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PENTRU ÎNDEPLINIREA
Proletari din toate țările, uniți-vă!

Muncitor
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Activitate intensă localuri noi pentru școli Locuințe

profesionale și tehnice

(Agerpres)(Agerpres)

Extinderea

SOCIALISTĂ

mecanizării

date in folosință
In diferite localități din regiu

nea Hunedoara au fost date în fo
losință zilele acestea noi locuințe 
în blocuri. Numai în localitățile 
Petroșeni, Vulcan și Petrila s-au 
mutat în case noi 136 de familii 
de mineri. In Valea Jiului sînt în 
construcție numeroase alte blocuri 
însumînd 1 453 de apartamente.

Din anul 1951 și pînă acum în 
regiunea Hunedoara au fost con
struite 18 500 de apartamente în 
blocuri și aproape 16 000 de case 
individuale.

ÎȘI MU WAJ/WTE 
ÎN ÎNimEA

nfr-una din marile hale de 
la Uzinele „Grivița Roșie’’ 
a avut loc zilele trecute a- 
dunarea colectivului de 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri pentru stabilirea an
gajamentelor pe anul 1963.

Cu această ocazie, s-a arătat că pla
nul producției globale a fost îndeplinit în 
proporție de 101,52 la sută, iar la pro
ducția marfă planul a fost depășit cu 1,46 
la sută.

In anul 1963, colectivului uzinei îi re
vin sarcini sporite : producția globală 
crește cu 14 la sută față de realizable a- 
nului 1962. la utilajul tehnologic pentru 
industria chimică și petrolieră se prevede 
o creștere a volumului producției cu 180 
la sută. Importante creșteri sînt prevăzute 
și în ceea ce privește creșterea produc
tivități muncii, reducerea prețului de cost 
și sporirea beneficiilor.

Folosind experiența acumulată în 
întrecere, dezvoltînd inițiativa creatoare, 
punînd în continuare la baza activității 
pentru îndeplinirea planului prevederile 
directivelor C.C. al P.M.R. cu privire la 
criteriile principale ale întrecerii socia
liste, metalurgiștii grivifeni s-au angajat 
ca și în acest an să obțină succese de 
seamă. Mărturie a hotărîrii lor sînt cele a- 
proape 1 000 de propuneri făcute cu

ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe a- 
cest an.

Buni gospodari, muncitorii, tehnicienii 
ingineri1 uzine/ ji.au spus cuvîntu1 în 

adunare arătînd hotărîrea unanimă de a 
realiza și depăși toți indicii de plan, de 
a îmbunătăți continuu calitatea produ
selor.

— Îmi exprim întruto'ul acordul cu an
gajamentul luat în fața partidului de co
lectivul uzinei noastre — spunea de la 
tribuna vorbitorilor tovarășul Cornel Bu- 
rada, inginer șef la sectorul utilaj chi
mic. Principalele eforturi le vom îndrepta 
și în acest an în direcția îmbunătățirii 
proceselor tehnologice pentru a ob
ține o calitate superioară a tuturor lu
crărilor, în direcția gospodăririi materia
lelor printr-o croire rafională și urmărirea 
consumului specific pe fiecare produs, 
pentru reducerea prețului lor de cost.

— Fiind unul dintre cei peste 2 000 de 
tineri care lucrează în uzina noastră — 
arăta montorul Constantin Buzafu de la 
centrul I vagoane, consider că în atenția 
noastră trebuie să stea mai buna orga
nizare a muncii și întărirea disciplinei.

D. VASILE

(Continuare in pag. a 111-a)

„Obiectivul principal în întrecere pentru colectivul 
nostru este producerea mobilei de cea mai bună 
calitate și la un preț de cost cit mai redus” — arăta 
printre altele, inginerul Gheorghe Grămăficu, șeful ser
viciului tehnic, la adunarea în care muncitorii, tehnicienii 

inginerii de la IPROFIL „Tehnica lemnuîui“-Bucu- 
rești și-au luat angajamente în întrecerea socialistă.

cinreia
tineretului

a brigăzilor 
științificeBrigăzi științifice alcătuite din aproape 200 de profesori și învățători din orașul Baia Mare au plecat în aceste zile de vacanță școlară în comunele și satele regiunii Maramureș, unde timp de mai multe zile îndrumă activitatea căminelor culturale, a formațiilor artistice de amatori, a bibliotecilor sătești. Cu acest prilej ei fac și expuneri în fața sătenilor în legătură cu căile întăririi economi- co-organizatorice a G.A.C., realizările regimului nostru democrat-popular, problemele actuale ale vieții politice internaționale și altele. în primele 10 zile ale anului, la aceste întîl- niri au luat parte aproape 40 000 de oameni ai muncii.(Agerpres)
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Angajamentele 
de Ia Uzinele

metalurgicilor

în mai multe centre industriale 
și alte orașe din Iară sînt în con
strucție noi localuri pentru școlile 
profesionale și tehnice. La Con
stanta se va da în folosință anul 
acesta un complex școlar pentru 
viitorii constructori navali. Tot
odată, va începe construirea unor 
asemenea școli pentru tinerii care 
vor deveni siderurgiști și meta- 
lurgiști la Galati, Călan și Bucu
rești. Tot în sectorul industriei me
talurgice și construc/iilor de ma
șini se construiesc 16 săli noi de 
clasă la școlile existente și atelie
re, pentru practica elevilor la Bîr- 
lad și în cadrul grupului școlar de 
Ia Uzinele „Electr oputere" din 
Craiova.

S-a extins recent spațiul de In- 
văfămînt și în școlile profesionale 
din industria petrolului și chimiei. 
Printre altele s-au dat în folosin
ța 11 ateliere pentru instruirea 
practică a elevilor și 5 laboratoa
re pe lîngă școlile din regiunile 
Ploiești, Bacău și Brașov. Acum 
se construiesc internate cu peste 
1 000 de locuri pentru școlile pro-

lesionale din Ploiești, Brăila șl 
Copșa Mică.

Condifii mai bune de învățătură 
au fost create în ultimul timp și 
viitorilor mecanizatori și tehnicieni 
din agricultură. Așa, de pildă, e- 
levii școlilor de mecanizatori de 
pe lingă stațiunile de mașini și 
tractoare din Ciulnifa, Ianca-Sat, 
Tg. Neamf și altele dispun acum 
de noi săli de clasă, laboratoare 
și ateliere.

in minele din Valea Jiului
Valoarea investiții

lor alocate în acest 
an pentru dotarea 
minelor din acest 
zin carbonifer cu 
mașini și utilaje, 
cifrează la circa 
milioane de lei.

Mecanizarea pro
ceselor de producție 
în minele din Valea 
Jiului va fi extinsă 
anul acesta în urma 
dotării întreprinde
rilor miniere cu nu
meroase noi mașini 
de încărcat cărbune 
și de extraefie,

transportoare de ma 
re capacitate, cu lo
comotive electrice și 
alte utilaje moderne. 
La minele Lupeni. 
Petrila, Lonea, Ani 
noasa și Dîljea au și 
sosit zilele acestea 
primele utilaje 
din acest an.

ha
noi

se
80

(Agerpres)

în S.M.T.

Pisnara Consiliului

Grivița roșie“

(Agerpres)

sea-

din cu-

■'TKnrn UN FIU AL SATULUI
de-abia tânărului inginer Petru A-

DIONISIE ȘINCAN

(Continuare în pag. a III-a) (Agerpres) ,

anului, 
oameni 
regiuni 
petrece

cu voce 
visat să

ridi- 
S-a ro

tar bazinele comune au 
reparate. Recent au fost

întors colectivistul 
Amateesei — spune, 

asta ? Feciorul tău,

vast, eșalonat pe mai mulți ani. 
Au pornit imediat la înfăptuirea 
lui, Dintre sarcinile cele mai a- 
propiate în timp, unele au și fost 
îndeplinite. A fost terminată con
strucția în gospodărie a încă patru 
grajduri pentru taurine, un saivan 
pentru oi, o îngrășătorie și o 
maternitate pentru porci. Au fost 
apoi plantate 10 hectare de viță 
nobilă pe un teren de coastă pre
gătit în terase. Tot în asemenea 
terenuri s-au plantat 15 hectare 
de pomi fructiferi — meri și peri 
— iar pe rîpe au fost plantați

Tînărul a ridicat din umeri. Ce 
putea să spună ? Comisia de re
partizare avea cuvîntul. Unde o fi 
mai mare nevoie de prezența 
inginer agronom acolo au 
trimeată.

S-au făcut cifeva glume pe 
ma timidității sale, apoi adunarea 
generală a colectiviștilor a hotărit 
să aa'reseze comisiei de reparti
zare o cerere în care a solicitat 
numirea

riozitate. Sosise de la lași 
de două zile și aștepta hotărîrea 
comisiei de repartizare. S-a 
cat la cuvînt, bineînțeles, 
șit tot la obraz.

— Păi, da, — zisese el 
cam tremurată. Eu am 
lucrez fot aici, și vreau să lucrez 
la Popești...

— Da’ ai ceruf comisiei să te 
frimeată aici ? — l-a întrebat ci
neva din fundul sălii cu o urmă 
de severitate în glas.

— Am ceruf !- Șiî

peșfi a 
mateesei, dorință care a fost îm
plinită.

Activitatea lui Petru era urmă
rită cu atenție de toți colectiviștii. 
Oamenii îl cîntăreau, îi chibzuiau 
fiecare faptă. Știința agricolă o 
stăpînea bine, dar se gîndeau 
dacă va putea, așa fînăr cum era 
el, să facă față unor sarcini la 
care chibzuiseră ei mai demult. 
Iar cînd au văzut că Pefru se do
vedește un bun organizafor, un 
gospodar minunat, în octombrie

acum inginer agronom, să oco
lească gospodăria noastră, să nu 
se întoarcă în mijlocul nostru, al 
colectiviștilor din Popești ?

loan Amateesei a făcut un 
semn scurt cu capul către Petru. 
Adică : „Ce mai aștepți ? Răs
punde oamenilor. Doar n-o să 
vorbească taică-tu pentru tine

Inginerul Petru Amateesei se 
emoționează și acum cînd își a- 
mintește de acea adunare gene
rală la care venise doar la gospodăria din Po-

anul trecut au pus în adunarea 
generală problema alegerii lui ca 
președinte al gospodăriei. Aveau 
nevoie de un președinte mai ener
gic, cu inițiativă, care să posede 
însușirile unui bun organizator. Și 
n-au greșit alegîndu-l.

Tînărul președinte s-a sfățuit 
îndelung cu cei mai vrednici co
lectiviști, cu brigadierii, cu zoo- 
tehniștii și cu cei care lucrează în 
brigăzile de cîmp. împreună au 
alcătuit un plan de producție mai

A

incâlțăminte frumoasă, durabilă

• colectivul uzinei se angajează să depășească planul producției globale 
și al producției marfă cu cite 1 la sută ;

o vom îmbunătăți indicii de utilizare a mașinilor unelte cu 1 la sută ;
O vom confecționa și pune în funcțiune două coloane pentru sudură în flux 

și cinei ștanduri pentru rotit produsele în timpul sudurii;
© la întreaga producție vom realiza economii — prin reducerea prețului de 

cost și beneficii peste plan — în valoare de 2 000 000 lei;
• îmbunătățirea calității o vom realiza îndeosebi pe baza folosirii proce

deelor și metodelor noi de producție ;
Pentru realizarea acestor angajamente, vom lua o scamă de măsuri tehnico- 

organizatorice eficiente dintre care amintim :
• extinderea craițuirii arc-aer în tehnologia fabricației prin folosirea în acest 

scop a unui număr de 10 000 electrozi ;
• reorganizarea fluxului tehnologic în sectorul utilaj chimic în vederea asimi

lării de noi produse și sporirea suprafețelor de producție cu circa 2 000 m. p., 
ceea ce va conduce Ia realizarea sarcinii planului de producție și la economii de 
circa 350 000 Iei ;

• amenajarea unui atelier pentru debitare centralizată a profilelor și lami
natelor, ceea ce va aduce întreprinderii economii în valoare de 48 000 lei ;

© extinderea forjării prin matrițare Ia reperele de serie în vederea reducerii 
adausurilor de prelucrare, fapt care va aduce economii în valoare de 50 000 lei;

o elaborarea fontei în cubilou cu un consum redus de cocs, reprezentînd o 
economie de circa 70 000 lei ;

• reducerea rebuturilor la turnătorie cu 5 la sută față de coeficientul pre
văzut, ceea ce reprezintă economii de circa 100 000 lei;

• introducerea sudurii semi-automate în mediu de bioxid de carbon ;
• aplicarea sudurii în baie de zgură ;
® extinderea controlului cusăturilor sudate cu izotopi radioactivi.

An de an, muncitorii Uzinelor de pielărie și încălțăminte din Cluj au îndeplinit 
și depășit angajamentele luate în întrecerea socialistă.

Calitatea — principalul obiectiv al întrecerii socialiste — a suscitat și in adu
nările de dezbatere a cifrelor de plan pe 1963 cele mai multe discuții. S au făcut 
numeroase propuneri pentru sporirea procentului de produse de calitate superioară.

Recent, a avut loc adunarea în care muncitorii, inginerii și tehnicienii și-au luat 
angajamente mobilizatoare privind îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 
1963. Astfel, colectivul acestei uzine s-a angajat:

— să realizeze peste planul producției globale ți marfă produse în valoare de 
peste 4 000 000 lei ;

— să depășească planul fizic cu 1 la sută ;
— să dea peste plan 15 000 m.p. piei fețe ți căptușeli din piele, 2 000 kg 

articole tehnice din piele, 23 000 kg de talpă, 5 000 m.p. piei box, 15 000 m.p. 
piei fețe de porc ;

— să realizeze economii la prețul de cost în valoare de 2 200 000 lei, și 
2 200 000 lei beneficii suplimentare.

