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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Cum educăm

— Dragostea de pa-

intrate în

laborator

(Agerpres)
ai muncii la odihnaOameni

au 
bal-

produselor care 
mai bune apre- 
vizitatorilor. 
modele introduse

Primii oaspeți din acest an 
sosit în pitoreasca stațiune 
neara Slănic Moldova. Printre cei 
veniți din diferite colțuri ale țării 
să-și îngrijească sănătatea sau să 
se odihnească aici se află oameni 
ai muncii de la Uzina „Vulcan" 
din București și Șantierele navale 
din Galați, colectiviști din raionul

Bacău. Începînd din această iarnă, 
în stațiune funcționează, ca și în 
timpul verii, un inhalator pentru 
tratamente.

O bogată activitate cultural-e- 
ducativă se desfășoară la clubul 
stațiunii și la bibliotecă, unde se 
află Ia dispoziția cititorilor G0 000 
de volume.

Harnic, priceput, disciplinat — Radu Alexandru este unul dintre fruntașii secției de bobinaj a Uzi
nelor de mașini electrice din București. Brigada din care face parte s-a angajat ca in 1963 să ob

țină numai produse de calitate superioară, să realizeze economii de 4.000 lei.
Fotografia : I. CUCU

la copii :

Produse de larg consum, 
prezentate ia pavilionul de mostre, 

producție
du-se prioritate 
au întrunit cele 
cieri din partea 

Printre noile
recent în fabricație se află impri
meuri multicolore la întreprinde
rea ,,Dacia'‘-București, țesături din 
mătase naturală la Țesătoria de 
mătase și cravate din Capitală, 
diverse contexturi din relon la 
întreprinderea „Tudor Vladimi- 
rescu” București etc.

(Agerpres)

Muncitor
J.
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Esențial la învătămîntul

agrozootehnic de masă

Cea mai importantă

îndatorire a lectorului

PÂG. Â ll-A

I 
I
I
I

fațăgRăspunderea 
de învățătură

— Adevărata colegia- g 
litate

— Spiritul de iniția- I 
tivă

După cum informează conduce
rea Ministerului Industriei Ușoa
re, în întreprinderile acestui sec
tor economic au fost create con
diții pentru a se fabrica în mari 
cantități toate cele 13 000 de arti
cole expuse la ultimul pavilion de 
mostre. încă de pe acum au fost 
introduse în producție aproape o 
pătrime din numărul modelelor. 
Pînă la sfîrșitul lunii ianuarie va 
începe fabricația a aproximativ 40 
la sută din totalul articolelor, din-

Un modern
automatizăriPe lingă Facultatea de chimie industrială a Institutului Politehnic din Iași a fost amenajat un laborator de automatizări, dotat cu aparatură modernă. Acest labo-

rator permite ca în cadrul cursului de automatizare a industriei chimice, studenții facultății să efectueze un mare volum de lucrări practice. Și celelalte laboratoare ale Institutului Po-

litehnic au fost înzestrate, în ultimul timp, cu aparate și utilaje noi, ca de altfel laboratoarele tuturor institutelor de învățămînt superior din Iași.

Cel de-al 500-lea „sfat 
al gospodinei"

Sub îndrumarea 
popular comunal și a 
de femei, la Umbrărești, re
giunea Galați, a luat ființă cel 
de-al 500-lea „sfat al gospodi
nei". Aici activează un număr 
de 51 colectiviste. Ele au posi
bilitatea să audieze expuneri 
și să ia parte la demonstrații 
practice privind educația sa-

sfatului 
comisiei

uitară, alimentația rațională și 
probleme gospodărești. Teme
le sînt pregătite de cadrele de 
specialitate, profesori și gos
podine cu o bogată experien
ță.

Numărul colectivistelor an
trenate în aceste sfaturi a tre
cut de S 000. (Agerpres)

dezbaterilor!
© De două ori pe săptămînă, 

aproape 600 de colectiviști din 
comuua Glodeanu Sărat, raionul 
Mizil, sînt prezenți la diferitele 
cercuri ale învățămîntului agro
zootehnic de trei ani. Lectorii 
celor 11 cercuri care funcționea
ză în comună au predat pînă a-

Startul a fost bun,
dar să vedem finișul

Spartachiada de iarnă a tineretului 
in regiunea Suceava

radiționala compe. 
tiție sportivă de 
masă, Spartachia- 
da tineretului, a 
fost așteptată cu 
mult interes de ti

neretul regiunii
Suceava. In cadrul Spartachia
dei de iarnă a tineretului din 
acest an, de la începutul între
cerilor și pînă în prezent, deci 
la jumătatea etapei întîi, 
numărul celor care au luat 
startul la întrecerile sportive 
este de aproape 50 000, cifră 
cu mult superioară aceleeași 
perioade din ediția trecută. 
Din cele 11 ramuri sportive cu
prinse în regulamentul compe
tiției cea mai mare participare 
de concurenți s-a înregistrat la 
șah(7996), săniuțe (7748), gim
nastică (6064). Un număr mare 
de tineri au fost mobilizați în 
asociațiile sportive, care îm
preună cu organizațiile UTM, 
s-au interesat atît de crearea 
condițiilor necesare desfășură
rii întrecerilor cît și de orga
nizarea acestora. Așa, de pildă, 
multe din asociațiile sportive 
din raionul Botoșani ca cea din 
comunele Trușești, Todirești, 
Albești, Bucecea și-au confecți
onat din timp săniuțe, schiuri, 
au stabilit locurile cele mai po
trivite pentru desfășurarea în
trecerilor. Competiția se des
fășoară pe baza unor grafice 
urmărite atît de asociația 
sportivă cît și de organizația 
UTM. In multe comune, între
cerile au loc în cadrul unor du
minici sportive, zile de odihnă 
și se bucură de participarea și 
aprecierea maselor de colecti
viști.

In comuna Todirești, de ex
emplu, în cadrul întrecerilor 
organizate cu ocazia zilei de o. 
dihnă a colectiviștilor au luat 
startul la diferite discipline 
sportive 1060 de tineri, în Al
bești peste 500, la Fabrica de 
confecții Botoșani aproape 
1000.

Cu toate rezultatele obținute 
pînă acum trebuie spus că in 
regiunea Suceava este necesar 
ca în această perioadă să spo
rească preocuparea pentru mo
bilizarea unui număr mai mare 
de tineri la întrecerile din ca
drul spartachiadei. Față de 
posibilitățiile și condițiile exis
tente n-au fost organizate sufi
ciente concursuri de orientare 
turistică; puțini tineri au par
ticipat pînă acum la întrecerile 
de țrîntă, haltere și schi.
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face din lecțiile învățămîntului agro
zootehnic de 3 ani adevărate ședințe 
de lucru în care însușirea de către 
cursanți a unui mare volum de cunoș
tințe teoretice să fie împletite orga
nic cu realitatea și sarcinile imediate 
din gospodăria colectivă, consider că

este una dintre cele mai importante îndatoriri ale 
lectorului. In cercul „Cultura plantelor de cîmp' pe 
care îl conduc, tocmai lucrul acesta mă străduiesc 
să-l realizez. Spre exemplu, la lecția „Solul și tipu
rile de sol“, după ce am făcut o scurtă expunere 
teoretică, am făcut unele aplicații practice pe tere
nurile gospodăriei colective. Am explicat cursan
ților unde anume, pe care tarlale ale G.A.C. se 
găsește fiecare tip de sol și dece este necesar să 
cunoaștem aceasta. Cernoziomul incipient, levigat 
(spălat) bunăoară, se găsește la noi pe toată va
lea Ilenei și pe jumătate din Osînzana. Dece 
am găsit necesar să arăt acest lucru l Le-am do
vedit cursanților printr-un exemplu concret. La 
cultura porumbului în 1962 de pe sola Osînzana 
unde s-au aplicat 3 prașile și s-a asigurat o den
sitate de 30 000 plante la ha s-a obținut o pro
ducție de 4 500 kg la hectar. Pe sola de la Valea 
llenii în schimb, cu condiții asemănătoare, din 
cauză că s-a lăsat un număr mai mic de plante la 
ha — doar 18 000 în medie — producția a fost 
de numai 3 000 kg boabe la ha. Astfel, le-am de
monstrat cursanților — vorbind despre caracte
risticile diferitelor tipuri de sol — că dacă luăm în 
considerare capacitățile de producție ale acestora, 
rezultă că putem obține recolte mari și pe alte te-

renuri din perimetrul G.A.C., nu numai la Osînzana. 
La lecf.u „Solul — ce! mai important mijloc de 
producția" — am procedat la fel. In plus, aici am 
folosit o seamă de grafice și planșe alcătuite pe 
baza producției comparative obținută de unele bri
găzi. In timp ce expuneam lecția aceasta, s-a ivit o 
problemă : de ce semănăm noi la o adincime de 
8—10 cm, dacă rădăcinile definitive ale plantelor 
se formează la 6 cm ț întrebarea a fost pusă de 
Constantin Grigoriu, dar am observat că problema 
ii interesa pe toți. Pentru clarificarea ei am trecut 
la tablă, am desenat scheme și schițe și am dat 
cum s-ar spune o explicare „pe viu“.

Unele lecții au fost ilustrate cu filme documen
tare pe care le-am explicat apoi în legătură cu 
situația din G.A.C. Dumești. Pe viitor voi folosi însă 
și alte forme. De exemplu, demonstrațiile practice. 
Ne vom duce, la platformele de îngrășăminte na
turale, la răsadnițele din grădina de legume, pe 
coastele puternic erodate, pe șesul sărăturos unde 
voi explica cursanților importanța a numeroase lu
crări pe care, începînd din primăvară, va trebui 
să le executăm așa cum învățăm în prezent la 
cerc.

Vom face toate acestea în scopul asimilării de 
către colectiviștii din Dumești a cît mai multe cu
noștințe profesionale in scopul creșterii permanen
te a producției vegetale în gospodăria noastră co
lectivă.

zootehnice din G.A.C. din co
muna Amaru, regiunea Ploiești, 
șînt ilustrate cu un bogat mate
rial intuitiv. Cursanții urmăresc 
cu viu interes proiecțiile de dia- 
filme, schemele pe care le face 
lectorul pe tablă, planșele expli
cative. Cinci din lecțiile predate 
pînă acum au fost urmate de 
demonstrații practice la fermele 
de animale ale G.A.C. și G.A.S. 
din comună.
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ION BORDEIANU
inginer agronom la G.A.C. Dumești, 

raionul lași

cum cîte 15 lecții din tematica 
stabilită ilustrîndu-le, pe fiecare 
în parte, cu numeroase fapte din 
activitatea de producție a gos
podăriei colective. Inginerul Ni- 
colae Mierloiu, de pildă — lec
tor la unul din cercurile de cul
tură a plantelor de cîmp — cînd 
a expus lecția „Solurile sărătu- 
roase și ameliorarea lor**,  le-a 
explicat în amănunt și le-a de
monstrat colectiviștilor, pe bază 
de scheme, ce lucrări trebuie fă
cute pentru ameliorarea și luarea 
în cultură a celor peste 200 de 
hectare sărăturoase din comună.

• încă înainte de deschiderea 
cursurilor învățămîntului agro
zootehnic de 3 ani, Consiliul 
agricol regional Ploiești, în cola
borare cu întreprinderea cine
matografică regională a orga
nizat 49 de cicluri de filme do
cumentare agricole, care au fost 
repartizate pe raioane în func
ție de specificul producției, 
nivelul raioanelor, consiliile 
gricolc au stabilit circuite 
ciclurilor de filme astfel ca

j Peste cîteva zile studenții în- J 
( cep examenele. Sala de lec- -j 
t tură a Facultății de filologie a j 
( Universității din Eucurești este ,J 

mereu plină. j
Foto : I. CUCU j

Sporim valorificările
pe bază de contract

• Lecțiile ținute de dr. Ale
xandru .Vodarici la cercurile

Ce învățăm din conferințeConferințele pe teme agrozootehnice prezentate la căminul cultural pentru colectiviștii care nu sînt încadrați la învă- țămîntul agrozootehnic de trei ani sînt o formă organizată de răspîndire a cunoștințelor, și li se acordă deci o mare importanță. în comuna Cumpăna din Dobrogea am făcut o anchetă cu privire la felul în care se desfășoară conferințele, solici- tîndu-le cîtorva auditori părerile și dorințele pe care le au în legătură cu aceste conferințe. Iată ce am aflat. în cadrul căminului cultural din Cumpăna s-a organizat clu de 12 conferințe cu fer agrozootehnic. în mare, ele au o tematică apropiată de a- ceea a lecțiilor ce se predau în cadrul învățămîntului agrozoo-
satul un ci- carac-

tehnic de 3 ani. Au fost ținute pînă acum șase asemenea conferințe de către profesorul de agricultură Alexandru Dancea și de către alți specialiști. Unele dintre aceste conferințe au tratat despre cultura porumbului și a florii-soarelui, despre porumb ca nutreț important pentru creșterea producției de lapte și carne ; alte conferințe au dezbătut problema dezvoltării și apărării avutului obștesc în gospodăria colectivă, a creșterii păsărilor și a dezvoltării sectorului legumicol — surse importante pentru sporirea veniturilor gospodăriei a colectiviștilor. Conferințele au fost alcătuite pe baza unui material faptic bogat, luat din gospodăria colectivă. Pentru că aceste conferințe-lecții sînt bine

alcătuite și pentru că ele reflectă într-o bună parte munca și preocupările colectiviștilor, numărul auditorilor a sporit mereu ajungînd de la 50—60 de participanți cîți erau la început, la peste o sută zent.Dar despre nivelul la țin aceste conferințe, ceea ce învață colectiviștii, cel mai bine pot să-ți vorbească auditorii. Petre Ceaușescu, u- nul dintre tinerii colectiviști întotdeauna prezenți la conferință, ne-a spus :— Eu unul sînt mulțumit de și 'ceea ce învăț participînd la cilul de conferințe de la căminul cultural.cultat cele cunoștințele cultură și

în pre-care se despre

După ce am as-5—6 conferințe, mele despre agri- despre zootehnie

s-au îmbogățit mult. Pentru ca noi să înțelegem mai bine, conferențiarul folosește exemple luate din gospodăria noastră colectivă.Aici s-a oprit un moment. A scos caietul lui de notițe.— Cînd a fost vorba de a- verea obștească a gospodăriei — a continuat el — ne-a arătat niște grafice și ne-a făcut pe tablă niște schițe prin care ne-a demonstrat clar cum s-a dezvoltat gospodăria noastră și cum se va dezvolta în continuare.Vreau să mai adaug că după toate conferințele ni se prezintă diafilme sau filme docu-
VASILE CĂBTJLEA

(Continuare în pag. a IlI-a)

La
a-

ale
în

cu statul

fiecare zi un ciclu (mereu altul) 
sa fie prezentat cursanților de 
la cite un cerc de învățămînt 
agrozootehnic.

