
entru colectiviștii 
care nu sînt cu
prinși la învăță- 
mîntul agrozooteh
nic de trei ani, se 
expun la cămine
le culturale cicluri 

de cîte 12—14 conferințe pe 
teme agricole. Cum se țin a- 
ceste conferințe în raionul Bu
jor ? Răspund ele, prin tema
tica și metodica expunerii, 
sarcinilor care stau în fața co
lectiviștilor de a-și însuși ști
ința agricolă în raport cu spe
cificul și profilul de dezvolta
re în perspectivă al fiecărei 
gospodării ?

In raionul Bujor există mari 
suprafețe de terenuri deluroa
se, în pantă. Sub îndrumarea 
comitetului raional de partid, 
s-a pornit o largă acțiune de 
valorificare rațională a acesto
ra ; pînă în toamna trecută, 
gospodăriile agricole colecti
ve au plantat, în terase, peste 
2 200 de hectare cu viță de vie 
și pomi fructiferi. In următo
rii ani însă, trebuie să se a- 
jungă pînă la 30 000 de hecta
re. De aceea, o seamă de con
ferințe, din ciclurile amintite, 
în multe sate se intitulează : 
„Ce soiuri de viță de vie reu
șesc mai bine pe terenurile 
gospodăriei noastre", „îngriji
rea rațională și întreținerea 
livezilor pe rod"...

Ciclurile cuprind și alte 
teme privind : normarea mun
cii în G.A.C. și retribuția su-

EXPUNERI INTERESANTE,
VIU ILUSTRATE

plimentară în raport cu pro
ducția obținută, asigurarea 
bazei furajere pentru animale, 
creșterea păsărilor etc. Confe
rința „Folosirea chibzuită a 
îngrășămintelor naturale" s-a 
ținut în fața colectiviștilor de 
Ia Slivna și Băneasa ; sute de 
colectiviști ascultă la căminul 
cultural din Aldești expuneri
le inginerului agronom Hrista- 
che Moldoveanu, atrăgătoare, 
îmbogățite cu exemple con
crete din gospodăria colectivă 
din sat, despre dezvoltarea și 
apărarea avutului obștesc, 
creșterea animalelor, necesita-

tor; ei sînt îndrăgostiți de 
zootehnie. O dovedesc rezulta
tele muncii lor, preocuparea 
pentru a învăța continuu cum 
să realizeze producții și mai 
mari de lapte de la fiecare 
vacă furajată. în fișele lor de 
cititori ai bibliotecii au fost 
înscrise multe cărți și broșuri 
care vorbesc despre zootehnie: 
„Mulsul vacilor", „Folosirea 
porumbului in hrana animale
lor", „Căile de sporire a pro
ducției de lapte", „Creșterea 
tineretului taurin”.

Tovarășul Ștefan Crîngan a 
arătat în continuare (făcînd și

Raidul nostru
prm raionul Bujor

tea efectuării în timpul optim 
a lucrărilor agricole.

Am fost în comuna Tudor 
Vladimirescu într-o duminică 
după-amiază. Un afiș anunță 
programul zilnic al căminului 
cultural. „Pentru azi: confe
rința „Creșterea rațională a 
vacilor de lapte aduce veni
turi importante în gospodăria 
colectivă", urmată de progra
mul brigăzii artistice de agi
tație.

în sala căminului sînt pre- 
zenți peste 350 de colectiviști. 
Medicul veterinar Ștefan Crîn- 
gan dă indicații tehnice de 
specialitate, referitoare la cre
șterea vacilor de lapte. Indi
cațiile sînt ilustrate cu exem
ple din munca zilnică a colec
tiviștilor. Neculai Nica și ute- 
mistul Marin Pecercanu sînt 
evidențiați ca unii dintre cei 
mai buni îngriijtori de ani
male. Și, desigur nu întîmplă-

unele calcule) ce venituri poa
te aduce gospodăriei dezvolta
rea sectorului zootehnic, în
deosebi creșterea vacilor cu 
lapte.

După expunerea conferinței, 
colectiviștii pun întrebări, fac 
unele propuneri. ION COJO- 
CARU :....Să se afișeze la fie
care grajd programul de hră- 
nire zilnică a vacilor de lapte 
și să se respecte, așa cum scrie 
la carte. Și încă ceva : de ce 
unii îngrijitori nu îmbracă 
halatele de lucru ?...“ MARIA 
BEZMAN : „Am văzut că silo
zul e cam departe de unele 
grajduri și se risipește nutre
țul... Trebuie mai mare grijă 
la căratul de la siloz... și, la 
anu* să facem silozuri mai a- 
proape de grajduri, să nu mai 
fie risipă de furaje...".

Conferința i-a interesat pe 
colectiviști. E și normal să fie 
așa. Ei vin la cămin să învețe

(Continuare în pag. a IlI-a)

cursie
Sîmbătă după-amiază au plecat din Gara 

Nord în excursii de sfîrșit de săptămină, 
trenuri organizate de Oficiul Național de Turism 
„Carpați". 2 500 de bucureșteni își vor petrece 
ziua de odihnă la munte în stațiunile Sinaia, 
Bușteni, Predeal, precum ți Ia cabane din masi
vul Bucegi.

Alți excursioniști au plecat cu autocare ale 
O.N.T.

(Agerpres)

Caravana cinematografica 
în munți

SUCEAVA (de la co
respondentul nostru). 
Gurile și sectoarele de 
exploatare ale între
prinderii forestiere din 
regiunea Suceava sînt 
vizitate deseori de ca
ravanele cinematogra
fice ale Direcției Eco
nomiei Forestiere Su
ceava. In fața munci
torilor se prezintă fil
me artistice și docu
mentare pe teme din 
viața și munca lor.

Recent caravana ci-

nematografică s-a de
plasat la gurile și sec
toarele de exploatare 
din raza întreprinderi
lor forestiere Moldovi- 
ța, Cîmpulung, Vatra 
Dornei și Iacobeni un
de au prezentat pe 
lingă filme artistice și 
filmele documentare : 
„Exploatările forestiere 
în R.P.R.”, „Respecta
rea normelor tehnice și 
securității muncii în 
exploatările și între
prinderile forestiere”.

Un aparat medical 
modern

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Deocamdată cîmpul este acoperit cu troiene de 
zăpadă și vor mai trece multe zile pînă cînd aceste 
semănătpri vor intra în lucru. Totuși, harnicii meca
nizatori de la S.M.T. Chitila-Eucureșh le-au reparat 
încă de pe acum. Cînd campania de însămînțări va 
începe întregul utilaj agricol trebuie să funcționeze 

în bune condiții.
Foto: AGERPRES

Construcții de locuințe 
in regiunea Crișana

In ultimii ani la Șimleu, orașul Dr. Petru Groza, 
Saionia, Beluș, au apărut cartiere noi de locuinfe, 
schimbînd complet înfățișarea acestor așezări de pe 
meleagurile bihorene. Anul acesta construcția de lo
cuințe în orașele regiunii Crișana ia avînt și mai 
mare. Constructorii trustului regional au luat măsuri 
pentru ca lucrările pe șantiere să continue în bune 
condiții și în timpul iernii. Astfel, în cartierul 
gării din Oradea se execută ultimele finisării la 
blocul turn cu 48 de apartamente, iar în cartierul 
Rogerius a început construirea a încă 300 de apar
tamente.

din conținutul conferințelor 
sau al altor acțiuni culturale 
organizate pentru ei, cum să 
lucreze ca să obțină rezultate 
și mai bune în activitatea lor. 

O nedumerire am avut, to
tuși. în comuna Tudor Vladi
mirescu. L-am întrebat pe to
varășul medic veterinar Crîn- 
gan:

— Cîte conferințe, din ciclul 
agricol, ați mai expus la că
minul cultural ?

— Aceasta, cea de azi.
— Din ciclu — a intervenit 

directorul căminului, s-au ex
pus pînă la această dată 7 con
ferințe. Unele le-a ținut to
varășul învățător Iile Ion, cî- 
teva am ținut eu...

E bine, dar colectiviștii știu 
că, în comuna lor, au și ingi
ner agronom, tehnicieni, me
dic veterinar... Colectiviștii îi 
așteaptă pe aceștia în primul 
rînd cu sfaturi și îndrumări 
pe teme agrozootehnice la că
minul cultural.

Am fost și la Cavadinești, la 
Gănești, Berești, și în alte co
mune ale raionului. Expunerea 
conferințelor se face, adesea, 
însoțită de programe artistice 
și jurnale documentare. For
mația de teatru a căminului 
cultural din Cavadinești. de 
pildă, a pregătit piesa „Asta 
c nora pe care o vreau", care 
militează pentru dezvoltarea 
sectorului avicol în gospodă
riile colective.

Primul spectacol cu această 
piesă a fost susținut după ex
punerea conferinței „Să creș
tem cel puțin 500—600 de pă
sări la suta de hectare". Pen
tru sporirea eficienței lor, u- 
nele conferințe au fost însoțite 
de prezentarea filmelor docu
mentare agricole pe aceeași 
temă. După conferința „îngri
jirea științifică a viilor", a ur
mat jurnalul agricol „Podgo
riile”, iar în urma conferinței 
„Folosirea chibzuită a îngrășă
mintelor naturale” a rulat jur
nalul agricol „Strîngerea și 
depozitarea gunoiului de 
grajd”. Bibliotecile de la Be
rești și Băleni au sprijinit ex
punerea unor conferințe prin 
expoziții agricole, prezentări 
de cărți și consfătuiri cu citi
torii, care se refereau tocmai 
la tematica conferințelor agro-

OCTAVIAN NICĂ

cinleia
tinerelului

TELEGRAME

CoordonataFoto : AGERPRES

Succese ale
furnaliștilor de la Călan• •viitorulînaintată

un

principală
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Cu prilejul zilei naționale a 
Republicii Tanganica, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
trimis la 9 decembrie 1962, o 
telegramă de felicitare pre
ședintelui Republicii Tanga
nica, Julius Nyerere.

în răspunsul său, președinte
le Republicii Tanganica a mul
țumit pentru felicitările trans
mise. precum și pentru bunele 
urări adresate poporului tan- 
ganican.

jAspecf din inferiorul unei hale j 

j de la Uzinele de anvelope j 

J „Danubiana” Popești-Leordeni. J 
) 
I 
)I
)

Cadre specializate 
pentru comerțul socialist

Aproximativ 5 000 de elevi ur
mează cursurile celor 24 de școli 
profesionale și tehnice comerci
ale care pregătesc lucrători pen
tru 18 meserii, de la vînzător în 
magazin pînă la merceolog. Ei se 
pregătesc să lucreze in noile și 
modernele magazine, care se des
chid in număr tot mai mare in 
fiecare an, să asigure o servire 
la nivelul cerințelor și exigențe
lor crescînde ale populației. De 
altfel, ei dau de pe acum un 
adevărat examen in fața consu
matorilor, făcînd practică in ma
gazine alături de lucrători cu o 
înaltă calificare și îndelungată 
experiență. In prezent, aproxi
mativ 25 la sută din numărul lu
crătorilor din comerț sint absol
venți ai acestor școli.

(Agerpres)
------•------

Consfătuire privind
experiența
Sîmbătă după-amiază, în 

Sala sporturilor din orașul 
Constanța a avut loc o consfă
tuire la care au luat parte 
peste 2 000 de fruntași în pro
ducție, inovatori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile 
industriale și de transporturi, 
activiști de partid, de stat și 
ai organizațiilor de masă din 
regiune. Consfătuirea a avut 
ca scop extinderea experienței 
înaintate în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității produ
selor, folosirea corespunzătoare 
a capacității de producție și 
organizarea mai judicioasă a 
locului de muncă. Referatele 
prezentate au dezbătut proble
me în legătură cu introducerea

tehnicii noi, amplasarea utila
jelor, sprijinirea mișcării de 
inovații, extinderea micii me
canizări, mărirea sortimente
lor și îmbunătățirea calității 
la bunurile de larg consum, 
reducerea timpului de stațio
nare a navelor și vagoanelor 
la operațiunile de încărcare- 
descărcare în portul Constanța 
etc.

Numeroși participant! care 
au luat cuvîntul au împărtășit 
experiența și metodele lor de 
muncă, angajîndu-se să apli
ce în practică învățămintele 
căpătate la această consfă
tuire.

(Agerpres)

Spitalul clinic de ochi 
Capitală a fost recent dotat cu 
un aparat modern de fotocoa- 
gulare pentru efectuarea tra
tamentelor unor afecțiuni ale 
globului ocular ca : dezlipiri 
de retină, rupturi maculare, 
tumori incipiente, hemoragii 
etc.

Aparatul este înzestrat cu 
un dispozitiv care proiectează 
la nivelul leziunii o lumină in
tensă — de două ori mai pu
ternică decît cea solară — pro- 
ducînd fotocoagularea și înlo
cuind intervenția chirurgicală.

(Agerpres)

Un joc al fetelor interpretat de 
echipa de dansuri a Fabricii de 
tricotaje de bumbac din Capi-

UNDE SE MANIFESTĂ COLEGIALITATEA

n 1965 o să aibă 34 
de ani, în 1975—44. 
Bățrînî Nu. Nici în 
'75 nu va fi bătrîn, și 
poate abia atunci o 
să se poată gîndi cu 
deplină maturitate la

perspectivele anului 2 000. Există 
oameni ale căror viefi se orien
tează după o singură 
principală, după un 
cardinal : viitorul.

