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« «! 5 fruntași

Azi, ei au lucrat încă 8 ore. Și ieri au lu
crat 8 ore ; mîine și poimâine vor lucra toi 
atîtea. S-ar părea că nu se produce nici o 
schimbare... Greșeală 1 Fiindcă în munca lor 
zilele se deosebesc net din punct de vedere 
calitativ. Azi ? Pentru ALEXANDRU IO- 
NESCU turnător la Uzina II din Brașov „azi” 
înseamnă mai multe șarje decît ieri. Pentru 
STOIAN PARASCHIV A, țesătoare la „Parti
zanul Roșu”, ,fizi“ înseamnă o învățătură 
în plus, un procedeu nou, stăpânit, pe care 
ieri nu-l știa. Pentru AUREL CĂRAMIDARU, 
rectificator la „Rulmentul”, „azi” e egal cu 
piese mai bune, mai precis lucrate.

Iar pentru toți trei „mîine” va însemna 
succese noi, învățăminte noi, produse de și 
mai bună calitate.

Foto : D. FLOREA
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> 
utilaje intrate 
în funcțiune

La Fabrica chimică din Ti
mișoara a -fost pusă în func
țiune o instalație modernă cu 
proces continuu pentru produ
cerea de detergenți sintetici 
(înlocuitori de săpun). Con
cepută în cadrul fabricii de un 
grup de specialiști, noua insta
lație are o capacitate mult mai 
mare decît cele existente aici 
și asigură obținerea unor pro
duse de calitate superioară.

★

La 
stria 
lă au fost puse în funcțiune 
utilaje pentru obținerea unor 
textile nețesute, denumite Ibe- 
text. Acest produs, care ser
vește ca auxiliar la fabricarea . 
confecțiilor, are un aspect a- 
semănător pîslei, dar se deo
sebește foarte mult de aceasta, 
fiind mai ușor și mai fin. Fi
brele, care formează un văl 
subțire, sînt dispuse încrucișat 
și se mențin între ele prin li
pire. La fabricarea acestui 
produs se folosesc deșeurile 
textile

întreprinderea „Indu- 
bumbacului" din Capita-

(Agerpres)
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ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

MAI BINE CA IERI, tinerii participant!

C1T1J1 IN

■ Schiul își apropie cu fiecare zi noi prieteni dintre I

i .... .  ..... ‘
I

Proletari din toate țările, uniți-vă!

cinleia
tinerelului

Muncitor

Marți 22 ianuarie 1963

MIINE MAI BINE CA AZI/
Calificare înaltă
randament sporit

Iși respectă cuvîntul dat

la Sparfachiada de iarnă. ~
Foto : V. RANGA I

PAGINA A II-A : I
| Relatări de la întrecerile etapei del 

masă a spartachiadel.
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Colectivul oțelăriei noastre 
■a respectat întotdeauna 

cuvîntul dat în întrecerea so
cialistă. Ințelegînd necesitatea 
sporirii producției de oțel pen
tru economia noastră naționa
lă, sub conducerea organiza
ției de partid, oțelarii s-au 
străduit să depășească an de 
an sarcinile de plan. Anul 1963 
a început aici, în secția Oțelă- 
ria Martin nr. 2, cu dorința și 
hotărârea de a depăși și în a- 
cest an sarcinile planificate, 
de a dezvolta experiența do- 
bindită în ce privește îmbu
nătățirea calității produselor, 
nivelul productivității muncii, 
buna gospodărire a metalului. 
In acest fel colectivul va pu
tea raporta cu mândrie înde
plinirea angajamentelor luate 
de a da anul acesta peste plan

8 500 tone de oțel, de a reduce 
coeficientul admis de rebuturi 
cu 0,2 la sută. Pe linia sporirii 
productivității muncii se în
scrie și angajamentul de a fo
losi astfel agregatele și utila
jele incit ele să funcționeze 
cel puțin 87 la sută din timpul 
calendaristic iar printr-o 
gătire corespunzătoare a 
jelor oțelarii noștri și-au 
pus să reducă consumul 
cific al încărcăturii metalice 
cu cel puțin 3 kg pe tona de 
oțel.

Majoritatea muncitorilor de 
aici sînt tineri. Era, așadar, 
firesc ca noi, comitetul orga
nizației U.T.M. de secție să 
luăm măsuri pentru ca fiecare 
tinăr să fie un participant ac
tiv în întrecerea socialistă.

In anul trecut au fost unele

pre- 
șar- 

pro. 
spe-

agregate și utilaje care au tre
buit scoase din procesul de 
producție înainte de terme
nul planificat sau care au lu
crat cu un randament scăzut, 
fie din pricina slabei calificări 
a unor tineri, sau a nerespec- 
tării procesului tehnologic. 
Asta ducea Și la sporirea pro
centului de rebuturi. Și într-un 
caz și într-altul era vorba de 
pregătirea profesională. Noi 
am socotit că în această direc
ție trebuie să ne îndreptăm

DIMA PETRU 
secretar al comitetului 

organizației de bază U.T.M. 
de la Oțelăria Martin nr. 2 

Combinatul siderurgic 
Hunedoara

(Continuare în pag. a II-a)

Indiscutabil, cifrele 
'de plan sînt puncte 
de reper în funcție 
de care și energiile 
oamenilor 
peră mai 
puternice, 
de plan 
prinderii 
din Roman au cres
cut față de 1962 cu 
9,6 la sută. Deci, mai 
multe mașini vor lua 
anul acesta drumul 
industriei noastre fo
restiere. Stăpîniți de 
dorința de a înde
plini și depăși aceste 
sarcini, muncitorii 
desfășoară, din pri
mele zile ale anului, 
o însuflețită întrecere 
socialistă.

...Secția turnătorie. 
Aici din nisip, ființă 
și priceperea munci
torilor iau naștere 
nenumărate piese 
care vor forma vii
toarele mașini. Mii— 
nile aleargă dea
supra 
nisipul, 
tît de 
creeză 
presia

se desco- 
pline, mai 

Sarcinile 
ale Intre- 
mecanice

Oameni de știință 

in mijlocul colectiviștilor
In prezența a numeroși colectiviști, adunați 

la căminele culturale, peste 100 de oameni de 
știință din Brașov, constituiți în 20 de brigăzi 
științifice, au vorbit despre noi metode de spo
rire a fertilității solului, despre realizări re
cente ale științei și tehnicii, i-au informat pe 
săteni despre evenimentele interne și interna
ționale. Cu prilejul întâlnirilor dintre membrii 
brigăzilor și țăranii colectiviști s-au organizat 
vizionări de filme și spectacole la care și-au 
dat concursul artiști profesioniști de la tea
trele de stat din Brașov și Sibiu, orchestra de 
muzică populară din Sibiu și echipele de ar
tiști amatori ale sindicatelor din diferite între
prinderi.

In luna ianuarie, la întâlnirile cu membrii 
celor 130 de brigăzi științifice, au participat 
peste 10 000 de locuitori din comunele re
giunii.

chemarea, îmbrăți
șată de întreg colec
tivul uzinei : „Să 
realizăm din aceeași 
cantitate de metal 
mai multe produse''. 
A realizat o schijă a 
platformei de turnare 
astfel ca toate pie
sele să se alimen
teze prin canale de 
la același izvor de 
fontă, după princi
piul fumării cu ma- 
selofă ascunsă.

Pentru ca în acest 
an metalul să fie și 
mai bine gospodărit, 
s-au luat măsuri care 
să sporească nu
mărul pieselor tur
nate după această 
metodă și s-a făcuf 
și un calcul : din 
metalul economisit se 
vor putea fuma în 
plus circa 1 000 de 
piese diferite.

...Toader Carabu- 
lee este proaspăt 
muncitor al secției. A 
votat și el angaja
mentele luate de 
secție pentru acest 
an ; 125 000 lei eco
nomii, realizarea pla
nului lunar cu 3 zjle 
mai devreme, redu
cerea coeficientului 
admis de rebut cu 3 
procente... Turnăfo- 

este o meserie

Petru Levărdă și An
ton Brudaru sînt în 
întrecere. Cu fiecare 
zi rezultatul mun
cii devine mai cu
prinzător în fapte. 
Fiecare ia măsuri 
care să contribuie la 
îndeplinirea sarcini
lor de plan și a an
gajamentelor luate. 
Petru Levărdă a mo
dificat procesul teh
nologic de fabricare 
a capacului de la 
mașina de aplicat a- 
dezivi. înlocuirea o- 
perației de sudură 
prin curbarea meta
lului va ușura mun
ca, va asigura o pro
ductivitate sporită și 
însemnate economii. 
Constantin Muscalu, 
din cealaltă echipă, a 
înlocuit reperele de 
aluminiu de la mași
na normală de fre
zat, cu plăci de ta
blă. _

Gheorghe Panaite, 
Anton Veliceasa, 
toți muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii în
treprinderii ^se îngri
jesc pentru ca la fie
care loc de muncă 
să realizeze îndepli
nirea ritmică și la 
toți indicii a sarcini
lor de plan pe 1963.
A. I. ZĂINESCU

complicată. Ai tur
nat fonta și nu mai 
știi ce se întîmplă 
cu ea. N-ai cum să 
vezi ce proces se 
întîmplă acolo, între 
pereții ramelor. De 
aceea, înainte de a 
turna te ajuți cu mîi- 
nile, pipăi miezul cu 
degetele și cunoști 
dacă lucrul va ieși 
sau nu bun.

Toader Carabulea 
n-are experiența ce
lorlalți muncitori. 
Unele piese ale sale 
nu întrunesc calită
țile necesare, l-au 
venit în ajutor tova
rășii săi de muncă. 
Ștefan Chiriac, Ion 
Diaconu și alții îi ex
plică atent cum să 
toarne, cum să așeze 
miezurile, cum să 
examineze fiecare 
piesă turnată. Calita
tea este doar o pro
blemă a întregului 
colectiv, iar întrece
rea socialistă este 
cadrul în care se 
dezvoltă înaltele tră
sături morale ale 
muncitorului dintre 
care, la loc de cin
ste, se află întraju
torarea.

...In sectorul pre- 
fucrări-mecanice e- 
chipele conduse de

(Ager,preș)

Prime de vechime
Numeroși marinari, docheri și mecanizatori 

din portul Constanța au primit zilele acestea 
prime de vechime pentru activitate îndelun
gată și ireproșabilă în producție, în sumă de 
1 521 000 lei.

Printre cei care au beneficiat de astfel de 
prime se află Nicolae Ștefănescu, comandan
tul petrolierului „Prietenie", Victor Paraschiv, 
mecanic șef pe cargoul „Dobrogea”, Titus 
Sțănescu, comandantul motonavei „Transilva
nia", docherul Gheorghe Țăranu, mecanicul 
Petre Cuzencu, operatorul de dană Gheorghe 
Dumitriu și alții.

(Agerpres)
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(Agerpres)
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ramelor, aleg 
formează. A- 
repede !u- 
încît ai im- 
că degetele 

cîntă parcă pe cla
pele * nevăzute ale 
unui pian ascuns în 
nisip.

Anton Veliceasa e 
maistru. El a lansai

Drum bun, tovarăși, șl... re
colte mai bogate în anul acesta! 
(La S.M.T. Făurel, regiunea 
Galați, toate tractoarele sînt 
gata pentru campania agricolă 
de primăvară. Brigăzile au por
nit 5Prs gospodăriile colective 
pe ale căror terenuri vor lucra 

pînă în iama viitoare).
Foto : AGERPRES

La exploatarea 

minieră Teliuc

UTEMIȘTII—PREZENTI 
IA VIAȚA CULTURALĂ

La exploatarea minieră Te- 
liuc s-au extras zilele acestea 
primele tone de minereu din 
orizontul nr. 180, deschis re
cent. în prezent se lucrează la 
deschiderea unui alt orizont 
unde operațiile de extracție 
vor fi complet mecanizate.

