpă.Obiectivul principal al întrecerii între muncitori l-a constituit creșterea măiestriei profesionale și croirea mai economică și de mai bună calitate. Numeroasele măsuri tehnico-organizatorice și inițiativele luate în perioada celor 12 luni cît a durat întrecerea au avut drept rezultat obținerea unor progrese importante în aceste direcții. Din economiile de materii prime realizate în a- cest timp, ca urmare a ridicării nivelului profesional al croitorilor și ștanțatorilor, se pot fabrica peste 230.000 de perechi de încălțăminte.(Agerpres)

(Agerpres)

INFORMAȚIEJerzy Semkov, dirijor la O- pera din Varșovia, a avut duminică seara conducerea muzicală a spectacolului cu „Ri- goletto* la Teatrul de Operă ți Balet al R. P. Romîne. In continuarea turneului, muzicianul polonez va dirija două concerte aie Filarmonicii de Stat „Banatul" din Timișoara.
Priviți-1. Cu multă price* pere Elena Burlan, Elena Achim șl Gheorghe Cis- maru efectuează analizele ce revin laboratorului control tehnic calitativ. De rezultatele lor depind multe din succesele obținute de colectivul Combinatului chimic din BorzeștiFoto : N. STELORIAN

Spre exemplu, în zilele Congresului al XXII-lea al P.C.U.S. s-a organizat o seară culturală cu tema „Omul sovietic — cuceritorul Cosmosului"; pentru 1 decembrie — Ziua institutului nostru — au fost organizate serile culturale „Medicul cetățean" și „Contribuția oamenilor de știință romîni la dezvoltarea științelor medicale” ; în cinstea aniversării R. P. Romîne, s-au organizat două seri culturale cu temele : „Patria noastră oglindită în versuri, proză și muzică" și „R. P. Romînă pe arena internațională*. De asemenea, am ales și unele teme care să contribuie la îmbogățirea cunoștințelor de cultură generală a studenților ca „Figura comunistului în literatura noastră", „Dragostea și natura în poezia lui Mihail Eminescu', „Giuseppe Verdi — viața și opera". S-au organizat și seri culturale cu discuții. Printre acestea amintim izbutita seară culturală în care s-a discutat despre prietenie și tovărășie, despre adevărata colegialitate.în general, serile culturale au cuprins două părți: prezentarea temei și programul artistic. în acest scop, alcătuim un colectiv de patru-cinci stu- denți care pregătesc materialul ce va fi prezentat, după ce, în prealabil, studiază un bogat material documentar.

Teoria și 
suroriS-a lăsat seara, tntr-una din sălile școlii din Cirja, regiunea Iași, se aprinde lumina electrică. Școlarii au plecat de mult acasă. In bănci iau loc însă alți școlari mai mari. Sint colectiv.știi de aici, elevi la școala belșugului, tși scot carnetele, creioanele. Lectorul profesorul Ion Bălănescu, trece la pupitru și cercul agrotehnic își reia activitatea. Intîi se face o recapitulare a celor învățate la lecția precedentă, apoi se predă noua lecție. Și așa e în fiecare joi seara. La cercul acesta s-au înscris 35 de colectiviști. Prima lecție s-a predat la 3 decembrie; ultima, a opta — săptămlna trecută. Frecvența este bună. Participă cu regularitate 30— 31 de cursanțt Tinerii — 28 din totalul celor înscriși — nu lipsesc de la cerc pentru că aici ei învață lucruri deosebit de folositoare, care-i vor ajuta In producție. Planșele, graficele și diafilmele, demonstra, țiile practice îi ajută să înțeleagă cit mai bine conținutul fiecărei lecții, cele mai înaintate reguli agrotehnice. De exemplu, la una dintre aceste lecții cînd s-a vorbit despre cultura porumbului, lectorul n-a uitat să arate că în acest an gospodăria colectivă va cultiva cu această plantă o suprafață de 500 hectare și că de pe 300 dintre acestea colectiviștii s-au angajat să obțină cîte 5.000 kg boabe la hectar ta condiții de neirigare. Pentru îndeplinirea acestui angajament o mare importanță o are însă transportarea și încorporarea ta sol a îngrășămintelor naturale, a celor 9.000 tone gunoi de grajd pe care