Inginerul Deaconu Constantin 
răsfoiește planul de perspectivă al 
uzinei : foi cu lungi coloane de 
cifre, planuri desenate pe hîrtie 
de calc, luminate cu toate de soa
rele alb al iernii care 
putere prin fere
strele mari. Fie
care cifră are o 
viafă a ei și vi
brează de parcă 
ar ascunde un ac 
magnetic, în- 
dreptat mereu în 
aceeași direcție : 
spre viitor. Ingi
nerul este tehno
logul șef al Uzi
nei de autobuze 
„Tudor Vladimirescu", 
rești. Are 31 de ani și răspunde, 
din punct de vedere tehnologic, 
de fabricarea acelor autobuze și 
troleibuze cu care atît de des ne 
întîlnim în drumurile noastre de 
călători pe străzile orașelor sau 
pe ulifele satelor. Nu știu dacă s-a 
gîndit cineva să calculeze a cîta 
parte din viată și-o petrece fie
care om mergînd spre serviciu, 
îndreptîndu-se spre școală sau
spre o întîlnire de dragoste. 
Fără îndoială însă că nu pu
ține ceasuri frăim tn autobuze 
sau troleibuze, bucurîndu-ne de 
marile lor avantaje (viteză, con
fort). Inginerul are, în ultimă in
stanță, o singură preocupare : ca 
mîine, peste un an sau peste zece, 
călătoria noastră în autobuze și 
troleibuze să se desfășoare în ve- 
hicole și mai frumoase, și mai 
confortabile, și mai perfecționate 
din punct de vedere tehnic.

Da, are numai 31 de ani. îi -pri
vesc fa{a preocupată pe care, din

coordonată 
unic punct

bata Fără

cînd în cînd, o luminează 
surîs deschis, prietenesc, li privesc 
și cele cîfeva fire de păr alb, 
prematur răsărite. Frumos cuvînt: 
viitorul. Dar nu-i atît de simplu 
să-l înfăptuiești.

Munca tehnologului șef, un co
munist, presupune, înainte de orice, 
cunoașterea în amănunt a perspec
tivelor uzinei. In activitatea lui 
cotidiană, inginerul are de-a face 
cu viitorul, chiar și în chestiuni 
aparent neînsemnate. Cineva a 
intrat în birou. O discuție scurtă. 
A sosit în uzină o nouă instalație. 
Trebuie amplasată în hala secției 
sculerie. Totul pare simplu și de la 
tine înfeles. Mașina va fi ampla

sată în locul cel 
mai prielnic. Teh
nicianul îi întin
de o planșă : 
schița amplasării 
mașinii. Inginerul 
se uită la planșă, 
apoi îl privește 
mirat pe tehni
cian. Pare să nu 
înfeleagă ceva.

— Bine, frate,
dar ce facem în '65 ?

Sculeria va fi extinsă : se va 
construi un nou corp de clădire. 
Noua mașină nu trebuie amplasată 
acolo unde dă mai mult randa
ment azi, ci acolo unde va rămîne 
după ce se vor construi noile an
sambluri ale sălii. Și tehnicianul 
pleacă să-și refacă schifa de am
plasare.

Sub fereastră, cîfeva autobuze 
strălucesc calme în lumina de ia
nuarie. Sînt îndreptate cu toate 
spre oraș, așteaptă să plece în 
mari călătorii, în care își vor arăta 
calitățile care le-au făcut cunos
cute.

Fiul unor plugari de prin părțile 
Adjudului, inginerul este astăzi 
tehnolog șef la o mare uzină. în 
1947 era ucenic la Uzinele „Wolf” 
din București. In 1950 devenea 
lăcătuș montor calificat, iar doi

Furnaliștii de la Călan au 
obținut în primele zile ale a- 
cestui an rezultate tot mai 
bune în aplicarea inițiativei 
„Să lucrăm o zi pe lună cu 
cocs economisit”. în acest scop, 
colectivul de muncă de la fur
nale a propus o serie de mă
suri tehnico-organizatorice din
tre care unele s-au și aplicat. 
A fost ridicată cu peste 40 de 
grade temperatura aerului in
suflat în furnal, s-a asigurat o 
mai bună funcționare a guri
lor de vînt a furnalelor și s-a 
îmbunătățit sistemul de ali
mentare cu apă pentru răcirea 
agregatelor.

Ca urmare a măsurilor aplț- 
cate, consumul de cocs pe tona 
de fontă a fost redus în aceas
tă lună cu aproape 70 de kg 
față de aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

ărinții a două ele
ve din clasa a 
IX-a mă opriră 
într-o zi pe stradă: 
— Fetele noastre 
ar vrea să învețe 
împreună. Vă ru

găm, discutați dv. cu tovară
șa dirigintă poate le dă voie...

Nu promisiunea făcută pă
rinților, ci cu totul alte motive 
m-au determinat să mă inte
resez de acest caz. Eram în 
primul rînd nedumerit, contra
riat. Două eleve vor să învețe 
împreună dar dirigintele nu le 
dă voie.

Se ivesc uneori în munca 
noastră situații care ne obligă 
să-i despărțim pe unii elevi. 
Știu eu, pentru a înlătura o in
fluență negativă a unuia asu
pra celuilalt, drept sancțiune 
pentru o abatere comună, sau 
din alte cauze. Dar și aceasta 
o facem numai o anumită pe
rioadă, pînă la îndreptarea lor. 
Dar aici ce motive puteau să 
existe ? Cele două eleve erau 
prietene încă de la grădiniță, 
în școală, mai întîi în clasele 
I—IV, apoi și în V—VII fuse
seră totdeauna colege de clasă,

de bancă chiar. în aceeași zi 
și-au pus amîndouă cravatele 
roșii și tot împreună au fost 
primite în organizația U.T.M. 
Erau prietene adevărate, așa 
cum erau și părinții lor, de la 
care au preluat de altfel tovă
rășia.

Fiicele le-au continuat și 
prietenia și stilul de muncă. 
Cele două eleve au învățat în
totdeauna împreună, cînd la 
una, cînd la cealaltă acasă. își 
făceau fiecare temele, apoi se 
confruntau, se verificau re
ciproc, căutînd cele mai inte
resante procedee de rezolvare 
a problemelor. Dacă desco
pereau unele lipsuri, reluau 
studiul. Acest fel de a munci 
le-a ajutat să fie mereu în 
frunte la învățătură. Dar iată, 
că o profesoară, noua dirigin
tă a clasei, le-a despărțit. Do
rind să ridice nivelul de pre
gătire al clasei, în special al 
unor elevi cu note slabe, di
riginta și-a propus să orga
nizeze grupe de întrajutorare. 
Pe fiecare din prietene, frun
tașe după cum am spus, a 
pus-o să învețe cu cîte o altă 
colegă.

. — Noi le vom ajuta, 
vrem să fim 
s-au adresat 
două eleve.

Preocupată 
să dea roade 
neînduplecată- 
cum sînt, 
două prietene s-au văzut puse 
în situația de a nu mai putea 
să 
ales 
buia 
celălalt 
pentru 
ce-i fusese dată în grijă, 
care alcătuia o „grupă de în
trajutorare”. Sarcina și-o în
deplineau ele, dar în sinea lor 
erau nemulțumite. Și notele 
nu mai erau ca atunci cînd 
studiau împreună.

Procedase just profesoara în 
cauză ? Prin discuții m-am 
străduit s-o conving că nu 
luase o măsură tocmai bună. 
N-a fost prea ușor. Mereu ar
gumenta că a făcut-o pentru 
întrajutorare, că nu vede alt
fel posibilă organizarea grupe
lor de întrajutorare în clasa 
pe care o conduce.

Dar oare ceea ce făcuseră

învețe 
că 
să

dar
tot împreună — 

dirigintei cele

însă ca măsura 
profesoara a fost 

Conștiincioase 
ascultătoare, cele

împreună. 
una din 
meargă 

capăt 
a.și

Mai 
ele tre- 

zilnic în 
al orașului 

ajuta colega 
cu

cele două eleve pînă atunci, 
modul cum învățaseră ele se 
poate numi altfel decît întra
jutorare ? Nu alcătuiau ele o 
grupă de învățătură dintre 
cele mai bune, o grupă care 
avea intr-adevăr rezultate fru
moase ? Ba da ! Dar nu sînt 
toți de aceeași părere. Unii 
consideră că grupele de învă
țătură, de întrajutorare presu
pun neapărat existența în ca
drul lor a unor elevi buni și 
a unor elevi slabi. Nimic nu 
ml se pare mai greșit, iar cei 
care judecă în acest fel n-au 
încercat, cred, să gîndească 
mai profund asupra acestei no
țiuni, asupra a ceea ce este în
trajutorarea.

Cîți dintre noi, cei mai vîrst- 
nici, nu-și amintesc despre ra
porturile care existau între 
elevii unei clase, ai unei școli 
din trecut. Domnea răceala 
disprețului fiilor de îmbuibați 
față de elevii oamenilor sim
pli. care reușeau cu greu să 
urmeze școli. Prin însăși esen
ța întregii societăți, stăpîn în 
școli era egoismul.

Cită deosebire între ce a fost 
și ce este. Astăzi școala e a

poporului, a fiilor celor 
muncesc. . în școala noastră 
nouă a apărut colectivul. Co
lectivul de elevi, uniți prin a- 
celeași idealuri și năzuinți. 
Relațiile dintre elevi sînt cu 
totul altele. învață, muncesc 
se distrează împreună. între 
elevi s-au statornicit raporturi 
noi. de prietenie, de tovărășie, 
de adevărată colegialitate.

Și unde s-ar putea dovedi 
mai bine natura noilor rela
ții decît în munca lor. Adevă
rata prietenie aici se vede, la 
învățătură, în colaborarea tu
turor la pregătirea întregului 
colectiv la un nivel cît mai 
înalt, în dorința de a păstra 
neștirbită onoarea clasei.

Iată deci ce înseamnă întra
jutorarea. Muncă comună, 
efort comun, bazate pe răs
punderea și sîrguința persona
lă a membrilor colectivului în 
vederea obținerii unor rezul
tate tot mai bune la învăță
tură. întrajutorarea înseamnă 

SZEKEI FRANCISC 
directorul Scolii medii nr. 5 
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Un puternic pamilet 
plastic
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1 Noi date
i despre Columb

Despre Cristofor Columb, descoperitorul ț,umii 
Noi, știm că s-a născut la Genua, dar originea cu
tezătorului navigator și unele episoade din viața lui, 
continuă să constituie un obiect de discuție intre 
istorici.

Istoriograful ungur Tivadar Acs a alcătuit o cule
gere confinind 360 copii de documente venefiene 
ale epocii — in cea mai mare parte rezoluții ale 
Senatului din Veneția, precum și unele declarații 
ale lui Cristofor Columb de care istoricii nu au ținut 
seama în suficientă măsură. Astiel, în memorandu
mul său adresat Iui Ferdinand al V-Iea și lsabelei 
de Castilia, Cristofor Columb scria că a început să 
cutreiere mările de la vîrsta de 14 ani și că a fost 
al 4-lea amiral din familia sa.

Potrivit acestei colecții de manuscrise, Cristofor 
Columb nu s-a născut Ia Genua și nu a fost spaniol. 
Originar,dintr-o familie catalană, venită, din. insula 
Majorca pentru a se stabili în Normandia, el s-ar ii 
născut la Honfleur (Normandia). Pe tatăl lui l-ar ii 
chemat Zar zi Grecco, numele de Columb fiind o 
aluzie la Porto Colombo — locul de origine al fa
miliei în Majorca.

Nurcile
în insula Sahalin există crescătorii de nurci cu 

blana colorată — de la alb ca laptele pînă la aproa
pe negru.

Anul trecut, specialiștii în creșterea animalelor 
sălbatice din Sahalin au mărit de peste două ori 
producția de nurci denumite „blana reginei". In 
prezent în Sahalin se cresc peste zece la sută din 
numărul total al nurcilor din U.R.S.S. Aici au fost 
organizate cinci mari gospodării de stat, specializa

Muzeu
plutitor

Balet si...
9

pete de cerneală
I
I
I

Pe una din dragele plutitoare care extrag aur în 
raza orașului Neviensk din Ural, muncitorii și spe
cialiștii au amenajat un muzeu unde sînt expuse 
obiecte pe care cupele dragei le extrag din rîu îm
preună cu nisipul aurifer. între numeroasele și in
teresantele exponate ale muzeului se pot vedea fo
sile de animale, obiecte folosite de oameni în epoca 
de piatră, minerale rare și altele.

din Sahalin
te în creșterea acestor animale cu blană scumpă, iar 
în prezent se termină construirea unei noi gospo
dării. Au fost create toate condițiile pentru ca pro
ducția pieilor de nurcă să crească anual în Sahalin 
de 1,5—2 ori.

La apropiata licitație internațională de blănuri din 
Leningrad vor fi prezentate pînă la 100 000 de piei 
de nurcă din Sahalin.

Recent, revista a- 
mericană „LIFE" a 
hotărît să-și aducă 
modesta ei contribu
ție la coregrafia na
țională și, se înțelege, 
mondială. In acest 
scop revista a dat cu- 
vîntul în paginile sa
le... fotografului Rad
ford Bascom. Acesta 
avea, ca să spunem 
așa, sarcina de a tra
ge primul foc.

Bascom este și ma
estru de balet. Publi- 
cînd cîteva fotografii 
executate de el și re- 
prezentînd mai multe 
balerine în pozițiile 
cele mai absurde și 
mai indecente „Lite” 
și-a exprimat părerea 
într-un amplu articol 
atrăgînd atenția 
pra activității
grafice a lui Bascom. 
Revista îl clasează pe 
Bascom printre „vir
tuoșii baletului” inti
tulând activitatea foto
grafului coregraf „ex
periență psihologică" 
și afirmînd că aceasta 
are o „mare însemnă
tate pentru dezvolta
rea baletului’’.