Cu muncitorii-elevi, la școala
și în întreprindere

ilnic, pe poarta Șco
lii medii nr. 2 din 
Timișoara intră peste 
200 de tineri mun
citori. Sînt cei care 
împletesc producția 
cu învățătura, împăr-

ziua de muncă între fa- 
școală — sînt elevii celor 
din cadrul secție, serale 
Majoritatea elevilor sînt

țindu-și 
brică și 
7 clase 
a școlii, 
de la Uzinele textile.

Hărnicia lor din producție îi în
soțește și aici. La ore sînt atenji, 
concentrați, străduindu-se să nu 
piardă nimic din ceea ce li se 
predă.

Să răsfoim catalogul — de pildă, 
al clasei a X.-a C. Brătan Emil, 
electrician la T.R.C.M. are numai 
note de 8, 9, și 10 ; Vagner R., 
șeful unei echipe de lăcătuși de 
la „Electromefal", doar 9 și 10. 
Klein Filip, muncitor la Fabrica de 
zahăr, de asemenea. Și am putea 
continua cu înșiruirea numelor

majorității elevilor din această 
clasă sau din oricare alta.

Sînt înfr-a X-a, au experiență 
deja la învățătură, ar putea să 
spună cineva. Da, e adevărat. Dar 
iată că și la clasa a Vlll-a rezulta
tele sînt tot atît de bune: Matei Ni
colae, după 9 ani de întrerupere 
a școlii, Abraham Maria, țesătoare 
la „Bumbacul”, Duma Tifus, strun
gar la „Tehnometal” și mulți alții 
au pînă în prezent la toate obiec
tele numai note peste 7.

Explicația succeselor lor constă 
în dorința de a dobîndi o bună pre
gătire, în munca perseverentă pe 
care o depun pentru îmbogățirea 
cunoștințelor. Majoritatea muncito- 
rilor-elevi folosesc fiecare clipă 
liberă pentru a studia, pentru a-și 
însuși materia predată.

Dar la obținerea unor asemenea 
rezultate contribuie în mare mă
sură și preocuparea cadrelor di
dactice.

Pentru a preda la secția serală

au fost repartizați cei mai buni 
profesor! ai școlii, care au o bo
gată experiență în munca la ca
tedră. Unciuc Constanța, Atana- 
sescu Valeria, Ciobanu Stela, May 
Rudolf sînt doar cîfiva dintre ei. 
Manifestînd simț de răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor, aceste ca
dre didactice se străduiesc să pre
dea lecții de cea mai bună cali
tate, să ușureze prin metode și 
procedee variate însușirea cuno
ștințelor de către muncitorii-elevi. 
La chimie, matematică, istorie și 
respectiv la fizică profesorii a- 
mintiți realizează lecții vii, intere
sante, antrenînd atît la verificare 
cît și la predare întreaga clasă, fo
losind un bogat material didactic, 
efectuînd de fiecare dată, cînd e 
cazul, experiențe și demonstrații 
practice, îngrijindu-se să dea lec
ției un caracter cît mai sistematic 
și accesibil. Mai trebuie să amin
tim că un factor ce contribuie la 
temeinica însușire a cunoștințelor

de către seraliști este legătura 
strînsă pe care o realizează pro
fesorii între cunoștințele teoretice 
ce le predau cu experiența din 
producție a tinerilor muncitori, cu 
situația din întreprinderile în care 
lucrează ei.

Spre calitatea lecțiilor este ori
entată atenția tuturor profesorilor, 
a direcțiunii. Conducerea școlii 
efectuează sistematic controlul a- 
cestei calități prin îndrumarea pla
nificării materiei, prin verificarea 
planurilor de lecții și prin asis
tențe la ore.

De la începutul anului acesta, 
directorul secției serale a fost deja 
prezent la un număr de peste 60 
ecții, în urma cărora a dat indi

cații prețioase profesorilor în îm
bunătățirea metodelor de predare.

De real folos sînt schimburile de 
experiență pe care le fac profe
sorii ce predau la seral prin inter- 
asistențe, prin consfătuiri.

O frumoasă activitate desfășoară

profesorii-diriginți ai celor 7 clase 
de la secția serală. In această 
muncă ei se bucură în mare mă
sură de sprijinul clasei. Ceea ce se

N. ARSENIC

(Continuare in pag. a IlI-a)

căminului cul
tural din comuna 
Dumești, raionul 
Iași, tocmai se 
discuta despre săr
bătoarea fruntași
lor din brigada a

IV-a de cîmp. O sută de 
colectiviști tineri și mai în 
vîrstă, purtau acest titlu de 
onoare. Avea să fie sărbătoa
rea întregului sat. Bar pentru 
ca reușita ei să fie deplină, fie
care trebuia să dea o mină de 
ajutor. Și consiliul de condu
cere al gospodăriei colective, 
și conducerea căminului cul
tural, și comitetul U.T.M. pe 
gospodăria colectivă. Erau 
multe lucruri de făcut. Unele 
chiar de amănunt, ca aranja
rea sălii, scrierea a 100 de in
vitații pentru fruntași și pre
gătirea pentru ei. a tot atîtea 
buchete de flori. Din planul a- 
cesta, multe sarcini reveneau 
organizației U.T.M. Planul a 
fost discutat în comitetul UTM 
pe gospodărie. S-a hotărît apoi 
ca fetele să pregătească sala 
pentru tinerii fruntași, brigada 
artistică de agitație și echipa 
de dansuri să pregătească un

spectacol. De pregătirea specta. 
colului brigăzii și a echipei de 
dansuri — din care fac parte 
vreo 20 de utemiști — să răs
pundă secretarul. Utemiștii 
Dumitru Enciu, Alexandru Sa. 
baidoc, Georgeta Molitieru și 
Ecaterina Nichifor să asigure 
mobilizarea tinerilor. De ase
menea membrii comitetului 
U.T.M. s-au gîndit c-ar fi bine 
ca vreo 3-4 tineri talentați să 
învețe cîte o poezie iar brigada 
artistică să pregătească o urare 
pentru sărbătoriți. Tot tinerii 
s-au angajat să facă populari
zarea serii, pentru toți colec
tiviștii. Au scris afișe și le-au 
pus în locurile mai vizibile din 
comună, au stat de vorbă cu 
oamenii. Un alt grup de tineri 
l-a ajutat pe inginerul agro
nom să organizeze o expoziție 
agricolă, în care se găseau mos
tre din toate produsele obți
nute de brigăzile fruntașe.

Vestea s-a răspîndit repede 
în sat. Și, în seara sărbătoririi, 
la căminul cultural se adunase 
aproape tot satul. Dintre tineri 
nu lipsea nici unul.

Tinerii colectiviști din Du
mești sînt interesați să afle cît 
mai multe noutăți în diverse 
domenii — politice, culturale, 
științifice. In lunile de iarnă, 
în sate vin conferențiari, scrii
tori, oameni de știință ; orga-

materiale didactice
A început producția de noi materiale didactice, 

într-o gamă mai variată, cu care vor fi înzestrate 
școlile de cultură general,ă în cursul acestui an.

Muncitorii, tehnicienii și inginerii întreprinderii 
de material didactic au pregătit 25 de prototipuri 
de articole ajutătoare pentru studiul matematicii, 
fizicii și biologiei. Se va da în curînd la tipar un 
album-atlas al R. P. Romîne pentru elevii din 
cursul elementar care va cuprinde, în afară de 
hărți, o serie de fotografii, un atlas mai mare

Romîne pentni elevii din clasele VIII*al R. P. Romîne pentru elevii din clasele VIII- 
XI, precum și numeroase planșe înfățișînd reali
zări ale regimului democrat-popular.

Se pregătesc de pe acum, pentru următorul 
an școlar, noi aparate electrice de măsurat, ecra
ne mobile cu ajutorul cărora se vor putea realiza 
proiecții la lumina zilei și alte tipuri de mate
riale didactice.

Foto: N. STELORIAN

elevi , la cursu- 
Școlii medii nr. 
După cum arată 
sînt întotdeauna

Tineri; Dumitru Aurel și Dra- 

gomir Ion sînt 
rile serale ale
2 din Ploiești, 

și fotografia, ei
foarte atențî la explicațiile pro

fesorilor.

nizația U.T.M. folosește toate 
prilejurile care i se ivesc, pen
tru a răspunde la întrebările 
tinerilor. Să dăm un exemplu. 
Cu prilejul festivalului filmu
lui, în sat trebuia să sosească 
un grup de specialiști în pro
bleme de cinematografie. Mem
brii comitetului U.T.M. pe gos
podărie s-au gîndit să organi
zeze o seară de întrebări și răs
punsuri. La sfîrșitul unei adu
nări generale U.T.M. s-au for
mulat întrebările. Acestea au 
fost trimise tovarășilor care ur_ 
mau să vină în sat. Cînd au 
sosit, oaspeții au găsit sala că
minului cultural plină de ti
neri. Au petrecut mai bine de 
două ore împreună. Tinerii au 
aflat multe lucruri folositoare.

...Lectorul cercului agroteh
nic, inginerul Ion Bordeianu, 
s-a gîndit, pentru a-i ajuta 
pe cursanți să înțeleagă mai 
bine conținutul lecției ce 
urma să o predea în cerc, să 
țină la căminul cultural o 
seară tematică : „Planificarea, 
organizarea și normarea mun
cii în gospodăria colectivă”.

— Aici ne-ar putea da un a- 
jutor și comitetul U. T. M. — 
și-a spus el. Cei mai mulți 
cursanți sînt tineri.

Inițiativa era bună, 
zația U.T.M. a găsit 
prilej de a explica 
probleme privind 
socialistă a muncii 
Căci mai sînt tineri 
nu înțeleg că în gospodărie

(Agerpres)

Organi- 
încă un 
tinerilor 

disciplina 
în G.A.C. 
care încă

(Continuare în pag. a IlI-a)

CONSTANTIN SLAVIC 
corespondentul 

„Scânteii tineretului" 
pentru regiunea Iași

Concert educativ 
pentru școlari

Cei mai tineri iubitori de muzi
că simfonică, pionieri și școlari 
din orașul Bacău, au asistat dumi
nică dimineața în sala Teatrului de 
Stat la un concert educativ pre
zentat de orchestra simfonică 
a Filarmonicii . de Stat din 
localitate, sub conducerea lui Re
mus Georgescu, prim-dirijor al Fi
larmonicii dg stat din Oradea. 
Programul a cuprins Poemul eroic 
de Remus Georgescu, Concertul 
nr. 2 în sol minor pentru pian și 
orchestră de C. Saint-Saens, pre
cum și Simfonia a VIII-a de Beetho
ven. Și-a dat concursul pianista 
Sofia Cosma din Capitală.

(Agerpres)
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Foto -ancheta

noastra

Bucureștenii

de un deosebiis-a bucurat

fiecare zi. Clubul 
să facem o vizită

Patinoarul a primit mulfi amatori (din rindul cărora vă 
prezentăm două tinere talente foto nr. 3), dar concursul 
Spartachiadei n-a avut loc. Și nu știm cum s-a întîmplat 
că nici întrecerile de schi programate la baza sportivă 
Lacul Tei nu s-au desfășurat. Poafe ne lămurește această 
dilemă conducerea clubului 1 Mai.