Ne îngrijim ca materialul prezentat să cuprindă ceea ce este nou și mai puțin cunoscut de ștudenți, pentru a contribui cu adevărat la îmbogățirea cunoștințelor.Paralel cu aceasta, se concepe și se pregătește cea de a doua parte a serii culturale : programul artistic. Această parte îngăduie participarea unui larg colectiv de studenți- recitatori, soliști, membri ai corului etc. Programul artistic constituie și un bun prilej de a se prezenta creațiile proprii ale studenților.In partea a doua a programului se includ cît mai multe exemplificări pe marginea temei prezentate. Exemplificarea contribuie cel mai mult la înțelegerea temei. Spre exemplu, pregătirea temei „Pagini din lupta U.T.C.” a prilejuit studenților învățarea unor cîntece revoluționare și de tineret („Să fii partidului oștean", „Sirena lui Roaită'. „Privesc din Doftana” etc.). La seara culturală „Dragostea și natura în poezia lui Eminescu’, doisprezece ștudenți au recitat cele mai frumoase poezii ale poetului și au cîntat romanțe eminesciene.De un deosebit succes s-a bucurat în institutul nostru organizarea concursurilor gen „Drumeții veseli". Astfel, la tema „Regiunea Iași — pers-

practica — 
gemeneel l-au planificat ta acest sens. S-a tăcut apoi o demonstrație practică la platforme. S-a constatat că platformele nu erau bine amenajate. Brigadierul Nicolae Chiroșcă și Orațiu Nichita — membri ai cercului agrotehnic — au luat măsurile necesare pentru re- amenajarea lor. S-a constatat de asemenea că deși timpul este bun, atelajele nu sînt totuși folosite îndeajuns pentru transportul gunoiului de grajd pe cîmp. Utemiștii s-au angajat ca ei să transporte 7.000 tone de gunoi de grajd, Iar comitetul U.T.M. pe gospodărie a propus consiliului de conducere ca tinerii să treacă repede la fapte. Zis și făcut. In următoarele zile ei au dus pe cîmp peste 2.000 tone gunoi de grajd. Și această acțiune continuă. Așa, cu ajutorul lectorului și ai organizației U.T.M., cei din Cîrja aplică zilnic în practică ceea ce învață ta fiecare joi seara la cercul agrotehnic.

C. SLAVIC

Peste 500 de elevi artiști 
pe scenăDuminied II februarie, în 

activitatea școlarilor din raio
nul Stalin, s-a petrecut un 
eveniment deosebit. Formați
ile artistice premiate la con
cursul cultural-artistic al ele
vilor - faza raionali, precum și recitatorii și soliștii pre- 
miați au prezentat in fața co
legilor, profesorilor ți părinți
lor un reușit spectacol de gali.Timp de doui ore ți jumă- 

pectlvă de viitor" s-au scos în evidență realizările regimului democrat-popular In regiunea noastră în antiteză cu situația înapoiată a regiunii ta anii regimului burghe- zo-moșieresc, perspectivele de dezvoltare a regiunii în lumina indicațiilor și sarcinilor reieșite din cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu- Dej rostită cu ocazia vizitei conducătorilor de partid și de stat în regiunea Iași.Pentru a strînge legăturile dintre ștudenți și muncitori, oameni de știință și artiști noi am invitat la serile culturale muncitori fruntași, actori de la Teatrul Național, soliști ai Operei de Stat din Iași, iar la serile culturale organizate în cinstea zilei institutului nostru, cadre didactice care ne-au vorbit despre realizările medicilor romîni, despre răspunderea ce-1 revine tînărului care se pregătește să devină medic.In cadrul unei recente consfătuiri a comisiei culturale s-a analizat desfășurarea serilor culturale și s-au luat unele măsuri pentru ridicarea nivelului calitativ și pentru îmbogățirea continuă a conținutului lor educativ. De pe a- cum ș-au și stabilit temele viitoarelor seri culturale.
8. TIKWA 