In ce constă esența 
Inovatoare a „expe
rienței psihologice" a 
lui Radford Bascqpi ? 
In orientarea spre... 
petele de cerneală, 

afîfa 
decla- 
prima 
Core- 

a pus

âSU~ 
core.

Camil Ressu:
Portretul Iui 

Tudor Arghezi
Pictura lui Ressu este de un 

monumental specific, plină de 
viață, construită totdeauna cu 
rigoare științifică. In portret 
unde a lucrat în ultimii ani ai 
vieții chipuri diverse, de dife
rite virste și diferite structuri 
sufletești, Ressu apare ca un 
maestru care intuiește eu sigu
ranță universul spiritual al 
eroului său și îi dă pe pinză a- 
devorata dimensiune.

Ceea ce uimește în portretul 
făcut de Camil Ressu poetului 
Arghezi este verificarea prin 
pictură, a imaginii pe care ți-ai 
făcut-o din poezie, despre scri
itor.

.i’&estruZ așezat la masă își 
odhnește mîinile pe suprafața 
ei kucie. Pictorul a văzut por
tretul lui Arghezi în armonii 
domoale, de argintiuri paste
late și brunuri dense, într-o

al argintului

în Munții Făgăraș.

înlocuitor

Inginerul polonez J. Furmaniak 
a proiectat un întrerupător în 
care contactele pentru sudura 
electrică, executate în trecut din 
argint pur, sînt confecționate din- 
tr-un aliaj special de cupru și 
cadmiu. Contactele din aceste me
tale comune sînt calitativ supe
rioare celor din argint. Ele nu se 
topesc la o temperatură înaltă și 
corespund perfect sarcinilor. Eco
nomia rezultată de pe urma intro
ducerii în producție a susmențio
natei invenții se va cifra la peste 
2 000 000 de zloți.

i 
i
i
8
i
8
I
8
8
8
8
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D!' " )A ÎNTIN în fotografie :

Prin sălile 
muxeelor 

noastre 
lumină calmă de interior. Poe
tul e așezat în înconjurarea sa 
obișnuită, la masa de lucru cu 
foile de hîrtie in față, lingă 
rafturile cu cărți. Ținuta o cu
nosc cei ce l-au văzut vorbind: 
o mină strînsă pumn pe mar
ginea mesei, cealaltă ține pa
ginile. Tonalitatea generală e 
casnică și vezi poetul fermecat 
de iezi și fluturi, înțelegin- 
du-se cu copiii.

Dar desprinși de atmosfera 
generală a pânzei vom desco
peri și o altă latură a persona
lității poetului.

Complexitatea unei mari 
forțe creatoare este reconstitu
ită și privitorul o descoperă 
treptat urmărind rezolvarea in 
portret a feței și mîinilor. Poe
tul își scrutează contemporanii 
cu o atenție concentrată, în 
care se citește, o genială capa
citate de înțelegere și pătrun
dere.

Singura pată accentuată de 
lumină cade pe fruntea lui Ar
ghezi, o frunte foarte înaltă Și 
foarte senină. Ceea ce se poate 
spune despre ochii poetului e 
că ard. Este în această privire 
țintuitoare spiritul incisiv și 
potența uluitoare de obser
vație și sinteză din poemul tra
gic „1907’’ sau din proza de 
critică socială a lui Arghezi. 
Iar dincolo de pătrunzățoarea 
inteligență și spiritul critic me
reu viu, trăiește în portretul 
pictat de Camil Ressu o ne
sfârșită dragoste de oameni, o 
dragoste plină de înțelepciune, 
foarte exigentă, foarte activă, 
nesfîrșit de generoasă.

esda, cu monumen" 
ele istorice și de 
irtă, unice, care 
.e-acum aparțin is- 
oriei civilizației o- 

aienirii, cu grădinile 
sale, a fost distrusă 

aproape complet într’o singură 
noapte. Au murit în timpul 
războiului și al groaznicelor bom
bardamente 300 000 de oameni. 
Orașul a fost șters de pe fața 
pămîntului în proporție de 80 la 
sută. După aceasta, Dresda a fost 
considerat un „oraș mort”, 
însă orașul acesta s-a declarat 
pentru viață. El — și prin ast? 
înțelegem oamenii, locuitorii — 
a învins haosul și deznădejdea și 
datorită muncii entuziaste a în
tregii populații, se prezintă acum 
înțr^o lumină nouă de o rară fru
musețe, determinară de îmbi
narea vechilor tradiții cu ceea 
ce este nou și, aparține epocii de 
transformări 
Dresda n'a 
trepidantă 
de ani de 
noastre.

Ceea ce 
zent orașului de pe malurile El’ 
bei, sînt desigur în primul rînd 
construcțiile noi : blocuri mo
derne de locuințe ridicate pe 
mai bine de jumătate din supra
fața orașului; s-a ridicat din te
melii, Altmarkful, centrul cultu
ral și politic al orașului intro 
arhitectură modernă care expri
mă o concepție nouă, realistă 
despre viață. Apoi sînt uzinele și 
fabricile care dețin un loc impor
tant în industria metalurgică, 
optică, chimică și textilă a Ger 
maniei democrate. Sînt Academii’ 
le de toate categoriile, numărul 
mare de școli de toate gradele 
și profilurile, unde învață fiii 
muncitorilor și țăranilor din Sa- 
xonia. în Dresda învață numai

----- •-----

de după război, 
cunoscut o istorie mai 
de-a lungul celor 750 
existență, ca în zilele

dă strălucire în pre-

Știafi că...
...Deși delfinul are 96 de 

dinți, el înghite hrana ne
mestecată?

★
...Creierul omului conți

ne de obicei 9o la sută apă, 
iar inima — 80 la sută?

★
...Struțul când aleargă cu 

viteză maximă face salturi 
lungi de circa opt metri.

★
MARIANA CELAC ...Tensiunea arterială a 

păianjenului este aceeași 
cu a omului.

cum aproape opt 
decenii, geologul 
Gregoriu Ștefănes- 
cu, cercetînd malul 
Prutului, la Mitoc 
(raionul Săveni, re
giunea Suceava), a

IVscoperit la o adincime de 
iste doi metri cîteva unelte 
i cremene cioplită, dovadă a 

dlășuirii omului primitiv pe 
aceste meleaguri.

Jn 1924, N. Moroșan a des
coperit Ia Ripceni bogate do
vezi de locuire din vîrsta ve
che a pietrei — epoca paleoli- 
tică — alături de oasele fosile 
ale animalelor vînate. Intre a- 
nii 1924—1938 acest priceput si 
neobosit cercetător a înscris 
pe aceste locuri peste 15 des
coperiri paleolitice.

Lipsit de sprijinul necesar 
unor asemenea investigații ști
ințifice, tînărul arheolog a reu
șit să dezvelească vreo 20—30

m2, descoperind acolo urmele 
unei tabere de vînători paleo- 
litici care, pe lingă mamuți — 
vînatul lor de predilecție — 
mai vînau rinoceri, zimbri, 
bouri, cai și reni. Cu toate că 
această descoperire a tăcut

studenți 
plus un 
străini din 30 de țări. Orașul are 
teatre cunoscute prin tradițiile 
lor, orchestre și coruri de renu
me mondial : „Găwandhausse” 
„Staatstheater” ,,Junge Garde”, 
„Die Grosse Opern”. Sînt locuri 
celebre : la opera în știi baroc 
din Dresda a dirijat Wagner, 
„Lohengrin” și „Tannhăuser”. 
Undeva a locuit și a creat, o vre
me, marele Goethe.

Dar orice călător străin, cînd 
străbate noile artere „Ernst Thal- 
mann”, „dr. Kulz”, bulevardele 
largi cu o circulație animată, do
rește să afle cum poate ajunge 
mai repede la monumentul de că- 
pătîi al orașului „Zwinger-ul” 
sau „Gemăldegalerie” — galeriile 
de artă care prin operele aduna
te de-a lungul a peste 250 de ani, 
stg alături de Luvru, Britisch 
Museum, Ermitaj. Nu greșim 
dacă afirmăm că Dresda este cu
noscută în lume prin Zwinger. 
Silueta celebră, în baroc, atît de 
adesea pomenită a Zwingerului 
n*a scăpat de atrocitățile războ
iului. Muzeul are expuse în zeci
le lui de săli peste 3 000 de o-

germani peste 16 000, 
număr mare de șțudenți

biecte, începînd cu pînze celebre 
pînă la statui de bronz și porțela" 
nuri. Peste 600 de obiecte sînt în 
depozit pentru restaurare. Cine 
străbate numeroasele săli și pri
vește pînzele lui Rembrandt, Ru’ 
bens, Tintoretto, Veronesse, Von 
Deykj Kranaeh, cine întîrzie ci’ 
teva ceasuri în fața „Madonei 
sixtiue” a lui Rafael, înțelege 
mai bine nobilul gest plin de un 
înalt simț umanitarist al poporu
lui sovietic, care a salvat și re
staurat cu grijă aceste picturi ce
lebre. Astăzi marile capodopere 
ale picturii universale și’au putut 
găsi din nou locul lor tradițional 
unde au fost văzute de sute de 
mii de vizitatori, lărgind și îm
bogățind orizonturile spirituale a 
zeci 
artă 
șuri 
listă 
reconstruită, cu noile sale dimen
siuni, a devenit în anii noștri 
unul dintre cele mai importante 
centre culturale și artistice din 
lume.

de generații. Colecțiile de 
din Dresda constituie lăca- 
adevărate de educație socia- 
a oamenilor muncii. Dresda

VASILE CĂBULEA

Dresda, ianuarie 1963.

în... biserică

Prea siîntul părinte pri
mește o lecție de 
twist. Scena a imor

talizat-o un reporter al re
vistei „PARIS MATCH-.

La ora actuală, o sumede
nie de slujitori occidentali 
ai domnului 
twist spre
spre biserică. 
Reindorp este, 
ială, rămas în 
din colegii săi
chiar să organizeze concer
te de twist în biserică. Iar 
reverendul Reindorp 
bia învață...

Totuși nu-i necăjit: 
timp să-i ajungă din
pe colegii săi mai ingenioși 
și mai operativi. Numai că 
rezultatul va fi același: 
„marfa" pe care vrea s-o 
îmbrace în hainele twistu- 
lui este de mult devaloriza
tă și fără căutare.

fac apel la 
a atrage tinerii 

Reverendul 
fără indo- 

urmă. Unii 
au ajuns

de-a-

are 
urmă

Nu putem decît să salutăm mă
sura de cUrîna luată de Uniunea 
artiștilor plastici de a muta expo
ziția de desen satiric antimonarhic 
a Iu D. Negrea în sala din B-dul 
Magheru, artera cea mai circulată 
a orașului, unde se bucură tot
odată de un spațiu mai larg, în 
stare să ofere condiții optime 
de vizionare. O asemenea expo
ziție ar merita desigur să fie tri
misă în cît mai multe locuri din 
țară. în același timp, pentru a 
putea fi văzute nu numai în săli, 
ar fi, cred, necesară tipărirea în
tr-un album a acestor desene, care 
ar consitui prin tîlcul lor încă un 
document acuzator la aa'resa tre
cutului întunecat, la adresa mo
narhiei alungate pentru totdeauna 
de popor.

Pentru că expozijia graficianului 
Dumitru Negrea este, înainte de 
toate, un puternic pamflet, în care 
imaginile, însoțite de cuvinte su- 
qestive, alese cu pricepere, for
mează o adevărată istorie a abu
zurilor, jafurilor și crimelor comi
se da cei patru regi pe care i-a 
avut țara (nu i-ar mai fi avut) — 
Cămătarul, Urechilă, Mălăefu și 
Gîngu. cum i-a numit artistul por- 
frefizîndu-i caricatural. în consens 
cu porecla dată pe drept de po
por și încetățenită de-a lungul 
vremii. Ciclul bine închegat al ce
lor 49 de desene continuă bogata 
tradiție a satirei antimonarhice, 
slujită cu talent de înaintași ca 
Ary Murnu, B'Arg, Iser, Jiquidi, ca 
să nu amintim decît pe cîțiva din 
șirul graficienilor militanți, care 
s-au manifestat cu vehemenfă îm
potriva odioasei monarhii, străină 
de popor și de interesele lui.

Format în acești ani. Negrea se

metri cubi de pămînt, cu grija 
cuvenită de a nil se pierde nici 
cea mai mică fărîmă dintr-o 
mărturie a trecutului, nu a fost 
zadarnic. De la primul rînd de 
hîrleț au începțit să iasă la 
iveală documente de cultură 
materială. Incepînd cu gropile 
de bordeie și gropile de păs
trat cereale de acum cîteva se
cole, cu urmele de locuire ale 
slavilor, 
treptat

am goborît treptat, 
în trecutul multimile-

de fildeși de mamut așezați pe 
o lungime de circa 9 m și o 
lățime de 2—3 m. Numeroși 
vizitatori ai șantierului ne pu
neau întrebarea ce poate re
prezenta această acumulare 
rînduită de fildeși. După noi, 
care cunoaștem anumite prac
tici rituale vînătorești la popu
lațiile înapoiate de altă dată și 
la omul primitiv, credem că ne 
aflăm în fața unui loc de cult. 
Fildeșii de mamut — fioroasele

ordine aci, ne dezvăluie o 
parte din tainele vînătorești de 
altă dată.

Sîntem acum circa 100 000 
ani, într-o fază glaciară. Mamu
tul, rinocerul păros siberian și 
renul coborîseră pînă în ținu
turile noastre. Pilcuri din pă
durea de conifere izgonită de 
pe creștetul Carpaților răsări- 
teni coborîseră în tundra care 
cuprinsese podișul moldove
nesc și malurile Prutului. De

Vînătorii de mamuji din Ripiceni
multă vîlvă științifică, guver
nanții vremii n-au găsit... mij
loacele necesare continuării ei.