Schiul, patinajul, săniușul sînt disciplinele specifice Spar
tachiadei de iarnă. Iarna ne oferă ceie mai optime con
diții ca să antrenăm la startul acestor întreceri masa largă 
a tineretului. Se înțelege bine că pentru aceasta, în afară 
de zăpadă și ger, se simte nevoie în unele asociafii spor
tive de ceva mai multă... căldură și inițiativă în organiza
rea întrecerilor, în mobilizarea tinerilor sportivi la Spar- 
tachiadă.

solicitaf în 
recomandat 
sa vor desfășura întrecerile

pe pîrtii și patinoare

în aceste zile, sălile 
de sport, patinoarele, 
pîrtiile de săniuș și 
schi, cunosc freamătul 
marilor întreceri spor
tive de masă. în întrea
ga țară se desfășoară 
prima etapă a Sparta
chiadei de iarnă a ti
neretului. Tocmai des
pre acest eveniment 
sportiv ne scriu și co
respondenții noștri vo
luntari de Ia orașe și 
sate. Să le dăm cuvîn- 
tul t

Aproape în fiecare zi la O» 
țelul roșu, din raionul Caran
sebeș sînt organizate întreceri 
de haltere, schi, trîntă, șah, 
tenis de masă etc. la care par
ticipă un mare număr de ti
neri, Printre asociațiile frun
tașe in mobilizarea tinerilor la 
spartachiada de iarnă se nu® 
mără și „Tînărul șiderurgist" 
de pe lîngă Școala profesio
nală din localitate, Aici, comi
tetul U.T.M. și asociația spor-

a

arna se arată deosebit de darnică în zăpadă 
și ger. Chiar și bucureștenii care în iernele 
trecut® tînjeau după sporturile sezonului nu 
se mai încumetă acum să se plîngă de... zgir- 
cenia lui ianuarie. In aceste zile Bucureșfiul 
găzduiește interesante întreceri de schi, pa
tinaj, săniuțe. Protagoniștii acestor întreceri 

sînt în marea lor majoritate tineri participant la Spartachi- 
Ma de iarnă, Și cum duminica este prin excelenfă o zi a 
Sportului am vizitat cîteva baze sportive bucureștene de 
unde vă prezentăm trei instantanee.

...împrejurimile stadionului Unirea. Pista de moto s-a 
transformat într-o veritabilă ptrtie de schi. Zilnic își dau 
Intîlnire amatorii de schi avansafi și începători.

Duminică aci am întîfnit tineri din întreg raionul ,,Nieo- 
laa Bălcescu” — din școli, de la marile uzine ca „Tudor

Vladimirescu” sau „Danubiana . Această zi era dedicată în
trecerilor Spartachiadei de iarnă la care au participat aproa
pe 100 tineri. Imaginea nr. 1 vă prezintă un start din proba 
rezervată seniorilor. S-ar mai cuveni consemnat că în a- 
ceeași zi, tot în împrejurimile stadionului Unirea, foile de 
concurs ale Spartachiadei au înregistrat 120 participanji 
la patinaj și peste 250 la săniufe.

...In această zi sute de școlari și-au dat întîlnire pe dea
lul Plumbuita (foto nr. 2). La numărul mare de concurenfi 
s-au atlat în mod corespunzător arbitri, started, cronome- 
trori. Și, firesc, concursul 
succes.

...Patinoarul Dinamo este 
sportiv raional 1 Mai ne-a 
în această duminică oînd 
Spartachiadei.

• Selecționata de hochei 
gheață a orașului București a ju
cat sîmbătă seara la Cortina d'Am
pezzo cu echipa „Cortina Rex", 
campioana Italiei. Meciul, dîrz dis
putat și de un bun nivel tehnic, 
s-a încheiat la egalitate: 4—4 
(2--2 -, 2—2 ; 0-0).

Foio-reportaj : VASILE RANG'A

Corespondenții vuiuniuri ne scriu

în mijlocul începătorilor

Primul concurs
de orientare turistică

de la Onești

tivă au atras la întreceri în
treaga masă de elevi. Acum 
sînt cunoscuți deja cei mai 
buni sportivi ai școlii. Printre 
aceștia sînt și Gh. Mărău la 
șah, Constantinescu Viorel la 
haltere, Drăguleșcu Pavel la 
lupte, Marciu Olimpiu la tenis 
de masă, Gh. Harambașa, Ma
ria Ștefănescu și Doru Olaru 
la schi.

ION REMUS
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Și în raionul Orșova între
cerile sportive sînt în plină 
desfășurare. Pentru populari
zarea diferitelor discipline 
sportive în rindul tinerilor co
mitetului raional U.T.M. și 
consiliul raional U.C.F.S. au 
hotărît să trimită echipe de 
șah, tenis de masă etc. în co
munele raionului pentru a sus
ține întâlniri amicale cu echi
pele locale.

In această perioadă a sosit 
în orașul natal Orșova, pen
tru a-și petrece vacanța și 
Ștefan Stângu de la Clubul 
sportiv Steaua din București,

component al lotului olimpic 
de lupte. El a primit bucuros 
să vorbească tinerilor începă
tori despre drumul lui în ac
tivitatea sportivă. In urmă cu 
numai doi ani, mai precis în 
anul 1961 se număra și el prin
tre participanții la Spartachia- 
da de iarnă. Cu acest prilej a 
fost descoperit și a început să 
urce treptele măiestriei spor
tive. Dar Ștefan Stîngu, nu s-a

mulțumit numai cu atît ci a 
participat la antrenamentele 
tinerilor, le-a împărtășit din 
bogat* lui experiență. Poate 
nu peste multă vreme Niculae 
Corcescu, Ilie Dănescu și alții, 
care acum s-au evidențiat în 
proba de lupte, vor urma dru
mul sportivului fruntaș Ștefan 
Stîngu.

LACOB ION

Cu prilejul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, zilele tre
cute a fost organizat în împre
jurimile noului oraș muncito
resc Onești, primul concurs de 
orientare turistică la care au 
participat echipe din majori
tatea asociațiilor sportive din 
oraș.

Cei mai bine pregătiți, care 
de altfel, au ocupat și primele 
locuri la băieți și fete, au fost 
elevii Grupului școlar de pe
trol și chimie din Onești.

M. CHIDOREANU

• Duminică s-au desfășurat trei 
Intllniri de baschet din cadrul „Cu
pei campionilor europeni". La 
București, în meci retur, Honved 
Budapesta a obținut o surprinză
toare victorie cu scorul de 63—53 
(39—21) în fața echipei Steaua 
București. Primul joc, disputat la 
Budapesta revenise echipei ma
ghiare cu 74—73. In capitala 
Greciei, echipa Real Madrid a în
trecut cu 97—73 echipa Panathl- 
naikos. Returul se va disputa Ja 6 
februarie la Madrid, lucind la 
Luxemburg cu Etalmlbruck, echipa 
poloneză Wisia Cracovia a termi 
nat învingătoare cu 83—52.

• Miercuri 23 ianuarie, de 
ora 19,30, sala sporturilor de

• Campioana mondială Nona 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) conduce cu 
4 puncte din 4 posibile în turneul 
internațional feminin de șah de la 
Beverwijk. Ea este urmată de Jp- 
vanovici (Iugoslavia) cu 3 puncte 
și o partidă întreruptă și Alexan
dra Nicolau (R.P.R.) — 3 puncte. 
In runda a 4-a, Nicolau a învins-o 
pe Eumer, Gaprnidașvili a ciștigat 
cu negrele la Hemskerk și Jova- 
novici Ia Ljiljak.

• Federația unională de șah a 
stabilit locul și data de d siășura- 
re a turneului internaționa: de șah 
„Memorialul Mihail C.gorin', 
Turneul va avea loc in orașul Soci 
cu Începere de la 30 mai. Au fost 
invitați 12 nutri maeștri și maeștri 
internaționali din U.R.S.S., R. 8. 
Cehoslovacă, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P, Ungară, R. P. Romînă, R. P. 
Bulgaria și Austria. U.R.S.S. va ii 
reprezentată de Smîslov, Polugaev 
sk‘ Și Holmov.

Cei mai buni

la

Floreasca va găzdui meciul amical 
de handbal dintre echipele njascu-

• line ale R. P. Romîne și Norvegiei.

• Petrolul Ploiești și-a continuat 
duminică pregătirile în vederea 
meciului cu Ferencvaros din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei o- 

' roșelor tîrguri" la fotbal, susfinînd
• un meci de antrenament cu lotul 

de juniori — U.E.F.A, Disputat Ja 
Ploiești pe un teren acoperit de 
zăpadă jocul s-a Încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (1—0). Au 
marcat Tabarcea și Sorin Avram.

• Titlul de campion al U.R.S.S. 
la patinaj artistic a fost ciștigat de 
tînărul Alexandr Vedenin, în virs- 
tă de 17 ani. Campionul de anul 
trecut, Valeri Meskov, a ocupat 
locul 3.

• Turneul international de fotbal 
de la Mexico a luat sfîrșit odată 
cu desfășurarea meciului dintre e- 
chipele Vasas Budapesta și Mon- 
terry (Mexic). Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : lr-1. 
Turneul a fost ciștigat de echipelf 
Vasas și Palmeiras (Brazilia) cu 
cite 5 puncte. Au urmat în clasa
ment Monterry, Nacional și Atlas, 
toate trei din Mexic.

In prezent numărul membri
lor U.C.F.S. de la asociația 
sportivă Rapid din Oradea, de
pășește cifra de 2 200, majori
tatea lor fiind tineri. Dintre a- 
oeștia peste 2 000 s-au înscris 
pînă acum să participe la în
trecerile Spartachiadei 
iarnă a tineretului.

Numai la proba de haltere 
s-au întrecut pînă acum 500 de 
concurenți. Acestei discipline 
sportive, membrii consiliului 
asociației îi acordă o deosebită 
atenție, Organizația U.T.M. a 
îndrumat pe cei mai buni hal
terofili, pe antrenori să împăr
tășească din experiența lor ti.

de

nevilor care fac primii pași tn 
acest sport.

Fotografia de mai jos înfăți
șează pe campionul regional 
Anton Hactheil împărtășind 
practic tinerilor din tainele a- 
cestui sport. De față sînt și an
trenorul Dumitru Bejan Și ac
tivistul sportiv Augustin Cu- 
lici.

După multe asemenea de
monstrații șt antrenamente, 
numeroși tineri au început să 
se afirme in acest sport,

Astfel, Iosif Hadat, lăcătuș 
la revizia de vagoane a reușit 
să ridice în cadrul categoriei 
de 65 kg greutatea de 70 kg.

VASILE SERE

Pe scurt 
din regiunea 

Mureș-Autonomă 
Maghiară

• în cadrul etapei pe aso
ciații a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, în raionul Re
ghin s-au întrecut pînă în pre
zent 7 272 de tineri, dintre care 
1776 fete.

de școli

• în cadrul unei duminici 
cultural-sportive organizată in 
comuna Joseni, din raionul 
Gheorghieni, au fost mobili
zați 98 de tineri la șah și 60 
la tenis de masă.

• Zilele trecute, pe dealuri
le din jurul orașului Odorhei, 
un număr de 180 de tineri s-au 
întrecut în proba de săniuțe. 
Cea mai bună mobilizare la a- 
cest concurs a realizat-o aso- 
oiația sportivă Voința.

• Numai în cadrul asociației 
sportive Voința din Tîrnăveni, 
Ia întrecerile Spartachiadei au 
participat 121 de tineri la șah, 
gimnastică, tir și tenis de 
masă.

• Comitetul U.T.M. și aso
ciația sportivă de la întreprin
derea „Eleotro-Mureș" din Tg. 
Mureș au mobilizat pînă în 
prezent aproape 200 partici
pant la întrecerile de șah și 
tenis de masă.