Pînă acum filmele documen
tare agricole au fost vizionate 
de mai mult de 18 000 de colec
tiviști din cadrul a peste 300 de 
cercuri din 96 de gospodării a- 
gricole colective.

Convinși de marile avantaje Pe care le oferă vînzarea produselor agricole pe bază de contract cu statul, colectiviștii din satul Progresul, raionul Fetești, au hotărît să valorifice și în anul 1963, pe această cale, numeroase animale pentru carne. Au fost încheiate contracte pentru vînzarea către stat a 110 bovine, 710 porci, 490 ovine. La încheierea contractului am. primit un avans de 235.000 de lei.Pentru ca să respecte toate prevederile din contract, colectiviștii noștri au luat din timp măsurile corespunzătoare în ceea ce privește adăposti- rea și hrănirea animalelor. Totodată, pentru a obține rezultate mereu mai bune muncă, în zilele acestea toți îngrijitorii noștri de animale (în mare parte tineri) frecventează cu regularitate cursurile învățămîntului agrozootehnic de trei ani.
în

CONSTANTIN FRINCU
colectivistS. M. T. Făurei a terminat repararea tractoarelor

Mecanizatorii de 
la S.M.T. Făurei, 
regiunea Galați, au 
terminat revizuirea 
și repararea între
gului parc de trac
toare. Acest rezul
tat se datorește a- 
provizionării din 
timp cu piese de 
schimb și organiză
rii lucrărilor de re-

douăparații în 
schimburi.

In proporție 
aproape 80 la sută 
au fost reparate 
tractoarele și ma
șinile agricole și în 
S.M.T. Niculești- 
Jianu, Berești ți 
Bujoru.

în stațiunile de 
mașini și tractoare

de

regiu- 
de ju- 
numă- și

din întreaga 
ne mai mult 
mătate din 
rul tractoarelor 
mașinilor ce vor fi 
folosite în campa
nia agricolă de 
primăvară sînt gata 
pentru începerea 
lucrărilor în timp.

(Agerpres)

Deși la întrecerile din cadrul 
spartachiadei la cele 11 ramuri 
sportive participă și fetele tre
buie arătat că pînă acum un 
număr mic de fete, doar 11.000 
sînt antrenate. Aceasta din ca
uza slabei preocupări a orga
nizației UTM și a asociațiilor 
sportive în special de la sate 
pentru mobilizarea fetelor la 
întreceri.

Este adevărat că în raionul 
Botoșani unde a existat mai 
multă preocupare au fost mo
bilizați în întrecere peste 12000 
de tineri. De asemenea, un nu. 
măr mare de tineri au fost 
mobilizați și în raioanele Să- 
veni, Vatra Dornei, Rădăuți. 
In unele raioane însă, Cîmpu- 
lung, Fălticeni, Dorohoi, s-au 
organizat puține întreceri, 
multe asociații sînt de abia in 
faza de popularizare și organi
zare a spartachiadei. Este ne
cesar ca în regiunea Suceava 
atît comitetele raionale UTM, 
cît și comisiile raionale ale 
spartachiadei, UCFS, să ajute 
mai mult asociațiile sportive și 
organizațiile U.T.M. în organi
zarea întrecerilor spartachiadei 
pentru a fi mobilizați mai 
mulți tineri. în special la sate, 
ar trebui să fie trimiși mai 
mulți activiști sportivi, in
structori, sportivi fruntași care 
să ajute la organizarea între
cerilor.

Este necesar, de asemenea, 
să se stăruie mai mult pentru 
extinderea inițiativei bune din 
unele comune unde se organi
zează întrecerile din cadrul 
spartachiadei cu ocazia dumi
nicilor sportive, a duminicilor 
tineretului, astfel ca acestea 
să capete un aspect sărbăto
resc.

O preocupare mai intensă 
în a doua perioadă a primei e. 
tape va face ca în acest an, în 
regiunea Suceava, Spartachaida 
tineretului să se bucure de o 
largă participare.

CĂRUNTU AURELIA 
coresp. „Scînteiî tineretului” 

pentru regiunea Suceava

ALEXA CONSTANTIN
--------- •-

Minereu
de fier

peste plan,,Succesul furnaliștilor începe în abataje !“, Pornind de la această lozincă, minerii din Ghelar se străduiesc să asigure furnalelor cantități mereu sporite de minereu de fier, în acest scop ei au organizat folosirea mai rațională a utilajelor de tăiere și extracție în subteran și a locomotivelor electrice și vagoneților de transport în galerii.în primele zile din acest an, colectivul exploatării miniere Ghelar a extras 1 640 tone minereu de fier peste plan.
(Arerpres)Cu tinerii constructoriîn timpul liber

■
 una decembrie a 

anului trecut a fost

pentru colectivul 
de artiști amatori 
ai șantierului 2 din 
cadrul I.C.M.S. Ga
lați o lună a pre

mierelor. Formația de teatru a 
prezentat piesa „Revederea**  de 
Horia Lovinescu, brigada artisti
că de agitație s-a produs cu 
spectacolul „De toate pentru 
toți", iar un colectiv dramatic a 
prezentat un montaj literar-mu- 
zical. E aproape de prisos să spu" 
nem că toate spectacolele s-au 
bucurat de un frumos și meritat 
succes deoarece artiștii — circa 
40 de tineri constructori, electri*  
cieni, sudori, . ingineri, dulgheri 
etc., sînt cunoscuți pe șantier, 
sprijiniți în această frumoasă ac
tivitate. în viitorul apropiat a’ 
cestor formații artistice li se va 
mai adăuga una : orchestra de 
mandoline și muzicuțe. în pre" 
zent se depistează artiștii, se 
procură instrumentele, se pregă
tesc repetițiile și în curînd va 
avea loc o nouă premieră, de 
astă dată, muzicală.

Pentru ceilalți tineri necu- 
prinși în colectivele artistice, 
comitetul U.T.M. în colaborare 
cu comitetul sindicatului și sub 
îndrumarea comitetului de par
tid organizează diferite acțiuni 
cultural-educative. Printre aces
tea amintim: conferințele și con
vorbirile pe diferite teme organi
zate atît la nivelul șantierului cît 
și de birourile organizațiilor 
U.T.M. de la loturi. Teme ca : 
disciplina la locul de muncă, fru
musețea vieții de constructor, mo
rala comunistă, tovărășie, priete" 
nie, dragoste și altele, au format 
obiectul unor interesante expu
neri — pregătite de tovarăși 
competenți și cu experiență — 
precum și a unor convorbiri pa
sionante, desfășurate în colecti
ve mai restrînse, pe loturi ori în 
dormitoare și care de multe ori 
au marcat începutul unei coti
turi în munca și comportarea 
unor tineri.

Faptul că șantierul este plasat 
în apropierea orașului Galați, 
oraș cu o bogată și variată viață 
culturală și artistică, ușurează 
într-un fel sarcina organizației 
U.T.M. de a asigura tineretului, 
în timpul liber, activități inte
resante, instructive. A devenit 
un lucru aproape obișnuit ca la 
cîteva zile grupuri mai mari ori 
mai mici de tineri constructori 
să viziteze muzeul din oraș, în
chinat tradițiilor de luptă ale 
muncitorilor gălățeni, conduși de 
partid. De cele mai multe ori 
aceste vizite se încheie cu o în
tâlnire cu un activist de partid, 
ori un muncitor vîrstnic, martor 
ori participant la diferite ac
țiuni politice organizate și con
duse de partid. Și tot obișnuită 
li se pare acum gălățenilor pre
zența masivă a tinerilor cons
tructori în sălile teatrelor și ci
nematografelor din oraș. Tinerii 
constructori de pe șantierul II 
au vizionat în colectiv spectaco
lele : Balul florilor, Pigmalion, 
Nunta lui Figaro, Din Galați 
pînă'n Carpați și altele, au vizio
nat numeroase filme.

Pentru perioada imediat ur
mătoare, comitetul U.T.M. îm
preună cu comitetul sindicatului 
au în vedere și alte cîteva ac
țiuni. Dintre acestea cităm : un 
jurnal vorbit cu tema : să cu
noaștem bine sarcinile planului 
de producție pe anul 1963; un 
concert lecție : cum să înțele
gem muzica simfonică, organizat 
cu concursul orchestrei simfoni
ce din oraș ; o reuniune închi
nată brigăzii fruntașe; un sim
pozion muzical „George ThfHă»' 
cu**.  .sHsWsilq

Toate acestea vorbesc despre 
cerințele mereu crescînde ale ti
nerilor muncitori de pe șantier, 
despre strădania comitetului 
U.T.M. de a răspunde acestot 
cerințe, organizînd acțiuni atră« 
gatoare, bogate în conținut, me
nite să contribuie la edu*pare%  
comunistă a tinerilor construct 
tori.

MARIETA VIDRAȘCU



Emofie, fericire, mîndrie. Cite sentimente trăiește un școlar î'ntr-un asemenea mo
ment unic în viafă iprimirea cravatei roșii. Dar ins trucfoarea de pionieri? Privifi-o : 

bucuria copiilor este însăși bucuria ei.

In scopul generalizării experienței pozitive 
privind unele laturi ale muncii în unitățile și 
detașamentele de pionieri, redacția noastră, 
cu sprijinul comitetelor orășenești a

organizat la BACĂU, BRAȘOV, BUCUREȘTI și 
TIRGOVIȘTE consiătuiri cu instructorii de pio
nieri pe următoarele probleme : educarea 
copiilor în spiritul patriotismului socialist.

ridicarea nivelului la învățătură, stimularea 
inițiativei pionierilor și tolosirea ei în îmbo
gățirea activității, adevărata colegialitate.

deea principală care s-a desprins 
din discufia cu un grup de in
structori de pionieri din orașul 
București privind educarea co
piilor în spiritul patriotismului 
socialist a fost că aceasta tre
buie privită ca un proces conti

nuu ce se desfășoară pe parcursul tuturor ani
lor de școală și care se realizează printr-un 
complex de acjiuni, nu incluse la întîmplare 
în programul de activitate, ci orînduite armo
nios, unitar.

Copiii sînt foarte dornici să trăiască în 
actualitate, să știe și ei ceea ce știu cei mari. 
Cine nu cunoaște „de ce"-ul de afîtea ori re
petat de copilul dornic să știe totul. Important 
este cum îi răspundem. Le-am putea noi răs
punde acestei dorințe făcînd în fața lor o ex
punere ? Dar ce poate înțelege un copil din- 
tr-o expunere ? Pentru a le explica toate a- 
ceste lucruri avem alte mijloace.

Foarte mulți instructori de pionieri folosesc 
pentru educarea copiilor în spiritul patriotismu
lui socialist excursiile și drumețiile.

— La școala de 4 ani nr. 20, unde sînt in
structoare — a spus tov. Vera Pînzaru — 
pionierii au cel mult 10 ani. Cu ei am orga
nizat cîteva excursii, plimbări pentru cunoaș
terea raionului 1 Mai din care facem parte. 
De asemenea, am organizat un circuit al ora
șului București. Aceste excursii i-au ajutat pe 
copii să facă cunoștință cu marile edificii din 
Capitală, cu locurile ei pitorești, cu noile 
cartiere de locuințe.

Bogată în conținut a fost și excursia orga
nizată cu pionierii din clasele mari ale Școlii 
de 8 ani nr. 5).

Excursia noastră — povestea instructoarea 

superioară Margareta Buzescu — s-a desfășu
rat în Moldova, pe Valea Trotușului. Pionierii 
au admirat peisajele neasemuit de frumoase 
din aceste locuri, și, totodată, au vizitat cu in
teres cele mai însemnate puncte industriale. 
Printre altele, am vizitat o mină unde copiii 
au făcut cunoștință cu mijloacele moderne de 
lucru. Minerii le-au povestit copiilor despre 
condițiile inumane în care lucrau în anii re
gimului trecut. In această excursie s-a adunat 
aiît de mult material documentar încît, întorși 
la București, am putut organiza, la propunerea 
copiilor, două adunări pionierești.

Dar, în afară de excursii și drumeții, organi
zația de pionieri dispune de nenumărate alte 
forme prin care se realizează educarea co
piilor în spiritul patriotismului socialist. Cît de 
multe lucruri află copiii — spuneau instructorii 
— din acele tradiționale călătorii imaginare pe 
harta patriei. Pregătirea unor asemenea călă
torii îi solicită să citească ziare, reviste, cărți 
literare, să facă albume cu imagini din reali
tatea nouă a patriei, să învețe poezii, cîntece, 
să-și amintească despre locurile vizitate, des
pre oamenii cunoscuți.