Dar noile cercetări arheolo
gice, îndrumate și coordonate 
de Academia R.P.R., bucurîn- 
du-se de largul sprijin al parti
dului și statului, s-au aplecat 
cu largi posibilități materiale 
de cercetare și asupra celei mai 
îndepărtate epoci din istoria 
patriei noastre.

Efortul de a disloca mii de

nar pînă la nivelul ultim ai ta
berei de vînători la aproape 6 
m adincime. Spre surpriza 
noastră, într-o parte a acestei 
întinse tabere ne-a apărut o 
adevărată movilă de fildeși de 
mamut, așezați într-o anumită 
rînduială avînd printre ei nu
meroase arme și unelte de cre
mene cioplită, bulgări de praș
tie sau bolasuri și pe deasupra 
cinci pietre mari. E impresio
nant să ai în iată aproape 30

lui apărătoare — au fost depuși 
aci împreună cu numeroase 
arme și unelte după un anumit 
ritual. E un loc de cult unde 
se practica o magie vînătoreas- 
că prin care omul primitiv cre
dea că zmulgînd colții mamu
tului l-a lipsit de apărare și se 
va lăsa mai ușor prins. Un mi
nunat vîrf de lance, pietrele de 
praștie și pietroaiele cu care se 
da mamutului lovitura de gra
tie, toate așezate cu grijă și în

cărburtii 
la Ripi- 
prezenta

vînătoiii

unde știm asta ? lată, 
vetrelor de foc arată 
ceni în vremea aceea 
pinului.

De ce s-au așezat
de mamufi lingă stînca de la 
Ripiceni ? Aici, Prutul nepuund 
să-și adîncească patul în stînca 
de calcar, era mai ușor de tre
cut apa, era un vad. Mamuții, 
rinocerii siberieni și renii, în 
migrațiile lor sezoniere, toam-

na la coborîre spre miază-zl și 
primăvara spre pășunile pără
site de îngheț spre miază-noap- 
te, aveau în calea lor și la dus 
și la întors acest loc obligator 
de trecere. Aici țineau calea 
vînatului oamenii primitivi. 
Prin hăituială, vînatul era în
drumat către prăpăstiile stîncii 
Ripicenilor, unde înspăimîntat 
se prăbușea de la mare înălți
me în gol.

Alt element vital care a fa
vorizat așezarea vînătorească 
aici a fost apa; izvorul de lin
gă stînca Ripicenilor, izvor care 
nu îngheța iarna. Continuînd 
săpăturile în adincime pînă la 
11 m, s-a constatat că pe o lun
gă perioadă de timp, pînă la a- 
proape 200 000 de ani, locul a- 
cesta a fost locuit aproape neîn
trerupt și preocuparea de căpe
tenie a celor care au viețuit 
aici, a fost îndeosebi vînătoa- 
rea de mamuți.

Dr. C. S. NICOLĂESCU- 
PLOPȘOR

șeful sectorului paleolitic de la 
Institutul de arheologie 

al Academiei R.P.R.

petele de ce 
Înecîndu-se de 
emoție 
ră că 
oară în istoria 
grafiei, Bascom 
în fafa dansatoarelor 
cu care face expe
riențe, una dintre cele 
mai originale proble
me de creafie, aceea 
de a găsi o poziție 
de balet care să în
truchipeze o pată de 
cerneală de o anumi
tă mărime și formă". 
Aceasta este „des
coperirea psihologică 
a domeniului baletu
lui” a lui mister Bas
com 1

„Life" anunță pli
nă de entuziasm că 
pe baza „descope
ririi" coregrafice a

„Lifef' 
„pentru

lui Radford Bascom se 
montează actualmente 
un mare spectacol de 
balet pe Broadway, 
spectacol care, după 
părerea revistei „va 
tace să li se oprească 
răsuflarea chiar și ce
lor obișnuiți cu cele 
mai mari obscenități”. 
Despre tema acestui 
balet aflăm următoa
rele : „O deslănfuire 
de nebunie, o orgie 
dusă la ultimele li
mite... Finalul este o 
adevărată îneîntare, o 
culme a perfecțiunii 
în arta baletului : o 
sută de femei și o sută 
de bărbați completa
mente goi, se înlăn
țuie și se contopesc 
într-o uriașă masă 
neagră, înfruchipînd o 
pată de cerneală".

Ce.i drept, nu pu
tem să nu1 recunoa
ștem : un asemenea 
spectacol coregrafic 
oferă desigur o mare 
,, îneîntare" pentru 
gusturile viciate ale 
businesmenilor ameri
cani. El reprezintă în- 
tr-adevăr o „culme" 
a schimonosirii artei 
baletului în lumea do
larului, o mostră a fe
lului în care e dena
turată, strivită înțele
gerea frumosului, un 
exemplu de dezuma
nizare a artei în capi
talism.

Redacția revistei 
„Life' își încheia re
latarea despre desco
peririle coregrafice ale 
lui Bascom, exprimîn- 
du-și speranța că „sti
lul american în balet 
se va dezvolta și va 
cuceri lumea ’.

Există tot felul de 
speranțe. Domnii de la 
„Life" speră să ame. 
ricanizeze baletul cu 
ajutorul petelor de 
cerneală. Se știe însă 
că, în general, petele 
de cerneală 
frumusețat 
măcar uln 
școlar

n-au în- 
niciodată 

caiet de

E R.
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Un puternic 
pamflet plastic

dovedește un artist cu spirit pă
trunzător. El folosește de multe 
ori, în aceeași lucrare, două pla
nuri distincte, în stare a sugera 
privitorului dintr-o singură ochire, 
adevărul, crîncena realitate, în o- 
pozitie cu umflatele gogoși regale 
servite din cînd în cînd „țării'' la 
ocazii solemne într-o romînească 
slîlcită. Imaginea este ingenios 
construită, pregnantă, pusă origi
nal în pagină, de o ținută grafică 
remarcabilă, vădind stăpînire a 
meșteșugului, coeziune, certe po
sibilități de a-i da desenului o 
funcțiune satirică. Un text lapidar, 
conceput cu o anumită continuitate 
de la un desen la altul, care tre
buie urmărite în ordinea așeză
rii lor, rezumă tragica istorie a 
celor 80 de ani de pradă ai huli
tei dinastii a hohenzollernilor, adu
să pe grumazul poporului de mon
struoasa coaliție burghezo-moșie- 
rească. Totodată, este însă aici re
zumată și o istorie a scrîșnetului 
amar, a biciului îndurat cu revoltă, 
a mîniei poporului, a luptelor sale 
îndelungate, încununate cu victo
riile din august 1944 și decembrie 
1947. O istorie a sclaviei monar
hice pe care Negrea o „poveste
ște” în imagini cînd grotești, cînd 
sarcastice — toate străbătute însă 
de mînia unui artist revoltat de no
ianul fărădelegilor pe care le în
fățișează. „Tronul” e văzut ca un 
safe burdușit cu bunurile acapa
rate prin jecmăneală. Monarhia

apare scuturată de toate zorzoa
nele, nudă, redusă la esența ei, 
devenită proverbiala prin lăcomia 
și ferocitatea respingătoare. „Co
roana”, această „natură prea 
moartă” cum a numit-o un tinăr 
și talentat pictor, desenînd-o, — 
strivea sub greutatea ei mii și mii 
de flămînzi, de desculți, de anal- 
fabeți, de bolnavi din țara acea
sta, care se opinteau din răsputeri 
să smulgă țărînii rod pentru a în
destula nu pe copiii lor, care cră- 
pau de mici, nu pe ei înșiși, care 
piereau de oftică și pelagră, ci 
pentru huzurul hohenzollernilor și 
a prea dezmățatelor lor odrasle, 
pentru îmbuibarea celeilalte „di
nastii" tot atît de rapace, a brătie- 
nilor, acești siniștri șobolani, cum 
i-au zugrăvit, pe drept, graficienii 
noștri, pentru șleahta veșnic ne
sătulă a celor ce stăpîneau întinse 
pămînturi și fabrici, și mine, și fot 
ceea ce însemna bogăție- Peste 
toate marile afaceri și înșelătorii, 
știute sau rămase necunoscute, se 
proiecta lăbărțată umbra coroanei 
de pe hidoasele urechi regale.

D. Negrea are meritul de a ne 
fi ajutat prin mijloacele artei sale, 
să înțelegem încă o dată strîmbă- 
tatea epocii definitiv apuse. Uitîn- 
du-te înapoi, la ce a fost, pre- 
țuieșfi și mai mult prezentul și 
viitorul luminos al poporului.

MARIN MIHALACHE

De curînd la Circul de Stat din București a avut loc premiera 
spectacolului „Luminile Varșoviei" prezentat de circul polonez. Foto
grafia noastră vă înfățișează un număr cu... elefanți din programul 

spectacolului.

Foto : AGERPRES
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In întreaga țară an loe

In Întreaga țară continuă să aibă loc însuflețite adunări
.XMX X, ....x , .. . . -

de
cetățenești pentru propunerea de candidați în

' s comunale și aledeputați ai sfaturilor populare 
subordonare raională.

alegerile 
orașelor

BRAȘOV. — Participanții la 
adun,: ea cetățenior din cir- 
cumsci ipția electorală orășe
nească nr. 23 Săcele au sus
ținut cu căldură propunerea 
pentru candidatura președinte
lui G.A.C. din localitate, An
drei Balint. Alegătorii din cir
cumscripția electorală nr. 11 
Agnita, apreciind meritele și 
activitatea muncitorului Adal
bert Toth, i-au susținut 
unanimitate candidatura, 
însuflețită adunare a avut 
și în orașul Brașov. Aici
fost propuși drept candidați în 
circumscripțiile electorale nr. 
20, 29 și 34 muncitorii Nicolae 
Petric, Gheorghe Staicu și 
Voicu Tăbîrca.

Pînă acum, în regiunea Bra
șov au avut loc aproape 1 000 
de adunări pentru propunerea 
de candidați în circumscrip
țiile comunale și orășenești.

Țurcanu, co-

în
O 

loc 
au

Pașcani, Simion 
lectivist din comuna Zorleni, 
se numără printre cei peste 
1 100 de cetățeni din regiunea 
Iași, propuși candidați F.D.P. 
în alegerile de la 3 martie. Pe 
listele electorale au fost în
scriși pînă acum peste 227 000 
alegători din regiune. Această 
operație s-a terminat în co
munele aparținînd orașelor 
Iași și Bîrlad.

munele și satele regiunii Ba
nat au fost propuși pînă 
acum candidați în alegerile de 
la 3 martie.

Paralel cu adunările ce au 
loc pentru desemnarea de can
didați, se desfășoară acțiunea 
de înscriere a alegătorilor în 
listele electorale. în raioanele 
Arad, Sînnicolau Mare, Timi
șoara și Caransebeș, au fost 
înscriși în listele electorale 
pînă în prezent mai mult de 
200 000 de ' ” ’alegători.

(Agerpres)

PLOIEȘTI. — La adunările 
pentru desemnarea candidați, 
lor F.D.P. care au avut loc 
pînă acum în regiunea Ploiești 
au participat peste 90 000 de 
cetățeni. în cadrul acestor a- 
dunări au fost propuși 106 
candidați în circumscripțiile 
electorale orășenești de subor
donare raională și 2 340 în cir
cumscripțiile electorale comu
nale. Printre cei propuși în 
ultimele zile se află peroliștii 
Ciufu Oprea și Marin Bunea 
din Băicoi, Gheorghe Hainta, 
brigadier la G.A.C. din co
muna Starchiojd, raionul Te- 
leajen. Spînu Lazăr, președin
tele G.A.C. „Vasile Roaită” din 
Gherășeni, raionul Buzău, în
vățătorul Eftimie Sibiescu din 
Pătîrlagele, raionul Cislău și 
alții.

CRAIOVA. - Cetățenii din 
circumscripția electorală nr. 6 
din comuna Ghercești. raionul 
Craiova au propus candidat al 
F.D.P. pentru alegerile de la 
3 martie pe Marin N. Călărașu, 
președintele G.A.C. Partici
panții la adunare au scos în 
evidență priceperea, hărnicia 
și spiritul gospodăresc de care 
a dat dovadă Marin Călărașu 
ca deputat și președinte al co
lectivei, merite pentru care a 
fost propus pentru a treia oară 
candidat pentru sfatul popu
lar comunal.

Adunări pentru propuneri 
de candidați au avut loc și în 
alte comune din raionul Cra
iova. Cetățenii din circumscrip
ția nr. 17 a comunei Sărbă
toarea au propus pe ing. agro
nom Dumitru Clima, iar cei 
din comuna Gopoșu, pe Dumi
tru Bubulică, directorul școlii 
de 8 ani din comună.

IAȘI. — Nicolae Doboși, se
cretarul comitetului de partid 
al atelierelor de reparat ma
terial rulant din Pașcani, 
Gheorghe Dănilă, președintele 
sfatului popular orășenesc

SUCEAVA. - La adunările 
cetățenești pentru propuneri 
de candidați în alegerile de la 
3 martie au participat pină 
acum peste 106 000 de alegă
tori Cu această ocazie, 2 455 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri, colectiviști, mecaniza
tori, profesori, gospodine au 
fost propuși candidați ai F.D.P. 
în alegerile pentru sfaturile 
populare comunale și ale ora
șelor de subordonare raională.