ION PĂNUȘ

Gimnaști din zeci 
ale Capitalei și-au disputat 
sîmbătă și duminică întâieta
tea pe raioane (cu 
școlarilor din raionul Grivița 
Roșie care vor concura mîine) 
într-o întrecere cu adevărat 
sărbătorească. Penultima etapă 
a „Cupei orașului București" a 
constituit un moment de neui
tat pentru toți cei aproape 1000 
de concurenți aflați la pri
mul lor „examen" sportiv, fie 
că au evoluat în sala Centrului 
de antrenament „23 August” 
(elevii din raioanele 23 August 
șj Tudor Vladimirescu), la Pa
latul Pionierilor (raionul V. I. 
Lenin), la Școala medie nr. 10 
„Zoia Kosmodemianskaia" (ra
ionul 1 Mai), sau la Școala me
die nr. 28 „Dr. Petru Groza" 
(raionul 16 Februarie) etc.

Ne-am fixaț drept obiectiv, 
concursul micilor gimnaști din 
raionul Nicolae Bălcescu, des
fășurat în frumoasa sală de 
sport a Școlii medii „Gheorghe 
Șincai".

excepția

s-au prezentat ceva mai bine, 
mai omogen la sărituri. O 
comportare meritorie au avut 
Gabriela Jugat, Doina Avram 
și Livia Oancea.

Cînd s-a comunicat puncta
jul general, respirația sălii a 
încetat pentru cîteva clipe :

— Pe locul I, echipa școlii 
nr. 97 cu 110,25 puncte...

Fetele de la „111“ rămăsese
ră în urmă la o diferență de 
numai 20 de zecimi: 110,05
puncte ! In unanimitate, juriul

întrecerile raionale 
ale Cupei orașului 

București

Sala — plină pînă la refuz. 
Peste 200 de concurenți 
de valori foarte apropia

te. încă de la început s-a des
fășurat o aprigă dispută între 
gimnastele de la școlile 111 și 
97. Primele, elevele profesoa
rei Coca Stăpînoiu au „biruit” 
la sol (Sanda Duțu, de care e- 
rau legate atâtea speranțe, a 
fost la înălțime, la fel ca și co
legele ei din a VI-a, Veronica 
Bazan, Costinela Amăriuței și 
Eugenia Negrea), în timp ce 
concurentele de la școala 97

a hotărît ca ambele formații 
să figureze pe primul loc. Cum 
s-ar spune, pentru gimnastele 
acestor școli, lupta pentru 
întâietate nu s-a încheiat. Se 
va tranșa — definitiv — du
minică la finala pe Capitală.

în schimb, la băieți, profe
soara Stăpînodu a avut mai pu
ține emoții: gimnaștii de la 
școala „111“ au ocupat — des
tul de comod — locul I — 
102,40 puncte, înaintea celor 
de la „122“ care au totalizat 
numai 99,70 puncte.

Atît deocamdată despre în
vingători și punctaje. în 
cele ce urmează să ne 

oprim mai mult, asupra evo
luției gimnaștilor la individual. 
Acesta este și sensul inițiati

La Sol evoluează una dintre reprezentantele școlii nr. 97

vei organizării „Cupei orașu
lui București" : Descoperirea 
unor noi elemente de perspec
tivă pentru gimnastica de per
formanță.

în ce privește raionul Nico
lae Bălcescu, faptele sînt des- 
tul de convingătoare. Și-i fi
resc, deoarece competiției i 
s-a acordat de la început im
portanța care i se cuvine.

O primă dovadă: aproape 
4 000 de elevi din clasele a V-a 
și a VI-a s-au înscris în con
cursurile primei etape. Cifra, 
raportată la cele 30 de școli 
ale raionului, vorbește de la 
rine de interesul față de com
petiție ca și de capacitatea or
ganizatorică a școlilor, a orga
nizațiilor U.T.M. și de pionieri, 
a profesorilor de educație fi- 
zică. A doua dovadă: atenta 
pregătire a concurenților, va
loarea lor.

★

Zi» încheierea acestor 
duri semnalăm o altă ini
țiativă, de data aceasta a 

federației de specialitate : gini- 
naști» relevați cu prilejul con- 
cursurilor pe raioane și, bineîn
țeles, cei care se vor evidenția 
duminică, la ultimul „act’ al 
competiției, vor fi cuprinși în- 
tr-un centru special de inițiere.

Mai 
linierii 
ceasta

este oare necesar să sub- 
cit de stimulatorie este a- 
inspirată acțiune ?

ION PATRUȚIU

ION NICULESCU

Aceste versuri ale lui Labiș 
sînt destinate copiilor și școla
rilor. Eroul suitei lirice cuprin. 
să în carte este Păcălici, fiul 
vestitului personaj popular, cel 
în jurul căruia poporul a creat 
atâtea snoave și povestiri pline 
de tâlc. Versuri vioaie, pline 
de prospețime narează primele 
ciocniri ale eroului cu copii 
buni sau mai răi, de seama 
lui Tîndăleț, școlar nediscipli
nat și lăudăros. In spiritul 
eroului popular amintit. Păcă-

Cele șase povestiri grupate 
in acest volum îmbrățișează o 
tematică variată, dezvăluind 
viața lipsită de bucurii a copii
lor oamenilor muncii din țările 
capitaliste și colonii. Toate 
sînt împletite pe ideea comuni 
a încrederii pe care o au eroii 
acestor povestiri în zile mai 
bune, libere, idee cu care se 
încheie, de altfel, semnificativ, 
ultima povestire („Școala lui 
James"). „James înțelege că el 
și toți copiii desculți vor avea

într-o zi o viață mai bună. 
Pentru asta luptă unchiul Bil
lie și de aceea se tem așa de 
tare cei bogați de cuvîntul 
ăsta: comunist".

In cea mai interesantă po
vestire din volum. „Băiatul 
cu ricșa" autorul înfățișează 
procesul complex de formare a 
unui nou luptător. Urmărim 
maturizarea timpurie a lui Ta, 
mada, copilul care, lihnit de 
foame, ii -poartă pe americani 
pe marile bulevarde, cu ricșa. 
Participând, in final, la demon
strația antiimperialistă organi
zată de prietenul său Hiro, 
student care-și cîștigă banii ne
cesari existenței modeste tră, 
gind ricșa, de bătrinul pescar 
al cărui singe înroșește apa, ca 
un „uriaș nufăr roșu“ și de to
varășii lor, Tornada dețjne și 
sl un luptător conștient pentru 
libertate, pentru pace.

Cartea se adresează in spe- 
?ial celor mici, prezentind mo
mente emoționante din viața și 
lupta popoarelor din țările ca
pitaliste și din colșniL

vor arăta, peste ani, acești ti- 
neri inimoși, oameni formați « 
în condițiile grele ale luptei << 
dusă de comuniști pentru în- « 
chegarea lrontului unic munci- << 
toresc, împotriva încercării de y 
fascizare a țării ? Nu știm cum z< 
vor arăta ei, în schimb îi ve- << 
dem, îi urmărim emoționați y 
trăindu-și viața aceasta plină ?< 
de încercări grele cu entuzias- << 
mul și fervoarea plină de pa- y 
tosul dăruirii specific tinereții. Z 
Este în ei o frămîntare conți- << 
nuă, o permanentă privire cir- y 
cumspectă asupra lucrurilor a 
necunoscute, noi. Maturizarea << 
conștiinței lor revoluționare, v 
trezirea și integrarea conști- X 
entă în lupta întregii clase << 
muncitoare sînt urmărite de v 
autor cu măiestrie artistică în z 
fiecare reacție spontană sau ac- << 
țiune la care iau parte. Cartea v 
este, pe lîngă o frescă a pro- Z 
blemelor complexe ale epocii, << 
și un autentic „roman de for- y 
mație” a unei generații revolu- z 
ționare. Asupra ei vom reveni << 
într-o cronică literară-, y

Undeva, într.un oraș mol
dovenesc de la poalele munți
lor, în anii 1937—1938... A- 
ici trăiesc tineri ca Mircea, 
Pașcanu, Mara, Constanța, 
muncitori la „Bradul” — între
prindere forestieră sau la „Pi- 
derman”, uzină textilă. Alții 
tr ‘ncesc la tăbăcării, ateliere 
mecanice etc. Alături de ei, 
părinții, cei care au participat 
la luptele muncitorești din 
1920. 1933... Generația tânără a 
preluat inițiativa luptei. Cum

lici își dovedește în cîteva îm
prejurări semnificative isteți
mea. Au loc, astfel, primele 
experiențe de viață, cu o va
loare de inițiere în anumite 
fenomene naturale („Somn în 
aer liber”, „Cenușa”). Visul lui 
Păcălici este o versiune mo
dernă a unui basm pentru co
pii, creată printr-o întrepă
trundere sugestivă a elemen
telor tradiționale ale basmului 
cu inovații legate de aspecte 
ale vieții de azi- In „Țara rece” 
(„țară rece, cu zăpezi / unde 
pasc în voie bună / a vîntoa- 
selor cirezi”) amenințat să-și 
piardă sentimentele omenești 
(țara mea în care-i lege / inima 
să ți-o îngheți / țara mea în 
care-i lege / de iubiri să te 
desprinzi”) — îi spune „babor- 
nița cu colți albi”, Păcălici va 
rezista ispitei de a rămîne în 
împărăția înghețului veșnic.

Folosind o formă simplă, po
etul a creat și o alegorie pe 
măsura lor (întâmplările din 
vis) dar ea are o valoare pro
fundă constituind expresia poe
tică a receptivității specifice 
viratei.

1 J»

® .

Calificare înaltă - 
randament sporit

(Urmare din pag. I) 

mai mult atenția. Discuțiile in
dividuale, în adunările gene
rale U.T.M. vor lămuri tineri
lor, cu exemple concrete, ne
cesitatea ca fiecare să-și de
săvârșească în mod perma
nent măiestria profesională. 
In cursurile care se vor orga
niza ne-am propus să mobili
zăm pe toți tinerii din secție, 
oțelari, apaducteri, zidari, șa- 
motori, electricieni, macaragii, 
turnători să-i ajutăm în perma
nență să folosească cunoștin
țele însușite la cursuri, să le 
dezvoltăm gustul pentru lite
ratura tehnică de specialita

te. Sigur, pe parcurs, ne vom 
interesa de frecvența cursan- 
ților, de felul cum se pregă
tesc, vom- solicita inginerilor 

și tehnicienilor să le explice 
pe îndelete problemele mai 
puțin înțelese. Despre preo
cuparea tinerilor pentru ridi
carea calificării vom discuta 
în adunări generale cel puțin 
o dată la două luni eviden
țiind pe fruntași, ajutînd pe 
cei care vor dovedi mat puțină 
preocupare. Ne străduim ca 
să facem din fiecare tînăr un 
cititor al cărții tehniee. In a- 
cest sens vom cere conducerii 
secției, cabinetului tehnic, clu
bului „Siderurgistul". să reco
mande și să îmbogățească bi
blioteca oțelăriei cu cărți și re
viste de specialitate pentru 
specificul secției și vom mo
biliza un număr mai mare 
de tineri să audieze recen
ziile la cărțile tehnice care 
se țin în cadrul clubului, 
tn colectiv aceștia vor viziona 
filme documentare, vor pa-ti- 
cipa la lectoratele tehnice care 
se organizează bilunar. Con
cursul „Cine știe cîștigă* este 
mult apreciat de oțelari. Prin
tre măsuri figurează și aaeme. 
nea concursuri.

I

Oțelariț noștri Pavel Han- 
gan, Ion Drăghin, Paul O- 
relt, Alexandru Ciocan și-au 
cucerit un bun renume prin 
succesele pe care le obțin. 
Asta însă nu ajunge. In cadrul 
întrecerii toți muncitorii tre
buie să urmeze, prin fapte, 
exemplul celor mai buni. 
Ne-am gîndit ca în cadrul 
schimburilor de experiență pe 
care le vom organiza în cola
borare cu comitetul sindicatu
lui la nivelul secției și între 
cele două oțelării acești frun
tași, și alții, să generalizeze 
experiența dobîndită în orga
nizarea mai bună a locului de 
muncă și exploatarea agrega
telor, să facă demonstrații 
practice sau să prezinte expu
neri de referate bine documen
tate. Temele primelor schim
buri de experiență se referă 
la : sporirea indicilor de utili
zare a agregatelor ; oțel de 
bună calitate; turnarea co
rectă în lingotiere. Toate ace
ste măsuri îi vor ajuta pe ti
neri să stăpinească mai bine 
procesul de producție.