Mai mulți instructori superiori și de detașa
ment, printre care Beldescu Aristide, loan 
Maria, Cercel Raina, Oprea Florica etc. au 
vorbit mult despre faptul că pionierii sînt 
foarte dornici să cunoască trecutul de luptă 
a poporului și a partidului. Ei află aceste lu
cruri și la orele de istorie și geografie. Dar, 
activitatea pionierească, prin forme atractive, 
îi poate ajuta să-și îmbogățească imaginile 
despre trecutul patriei, să facă comparații cu 
prezentul nostru luminos, cu copilăria lor feri
cită.

Instructorul de pionieri de la Școala de 8 

ani nr. 171 din raionul Grivița roșie povestea 
că pionierii organizează în fiecare an un tra
dițional marș intitulat : „Pe urmele demon
stranților de ia 13 decembrie 1918”. Coloana 
de copii pornește de la Podul Grant și merge 
pe jos pînă la fosta Piață a Teatrului Național, 
adică exact pe drumul pe care, cu 44 de ani 
în urmă, l-au străbătut tipografii greviști de la 
atelierele „Sfetea” și „Minerva”. Cu ocazia 
unui astfel de marș, un fost grevist i-a însoții 
pe pionieri și le-a povestit înfîmplările de a- 
tunci, le-a arătat focul unde armata, din or
dinul generalului Mărgineanu, a tras în mani- 
festanți, omorînd peste o sută de muncitori. 
Copiii află de toate acestea în timp ce stră
bat Calea Griviței străjuită de blocuri splen
dide construite în acești ani. Și ei înțeleg că 
toate aceste realizări, întreaga viată plină de 
bucurii pe care o trăim nu ar fi fost posibile 
fără lupta eroică a clasei noastre muncitoare, 
luptă plină de jertfe, dar victorioasă.

Odată cu sentimentul patriotic — se arăta 
pe bună dreptate, în consfătuire — e nevoie 
ca noi, instructorii, să educăm la copii și 
obișnuința unei comportări patriotice. In acest 
sens, copiii trebuie ajutați să înțeleagă că a 
învăța bine este o dovadă a patriotismului. 
Obișnuința unei comportări patriotice se rea
lizează, totodată, antrenîndu-i pe copii în di
verse activități cu caracter obștesc. Cei care au 
luat cuvîntul au întărit această idee și au ară
tat concret ce s-a făcut în unitatea sau deta
șamentul lor pentru realizarea acestei laturi a 
educației patriotice : acțiuni pentru înfrumuse
țarea școlii, îngrijirea unor grădini sau parcuri 
din apropiere, strîngerea fierului vechi etc.

— In fața școlii noastre — spunea Beldescu 

Aristide — instructor de detașament la Școala 
de 8 ani nr. 56 — exista un părculeț. Pionierii 
au abservat că părculețul nu este prea îngri
jit. „Ce-ar fi să-l îngrijiți voi ?’’ — le-am su
gerat, și ei au îmbrățișat această idee. Să ve
deți cu cîtă plăcere curăță acum părculețul. 
Aceeași plăcere o au și cînd pornim Intr-o 
acțiune de strîngere a fierului vechi. La pro
punerea lor, la primăvară vom face o excursia 
la G.A.S.-Pantelimon unde vom ajuta la în
grijirea pomilor.

Toate aceste activități cu un bogat conținut, 
cît mai atractive și la nivelul de înțelegere <1 
copiilor, au menirea să formeze omul nou, de
votat trup și suflet poporului, cauzei partidului, 
clasei muncitoare.

Foto : GR. PREPELIȚĂ

n
rganizația de pio
nieri este organi
zația politică a 
școlarilor din pa
tria noastră. Prin
cipala ei sarcină 
este educarea co
munistă a copiilor prin me
tode atractive, specifice vîrstei. 
Participanții la discuția de 
la Bacău au dat, pe a- 
ceastă linie, o serie de exem

ple de felul în care în unități 
și detașamente s-a desfășurat 
activitatea pentru dezvoltarea 
'răspunderii copiilor față de 
datoria de a învăța. Astfel, 
instructoarea superioară Ana Mandiuc de la Școala de 8 ani 
nr, 8 a amintit despre aduna
rea pe tema: „Cum a învățat 
Vladimir Vlianov” din care 
pionierii au aflat, prin pove
stiri sugestive, despre pasiu
nea și seriozitatea cu care în
văța Lenin cînd era copil, cum 
își organiza el timpul etc. In
structoarea superioară Ungu- reanu Eugenia de la Școala de 
8 ani nr. 6 a povestit despre 
adunarea pe tema „Ce să fiu? 
care s-a ținut după o serie de 

vizite făcute de copii la Uzina 
metalurgică, la Depoul C.F.R., 
la I.R.I.C. etc. Adunarea — 
preciza tovarășa Ungureanu — 
n.a avut însă ca scop doar 
orientarea profesională: După 
ce s-a vorbit despre frumuse
țea diverselor meserii și după 
ce copiii au împărtășit gazdelor 
visurile lor, ei au fost a- 
jutați să înțeleagă că pentru a 
și le îndeplini e nevoie să 
muncească cu seriozitate, să 
învețe bine.

Despre o adunare pionie
rească interesantă al cărei 
scop a fost dezvoltarea răs
punderii copiilor față de dato
ria de a învăța, a vorbit și to
varășa Radu Constanța de la 
Școala de 8 ani nr. 7.

— Adunarea noastră — spu
nea ea — s-a desfășurat sub 
forma unui jurnal vorbit la 
care și-au dat concursul mai 
mulți copii. Unul a povestit 
despre un tractorist căruia i 
s-a defectat tractorul tocmai 
cînd executa o lucrare urgen
tă, dar l-a reparat îndată pen. 
tru că își cunoștea bine mese, ria; altul, despre o doctoriță 

care, pentru că în facultate nu 
învățase bine un capitol, nu a 
putut să intervină prompt în- 
tr-un caz urgent; altul despre 
un pionier sovietic care, în 
timpul războiului, cunoscînd 
bine geografia și știind, să se 
orienteze a reușit să ajungă la 
partizani cu niște informații 
prețioase. Au fost povestite și 
alte fapte interesante. Toate 
veneau să demonstreze ideea că 
anii de școală sînt anii în care 
te pregătești pentru viață, că 
de seriozitatea cu care te pre
gătești în acești ani depinde 
modul în care, mai tîrziu, vei 
putea îndeplini importantele 
sarcini pe care ți le va pune 
în față societatea.

Participanții la discuția de 
la Bacău au arătat însă că 
dezvoltarea la copii a răspun
derii față de datoria de a în
văța nu se realizează numai 
prin adunări pionierești, ori- 
cît ar fi ele de bine organi
zate. E nevoie de o muncă te. 
nace, de zi cu zi, a fiecărui 
instructor de pionieri, a fiecă
rui cadru didactic pentru « 

dezvolta această răspundere. 
Evidențiind azi pe unul care a 

■învățat bine, discutînd cu al
tul care nu s-a pregătit, soli- 
citînd de fiecare dată și pă
rerea clasei, creăm în rîndul 
elevilor obișnuința de a nu fi 
indiferenți față de felul cum 
învață colegii lor, dezvoltăm 
opinia combativă a clasei.

Din discuție a reieșit, de a- 
semenea, cît e de necesar să se 

cultive la copii spiritul întra
jutorării. Din păcate însă, în. 
trajutorarea este înțeleasă în 
mod greșit în unele colective 
de clasă: pionierii fruntași 
primesc sarcina să-i ajute 'pe 
colegii lor mai puțin pregătiți, 
să-și facă lecțiile, să-i medite
ze chiar. Mai mult, pionierii 
fruntași primesc sarcina să 
răspundă de cei slab pregă
tiți. Bine au apreciat cîțiva in

structori acea
stă situație. De 
ce să le îngre
unăm munca 
elevilor frun
tași, să-i facem 
tutori ai colegi
lor lor 7 Toți 
sînt de o vîrstă, 
toți au aceleași 
posibilități, deci 
fiecare trebuie 
să-și poartg, 
cum spune o 
înțeleaptă vor
bă populară, 
singur căciula.

Întrajutorarea 

trebuie să s.e manifeste în 
primul rînd pe planul dezvol
tării răspunderii față de învă
țătură. Fiecare pionier să se 
simtă răspunzător de felul 
cum învață colegul său și să-l 
ajute criticîndu-l pentru delă
sare. Grupa de întrajutorare 
este bună cu condiția ca ea 
să-și desfășoare bine activita
tea. Cele mai bune rezultate 
le dau grupele de întrajuto
rare care se formează pe bază 
de prietenie, de vecinătate și 
nu dînd un școlar slab pregă
tit în tutela unui fruntaș.

Instructorii de pionieri au 
subliniat apoi că paralel cu ri
dicarea răspunderii față de în
vățătură trebuie să se organi- 
zeze acțiuni care să dezvolte 
și interesul pentru diversele 
obiecte. Aceasta — au arătat ei 
— depinde în primul rînd de 
munca profesorilor și învăță
torilor. Dar lucrul acesta, prin 
mijloace specifice, îl poate 
face foarte bine și organizația 
de pionieri. Fără a fi conti
nuări ale orelor de clasă (cum. 
în mod greșit le-au transfor. 

mat unii instructori de deta
șament care sînt și învățători 
sau profesori) numeroase ac
țiuni atractive, specific pionie- 
rești, își aduc contribuția la 
dezvoltarea dragostei, a inte
resului pentru un obiect sau 
altul. Cîteva exemple date de 
participanții la discuții vin să 
ilustreze această idee. La un 
moment dat — povestea Lucia Abrarniuc, instructoare de de
tașament la Școala de 4 ani 
nr. 5 — am constatat că pio
nierii din detașamentul meu 
obțineau note slabe la grama
tică, deși la celelalte obiecte 
se prezentau în general bine, 
M-am gîndit ca prin metode 
specific pionierești să-i fac pe 
copii să îndrăgească mai mult 
acest obiect care, la prima ve
dere, pare arid și greu. Tot 
căutînd am găsit într-o carte 
o scenetă: „împărăția semne
lor de punctuație” care mi-a 
plăcut și cu care am hotărit 
să încep. Frîncu Ana a vor
bit despre o adunare pio
nierească în care s-au făcut 
proiecții privind viața lui E- 

minescu, s-a pus în scenă Scri
soarea a 111-a, corul a cintat 
melodii și s-au recitat versuri 
din Eminescu etc. Hlamida lui 
Mircea ca și îmbrăcămintea lui 
Baiazid au fost confecționate 
chiar de copii — spunea ea.

— Totodată — a intervenit 
în discuție instructoarea de de
tașament Stan Doina — tre
buie să-i învățăm pe copii 
cum să studieze, cum să-și ia 
notițe etc. O vreme — poves
tea ea — în detașamentul meu 
erau unii pionieri care obți
neau rezultate foarte slabe la 
geografie. Am stat de vorbă 
cu ei, le-am vorbit despre im
portanța acestui obiect, dar, de 
fapt, ei nu știau cum să înve
țe. Am organizat atunci o 
adunare în care am discutat 
despre „Cum să învățăm”. A 
fost astfel generalizată expe
riența pozitivă a fruntașilor.

Exemple asemănătoare au 
fost date și de alți instructori. 
Toate demonstrau că organi
zația de pionieri dispune de 
numeroase posibilități pentru 
ridicarea nivelului la învăță
tură al pionierilor și școlarilor.

ADEVĂRATA COLEGIALITATE

■
 a o discuție a cî- torva instructori de pionieri din Tîrgoviște se dezbatea o problemă importantă : educarea pionierilor Jn spiritul unei reale prietenii, statornicirea unor relații de a- devărată colegialitate între (membrii unui colectiv de jmuncă care au același scop.Participanții la discuție arătau că mai sînt pionieri care inu înțeleg just noțiunea de prietenie. Ei îl socot „prieten" pe cel care îi „ajută” suflîn- ,du-i la o materie la care nu S-a pregătit; pe cel care tăinuiește o faptă necugetată a unui pionier certat cu disciplina; „prieteni" mai sînt crezuți și aceia care nu iau atitudine, nu critică aspru- în adunările de grupă, detașament sau unitate pe cei ce nu învață, sînt indisciplinați, ge poartă urît cu pionierii mai jnici—Cum acționează instructorii 3e detașament său instructorii 

superiori pentru a îndrepta această imagine deformată pe care și-au însușit-o unii pionieri despre prietenie ?îndeosebi la vîrsta cînd devin din ce în ce mai independenți, copiii vor să confrunte mereu calitățile morale și etice pe care și le însușesc cu cele ale adulților. Iată de ce ei au nevoie de exemple vii, pe care să le admire, care să le slujească drept pildă demnă de urmat.Ca mulți alți instructori care lucrează cu tragere de inimă, tovarășa instructoare de detașament Doralina Niță de la Școala medie nr. 1 din Tîrgo- viște cunoaște aceste adevăruri de netăgăduit. Totuși, la început, în dorința ei de-a lichida anumite atitudini ale pionierilor care, pentru a-și dovedi „sentimentele de prietenie”, se solidarizau cu pionierii indisciplinați a recurs uneori și ea la discursuri mobilizatoare adresate pionierilor respectivi. Dar metoda n-a dat rezultatele dorite.