Lupta pentru calitate va fi și în acest an obiectivul principal al întrecerii 
socialiste. 97,7 la sută din încălțămintea produsă va fi de calitatea I.

Participanții la adunare și-au luat angajamente și în ce privește reducerea 
consumului specific de materie primă și materiale auxiliare, cel mai important 
element al prețului de cost. Colectivul ți’a propus să economisească anul acesta 
20 000 kg articole de talpă și 20 tone piei crude.
In vederea realizării acestor angajamente s-au stabilit o serie de măsuri tehnîco- 

organizatorice, printre care : amenajarea în atelierul producător al secției de cauciuc 
a unei instalații de dozare sistematizată a chimicalelor, dotarea atelierelor de cusut 
cu 4 benzi transportoare, croirea căptușelii de pînză cu ajutorul fierăstrăului meca
nic, prelucrarea șpalturilor de la tăbăcărie printr~un proces tehnologic mai avansat.

La realizarea acestor angajamente tinerii, mobilizați de organizația U.T.M., își 
vor aduce din plin contribuția.

O mai mare atenție se va acorda îmbogățirii cunoștințelor profesionale ale tineri
lor. Cursurile de ridicare a calificării vor fi reorganizate punîndu-se un accent deo
sebit pe cunoașterea noilor produse ce se vor fabrica anul acesta.

I. RUS 
corespondentul „Scînteil tineretului" 

pentru regiunea Cluj

f In Munții Făgărașului, aproape

Reparațiile

din regiunea Crișana

U. A. S. R
în ziua de 11 ianuarie a.c, a 

avut loc Plenara Consiliului 
U.A.S.R. care, dezbătând pro
blemele legate de pregătirea 
celei de a IV-a Conferințe a 
U.A.S.R., a hotărit ca lucră
rile acesteia să înceapă în ziua 
de 18 februarie a.c.

---- •-----
Ia Ploiești se construiește

In S.M.T. din regiunea Crișana au fost revizuite și reparate mai mult de 60 la sută din tractoarele și mașinile a- gricole ce se vor folosi la executarea lucrărilor agricole de primăvară. La S.M.T. Sicula și Episcopia Bihorului, reparațiile se apropie de sfîrșit.Mecanizatorii acordă o mare atenție efectuării unor reparații de bună calitate. în a- cest scop, în stațiuni s-au organizat aprovizionarea din vreme cu piese de schimb, buna desfășurare a lucrărilor în ateliere, iar controlul calității se face pe faze de operații. Concomitent, mecanizatorii își însușesc metodele înaintate aplicate în unele u- nități fruntașe în cursul anului trecut. (Agerpres)

Un atelier de panouri prefabricate
Pentru extinderea industrializă

rii lucrărilor de construcții de lo
cuințe, în orașul Ploiești a început 
de curînd construirea unui nou a- 
telier de fabricare a panourilor 
mari cu o capacitate de 3—6 a- 
partamente pe zi. Alte ateliere a- 
semănătoare vor fi construite în 
acest an și în orașele Cluj, Timi
șoara, Pitești, Baia Mare, Constan
ța și Iași. Noile ateliere vor fi^în- 
zestrate cu utilaje moderne, fabri
cate în țară. Adăugate la fabrici
le de prefabricate din Brașov, Ro
man, și ,,Progresul“ din Capitală, 
care au fost, de asemenea, moder
nizate sau înzestrate cu utilaje 
noi, la poligoanele existente pe 
lingă șantierele de construcții din 
Reșița și Grivița din Capitală, ele 
vor contribui la sporirea cu aproa
pe 28 la sută față de anul trecut 
a numărului de apartamente ce se 
vor executa în acest an din pa
nouri mari.

Executarea construcțiilor de lo
cuințe din panouri prefabricate pre
zintă însemnate avantaje economi
ce. Acest lucru duce la creșterea 
productivității muncii cu circa 40 
la sută și la realizarea unor în
semnate economii de materiale de 
construcții.

(Agerpres) 
------•------

Expoziție de fotografii
în sălile casei raionale de 

cultură din Cimpulung Mol
dovenesc s-a deschis recent o 
expoziție de fotografii intitula
tă „Cimpulungul azi“. Cele 
150 de fotografii prezentate, 
ilustrează succesele obținute 
în activitatea economică, pre
cum și aspecte din munca 
viața social-culturală a oame
nilor muncii din raionul 
Cimpulung Moldovenesc.

In afară de biblioteca centrală 
și bibliotecile facultăților, Ia 
dispoziția studenților de la Uni
versitatea din București stă și 
biblioteca de pe lingă catedra 
de Socialism științific, cu a- 
proape 12 000 volume. Aici 
vin, zilnic, peste 250 de stu- 
denți și studente pentru a con
sulta materialul bibliografic de 
care au nevoie pentru o mai 
bună pregătire a lor. In foto
grafie : aspect din sala de lec-

Sînt comuniștii oameni încercați 
De drumuri aspre, grele,
De piscuri străbătute drept 
Neîntrerupt.
Lumina trece vertical prin ei
Și, fără chinuri,
Fără de meandre. 
Ca o coloană, 
Timpul îi străbate.

Gîndirea fiecăruia imită 
Tulburătoarea formă a unei chei, 
Adesea maleabilă,
Dar totdeauna neștirbită, 
Cu care ei deschid idei.

ra cam cu un an 
urmă, cînd, în adu
narea generală a 
gospodăriei colec
tive din Popești-lași, 

! s-a pus în discuție o 
problemă interesan

tă. Nu se mai știe cine s-a ridi
cat atunci la cuvînt. In sală se afla 
și colectivistul loan Amateesei, 
tată a doi feciori, Petru și Silve
stru. Discuția s-a purtat în jurul 
unuia dintre feciorii săi,. Petru.

— Pe Petru îl știm de cînd era 
de-o șchioapă, — spusese un co
lectivist. A învățat carte și a ie
șit profesor. S-a întors în sat, la 
școală, și a predat botanica. Co
piii au avut ce învăța de la el. 
Apoi s-a dus la lași să învețe a- 
gronomia. A învățat-o, a absolvit 
printre primii Institutul. Spune tu, 
Ioane, s-a 
spre loan 
treabă e

20.000 de puieți de salcîmi. La a- 
cesfe acțiuni tinerii colectiviști 
au fost în frunte. Această treabă a 
fost făcută pe toamnă. Pă- 
mîntul era numai pietriș sau rup
turi făcute de șuvoaie de apă. Pe 
unele locuri au fost nevoiți să-l 
netezească, să astupe rănile pro
vocate de ape.

— Vom avea aici o pădure a- 
devărată, — spuneau utemiștii.

— Și pămîntul n-o să mai fie 
cărat de ape...

— Tu cîți salcîmi ai plantat pînă 
acum ?

— Cincizeci. Dar tu ?
Președintele a organizat și o în

trecere între tineri. Bineînțeles 
că la sfîrșit l-a interesat și pe el 
cite ore de muncă patriotică a 
realizat. Se afla printre fruntași. 
Tn acest fel socotește el că-și men
ține prestigiul printre colectiviști. 
Și nu greșește gîndind așa.

In planul lor de producție o 
deosebită atenție acordă colecti
viștii cultivării, în anul acesta, a 
plantelor tehnice. Vor fi cultivate 
cu floarea-soarelui 180 de hec
tare iar pe 78 de hectare vor pune 
sfeclă de zahăr. Tot în anul ace
sta și-au propus ca, dezvoltînd

Surîsurile noastre se-ntretaie,
Ca nourii,
Și fulgeră firesc,
In trupul meu pînă Ia ultimul țesut, 
Adăugîndu-mi încă o văpaie, 
încrederi noi și certitudini, 
Surîsul lor pe care îl iubesc 
Dintîia oară cînd l-am cunoscut.

ADRIAN PĂUNESCU

Zilele acestea, în stațiunile 
„1 Mai“ și „Victoria” de lingă 
Oradea, care funcționează fără 
întrerupere tot timpul 
au sosit peste 600 de 
ai muncii din diferite 
ale țării pentru a-și 
concediul de odihnă și a-și în
griji sănătatea.

In vederea asigurării unor 
condiții cit mai bune de odih
nă și tratament a fost intro
dusă încălzirea centrală la 
încă 3 pavilioane, iar în altele 
au fost construite sobe noi de 
teracotă. S-au amenajat săli 
noi prin care s-a mărit capa
citatea de tratament cu nă-

mol, 
fost 
terminate și lucrările de cap
tare a unui nou izvor, care 
are o capacitate de 9 vagoane 
de apă în 24 de ore. în pre
zent se execută lucrări de 
forare pentru captarea altor 
noi izvoare de apă termală.

Lucrările de amenajare și 
modernizare a acestor sta
țiuni permit ca în anul în curs 
să-și poată petrece aici con
cediul de odihnă cu aproape 
3 000 de oameni ai muncii mai 
mulți decît în 1962.



e um procedează co
lectivul Casei ra
ionale de cultură 
din Rupea pentru 
stimularea diferi
telor forme de ac
tivitate culturală 

în satele raionului ?
Să ne oprim mai iutii asupra 

deplasării melodlștilor ei Ia 
sate. Ajuns la Căminul cultu
ral din Cuciulata, instructorul 
casei de cultură și-a propus să 
stea acolo mi cîteva ore, ci 6 
săptămină. Directorul căminu
lui cultural fiind nou, trebuia 
ajutat pentru ca întreaga acti
vitate a căminului să fie sub
ordonată sarcinilor ce se pun 
în fafa satului colectivizat. îm
preună cu el,' insifuilorul s-a 
dus la gospodăria colectivă, 
s-a interesat de prevederile 
planului anual de producție, a 
stat de vorbă cu brigadieri, 
șefi de echipă, colectiviști 
fruntași, cu tineri din comună 
pentru a le cunoaște cerințele, 
propunerile. Apoi l-a ajutat pe 
director fit. alcătuirea proiectu
lui planului de muncă al cămi
nului pe următoarele trei luni 
și a llțat parte la ședința con
siliului de conducere a cămi
nului, Care a discutat, a îmbu
nătățit și a definitivat planul, 
supunîndu-1 aprobării comite-; 
tillui comunal de partid. în 
continuare, instructorul i-a a- 
jutat pe director și pe alți ac
tiviști culturali din comună în 
pregătirea primelor manifestări 
prevăzute în plan : o seară te
matică pentru tineret „De la al 
meu la al nostru", o „călăto
rie' pe harta raionului intitu
lată : „Să pășim in rînd cu cei 
mai buni' (o trecere în revistă 
a experienței unor gospodării 
colective fruntașe), o seară cul- 
tural-distractivă pentru briga
da fruntașă a gospodăriei. O 
astfel de deplasare a instructo
rului casei de cultură în comu
nă a constituit o îndrumare 
practică pentru noul director 
de Cămin, care a fost ajutat să 
vadă „pe viu" cum se lucrează 
în colectiv, cum se pregătesc 
anumite acțiuni culturale și în 
special cum trebuie legată acti
vitatea căminului de proble

Bibliotecara Ana Rafiu recomandă cititorilor cele mai noi cărfi so
site la biblioteca raională din Turda.

Foto: AGERPRES

Festivalul Ulmului pentru sate 
in regiunea Galați

DUPĂ PRIMA 
ETAPĂ

I
n regiunea Galați 
prima etapă a festi
valului filmului 
pentru sate a fost 
organizată în trei 
raioane : Focșani, 
Brăila și Galați. Devenind 6 
tradiție în viața satului nostru, 

festivalul filmului la sate se 
bucură de o bună apreciere din 
partea spectatorilor. De aceea 
pentru buna funcționare a uni
tăților cinematografice pe peri
oada festivalului filmului la sate 
au fost luate măsuri din timp. 
S-au asigurat aparate cu o pro
iecție de calitate ; căminelor cul
turale le-a fost asigurat mate
rialul de popularizare, făcindu*se 
din vreme programarea filmelor 
artistice și documentare ce rulea
ză pe perioada festivalului. Co
misiile organizate la nivelul fie
cărui raion au avut în vedere 
organizarea săptămînii filmului 
cti temă, așa cum au fost „Săp.tăr 
mina filmului pentru fruntașii în 
agricultură”, „Săptămîna filmului 
pentru tineret”, „Săptămîna fil
mului sovietic”, „Săptămîna fil
mului romînesc”. Directorii 
căminelor culturale au fost in" 
atruiți pentru a organiza diferite 
manifestări culturale în legătură 
cu conținutul filmului. în acest 
«ens au fost organizate întîlniri 
eu fruntașii recoltelor bogate, an 
fost făcute prezentări de filme și 
discuții după vizionarea lor.

In cadrul - joilor tineretului, cu 
ajutorul organizațiilor U.T.M. au 
fost organizate 15 spectacole spe
ciale, cu filme adecvate, cum ar 
fi : „Drumul partizanilor”, „în" 
tîlnire pe cablu", „Oameni și fia
re”, „Balada soldatului”, și al
tele la care au participat peste 
6 000 de tineri colectiviști.

Pentru Copiii colectiviștilor au 
fost prezentate filme ca „Omir 
lețnl desenat de mine”, „Unde 
nu zboară fluturii”, „Â fost o- 
dată un putceluș”, „Motanul 
neascultător” și altele, filme care 
au fost vizionate de peste 4000 
de copii.

S-au organizat matinee cu fil
me speciale pentru elevi. Numai 

mele principale ale noilor rea
lități din sate.. Un asemenea 
stil de muncă nu are nimic co
mun cu recomandările din bi
rou, cu formalismul, cu impro
vizația, neajunsuri ce mai pot 
fi întîlnite în activitatea de în
drumare desfășurată de unele 
case raionale de cultură. Re
zultatele, în exemplul arătat, 
n-au întîrziat, de altfel, să se

producă: programul căminului 
din Cuciulata s-a îmbogățit a- 
poi cu noi și noi manifestări, 
organizate cu grijă de către un 
larg activ obștesc.