TIMIȘOARA. - Peste 3 600 
da oameni ai muncii din co-

„Ține minte ce-ji spun: respec
tarea procesului tehnologic 
este una din principalele căi 
care asigură realizarea de lu
crări de calitate". Așa îl sfă
tuiește și de astădată pe tînă
rui Petre Lascu, muncitorul cu 
mai multă experiență Dionisie 
Szekei, de la Uzina „Hidrome- 

canica'’-Brașov.

L Eak '*£*3

Foto : N. STELORIAN

Tînărui leninist
Revistă editată de

C.C. al U.T.M.
ianuarie 1963

SUMAR
N. POPESCU — Tinerilor 

muncitori, cunoștințe tehni- 
ce-științifice la nivelul ce
rințelor actuale.

în ajutorul propagandistului
M. FĂTU — Eroicele lupte ale 

muncitorilor ceferiști și pe
troliști din ianuarie—februa
rie 1933.

Din practica muncii de 
propagandă

C. SANDU — Cercul natura- 
liștilor.

I. GORGAN — O consfătuire 
metodică.

Viața U.T.M.
V. NICOLESCU — Instruirea 

organelor nou alese de la 
sate.

I. COVRIG — Pregătirea se
cretarilor.

C. MITREA — In cluburile o- 
rașului.

M. SILEA — Duminică cultu
ral-sporti vă la Găvojdia.

Problemele de producție 
în atenția organizațiilor 

U.T.M.
A. PORUMB — Experiența 

dbbîndită — la baza activi
tății viitoare.

V. VICTOR — Contribuția 
noastră.

Elevij Peteanu Doina și Alexandru Frifz din clasa a X-a C a Școlii medii nr, 3 din Arad, sînf doi ci
titori fruntași ai bibliotecii școlii.

tn întreaga țară au loc adu
nări ale oamenilor muncii în 
care se fac propuneri de can
didați în vederea alegerilor de 
asesori populari la tribunalele 
populare de raion, de oraș și 
de raion orășenesc, precum și 
pentru tribunalele regionale și 
Tribunalul Capitalei. Intr-o 
serie de regiuni au avut loc 
sesiuni ale sfaturilor populare 

i asesori 
aceste

in care au fost aleși 
populari propuși în i 
dunări.

a-

tnPină 
au fost 
populari 
populare

BUCUREȘTI. — 
prezent, în Capitală 
propuși 432 asesori 
pentru tribunalele 
raionale și 110 asesori pentru 
Tribunalul Capitalei.

BAIA MARE. — Muncitorul 
Andreica Ion, de la Combina
tul chimico-metalurgic Baia 
Mare, minerul Alexandru Ha- 
bina, de la exploatarea minie
ră „Petre Gheorghe”, colecti
vista Maria Gherasim au fost 
propuși, alături de alți oameni 
ai muncii, ca asesori pentru 
tribunalul regional Maramu-

reș. La adunările care au avui 
loc pînă în prezent în regiune, 
au fost propuși 220 de asesori.

BRAȘOV. — în adunările 
din fabrici și uzine, instituții 
și gospodării agricole colective 
pentru desemnarea asesorilor 
populari, participanții au su
bliniat aportul pe care-l aduc 
asesorii în instanțele de jude
cată și rolul profund democra
tic al justiției noastre popu
lare în apărarea avutului ob
ștesc, a drepturilor și libertă
ților oamenilor muncii. Pină 
în prezent, în regiune, au fost 
propuși în adunări populare 
415 asesori.

Asemenea 
avut loc în 
Hunedoara, 
iești, Crișana.

★

adunări au mai 
regiunile Bacău, 
Iași, Banat, Plo-

Comltetul regional de cul
tură și artă Suceava a organizat 
o consfătuire cu lectorii și 
conferențiarii din raioanele 
Fălticeni și Rădăuți și din o- 
rașul Suceava pe tema „Opo
ziția dintre știință și concep
țiile mistico-religioase".

Participanții la consfătuire 
au ascultat expuneri pe teme 
de filozofie, biologie, astrono
mie, făcute de lectori univer
sitari și cercetători științifici, 
fapt care a contribuit la îmbo
gățirea cunoștințelor conferen
țiarilor.

★

(Agerpres)

ziunile apelor pîrîului Cun' 
grea.

Molnar Tiberiu
Mare

Marin Alexandru — Stănw 
leasa

Halyna Czerny-Ste- 
Concertul

Vînju

Marin lancu — București

Ion Moldovan — Cluj

Moraru Ion — Turda

Moinescu Marin — Pitești

Elevii din clasele a IX-a ale

Expuneri interesante,

viu ilustrate
(Urmare din pag. I)

Spartachiada de iarnă a ti
neretului se desfășoară în trei 
etape. Prima etapă a început 
pe asociații sportive, la 1 de
cembrie 1962 și se închide la 
10 februarie 1963. Etapa a 
Il-a, pe grupe de asociații se 
desfășoară între 10 februarie 
1963—10 martie 1963, a treia 
etapă, etapa raională, se des
fășoară între 10 martie—25 
martie 1963.

școlilor medii de cultură ge
nerală, secțiile fără frecvență 
dau examene după planurile 
de învățămînt și programele 
școlare de la învățămîntul se
ral de cultură generală. Prima 
sesiune de examene are loc 
între 22—31 martie 1963. Pen
tru această sesiune trebuie să 
pregătiți circa 35 la sută din 
materia clasei a IX-a. Exami
narea în prima sesiune constă 
într-o probă scrisă la fiecare 
obiect cu excepția desenului și 
muzicii, urmînd ca în sesiunea 
a Il-a să dați probe scrise din 
restul materiei și probe orale 
din toată materia.

Sala Floreasca va găzdui 
astăseară cu începere de la ora 
20 meciul masculin de baschet 
dintre echipele Steaua Bucu
rești și Honved Budapesta, 
contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni”. După cum se 
știe prima partidă disputată 
la Budapesta a fost cîștigată 
de gazde la numai un punct 
diferență. In perspectivă deci, 
un meci pasionant în care 
Steaua, deși cu formația in
completă, va lupta desigur să 
dea satisfacție suporterilor săi 
și să obțină calificarea mai de
parte în Cupa europeană. Re
priza a Il-a a meciului va fi 
transmisă la televiziune înce- 
pind din jurul orei 20,40.

★

Selecționata de 
gheață a Suediei, 
mondială pe 1962, 
surprinzătoare înfrîngere In 
fața reprezentativei finlande-

Meciul disputat la Tampe-

hochei pe 
campioană 

a suferit o

ze.

îți recomandăm cîteva din
tre noile discuri simfonice di
fuzate zilele acestea de Casa 
de discuri „Electrecord“. Con
certul nr. 1 de Chopin în in
terpretarea cunoscutei pianiste 
poloneze 
fanska.

Ceaicovski în interpretarea 
pianistului Witold Malcuzinski 
precum și Sonatele pentru 
pian nr. 7 și 12 de Beethoven 
în interpretarea lui Sviatoslav 
Richter.

I.R.T.A. București. Autobaza 
nr. 3 călători, ne-a comunicat 
că s-au luat măsurile nece
sare pentru asigurarea trans
portului în bune condiții a 
călătorilor abonați pe distan
ța București—I. C. Frimu, ra
ionul Lehliu, atît pentru dus, 
cit și pentru întors.

Sesizarea dv. a fost justă. 
Sfatul popular al raionului 
Drăgășani ne-a comunicat că 
în comuna Sîmburești au fost 
reparate toate drumurile co
munale de acces. Totodată au 
fost executate diguri în lun
gime de 84 m,l. menite să a- 
pere șoseaua raională de ero-

Facultatea de geologie-geo- 
grafie din București are secții 
de geografie fizică și geografie 
economică. La examenul de 
admitere se dau probe scrise 
și orale la științele naturale 
(bazele darwinismului, botani
că și zoologie), geografia fizică 
și economică a Republicii 
Populare Romîne, iar la geo
grafia fizică generală, numai 
oral.

Ion Coțol — Chișlneu-Criș
1

Sfatul popular al regiunii 
Crișana luînd legătura cu con
ducerea Centrului școlar agri
col din Șimleu Silvaniei a co
municat ziarului nostru, că 
absolvenții cursurilor de bri
gadieri zootehniști cu durata 
de 5 luni pot să se prezinte la 
școală pentru a-și ridica di
plomele.

Cu prilejul centenarului naș
terii lui K. S. Stanislavski, 
Consiliul regional ARLUS Iași 
a amenajat la Palatul culturii, 
la Casa de cultură a tineretu
lui și studenților și în holul 
Universității „Al. I. Cuza", 
fotoexpoziții care cuprind ima
gini din viața și activitatea 
marelui actor, regizor și peda
gog al teatrului rus și sovietic.

tehnlce sau a cursurilor de trei 
mi.

Toate acestea sînt aspecte 
bune ale răspîndirii cuonștin- 
țelor agrozootehnice prin ci
clurile de conferințe, la cămi
nele culturale din raionul Bu- 
joru.

Și totuși... unele conferințe 
(și nu în puține localități, chiar 
și la Cavadinești) se expun ci- 
tindu-se numai textul 
grai, așa 
Consiliul 
turii. Le 
ferințe 
exemplul 
colectivă ; nu 
măsură se folosesc tn expune
rea conferințelor agricole ma
teriale intuitive — planșe, 
mulaje, mostre din producții
le proprii ale gospodăriilor din 
comună...

Din aceste cauze, participa
rea colectiviștilor la conferin
țe este slabă. în comunele Vlă- 
dești, Adam, Oancea se țin 
conferințe cu 30—40 de colec
tiviști, oamenii nu dovedesc 
interes în audierea unor con
ferințe citite în grabă (ca la 
Crăiești, de exemplu) și în 
care se fac, „adaptări" locale 
de tipul „asemenea rezultate 
putem realiza și în gospodăria 
noastră'. Dar cum putem ? 
Desigur la această întrebare 
ar putea răspunde cu compe
tență inginerii și tehnicienii a- 
gronomi, care sînt puțin an
trenați în expunerea conferin
țelor și în comuna Tudor Vla-

inte- 
cum a sosit de la 
Superior al Agricul- 
lipsește acestor con- 
elementul concret, 
viu din gospodăria 

în suficientă

dimirescu și la Cavadinești, șl 
la Gănești. Dacă ar ține spe
cialiștii aceste conferințe, ei 
ar putea folosi materialul di
dactic de la cursurile de 3 ani: 
planșe, mulaje etc. Ar putea 
face unele demonstrații prac
tice la locul de muncă împreu
nă cu colectiviștii. Eficiența 
unor asemenea conferințe ar 
crește atunci considerabil.

Căminele culturale și biblio
tecile organizează, pentru a 
susține ciclurile de conferințe 
agricole, încă prea puține ma
nifestări de masă: jurnale 
vorbite, seri de întrebări și 
răspunsuri, întîlniri cu brigă
zile științifice, prezentări de 
cărți și broșuri agrozootehni
ce. Pentru a se îmbunătăți 
propaganda agricolă prin con
ferințe este necesară o mal 
strînsă colaborare între comi
tetul raional de cultură și artă 
și consiliul agricol. De ase
menea, Comitetul raional 
U.T.M. Bujor poate să ajute 
mai mult organizațiile de bază 
U.T.M. din gospodăriile colec
tive în ce privește mobilizarea 
tinerilor care nu sînt cuprinși 
la învățămîntul agrozootehnic 
de 3 ani la ciclurile de con
ferințe. Tinerii colectiviști îi 
pot ajuta pe conferențiari la 
ilustrarea expunerilor cu fapte 
interesante din munca lor 
practică în cadrul gospodăriei 
colective, la procurarea și con
fecționarea unor materiale in
tuitive (planșe, grafice, mos
tre de produse agricole etc.), 
în felul acesta conferințele pe 
teme agrozootehnice își vor a- 
tinge pe deplin scopul.

Studenfil se află probabil la 
examene, In sălile do lectură, 
la biblioteci. In acesi timp, 
harnicele gospodine de la can
tina nr. 2 a Complexului stu
dențesc din Timișoara pregă
tesc o masă gustoasă, Nu-i așa 
de ușor dacă finem seama de 
faptul că aici servesc zilnic 
masa peste 1 500 de studenfi.

Foto : D. FIOREA

O nouă școală
La Pitești a fost dat tn folosință 

noul local al Școlii profesionala de 
construcții. Clădirea cuprinde 16 
săli de clasă, laboratoare, ateliere 
pentru lucrările practice, cabinet 
medical, bibliotecă. La construcția 
noii clădiri și-au adus contribuția 
și elevii secțiilor de zidărie, vop- 
Bitorie, instalații, mozaicari etc.

(Agerpres)

3^ J -V

„Cupa R. P. R.“ la schi

Unde se
(Urmare din pag. I)

manifestă colegialitatea

re s-a încheiat cu scorul da 
5—3 (1—0, 1—0, 3—3) în fa
voarea jucătorilor finlandezi. 
Celebrul Tumba Johanson și 
coechiperii săi au decepționat 
și în meciul disputat cîteva zile 
mai tîrziu la Oslo cu echipa 
Norvegiei. Echipa suedeză n-a 
obținut decît un rezultat de 
egalitate : 2—2 (0—0, 1—0, 
1—2).

★

Zakopane, cunoscuta stațiu
ne poloneză de sporturi de 
iarnă a găzduit recent concur
sul de biatlon la care au par
ticipat schiorii echipelor R. D. 
Germane. R. S. Cehoslovace și 
R. P. Polone. La individual a 
cîștigat sportivul german Nikel 
care a parcurs 20 de km în 
timpul de lh39’56’” și a reali
zat la tir 16 puncte. Pe echi
pe: 1. R. D. Germană, 2. R. S. 
Cehoslovacă, 3. R. P. Polonă.