Pregătirea pionierilor pentru perceperea și aprecierea adevăratelor valori morale cum e cinstea, curajul, colegialitatea se face în mod treptat, pornind de la fapte de zi de zi, care uneori trec neobservate.Iată, de pildă, în detașamentul de pionieri al claselor a Vil-a pe care-1 conduce tovarășa Niță, cu cîtva timp înainte de încheierea trimestrului I, un pionier a încercat să-l „salveze” pe un coleg al său la o materie suflîndu-i. Comunicîndu-i-se instructoarei faptul, aceasta a discutat împreună cu întreaga clasă, adresîndu-se pionierului respectiv, pe un ton serios, dacă n-ar fi mai bine să-l ajute pe prietenul său înainte de începerea lecției și nu suflîndu-i. Pionierul a fost impresionat de faptul că nu a fost „muștruluit" și „prelucrat”, că i se cere să facă un lucru de răspundere, cinstit, și și-a ajutat altfel prietenul pe viitor.Un alt exemplu. Detașamentul a pregătit e .vizită la 

una din întreprinderile orașului. Și de aici pionierii au putut trage multe învățăminte privind adevărata tovărășie. Li s-a povestit că unul dintre tinerii muncitori lucrînd neglijent a dat piese rebutate. Ceilalți tineri și vîrstnici nu i-au ascuns lipsa, nu l-au cocoloșit pentru a da dovadă că sînt „buni tovarăși".Mulți dintre ei și-au amintit (desigur, cu rușine) că și în clasa lor s-a întîmplat la începutul anului, un caz oarecum asemănător. Cîțiva elevi au tulburat liniștea la ora de matematică. Ceilalți, știind bine cine sînt făptașii, i-.au tăinuit totuși, din „spirit de solidaritate".în același detașament a fost organizată o adunare pionierească la care a fost invitat fratele unuia dintre pionierii din clasă. Acesta le-a povestit copiilor o întîmplare : în urmă cu cinci ani, ajunsese să-l ocolească pe cel pe care îl socotea drept cel mai bun prieten 
al său. Deși era .un, strunga? 

bun, talentat, în fiecare adunare U.T.M. sau cu orice alt prilej, prietenul său îl critica că nu studiază, că nu învață mai departe, că nu-și termină școala medie. în cele din urmă a înțeles că acesta are dreptate. Astăzi trebuie să-i mulțumească prietenului său și tuturor utemiștilor din secția în care a muncit că este student fruntaș la institutul politehnic.Instructoarea de detașament 
Vlăduca Alexandrina de la Școala de muzică din oraș nu lasă să treacă vreo abatere fără să o pună în discuția grupei de pionieri. Astfel copiii, încă de mici, sînt învă- țați să discearnă ceea ce e just în atitudinea lor și ceea ce este greșit.Tovarășa instructoare superioară Dicu Ioana, de la Școala de 8 ani nr. 5 arăta pe bună dreptate că în grupă nu trebuie să se discute numai abaterile pionierilor, ci și exemplele lor .bune. Trebuie să-i punem pe copii în situația de a discuta fiii fiuraj și spirit de răspun

dere despre faptele lor, să-i învățăm să se autoaprecieze.Tovarășa instructoare superioară Mihai Steliana, de la Școala de 8 ani nr. 5 din Tîrgoviște povestea că pînă nu de mult, caricaturile la „Ariciul" școlii rămîneau nesemnate. Cei care le făceau n-aveau curajul să le semneze de frică că vor fi socotiți colegii „răi". Instructoa

rea superioară și activul pionieresc n-au fost de acord cu aceasta. Știind că acționează în folosul întregului colectiv, explicîndu-li-se pionierilor că uneori chiar dovezile de adevărată prietenie „ustură” puțin, i-a determinat pe autorii caricaturilor să aibă curajul să le semneze. Pioniera Popa Magdalena s-a semnat cît se poate de vizibil pe o caricatură făcută cîtor. va colege ale sale care au lipsit nemotivat de la oră. La început colegele s-au supărat. A- poi însă au înțeles că gestul Magdalenei a fost colegial.Pionierilor li se arată mereu dovezi de adevărată colegia. litate pe care le dau ei înșiși.Acelorași pionieri li șe ara

tă și pilde ale unor așa-zise prietenii, care se destramă la prima suflare a vîntului. Bunăoară, doi elevi indisciplinați din clasa a Vl-a a Școlii de 8 ani nr. 5 au fost discutați într-o adunare de detașament pentru abateri. S-a putut vedea limpede în ce constă prietenia lor. Nici unul, nici celălalt n-au fost în stare șă-și aprecieze faptele. Fiecare arăta că celălalt e vinovatul, iar după adunare s-au luat chiar la bătaie. Exemplul „prieteniei” lor instructoarea l-a pus în contrast cu exemplul unei pioniere care n-a lăsat să se sufle în oră prietenelor sale care nu învățaseră lecția.în acest fel, renunțînd la discursurile lungi, moralizatoare, folosind exemplul viu, convingător, putem sădi în mintea pionierilor sensul real al noțiunii de colegialitate, dai tovărășie.
SPIRITUL DE INIȚIATIVA

în- 
pas 
Iar 
ini-

timularea inițiativei 
pionierilor reprezin
tă o problemă cheie 
in buna desfășurare 
a întregii activități 
pionierești din școa
lă. Inițiativa, 

seamnă de fapt, un prim 
spre activitatea creatoare, 
acolo unde nu există această 
țiativă creatoare, se strecoară 
plicffse&H formalismul.

B Acdiiltatea atractivă, plină de 
■'dtâîjinut a celor peste 400OlȘtâțintlt a celor peste 400 de 

pionieri ai Școlii de 8 ani nr. 10 
Brașov, de unde nu lipsesc 

^‘"adunări interesante, excursii, 'vi- 
' ■ zite însoțite de cîn.tece și voie 

bună, confirmă faptul că instruc
toarea 
llinca
rajat
Aici, pionerii au fost inițiatorii 

și organizatorii propriei lor ac-

superioară — tovarășa 
Iordăchescu — a încu- 
inițiativele pionierilor. 

țiuni, bineînțeles îndrumați fiind 
îndeaproape de instructorii lor. 
Instructoarea a pornit de la un 
principiu just. Inițiativa pionie
rilor se manifestă și se dezvoltă 
numai în măsura în care aceș~ 
tia pot contribui și ei cu ceva la 
activitatea detașamentului și 
grupei din care fac parte. Prima 
problemă pe care instructoarea 
și-a pus-o a fost ca în grupe și 
detașamente, nici un pionier să 
nu fie spectator. în acest sens a 
instruit și activul pionieresc. 
Astfel, a fost convocat activul 
pionieresc pentru a selecționa 
numeroasele completări făcute 
de pionieri la proiectul de pro
gram de activitate prezentat la 
alegeri.

Firește, au fost multe propu
neri interesante. Dar în afara 
unor acțiuni de mai mare am
ploare, trebuie să ținem seama

și de cerințele imediate ale gru- 
pei sau ale detașamentului res
pectiv. Aici a intervenit rolul 
instructoarei care a prezentat 
pionierilor și obiectivele prin
cipale ce le stau în față, le-a 
canalizat deci propunerile pe un 
anumit făgaș. Copiilor trebuie 
doar să li se sugereze necesita
tea unei acțiuni pînă într-un a- 
numit punct, lăsîndu-le lor bucu
ria descoperirii. De cele mai 
multe ori, sugestiile copiilor vin 
într-o formă neconturată: de
pildă, un pionier a arătat în a- 
dunarea de detașament că ar fi 
bine să se viziteze o gos
podărie agricolă colectivă. Dacă 
instructoarea superioară n-ar fi 
intervenit, această sugestie ar fi 
putut să se piardă, iar pionierul, 
văzînd că propunerea lui nu este 
luată în seamă, altădată nu ar 
mai fi contribuit cu nimic la 
îmbogățirea activității acestui de

tașament. Dar instructoarea soco
tind propunerea binevenită*  a 
limpezit pionierilor scopul unei 
asemenea vizite, arătînd că prin 
această acțiune ei trebuie să cu
noască viața gospodăriei colecti
ve, munca ce se desfășoară aici ; 
ei trebuie să afle, de asemenea, 
cum au trăit acești oameni în 
trecut și cum trăiesc ei astăzi.

în acest fel, din firava propu
nere a unui pionier — îmbogă
țită de sugestiile altor pionieri, 
îndrumați de instructoare — a 
luat naștere o acțiune foarte reu
șită : a fost vizitată G.A.C. Hăr- 
man, iar întâlnirea din gospodă
rie a fost imprimată cu ajutorul 
magnetofonului școlii, pentru a 
rămîne unul din documentele 
prețioase despre activitatea pio
nierilor.

Și la Școala medie nr. 4 din 
Brașov pionierii vin cu multe 
propuneri. Instructoarea supe

rioară Călin Victoria, le-a arătat 
pionierilor un aspect foarte în
semnat și anume că a da dovadă 
de inițiativă, înseamnă a da do
vadă și de simț al răspunderii. 
Nu este totul să propui multe 
acțiuni, ci să perseverezi în în
deplinirea acestora. De pildă, 
pentru a stimula elevii la învă
țătură, pionierii din activ au 
inițiat un colectiv care urmă
rește rezultatele bune și trimite 
părinților elevilor fruntași scri
sori de felicitare din partea co
lectivului de conducere al uni
tății. De obicei, instructorii încu
rajează și au încredere numai în 
inițiativele pionierilor buni din 
unitate. Iată, însă, că aici, în 
școală, încurajați fiind, au avut 
inițiative interesante și elevii 
mai slabi la învățătură. Ei s-au 
gîndit lo multe acțiuni intere
sante cum ar fi de pildă o adu
nare cu temă, intitulată „Călă

torie pe paralela 45Q“, o întâlni
re cu cîțiva fruntași în produc
ție de la Uzinele „Steagul roșu", 
vizitarea Fabricii de produse za
haroase „Dezrobirea" etc. Aces
te propuneri fiind încurajate, au 
avut Ca rezultat nu numai orga
nizarea unor acțiuni reușite, ci 
și stimularea acestor elevi la în
vățătură. în sfîrșit, despre im
portanța încurajării inițiativei ne 
vorbește o altă tovarășă instruc
toare, Cîrceag Maria, care lu
crează pentru prima oară în a- 
cest an la Școala de 8 ani nr. 5. 
Tovarășa ne-a mărturisit că a 
fost greu să stimuleze unii pio
nieri din activ care credeau că 
atribuția lor este doar de a ur
mări actele de indisciplină din 
școală. Activitatea pionierească 
din această unitate îmbătrînise 
înainte de vreme. Pionierii aș
teptau „sarcini**  de la instruc
tori, pe care ei urmau doar să le 

îndeplinească „conștiincios0. Aici 
a fost nevoie de o muncă indivi
duală, în primul rînd, cu pionie
rii din activ. Și apoi cu toți cei
lalți pionieri care „n-au știut**,  
că „și ei" pot contribui la îmbo
gățirea activității lor. Nu după 
mult timp au început să apară 
propuneri numeroase, care de 
care mai interesante. Cei mici 
și-au dorit plimbări în cartierul 
școlii, în care au apărut o mul
țime de blocuri noi; cei mai 
mari și-au dorit să viziteze în 
primul rînd noua gară a orașu
lui. Ei au propus să se viziteze 
și Fabrica „Rulmentul", pentru 
că unii ar dori să muncească 
aici după terminarea școlii. Au 
propus să viziteze Uzinele „Stea
gul roșu” pentru a vedea cum 
se lucrează acolo ; au dat su
gestia să se viziteze gospodăria 
colectivă milionară din Hălchiu, 
fiindcă președintele gospodăriei 

— tatăl unui elev — îi va con
duce chiar el și le va vorbi des
pre gospodărie. Aceiași pionieri, 
care se mulțumeau să îndepli
nească pînă nu de mult doar 
sarcinile primite, au propus să 
fie invitată într-o adunare de 
grupă mama unui pionier, mun
citoare fruntașă la Uzinele „Re 
publica", pentru a le vorbi des
pre necesitatea disciplinei în 
muncă, deoarece în clasa lor sînt 
mulți pionieri indisciplinați.

Iată*  pe scurt, cîteva spicuiri 
din activitatea unor instructori 
care au înțeles că inițiativele, 
preocupările atât de variate ale 
pionierilor, îmbogășesc conținu
tul vieții unității sau detașa’ 
meniului de pionieri.Pagină realizată de prof.

MARGHIT DASCĂL^ și ATJREL GEORGESCU
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de 
diplomatice între 

R.P.Romînă și CambodgiaGuvernul Republicii Populare Romine și guvernul regal al Cambodgiei, în dorința dezvoltării și întăririi relațiilor de prietenie între cele două țări, au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă între Republica Populară Romînă și Regatul Cambodgia și să facă schimb de reprezentanți diplomatici.----- c-----
Informațieîn legătură cu plecarea sa definitivă din R. P. Romînă, ambasadorul R. D. Germane, Wilhelm Bick a fost primit în audiență de prim-vicepre- ședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne, Gheorghe Apostol, precum -și de vicepreședinții Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici 

și Gheorghe Gaston Marin.
Foto : AGERPRES

Florica Vasilescu este una din cele mai bune îngrijitoare de viței de la gospodăria agricolă de stat Po- 
pești-Leordeni (oraș București). Ea îngrijește de 28 de tăurași pentru reproducție. Fiecare dintre a- 
ceștia trebuia să înregistreze în 1962 o creștere zilnică în greutate de 0,800 kg. Munca plină de răs
pundere depusă de tînărș Florica Vasilescu, folosirea unor metode zootehnice avansate au făcut posi
bilă obținerea unor rezultate deosebitei în fiecare zi, fiecare tăuraș a crescut în greutate cu 1,013 kg.