Am insistat îndeosebi pe ri
dicarea calificării, pentru că a- 
ceasta este principala cale 
care duce spre succese mai 
mari în întrecerea socialistă.

La întocmirea planului no
stru de măsuri noi am antre
nat un larg activ de ingineri, 
tehnicieni, muncitori fruntași; 
de aceea credem că el reflec
tă principalele probleme ridi
cate de procesul de prod' cție. 
Ne vom consulta în permanen
ță cu acest activ larg, cu con
ducerea secției, comitetul sin
dicatului pentru ca să îmbogă
țim continuu aceste măsuri, 
Și bineînțeles, după discutare» 
acestor măsuri în cele trei or
ganizații U.T.M. din secție, 
planul va deveni mai amplu 
constituind ghidul activității 
noastre viitoare.



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE
împărtășească și celorlalți din ex
periența lor.

Urmărisem ea toate aceste șe
dințe să se transforme în ade
vărate și valoroase schimburi de 
experiență.

Pentru a fi înțeleși mai bine, 
să luăm cîteva exemple. Pentru 
ședința avută cu secretarii, 
pildă, noi am pregătit un 
terial pe baza articolelor 
blicatc în presa de tineret în le
gătură cu atribuțiunile atît ale 
secretarului cît și ale celorlalți 
membri ai biroului. Evident că 
și acest material s-a bazat pe 
date concrete, pe exemple cu
noscute la noi, fie ele pozitive, fie 
negative. Materialul a constituit 
numai o bază de discuții, pen
tru că partea cea mai interesan
tă a ședinței cu secretarii a în
ceput odată cu cuvîntul primului 
vorbitor. loan Iordache, de pil
dă, de la filatură, a explicat pe 
larg cum lucrează el cu între
gul birou, cum controlează și a- 
jntă în muncă pe fiecare în 
parte. Un altul a vorbit despre 
felul în care sînt pregătite și se 
desfășoară adunările generale

de 
raa' 
pu-

acesta l-au avut tovarășii care au 
mai îndeplinit anul trecut acea
stă muncă. A fost ascultat cu in
teres, printre altele, și cuvîntul 
tovarășei Maria Cîrcu, de la fi
latură, schimbul C. în această or
ganizație U.T.M. există o expe
riență bună în sprijinirea tineri
lor pentru ridicarea calificării 
lor profesionale. Membrii birou
lui U.T.M. nu numai că asigură 
mobilizarea tinerilor Ia cursuri, 
dar participă cu regularitate la 
lecții și seminarii, urmăresc cum 
se pregătesc tinerii, cum aplică 
în viață cele studiate. Atunci 
cînd a fost nevoie, această pro
blemă a fost discutată în ședință 
de birou, în adunări generale. 
Aceasta a făcut să crească inte
resul tinerilor pentru ridicarea 
calificării profesionale, iar odată 
cu cunoștințele noi acumulate s-a 
mărit și contribuția lor la reali
zarea unor produse de bună ea- 
litate, la depășirea eu regulari
tate a sarcinilor de plan.

Dar a generaliza experiența 
pozitivă nu înseamnă numai a 
o aduce la 
Acesta este

Instruirea cadrelor nou alese
și-au 

numele

n acest an pregă
tirea cadrelor nou 
alese a avut un ca
racter oarecum a* 
parte față de anii 
trecuți. Acesta a 
fost determinat de

faptul că majoritatea tinerilor 
aleși în cele 8 birouri ale orga
nizațiilor U.T.M. de schimb și în 
comitetele organizațiilor de bază 
U.T.M. (filatură și turnătorie) au 
mai îndeplinit funcții de răspun
dere în cadrul organizației noa
stre, aveau de acum o oare
care experiență în muncă. în 
aceste condiții, comitetul de 
partid pe întreprindere ne-a in
dicat să orientăm pregătirea spre 
chestiunile practice, concrete 
reieșite din adunările generale 
U.T.M. de dare de seamă și ale
geri, spre găsirea celor mai bune 
metode în vederea îndeplinirii 
sarcinilor ce stau în fața orga
nizației noastre.

Una din problemele cel mai 
mult dezbătute în adunările ge
nerale U.T.M. de alegeri r» re
ferit la calitatea produselor exe
cutate de tineri -r- obiectiv cen
tral al întrece
rii socialiste și 
în întreprinderea 
noastră. Ș-a a- 
preciat că în în
trecerea socipli- 
stă au fost an
trenați peste 600 
de tineri, din 
care mai bine de 
jumătate 
înscris
pe lista frunta
șilor. Unele or
ganizații U.T.M. 
de schimb, în 
special de la fi
latură, au acu
mulat o bună ex
periență în spri
jinirea tinerilor 
pentru a-și înde
plini angajamen
tele luate, în populariaarea frun
tașilor și a metodelor lor etc. 
Cu toate acestea, în special la 
țesătorie, au fost cu asprime 
criticați unii tineri, pentru cali
tatea slabă a produselor. Totoda
tă, în adunări s-a discutat cu se
riozitate și în legătură cu unele 
manifestări de indisciplină, ati
tudinea retrogradă a altora față 
de ridicarea calificării profesio
nale etc.

Imediat după ce s-au încheiat 
alegerile, comitetul U.T.M. a or
ganizat o ședință cu întregul ac
tiv din fabrică. Am analizat a- 
tunci modul în care s-au desfă
șurat alegegile, principalele pro
bleme ridicate de utemiști.

După această ședință de co
mitet. arma să aibă loc pregă
tirea cadrelor nou alese, pe re- 
searte. Se înțelege că de fiecare 
resort în parte a răspuns un 
membru al comitetului. EI a în
tocmit un program amănunțit de 
pregătire care a fost discutat îa 
ședință de comitet și apoi pre
zentat organizației de partid. 
Membrii comitetului au avut 
totodată sarcina să-i ajute pe to
varășii din birourile U.T.M. de 
schimb cu vechime în muncă, să

prilej pentru un larg schimb

U.T.M., cum se ocupă de infor
marea politică a tinerilor etc. Cu 
mult interes a fost ascultat 
cuvîntul tovarășei Maria Cotloa- 
na din schimbul A filatură. Ea a 
îndeplinit anul trecut în birou 
munca de responsabil cu produc
ția și calificarea. Experiența a- 
cumulată în legătură cu antre
narea tineretului la întrecerea 
socialistă, popularizarea frunta
șilor, orientarea postului utemist 
de control etc. au fost apreciate 
de ascultători.

întrun mod asemănător s-a 
desfășurat și ședința cu respon
sabilii pe resoarte. Să ne oprim 
puțin asupra resortului cu pro
ducția și calificarea. în materia
lul expus s-a pus un accent deo
sebit pe colaborarea ce trebuie 
să existe între U.T.M. și sindicat, 
explicîndu-se amănunțit ce tre
buie să facă din acest punct de 
vedere responsabilul cu produc
ția și calificarea. S-a vorbit apoi 
deBpre cursul de ridicare a cali
ficării, despre activitatea postu
lui utemist de control etc.

Referatul nu a putut insă ex
plica amănuțit experiența bună 
acumulată în fiecare din sectoa
rele de activitate amintite. Rolul

cunoștință tinerilor, 
într-adevăr un lucru 

important și el a 
fost realizat cu 
succes în ședin
țele amintite. Se 
mai cere însă 
și aceasta 
partea cea 
importantă 
neralizării 
rienței
— ca ea 
aplicată 
scară cît 
gă. Dacă ne'am 
fi rezumat nu
mai la ședințele 
de pregătire, 
treaba ar fi fost 
făcută numai pe 
jumătate. Se 
cerea din par
tea comitetului 
U.T.M. să ajute 

practic birourile organizațiilor 
U.T.M. de schimb șă aplice 
în viață cele învățate, îndrumă
rile date, experiența pozitivă de 
care au luat cunoștință în ședin
ța de pregătire.

Lucrul acesta Lam făcut repar- 
tizînd membrii comitetului pe or
ganizații U.T.M. de schimb. Noi 
am stabilit pentru fiecare mem
bru al comitetului un minim de 
sarcini obligatorii pentru luna 
respectivă. Așa, de pildă, tovară
șul Mihai Spaiuc răspunde de 
îndrumarea activității organiza
ției U.T.M. din schimbul B fila
tură. El trebuie ca în luna de
cembrie să ajute la organizarea 
și desfășurarea unei adunări ge
nerale, să participe la două șe
dințe de birou și să asiste la 
dezbaterile cercului politic U.T.M. 
Și ca el și ceilalți membri ai 
comitetului au datoria de a ajuta 
organizațiile U.T.M. de sohimb 
pentru a-și organiza temeinic ac
tivitatea.

este 
mai 

a ge- 
expe-

pozitive 
să fie și 

pe o 
mai lar-

In întreaga țară au loc

de deputați de la 3 martieFoto : AGERPRES

stimulează interesul co
lectiviștilor).

Deschiderea 
expoziției 

Desenele lui 
S. M. Eisenstein“

Sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, luni la 
amiază s-a deschis la Casa prie
teniei romîno-sovietice din Capi
tală Expozijia „Desenele lui ,S. M. 
Eisenstein".

Au participat I. Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai A.RL.U.S., oameni de 
artă și cultură.

Au fost de fată I, K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R.P. Romînă, membri ai ambasa
dei și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej, regizorul Liviu 
Ciulei, artist emerit, și R. N. lyre- 
niev, profesor de istoria artei ci
nematografice la Institutul de ci
nematografie din Moscova, oaspe
te al țării noastre, au rostit cu- 
vînfări.

Asistenta a vizitat apoi expo
ziția.

AMICA ȘTEFAN 
secretară a comitetului U.T.M. 
Uzinele textile „Moldova’’- 

Botoșani

Îacum să cunoaștem 
„pe viu soiurile de grîu pe 

l care le cultivăm în gospodăria 
j noastră. (Ilustrate cu un bogat 
f material intuitiv, lecțiile pre- 
I date de inginerul Alexandru 
| Varșavsch; de Ia G.A.C. Vădeni, 
(raionul Brăila, în cadrul cercu- 
| lui pentru cultura plantelor de 
( cîmp, 
L

Consfâtuire a 
legumicultorilor 

din regiunea 
Dobrogea

(Agerpres)

Propuneri de candidați pentru alegerile

In toate regiunile țării continuă să se desfășoare activi
tatea de pregătire în vederea alegerii de deputați în, sfatu
rile populare ale comunelor și orașelor de subordonare ra
ională care vor avea loc la 3 martie.

F.D.P. Pîpă Jn prezent în re
giunea Hunedoara au fost pro
puși să candideze jn alegerile 
de la 3 martie 1 640 de mi
neri, siderurgiști, colectiviști, 
intelectuali, gospodine.

în regiunea ARGEȘ au fost 
propuși drept candidați ai F.D.P. 
2 309 de oameni ai muncii în 
vederea alegerii de deputați 
pentru sfaturile comunale și 
115 pentru sfaturile raionale.BUCUREȘTI. — La aduna- la care au participat peste 

rea care a avut loc în comuna ‘ ‘
Bărcănești, colectiviștii au sub
liniat calitățile de bun gospo
dar și priceperea cu care Ilie 
Badea, președintele colectivei, 
a contribuit la întărirea 
G.A.C., fapt pentru care l-au 
propus pentru a șasea oară 
condidat al F.D.P. în circum
scripția electorală comu
nală nr. 17. în comunele și o- 
rașele de subordonare raională 
din regiunea București, în ca
drul unor însuflețite adunări

300 000 de oameni ai muncii, 
au fost propuși pînă în pre
zent 6 728 candidați ai F.D.P.