O altă caracteristică a stilu
lui de îndrumare metodică în
cetățenit în dttiviiatea Casei 
raionale din Rupea constă în 
preocuparea sistematică pentru 
îmbunătățirea diferitelor forme 
de muncă culturală folosite de 
căminele culturale din raion. 
Pornind de la indicația dată 
de comitetul raional de partid, 
că este necesară o mai activă 
și mai competentă folosire a 
conferinței pentru educația co
lectiviștilor, casa raională de 
cultură a făcut apel la confe
rențiari cu experiență de Ia 
centrul raional în scopul ins
truirii colectivelor sătești de 
conferențiari. La Cața, Bunești, 
Drăușeni, aceste colective au 
primit prețioase îndrumări din 
partea unor activiști cu expe
riență — printre care și mem
bri ai comitetului raional 

■U.T.M. — îndrumări nu „în ge
neral", ci concretizate în con
ferințe elaborate împreună cu 
ei în fiecare comună, cu un

în raionul Galați, de pildă, la 
primul matineu urmat de discuții 
au participat peste 3 000 de 
elevi»

Un deosebit accent a fost pus 
pe organizarea ciclului de filme 
documentare în sprijinul învăță- 
mîntului agrozootehnic. Pentru a 
veni în ajutorul colectiviștilor 
care frecventează cursul învăță- 
mîntului agrozootehnic de 3 ani 
au fost alcătuite două cicluri de 
filme documentare, după speci
ficul gospodăriilor. Iată de pildă 
ce filme cuprinde un ciclu : 
„Valorificarea pășunilor”, „Ocro
tirea livezilor”, „Mai mult lap
te”, „Legume în sere și răsad
nițe”, „Eroziunea și combaterea 
ei”, „Creșterea legumelor timpu
rii”, „Strîngerea și păstrarea gu
noiului de grajd”, „Creșterea a- 
nimalelor în G.A.S.” și altele ; 
iată și cîteva din filmele educa
tive s „Imagini și vorbe cu tîle 
din satele colectiviztate ale re
giunii Galați”, „Milionarii din re
giunea Cluj”, „Prin satele colec
tivizate ale regiunii Ploiești”, 
„Cronică de la Țibucani”, „Prin 
gospodăriile colective ale Olte
niei”.

în această perioadă a festi
valului filmului pentru sate a 
fost inițiat și un concurs între 
cinematografele sătești avînd ca 
obiectiv atragerea tuturor colec
tiviștilor Ia vizionarea de filme, 
concurs dotat cu premii.

Rezultatele obținute pină acum 
oglindesc pe deplin succesul fes
tivalului. Numărul spectatorilor 
a crescut considerabil. Numai 
în raionul Galați, de exemplu, în 
primele 15 zile numărul specta
torilor a crescut cu aproape 
10 000 față de cifra planificată.

în prezent se desfășoară cea 
de-a doua etapă a festivalului 
care are loc în celelalte raioane 
ale regiunii Galați,

SMARANDESCU CRISTACHE 
inspector principal 

al Comitetului regional 
pentru cultură și artă 

Galați 

confinut interesant, izvorît din 
realitățile satului respectiv, le
gat de specificul de poducție al 
fiecărei gospodării colective. 
Cu acest prilej, conierențiarii 
de la sate au fost ajutați să în
tocmească expuneri vii, docu
mentate, să stimuleze discuții 
care să însoțească aceste expu
neri, să folosească planșe, ta
bele, grafice, hărți.

ÎNDRUMĂTOR PREȚIOS

AL CĂMINELOR CULTURALE
Atrag, de asemenea, atenția 

spiritul de inițiativă și seriozi
tatea cu care Casa de cultură 
din Rupea îndrumă activitatea 
artistică din raion.

Analizînd cerințele artistice 
sporite ale satului colectivizat, 
activiștii casei de ’cultură au 
ajuns la concluzia că țăranii 
colectiviști, tineretul, doresc să 
asiste la cît mai multe specta
cole, că au devenit o necesitate 
schimburile de experiență între 
formațiile artistice din comu
nele învecinate. Casa raională 
de cultură a ajutat, în conse
cință, la alcătuirea de reperto
rii bogate pe grupe de 4—5 co
mune apropiate,în așa fel incit

Propagandiști
ai științei...Sînt aici aproape toți tinerii din comună. Curiozitatea, dorința de a pătrunde tainele naturii, uneori uimirea se zugrăvesc pe chipurile lor. Pe tablă creta face minuni: „Iată Pămîntul, iată Luna, Soarele și fîșia lui de raze...“ explică responsabilul cercului.— Ei, nu-i chiar așa de greu ! — exclamă cîteva din fete, care au și început să prindă înțelesul desenului.Intr-adevăr e simplu și ușor de priceput eclipsa de soare acum, cînd medicul Ștefan Lenarth explică pe înțelesul tuturor „misterul" ei. Ca și cauzele secetei atunci cînd Gheorghe Memetea, inginerul gospodăriei, îi ajută pe tineri să înțeleagă esența acestuia fenomen.Aflat într-al treilea an da activitate, cercul naturaliști- lor din comuna Sîmbăta, raionul Beiuș, și-a cîștigat un bun renume iii rîndurile colectiviștilor. Pe lîngă membrii permanenți ai cercului, care în fiecare duminică se îndreaptă spre căminul cultural, la lecții vin și alți colectiviști dornici să mai afle ceva nou, să se dumirească mai bine asupra unor fenomene ale naturii. De-a lungul celor trei ani, organizația U.T.M. a căpătat o experiență valoroasă în ceea ce privește organizarea și desfășurarea activităților în cerc și atragerea tinerilor colectiviști la lecții. Stabilirea ciclului de lecții, a demonstrațiilor practice s-a făcut Și anul acesta ținîndu-se seama de dorințele și preocupările tinerilor de a afla lucruri noi față de cele învățate în anii trecuți. în a- celași timp, s-a ținut seama și de cei care s-au înscris pentru prima oară anul acesta la cerc. începînd de la lecțiile care urmăresc să explice tinerilor originea vieții, producerea unor fenomene din natură, continuînd cu lecții care dezvăluie cauza bolilor și demască substratul așa ziselor „leacuri" băbești, pînă 

la cunoașterea ultimelor cuceriri ale științei — activitatea 
La cabanele muncitorilor forestieri

entru muncitorul din gura de exploatare forestieră, cabana este căminul unde locuiește cea mai mare parte dintimpul anului, este locul Săude odihnă, dar în același timpeste și locul de îmbogățire aorizontului său cultural.La întreprinderea forestieră Moldovița, regiunea Suceava, s-au asigurat pentru muncitorii de la gurile de exploatare forestieră 33 cabane. Pe lingă cele necesare unui trai civilizat, fiecare cabană a fost dotată cu cite un aparat de radio, cu biblioteci volante care cuprind peste 2 500 volume.Sub îndrumarea comitetului de partid, comitetul U.T.M., în colaborare Cu sindicatul, a organizat pentru muncitorii din gurile de exploatare forestieră unele activități culturale interesante. Astfel, în anul trecut cele 3 brigăzi artistice de agitație de la fabricile de cherestea Deia, Moldovița, Vama, ce aparțin I. F. Moldovița, au prezentat 30 programe în deplasare la gurile de exploatare forestieră. La une

formațiile de același gen din 
aceste comune să pregătească 
spectacole diferite. Prin aplica
rea acestei metode, s-a asigu
rat o varietate mult mai mare 
a repertoriului, s-a dat posibi
litatea fiecărui cămin cultural 
de a programa spectacole edu
cative mai eficiente, iar artiș
tilor amatori perspectiva de 
a-și valorifica mai bine rezul- 

latele activității lor frumoase. 
Tinerii din raion participă a- 
cum cu și mai mult interes la 
mișcarea artistică de amatori.

Complexitatea sarcinilor mun
cii cultural-educative în satul 
colectivizat presupune operati
vitate și evitarea fărâmițării în 
munca de îndrumare. Desfășu
rată doar de la o comună la 
alta, îndrumarea metodică n-ar 
putea ține pasul cu temele me
reu noi ce se cer dezbătute la 
cămin și care trebuie populari
zate în timp scurt pe întreg 
cuprinsul raionului. Necesita
tea acțiunilor eficiente și 
prompte pentru răspîndirea 

cercului contribuie la însușirea adevărului științific. Pînă acum s-au ținut nouă lecții la care au participat, în afara celor înscriși, și alți colectiviști din comună. La fiecare expunere, în cerc se folosesc materiale intuitive — schițe, planșe; pentru u- nele lecții s-au prevăzut în anul acesta și lucrări practice, experiențe (la lecția des-
Din activitatea 

cercului tinerilor 
naturaliști din comuna 

Sîmbăta, raionul Beiuș

pre originea și cauzele bolilor, de exemplu, se vor studia la microscop diferiți microbi).La lecțiile mai dificile se indică tinerilor să studieze articole din revistele sau broșurile de specialitate. Membrii cercului s-au obișnuit să solicite după fiecare lecție cărți, broșuri, care să-i ajute în înțelegerea temeinică a expunerilor. Bibliotecara căminului, Maria Herdea, prezintă adesea la cerc scurte recenzii ale celor mai noi broșuri și lucrări de popularizare a științei.Și acum despre cursanți. Vîrsta : 17-35 de ani. Mulți dintre ei sînt noi în cerc. Moga Dumitru, Moga Florica și Pogan Florica, de pildă, au ascultat pentru prima oară lecțiile despre formarea fulgerului, trăznetului, ploii, zăpezii etc. De aceea ei pun oele mai multe întrebări și nu se lasă pînă nu se lămuresc bine asupra acestor fenomene naturale. Cmeci Augustin, Cmeci Vasile sau Neaga Augustin au devenit adevărați propagandiști ai științei. Un singur exemplu: Neaga Augustin în vară se „luptase" cu prejudecățile cîtorva săteni 

le cabane biblioteca întreprinderii a organizat seri de recenzii la romane cum ar fi „Setea", „Așa s-a călit oțelul", „Bătălie în marș” etc. în unele seri, tinerii muncitori forestieri au ascultat conferințe de popularizare a științei medicale, conferințe tehnice despre „Valorificarea superioară a masei lemnoase", „Caile reducerii prețului de cost”, „Importanța muncii în brigăzi complexe cu acord global" etc.Toate acestea sînt însă insuficiente față de necesități și posibilități. Este adevărat că brigăzile de agitație au făcut peste 30 deplasări la gurile de exploatare, că în evidența comitetelor U.T.M. și sindical figurează aproape 20 de recenzii de cărți, că s-au ținut și unele conferințe. Dar întreprinderea are un număr de 33 cabane. Rezultă deci că la majoritatea cabanelor s-au prezentat în anul trecut în fața muncitorilor cite un program artistic, cîteva recenzii și una sau două conferințe. în aceste luni de iarnă, cînd nopțile sînt lungi, muncitorii de la gurile de exploatare forestieră 

experiențel bune dobîndlte de 
căminele culturale fruntașe din 
raion a dus la ideea înființării 
centrelor metodice. Aceste 
centre sînt de fapt căminele 
culturale cele mai bune din ra
ion, pe care casa de cultură Ie 
folosește în scopul generaliză
rii experienței înaintate, prin 
manifestări culturale — model 
pregătite cu forțele culturale 

locale și la care asistă activiști 
culturali din comunele ale că
ror cămine aparțin de centrul 
melodic respectiv. Un exemplu 
recent îl oferă concursul gen 
„Cine știe, răspunde" organizat 
la căminul cultural centru-me- 
todic din Comana cu tema : „A- 
nul 1962 în colectiva noastră". 
Cu acest prilej, activiști cultu
rali din alte comune invitați să 
asiste Ia manifestare au luat cu
noștință de modul în care con
curența (tineri colectiviști) au 
fost ajutați să se pregătească, 
de unele amănunte organizato
rice și, îndeosebi, de felul în 
care, prin conținutul său, con
cursul a venit în întîmpinarea 

care în loc să vină la seceriș (întrucît ploile amenințau recolta), băteau mătănii pentru ca „duhurile rele" să nu distrugă recolta. Augustin .Neaga le-a explicat cu răbdare, dar și cu argumente convingătoare, că soarta recoltei nu se hotărăște în ograda bisericii, ci pe cîmp, cu secera în mînă. Pogan Aurel, în cei doi ani de cînd frecventează cu regularitate cercul naturaliștilor și citește cu pasiune, a reușit ca nu numai el să fie pătruns de adevărul celor învățate, ci și părinții săi cărora le-a explicat cum stau lucrurile cu născocirile și superstițiile, ce anume le-a generat și menținut și cît de folositoare pentru om este știința, singura în stare să explice fenomenele din natură și societate.
VIORICA C. DRAGOTĂ

își petrec multe ore la cabană. Există mult timp pentru organizarea unor activități plăcute și folositoare.Trebuie spus că singurele acțiuni culturale permanente rămîn audițiile colective la radio în cele mai multe cazuri însă neorganizate. Comitetul U.T.M. mulțumindu-se
însemnări privind 

activitatea cultural- 
educativă

la I. F. Moldovița

cu faptul că există aparate de radio și biblioteci volante, se interesează puțin de organizarea unor activități interesante, atractive care să cuprindă pe toți muncitorii tineri de la cabană. Am consultat planurile de mtincă ale organizației U.T.M. de la sectoarele de exploaotare Dămăcușa și Argel. Aceste organizații nu și-au propus nici o acțiune care să fie organizată în această perioadă și care să-i ajute 

preocupărilor actuale ale gos
podăriei colective din comună 
Casa raională de cultură a 
sprijinit, prin activiștii săi, că
minul din Comana, organizația 
U.T.M. din comună, pentru ca 
acțiunea proiectată să se des
fășoare într-adevăr la nivelul 
unei manifestări model. Din 
concursul acesta s-a desprins 
ca un obiectiv principal al gos
podăriei colective din comună 
valorificarea a 64 hectare de 
teren neproductiv. De aceea, în 
zilele următoare, la Comana 
s-au organizat o seară de cal
cul „Noi surse de teren pro
ductiv în comuna noastră", o 
seară de întrebări și răspun
suri pentru tineret, intitulată 
„Comoara celor 64 de hectare" 
și conferința „Omul transformă 
natura’. Casa de cultură a 
popularizat aceste acțiuni prin- 
tr-o scrisoare metodică trimisă 
căminelor culturale din raion. 
Primăvara lui 1963, cînd cele 
64 hectare vor „intra pe rod“, 
va aduce cea mai bună confir
mare a eficienței acestor ac
țiuni.