Foto : AGERPRES

sindicatului, sub organizației de luat următoarele

Ce învățăm din conferințe
(Urmare din pag. I)mentare legate de tema conferinței. Am văzut filme despre creșterea păsărilor, despre incubatoare, despre culturile intercalate, despre pregătirea solului și însămînțare. Pe urmă am văzut un număr de diafilme privind lucrările de iarnă în livadă, combaterea bolilor la animale, însilozatul porumbului.Ne-a răspuns la anchetă și tovarășul Gh. Cristescu.— Părerea mea — a spus el >— este că n-ar fi rău ca cel care ne ține conferința să ne arate practic unele lucruri. A- dică să aibă unele materiale cu care să ilustreze cele spuse, așa cum se procedează la cercurile de învățămînt agrotehnic. Se pot lua de la gospodărie mostre de plante, colecții de semințe, de îngrășăminte, tot materialul pe care-I folosesc lectorii de Ia învățămîntul agrozootehnic.Propunerea tovarășului Gh. Cristescu e binevenită și nu e greu de realizat. Tot pe el l-am rugat să ne vorbească despre felul cum participă tinerii Ia acest ciclu de conferințe.— Participă toți; despre problema participării noastre, a tinerilor, la ciclul de conferințe de la căminul cultural s-a vorbit și cu prilejul unor adunări generale ale organizației U.T.M. Vreau să spun că vin la aceste conferințe nu numai aceia care nu-s încadrați la învățămîntul agrozootehnic, dar chiar și unii dintre cursanți...

0 interesantă monografie muzicalăPentru oricare iubitor al muzicii, un disc cu o imprimare a lui Ghilels, sosit de la Moscova, New York, Paris, Varșovia, reprezintă o adevărată incîntare. Prin profunzimea interpretărilor sale, prin uriașul său repertoriu, prin forța cu care tălmăcește marile comori ale întregii istorii a muzicii, Emil Ghilels ocupă un loc de frunte în rândurile „titanilor claviaturii".Educat la celebra școală pianistică sovietică, temeinic ancorat în arta contemporană, scrutător al marilor idei sădite de compozitori în lucrările dăruite pianului, Emil Ghilels a cîștigat, de peste două decenii, sufragiile milioanelor de iubitori care l-au ascultat pe toate meridianele globului.Depănînd de-a lungul a 180 de pagini principalele momente ale vieții pianistului, oprin-

de 
de

în întreaga țară

Continuă pregătirile în vederea alegerilor

de deputați în sfaturile populare
în întreaga țară continuă pregătirile în vederea alegerilor 

deputați în sfaturile 
subordonare raionalăîn regiunea Dobrogea s-a terminat delimitarea tuturor circumscripțiilor electorale în care vor avea loc alegerile. Sfaturile populare au afișat publicații prin care cetățenii iau cunoștință de circumscripțiile electorale din care fac parte.în toate comunele și orașele raionale a început înscrierea în listele de alegători. în orașul Măcin, peste 70 la sută din

Noi G.A.S. conectate la sistemul 
energetic naționalîntr-o serie de gospodării a- gricole de stat, printre care G.A.S. Dragalina, regiunea București. „Donca Simo“, regiunea Dobrogea, Bălintești, regiunea Galați și altele au început pregătirile în vederea conectării fermelor zootehnice la sistemul energetic național.Numai în anul trecut au fost conectate la sistemul energetic național, 133 de G.A.S., din care multe situate la distanțe mari de orașe și centre muncitorești. Aprovizionarea de la

Rezultatele concursului „Vasile Âlecsandri“La concursul „Vasile Alecsandri”, încheiat recent, au fost prezentate 370 de piese, cele mai bune dintre ele fiind distinse cu premii și mențiuni. A fosț acordat premiul II piesei întrt-un act „Un cîntec din fluier" de Paul Everac. Premiul III a fost atribuit pieselor : „Dansul fetelor" — de Mihail Davidoglu, „Unu și cu unu fac, totuși, doi...” — de Victor Bîrlădeanu, „într-o singură seară" — de Iosif Bîta, iar piesele „Lanțul manevrelor” — de Ștefan Haralamb, „Academicianul” de Vintilă Ornaru, „Ploaia” — de Valentin Munteanu au primit mențiuni.De asemenea, a fost acordat premiul I pieselor de teatru de păpuși într-un act: „Haideți la teatrul de păpuși" și „întîmplări cu păpuși” — de Alecu Popovici, și premiul III — pieselor „Reportaj cu păpuși și cu țepi” de Viorica Huber, „Veselie în colectivă” de Mi- 
du-se în mod special asupra trăsăturilor caracteristice ale metodei sale interpretative, concepției sale artistice, pre- zentînd fragmente esențiale din imensa cantitate de articole și studii închinate remarcabilului pianist sovietic, S. Hențova reușește să ne dea o amplă imagine asupra valorii artei lui Ghilels, atît de plină de învățăminte pentru oricare tînăr muzician.Traducînd lucrarea lui Hen- țova, elogios prefațată de Șos- tacovici, Editura muzicală pune la dispoziția iubitorilor muzicii — din păcate cu o copertă banală, lipsită de o elementară, eleganță tipografică — o interesantă monografie muzicală, o carte pe deplin utilă tinerilor muzicieni, maselor largi de iubitori ai artei sunetelor.

I. SAVA

populare comunale și ale orașelor 
care vor avea Ioc la 3 martie.cetățenii cu drept de vot s-au și înscris în liste.în prezent se stabilesc secțiile de votare. în raioanele Tulcea, Măcin, Medgidia și Istria s-a terminat stabilirea tuturor celor 168 de secții.

★Din cele 444 de birouri FDP comunale și 6 orășenești de subordonare raională constituite în regiunea Oltenia

■Wiis

rețeaua de înaltă tensiune de me- dinunor lucrări
a permis folosirea energiei electrice în diverse sectoare producție și, îndeosebi, la canizarea zootehnie.în acest nectate la național încă peste 100 de sectoare ale gospodăriilor agricole de stat, ceea ce va permite să se extindă și mai mult mecanizarea lucrărilor.(Agerpres)

(Agerpres)

an vor mai fi sistemul energetic

hai Georgescu, mențiuni piesele Haralambinei"Silvestru și „O aventură la palat” de Mihai Todea.
Au primit „Suferințele de Valentin

co-

reasca, echipa feminină Rapid 
București va juca în compania 
formației Lokomotiv Zagreb.

gheață
doildea meci 
care-l între-

Hochei pe
• în cel de-al 

al turneului pe 
prinde in țara noastră, echipa
de hochei pe gheață Vorwarts 
(R.D. Germană) a întâlnit a- 
seară pe patinoarul artificial 
echipa selecționată a orașului 
București. Hocheiștii romîni 
au repurtat victoria cu scorul 
de 4-0 (2-0; 0-0; 2-0) prin 
punctele marcate de Pană (2), 
Andrei și Szabo II.

Vineri de la ora 18,30, 
Capitală, Vorwarts joacă 
lecționata de tineret 
Romine.

tot în 
cu se.

R.P.a
Fotbal

(tineret) 
încheiat 
întâlnind

• Echipa de fotbal 
a R.P. Romine și-a 
turneul în Sudan, 
marți, în nocturnă, echipa Me- 
rich, campioana țării. Jocul, 
care a fost urmărit de peste 
35 000 de spectatori, s-a înche
iat cu un rezultat de egalita
te : 0-0.

Tinerii fotbaliști romîni 
plecat în Grecia, urmînd 
susțină astăzi la Atena 
meci cu echipa Apolon.

au 
să un

parte 3 220 de colectiviști, mecanizatori, activiști de partid și de stat, intelectuali. în același timp s-au constituit și comisiile electorale comunale și orășenești și s-au delimitat și numerotat secțiile de votare în toate secțiile raioanele.(Agerpres)
centrale telefonice
„Electromagnetica"

Pe urmelematerialelor publicate
Calificarea în ritm 

cu cerințele producției"

„Baza materială a culturii 
mai bine folosită"

mereu inedit,
seară11 : limbă / distrug, cînd se meu să

„Florilor de urmărească

S-a trecut la reorganizarea tuturor cursurilor de ridicarea calificării profesionale. La încadrarea tinerilor în a- ceste cursuri cît și la întocmirea programelor s-a ținut seama de profesiile și gradul de pregătire tehnică al cursanți- lor, precum și de problemele ridicate de procesul de producție, în fiecare secție în parte.Periodic, organizațiile U.T.M. analizează modul cum frecventează tinerii cursurile de ridicarea calificării, cum studiază lecțiile predate, cum a- plică în producție noile cu. noștințe tehnice acumulate.Pentru aprofundarea temeinică a lecțiilor teoretice predate, un mare număr de tineri ingineri și tehnicieni, mobilizați de organizațiile U.T.M., țin consultații tehnice, prezintă referate pe marginea noilor cărți tehnice apărute.Toate acestea au dus la îmbunătățirea procesului de ridicare a calificării tinerilor muncitori din uzina noastră.

colaborare strînsă între comi
tetele sindicatelor și organiza
țiile U.T.M., fiecare acționînd 
independent.

Consiliul local al sindicate
lor a luat unele măsuri care 
să ducă la îmbunătățirea acti
vității cultural-educative de 
masă. Au fost instruiți respon
sabilii culturali, bibliotecarii 
și instructorii formațiilor ar. 
tistice despre modul cum va 
trebui să muncească în viitor.

în colaborare cu comitetul 
de cultură și artă orășenesc 
au fost repartizați lectori pe 
întreprinderi și instituții pen
tru a ține diferite expuneri. 
In ultima perioadă, în colabo
rare cu comitetul orășenesc 
U.T.M., s-au organizat cîteva 
acțiuni comune interesante, 
instructive, la care au fost a- 
trași un număr mare de mun
citori, ingineri și tehnicieni, 
tineri și vîrstnici.

De asemenea, pentru pe
rioada de iarnă, programele 
cluburilor au fost judicios în
tocmite. Măsurile luate vor 
face ca baza materială a cul
turii existentă în orașul Ba
cău să fie cît mai bine folo-

• Faza pe asociație a Sparta- chiadei de iarnă a tineretului este în plină desfășurare în cuprinsul regiunii Iași.La această populară competiție sportivă de masă sînt antrenați peste 30 000 de sportivi din regiune — cu mai mult de 4 000 decît la Spartachiada de anul trecut. La Fabrica „Țesătura", la Fabrica de antibiotice din Iași, la școala agricolă din comuna Miroslava, 75 la sută din salariați sau elevi iau parte la competițiile spar- tachiadei.în cadrul spartachiadei, sportivii din cele 240 de asociații ieșene se întrec în prezent la 4 discipline: tenis de masă, șah, trîntă și schi.în fiecare duminică, pe dealurile Șorogari și Bîmova din împrejurimile lașului, precum și în raioanele Pașcani, Hîrlău și Huși se organizează concursuri de schi și săniuțe.
Handbal

de• în cadrul sferturilor 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal, sîmbătă 
de la ora 19,15, în sala Fio* *

în secția
Uzinelor
Capitală se face verificarea 
melor centrale telefonice automate 

care vor fi livrate în acest an.

Articolul cu acest titlu, publicat în ziarul „Scînteia tineretului" nr. 4170, după ce făcea bilanțul realizărilor obținute de comitetul U.T.M. al Uzinei mecanice din Turnu Severin în ceea ce privește mobilizarea tinerilor muncitori la învățămîntul profesional, semnala și unele deficiențe în organizarea cursurilor de ridicarea calificării; la unele cursuri nu s-a ținut seama de gradul de pregătire tehnică al fiecărui tînăr ; iar altele, cum ar fi cele pentru electricieni și strungari, s-au dizolvat înainte de ținerea tuturor temelor prevăzute în programe etc.în urma apariției acestui articol, comitetul U.T.M. al Uzinei mecanice din orașul Tr. Severin a trimis redacției următorul răspuns :Criticile făcute de ziar sînt întemeiate. Pentru remedierea situației semnalate, conducerea uzinei, comitetul U.T.M. și comitetul conducerea partid, au măsuri:

în ziarul „Sdnteia tineretu
lui" nr. 4170 s-a publicat arti
colul cu titlul de mai sus care 
critica faptul că în orașul Ba. 
cău, deși sînt condiții materia
le pentru desfășurarea unei 
bogate activități cultural-ar. 
tistice, acest lucru nu se face.

Consiliul local al sindicate* 
lor din Bacău a trimis redac
ției următorul răspuns:

Raidul întreprins prin dife
rite cluburi il considerăm deo
sebit de util, întrucât el a scos 
la iveală unele aspecte nega
tive din activitatea unor comi
tete ale sindicatelor precum și 
a unor organizații U.T.M. pe 
linia activității cultural-edu

cative de masă. Este justă cri
tica făcută că în orașul nos
tru, baza materială a culturii 
nu era judicios folosită.

Comitetele sindicatelor din 
diferite întreprinderi cît și or
ganizațiile U.T.M., nu organi
zau întotdeauna acțiuni cultu
ral-educative interesante, cu 
un bogat conținut, la care să 
fi fost atras un număr mare 
de oameni.

Aceasta se datora, în primul 
rînd. faptului că nu exista o

• După cum s-a anunțat, la 
27 februarie și 6 martie echi
pa de fotbal Ferencvaroș Bu
dapesta va întâlni în sferturile 
de finală ale „Cupei orașelor 
târguri’’ echipa Petrolul Plo
iești. înainte de a juca la 27 
februarie cu Petrolul la Buda
pesta echipa maghiară va sus
ține două meciuri de verifi
care pe teren propriu în com
pania echipelor austriece Salz- 
burg și Rapid.

• în ultimul meci al tur
neului pe care l-a întreprins 
în R.A.U., echipa iugoslavi de 
fotbal Partizan Belgrad a ju
cat la Cairo cu reprezentativa 
țării. Fotbaliștii iugoslavi au 
terminat învingători cu scorul 
de 2-1 (2-1) prin punctele
marcate de Hasanagici.