(Agerpres)

Sîmbătă pe pîrtiile de la Po
iana Brașov au început între
cerile competiției de schi pe 
echipe „Cupa R.P.R.” la care 
participă peste 200 de concu- 
renți reprezentând formațiile 
Carpați Sinaia, Voința Brașov, 
Casa Ofițerilor Brașov, Carai- 
manul Bușteni, Steagul 
Brașov, Dinamo Brașov 
tele.

Cu tot timpul friguros 
nus 18 grade) numeroși 
tutori au urmărit pe pîrtia de 
la Sulinar proba de slalom 
uriaș desfășurată pe un traseu 
in lungime de 1 200 m cu 30 
porți. La bărbați a cîștigat 
Gh. Bălan (Casa Ofițerilor) 
l’44”9!10 urmat de C. Tăbăraș 
(Carpați Sinaia) — l’45”5'10 și 
K. Gohn (Dinamo) — 1’47”. 
Proba feminină a revenit dina, 
movistei Ilona Miklos în 
2’00’’7fl0. Mihaela Stoenescu 
(Voința) a ocupat locul doi — 
2’08”9>'10, iar Magdalena Bîră 
(Steagul Roșu) s-a clasat pe 
locul trei — 2’12”7,'1O.

Roșu 
și al-

(mi- 
spec-

s-ade fond 15 km 
cu victoria lui Dinu 

5T15”lH0,

Proba 
încheiat 
Petre (Dinamo) în 
iar cea de 5 km femei a fost 
cîștigată de Marcela Bratu (Di
namo) în 23’02”5,'10.

Competițiile continuă astăzi.

(Agerpres)

a nu tolera lipsurile colegului 
în muncă, a nu-i trece cu ve
derea o lecție neînvățată, a 
nu-i ierta o notă proastă sau 
mediocră. întrajutorarea este 
povață, cînd îi arăți colegului 
ce a greșit și-l obligi să se în
drepte. întrajutorarea se chea
mă atunci cînd, preocupîndu-te 
de continua îmbunătățire a 
muncii tale, stăruitor și dezin
teresat împărtășești și colegu
lui experiența ta, metodele 
tale de muncă, și-l ajuți cu 
perseverență să-și perfecțione
ze activitatea sa. să-și îmbu
nătățească pregătirea, notele.

Grupele de învățătură sint 
doar unul din multele aspecte 
din care se manifestă, se evi
dențiază spiritul de colegiali
tate, de prietenie. Cred că nu-i 
școală în care întrajutorarea 
să nu îmbrace și acest aspect 
al grupelor de învățătură. Ba, 
mai mult, există o preocupare 
susținută, atît din partea pro
fesorilor cît și din partea or
ganizațiilor de pionieri și de 
U.T.M. pentru activitatea gru
pelor de învățătură. Cînd ele 
iau naștere din inițiativa ele
vilor, pe baza prieteniei dintre 
ei sînt îndrumate și sprijinite 
de profesori și de către organi
zația U.T.M., grupele de învă
țătură dau rezultate foarte 
bune.

Eram la o adunare a unei

clase a unsprezecea. Un elev 
criticat aspru de către întreg 
colectivul a fost pus să răspun
dă de ce are note slabe.

— Dacă nu m-ajută nimeni ! 
Dacă m-ar ajuta...

în adunare s-a hotărît ca doi 
colegi buni să învețe împreună 
cu acest elev. S-a constituit 
deci o grupă de învățătură, și 
cu asta discuțiile s-au încheiat. 
S-a procedat bine ? Le-am ară
tat chiar atunci în ce constă 
greșeala lor. O greșeală care 
au dus-o de la an la an. 
Elevul pe care-l criticaseră 
acum, în clasa a Xl-a, fusese 
aproape în fiecare an discutat 
de colectiv. începînd din cla
sa a V-a a fost totdeauna slab 
la învățătură. Și de fiecare 
dată elevii clasei n-au găsit 
altă măsură pentru a ajuta pe 
colegul lor decît imediata con
stituire a grupei de în
vățătură, în care să intre și el. 
în a V-a, și apoi în fiecare 
clasă a învățat împreună cu 
doi elevi buni. Mai precis, în
vățau elevii buni și-1 „învățau 
și pe el". El nu depunea nici 
un efort. în schimb, elevii 
fruntași depuneau dublu efort, 
în loc să se odihnească după 
terminarea lecțiilor, încercau 
să-1 învețe și pe colegul lor 
slab pregătit. Așa a ajuns în 
clasa a Xl-a, cînd nici manua
le nu-și cumpărase. La ce-i 
trebuiau ? Aveau elevii buni 
și pentru el. Tot n-ar fi citit

Spartachîada de iarnă a
Spartachîada de iarnă a tineretului cunoaș

te un frumos succes în regiunea Brașov. La 
întrecerile de schi, săniuțe, patinaj, tenis de 
masă, haltere, gimnastică, șah, desfășurate in 
prima etapă a competiției, au participat peste 
100 000 de sportivi și sportive. S-au remarcat 
printr-o bună organizare a concursurilor aso
ciațiile sportive „Chimia" Orașul Victoria, 
„Textila” Sf. Gheorghe, „Recolta" Hălchiu, 
,fNegoiul” Făgăraș și „Dezrobirea” Brașov,

tineretului
0 atenție deosebită s-a acordat amenajării 

sălilor de sport, pîrtiilor de schi, patinoarelor 
și pregătirii materialului sportiv necesar. Pină 
acum au fost amenajate în satele și orașele 
regiunii 43 de patinoare, peste 100 de pîrtii 
de schi și săniuțe, au fost confecționate cu 
mijloace locale 280 de perechi de schiuri, 388 
de săniuțe fi alte materiale sportive,

(Agerpres)

Coordonata principală
(Urmare din pag. I-a)

ani mai tîrziu student la Facultatea 
de metalurgie a Institutului poli
tehnic. Din 1957 cînd a absolvit fa
cultatea, și pînă azi, inginerul a 
lucrat exclusiv în cadrul Uzinei 
„Tudor Vladimirescu". Cînd a ve
nit aici nu s-a gîndit, ca unii colegi 
de promofie, să se îndrepte spre 
posturi mai liniștite, să-și caute în
deletniciri care să nu-i ceară prea 
mare consum de energie. A .intrat 
ca inginer la una din secțiile cele 
mai pujin „comode", la secfia 
forjă. Aici, s-a deprins să priveas
că viitorul dintr-un loc plin de 
zgomot și da dogoare, s-a obiș
nuit să se uite spre ziua de mîine 
tmbrăcaf într-un halat păfaf de 
ulei, printre flăcările forjelor. Aici 
»-a deprins, ea flnăr inginer, să 
privească viitorul din mijlocul o«-

menilor, de care s-a apropiat fără 
sfiiciune, cu căldură și dragoste. 
Cunoașterea muncii din secții (îna
inte de a ajunge tehnolog șef, a 
mai lucrat și la secfia sculerie, 
apoi la serviciul producție) l-a aju
tat deosebit de mult să lege per
spectiva de viitor a uzinei, de îm
prejurările concrete ale muncii, pe 
care le-a cunoscut îndeaproape.

Cineva îi arată inginerului cîte
va piese mici.

— Vă plac ? mă întreabă ingi
nerul. Fabricăm cuiere pentru au
tobuze, din material plastic. încă 
nu ne-au reușif așa cum ie dorim.

Inginerul s-a gîndit pînă și la 
asemenea problemă de amănunt : 
cum vor arăta cuierele din autobu
ze, peste 12 ani. tmi vobește 
despre ultimele realizări ale uzi
nei. De curînd, a fost dată tn fo
losință pista de proba șl de rodaj. 
Are doi kilometri (dus șl întors),

viitorul
A fost proiectată în așa fel Incit 
pînă în '75, să poată fi lungită cu 
încă un kilometru. Considerată în 
perspectiva viitorului, fiecare rea
lizare a prezentului are parcă o 
frumusețe în plus, frumusețea lu
crului care în curînd 
bun, și mai 
fiune.

In 1965 o 
1975 — 44. 
mai bune — și asta 
muncii lui — autobuzele care 
poartă emblema Uzinelor „Tudor 
Vladimirescu” îi vor duce pe călă
tori cîndva, prin orașe noi, poate 
spre Ministerul comunicațiilor in
terplanetare, poate spre întîlnirile 
de dragoste ale viitorului. Ale unui 
viitor la care se gîndeșfe eu 
dragoste ttnărul inginer, la care se 
gtndesc miile de muncitori și ingi
neri ai uzinei.

va fi și mai 
aproape de perfec-

să aibă 34 de ani, în 
Tot mai frumoase, tot 

datorită și

în ele. Pentru un cinci e su
ficient să asculți ce-ți explică 
colegul fruntaș la învățătură.

Din ce cauză ajunsese acest 
elev să gîndească în acest 
fel ? De ce s-a obișnuit să 
muncească alții pentru el ? 
Una din cauze e tocmai gre
șeala colegilor, a profesorilor 
care i-au fost diriginți încă din 
clasa a V-a. mai precis păre
rea lor greșită privind grupele 
de întrajutorare. De fiecare 
dată cînd elevul a luat note 
proaste, salvarea au găsit-o în 
ajutor, în grupa de învățătură.

în loc să se stimuleze inte
resul elevului slab pentru stu
diu, munca grupei de întraju
torare a înlocuit munca perso
nală, studiul individual.

E greșit să organizăm grupa 
de întrajutorare dacă mai 
întîi și în permanență nu utili
zăm toate căile pentru îmbu
nătățirea muncii personale a 
fiecărui elev , dacă nu-1 de
prindem pe elev să desfășoare. 
o muncă individuală. Ajutorul 
colegilor nu poate și nici nu 
trebuie să înlocuiască munca, 
răspunderea pe care trebuie 
s-o aibă fiecare elev. Ajutorul 
grupei este folositor numai 
dacă este orientat spre lămu
rirea unor probleme rămase 
neclarificate în urma studiu
lui individual, pentru lichida
rea unor goluri izvorîte din 
greutatea înțelegerii unor pro
bleme. întrajutorarea, în căzui 
grupei de învățătură, atunci e 
eficace cînd are drept scop 
principal transmiterea metode
lor de muncă, a deprinderilor 
de studiu, ridicarea calității 
muncii și a interesului fiecă
ruia prin studiu. Un elev slab, 
după o anumită perioadă de 
muncă în cadrul unei grupe de 
întrajutorare trebuie să mear
gă pe propriile picioare. Nu
mai astfel nu vom ajunge la 
situații ca aceea pe care am 
amintit-o.

Grupele de învățătură nu 
pot înlocui variatele aspecte 
ale muncii educative pe care 
trebuie s-o desfășurăm noi, 
profesorii, organizația U.T.M-, 
familiile. Trebuie ca, prin for
me variate, bogate, prin în
treaga noastră muncă educa
tivă să dezvoltăm la elevi dra
gostea față de învățătură, con
știința că aceasta este datoria 
lor patriotică. întrajutorarea, 
minunată manifestare a prie
teniei a colegialității, trebuie 
și ea să se întemeieze și să 
contribuie la ridicarea răspun
derii fiecăruia față de învăță
tură, la împletirea răspunderii 
pentru pregătirea personală cu 
răspunderea pentru pregătirea 
întregului colectiv.



Gogu RădulescuCongresului
a sosit la Atena

al

a fost salutat de

con-

— Coresponden- 
Al. Gheorghiu, 

Gogu Rădules-darea de seamă și 
noul statut

P. S. U. G.
BERLIN 19. Corespon

dentul Agerpres transmite :
Sîmbătă au continuat la Ber

lin lucrările Congresului al 
Vl-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania. In ședința 
de dimineață, Erich Honecker, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., a prezentat 
raportul cu privire la proiectul 
noului statul al Partidului So
cialist Unit din Germania.

La discuții au luat cuvîntul: 
E. Apel, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, H. Schu
mann, prim-secretar al Consi
liului Central al Uniunii Tine
retului Liber German, I. Thiel- 
le, președinta Uniunii Femei
lor Democrate din Germania, 
și alții.

In ședința de după-amiază au 
luat cuvîntul prof. A. Kurella, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., E- 
dith Baumann, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
și secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Bernard Koenen, membru al 
C.C. al P.S.U.G., prim-secretar 
al organizației regionale a 
P.S.U.G. Halle și alți delegați 
la. Congres.

NOIL PROGRAM AL P.S.U.G.
BERLIN 19 (Agerpres). — în 

noul program al P.S.U.G., a- 
doptat la Congresul al Vl-lea 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, se subliniază că 
scopul măreț al programului îl 
constituie construirea deplină 
și desfășurată a socialismului 
în Republica Democrată Ger
mană.

în program se relevă că 
R. D. Germană a intrat într-o 
epocă nouă, epoca socialismu
lui în Germania. Meritul 
uriaș al P.S.U.G., se subliniază 
în program, constă în înfăp
tuirea unei mari revoluții în 
istoria Germaniei, în faptul că 
relațiile de producție socialiste 
au repurtat victoria în R. D. 
Germană.

Socialismul este țelul care 
mîine va fi, de asemenea, a- 
tins prin eforturile clasei 
muncitoare și ale întregului 
popor în întreaga Germanie, 
devenind o realitate istorică. 
Dominația capitalismului tre
buie să cedeze locul sistemului 
social socialist. P.S.U.G. con
sideră că asigurarea unei păci 
trainice este o sarcină princi
pală a sa. în politica sa
P.S.U.G. pornește de la prin
cipiile leniniste ale coexisten
ței pașnice a statelor cu siste
me sociale diferite.

G.

este

mare scădere a tempe- 
în toate regiunile Un- 
La Budapesta tempera- 
fost de minus 15 grade, 
partea de sud-vest a

O nouă misiune militară 
a S.U.A. la Saigon...

americană condu, 
generalul E.