Elementele desprinse aici din 
experiența Casei raionale de 
cultură din Rupea (la care se 
adaugă pregătirea seminariilor 
raionale „Ziua de studiu a di
rectorului de cămin cultural" 
care au loc o dată pe lună la 
sediul casei de cultură etc.) ne 
dau o frumoasă imagine a ca
lității muncii de îndrumare 
metodică pe care o desfășoară 
această instituție și ale cărei 
rezultate sînt tot mai vizibile 
în viața culturală a colectiviș
tilor, a tineretului din satele 
raionului.

TEODOR GHEORGHIU

Căminul — 
locul cel mai 

îndrăgit de tineri

/ofensă activitate desfășoară 
acum formațiile artistice
de amatori din comuna

Țăndărei, raionul Fetești. în a-
cesfe zile ele pregătesc un nou
spectacol. Corul de 200 de per
soane, majoritatea tineri colecti
viști, și.a inclus în repertoriul său 
noi cîntece patriotice și revolu
ționare printre care și cînfecul 
„Să fii partidului oștean” mult 
îndrăgit de tineri. Solistele coru
lui, utemistele V&silica Luchian și 
Măndița Popa, învață acum noi 
cîntece populare despre viața co
lectiviștilor. Echipa de dansuri și-a 
mărit rîndurile cu noi colectiviști. 
Cei 24 de dansatori repetă fără 
răgaz cîteva jocuri populare lo
cale.

Viitorul spectacol al brigăzii ar
tistice de agitație j,Cîntă inimă'' 
este așteptat. în comună cu mult 
interes. Se știe că brigada vă 
cînta și realizările obținute de co
lectiviștii din Țăndărei și Strachi
na, schimbările petrecute în comu
nă în acești ani.

MARIA ION

pe tineri în îmbogățirea cunoștințelor lor. în hotărîrile conferinței U.T.M. ce a avut loc de curînd la I. F. Moldovița s-a prevăzut ca în viitor să se țină în fața tinerilor de la gurile de exploatare mai multe conferințe, să se organizeze seri literare, jurnale vorbite, seri de întrebări și răspunsuri, să se prezinte mai multe programe artistice etc. Asemenea hotărîri se cer a fi îndeplinite neîntîrziat la fiecare gură de exploatare.în scopul îmbunătățirii muncii culturale la cabane în rîndui muncitorilor forestieri, comitetul U.T.M. pe întreprindere, împreună cu sindicatul, cu asociația sportivă vor trebui să întocmească deîndată un plan comun de acțiuni cultural-educative. O atenție deosebită trebuie dată concursului „Iubiți cartea” preVăzîn- du-se asemenea acțiuni care să atragă pe toți tinerii la lectură, Trimiterea activiștilor culturali de la centrul de întreprindere la gurile forestiere nu rezolvă încă totul. Oricît se vor strădui brigăzile de agitație, bibliotecarii sau conferențiarii, pi nu vor putea să se

„Cîntă fluerașul Ofotoc !” — Tînărul interpret de muzică populară 
din comuna Cetate, raionul Calafat, contribuie cu talentul sau la 

reușita spectacolelor prezentate pe scena căminului cultural.

Artiști amatori in turneulCu cîteva zile în urmă am 
asistat la un program ar
tistic prezentat de soliști 

vocali, recitatori,, echipă de dan
suri și o brigadă artistică de agi
tație din satul Cîmpofeni, raionul 
Tg. Jiu. De data asta cîmpofenii 
erau oaspeții satului Stroești. Echi
pa artistică formată din tineri co
lectiviști fruntași s-a bucurat de o 
caldă apreciere. Maria Mocoș, 
șefă de echipă și fruntașă în gos
podărie, deținătoare a'mai ihultor 
diplome și premii, și-a arătat și 
de data aceasta talentul și măie
stria artistică. Tot ca soliste au a- 
părut și Maria Berea, colectivistă 
fruntașă și fiica sa, elevă la Școa
la de muzică din Craiova. Echipa 
de dansuri a fost și ea la înălțime. 
Cele nouă dansuri, printre care 
un dans local, „Cîmpofeanca",

36.000 de purtători ai insignei

„Prieten al cărții"
TIMIȘOARA (de la 

corespondentul nos
tru).

In regiunea Banat 
tinerii participă in 
mare număr la con
cursul „Iubiți car
tea". Aceasta se da- 
torește muncii depu
se de organizațiile 
U.T.M., acțiunilor 
organizate de aces
tea. De exemplu, co
mitetul V.T.M. de la 
secția mașini electri
ce de la VCM Reșița 
a organizat in mod 
periodic recenzii la

diferite cărți cuprin
se în bibliografia 
concursului. Aseme
nea recenzii au avut 
loc la cărțile „Așa 
s-a călit oțelul" „Mi- 
trea Cocor’’ etc. In 
comunele Bethausen 
și Mănăștiur din ra
ionul Făget s-au ți
nut recenzii la căr
țile „Moromeții" și 
„Pe muche de cuțit". 
Organizațiile U.T.M. 
de la depoul de loco
motive și de la Școala 
medie nr. 5 din Arad 
nu inițiat întîlniri 
între cititori și poeți,

deplaseze seară de seară la gurile de exploatare forestieră pentru a organiza timpul liber la cabane. Comitetul U.T.M. și sindical trebuie să-i atragă la organizarea activității culturale în primul rînd pe tinerii muncitori forestieri, pe inginerii și tehnicienii care lucrează direct la sectoarele și gurile de exploatare forestieră. La unele sectoare forestiere există posibilitatea creării unor brigăzi artistice de agitație care să prezinte programe la gurile de exploatare, la cabane.La bibliotecile volante este necesar să existe mai multe cărți de popularizare a științei, combatere a misticismului etc. în îmbunătățirea activității culturale la cabanele muncitorilor forestieri este necesar ca și Comitetul raional U.T.M. Cîmpulung să acorde un ajutor mai consistent, să ajute comitetul U.T.M. de la I. F. Moldovița în organizarea și orientarea muncii culturale.
AURELIA CARUNTU

corespondentul „Scînteii tine, 
retului" pentru regiunea 

Suceava

Foto : I. CUCU

caracteristic femperamenlului și 
sensibilității oamenilor de aci, au 
fost răsplătite cu ropote de â- 
plauze. Brigada artistică de agi
tație, unul din genurile cele mai 
iubite de spectatori, era așteptată 
cu nerăbdare. Textul inspirat și 
axat pe cele mai importante pro
bleme din viața gospodăriei, a 
fost interpretat cu mult elan de 
artiștii amatori Constantin Troancă, 
socotitor, Costică Ceaucă, colecti
vist fruntaș, Gheorghe Juveloiu 
Bică, brigadier, Gheorghe Sfroe, 
dulgher și alții.

Spectacolul prezentat a lăsat o 
frumoasă impresie colectiviștilor 
din Stroești. Turneul nu a luat 
sfîrșit. Peste cîteva zile programul 
va fi prezentat în satul Sănătești,

GRAUR FLORESCU 
profesor

iar în centrul de ra
ion Făget s-au orga
nizat montaje litera
re și concursuri gen 
„Cine știe, ciștigă". 
Acestea sînt doar ci- 
teva din acțiunile i- 
nițiate de organiza
țiile U.T.M. care au 
contribuit' la obține
rea, iu ultima jumă
tate a anului trecut, 
a încă 4114 insigne, 
de „Prieten al cărții". 
In prezent în regiu
nea Banat numărul 
tinerilor purtători de 
insigne se ridică la 
36 000.

Scenă din spectacolul cu piesa 

„Febre" de Horia Lovinescu 

prezentat de formația slridU
* catului C.F.R. Fetești.

Spectacol de gală 
la Suceava

SUCEAVA (de la corespon
dentul nostru).

In seara zilei de 9 ianuarie 
în sala „Ciprian Porumbescu" 
din Suceava a avut loc specta
colul de gală susținut de for
mația de teatru a căminului 
cultural din Dolhasca distinsă 
de două ori cu medalia de aur 
și titlul de laureat al celui 
de-al Ill-lea Festival bienal 
de teatru I. L. Caragiale Cu 
piesa „îndrăzneala" de Gheor
ghe Vlad. Jocul de calitate al 
formației de teatru de la Dol
hasca s-a bucurat de apre
cierea celor peste 500 de spec
tatori, oameni ai muncii din 
orașul Suceava. In încheierea 
spectacolului, tov. Emil Bobu, 
președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular re
gional Suceava a transmis din 
partea Comitetului regional 
de partid și a Comitetului 
executiv al sfatului popular 
calde felicitări minunaților ar
tiști amatori ai căminului 
cultural din Dolhasca.
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0 INIȚIATIVĂ BUNĂ
Comitetul regional U.T.M. Argeș a luat, de curînd, ini

țiativa lăudabilă de a organiza un schimb de experiență in
tre secretarii comitetelor U.T. M. din școlile medii și prof ei 
sipnale din regiune. Schimbul de experiență a venit la tițnp: 
tocmai se încheiase un trime stru de școală — prilej de con
cluzii, de generalizare a experienței valoroase.

Trei dintre secretarii comitetelor U.T.M. din școlile care 
au obținut bune rezultate în 
nut referate pe problemele 
cii de organizație.

activitatea educativă au susți- 
cele mai importante ale mun-unăoară. tovarășul 

Stroe Constantin, secretarul comitetului U.T.M. de la Școala medie medie nr. 1 din Pitești a împărtășit celorlați secretari U.T.M. experiența comitetului U.T.M. în organizarea și desfășurarea muncii politice.— Ne-a preocupat foarte mult organizarea și buna desfășurare a ciclului de conferințe — spunea acesta. Mai întâi trebuie să spun că acestea au fost stabilite după consultarea largă a elevilor, cu sprijinul diriginților, sub îndrumarea organizației de partid. Acestea au fost stabilite în raport cu dorințele elevilor, cu cerințele fiecărei clase și au o tematică interesantă: conferințe despre realizările oamenilor muncii conduși de partid, „Munca — o chestiune de onoare”, despre colegialitate, prietenie. întrajutorare și altele. O parte din aceste con- ,f erințe au fost ținute, fiind completate cu vizite la Muzeul regional, ,1a Muzeul de istorie, a partidului din București, la Doftana și Muzeul Golești.Referatul a relevat și cîteva lucruri interesante despre pre. .gătirea și desfășurarea informărilor politice.. Acestea sînt . ținute de .către tovarăși cu o bună pregătire ■ politică, sînt invițuți să le vorbească elevilor . activiști de partid și de stat. Nu înseamnă însă că comitetul U.T.M. s-a declarat absolvit de orice sarcini. El se preocupă ca ziarele să ajungă la timp la elevi și, mai ales, ca. elevii să citească zilnic ’ presa, Luîhd . legătura din vreme cu lectorul și discutînd asupra problemelor pe care le va expune în fața elevilor, comitetul U.T.M. s-a preocupat să. se procure materialul necesar — hărți, grafice, reviste, broșuri și cărți de literatură. De pildă, cînd s-a vorbit de lupta de eliberare a popoarelor din Africa, pe lîngă harta respectivă s-a amenajat o vitrină cu cărți din politică și beletristică, această informare, pe multor elevi au apărut rile cărților expuse.
literatura După fișele titlu-

Ta-Referatul tovar 
che Valeria, , Lzif-I î l 1 11Referatul tovarășului 
che Valeria, secretarul comitetului U.T.M.’* al Centrului școlar agi'icol-rCurtea de Argeș a avut ca temă „Cum a muncit organizația - U.T.M. pentru a dezvolta- la elevi răspunderea față de învățătură”.— Noi ne-am convins aă numai acei elevi învață bine care înțeleg rolul învățăturii în viața lor — spunea vorbitorul, -Foarte mult-me-au ajutat în realizarea acestui obiectiv a- dunările generale U.T.M. In multe adunări generale s-a discutat despre „învățătura — o datorie patriotică”. _ îi îndemnăm astfel pe elevi să gîn- dească tot timpul pentru ce învață, ce țel urmăresc, iar a- dunările generale îi obligă pe toți să răspundă cum își îndeplinesc datoria de elevi. Al

Angajamentul metalurgiștilor 
de la Uzinele „Griuița roșie"
(Urmare din pag. I)

Perfecționîndu-ne continuu pre
gătirea profesională ne-am propus 
să realizăm, fără să dăunăm cali
tății produselor, importante eco
nomii.