SUCEAVA. — Peste 100 000 
de alegători au participat pînă 
acum la adunările cetățenești 
pentru propuneri de candidați 
în vederea alegerilor de la 3 
martie. în alegerile pentru sfa
turile populare comunale și ale 
orașelor de subordonare raio
nală au fost propuși pînă în 
ultimele zile 2 455 de cetățeni 
— muncitori, tehnicieni și in
gineri, colectiviști, mecaniza
tori, intelectuali.

CLUJ. — Colectivista Eudo- 
chia Mureșan este deputată în 
comuna Gîlgău din anul 1952. 
Cu prilejul adunării care a 
avut loc aici, cetățenii au pro
pus-o din nou drept candidată 
a F.D.P. în alegerile de Ia 3 
martie. Pînă acum în regiunea 
Cluj au fost propuși drept can
didați ai F.D.P. peste 4 500 de 
cetățeni.

Unitățile agricole socialiste 
din zonele de aprovizionare a 
litoralului, a orașelor Cons
tanța, Medgidia și Tulcea fac 
în prezent intense pregătiri 
pentru dezvoltarea în acest an 
a producției legumicole.

Stadiul lucrărilor, experien
ța pozitivă a legumicultorilor 
fruntași și măsurile ce trebuie 
luate pentru sporirea produc
ției legumicole și în special a 
legumelor timpurii au consti
tuit obiectul unei consfătuiri 
organizate luni la Constanța 
de Consiliul agricol regional 
Dobrogea. Aceste probleme au 
fost larg dezbătute de legumi
cultorii din regiune, ingineri, 
specialiști de la Consiliul Su
perior al Agriculturii, Institu
tul de cercetări hortiviticole 
și Institutul agronomie „N. 
Băle eseu".

Din referatul prezentat șl 
din discuțiile participanților a 
reieșit că în anii din urmă 
suprafața legumicolă a unită
ților agricole socialiste din re
giune a crescut, totalizînd în 
anul 1962 peste 10 660 ha.

La consfătuire s-a sublimat 
că în regiunea Dobrogea există 
mari posibilități de extindere 
• legumiculturii.

Anul acesta suprafața ce se 
va cultiva cu legume și cartofi 
timpurii crește la peste 12 000 
ha. din care aproape jumătate 
irigate. O atenție deosebită 
s-a acordat măsurilor pentru 
îmbunătățirea aprovizionării 
litoralului cu legume timpurii 
încă de la deschiderea sezo
nului.

La consfătuire s-a subliniat 
de asemenea necesitatea folo
sirii prefabricatelor de beton 
la confecționarea răsadnițelor, 
care sînt mai durabile, ieftine 
și mai ușor de instalat. Par- 
ticipanții s-au angajat să pună 
în valoare rezervele de care 
dispun unitățile agricole din 
Dobrogea pentru mărirea con
tinuă a producției de legume.

DEVA. — Minerii Simion 
Mogoș și Iosif Adămeț de la 
exploatarea Petrila, muncito
rul ceferist Simion Crișan de 
la stația Hațeg, președintele 
gospodăriei colective din satul 
Ruși, Aurel Negrescu, profeso
rul Ion Ocolișan din Călan — 
sînt printre cei propuși în ulti
mele zile drept candidați ai

(Agerpres)

Perspectivă

DE ISTORIE A PARTIDULUI

de Dr. MIHAI RĂDULE5CU

Din Expoziția de fotografii 
medicilor

A apărut s

ANALELE INSTITUTULUI

DE PE LINGĂ C. C. AL P. M. R.
nr. 6/1962

La rubrica Articole, revista 
publică următoarele materia
le : „Din activitatea Partidu
lui Muncitoresc Romîn pentru 
întărirea statului democrat- 
popular Și perfecționarea ac
tivității sale' de Hie Radules
cu ; „Poziția forțelor democra
te față de monarhie în perioa
da 23 August 1944—30 Decern- 
brie 1947“ de Gh. Țuțui; „Ro
lul monarhiei în jefuirea și 
exploatarea poporului romîn, 
în aservirea economică a țării 
față de puterile imperialiste" 
de V. Anescu ; „Monarhia — 
principalul stîlp al reacțiunii 
burghezo-moșierești" de C. 
Murgeseu.

Revista publică : „Documen
te privind demascarea caracte
rului reacționar, antipopular 
și antinațional al monarhici 
(1922—1940)’, precum și comu
nicările : „Din activitatea 
P.M.R. pentru crearea organe
lor locale ale puterii de stat 
(1948-1950)“ de C. Bărbules- 
cu; „Importanța propunerilor 
P.C.R. din iunie 1947 pentru 
dezvoltarea revoluției demo- 
crat-populare în țara noastră" 
de C. Olteanu.

Revista mai cuprinde rubri- 
cile : Recenzii, Note bibliogra
fice și Informații.

INFOR MÂȚII
seara s-a înapoiat 

delegația romînă
Duminică 

în Capitală, 
formată din tovarășii Aurel 
Ardeleana, secretar al Consi
liului Central al Sindicatelor, 
Alexandru Buican, vicepre
ședinte al Institutului Romin 
pentru Relații Culturale cu 
Străinătatea și Tudor Postel- 
nicu, membru al Biroului Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Muncitor, care a

participat la festivitățile ce au 
avut loc cu prilejul celei de-a 
IV-a aniversări a victoriei re
voluției cubane.

★
Luni seara a plecat In R.D. 

Germană o delegație a Mini
sterului învățămîntului condu
să de Ștefan Bălan, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

(Agerpres)

n de an, numărul 
■mintalelor gospo- 
lăriei agricole co
lective din comuna 
itănilești, raionul 
Huși, a crescut 
simțitor. Azi secto

rul zootehnic al gospodăriei nu- 
mără 946 taurine dintre care 238 
vaci cu lapte, 3 207 oi etc. Majo
ritatea acestor animale au fost 
procurate cu credite avantajoa
se acordate de stat, tn anul tre
cut, venitul realizat în sectorul 
zootehnic a ajuns la peste 
1 000 000 lei, fapt care a făcut 
să sporească repartițiile la fon
dul de bază și valoarea zilei-mun- 
că. Sub îndrumarea organizației 
de partid, organizația U.T.M. 
s-a angajat în fata consiliului de 
conducere al gospodăriei să reco
mande pentru a munci în sector 
rul zootehnic pe cei mai buni ti
neri.

Pentru aceasta comitetul U.T.M. 
a intensificat munca politică in 
rîndurile tinerilor, explicîndu-le 
amănunțit ce mare importanță 
are pentru gospodărie 'dezvolta
rea continuă a sectorului zooteh
nic.

La una din adunările generale 
U.T.M. a fost invitat Nicolae Ște- 
fănescu, șeful fermei de vaci. El

a vorbit tinerilor despre răspun
derea și însemnătatea muncii de 
îngrijitor de animale, despre ne
cesitatea dezvoltării sectorului 
zootehnic. Chiar în acea adunare 
mulți tineri, printre care și Sili- 
tră Mihai, Ioan Oaje au cerut să 
li se încredințeze munca de în
grijitori de animale. Fiecare din 
ei știa că aici îi așteaptă o mun
ci grea, dar au venit hotărîțt să

începe la ora 6 dimineața, dar 
Dumitru Rîpeanu, Mihai Chiri- 
țoiu, Teodor Hanganu vin la ora 
5 și uneori chiar mai devreme. 
Și aceasta nu întîmplător, ci pen
tru că între ei s-a născut o în
suflețită întrecere pentru a avea 
animalele cele mai bine 
grijite și 
mai bună, 
cazuri cînd

producția
în- 
cea 

fi
eu
Au fost însă 
unii tineri ca An

la viața culturală
a comunei

(Urmare din pag. I)

Cercul de radiofonie de la Casa pionierilor din Galați se bucură de 
multă popularitate în rîndul pionierilor din oraș

Brigada noastră
Zilele acestea la Casa de cultură 

a tineretului din raionul Tudor Vla- 
dimirescu-București a avut loc o 
consfătuire a activiștilor culturali 
din toate întreprinderile din Capi
tală, organizată de comitetul oră
șenesc U.T.M. după care a urmat 
un spectacol dat de brigada de ti
neret de la Teatrul de Operă și 
Balet care și-a propus ca obiec
tiv să prezinte o serie de specta
cole de canto și balet pentru ti
nerii muncitori.

Succesul obținut este rezultatul 
unei munci îndelungate pe care 
tinerii noștri au depus-o în timpul 
lor liber,

Ideea constituirii unei asemenea 
brigăzi t-a născut din dorința

mandarea celor mai buni tineri 
care să lucreze la sectorul zoo
tehnic, organizația U.T.M. nu a 
socotit că și-a terminat îndato
ririle. Abia acum se ridicau pro
bleme de mare importanță, lega
te de felul cum muncesc tinerii 
in acest sector, de ridicarea ca
lificării lor profesionale. Mai în- 
tii s-au îngrijit ca toți tinerii să 
participe la cursul zootehnic din

Folos N. STELORIAN

fiecare își are locul său și, deci, 
fiecare trebuie să vină cu re
gularitate la muncă, să lucreze 
bine. Angajamentul organiza
ției U.T.M. a fost de a-i mobi
liza la seara tematică, pe toți 
tinerii și, firește, și pe cei care

la munca. Seara tei
tUneqri de 
traca a fost 

urmată de un program artistic. 
Am relatat trei acțiuni orga

nizate la căminul cultural din 
Dumești. La înfăptuirea lor or
ganizația U.T.M. din gospodă
ria colectivă și-a adus contri
buția sa. In comună au loc 
permanent acțiuni interesante, 
care îi atrag pe colectiviști. 
Marți și joi la căminul cultu
ral se țin lecțiile cercului agro
tehnic, miercurea — ciclul de 
conferințe agrozootehnice, vi
neri — formațiile cultural-arti- 
stice fac repetiții, sîmbătă și 
duminică — au loc vizionări de 
filme, conferințe, spectacole. In 
fiecare seară căminul cultural 
— și deseori și cele două săli 
de clasă ale școlii învecinate — 
devin neîncăpătoare.

Cu muncitorii-elevi,
la școală

și în întreprindere
« utemiștilor noștri de a 
electiv, cu tot ce au ei 
la realizarea uneia din- 

mai importante sarcini 
de partid — ridicarea 

al 
ai

fierbinte 
contribui 
mai bun 
tre cele 
trasate 
permanentă a nivelului cultural 
maselor largi de oameni 
muncii.

Comitetul organizației U.T.M.
T.O.B. apreciind această inițiativă, 
a trecut la organizarea, pe baza 
unui plan de muncă, a acestui 
spectacol. Deși munca nu a fost 
ușoară voința și entuziasmul tine
resc și-au spus cuvîntul hotăritor.

Spectacolul prezentat a dat po
sibilitatea ca alături de soliști cu- 
noscuți ai teatrului nostru să apară 
și tineri din corpul de balet care

au dovedit în acest mod reale ca
lități artistice deosebite. Putem 
aminti în acest sens pe o serie de 
tovarăși ca Lidia Păsărescu, Lizi 
Coleda, Lucia Ciubotaru, Ioana 
Balasan, Viorica Popescu, Neguf 
Ioana, Ologiu Dumitru, Erceanu 
Raul, P. Bogdan, Pieleanu Paras- 
chiv, Adina Danes, Anca Ștetăne- 
scu, Moraru Doina, Eugenia Cucu, 
Mihaela Crăciunescu și alții.

După acest prim succes, orga
nizația noastră este preocupată și 
de acum înainte de continua îm
bunătățire a programului de activi
tate al acestei brigăzi.