Militarii americani, allați 
în Turcia care săvirșesc in 
mod sistematic crime asu
pra cetățenilor, sini preclați 
comandamentului american 
care de regulă li achită.

(Ziarele)

însemnări

PE SCURT

de 
au 
la

Demisia guvernului 
Republicii Haiti

au 
de-

Agenția
17 ia- 
Repu- 
demi- 
Duva-

De unde proveneau 
dolarii...

mași în S.U.A., și-au însușit sala
riile mercenarilor și au dispărut. 
Acești bani care urmau să fie tri
miși familiilor prizonierilor de 
război, proveneau de la o orga
nizație guvernamentală din Statele 
Unite. Astfel a ieșit la iveală un 
nou fapt care confirmă că agresiu
nea împotriva Cubei a fost finan
țată de guvernul S.U.A.

© NEW YORK. — Un grup 
contrarevoluționari cubani care 
participat la agresiunea de 
Playa Giron, eșuată in mod ruși
nos, au înaintat o plîngere procu
rorului statului Florida. Mercena
rii care s-au înapoiat în S.U.A. se 
plîng că. în timp ce ei erau prizo
nieri în Cuba, împuterniciții cu 
problemele financiare ale partici- 
panților la agresiune, numiți din 
rîndurile contrarevoluționarilor ră-

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scînteli**, TeL 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii",

PORT-AU-PRINCE.
France Presse anunță că la 
nuarie membrii guvernului 
blicii Haiti și-au prezentat 
sia președintelui Franțois 
lier. Potrivit agenției, componența 
noului guvern din Haiti va fi a- 
nunțată săptămîna viitoare.

DJAKARTA. — La Djakar
ta a fost semnat un comuni
cat comun în legătură cu tra
tativele cehoslovaco-indone- 
ziene care au avut loc cu pri
lejul vizitei președintelui R. S. 
Cehoslovace A. Novotny în 
Indonezia. Ambele părți 
reafirmat că sprijină pe 
plin principiile coexistenței 
pașnice și înfăptuirea dezar
mării generale și totale, carac- 
terizîndu-le ca un mijloc activ 
de asigurare a securității și 
păcii tuturor popoarelor.

Creșterea criminalității 
tineretului englez

LONDRA. — Nivelul criminali
tății în Anglia este în prezent at.it 
de ridicat incit constituie o rușine 
pentru întreaga țară, a declarat la 
18 ianuarie la Preston Brooke, mi
nistrul afacerilor interne al An
gliei. Îngrijorarea deosebită a au
torităților este provocată, potrivit 
celor spuse de Brooke, de crimi
nalitatea juvenilă. în comparație 
cu perioada antebelică, criminalita
tea în rîndul tineretului englez a 
crescut de peste două ori.

S.U.A. : întreruperea 
comunicațiilor 

cu satelitul „Explorer-19"
WASHINGTON. — Agenția As- 

socited Preș anunță că comunica
țiile radio cu satelitul american

n ultimele zile ale anului 1961 în presa mondială a 
apărut următoarea știre : „Dietmar Kirstein, un băiat 
le 19 ani din orașul vest-german Dusseldorf a pă
truns în depozitul de aprovizionare al trupelor en
gleze din acest oraș și a tras mai multe focuri de 
revolver asupra unui soldat englez, rănindu-l grav. 
Asasinul a fugit dar după cîteva ore s-a predat po

litie:’. Faptul s-a petrecut într-o manieră care a fost descrisă pe 
larg în raportul polifiei. „Pe cap Kirstein purta o șapcă cu in
signa trupelor SS, la braț era cusută o brasardă cu zvastica na
zistă, la gît avea atîrnată o „Cruce de Fier" pentru serviciu în 
război. Asupra lui s-a găsit o armă de calibru mic și sute de 
cartușe”. Presa vest-germană s~a grăbit să comenteze acest caz 
drept fapta unui nebun, a cărui soartă este de resortul psihiatri
lor. Dar s~a dovedit că această judecată era cu totul eronată.

In ultimele zile ale anului 1962, la Dusseldorf a avut loc pro
cesul lui Dietmar Kirstein. In prima zi judecătorilor le-au fost 
prezentate rapoarte semnate de trei medici psihiatri cunoscuți 
care au fost unanimi: tînărul nu suferă de nici o boală psihică 
și trebuie să răspundă în întregime pentru faptele sale. Din 
păcate — și-au exprimat psihiatrii părerea — ceea ce a făcut acest 
tînăr pare să fie rezultatul lecturilor sale și influenței vîrstnicilor 
pe care i-a luat ca exemplu. Cine sînt acești „vîrstnici” ?. Procesul 
a lămurit problema în întregime.

„în cursul procesului — a scris ziarul austriac „ARBEITER 
ZEITUNG” — a reieșit că Dietmar Kirstein a frecventat cu regu
laritate întruniri ale foștilor SS’iști și că lectura lui favorită era 
așa-zisa „literatură de război”. El singur a mărturisit că este un 
nazist fanatic. Cel de-al doilea război mondial — continuă ziarul 
— nu s-a terminat încă pentru Dietmar. Prin fapta lui el a vrut 
să demonstreze, așa cum a declarat, că este „răzbunătorul solda- 
ților germani care au avut de înfruntat o lume alcătuită numai 
din dușmani”. Al treilea Reich — continuă corespondentul ziaru
lui care a asistat la acest proces — a însemnat pentru acest tînăr 
de 19 ani o epocă de eroism în istoria Germaniei, iar SS'iștii sînt 
după părerea lui „cei mai mari eroi ai tuturor timpurilor”.

De altfel „ideile” inoculate lui Dietmar Kirstein în cursul în
trunirilor revanșarzilor la care a luat parte s-au văzut cristalizate 
și într-o listă lungă, purtînd diferite nume care a fost prezentată 
președintelui tribunalului. „Ce reprezintă această listă?” — a în
trebat judecătorul pe acuzat. „Aceștia — a răspuns Dietmar — 
sînt colaboraționiști care conlucrează cu dușmanii Germaniei Mari 
și de aceea trebuie să fie exterminați I". Lista cuprindea numele 
unor savanți, publiciști, oameni de artă, politicieni.

Pentru fapta lui tribunalul a condamnat pe Dietmar Kirstein 
la 5 ani închisoare. Dar principalii vinovați nu s-au aflat pe banca 
acuzaților. Despre cei care atrag pe tinerii vest-germani la întru
nirile revanșarzilor, despre actualii propovăduitori ai ideilor fas
cismului și hitlerismului, despre autorii și editurile care pun la 
dispoziția tineretului tone de maculatură în care sînt ridicate în 
slăvi „faptele de eroism” ale hitleriștilor în cursul ultimului 
război mondial, nu s-a suflat nici un cuvînt. Mai mult încă, tn 
timp ce la Dusseldorf avea loc acest proces, în orașul Bad Godes- 
berg a fost deschisă o „expoziție” a acestei maculaturi în care 
excelează editura „Pabel-Verlag”. Acolo a avut loc o trecere în 
revistă a „minciunilor broșate” — cărțulii destinate îndeosebi 
tineretului vest-german la prețuri extrem de ieftine. Acolo, asasi
natul, cruzimea, escrocheria au fost ridicate la rangul de „pilde" 
pentru tineri. „Pilde” asemănătoare au putut fi întîlnite și cu pri
lejul unei recente întruniri a foștilor SS'iști la care a asistat, fără 
să fie recunoscut, un ziarist norvegian care în timpul războiului 
a luptat în mișcarea de rezistență și a petrecut un an într~un 
lagăr de concentrare nazist. Mai tîrziu el a scris : „Tot ceea ce 
s-a vorbit acolo era îngrozitor. Dar ți mai îngrozitor este faptul 
că la aceste întruniri iau parte oameni tineri care erau sugari în 
timpul celui de-al doilea război mondial. Aici se petrece ceva 
extrem de primejdios, Un „Hitlerjugend” fără Hitler !”.

I. RETEGAN

Delegații au ascultat apoi 
darea de seamă a Comisiei 
pentru proiectul de statut al 
partidului. Ei au aprobat în 
unanimitate 
au adoptat 
P.S.U.G

Congresul
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, Viile Pessi,

Comitetului 
Muncitoresc 

delegației 
Romîn care 
Vl-lea Con-

BERLIN 19 (corespondentul A- 
gerpres transmite) :

In ziua de 19 ianuarie, tovară
șii Chivu Stoica, membru al Birou
lui Politic, secretar al 
Central al Partidului 
Romîn, conducătorul 
Partidului Muncitoresc 
participă la cel de-al 
greș al P.S.U.G., Nicolae Ceaușe- 
scu, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., Leonte 
Răufu, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., șeful 
direcției de propagandă și Cultură 
a C.C. al P.M.R., au vizitat com-

în program se subliniază 
necesitatea lichidării domina
ției imperialiștilor și militariș- 
tilor germani în R. F. Germa
nă. P.S.U.G. este convins că 
încheierea tratatului de pace 
cu Germania, lichidarea baze
lor N.A.T.O. și a regimului de 
ocupație din Berlinul occiden
tal, cu transformarea ulterioa
ră a acestuia într-un oraș liber 
ar crea premise favorabile 
pentru o apropiere între cele 
două state germane. O contri
buție continuă pentru o astfel 
de apropiere ar constitui-o 
primirea ambelor state în
O.N.U.

Programul P.S.U.G. propune 
o confederație a ambelor sta
te germane la care ar putea să 
adere și orașul liber Berlinul 
occidental, drept cea mai po
trivită formă de coexistență 
pașnică a R. D. Germane și a 
R. F. Germane.

în capitolul programului in
titulat „Construirea desfășura
tă a socialismului", se arată că 
o condiție fundamentală pen
tru rezolvarea noilor sarcini 
importante în legătură cu con
struirea desfășurată a socia
lismului în republică constă în 
aplicarea creatoare a norme
lor leniniste ale vieții 
partid. 

VINOVATUL NR. 1

NA FOST CONDAMNAT

secretar general al P.C. din 
Finlanda, V. Vlahovici, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, Claude Johns, 
membru al Biroului Politic al 
P. C. din Australia, și Henry 
Winston, reprezentant al P. C. 
din S.U.A.

Lucrările Congresului 
tinuă.

binaful chimic ,.Waller Ulbricht” 
de la Leuna, fiind însoțit de prof, 
dr. Wolfgang Schirmer, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, direc
tor al Institutului de chimie fizică 
al Academiei Germane de Științe.

Oaspeții au fost întîmpinați de 
dr. Klein, directorul economic al 
combinatului, A. Lenger, secretar 
al Comitetului raional de partid și 
cadre de conducere din întreprin
dere, care le-au urat bun sosit. Au 
fost vizitate fabricile de uree, de 
lianți solizi și lichizi, o’e miramid, 
stațiile-pilot și laboratorul pentru 
efectuarea probelor chimice și me
canice ale centrului de cercetări 
științifice, precum și centrul de 
calcul din cadrul combinatului.

Membrii delegației Partidului 
Muncitoresc Romîn s-au întreținut 
cu cadrele de conducere, cu mun
citori și tehnicieni, interesîndu-se 
de procesul de producție, activi
tatea științifică din combinat, con
dițiile de viață ale muncitorilor 
inginerilor, tehnicienilor, munca 
organizațiilor o'e partid, sindicale 
și de tineret.

Oaspeții romîni au fost primiți 
cu căldură prietenească,

N. S. Hrușciov s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai 

populației vest-beriineze

• La 18 ianuarie, N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
s-a întîlnit la Berlin cu repre
zentanți ai populației vest-ber- 
lineze.

Au participat personalități 
de frunte din Berlinul occiden
tal, printre care oameni de 
știință, medici, teologi, patroni 
și activiști social-democrați.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială. N. S. 
Hrușciov a răspuns Ia întrebări 
privitoare la reglementarea 
pașnică a problemei vest ber- 
lineze, înțelegerea reciprocă și 
încheierea tratatului de pace 
german.

CAIRO. — După cum relatează 
ziarul ,,A1 Ahram", la 17 ianua
rie, la ședința comitetului pentru 
construcția barajului înalt de la 
Assuan a fost adoptată hotărîrea 
cu privire la crearea în regiunea 
șantierului barajului a unor centre 
de învățămînt pentru pregătirea 
de cadre locale de specialiști — 
constructori. S-a hotărît, de ase
menea, să se trimită în Uniunea 
Sovietică 150 ingineri arabi, pen
tru însușirea experienței în cons
trucția și exploatarea centralelor 
electrice.

La înapoierea din Uniunea So
vietică, acești ingineri vor lucra 
pentru construcția hidrocentralei 
de la Assuan.

ATENA 19. 
tul Agerpres, 
transmite: 
cu, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Romîne, a so
sit vineri, 18 ianuarie, la Ate
na, venind din R.A.U. Cu pri
lejul trecerii sale prin Atena, 
Gogu Rădulescu a avut sîm
bătă la prînz o întrevedere 
cu E. Averoff, ministrul afa
cerilor externe al Greciei. în 
cursul acestei zile ministrul 
comerțului exterior al R. P.

HAVANA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 18 ianua
rie, președintele Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos, l-a 
primit la palatul prezidențial 
din Havana pe V. V. Kuznețov, 
prim locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc o 
îndelungată convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială. La convorbire a par
ticipat A. I. Alexeev, ambasa- 

, dorul U.R.S.S. în
Cuba.