Economii importante putem rea
liza, de exemplu — relata tova
rășul inginer Leonid Năilescu,. șe
ful secției cazangerie — printr-o 
organizare mai bună la centrul de 
trasare și debitare, lată de ce co
lectivul nostru s-a angajat să folo
sească toate resturile de tablă pen
tru confecționarea unor piese mai 
mici, iar decupările rezultate la plă
cile fubulare de peste 70 milimetri 
să, fie depozitate și puse la dispozi
ția secției, de.forje pentru execu

teori, însă, se simte nevoia ca adunările generale să-i ajute pe elevi și cum să învețe. în acest scop au fost organizate adunări generale despre „Cum îmi folosesc timpul liber" și „Cum învăț” etc. Elevii fruntași au arătat celorlalți cum învață ei. Cuvîntul fruntașilor a avut un efect deose-, bit în trezirea interesului elevilor pentru învățătură, pentru o muncă ordonată. Alteori, pentru a stimula interesul elevilor față de munca pentru care se pregătesc se organizează vizite la importante unități socialiste din agricultură, în-
Organâzarea unui schimb de experiență 

între secretarii comitetelor U.T.M. 
din școlile regiunii Argeș

tîlniri cu specialiști din agricultură. Bunăoară, vizita făcută la Stațiunea experimentală hortiviticolă Ștefăneșii a fost un prilej foarte bun de fixare și îmbogățire, a cunoștințelor predate la orele de curs, dar și un prilej de cunoaștere a locurilor de muncă unde sînt așteptați să vină după absolvirea școlii. Inițiativele privind dezvoltarea interesului pentru o pregătire temeinică sînt multiple. Membrii birourilor pe clase, împreună cu profesorii-poordonatori, au vizitat pe elevii rămași în urmă la învățătură ; organizațiile U.T.M. de an au luat inițiativa de a controla si discuta caietele de practică în scurte adunări pe clasă.ecretarul comitetuluiU.T.M. de la Școala pedagogică Cîmpulung-Muscel, Răuțoiu Ion, a relatat o interesantă experiență privind întocmirea și îndeplinirea planului comun de activități cultural-artistice. Bogat și variat, cu sarcini precise, în dreptul cărora sînt scrise numele celor care răspund și data cînd trebuie îndeplinite aceste sarcini, planul a fost un adevărat ghid. De pildă, sarcina de a crea un cor de 180 de persoane a fost îndeplinită pînă la data de 20 octombrie (au răspuns secretarii birourilor organizațiildr de bază pe clase și tovarășul profesor de muzică al școlii). Corul a pregătit pînă acum 25 de cîntece. Elevii au și susținut cinci spectacole.în școala s-a format orchestra de coarde compusă din 30 de elevi, o fanfară, brigada artistică de agitație, echipa de teatru și dansuri.Aceste formații cuprind doar o parte din elevi. Ce fac ceilalți în timpul liber ?Ținînd seama de specificul școlii, comitetul U.T.M. urmărește ca toți elevii să facă parte din cel puțin două formații cultural - artistice. Pentru aceasta, pe cicluri de clase s-au organizat coruri, brigăzi artistice, echipe de

tarea unor repere necesare utila
jului chimic și petrolier pe care-l 
fabricăm. Prin aceasta vom realiza 
o importantă economie de metal 
ceea ce va conduce la reducerea 
prețului de cost pe unitatea de 
produs. De asemenea, anul acesta 
vom extinde craițuirea arc-aer la 
toate reperele care sînt confec
ționate din tablă cu grosimea de 
peste 10 milimetri.

Au luat cuvîntul numeroși mun
citori și tehnicieni, printre care 
sudorul Ion Dragomir, inginerul 
Constantin Marinescu, exprimîn- 
du-și convingerea că angajamen
tele luate sînt mobilizatoare, că 
există toate condițiile pentru în
deplinirea lor. 

dansuri, de recitatori etc. De asemenea, anul acesta 4,0 de elevi s-au pregătit pentru a fi dirijori de coruri (dirijînd corurile claselor) iar cu ocazia punerii în scenă a pieselor „Încercarea-1 și „Un iaz și o poveste cu haz" cîțiva elevi au fost inițiați în munca de regizorat.Pe marginea celor trei referate care au fost ținu, te s-au purtat ample discuții, ceea ce a prilejuit un rodnic schimb de păreri asupra celor mai bune metode folosite pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin organizațiilor U.T.M. din școală.Tovarășul Trancă Constan
tin, de la Școala profesională de contabili Cîmpulug Mușcel, spre exemplu, a vorbit despre eficacitatea pe care o au adunările generale U.T.M. a- tunci cînd ordinea de zi este bine aleasă, izvorîtă din viața utemiștilor. Și a ilustrat a

ceasta cu un exemplu. La anul IV unii elevi începuseră să ia note slabe. Adunarea generală care a analizat situția la învățătură n-a avut succesul dorit, deoarece a prezentat un referat cu o înșiruire de nume și note slabe ; nu a analizat cauzele care au dus la această situație. Comitetul U.T.M. a ajutat biroul U.T.M. al anului să studieze situația fiecărui elev din clasă. S-a constatat astfel că elevii slabi la învățătura au alte preocupări în timpul liber, se abat de la normele de conduită ale școlarului, iar colegii nu le spun nimic. S-a propus organizarea a două adunări generale U.T.M. — una „Despre conduita școlarului" și alta" Despre adevărata colegialitate”. Referatele au fost urmate de vii discuții. Elevii au luat o atitudine combativă împotriva celor care nu-și foloseau timpul liber pentru învățătură și erau indisciplinați. Rezultateje s-au văzut imediat după adunări.— Legătura organizației U.T.M. cu părinții elevilor dă rezultate frumoase în îmbunătățirea disciplinei, spunea tovarășa Dumitrache Maria, de la Curtea de Argeș. La anul II, a continuat ea, aveam mereu de lucru cu un grup de elevi indisciplinați care, în același timp, erau și foarte slabi la învățătură. La adunarea generală pe clasă, care a discutat atitudinea acestora, elevii fruntași au arătat că datorită acestui grup clasa lor este 

Un indice important al calității unui soi de grîu este și conținutul de gluten al bobului. La aparatul 
pe care-l vedeți în fotografia noastră, inginerele Elena Opfoiu și Livia Cernescu fac cercetări în a- 
ceastă direcție la diferite soiuri de grîu pe care le creează Institutul de cercetări pentru cereale și 

plante tehnice de la Fundulea,
Fofoi AGERPRES

mereu Socotită o clasă indis- ciplinată și acest lucru îi mîh- nea. Tot ei au propus ca biroul U.T.M. pe an să trimită scrisori părinților acestor elevi despre felul cum se comportă fiii lor, scrisori pe care să le semneze întreaga clasă. Au trimis prima scrisoare părinților lui Dincă Gheorghe, cel mai indiseiplinat elev din clasă. Pînă la urmă n-a mai fost nevoie să se trimită scrisori tuturor părinților elevilor in- disciplinați pentru că mulți s-au schimbat între timp și au început să ia note bune.Tovarășa Viorica Rotăreasa, secretara comitetului U.T.M. de la Școala medie nr. 2 din Pitești a vorbit și despre inițiativa frumoasă a școlilor din Pitești de a organiza, odată pe săptămînă, prin rotație, la Casa de cultură a tineretului, ziua elevilor. Pregătirile pentru această zi la Școala medie nr. 2 au determinat o adevărată întrecere între organizațiile U.T.M. de an „pentru cel mai frumos program”. Pînă acum clasele a X-a dețin primul loc. Acestea au organizat concursul „Trepte în cucerirea cosmosului", care s-a desfășurat în fața a peste 300 de elevi de la toate școlile din oraș, iar programul lor artistic — format din coruri, muzică populară și ușoară, program de brigadă — s-a bucurat de iriult succes. De multe ori, spunea Bircă Ion, secretarul comitetului U.T.M. de la Școala medie nr. 1 din Rîmnicu Vîlcea — discutăm despre elevi că nu dansează frumos. Mulți ne răspundeau simplu: „nu știm să dansăm altfel”, Ne-am propus să-i învățăm să danseze frumos, decent. Pînă cînd vom avea posibilitatea să creăm un cerc de dans pe oraș sau pe școală, am făcut acest lucru cu mijloace proprii. La o reuniune, am selectat pe cei care știau să danseze frumos și a doua duminică am organizat un concurs pentru cei mai buni dansatori. S-au înscris aproape 20 de perechi și au dansat în fața cîtorva sute de elevi. Concursul a avut succes; mai mult, elevii din clasele a XI-a s-au angajat să-i învețe pe cei micii Să danseze corect, frumos.Schimbul de experiență organizat a dezbătut o multitudine de probleme. El a fost, fără îndoială, foarte util pentru secretarii U.T.M. din școli ajutîndu-i să-și îmbogățească experiența de muncă. Ceea ce arată concludent că asemenea schimburi de experiență trebuie organizate în continuare.
AURELIA POPESCU 

corespondentul „Scînteii tine
retului" pentru regiunea Argeș

Printre construcțiile ridicate în 
ultimii, ani pe litoral se numără 
și sanatoriul balnear Mangalia 
cu bazinul cu apă de mare în
călzită. Avînd o capacitate de 
500 de locuri pe serie, sana
toriul asigură diferite trata
mente. In fotografie : oameni 
ai muncii urmînd frafamentul 
balnear acum, în timpul iernii.

Foto : AGERPRES

Informații
Vineri după-amioză actorii 

Teatrului de stat din Satu Mare au fost oaspeți ai locui
torilor din comuna Tăuții Mă- 
gherăș. în fața a numeroși să
teni ei au prezentat la căminul 
cultural un spectacol cu piesa 
„Georges Dandiri’ de Moliere.

★
în aceeași zi actorii Teatru

lui de stat din Baia Mare s-au 
deplasat la Negrești, comuna 
de reședință a raionului Oaș, 
unde au prezentat piesa „Ge
neralul și nebunul" de Angelo 
Vaghenștein.

Atît primul cit și cel de-al 
doilea spectacol s-au bucurat 
de un frumos succes.

(Agerpes)
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In întreaga tară se desfășoară
Pregătiri pentru alegerile 

de la 3 martie
Activitatea de pregătire în vederea alegerii de deputați in 

sfaturile populare comunale și în orașele de subordonare ra
ională continuă în întreaga țară.
TIMIȘOARA — în regiunea Banat au fost delimitate un număr de 536 circumscripții e- lectorale orășenești și 7 097 circumscripții electorale comunale. în același timp, s-au constituit comisii ale secțiilor de votare din care fac parte colectiviști, mecanizatori, activiști ai organizațiilor de partid, ai sfaturilor populare, cadre didactice, ingineri agronomi, gospodine. în numeroase orașe și comune din regiune, în cadrul caselor raionale de cultură și în căminele culturale au fost organizate puncte

Un fiu al satului
(Urmare din pag. I) 

proportional și producția de fu
raje, să atingă numărul de 12 vaci 
cu lapte la suta de hectare. De- 
asemenea vor valorifica mai bine 
decît pînă acum iazul natural de 
15 hectare din apropierea satului, 
amenajînd o nouă fermă de pă
sări de baltă și un incubator. Pla
nul colectiviștilor din Popești pre
vede ca, pină în doi ani de zile, 
fondul de bază al gospodăriei să 
ajungă la cinci milioane de lei.

Problemele de producție ale 
gospodăriei sînt des discutare și 
în cadrul organizației U.T.M, cu 
participarea președintelui. O serie 
de sarcini privind întărirea eco- 
nomico-organizatorică a gospodă
riei revin în special tinerilor. De 
pildă, președintele a discutat cu e; 
nu demult o chestiune foarte im
portantă : valorificarea unor noi te
renuri pe care le vor reda agricul- 

’turfi. în aceste terenuri vor intra 
mai multe drumuri inutile aflate în
tre ogoarele colectivei și defrișa
rea unor perdele de safcîmi prost 
amplasate.

Discuția s-a purtat cu planul pă- 
mînturilor gospodăriei în față. Ti
nerii calculau în carnețele cît pă- 
mînt însumează aceste drjmuri și 
perdele de salcîmj inutile.

— Rezolvînd această sarcină, 
tovarăși — le spunea președin
tele — nu numai că obținem pă- 
mînt în plus pentru agricultură...

— Cam vreo patruzeci de hec
tare — interveni un tînăr care 
terminase calculele.

CONSFĂTUIREîn zilele de 9—11 ianuarie a avut loc la Ministerul Economiei Forestiere o consfătuire cu cadrele de conducere din unitățile acestui minister, controlorii de calitate și directori ai unor întreprinderi ale industriei locale, la care s-au analizat măsurile ce trebuie luate pentru îndeplinirea ritmică a planului anual de producție.Au fost propuse măsuri concrete privind mai buna gospodărire a fondului forestier, ridicarea indicelui de utilizare a masei lemnoase, precum și îmbunătățirea a- 

de agitație unde se, .fac expuneri cu privire la apropiatul eveniment.
PLOIEȘTI — în numeroase comune din regiunea Ploiești a început afișarea deciziilor sfaturilor populare prin care cetățenii iau cunoștință de circumscripția electorală din care fac parte. în întreaga regiune continuă înscrierile în listele de alegători.
SUCEAVA — Sfaturile populare comunale și ale orașelor de subordonare raională
— Poate și mai mult... Dar la 

adăpostul acestor planfejii în
guste de salcîmi, trăiesc o serie 
de paraziți ai ogoarelor cum sînt 
șoarecii de cîmp care ne pot a- 
duce pagube serioase. Defrișînd 
perdelele care nu rse sînt nece
sare, lichidăm și parfâziții aceștia.

Tot în adunările organizației 
U.T.M. se discută felul în care ti
nerii cursanți la învățămîntul a- 
grozoofehnic de trei ani se pre
gătesc în vederea însușirii celor 
mai avansate metode de muncă 
în agricultură. Majoritatea acestor 
tineri sînt fruntași la învățătură. 
In prezent tinerii sînt preocupați 
de organizarea în cît mai scurt 
timp a unei case laborator. Pre
ședintele are aici un rol impor
tant, și de organizator dar și de 
specialist care poate să le dea 
cele mai bune sfaturi în vederea 
construirii unei case laborator cît 
mai frumoasă și mai completă.