student la I.M.F.-Iași

Cu prilejui aniversării 
nașterii 

lui Al, OavillaLa 12 februarie s-a împlinit un veac de la nașterea scriitorului Alexandru Da- villa. Cu acest prilej Teatrul „C. I. Nottara” a prezentat luni seara un spectacol festiv cu cunoscuta sa dramă Isterică „Vlaicu Vodă”, care se joacă pentru a 400-a oară pe scena acestui teatru.înainte de spectacol, acad- Mihail Ralea a evocat figura și creația lui Alexandru Da- villa. Colectivul Teatrului „C. I. Nottara” a interpretat apoi piesa „Vlaicu Vodă”, prezentată într-o nouă montare în regia lui Ion Șahighian, maestru emerit al artei Și scenografia lui Traian Cor- nescu, artist emerit, avînd în rolul titular pe artistul poporului George Vrac».(Agerpres)

tate, tn sala de festivități a 
Școlii medii nr. 28 „Dr. Petru 
Groza", din inimile celor peste 
cinci sute de tineri artiști pre- 
cenți la rampă, s-au revărsat 
cu bucurie și căldură imnuri 
de slavă ți poezii închinate 
partidului iubit, patriei noastre 
dragi, vieții noi pe care o tră
im. N-a lipsit din program nici satira, care ți-a îndreptat 
tăișul către acei, foarte puțini 
la număr, care uneori uită că 
sînt elevi.

Concursurile cultural-artls- 
tice ale elevilor, devenite tra
diționale, atrag ți descoperi 
— cu fiecare an ce trece — zeci ți sute de tinere talente. Ele 
subliniază deosebit de preg
nant grija deosebită a parti
dului ți guvernului pentru dez
voltarea multilaterală a tinerel generații, precum ți baza 
de masă a artei ți culturii din 
patria noastră. Aici se cuvine 
amintit ți un... .Amănunt" : pe 
scenă, în fața a vreo 400 de 
spectatori, s-au perindat peste 
500 elevi artiști.

MIRCEA ANDREI

Noi magazine 
universale

tn regiunea CrișanaIn cinci comune din regiu
nea Crișana au fost date re
cent în folosință noi magazine 
universale ale cooperației de 
consum, iar alte 12 sint în cur» de construcție.

Pentru noile construcții de 
magazine de desfacere ți de* 
pozite de mărfuri ce se ame
najează anul acesta, precum 
ți pentru modernizarea celor 
existente, s-au alocat fonduri în valoare de 6.500.000 lei.

(Agerpres)

Cinematografe
Frumoasa Lurette: Patria, I- C. Frimu, Miorița, Volga; 

Insula : Republica, E. Pavelj 
Cursa de 100 kilometri: Msl- gheru. V. Alecsandri, București, G. Doja, Libertății; Fii 
fericită, Anii: Lumina, înfrățirea între popoare, 23 August; Cinci zile ți cinei nopți-* Tineretului; Muzicantul orb: Central, V. Roaită; S-a furat 
o bombă: Victoria, Moșilor, Floreasca, N. Bălcescu; Din nou spre stele; Nikita Serghee- 
vid Hrușciov: Maxim Gorki; 
Cei patru de pe Moana: Timpuri Noi; program special pentru copii — dimineața, 
Porto-Franco — după amiază: 13 Septembrie; Alexandr 
Nevski: Cultural; Primele în* 
cercări: Alex. Popov, T. Vlay dimirescu ; Profesorul Mam- 
lok: 8 Martie, Al. Sahia; Caidul: Grivița, 16 Februarie; Sombrero: e-tin David; In 
noaptea de 13: Unirea, Arta, 30 Decembrie; Secerișul ver
de: Flacăra, 8 Mai; Cireul 
fără cupolă: Munca; Călătorie 
peste trei mări: Popular; Pre- 
tutindeni trăiesc oameni I Donca Simo: Rosemarie: M. Eminescu; Tom-Degețelul: I. Pintilie; Castelul din basme: Luceafărul; Poveste despre o 
fată: G. Bacovia; Nu e loc 
pentru animale sălbaticei Olga Bancic; Secretul cifru- 
lui: Drumul serii; Cer senin: Aurel Vlaicu; Cintecul po
rumbiței: B. Delavrancea.
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