• Federația unională de fot
bal a alcătuit lista celor mai 
buni jucători sovietici pe anul 
1962. Printre cei mai buni ju
cători pe posturi figurează Lev 
Iașin (portar), Eduard Dubin- 
ski (fundaș) Igor Netto, Stani
slav Zavidonov (mijlocași). 
Slava Metreveli, Valentin Iva
nov, Victor Ponedelnik, Mihai 
Meshi (înaintași) și alții,

cu desti'

panția primului volum din suita de „Scrieri" ale lui Tudor Arghezi se numără, fără îndoială, printre cele mai importante evenimente editoriale din ultimii ani. Se deschide, astfel, seria de tipărituri care vor include între coperți opera completă a celui mai de seamă poet romîn contemporan și a unuia din cei mai originali creatori de frumos din literatura universală. Tipărit în condiții grafice excelente, volumul însumează, într-o distribuție nouă și cu unele texte revăzute, ciclurile de versuri care l-au impus pe Arghezi de la început ca un mare și inimitabil meșter al graiului de metafore și inepuizabile frumuseți. Cititorul are prilejul să poposească din nou în „universul de miracole11 al „Cuvintelor potrivite11 (în sumarul cărora au fost integrate de astă dată și o parte din poemele înserate în „Versuri de seară11) și ăl mucigai11 și să emoționat diversitatea tematică și noutatea stilistică a versului arghezian capacitatea lui neobișnuită de a comunica în asociații tulburătoare o gamă sentimentală cu profunde rezonanțe. Sînt materializate aici, în prima lor etapă, revolta socială înscrisă programatic în „Rugă de seară11, dramatica încleștare a poetului nul, zbaterea lui tragică, între tăgăduirea mîndră a presupusei forțe divine diriguitoare și abdicarea neputincioasă în fața ei, relatată în „Psalmi”, lauda muncii și a omului simplu, elogiul dragostei întemeiate pe inocență, cîntarea peisajului domestic, simpatia pentru insul ultragiat și convingerea că poezia e risipită peste tot și că artistul e un demiurg care, prin îndrăznelile lui creatoare, concurează „firea11, a- sem.enea pietrarului din poemul „Aleluia !“.Un astfel de demiurg ne a- pare Arghezi însuși în activitatea sa poetică. Noțiunii îi sînt străine și revelația că și actul creării din Demiurgul arghezian Meșter Manole care-și mă originea nu de la semnificația platoniciană a cuvîntu- lui, ci de la sensurile lui primare, etimologice (demos = popor ; ergon = lucrare) care indică ipostaza de lucrător făurar. Artistul devine, astfel, în gîndirea și mai ales în practica argheziană, în primul rînd, meșter (termenul revine des în textele marelui nostru scriitor), iar creația nu e o „joacă11 a fanteziei nestrunite și sălbatice, ci efectul material al unui efort conștient, continuu și susținut, comparativ metaforic cu al generațiilor succesive pomenite în „Testament11 : „Ca să schimbăm a- cum, întîia oară. '/ Sapa-n condei și brazda-n călimară, / Bă- trînii-au adunat, printre plăvani, / Sudoarea muncii sutelor de ani." Printr-un atare efort tantalic, de selecție și șlefuire, s-a ajuns și la „cuvintele potrivite11 de care vorbește poetul în același „Testament11. Meșterul le-a frămîntat „mii de săptămîni", descoperindu- le în cele din urmă reflexe, străluciri și înțelesuri noi. E- fortul e de transfigurare, iar gestul de prestidigitator (într-un articol publicat în 1904 în revista „Linia dreaptă11 Arghezi îl definea pe poet drept „un prestidigitator11 al unor elemente volatile11): graiul strămoșesc „cu-ndemnuri pentru vite" a fost prefăcut de scriitor în „visuri și icoane11, realizînd în literatura noastră o stilistică personală uimitoare, prin transfer de sensuri și senzații, prin asociații ce surprind mereu, lu-

misti- nimic. e un recla-

• Miercuri 16 ianuarie, tot 
în sala Floreasca, echipa mas
culină de handbal Dinamo va 
juca cu Rukomet Zagreb în 
sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni’’. Jocul 
începe la ora 19,30.

Baschet• Aseară, în Palatul Sporturilor din Budapesta s-a desfășurat întîlnirea masculină de baschet dintre echipele Honved Budapesta și Steaua București, contînd pentru „Cupa campionilor europeni”. Gazdele au terminat învingătoare cu scorul de 74-73 (41- 32). Returul se va disputa la 20 ianuarie la București.
Box

• Boxerii polonezi și-au în
ceput pregătirile în vederea 
întâlnirilor pe care le vor sus
ține la Varșovia și București 
cu reprezentativa R.P. Romîne 
în preliminariile „Cupei Euro- 
pei’’ pe echipe. Federația po
loneză a alcătuit un lot de 20 
de boxeri, 

minind ideea din unghiuri neîncetat inedite. Meșterul arghezian e. în privința aceasta, un autentic alchimist al limbii. O spune, de altfel, singur atunci cînd tot în „Testament" subliniază : „Făcui din zdrențe muguri și coroane. / Veninul strîns l-am preschimbat în miere, / Lăsînd întreagă dulcea lui putere. / Am luat ocara, și toreînd ușure / Am pus-o cînd să-mbie, cînd să-n- jure / Am luat cenușa morți- lor din vatră / Și am făcut-o Dumnezeu de piatră / ...Din bube, mucigaiuri și noroi / Is- cat-am frumuseți și prețuri noi11. / Desfăcută de el însuși, ideea va fi reluată mai tîrziu în „Didactică11, la modul recomandării : ambiția estetică a fiecărui artist trebuie să fie de a face „aur dintr-un ban de plumb / Și un luceafăr dintr-un bumb".în „Testament", versurile citate aveau un caracter de mărturisire programatică. Arghezi le-a rămas credincios toată viața. Cititorul îi poate verifica împlinirile în oricare dintre poemele incluse în a- cest volum și va avea prilejul s-o facă și cu cele următoare, chiar dacă formula stilistică 
ff» ARGHEZI

in versuriva fi cu flecare ciclu alta. Geniul verbal arghezian, unic în poezia noastră posteminesciană, se relevă ca atare atît în versurile de incantație lirică, sau de răscolitor dramatism din „Cuvinte potrivite", cît și în acelea menite să evoce în limbajul frust al periferiei, flora umană a declasaților, fu- rilor, tîlharilor și făpturilor rudimentare sufletește din „Flori de mucigai". Pe aceeași strună, acordată în cele mai diverse tonalități, poetul dă viață unor melodii unice, păs- trîndu-și însă fără încetare un timbru care e numai al lui. Performanța nu are egal în lirica noastră contemporană, și e firesc ca ea să fi pus în încurcătură pe critici încă de la apariția primelor plachete argheziene. Rămînînd structural el însuși, artistul își descoperea cu fiecare volum fațete noi, întregind succesiv imaginea fundamentală schițată în „Testament11. Evident, a- ceastă forță proteică neobișnuită era și rezultatul unei capacități de expresie corespunzătoare. Dar nu e mai puțin adevărat că ea era condiționată și de o multilaterală cunoaștere a realității subiective și obiective, ca și de conștiința că scriitorul este și trebuie să rămînă practic un sol și un produs al societății și mediului înconjurător, că, în ultimă analiză, acestea sînt izvorul nesecat al inspirației sale. în „Rugă de vecernie" Arghezi simțea cum se „deșteaptă11 într-însul „o-ntreagă omenire" pe care e dator „s-o caute și s-o cînte", iar în poemul „Mă uit", cules inițial în ciclul „Versurilor de seară”, mărturisea uzînd de paradox:

în secția montaj a Urinelor „Hidromecanica" din Brașov.
— lată, așa e bine I
Atent și preocupat, Gheorghe Sika a înțeles repede explicațiile 

tovarășului său de muncă Lupu Xenofon,

CINEMATOGRAFE
Vizita tovarășilor Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer în India și Bir- 
mania — Vizita solilor po- 

23 August. Alibiul nu ajunge: Central. Program special pen
tru copii — dimineața: 13Septembrie, Marile familii — 

porului romîn în Indonezia — după-amiază: 13 Septembrie, rulează la cinematografele: ’Alex. Popov, Timpuri Noi. 
Povestea anilor înflăcărați — film pentru ecran panoramic: Patria. Vaporul lui Emil: Republica, București. Soțul so
ției sale: 1 Mai, GheorgheDoja, G. Coșbuc. Dă-i înainte 
fără grijă — rulează la cinematografele : Magheru, I. C. Frimu, Miorița, Libertății. 
Căzută din lună — cinemascop : V. Alecsandri, Flacăra, Floreasca, Elena Pavel. Omul 
de lingă tine: înfrățirea între 
popoare. Volga. Tinerii — cinemascop : Victoria, Arta. Mi
rajul! Lumina, Alex. Sahia,

„Cîte puțin sînt dator / Fără să-mi fi dat nimic, tuturor — Și lemnului uscat, și bălții stătute, / Și florilor, și pietrelor, și vitelor bătute, / Și oamenilor din răstignire11. Din atari elemente și din altele neindicate aici a crescut în fond universul arghezian din „Cuvinte potrivite", așa cum un accident biografic, — întemnițarea poetului la Văcărești după primul război mondial — a făcut să se nască mai tîrziu seria de portrete din „Poarta neagră" și ciclul bau- delairian al „Florilor de mucigai". Iscată de viață și ex- ■ presie transfigurată a ei, arta trebuie să se reîntoarcă într-un ciclu natural firesc, la aceia care au generat-o și condiționat-o — oamenii — spre a-și exercita funcția socială educativă, intrinsecă. Pe o atare coordonată, artistul însuși nu mai e doar un meșter de frumos, ci și un agitator, așa cum Arghezi însuși se vedea în poezia de aprinse elanuri tinerești a „Rugii de „Să-mi fie verbul De flăcări vaste f ce / Treeînd ca șerpii plimbă; / Cuvîntul fie plug. / Tu fața solului o schimbă, / Lăsînd în urma lui belșug. / O ! dă-mi puterea să scufund, / O lume vagă lîncezîndă / Și să țîșnea- scă, — apoi din fund / O alta limpede și blîn-• dă".Universul arghezian e, neîndoielnic, complex și adesea contradictoriu, ca și atitudinea manifestată de poet fața de fenomenul social propriu-zis sau față de marile probleme ale existenței umane. Frămin- tările și căutările sale, setea de adevăr și certitudini, încovoierile cîteodată decepționi- ste, ca și răzvrătirile titaniene tălmăcesc în fapt zbaterile e- roice ale artistului neconfor- mist într-o lume strîmb alcătuită și funciar ostilă nu numai talentului, ci și omului ca atare. în asemenea condiții vitrege, cînd clasele posedante trîndăveau parazitar, iar ideologii burgheziei și moșierlmiî teoretizau savant pe marginea poeziei pure sau ridicau la rang de dogmă inspirația ca act metafizic, Arghezi a adus elogiul său nețărmurit muncii; artistului-lucrător, rivalului temerar al „firii11, meșterului de frumos, omului simplu, dăruindu-i cititorului opere în care acesta se regăsea multiplicat în infinite ipostaze. Astfel de opere sînt și cele înserate în volumul ce deschide seria de „Scrieri" ale lui Tudor Arghezi. Parcurgîn- du-le, iubitorul de poezie va fi tentat să le comenteze, așa cum sîntem tentați și noi, cu versurile-omagiu închinate de autorul „Cuvintelor potrivite" cărții: „Carte frumoasă cinste cui te-a scris. / încet gîndită, gingaș cumpănită; / Ești ca o floare, anume înflorită / Mîi- nilor mele, care te-au deschis. / Ești ca vioara, singură, ce cîntă / Iubirea toată pe un fir de păr, / Și paginile tale, adevăr, / S-au tipărit cu litera cea sfîntă" („Ex libris").
AUREL MARTIN

Telegrame — dimineața: Alex. Popov. Președintele centru înaintaș : 8 Martie, Donca Si- mo. Magistratul: Grivița, Moșilor. Ultima bătălie : 8 Mai,Constantin David. Pedro plea
că în Sierra : Aurel Vlaicu. 
Povestiri vesele : Unirea, G. Bacovia. Tin tin și misterul 
„lînei de aur" — rulează la cinematograful: T. Vladimî- rescu. Cînd comedia era rege 
— Vîrsta de aur a comediei: Munca. Pirații aerului — cinemascop : Popular. Miracolul 
lupilor — cinemascop : rulează la cinematograful Mihail Emi- nescu.



DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE

Inginerul Konstantin Bri ling și tehnicianul Aleksandr Niko
laev, de la Institutul de informații științifice din Moscova, lucrînd 

la o mașină electronică.

fi- 
al 
la 

co-

comerțului exterior

Evenimentele din Katanga

CAIRO 9 (Agerpres). 
La invitația niinistrului 
nanțelor și planificării 
Republicii Arabe Unite, 
Cairo a sosit ministrul
inertului exterior al R. P. 
Romîne, Gogu Radulescu.

Pe aeroport, Ia sosire, au 
venit în întâmpinare dr. 
Abdel Moneim EI-Kaissuni, 
ministrul finanțelor și pla
nificării, și alte persoane 
oficiale, precum și membri 
ai Ambasadei R. P. Romi
ne. Erau prezenți repre
zentanți ai presei și televi
ziunii.