Petru Amateesei este foarte iu
bit. de colectiviști. Care este se
cretul acestei prietenii strînse ? El 
se sfătuește, atunci cînd are de 
luat vreo măsură mai importantă, 
cu cei mai vrednici colectiviști, 
nu refuză sfatul nimănui și mai 
ales are încredere în oameni. în 
același timp cunoaște foarte bine 
care sînt preocupările și aptitu
dinile fiecăruia, le cunoaște pro
blemele de viață, bucuriile sau 
necazurile. Cu alte cuvinte, e un 
om de-al lor, un fiu al satului, 
născut și crescut aici, un om care 
va rămîne totdeauna alături de ei.

provizionării prin strîngerea legăturilor dintre unitățile de exploatare și prelucrare a lemnului. Un acecent deosebit s-a pus pe necesitatea întăririi controlului pe diferite faze de fabricație, a respectării proceselor tehnologice,La închiderea lucrărilor a luat cuvîntul ministrul economiei forestiere, .Mihai Suder, care a arătat principalele sarcini ce stau în fața lucrătorilor din această ramură, îndeosebi în domeniul ridicării calității producției.(Ager preș) 

din regiunea Suceava au terminat delimitarea și numerotarea celor 449 secții de votare de pe cuprinsul regiunii. Comitetele executive ale sfaturilor populare au confirmat constituirea comisiilor secțiilor de votare în care sînt cuprinși 2 257 de oameni ai muncii.
BACĂU. — în toate cele 6 741 circumscripții electorale comunale și în 376 circumscripții electorale ale orașelor de subordonare raională din regiunea Bacău au fost afișate deciziile sfaturilor populare bare fac cunoscute alegătorilor circumscripțiile electorale cărora le aparțin.Peste 30 000 de cetățeni cu drept de vot s-au înscris în primele trei zile în listele de alegători. (Agerpres)

De 20 de ani Ion Ardeleana esfs 
sculptor la Fabrica de sticlă dm 
Turda. Din mîinile sale ies adevă

rate lucrări de artă.
Foto : AGERPRES

----- •-----

Cinematografe
Vizita tovarășilor Gheorghe 

Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe 
Maurer în India ȘÎ Bir mania — 
Vizita solilor poporului romîn în 
Indonezia — rulează la cinema
tografele : Alex. Popov, Timpuri 
Noi. Povestea anilor înflăcărați 
— film pentru ecran panoramic: 
Patria. Vaporul lui Emil : Repu
blica, București. Soțul soției sale: 
1 Mai, Gheorghe Doja, G. Cqșbuc. 
Dă-i înainte fără grijă — rulea
ză la cinematografele : Magheru, 
I. C. Frimu, Miorița, Libertății. 
Căzută din Lună — cinemascop :
V. AlecMndri, Flacăra, Floreas- 
ca, Elena Pavel. Omul de lingă 
tine : înfrățirea între popoare, 
Volga. Tinerii — cinemascop : 
Victoria, Arta. Mirajul: Lumina. 
Alex. Sahia, 23 August. Alibiul

PE SCURT
iile de schi și să- 
î raioanele regiunii 
în sălile de sport și 

căminele culturale se des- 
în aceste zile între

ceri din cadrul Spartacliiadei 
de iarnă a tineretului. Pînă 
acum au luat startul la con
cursuri peste 40 000 tineri și 
tinere reprezentînd toate cele 
558 de asociații sportive din 
regiune care s-au întrecut în 
probe de schi, săniuțe, gim
nastică și cros. Asociațiile 
sportive din raionul Botoșani 
sînt fruntașe pe regiune în 
actuala ediție a Spartacliiadei 
de iarnă prezentînd la con
cursuri peste 12 000 tineri 
dintre care aproape 5 000 
fete.

Asociațiile sportive „Con
fecția Botoșani" și „Avîntul" 
— școala de mecanici agri

coli din Suceava, au mobilizat la concursuri peste 1 000 de tineri 
și tinere. 0 largă participare la întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei se desfășoară în asociațiile sportive sătești. La asociația spor
tivă „Recolta", din satul Roma, numărul tinerilor aflați în com
petiție este de 572, iar la Bucecea numărul concurenților Se ri
dică în prezent la peste 400.
• Astă-seară, cu Începere de la ora 19,15, in sala sporturilor de la 

Floreascâ- se va desfășura mediul feminin de handbal dintre echipele 
Rapid București și Lokomotiv Zagreb din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor europeni". Repriza a doua a jocului va ii 
transmisă in jurul orei 19,45 de stațiile de radio și studioul de tele- 

^viziune.
'â •'In continuarea turneului pe care-l Întreprinde in Grecia echipa 
de fotbal Dukla Praga a jucat la Pireu cu formația Olimpiakos. Jocul 
sta Încheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0.

(Agerpres)

Facanța de iarnă din acest an a prilejuit pentru o bună 
parte dintre școlarii Capitalei nu numai amintiri de neui
tat legate de excursii și drumeții, de participarea masivă 

la serbări și concursuri cultural-artistice : in atenția a mii și 
mii de elevi din clasele a V-a și a Vl-a, vacanța a coincis și 
cu prezența lor in disputatele întreceri de gimnastică din cadrul 
„Cupei orașului București”, competiția celor care trăiesc emo
țiile primelor concursuri oficiale, cu punctaje, arbitri și.. a- 
plauze.

Deocamdată ne aflăm în stadiul incipient al întrecerii, la 
prima etapă, cea în care sint desemnați campionii pe clase și 
școală. Săptămâna viitoare vom cunoaște pe cei mai buni gim
naști din raioane, iar la 27 ianuarie vom face cunoștință cu 
protagoniștii concursului, finaliștii pe Capitală.

Să revenim însă la întrecerile primei etape și să poposim, 
împreună prin cîteva școli bucureștene. •Primul popas : Școala de8 ani nr. 40 din cartierul Andron-ache... Caietul de evidență al profesoarei de educație fizică Emilia 
Dragoș mai are foarte puține file goale. Inimoasa profesoară a rezervat fiecărui elev participant la „Cupa orașului București” cîte o „căsuță” specială. Nume, vîrstă, prezențe la antrenamente, la concursuri, calificative, note (în concursuri și la... disciplină). O rubrică aparte atrage în mod special atenția : aceea cu notele obținute de elevii gimnaști, la învățătură. Greu să găsești cîte un 6 sau. un 7. Pe fiecare filă o abundență de note de la 8 în sus.La această școală au participat la concursul de gimnastică (de Ia primele întreceri) aproape 300 de elevi și eleve. 

Acum n-au mai rămas în întrecere •— fiindcă ne aflăm în faza pe școală — decît 4 echipe (deci 24 de concurenți),
în plină întreceredouă din clasele a V-a, alte două din clasele a Vl-a (cîte o echipă de băieți și fete din fiecare clasă). Cum s-ar spune, acum se va da marea „bătălie”. Fiindcă fericiții cîști- gători ai concursului pe școală (se înțelege, cei mai talen- tați și cei care s-au pregătit mai mult, mai consecvent) vor mai avea o satisfacție: vor reprezenta școala în concursul pe raion. Și,, poate, mai departe..,

— Ne puteți spune cîțiva dintre... aspiranții Ia titlul de campion pe școală ?Profesoara Emilia Dragoș răsfoiește caietul de evidență— Aurel Stanciu, Nicolae Toader, Angela Print. Aceștia sînt din clasele a V-a... Apoi, Alexandru Fuior, Vasilica Boboc din clasele a Vl-a.în aceeași zi am făcut cunoștință cu Angela Prini, o fetiță modestă, puțin sfioasă. Angela ne vorbește despre 
Scolciiii gimnaștit participant 
la „Cupa orașului București"

concurs, despre felul cum se pregătește, despre ceilalți colegi de echipă.Am intrat în sala de sporta Școlii de 8 ani nr. 111 din raionul N. Bălcescu în acordurile catifelate ale unei melodii executate la pian cu o măiestrie revelatoare. Interpreta era o fostă elevă a școlii, acum una dintre gimnastele de nădejde de la Școala medie nr. 35, Ileana Necul- 

ce. Ileana nu și-a uitat, așadar, școala unde a făcut primii pași în acăst sport al eleganței și îndemînării, profesoara care a îndrumat-o cu multă dragoste. De aceea, Ileana Ne- culce vine des la „111” unde o secondează pe profesoara Maria Stăpînoiu la frumoasele demonstrații de gimnastică organizate aici.De o bucată de vreme Ileana Neculce este nelipsită de la concursurile din cadrul „Cupei orașului București”. Pune 

mult suflet în melodiile executate, se transpune în atmosfera întrecerilor. Mai ales că în rîndul concurentelor fruntașe pe școală se numără și una din surorile ei, Doina Neculce din a V-a D.Doina își prețuiește mult sora mai mare, caută să-i urmeze exemplul. Și la sport, și la învățătură.Profesoara Stăpînoiu explică tema viitorului exercițiu. Execută mai întîi ea — sigur, 

spectaculos, elegant — apoi băieții și fetele, cei aproape 30 de elevi cîți își vor disputa titlul de campioni pe școală. Cei mai buni din cei 200. Atî- ția figurează pe listele etapei pe clase a competiției. întocmai ca un regizor, profesoara „întoarce” deseori concurenții, le recomandă să reia exercițiul. Execuția trebuie să fie perfectă. Doar se știe : disputa din etapa următoare, pe raion, nu-i deloc ușoară.Un ultimul popas la Școala de 8 ani nr. 124 din raionul V. I. Lenin. Și aici febra apropiatei finale pe școală crește cu fiecare zi în intensitate. In concurs n-au mai rămas decît puțini elevi și eleve, cei care au trecut cu bine și... semifinalele concursului pe școală. Valoarea sensibil apropiată dintre concurenți dă mult de lucru profesoarei Rodica Predețeanu. Ea nu poate încă anticipa cui îi va surîde victoria : Ancăi Ma- nole s-au Corneliei Cristescu, lui Gabriel Coropciuc sau lui loan Gavrilescu ? Asta ca să nu mai vorbim de surprize :...Acum, profesorii școlii ca și elevii iubitori de sport așteaptă cu încredere etapa pe școală ca și cele superioare, convinși că talentații gimnaști de la ,,124” vor îndreptăți speranțele puse în ei.
TIBERIU STAMA

nu ajunge: Central. Program 
special pentru copii —■ diminea
ța : 13 Septembrie, Marile fami
lii -*- după-amiază : 13 Septem
brie. Telegrame — dimineața : 
Alex. Popov. Președintele —- 
centru înaintaș : 8 Martie, Don- 
ca Simo. Magistratul: Grivița, 
Moșilor. Ultima bătălie : 8 Mai. 
Constantin David. Pedro pleacă 
în Sierra : Aurel Vlaieu. Poves
tiri vesele : Unirea, G. Bacovia. 
Tin-Tin și misterul „Linei de 
aur" rulează la cinematograful 
T. Vladimireșcu. Cînd comedia 
era rege — Vîrsta de altr a co
mediei : Munca. Pirații aerului
— cinemascop : Popular. Miraco
lul lupilor — cinemascop : ru
lează la cinematograful Mihail 
Eminescu. Intrigă și iubire •— 
rulează la cinematograful Maxim 
Gorki. Permisie pe țărm rulea
ză la cinematograful Ilic Pinti- 
lie. Regăsirea : Drumul Serii, Lu
ceafărul. Vîrsta dragostei — ru
lează la cinematograful Olga 
Bancic. Fantomele din Spessart
— rulează la cinematograful 30 
Decembrie. Cînd copacii erau 
mari — rulează la cinematogra
ful Barbu Delavrancea. Sub ploa
ia atomică rulează la cinemato
graful 16 Februarie.

r



DE PESTE HOTARE • RE PESTE HOTARE • DE PESTE HOTARE
Convorbirile 

lui V. V. Kuznețov 
în S. U. A.

Evoluția situației
(ELINOGRAD: ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 

CELEI DE-A DOUA iNTllNIRI A TINERILOR
O nouă demonstrație 

a studenților 
din Grecia

DIN REGIUNEA PĂMÎNTURILOR DESȚELENITELa Țelinograd și-a încheiat lucrările cea de-a doua întîlnire a tinerilor din regiunea pămînturilor desțelenite — anunță agenția TASS. Timp de două zile tinerii agricultori, mecanizatori, crescători de vite din Ținutul pămînturilor desțelenite (Ka- zahstan) au dezbătut probleme de cea mai mare importanță privind dezvoltarea continuă a agriculturii.
încă o

La 11 ianuarie, în cadrul în- tîlnirii a luat cuvîntul cosmonautul Gherman Titov.Participanții la întîlnire au îndemnat de toți comsomoliștii și comsomolistele, precum și tineretul din sovhozuri și colhozuri, specialiștii în agricultura Ținutului pămînturilor desțelenite să participe la campania pentru o recoltă bogată, pentru dezvoltarea terii animalelor. creș-
crima

a contrarevoluționarilor cubaniîn localitatea Casilda, în a- propiere de orașul Trinidad, provincia Las Villas, a fost o- morît tînărul revoluționar studentul Oliviero Marin Valdivia, fiu al unui țăran. Oliviero era bursier al guvernului revoluționar și învăța la școala de pregătire de administratori pentru gospodăriile de stat.

Un grup de bandiți contrarevoluționari au atacat casa în care locuia familia tînărului. într-o luptă armată inegală, bandiții au rănit și apoi au omorît pe Oliviero.Au fost răniți, de asemenea, tatăl și fratele lui Oliviero. Unul din contrarevoluționari a fost arestat.

mii
___  din 

nou pe străzile Atenei, 
cerind guvernului să sporească 
alocațiile pentru învățămint. 
în fața Universității din Ate
na a avut loc un miting. Opi
nia publică greacă sprijină 
lupta tineretului pentru drep
turile sale. Petiția în sprijinul 
revendicărilor tineretului cu 
privire la sporirea cheltuieli
lor pentru învățămint a și 
fost semnată de 630 000 de ce
tățeni.