MATILDA ONOFREI 
secretara organizației U.T.M. 

de la Teatrul de Operă și Balet

(Urmare din pag. I)

10 zile cursurile de instruire ce 
au avut loc la Casa agronomului 
din Iași. Aici ei și-au îmbogățit 
cunoștințele în ceea ce privește 
creșterea animalelor pe baze ști
ințifice.

La întoarcere, comitetul U.T.M. 
a organizat o adunare generală 
U.T.M. deschisă, unde s-au dez
bătut pe larg învățămintele aces
tor vizite precum fi modul eum

CRESCĂTOR DE ANIMALE
0 MESERIE ÎNDRĂGITĂ DE

muncească bine, ea gospodăria 
lor să înflorească continuu.

Așa s-a ajuns ca la sectorul 
zootehnic să lucreze aproape 50 
de tineri ca îngrijitori la ferme
le de vaci, oi, porci. Despre fe
lul cum muncesc acești tineri 
despre rezultatele obținute de ei 
tovarășii din consiliul de condu
cere al gospodăriei au numai 
cuvinte de laudă.

De obicei, programul de grajd

ton Oancea, Andrei Bejan ve
neau tîrziu la grajd, pierdeau 
mult timp plimbîndu-se fără rost. 
In adunarea generală a organi
zației de bază U.T.M. de la sec
torul zootehnic, dezbătîndu-se a- 
ceste abateri de la disciplina 
muncii cei in cauză au fost aspru 
criticați și in același timp s-au a- 
doptat măsuri concrete ca ei să 
fie mai mult ajutați de către în
grijitorii fruntași. După reeo-

cadrul învățămîntul agrozootehnic 
de 3 ani care funcționează in gos
podărie, iar mai apoi au propus 
conducerii gospodăriei ca tinerii 
îngrijitori să meargă în vizită la 
gospodăriile de stat și colective 
care au un puternic sector zoo
tehnie, să învețe din experiența 
acestora.

Astfel, mulți tineri îngrijitori 
au mers la G.A.S. Pojorani și 
Roștfti. Alții, m urmat timp, de

TINERI
Inpot fi aplicate cel» văzute, 

gospodăria lor colectivă.
Astfel, oi au propus să se res

pecte cu mai multă strictețe pro
gramul de grajd și furajarea a- 
nimalelor în funcție de producția 
pe care o dau. S-a introdus evi
dența zilnică a producției de lap
te pe fiecare vacă furajată, a- 
lăptarea vițeilor la biberon și 
s-au procurat halate albe pentru 
ingfâjftori. Unele din aceste pra-

puneri aplicate în practică au fă
cut să sporească producția de 
lapte, iar vițeii au înregistrat 
însemnate sporuri in greutate.

Tot în scopul educării tine
rilor în spiritul dragostei față de 
meseria de îngrijitor de animale, 
al creșterii răspunderii lor 
muncă, comitetul U.T.M. a 
gpiiizaț o altă adunare generală 
U.T.M. în care s-a dezbătut pe 
larg deosebirea între văca
rul din vremea regimului bur- 
ghezo-moșieresc care era socotit 
ultimul om din sat, neștiutor de 
carte, a cărui misiune nu era alta 
decît să mine de la urmă o ci
reada de vaci sau o turmă de oi, 
și îngrijitorul de animale din zi
lele noastre care se bucură de 
stima și aprecierea tuturor și care 
trebuie să fie un om temeinic 
pregătit, în stare să aplice în 
practică regulile științei. Cu a- 
eeastă ocazie s-a născut inițiati
va înființării unei biblioteci vo
lante la grajdurile gospodăriei. In 
timpul liber a devenit acum un 
obicei ca tinerii 'ngrijitori de a- 
nimale să se întî. -ească la biblio
tecă pentru a studia cărți legate 
de meseria lor, să dezbată cum 
ar putea aplica în practică în
vățămintele culese din manuale.

în
or-

OS. NBAGU

vede de altfel din situația obținută 
de fiecare clasă. Acolo unde diri
gintele s-a preocupat 
tățirea frecvenței, de organizarea 
studiului individual al 
antrenarea acestora la 
ce se organizează sau în grupe de 
întrajutorare, așa cum e cazul di- 
riginfilor Atanasescu Valeria (clasa 
a Vlil-a) sau Miloșevici Elena 
(clasa a Xl-a) rezultatele sînt îm
bucurătoare.

Dacă și la celelalte clase diri- 
ginții s-ar apropia mai mult de 
elevi, dacă s-ar strădui, prin dis
cuții, prin vizite la locul de 
muncă, să-i cunoască mai bine, să 
afle ce greutăți întîmpină, spre a-i 
putea ajuta, situația — atît a 
frecvenței cît și a învățăturii — 
s-ar ridica la un nivel mai înalt.

Pe lingă studiul pe care-l fac la 
școală, tinerii seraliști au toate 
condițiile de a învăța și la fabrică, 
unda tovarășii ingineri îi ajută în 
însușirea unor probleme mai 
ficile.

La căminul uzinei elevii au 
repartizați pe clase pentru 
putea face un program de muncă 
comun, pentru a putea studia și 
aici. In orele libere căminul mun
citorilor devine o adevărată școa
lă. Se studiază de obicei în grupe. 
Ere Ecaterina, Stăncoi Maria, Gon- 
gea Ana au învățat împreună în- 
cepînd din a Vlll-a. Acum in clasa 
a Xl-a tot așa învață, iar notele 
întotdeauna au fost dintre cele mai 
bune.

Urmîndu-le exemplul, și tovară
șele lor de muncă Budușan Maria, 
Andrei Elena, Dolga Ana, Păpașa 
Olimpia, care șînț în clasa a VIII-A 
au format o grupă de învățătură. 
Și-au întocmit un plan zilnic de 
studiu. După ce își confruntă și-și 
completează notițele luate în ca
drul lecțiilor, învață fiecare în 
parte, ca apoi să discute lucrurile 
nelămurite, să se verifice reciproc.

Și tn 
seraliști 
ceasta 
eficace, 
bune.

de îmbună-

elevilor, de 
consultațiile

di-

fost 
a-și

cazul lor ea și a celorlalți 
din fabrică — metoda a- 
de muncă s-a dovedit 
un adevărat izvor de note

Organizația U.T.M. a sprijinit în 
numeroase rînduri întrajutorarea la 
învățătură, îndem-nînd totodată pe 
elevii seraliști să folosească la 
maximum consultațiile ce se acordă 
zilnic în cadrul școlii.

Pentru a ilustra amploarea preo- 
cupării față de seraliști, trebuie să 
mai amintim multe fapte, lată cî- 
teva :

Doi membri din comitetul U.T.M. 
al uzinei, filatoarea Dan Irina, și 
Popescu Teodor, ajutorul de meș
ter da la albitorie ei înșiși elevi ai 
școlii medii au primit sarcina să 
se ocupe de problemele tinerilor 
muncitori seraliști. Periodic, comi
tetul U.T.M. pnalizează situația 
frecvenței, a notelor luîna’ măsuri 
pentru continua ridicare a nivelu
lui la învățătură.

In adunările generale pe secții 
se discută de fiecare dată și des
pre pregătirea celor ce urmează 
școala medie serală. Sînt populari
zați tinerii care obțin rezultate 
frumoase în producție și la școala 
serală, sînt puși să împărtășească 
din metodele lor de muncă, să a- 
rate cum își planifică timpul pen
tru a putea studia.

La aceste adunări sînt invitați 
de multe ori să participe și pro
fesori de la școală pentru a putea 
cunoaște astfel mai bine, pe sera
liști, pentru a afla și despre acti
vitatea lor în producție. Și invers... 
Delegați din partea întreprinderii, 
membri ai comitetului U.T.M. merg 
deseori la școală, asistă la ore, 
participă la consiliile profesorilor 
pentru a ști în amănunt rezultatele 
muncii muncitorilor elevi. Chiar în 
ziua cînd vizitam U.T.T., directorul 
acesteia era la școală, unde se in
teresa de activitatea muncitorilor 
din uzină.

Un prilej de constatări îmbucu
rătoare : Cei care zi de zi își rea
lizează sarcinile de producție, de- 
punînd însuflețite eforturi pentru 
îndeplinirea și depășirea planului, 
pentru continua îmbunătățire a ca
lității produselor sînt fruntași și pa 
băncile școlii, însușindu-și printr-o 
muncă perseverentă, de calitate, 
temeinice cunoștințe.

I *



și J. Kennedy în problema încetării
experiențelor cu arma nucleară

MOSCOVA 21 (Agerpres). — 
TASS transmite : La Moscova 
s-a dat publicității schimbul 
de mesaje dintre N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și John 
Kennedy, președintele S.U.A., 
în legătură cu problema inter
zicerii experiențelor cu arma 
nucleară.

în corespondență sînt abor
date problemele inspecției și 
îndeosebi problema încetării 
experiențelor nucleare subte
rane. Principala piedică în 
calea unui acord referitor la 
interzicerea tuturor experien
țelor cu arma nucleară este ce
rerea S.U.A. de a se institui 
controlul și inspecția interna
țională asupra încetării expe
riențelor nucleare subterane 
pe teritoriile puterilor nu
cleare.

După cum se arată în me
sajul lui N. S. Hrușciov din 19 
decembrie, „în ultimul timp 
Uniunea Sovietică a făcut un 
pas important în întîmpinarea 
Occidentului — a fost de a- 
cord să se instaleze stațiuni 
seismice automate".

Conducătorul guvernului so
vietic a reafirmat consimță
mîntul de a se instala trei sta
țiuni seismice automate pe te- 
ritqriul Uniunii Sovietice în 
zonele cele mai supuse cutre
murelor.

Referindu-se la părerea oa
menilor de știință sovietici, 
N. S. Hrușciov a indicat locu
rile pentru instalarea acestor 
stațiuni: regiunile orașului 
Kokcetav — pentru zona Asiei 
centrale a U.R.S.S., orașului 
Bodaibo — pentru zona Altai, 
și orașul Iakutsk — pentru 
zona Orientului îndepărtat.

N. S. Hrușciov a arătat că 
în Uniunea Sovietică mai exis
tă două zone seismice — zona 
caucaziană și cea carpatică. 
„Aceste zone au însă o popu
lație atît de densă îneît efec
tuarea experiențelor nucleare 
în aceste locuri este practic 
exclusă”.

în mesajul său, N. S. Hruș
ciov arată că transportarea 
din și intr-un centru interna
țional a respectivului aparataj 
de înregistrare pentru înlocui
rea lui periodică la stațiunile 
seismice automate din U.R.S.S. 
ar putea fi înfăptuită întru 
totul de personalul sovietic cu 
avioane sovietice. Dar dacă 
pentru aceasta ar fi necesară

participarea unui personal 
străin, a adăugat el, „am pu
tea accepta și aceasta, luînd la 
nevoie măsuri ca aceste călă
torii să nu fie folosite în sco
puri de spionaj".

„Așadar, propunerea noastră 
cu privire la stațiunile seismi
ce automate include elemente 
de control internațional. Aces
ta este un important act de 
bunăvoință din partea Uniu
nii Sovietice".

în mesajul său, N. S. Hruș
ciov și-a exprimat consimță
mîntul ca „în cazul că se va 
considera necesar, să se efec
tueze două, trei inspecții a- 
nual, pe teritoriul fiecărei pu
teri nucleare în regiunile seis
mice în care se pot produce 
anumite oscilații suspecte ale 
scoarței". El a explicat că baza 
controlului asupra acordului ar 
constitui-o, firește, mijloacele 
naționale de detectare împreu
nă cu stațiunile seismice auto
mate.

„Considerăm că acum calea 
spre un acord este dreaptă și 
netedă. Lumea poate fi elibe
rată de lă 1 ianuarie a noului 
an 1963 de bubuiturile explo
ziilor nucleare”, scrie N. S. 
Hrușciov.