Patrioții sudvietnamezi provoacă
noi înfringeri trupelor diemiste

SAIGON 9 (Agerpres). — 
Agenția United Press Interna
tional relatează că în ultimele 
zile trupele diemiste au suferit 
a treia gravă înfrîngere în mai 
puțin de o săptămână. Unită
țile de partizani au lansat un 
puternic atac împotriva unui 
așa-zis „lagăr strategic”, situat 
in regiunea muntoasă, la 140 
de mile nord de Saigon. Agen
ția subliniază din surse mili
tare bine informate din Saigon, 
că o companie de soldați die- 
miști care se afla acolo „a 
fost practic lichidată în luptă”. 
26 de soldați diemiști au fost 
uciși, 27 răniți și alți 20 au fost 
dați „dispăruți", probabil, ara
tă agenția, luați prizonieri de 
către partizani. Printre cei dis
păruți se află și comandantul 
companiei. Partizanii au cap
turat o mare cantitate de ar
mament.

,,A fost o acțiune militară de calitate mizerabilă”, transmite la rîndul său corespondentul din Saigon al agenției U.P.I.Corespondenții americani consideră pierderile suferite de unitățile diemiste „printre cele mai ridicate de la începerea războiului împotriva Vietkongului" (denumire dată în Occident forțelor patriotice din Vietnamul de sud — n.r.).

Și unitățile de sprijin americane au suferit pierderile „cele mai importante înregistrate într-o singură bătălie în Vietnamul de sud“. Din cele 14 elicoptere americane care au participat la operația de lingă satul Ap Bac, 11 au fost lovite de focul unităților patriotice, cinci dintre ele fiind doborîte. A fost înregistrat un număr de morți și răniți.

LEOPOLDVILLE 9 (Ager
pres). — Serviciul de presă a.l 
O.N.U. a dat publicității textul 
unei scrisori adresate la 5 ia
nuarie de opt șefi de triburi 
din Katanga de sud primului 
ministru congolez Cyrille Ado- 
ula, în care se cere dislocarea 
fără întîrziere a unor unități 
ale armatei congoleze în prin
cipalele Centre din Katanga. In 
scrisoare se cere, de asemenea, 
crearea unui nou guvern în 
Katanga și urmărirea, aresta
rea Și judecarea lui Chombe 
și a acoliților săi „pentru ca 
condamnarea lor să servească 
drept exemplu întregii popu
lații katangheze". „Sîntem 
martorii oculari ai masacrelor 
organizate de soldații lui 
Chombe împotriva populației 
civile nevinovate și a distruge
rilor provocate instalațiilor in
dustriale din Katanga de că
tre personalul belgian al socie
tății „Union Miniere” ajutat de 
mercenarii din slujba trădăto
rului Chombe", se spune în 
scrisoare.

Scrisoarea este semnată de 
șeful tribului Lunda, Mwata- 
yamvo, șeful tribului Bayeke, 
Mwanda Munongo, șeful tribu
lui Dembo, Musokantanda, șe
ful tribului Tshokwes, Mwats- 
hisenge, șeful tribului Baluba, 
Kasongo-Niembo și alții.

★LEOPOLDVILLE 9 (Agerpres). — Agențiile de presă a- nunță că Chombe s-a reîntors la Elisabethville. încă în seara zilei de 8 ianuarie a făcut o declarație în care a afirmat că „este dispus să accepte planul O.N.U. cu privire la Congo și că s-a reîntors în Elisabethville cu scopul de a restabili

Tineri din Diisseldorf demonstrînd împotriva ofensivei antidemocratice a autorităților de la Bonn. Ei 
au alcătuit un cortegiu funebru, simbolizînd înmormîntarea drepturilor și libertăților democratice ale 

populației vestgermane de către regimul lui Adenauer.

cit mai repede pacea și liniștea în Katanga".Pentru a demonstra însă cit de sincere sînt aceste declarații, trebuie amintite știrile potrivit cărora în același timp detașamentele jandarmeriei katangheze continuă actele de diversiune. Ele au ocupat barajul de la Mwadingusha, situat la 300 km de Elisabethvil- le, ale cărui instalații hidroelectrice furnizează energie E- lisabethville-ului și au pus bombe explosive sub baraj.Agenția France Presse anunță că în după-amiaza zilei de 9 ianuarie Chombe a făcut o nouă declarație în cadrul unei conferințe de presă, în care a făcut cunoscut că își va aduce la Elisa'oethville miniștrii din guvernul său. După agenția -Reuter, el ar mai fi declarat în cadrul conferinței de presă că detașamentele sale „vor continua tactica pămîn- tului pîrjolit în cazul în care forțele O.N.U. vor ataca totuși localitatea Kolwezi”.Agențiile de presă lasă să se înțeleagă Chombe la Elisabethville este un rezultat al demersurilor și mai ales al garanțiilor date de consulii belgian și englez care în prezent . îi „asigură" securitatea la Elisabethville. Tot ei sînt aceia care fac demersuri pentru a duce reprezentanți ai O.N.U. la Elisabethville în vederea unor tratative cu Chombe.Acest lucru este confirmat și de declarația guvernului britanic, in care se arată că primește cu satisfacție reîntoarcerea lui Chombe la Elisabethville.

că sosirea lui

Presa greacă sprijină ideea
unui acord interbalcanic

Țăranii mexicani continuă
ocuparea păininturilor moșierești

Dekapendeu: un episod al luptei
tineretului studios din Grecia

I
n cursul lunii de
cembrie a anului 
trecut, populația, 
din Atena și Pireu 
a fost martora a 
nunieroase mitin
guri și demonstra-

studenților și ale 
școlilor secundare,

★NEW YORK 9 (Agerpres). — „Bătălia de la Ap Bac (localitate situată la 30 km sud de Saigon — n.r.), în care forțele atacatoare sud-vietnameze au fost crunt înfrînte de către partizanii comuniști, a produs consternare în cercurile oficiale americane din Saigon", scrie corespondentul ziarului „New York Times", David Halberstam, intr-un articol a- părut pe prima pagină a ziarului.

CIUDAD DE MEXICO 9 (A- gerpres). — Agenția France Presse transmite că țăranii mexicani continuă acțiunea de ocupare a marilor- proprietăți funciare, situate în apropierea frontierei Mexicului cu Statele Unite, care stau nelucrate. La 8 ianuarie, relevă agenția, grupuri de țărani veniți în camioane au ocupat fermele „El Porvenir” și „Santa Ana”, din districtul Madera. Rosario Prieto, unul din conducătorii țăranilor lipsiți de pămînt, a declarat că se intenționează ocuparea fermelor care nu sînt

exploatate, aparținînd guvernatorului Praxedis Giner și secretarului de stat la Ministerul de Finanțe. Eurique Gomez.Potrivit agenției citate, unități militare au părăsit, în cursul zilei de marți, orașul Ciudad Juarez, îndreptîndu-se spre regiunile ocupate de țărani.

ATENA 9 (Agerpres). — 
Ideea unui acord care să pre
vadă trasformarea Balcanilor 
într-o zonă a păcii, liberă de 
arme racheto-nucleare și a- 
portul popoarelor balcanice la 
cauza păcii și dezarmării ge
nerale continuă să preocupe 
opinia publică din Grecia. Ți- 
nind seama de această stare 
de spirit, ziarul burghez „Ka- 
thimerini” cere ca guvernul 
grec să nu respingă propune
rile țărilor socialiste privind 
tratativele în problemele bal
canice, deoarece discutarea lor 
ar putea fi folositoare.

Ziarul „Estia” critică la 9

propunerea 
balcanice, 

sub

ianuarie guvernul grec pen
tru că respinge 
creării unei zone 
liberă de arma rachetă, 
pretextul că această problemă
poate fi rezolvată numai de 
marile puteri, nu de țările bal
canice. Problema creării unei 
zone balcanice liberă de arma 
rachetă, subliniază „Estia” 
privește în primul rînd țările 
balcanice. Ziarul condamnă 
guvernul pentru că se men
ține cu îndărătnicie pe pozi
țiile vechi, în timp ce evoluția 
evenimentelor internaționale 
reclamă reexaminarea acestor 
poziții.

și elevi. Totodată, studenții au 
organizat un referendum popu
lar, reușind să strîngă pe străzi, 
în cartiere și întreprinderi — 
numai la Atena și Pireu peste 
350 000 de semnături. Potrivit 
unui sondaj, circa 80 la sută 
din populația Atenei este în 
favoarea satisfacerii acestei 
revendicări a tineretului.

Autoritățile au răspuns la a- 
ceste revendicări promițînd 
majorarea la 10 la sută pentru 
anul următor a alocației buge
tare destinate învățămîntului. 
A fost însă refuzată categoric 
satisfacerea revendicării de 15

drelor didactice, reducerea ta
xelor școlare și a costului ma
nualelor. Toate' acestea — a- 
firmă ei — ar putea fi soluțio
nate prin majorarea la 15 Ia 
sută a bugetului pentru învă
țămînt.

De altfel, situația grea, difi
cultățile învățămîntului grec 
au ajuns să fie dezbătute și la 
ultima sesiune a parlamentului. 
Guvernul a arătat că s-au rea
lizat în ultimii doi ani unele 
îmbunătățiri în acest domeniu, 
iar proporția venitului național 
afectată învățămîntului a cres
cut. Deputății diferitelor parti
de au subliniat însă situația 
grea care dăinuie în acest do
meniu. Astfel, Papandreu, lide
rul partidului Uniunea de cen
tru, a arătat că învățămîntul în 
Grecia a fost multă vreme ne
glijat. Citind date oficiale el a 
relevat că din venitul național 
al țării se cheltuiesc pentru în
vățămînt numai 1,4 la sută, cel 
mai scăzut procent din Europa.

Referindu-se la insuficiența 
numărului de cadre didactice 
ziarul „ELEFTHERIA" mențio
nează că există județe unde un 
liceu revine la 90 000 de locui
tori, iar ziarul „AKROPOLIS" 
(guvernamental) recunoaște că 
bugetul pentru învățămînt ar 
trebui dublat.

Numeroși oameni de știință, 
profesori, medici, avocați și 
diferite asociații și organizații 
muncitorești au declarat că 
sprijină revendicările studenți
lor pentru dezvoltarea învăță
mîntului și pentru obținerea 
fondurilor necesare în acest 
scop, i

La Salonic a avut loc o con
ferință națională la care au 
participat și profesori universi
tari și unde s-a adoptat o mo
țiune privind sprijinirea reven
dicărilor tineretului studios, 
printre care și majorarea cu 15 
la sută a bugetului pentru în
vățămînt. Liderul Uniunii de 
centru, Papandreu, a declarat 
că revendicările studenților sînt 
absolut juste, iar partidul E.D.A. 
și-a exprimat, de asemenea, so
lidaritatea și sprijinul cu acțiu
nea studențimii.

La ora cînd transmitem aces
te rînduri, referendumul pentru 
dekapende" este în plină des

fășurare.

(ii ale 
elevilor 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de învățătură. Am văzut a- 
proape zilnic în capitala Gre
ciei în acele săptămîni grupuri 
de studenți și elevi îndreptîn
du-se cu pancarte spre locul 
lor tradițional de întrunire: 
curtea universității din Atena, 
situată chiar în centrul orașu
lui. Pe pancarte se zărea de la 
distanță, scrisă mare, cifra „15 
la sută“, ceea ce exprima la
pidar principala revendicare a 
maselor de studenți de a se 
spori la 15 la sută alocația bu
getară pentru învățămînt. Unii 
tineri purtau cocarde la rever, 
pe care scria aceeași cifră : 
„DEKAPENDE" (în grecește de
kapende înseamnă cincispreze
ce). Alți elevi și studenți li
peau din mers pe vitrinele ma
gazinelor mici etichete eu in
scripția „15 la sută".

Scandată apoi de mii de stu
denți și elevi din Atena și Pi
reu, lozinca aceasta s-a răspîn- 
dit ca un leit-motiv și în alte 
orașe din țară ca : Salonic, Pa
tras, Larisa.

Mișcarea pentru „dekapende" 
a început la 7 decembrie 1962 
cu prilejul unui mare miting 
al studenților, convocat de 
D.E.S.P.A. (comitetul de condu
cere al studenților universită
ții din Atena), cînd studenții, 
nemulțumiți de situația din în
vățămînt, au formulat revendi
cările lor, prezentîndu-le apoi 
unui grup de deputați spre a 
ie discuta și a le prezenta 
Parlamentului sub forma unui 
proiect de lege. Principala lor 
cerere e majorarea cu 15 la 
sută a bugetului pentru învăță
mînt, actualul procent de 7,5 la 
sută fiind considerat de ei insu
ficient pentru progresul învă- 
țămîntului.

In sprijinul acestei revendi
cări, au avut loc mari greve și 
mitinguri la Atena și Pireu cu 
participarea a mii de studenți

regimului prezidențial
RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția Uni-j 
ted Press International, ultimele 
cifre cunoscute în legătură cu 
plebiscitul care a avut loc la 6 
ianuarie în Brazilia în problema 
împuternicirilor prezidențiale arată 
că din totalul buletinelor numărate 
pînă în prezent, 4 682 019 voturi 
se pronunță în favoarea revenirii 
la regimul prezidențial și numai 
912 321 voturi în favoarea actua
lului sistem parlamentar.