Kanellopoulos, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Greciei, a respins la 10 ianua
rie cererea cu privire la spo
rirea cheltuielilor pentru în
vățământ, sub pretextul lipsei 
de fonduri. El a amenințat pe 
studenți cu represiuni în cazul 
cînd vor continua lupta.

Totuși, după cum sublinia
ză presa, in timp ce guvernul 
nu găsește fonduri pentru ne
voile învățământului, el pregă
tește o nouă sporire a cheltu
ielilor militare.

La 10 ianuarie cîteva 
de studenți au ieșit

WASHINGTON 11 (Agerpres). — După cum s-a anunțat la 10 ianuarie, V. V. Kuz- nețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., a avut o convorbire cu D. Rusk, secretar de stat al S.U.A. După convorbire Rusk a oferit un dejun în cinstea lui V. V. Kuznețov.V. V. Kuznețov a avut, de asemenea, o convorbire cu W. Foster, directorul Agenției pentru dezarmare și control asupra armamentelor.La convorbirile cu D. Rusk și W. Foster a luat parte și A. F. Dobrînin, ambasadorulU. R.S.S. în S.U.A.După întrevederea cucretarul de stat al S.U.A.,V. V. Kuznețov a declarat corespondenților : „Am avut cu Rusk o convorbire interesantă și utilă. în cursul acestei convorbiri au fost abordate probleme privind relațiile so- vieto-americane, precum și unele probleme internaționale importante".

se-

din CongoLEOPOLDVILLE 11 (Ager- pres). — Știrile ce parvin din Congo continuă să fie confuze. Potrivit declarației unui purtător de cuvînt al O.N.U. la Leopoldville, la 11 ianuarie trupele O.N.U. continuau operațiunile în Katanga în două direcții : spre Sakania, localitate situată la sud-vest de Eli- sabethville șl spre Kolwezi, localitate situată în nord-vestul țării. Din aceeași sursă se a- nunță că operațiuni militare ale O.N.U. s-au desfășurat și pe drumul care leagă orașele Jadotville și Kolwezi, în cursul cărora a fost ocupată localitatea Shangolowe.Agențiile anunță că după „e- liberarea" rapidă a lui Chombe, pus la 10 ianuarie sub stare de arest Ia domiciliu, acesta a întreprins o călătorie spre frontiera cu Rhodesia de nord. El s-a întors apoi la Elisabeth- ville după ce la Mokambo a avut o întrevedere secretă cu „ministrul interne,

Munongo. încercînd să-l prezinte pe Chombe-, ca aducînd o contribuție la pacificarea Congoului, France Presse, relatează că în urma călătoriei acestuia unitățile O.N.U. au pătruns în orașul Mokambo fără a întîmpina opoziția mercenarilor. Aceeași agenție relatează că Munongo a părăsit localitatea Mokambo îndrep- tîndu-se spre Kolwezi unde se găsesc concentrate însemnate forțe ale jandarmeriei katan- gheze. Se pare că de acolo el intenționează să pună la cale noi acțiuni distrugătoare și să se opună înaintării forțelor O.N.U. într-o emisiune a postului de radio din Leopoldville, primul ministru al guvernului central congolez, C. Adoula, l-a avertizat pe Chombe că în cazul în care la Kolwezi vor fi provocate noi distrugeri „guvernul îl va considera răspunzător și va lua severe măsuri în conformitate cu legile congoleze".

VIETNAMUL DE SUD
fără posibilitatea de a urma școala

1 000 000 de copii

ECUADOR: încheierea 
lucrărilor congresului 
national al U. T. R.

j /ai bine de un 
LVI m>H°n de co

pii sud-vietna
mezi nu au posibi
litatea să meargă ia 
școală, a declarat 
un deputat în cadrul 
lucrărilor recentei 
sesiuni a „Adunării

ngodinh-naționale 
diemiste.

Presa din Saigon 
relatează în același 
timp despre lipsa de 
școli și de profesori 
în satele și orașele 
sud-vietnameze, ca 
urmare a politicii 
promovate de Diem

și susținătorii săi, 
imperialiștii ameri
cani. După cum re
cunoaște publicația 
lunară „Ngen Luan", 
profesorii și învăță
torii sud-vietnamezi 
sînt supuși represiu
nilor, iar multe școli 
au fost închise.

La Quito au luat sfîrșit lu
crările celui de-al doilea 
congres național al Uni

unii tineretului revoluționar 
din Ecuador.

Congresul a adoptat un nou 
program politic, a completat 
statutul uniunii și a ales, 
asemenea, noua conducere 
uniunii.

S.U.A. : Persecutarea 
organizației progresiste 

„înainte"

PARIS 11 (Agerpres). — Sub tit
lul „Comuniștii algerieni și fron
tul unic", ziarul „L'Humanite" a 
publicat la 10 ianuarie un articol 
semnat de Bachir Hadj Aii, secre
tar al C.C. al P.C. din Algeria, 
referitor la interzicerea Partidului 
Comunist din Algeria.

Hotărîrea ilegală cu privire ia 
interzicerea P.C. din Algeria, se 
spune în articol, contravine inte
reselor naționale ale țării.

Partidul unic despre care
spune că ar avea nevoie Algeria,

se

subliniază Bachir Hadj Aii, poate 
fi rezultatul final al dezvoltării 
impetuoase a revoluției sub con
ducerea frontului unic al tuturor 
forțelor patriotice și progresiste.

Comuniștii din Algeria vor spri
jini și pe viitor orice măsuri po
zitive ale guvernului, îndreptate 
spre construirea accelerată a țării, 
spre democratizarea ei.

Comuniștii algerieni aduc calde 
mulțumiri partidelor comuniste și 
muncitorești, precum și democra
ților care în întreaga lume mani
festă o solidaritate frățească.

Reacțiunea americană a fă
cut încă un pas pe ca
lea înăbușirii libertăților 

democratice din țară. Robert 
Kennedy, ministrul justiției 
din S.U.A., a cerut oficiului de 
control asupra activității sub
versive să înregistreze în baza 
legii fasciste McCarran, orga
nizația progresistă de tineret 
„înainte" ca „organizație a 
frontului comunist".

In mai mulfe centre din Franța, personalul oficiilor poștale a declarat grevă cerind mărirea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Fotografia de mai sus înfățișează aspectul unui oficiu poștal 

în timpul grevei. Foto : KEYSTONE—PARIS

PE SCURTPE SCURTB

S.U.A. încearcă să împingă Anglia în Piața Comună, 
urmărind in primul rînd interesele Washingtonului.

(Ziarele)

Povestea celor două capre în variantă occidentală. 
Desen de V. VAS1LIU

MOSCOVA. — La 10 ianua
rie, Iuri Andropov, secretar ai 
C.C. ai P.C.U.S. și membru al 
Comisiei pentru afacerile ex
terne a Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a plecat cu avionul în Repu
blica Democrată Vietnam în 
fruntea unei delegații parla
mentare sovietice.

PRAGA. — La 10 ianuarie — 
anunță Ceteka — s-a deschis la 
Praga un simpozion internațional 
de proză organizat de Uniunea 
scriitorilor din Cehoslovacia și 
revistele „Plamen" și „Slovenske 
Pohlady". Vor fi discutate proble
me ale literaturii din țările lagă
rului socialist. La simpozion parti
cipă prozatori, critici literari din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Polonia, Romînia și Uniunea So
vietică.

Din partea Uniunii scriitorilor 
din R. P. Romînă participă scriito
rul Titus Popovici.

• BRASILIA. — Președin
tele Braziliei, Joao Goulart, a 
început la 10 ianuarie consul
tările în vederea rezolvării 
rapide a situației politice din 
țară ca urmare a referendu
mului de duminică in care 
partizanii restabilirii regimu
lui prezidențial au obținut o 
majoritate de 80 la sută. Gou
lart — transmite agenția 
France Presse — a avut o în
trevedere cu primul ministru, 
Hermes Lima, pentru a studia 
modalitățile în vederea demi
siei actualului guvern și con
stituirii primului guvern pre
zidențial.

ȘARLATANI PE SCENA...

• NEW YORK. — Operațiunile 
militare din Vietnamul de sud se 
desfășoară defavorabil pentru tru
pele diemiste și pentru consilierii 
militari americani, scrie influentul 
ziar „Wall Street Journal'', comen- 
tind recentele înfrîngeri suferite 
de expedițiile de represalii împo
triva partizanilor din Vietnamul 
de sud. Ziarul arată că Pentagonul, 
încercînd să schimbe mersul răz-

boiului în Vietnamul de sud, pre
gătește noi planuri de ducere a a- 
cestui război.

Sosirea primului ministru 
al Ceylonului la Delhi

DELHI. — La Delhi a sosit, 
venind din Pekin, d-na Siri- 
mavo Bandaranaike, primul 
ministru al Ceylonului.

Ea va avea o întrevedere cu 
primul ministru Nehru și îl 
va informa despre propuneri
le conferinței celor șase state 
de la Colombo cu privire Ia 
reglementarea conflictului in- 
diano-chinez.

nistru al Arabiei Saudite, prin
țul Feisal. Referindu-se la a- 
ceasta, ziarul „New York Ti
mes” subliniază că președin
tele Kennedy îl încredințează 
în scrisoare pe Feisal „de spri
jinul deplin al S.U.A. pentru 
guvernul regal al Arabiei Sau
dite”.

Cit numără populația 
Mexicului

DELHI. — D. Sanjivaya, pre
ședintele partidului de guvernă- 
mînt din India, Congresul Națio
nal Indian, luind cuvîntul la mi
tingul din orașul Jaipur (statul 
Rajasthan), a subliniat că India a 
dus și va duce o politică de nea- 
derare la blocurile militare, o po
litică de prietenie cu toate țările 
lumii. Politica neutră, a declarat 
el, este o politică justă. Relerin- 
du-se la conflictul de frontieră in- 
diano-chinez, președintele Congre
sului Național Indian a arătat că 
India este gata să reglementeze 
neînțelegerile cu Republica Popu
lară Chineză pe cale pașnică.

MEXICO CITY. — Potrivit 
datelor furnizate de Serviciul 
de cercetări economice al 
Băncii Naționale mexicane, în 
anul 1962 populația Mexicului 
s-a cifrat la 37,3 milioane lo
cuitori.

CAIRO. — La 10 ianuarie, 
Abdallah As-Sallal, președin
tele Republicii Arabe Yemen, 
a aprobat legea cu privire la 
serviciul militar obligatoriu și 
a dispus încorporarea în ser
viciul militar activ a cetățe
nilor de vîrstă corespunză
toare.

Această lege a fost adoptată 
Ia ședința din 10 ianuarie a 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Arabe Yemen. întrea
ga țară va fi împărțită în re
giuni militare.
1511 persoane au pierit 

în 1962 ca urmare a 
accidentelor de avion

Un trist record

ANKARA. Ministrul muncii 
al Turciei a prezentat în par
lament un raport din care re
iese că Turcia deține recordul 
în ce privește numărul acci
dentelor de muncă. în anul 
I960 au avut loc peste 63 000 
de accidente, din care 460 au 
fost mortale. în anul 1961 cifra 
accidentelor s-a ridicat Ia 
68 700 din care 448 au fost 
mortale.

NEW YORK. — După cum 
anunță agenția Associated 
Press, Casa Albă a dat publi
cității textul scrisorii pre
ședintelui Kennedy, adresată 
Ia 25 octombrie primului mi

Caniculă în Brazilia și.

RIO DE JANEIRO. — In Brazilia 
vara este în toi. Au început căl
duri caniculare. In ultimele zile, 
coloana de mercur a termometru- 
lui s-a ridicat pînă la plus 40 de 
grade C. La 9 ianuarie, la Rio de 
Janeiro s-a înregistrat o tempera
tură de plus 39,3 grade la umbră. 
Soarele meridional dogorește ne
cruțător. La 9 ianuarie, cinci per
soane au murit de insolație. Con
form prevederilor serviciului me
teorologic, vara din acest an va 
fi în Brazilia una dintre cele mai 
călduroase din ultimele decenii.

...geruri neobișnuite 
în Suedia

LONDRA. — Referindu-Se la re
latările periodicului „Aeroplane 
and Commercial Aviation News", 
agenția United Press International 
anunță că anul trecut de pe urma 
accidentelor de avion au murit în 
întreaga lume 1 511 persoane. Po
trivit revistei, în acest an s-au în
registrat cele mai multe catastrofe 
ale avioanelor cu reacție. Revista 
menționează că „opt avioane cu 
reacție s-au prăbușit anul trecut 
sporind la 26 (19 de construcție a- 
mericană, 5 de producție britanică 
și 2 de producție franceză) numărul 
avioanelor cu reacție care s-au 
prăbușit începînd din octombrie 
1958".

• STOCKHOLM. — în Sue
dia se înregistrează o scădere 
neobișnuită a temperaturii — 
termometrul indică -30 gra
de Celsius. Golful Botnic s-a 
acoperit cu un strat compact 
de gheață pină la insulele 
Aland. Navigația in apropierea 
țărmului de sud și sud-vest al 
Suediei este de asemenea în
greunată. In numeroase regi
uni lucrările de construcții au 
fost suspendate, școlile au fost 
închise. Se semnalează victime 
omenești.

Ravagiile unui uragan 
în Brazilia

• SAO PAULO. — La 10 ianua
rie, un uragan însoțit de ploi to
rențiale a provocat mari distrugeri 
în cartierele periferice ale orașu
lui brazilian Sao Paulo. După cum 
transmite agenția France Presse, 
situația a devenit dramatică după 
ce, ca urmare a ploilor torențiale, 
două rîuri, Tiete și Tamanduatei, 
s-au revărsat inundînd cartierele 
situate în partea de jos a orașu
lui. In prezent, traficul în întregul 
oraș Sao Paulo este întrerupt. Nu
mărul victimelor nu este încă cu
noscut.