în aceeași zi. A. 
oferit un dejun

Republica

I. Alexeev 
cu prilejula

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 19 (Ager, 

pres). — Agenția United Press 
International relatează că tru
pele O.N.U. așteaptă în loca-

HAGA. — La 17 ianuarie, la 
Haga s-a deschis Congresul al 
IX-lea al Partidului Muncii 
din Olanda, principalul partid 
de opoziție din țară. Congre
sul urmează să adopte o rezo- 
zoluție pe marginea raportului 
comisiei speciale în problema 
războiului și păcii, și totodată 
să discute activitatea condu
cerii partidului.

Romîne, a avut, de asemenea, 
o întrevedere cu P. Pipinelis, 
ministrul comerțului Greciei. 
Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri privind dez
voltarea Pe viitor a relațiilor 
economice între cele două țări. 
La întrevederi, care au decurs 
într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, a asis
tat și ambasadorul R. P. Ro
mîne la Atena, Mircea Bălă- 
nescu.

vizitei lui V. V Kuznețov. La 
dejunul care s-a desfășurat 
într-o atmosferă extrem de 
cordială au luat parte membri 
ai conducerii naționale a O.R.I.

HAVANA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 19 ianua
rie, V. V. Kuznețov, prim-locți- 
itor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., care a vi
zitat Cuba la invitația mini
strului afacerilor externe al 
Cubei, Raul Roa, a părăsit Ha
vana, îndreptîndu-se spre 
Moscova, pe bordul unui avion 
„TU-114".

litatea Ngubu, situată la 60 
de mile est de Kolwezi, ordi
nul de a intra în acest impor
tant centru minier din .Katan
ga. Potrivit știrilor transmise 
de agențiile occidentale de 
presă, între autoritățile O.N.U. 
și Chombe ar fi intervenit un 
acord în vederea intrării 
„pașnice^ a trupelor O.N.U, în 
Kolwezi. Chombe a plecat 
sîmbătă cu un avion special la 
Kolwezi pentru „a pregăti” in
trarea trupelor O.N.U. Agenția 
subliniază că o parte din mer
cenari se opun acordului din
tre Chombe și autoritățile 
O.N.U. și sînt gata să se opună 
trupelor O.N.U.

Totodată guvernul congolez 
a anunțat că unități ale arma
tei naționale congoleze au so
sit la Elisabethville. Admini
strația guvernului central pen
tru Katanga s-a instalat la 
Kongolo, localitate din nordul 
Katangăi eliberată de unități 
ale armatei naționale congo
leze.

VIETNAMUL DE SUD: 
Cele două imagini pe care 
Ie reproducem după revista 
americană „The New York 
Times Magazine** reprezin
tă un document grăitor în 
privința mizeriei în oare 
este nevoită să trăiască 
populația din satele aflate 
sub ocupația trupelor die- 
miste și a consilierilor 

mericani.

• AUBERVILLIERS. — La 
19 ianuarie în suburbiile Pa
risului Aubervilliers și Choisy- 
le-Roi s-a deschis o conferință 
națională a tineretului munci
tor din Franța. Pe ordinea de 
zi a conferinței sint următoa
rele probleme : pacea și dezar
marea, reducerea duratei servi
ciului militar, apărarea drep
turilor tineretului.

Această conferință, convo
cată din inițiativa "Uniunii Ti
neretului Comunist din Franța 
și a Uniunii Tinerelor fete din 
Franța, va dura două zile.

Masa rotundă 

Est-Vest consacrată Valyl de fng persistă
dezarmării

PARIS 19 (Agerpres). — 
Vineri au început la Paris 
lucrările celei de-a șaptea 
Mese rotunde Est-Vest con
sacrată problemei dezar
mării.

La conferință participă 
personalități ale vieții pu
blice din numeroase țări, 
printre care : Jules Moch, 
Pierre Cot (Franța), Philip 
Noel Baker, Koni Zilliacus 
(Anglia), Ilya Ehrenburg, 
generalul Talenski, prof. M. 
Rubinstein (U.R.S.S.), Georg 
Branting (Suedia). Sint, de 
asemenea, prezenți repre
zentanți din Canada, State
le Unite, Finlanda, R. P. 
Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, Italia, Elve
ția ș.a.

Din R. P. Romină parti
cipă George Ivașcu, redac
tor șef al revistei „Contem
poranul**, și prof. univ. Vir
gil Cîmpeanu, decanul fa
cultății de științe juridice a 
Universității din Cluj.

Recunoașteri grăitoare...

în
de 
Și 
că 

din
a- 
de 

din 
nu a

ntr-un articol apărut 
în săptămînalul „The 
Saturday Evening 
Post", locotenent-co- 
lonelul George Wal
ton își exprimă în-

,,,,,,,, , grijorarea în legătu
ră cu procentul tot mai mare de 
tineri americani respinși la recru
tare din cauza nivelului lor de 
cunoștințe cu totul nesatisfăcător.

După cum arată Walton, în mo
mentul recrutării tinerii americani 
sînt supuși unei probe extrem de 
simple „pentru a măsura capacita
tea lor de a-și Însuși sarcinile de 
bază ale milităriei". Cu ajutorul 
probei se verifică „o anumită 
sușire minimă a instrumentelor 
bază ale învățăturii — cititul 
socotitul". Walton subliniază 
de la sfîrșltul agresiunii 
Coreea și pînă la sfîrșitul 
nului 1961,. peste un milion 
tineri americani — cam unul 
fiecare șase examinați 
reușit să treacă proba de cunoștin
țe elementare.

„Examinînd cazurile a 14 556 a- 
semenea tineri — scrie Walton 
am acordat o atenție specială ace
lora care fuseseră respinși, deoa
rece căzuseră la proba scrisă. Pe 
atunci mi s-a părut de necrezut 
ca atîf de muiți tineri să fi putut 
eșua. Dar după ce am răsfoit 
chestionarele de recrutare, trimise 
de obicei acestor tineri la vîrsta 
de 19 ani, am fost nevoit să ajung

• SANAA. — Postul de ra
dio Sanaa a anunțat în seara 
zilei de 18 ianuarie, că trupe
le republicane au nimicit un 
grup de 400 de soldați saudiți 
și yemeniți, aparținînd arma
tei fostei familii regale din 
Yemen, care s-au infiltrat Ia 
frontiera de est a Republicii 
Arabe Yemen.

Hugh Gaitskell 
a încetat din viață

LONDRA. — Agenția Fran
ce Presse anunță că Hugh 
Gaitskell, liderul partidului 
laburist din Marea Britanie. 
a decedat în seara zilei de 18 
ianuarie la spitalul Midllesex 
din Londra. Moartea a surve
nit în urma complicațiilor re
nale și abdominale, precum și 
a tulburărilor cardiace. Ante
rior Gaitskell a suferit de pe- 
ricardită.

Vedere dintr-un helicopter 
lai de mai multe

îtl Europa
PARIS. — Valul de frig care 

a cuprins întreaga Europă oc
cidentală continuă să provoa
ce perturbații în transporturi 
și în alimentarea populației. 
După cum anunță agenția 
France Presse, în Germania 
federală ca urmare a imense
lor cantități de zăpadă, elicop
tere ale forțelor armate au 
fost trimise pe coasta mării 
de nord, izolată de o veritabi
lă crustă de gheață, pentru a 
parașuta alimente populației, 
în Austria, persistența frigu
lui a obligat centralele elec
trice să-și mărească considera
bil producția. Este vorba de 
producția termocentralelor, în- 
trucît cele hidroelectrice s-au 
oprit ca urmare a înghețării 
rîurilor. în Anglia, numeroase 
uzine și-au închis porțile din 
lipsă de curent. Termometrul 
a continuat să scadă, înregis- 
trînd cele mai joase tempera
turi din ultimii ani. Zăpada 
continuă să cadă în cantități 
mari în Olanda, Franța, Ger
mania, Elveția, Italia, Spania 
și Portugalia.

Un puternic val de frig s-a 
abătut și asupra sudului Cali
forniei (S.U.A.) Potrivit apre
cierilor agenției U.P.I., pagu
bele provocate culturilor de 
citrice și de alte plante tropi
cale sînt cele mai mari din

Ia concluzia că ei erau literal
mente incapabili să citească șl să 
înțeleagă unele din întrebările 
cele mai simple. In multe cazuri, 
chestionarele fuseseră completate 
de alte persoane decît de tinerii 
ale căror semnături mizgălite apă
reau pe formulare. Scrisorile tri
mise de un mare număr dintre ei 
erau fie ilizibile, fie incoerente, 
fie ambele.

Cercetările pe care le-am efec
tuat au arătat mai departe că 
peste jumătate din cel care eșua
seră la proba de cunoștințe ele
mentare terminaseră clasa a 8-a și 
aproximativ 6,5 la sută erau ab
solvenți ai școlii medii.

Pentru mine aceasta constituie 
un comentariu înspăimîntător cu 
privire la școlile noastre. Totuși, 
cînd recent am informat o mică 
adunare de fruntași pe tărîmul în- 
vățămîntului despre aceste fapte, 
ei nu au fost cîtuși de puțin ui
miți. „Ținînd seama cum sînt une
le școli ale noastre... singurul lu
cru care mă surprinde — a spus 
unul dintre experți — este că nu
mărul celor respinși la recrutare 
nu este și mai mare încă**.

După părerea mea — scrie Wal
ton — este izbitor și dureros că 
această țară nu pretinde un sistem 
de învățămînt mai bun decît ace
la care a produs în ultimul dece
niu peste un milion de analfabeți 
de vîrsta recrutării".

Explorer — 14, lansat cu trei luni 
in urmă au fost întrerupte. După 
cum a precizat un purtător de cu- 
vînt al N.A.S.A. (Administrația 
națională pentru aeronautică si 
cercetarea spațiului cosmic) oame
nii de știință americani nu pot ex
plica cauza actualei deficiențe 
survenite în transmisiunile radio 
ale satelitului. Purtătorul de cu- 
vint a precizat că deficențele nu 
vor putea fi remediate in viitorul 
apropiat.

Unite. Misiunea
din 15 ofițeri supe- 

armatei terestre, ae- 
maritime americane, 
oficial „într-o vizită 

>»»

SAIGON. — După cum a- 
nunță agenția France Presse, 
în dimineața zilei de 18 ianua
rie a sosit la Saigon o misiune 
militară 
să de
Wheeler, șeful statului ma
jor al forțelor terestre ale 
Statelor 
compusă 
riori aii 
riene și 
Trimisă 
de orientare”, misiunea mili
tară americană a primit sarcina 
să facă „o analiză completă și 
detaliată a situației militare 
actuale din Vietnamul de sud 
scrie agenția France Presse.

• DELHI. — La 19 ianua
rie, la invitația guvernului In
diei a sosit la Delhi într-o vi
zită oficială Adam Rapacki, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Polone.

a satului francez Villard-Reculaz izo- 
zile din cauza înzăpezirii
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și America
ultimii ani. La San Diego, pa
gubele provocate recoltelor 
trec de 50 la sută din întreaga 
lor valoare.

De mai bine de 30 de ani, la 
Istanbul nu s-a înregistrat a- 
semenea frig ca în aceste zile. 
In timpul nopții, termometrul 
coboară pînă la minus 14 gra
de. Zăpada abundentă și ge
rurile au paralizat viața ora
șului. Intre diferite orașe din 
Turcia sînt suspendate comu
nicațiile auto, aeroportul Is
tanbul nu funcționează. Unele 
porțiuni din golful Izmir, care 
pînă acum nu au înghețat ni
ciodată, sînt în prezent aco
perite cu gheață.

_ în nordul și în centrul Gre
ciei au căzut zăpezi abunden
te, paralizînd comunicațiile 
între diferite regiuni. în une
le locuri, grosimea stratului 
de zăpadă a atins un metru, 
în nordul țării, gerurile depă
șesc minus 15 grade. Și în 
sudul țării se observă răcirea 
puternică a timpului.

în ultimele zile s-a înregis
trat o 
raturii 
gariei. 
tura a 
iar în 
țării mercurul a coborît la 
minus 26—27 de grade. O ase
menea iarnă nu a mai fost în 
Ungaria de 20 de ani.

Acum două nopți, în locali
tatea Lodz din Polonia s-a în
registrat temperatura de mi
nus 31 de grade, iar în Var
șovia minus 27 de grade.

O FEMEIE VEDE 
CU DEGETELE MllNILOR

MOSCOVA. — Ziarul ,,Izvestia*" 
relatează despre descoperirea în 
U.R.S.S. a unui fenomen fiziolo
gic neobișnuit : o femeie vede cu 
degetele mîinilor. Este vorba de 
Roza Kuleșova din Nijni Taghil, 
care prin palpație poate să ci
tească un obișnuit text tipărit și 
să distingă culorile diferitelor 
obiecte fără să le privească cu 
ochii. în urma unei serii de cerce
tări și experiențe, a fost stabilit 
un fapt de necrezut : sub pielea, 
și poate chiar în pielea degetelor 
Rozei Kuleșova se găsesc adevă
rate receptoare de lumină, un fel 
de organe de vedere. Oamenii de 
știință au ajuns la concluzia că 
vîrfurile degetelor ei reacționează 
la lumină la fel ca și ochii noștri. 
Rezultatele cercetărilor au arătat 
că pe fiecare milimetru patrat de 
pulpă a degetelor Rozei Kuleșova 
se află circa 10 elemente sensibile 
la lumină. Experiențele au demon
strat că în degetele ei există trei 
receptoare de lumină care reacțio
nează la cele trei culori de bază 
ale vederii omului : roșu, albastru 
și verde. Din ele se formează în
tregul spectru de sensibilitate a 
receptorilor față de o culoare sau 
alta. Acest spectru este identic cu 
cel care se formează în ochii 
noștri.

— Ești la a șasea crimă. Dacă te 
mai prind o dată să ști că te tri
mit... acasă I

Desen de V. VASILIU
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