Aceste rezultate demonstrează 
slăbiciunea grupărilor reacționare 
care reprezintă interesele marilor 
monopoluri, ale latifundiarilor, ale 
cercurilor legate de capitalul nord- 
american. Se știe că partidele de 
dreapta, in primul rînd Uniunea 
Națională Democratică, s-au pro
nunțat în trecut împotriva Organi-

zării plebiscitului. Deoarece aceste 
eforturi au eșuat, reacționarii au 
încercat să boicoteze referendu
mul, îndemînîndu-i pe alegători să 
se abțină de la vot sau să voteze 
împotriva lărgirii împuternicirilor 
președintelui. După cum arată zia- 
nul „New York Times", în faja pu
ternicei opoziții a maselor popu
lare împotriva actualului sistem 
parlamentar, chiar în ajunul refe
rendumului, partidele conserva
toare abandonaseră cu totul spe
ranța de a obține cîștig de cauză, 
scontînd doar pe abțineri ca pe 
un mijloc de a „atenua” forța vo
turilor „Nu" date împotriva actua
lului regim parlamentar, instituit a- 
cum 16 luni. Agenția France Presse 
relatează că la Brasilia, în capi
tala țării, practic nu au fost ab-

Unul d;ntre cele mai cunoscuie ansambluri de cînlece și dansuri najionale R.S. Cehoslovacă
esle ansamblul de la Trencin, care numără peste 120 de membri. In fotografie : Un grup de mem

bri discutînd cu conducătorul ansamblului.

pe bordul navei au pierit 36 de 
persoane.

Plecarea lui N. S.
Hrușciov în R. P. Polonă

MOSCOVA. — La 9 ianua
rie Nikita Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S. pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și Nikolai 
Podgornîi, membru al Prezi
diului C. C. al P.C.U.S, prim 
secretar al C.C. al P.C. din 
Ucraina, au plecat în Repu
blica Populară Polonă, 
drum spre Berlin unde 
participa la Congresul 
VI-lea al P.S.U.G-, ei se 
opri cîteva zile în Polonia la 
invitația lui Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. 
ai Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, și a Iui Jozef Cy- 
rankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

proape 3 milioane de volume. La 
această bibliotecă Se păstrează toa
te cărțile apărute în limba ger
mană în ultima jumătate de veac. 
Numai în cursul anului trecut 
blioteca a fost completată 
80 000 de volume.

bi-
CU

ar- 
cerce-

I

la suia, calificată ca „nejustifi
cată". Refuzul a fost motivat 
prin existenta unor cheltuieli 
militare ridicate cit și de altă 
natură. Reacția studenților s-a 
manifestat imediat prin noi mi
tinguri și marșuri de protest la 
care au participat zeci de mii 
de studenți și peste două sute 
de mii de elevi din întreaqa 
țară.

Potrivit unor relatări ale pre
sei, cauzele acestor acțiuni de 
masă ale tineretului studios din 
Grecia, ale revendicărilor for
mulate de studenți și elevi con
stau in lipsa de săli de cursuri 
(numai în învățămîntul elemen
tar lipsesc 7 000 de săli de cla
să), de învățători, (sînt necesari 
încă zece mii pentru învățămîn
tul elementar), de profesori și 
asistenți universitari, existenta 
unor taxe școlare ridicate și a 
manualelor scumpe.

Studenții cer, printre altele, 
construirea unui centru studen
țesc, dublarea personalului di
dactic și a numărului sălilor de 
cursuri, laboratoare moderne, 
învățămînt gratuit pentru cei 
săraci, majorarea salariilor ca-

AL. GHEORGHIU

Atena, ianuarie 1963.

în 
vor 

al 
vor

KHARTUM. — O expediție 
heologică, care efectuează 
tari în regiunea de nord a Suda
nului, a anunțat descoperirea, la 
sud de Wadi Haifa, a unei fortă
rețe construite în urmă cu aproxi
mativ 4 000 de ani pe un pisc care 
domină valea Nilului. Această for
tăreață antică se găsește nu de
parte de satul Marcisa. Arheologii 
au reușit să degajeze zidurile for- 
lăreței construite din cărămizi si 
pietre. A fost scoasă la iveală o 
scară subterană care lega fortă
reața de fluviul Nil, permițînd a- 
părătorilor să se aprovizioneze cu 
apă din fluviu atunci cînd erau a- 
sediați.

COLOMBO. — Mase de aer rece 
pornite din Europa au ajuns pînă 
in Ceylon, fiind însoțite de preci
pitații intense și de scăderea tem
peraturii. înrăutățirea vremii a 
pricinuit într-o serie de regiuni 
mari pagube semănăturilor de orez 
și a paralizat mișcarea transportu
rilor auto și feroviare.

silit să recurgă. Bombard, care a 
înghijit o mare doză de somnifere 
este in momentul de față internat 
în stare critică intr-un spital din 
Amiens.

Cel mai vechi papirus 
grec

CAIRO. — La 9 ianuarie Nasser, 
președintele R.A.U., a rostit o 
amplă cuvîntare cu prilejul împli
nirii a trei ani de la începerea 
lucrărilor la marele barai de la 
Assuan, ce se construiește cu aju
torul U.R.S.S.

Referindu-se la problemele in
terne și la . vicțgțiiie pe care po
porul R.A.U. R-a repurtat în anii 
republicii’,' președintele a mulțu
mit călduros Uniunii Sovietice 
pentru ajutorul dezinteresat pe 
care l a acordat în acești ani pen
tru construirea barajului. Uniunea 
Sovietică, a spus el, ne-a acordat 
un ajutor mărinimos pentru care 
merită cea mai profundă recunoș
tință din partea noastră.

Sosirea lui V. V. Kuzne- 
țov la 'Washington

WASHINGTON. — In sea
ra zilei de 8 
Kuznețov, 
ministrului afacerilor externe 
al U.R.S.S., a sosit la Washing
ton. La 9 ianuarie el se va în
tâlni cu președintele Kennedy, 
iar la 10 ianuarie — cu secre
tarul de Stat, D. Rusk.

ianuarie, V. V. 
prim-locțiilor al

NEW YORK. — In noaptea 
spre 8 ianuarie, în timpul 
furtuni din golful Persic, s-a 
fundat o navă de pasageri. După
cum transmite corespondentul a- 
genției Associated Press din Tehe
ran, din cele 60 de persoane aflate

de 7 
unei 
scu-

BERLIN. — Biblioteca Germană 
din Leipzig numără în prezent a-

LONDRA. — într-o corespon
dență din Atena, ziarul englez 
„Times" arată că în localitatea 
Derveni, Ia 6 mile nord de Salo
nic, în timp ce muncitorii reparau 
un drum, au descoperit, în luna 
februarie 1962 un vast cimitir ma
cedonean. Pe lingă piese de lemn 
incrustate cu aur a fost descoperit 
un papirus. Recent a luat sfîrșit 
operația de desfășurare a lui și 
este considerat drept cel mai vechi 
papirus grec cunoscut pînă acum.

DJAKARTA. — Șeful statului 
major al forțelor aeriene ale Indo
neziei, vicemareșalul Umăr Dhani, 
a declarat la 8 ianuarie că aviația 
engleză din Borneo a încălcat spa
țiul aerian al Indoneziei la fron
tiera cu această colonie britanică, 
în consecință, comandamentul for
țelor aeriene indoneziene a insti
tuit patrule aeriene permanente la 
frontieră pentru a preveni noi în
călcări ale spațiului aerian al In
doneziei.

Udului laburist englez, George 
Brown, a preluat sarcinile președin
telui partidului, Hugh Gaitskell, 
care se ailă internat In spital. Un 
buletin medical anunță că Gait
skell a contractat o boală gravă 
de inimă.

BONN. — Răspunzînd invitației 
generalului Hans Speidel, coman
dantul forțelor terestre ale 
N.A.T.O. din Europa occidentală, 
prințul Constantin al Greciei va 
face o călătorie la Bonn la 17 ia
nuarie. După cum relatează agen
ția France Presse, el va vizita, cu 
acest prilej, unități ale N.A.T.O. 
staționate pe teritoriul R. F. Ger
mane.

a existenței democrației în Tu
nisia"... „Comuniștii tunisieni, se 
spune în încheierea declarației 
sînt ferm convinși că interzice
rea partidului lor nu poate îm
piedica creșterea influenței idei
lor comuniste. Aceste idei au și 
triumfat în lume. Nimic nu poa
te stăvili răspîndirea lor con
tinuă".

Acorduri între R.A.U. și 
R. A. Yemen

Intîlnire a partizanilor 
păcii

0 ACțlUNE CURAJOASA A UNOR TINERI ARGENTINENI
genția Associated Press 

relatează despre un 
curajos întreprins 

cinci tineri argentinieni, 
trivit agenției tinerii au 
truns în cabina de unde
transmise știri cu litere lumi-

act 
de 

Po- 
pă- 
sînt

noase pe un uriaș panou al 
ziarului „Clarin", instalat în 
centrul orașului Buenos Aires. 
Ei au făcut să apară inscrip
ția „Puneți capăt înfometării 
poporului și eliberați toți de- 
ținuții politici.

Studenții americani

PEKIN. — Miercuri dimi
neața a părăsit Guancijou, 
plecînd la Hongkong cu un 
tren special, S. Bandaranaike, 
primul ministru al Ceylonu
lui. și persoanele care o înso
țesc.

LONDRA. — La 8 ianuarie, Ia 
hotelul ,,Russell" din Londra, a a- 
vut loc o Intîlnire a reprezentan
ților Consiliului Mondial al Păcii 
cu participanți la Conferința in
ternațională a partizanilor dezarmă
rii nucleare. Această conferință, 
convocată la Oxford de către Fe
derația europeană împotriva înar
mării atomice, și-a încheiat lucră
rile la 7 ianuarie.

BONN. — La 8 ianuarie trei mi
litari americani și-au pierdut viața 
înecîndu-se în Rhin în cursul ma
nevrelor forțelor armate ale S.U.A. 
staționate în R. F. Germană. Cei 
trei soldați se aflau intr-un auto
mobil blindat care a derapat și s-a 
prăbușit în apele fluviului Rhin.

CAIRO. — 
transmis agenția M.E.N., 
ianuarie, la Sanaa, între 
publica Arabă Yemen și 
publica Arabă Unită au 
semnate patru acorduri 
mercial, de plăți, cu privire la 
colaborarea tehnică și cultu
rală, cu privire la acordarea 
unui credit pe termen lung).

După cum a 
la 8
Re- 
Re- 
fost 
(co-

condamnă mccarthysmul

Interzicerea P. C. din 
Tunisia

PARIS. — Cunoscutul om de ști
ință dr. Alain Bombard, unul din
tre cei mai renumiți cercetători 
științifici ai Franței contemporane, 
a fost împins la sinucidere din 
cauza mizeriei în care trăia. Intr-o 
scrisoare lăsată după încercarea 
sa de sinucidere. Bombard subli
niază că nu-și poate continua cer
cetările din cauza lipsei de fon
duri și a datoriilor la care a fost

KARLSRUHE. — Curtea federală 
R. F. Germane a respins pentru 
treia oară la 8 ianuarie cererea 

de punere în libertate provizorie 
a directorului revistei „Der Spie
gel", Rudolf Augstein. In felul a- 
cesta, Augstein, care a fost ares
tat la 27 octombrie anul trecut, 
sub acuzația de ,,atentat la sigu
ranța statului", va rămlne întem
nițat mai departe pînă la noi or
dine.

a 
a

— în legătură cu în
de către autoritățile 

a activității Partidului 
din Tunisia, Comitetul

LONDRA. — La Londra s-a făcut 
cunoscut că liderul adjunct al Par-

TUNIS, 
terzicerea 
tunisiene 
Comunist 
Central al Partidului a publicat 
declarația lui Mohammed Enna- 
faa, prim-secretar al C.C. al par
tidului. „Această măsură ilegală 
și antidemocratică, se spune în 
declarație, vine în contradicție 
vădită cu libertățile publice re
cunoscute de constituție. Ea 
contrazice de asemenea toac de
clarațiile oficiale făcute ante
rior că existența unui partid co
munist legal constituie o dovadă

COPENHAGA. — Agenția France 
Presse relatează că la 9 ianuarie, 

' la mai puțin de o lună după ce a 
dat naștere unui copil care nu a 
supraviețuit, o tînără femeie din 
Danemarca a născut la același spi
tal un al doilea copil. Medicii de
clară că nu este vorba de copii 
gemeni, ci de sarcini 
După cum relatează 
danez ,,B.T. 7", un 
este întîlnit pentru 
istoria medicinei.

succesive. 
ziarul medical 
asemenea caz 
prima dată în

WASHINGTON. — Agenția 
France Presse relatează din 
surse autorizate că spre mij- 

• locul lunii ianuarie primul 
ministru al Italiei, Amintore 
Fanfani, va face o vizită ofi
cială în Statele Unite.

Un număr tot de studenți didactice din ile de învățămînt superior din S.U.A. se înpadrează în lupta împotriva ofensivei mc- carthyștilor asupra drepturilor cetățenești ale americanilor.Ziarul studențesc „Columbia Daily Spectator", care apare la Universitatea Columbia, scrie că legea McCarran, în virtutea căreia sînt persecutate elementele progresiste, înveninează viața cetăților universitare.Ziarul amintește că în octombrie anul trecut Congresul S.U.A. a adoptat un amendament la legea cu privire la a- coradrea de împrumuturi studenților nevoiași. Acest amendament prevede că dacă un student care este membru al unei „organizații calificate de legea McCarran ca subver-

mai mare și cadre instituți- sivă”, solicită un împrumut, el săvîrșește o crimă pasibilă de sancțiune.„In trecut, scrie „Columbia Daily Spectator”, în instituțiile de învățămînt superior nu se acorda prea mult interes legii McCarran. Amendamentul la legea împrumuturilor spulberă această apatie. Drepturile cadrelor didactice, studenților și administratorilor sînt în prezent știrbite în mod direct, indiferent sau nu”.Peste 100 profesori și asistenți de la Universitatea Columbia și-au pus semnătura pe un apel adresat Camerei Reprezentanților a Congresului american. Ei au cerut desființarea unui alt produs respingător al mccarthysmului — faimoasa Comisie pentru cercetarea activității antiamericane.

dacă ei vor aceasta
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