ATENA'. — La Tribunalul penal 
din Atena a început procesul in
tentat cunoscutului ziar burghez 
„Eleftheria",

Concepții depășite j
rimele acțiuni de anvergură din acest an ale diplo- j 
mației vest-germane — recenta vizită a ministrului 1 
de externe Schroder la Londra și apropiata între- { 
vedere Adenauer—de Gaulle la Paris — țintesc să j 
clarifice în ce măsură „oferta” americană de a livra J 
aliaților vest-europeni rachete „Polaris" în condi- •! 
țiile expuse de președintele Kennedy la Nassau pre- J

mierului Macmillan este avantajoasă și pentru Bonn. Dorința con- j 
ducătorilor vest-germani de a dispune de armament nuclear nu J 
este de dată recentă, și nici măcar alungarea principalului promo- •! 
tor al înarmării atomice din fruntea Ministerului de Război, F. I. j 
Strauss — ceea ce a exprimat un eșec al politicii de forță — nu ) 
a determinat vreo modificare în această privință. Zicala „lupul •! 
părul își schimbă, dar năravul ba“ este aplicabilă atît pe planul j 
politicii generale a Bonnului, care s-a declarat moștenitorul celui J 
de-al treilea Reich, cit și pe planul limitat al succesiunii actua- -I 
lului cabinet Adenauer față de cel precedent.

Abordarea problemei înarmării nucleare a Bundeswehrului în ! 
cadrul tratativelor anglo-vest-germane a fost recunoscută oficial. ] 
După cum relata agenția Reuter, „miniștrii britanici l-au asigurat J 
pe Schroder că acordul încheiat la Nassau în luna decembrie între 1 
președintele Kennedy și primul ministru Macmillan în legătură J 
cu proiectilele „Polaris" nu urmăresc să excludă alte țări membre J 
ale N.A.T.O. de la o eventuală participare la forța nucleară a ! 

f N.A.T.O.". Or, în cazul constituirii unei „forțe nucleare a N.A.T.O”, | 

\ Norstad, se înțelege că cei 130 de generali vest-germani din Coman. •!
j- potrivit proiectelor fostului comandant suprem atlantic, generalul) 
I* Nerstad, se înțelege c„ „ei 130 d„ ge„ei uli vvst-gerrnaui din Coman. j 
I damentul N.A.T.O. vor avea un cuvînt greu de spus. La rîndul său, J 
ț Schroder a mărturisit că tratativele duse în Anglia (la capătul că- 1. 
ț rora nu s-a dat publicității nici un comunicat) s-au axat asupra 1 
( creării de condiții rezonabile pentru intrarea Angliei în Piața co- l 
( mună, în schimbul obținerii sprijinului englez pentru înarmarea J 
j- atomică grabnică a Bundeswehrului. Pentru caracterizarea cursului 1 
( politicii vest-germane, merită deci a fi reținută dispoziția de a face \ 
1 concesii de tot soiul numai pentru a pune mina pe armament) 
l nuclear.

Pe aceeași linie de preocupări ale guvernului de la Bonn, se în- I 
scrie și vizita lui Adenauer la Paris programată pentru 20 și 21 ) 
ianuarie, vizită care-și afișează drept obiectiv dezvoltarea cu \ 
precădere a „axei Bonn—Paris”. Interesul guvernului vest-german J 
pentru colaborarea pe tărîm militar cu guvernul jrancez este cu 1 
atît mai acut cu cit, după tratativele Kennedy-Macmillan, au fost ] 
adresate propuneri ispititoare Franței de a intra într-o colaborare ) 
mai strînsă cu S.U.A. și Anglia pentru ca cele trei puteri să im- 1 
pună politica lor întregii alianțe atlantice. Deși această idee se j 
apropie de „directoriul americano-anglo-francez” preconizat în j 

j urmă cu o bună bucată de vreme de guvernul francez, totuși de j

I trivit afirmației comentatorilor occidentali, „nici n-a acceptat, J 
j- nici n-a respins oferta". Acum, Adenauer intenționează să-și con- j 

--------- f----v. XzVz </tZ« UVLUl SC • 
( din acest „directoriu” în care Franței i se va rezerva, inevitabil, j 

un rol de mina a doua. Cancelarul vest-german va insista proba- J 
bil asupra concesiilor substanțiale pe care guvernul de la Bonn 1 
ar fi dispus să le facă dacă — prin intermediul autorităților j 
franceze care nu precupețesc cheltuielile pentru a produce arma- J 
ment atomic — ar avea și Bonnul acces la acest armament. Ca și >. 
în cazul promisiunilor făcute de Schroder la Londra, Adenauer j 
vrea să apară și el la Paris în postura de unchi înțelegător și J 
darnic, dacă, bineînțeles, i se face și lui pe plac.

De fapt, reținerile manifestate de guvernele american și englez J 
față de înarmarea nucleară a R.F.G. nu au drept criteriu grija de a I 
nu lăsa armamentul de distrugere în masă pe seama celor mai în- j 
răiți militariști, ci doar preocuparea de a impune un preț cît mai ) 
ridicat. Restricțiile formale stipulate prin acordurile Uniunii Euro- ] 
pei Occidentale privitoare la posedarea de către R.F.G. a arma- j 
mentului nuclear, chimic etc., au fost date uitării, iar acum se are J 
în vedere ca în schimbul livrării armamentului dorit de Bonn să j 
se obțină o contribuție vest-germană cît mai mare la N.A.T.O. , 
Se știe doar că principalele divergențe care au ieșit la iveală la se- j 
siunea Consiliului ministerial al N.A.T.O. au fost direct legate de ' 
suportarea cheltuielilor crescînde ale cursei înarmărilor; repre
zentanții americani și-au somat răspicat partenerii să participe j 
într-o măsură crescîndă la cursa înarmărilor. Iar noul comandant ' 
suprem atlantic, generalul Lernnitzer, instalat în primele zile ale 
acestui an și-a făcut cunoscută pe larg teoria privitoare la „înar- j 
marea multilaterală", adică a susținut ca S.U.A. să dea arme mo- J 
derne, iar aliații europeni carne de tun și armament clasic. De ] 
altfel controversa asupra repartiției înarmărilor în cadrul N.A.T.O. ) 
este departe de a fi încheiată. Ziarul vest-german „FRANFURTER 1 
RUNDSCHAU" scria săptămîna aceasta : „Firește că nu putem -j 
decît să simțim fiori la gîndul cam cît ar trebui să plătească con- J 
tribuabilul vest-german pentru înarmarea atomică deplină a Bun- J 
deswehrului".
Prezența secretarului de stat adjunct, George Ball, în Europa oc- J 

cidentală, din însărcinarea specială a președintelui Kennedy, re- j 
prezintă o încercare de a „lămuri aliații“ asupra condițiilor con- J 
crete în care S.U.A. înțeleg colaborarea militară în cadrul) 
N.A.T.O. După întrevederile cu reprezentantul francez și englez j 
și după expunerea făcută în fața Comitetului permanent al ) 
N.A.T.O., vizita lui Ball la Bonn — în preajma plecării lui Ade- j 
nauer la Paris — are menirea de a convinge guvernul vest-german J 
să aibă încredere, ca și pînă acum, în conducerea americană. Este -j 
însă greu de presupus că diplomatul american ar putea să reu- j 
șească să realizeze în cele cîteva oie de tratative, ceea ce nu s-a j 
pus la punct nici cu prilejul vizitei făcute de Adenauer în S.U.A. j 
în noiembrie 1962, nici în cadrul sesiunii Consiliului ministerial J 
N.A.T.O. Disputa în jurul acestor probleme este concludentă pen- j 
tru dificultățile ce se ridică în calea continuării politicii de pe ) 
poziții de forță, ale cărei eșecuri au compromis-o iremediabil. De- j 
parte însă de a renunța la această politică, actualul guvern Ade- j 
nauer — lă fel ca și precedentul — își leagă speranțele de înar- J 
marea nucleară, ignorînd primejdia ce decurge pentru însăși Ger- J 
mania occidentală din această orientare. Or, situarea pe aceste j 
poziții nu promite decît noi și tot mai răsunătoare eșecuri celor j 
Ce ignoră realitatea. J

Z. FLOREA j

( Gaulle a adresat un mesaj de răspuns lui Kennedy, în care, po- j

f vingă interlocutorii francezi asupra dezavantajelor ce vor decurge «
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r i ii iirin cronicar al ziarului „Combat” a primit o invitație 
țj din partea unei „galerii de artă” de pe bulevardul 

Saint-Germain din Paris, pentru a participa la pre
zentarea „picturii interstelare” și a audia „muzică cosmică”.

Sosit la locul indicat, spre surprinderea lui, cronicarul a 
dat de un garaj prost amenajat, unde patru bătrîne cu 
alură de „vrăjitoare” tropăiau în jurul unei sobe și aranjau 
niște scaune stricate și incomode.

Cu o întârziere de o oră, reprezentația a început în fața 
unui public dubios și tremurînd de frig ; scena s-a luminat 
și două din cele patru „vrăjitoare” au procedat la o expu
nere, din care nu se înțelegea nimic, despre stele, mișcare, 
stele mișcătoare etc. A urmat apoi „vedeta” seratei artistice, 
Jean-Cybal Baudichon du Pere, un ins, după cum scrie zia
ristul de la „Combat”, cu o înfățișare cadaverică, cu plete 
lungi pînă pe umeri și cu o cravată papillon împodobită cu 
pietre scumpe. Sub lozinca „Arta trebuie să fie o nouă 
formă a expresiei științifice...”, el și-a prezentat „operele” 
muzicale, poetice și plastice. A executat „piesele mu
zicale” „Cavaleria stelară” și „Fantomele astrelor” — 
după părerea cronicarului menționat — o cacofonie de sunete 
ascuțite, scrîșnitoare și obsedante. Apoi, intercalind cîteva 
aforisme „cosmice”, care fac parte din „filozofia” lui, a citit 
intr-o limbă de neînțeles „poemele” sale și și-a prezentat 
„pînzele” pe care se puteau discerne niște linii aducînd cu 
traiectoria unor particule atomice.

Iată, intr-adevăr, un om multilateral, scrie ziarisțul fran
cez, în același timp pictor, om de știință, savant, mag, poet, 
compozitor, filozof, astrolog, cosmonaut și... ceea ce n-a 
adăugat el: șarlatan.

VEȘTI DIN R. D, GERMANA
Oamenii muncii 

din R.D. Ger
mană obțin 

succese importante 
în cadrul întrecerii 
socialiste desfășura
te în cinstea Con
gresului al Vl-lea 
al P.S.U.G. Dele
gații la Congres din 
partea unor între
prinderi metalurgi
ce, ca cea din Eisen
huttenstadt, uzinei 
de oțeluri superioa
re „8 Mai” din 
Freital, a uzinei 
constructoare de 
mașini din Gor- 
litz, a uzinei de

cabluri electrice din 
Berlin, a uzinelor 
constructoare de 
mașini din Leipzig 
și Magdeburg și din 
partea multor altor 
întreprinderi vor 
raporta la Congres 
succesele obținute 
în producție.

Succese însemna
te au obținut în 
cinstea congresului 
și minerii R. D. 
Germane. Colecti
vul întreprinderii 
de lignit „Cottbus” 
a realizat cea mai 
mare productivitate

înregistrată pînă. a- 
cum în
Cottbus, extrăgind 
numai î 
schimburi 
tone de cărbune.

regiunea

în douăi 308 000

n teritoriu de o 
nea' 
seal-

Ț"J a teritoriu 
( / frumusețe

semuită,
apele Mării 
avînd 
de 926 km
— aceasta

dat de 
Baltice, 
prafață 
pătrați 
este insula Rugen, 
unde este situată 
calitatea Sassnitz, 
mai nordic oraș 
R. D. Germane, 
au trecut decît

O Sil"

lo- 
cel 
al 

Nu 
cinci

ani de cînd Sassnitz 
s-a transformat diir 
tr-un sat pescăresc și 
o mică stațiune bal
neară într-un oraș.

In anii puterii 
populare aici au fost 
construite 1 750 de 
apartamente. In a" 
nul 1949 aici a luat 
ființă un combinat 
pescăresc — care dis~ 
pune de 12 cutere. 
Astăzi pescarii au la 
dispoziția lor peste 
100 de ambarcațiuni 
de mare randament. 
Cantitățile mereu 
crescînde de pește 
sînt prelucrate la fa
brica de conserve — 
cea mai mare între*

prindere industrială 
a insulei Rugen,

-r n orașul Guben, 
I situat chiar la 

frontiera Oder- 
Neisse se construiește 
un mare combinat de 
fibre sintetice dede
ron. in octombrie 
1964 va intra în func
țiune experimentală 
primul sector, iar în 
1965, combinatul va 
da prima producție 
de mătase fină. în 
1967, după 
în funcțiune 
treaga capacitate, 
se vor produce 
total 10 000 tone 
fibre dederon

intrarea 
cu în~ 

aici 
în 
de 

din

rare se vor confec
ționa milioane de pe
rechi de ciorapi și 
lenjerie fină pentru 
femei. De asemenea, 
se vor produce fibre 
dederon care, în com
binație cu alte mate
rii prime textile, vor 
ridica valoarea stofe
lor care vor căpăta 
proprietăți superioare 
celor din lină natura
lă.

Pentru calificarea 
viitoarelor cadre ale 
combinatului, în cen
trul orașului Guben 
se construiește o sec
ție, unde, începînd 
din ianuarie 1963, se 
vor ține cursuri de 
specialitate.

Dieter Wâchter, este unul dintre tinerii fruntași în muncă de la 
Atelierele centrale din Regis Breitlingen și în același timp unul 
dintre cei mai tineri delegați la cel de-al Vl-lea Congres al P.S.U.G.
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