în mesajul său de răspuns 
din 28 decembrie, președinte
le S.U.A., John Kennedy, scrie 
printre altele : „Mă bucur că 
sînteți dispus să acceptați prin
cipiul inspecției la fața locu
lui".

Președintele S.U.A. a fost de 
acord cu conducătorul guver
nului sovietic ,,de a se adopta 
orice propunere rațională De 
care ați avut-o în vedere pen
tru a preveni ca inspectorii 
care pleacă la fața locului să 
poată, în drum spre regiunea 
ce urmează a fi inspectată, să 
fie implicați, după cum v-ați 
exprimat temerea, în „acțiuni 
de spionaj".

John Kennedy arată că limi
tarea inspecției la fața locului 
în regiunile seismice „creează 
pentru noi unele dificultăți". 
El a propus să se inspecteze la 
fața locului fenomenele sus
pecte și în regiunile unde de 
obicei nu se produc cutremure, 
în limitele cotei anuale de ins
pecții.

în mesajul său, președintele 
S.U.A a indicat zonele Kam
ciatka și Tașkent pentru insta
larea unor stațiuni seismice 
fără personal.

TOKIO: „Propunerile U. R. S. S, luminează
perspectivele încetării experiențelor nucleare"

Răspunzînd președintelui 
S.U.A., intr-un alt mesaj din 7 
ianuarie, N. S. Hrușciov își ex
primă satisfacția că propune
rile guvernului sovietic în
dreptate spre a asigura în cel 
mai scurt timp interzicerea tu
turor experiențelor cu arma 
nucleară au fost apreciate în 
mod just.

Șeful guvernului sovietic 
constată că președintele S.U.A. 
a fost de acord că instalarea de 
stațiuni seismice automate va 
fi utilă din punctul de vedere 
al sporirii eficienței controlu
lui asupra încetării exploziilor 
nucleare subterane. în timp ce 
controlul de bază trebuie să-l 
constituie mijloacele naționale 
de detectare.

N. S. Hrușciov scrie că Uniu
nea Sovietică nu va obiecta ca 
stațiunea seismică automată 
pentru zona Asiei Centrale a 
U.R.S.S. să fie mutată în re
giunea Tașkent, plasînd-o în 
apropiere de orașul Samar
kand, iar pentru zona Orien
tului îndepărtat — la Seim- 
cian, care face parte din re
giunea seismică Kamciatka.

„Duipă consultații cu specia
liștii săi, guvernul sovietic a 
ajuns la concluzia că pe teri
toriul Uniunii Sovietice este 
absolut suficient să se instale
ze trei stațiuni seismice auto
mate. Cu atit mai mult cu cit 
în mesajul dv., d-le președinte, 
se indică posibilitatea instală
rii de stațiuni seismice auto
mate pe teritoriile din vecină
tatea zonelor seismice ale U- 
niunii Sovietice — în Hokkai
do, în Pakistan și Afganistan, 
desigur cu consimțămîntul gu
vernelor respective'.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
dorința să fie indicate anumi
te regiuni de pe teritoriul 
S.U.A. în care vor fi instalata 
stațiuni seismice automate.

Șeful guvernului sovietic 
și-a exprimat convingerea că 
în momentul de față există 
toate posibilitățile de a se a- 
junge la un acord și în proble
ma inspecției. „Am considerat 
și continuăm să considerăm că 
în general nu este nevoie de 
inspecție, și dacă acceptăm 
două-trei inspecții pe an a- 
ceasta se face exclusiv în 
scopul lichidării divergențelor 
care mai există pentru a se 
realiza un acord".

N. S. Hrușciov a subliniat 
că Uniunea Sovietică nu obiec
tează ca inspecțiile să se des
fășoare și în regiuni aseismic* 
cu condiția ca „aceste inspec
ții să se efectueze în limitele 
cotei anuale indicate de noi".

La uzinele termocentrale sovietice, printre care și la cea din Uralul 
de sud, au fost instalate turbine și generatoare cu o capacitate de 
200.000 kW. In fotografie : aspect exterior al termocentralei din Ura

lul de sud.

CONGO: Forțele O.N.U. au ocupat
orașul

J
Kolwezi

încheierea lucrărilor 
celui de-al VI-lea

Congres ;
BERLIN 21. — Trimisul spe

cial Agerpres transmite: La 
21 ianuarie au luat sfîrșit lu
crările celui de-al VI-lea Con
gres al Partidului Socialist 
Unit din Germania.

Dimineața a avut loc o șe
dință închisă la care au fost 
alese organele conducătoare 
ale partidului.

în continuare a avut Ioc o șe
dință deschisă în cursul căreia 
congresul a fost salutat de o 
delegație a organizației de pio
nieri „Thălmann”. Au rostit 
apoi cuvîntări de salut Hi- 
royuki Okamoto, membru al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Japonia, Bachir Hadj Aii, 
secretar al C.C. al Partidului

al P.S.U.G.
Comunist din Algeria, Orlan- 

i do Millas, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Chile, în numele 

; a 16 partide comuniste și mun
citorești din țările Amertcii 
Latine, precum și Santiago 

; Carrillo, secretar general al
i Partidului Comunist din Spa

nia.
Au fost anunțate apoi rezul- 

i țațele alegerilor pentru orga- 
i nele conducătoare ale parti

dului, organizate în baza nou- 
; lui statut.

în încheiere a luat cuvîntul
W. Ulbricht.

Congresul a luat sfîrșit prin 
, intonarea „Internaționalei” de 

către delegați și oaspeți.

Declarația C.C. ai P.C.D.S. in legătură

cu interzicerea P. C. din Tunisia

TOKIO 21 (Agerpres). — 
Noile propuneri ale Uniunii 
Sovietice înseamnă progres, a 
declarat primul ministru al Ja
poniei Hayato Ikeda în cuvîn- 
tarea pe care a rostit-o in ora
șul Matsuyama. Cred, a spus 
el. că speranțele noastre în în
cetarea experiențelor nucleare 
s-au apropiat cu încă un 
de realizare.

Toate ziarele japoneze, 
excepție, subliniază noua
țiativă importantă a guvernu
lui sovietic, care năzuiește con
secvent spre interzicerea orică
ror experiențe nucleare, inter
zicerea folosirii armei nuclea
re și deschiderea unei căi spre 
dezarmarea generală și totală.

pas

fără 
ini-

Ecouri pozitive
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

Schimbul de mesaje dintre N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. și J. Ken
nedy, președintele S.U.A,, în pro
blema interzicerii experiențelor 
cu arma nucleară este principala 
temă a agențiilor de informații, 
ziarelor, posturilor de radio și 
televiziune americane.

„După toate aparențele, State
le Unite, Marea Britanie și Ru
sia — scrie comentatorul agenției 
Associated Press, John Highto
wer sînt mai aproape ca oricind 
in ultimii doi ani de o înțelegere 
cu privire la interzicerea expe
riențelor cu arma nucleară”. El 
subliniază că in cercurile oficiale 
de la Washington mesajele șefu
lui guvernului sovietic au găsit 
ecouri pozitive.

în același spirit se pronunță 
și corespondentul ziarului „New 
York Times”, Max Frankel. După 
părerea sa, propunerile conținute 
în mesajul lui N. S. Hrușciov pot 
scoate din impas tratativele cu 
privire la interzicerea experien
țelor cu arma nucleară.

Reprezentanții presei au cerut 
mai multor congresmeni să-și pre
cizeze atitudinea față de proble
mele ridicate în mesaj. Liderul 
democraților din senatul S.U.A., 
M. Mansfield, a Salutat acceptarea 
de către Uniunea Sovietică a 
ideii efectuării inspecțiilor la 
fața locului și și-a exprimat spe
ranța că „pe această bază trata
tivele pentru interzicerea expe
riențelor vor prezenta o valoare 
precisă”.

Președintele Comisiei senato
riale pentru afacerile externe, 
W. Fulbright, a declarat că după 
părerea sa șeful guvernului so
vietic năzuiește spre slăbirea în
cordării.

Președintele Comisiei mixte a 
Congresului pentru problemele 
energiei atomice, J. Pastore, a

Plecarea din Berlin 
a delegației P.M.R.

BERLIN 21. — De Ia cores
pondentul Agerpres : In noap
tea de luni spre marți a pără
sit Berlinul, indreptindu-se 
spre patrie, delegația Partidu
lui Muncitoresc Romin, care a 
participat la Congresul al 
VI-lea al P.S.U.G. Din dele
gație au făcut parte tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.R., conducătorul dele
gației, Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.R., 
Leonte Răutu, membru suple
ant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., șeful Direcției de 
propagandă și cultură a 
C.C. al P.M.R., Aldea Militaru, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Brașov al P.M.R., pre
cum și Ștefan Cleja, ambasa
dorul R. P. Romine la Berlin.

La Gara de est delegația 
Partidului Muncitoresc Romin 
a fost condusă de tovarășii 
Bruno Leuschner, membru al 
Biroului 
P.S.U.G., 
membru 
C.C. al 
Abusch, 
P.S.U.G.,
Consiliului de Miniștri, de ac
tiviști ai C.C. al P.S.U.G.

De asemenea, au fost de față 
membrii Ambasadei R. P. Ro
mine la Berlin.

Politic al C.C. al 
Herbert Warnke, 

al Biroului Politic ai 
P.S.U.G., Alexander 
membru al C.C. al 

vicepreședinte al
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

Agenția TASS anunță că zia
rul „Pravda" din 20 ianuarie 
publică o declarație a Comite
tului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice în 
legătură țu interzicerea de 
către guvernul Tunisiei a 
Partidului Comunist din Tu
nisia. în declarație se arată că 
această măsură este un act 
antidemocratic, care contravi
ne Constituției tunisiene.

Faptele atestă — se spune în 
continuare în declarație — că 
cercurile guvernante din Tuni
sia au recurs la interzicerea 
partidului comunist nu fără 
presiuni din partea puterilor 
occidentale. Nu întîmplător in
terzicerea partidului comunist 
a coincis cu tratativele franco- 
tunisiene în probleme eco
nomice și cu semnarea acordu
lui cu S.U.A. în legătură cu 
acordarea unor credite pentru 
Tunisia.

Persecutarea comuniștilor 
din Tunisia convine numai co
lonialiștilor și imperialiștilor, 
înseamnă extinderea asupra 
Tunisiei a isteriei anticomu
niste ațîțată de aceștia, lovește 
în unitatea forțelor democra
tice ale poporului tunisian și 
va aduce fără îndoială 
prejudicii intereselor lui 
ționale. Toți democrații sin
ceri, toți luptătorii împotriva 
imperialismului și colonialis
mului nu pot să nu condamne 
acțiunile antidemocratice ale 
guvernului Tunisiei.

C.C. al P.C.U.S. își exprimă 
solidaritatea cu Partidul Co-, 
munist din Tunisia și convin
gerea că comuniștii din Tuni
sia vor lupta și pe viitor cu 
abnegație pentru cauza demo
crației și a progresului, pentru 
interesele vitale ale oamenilor 
muncii și pentru dezvoltarea 
democratică a patriei lor.

mari 
na-

Vizite ale delegațiilor 
participante

la Congresul P.SJ.6.
BERLIN 20. — Trimisul spe

cial Agerpres, St. Deju, trans
mite : La 20 ianuarie, delegați 
și oaspeți la Congresul al 
VI-lea al Partidului Socialist 
Unit din Germania au depus 
coroane de flori la mormintele 
eroilor clasei muncitoare ger
mane din cimitirul Friedrichs
felde și la monumentul din 
parcul Treptow, ridicat în 
cinstea ostașilor sovietici că- 
zuți. în luptele împotriva fas
cismului.

Au fost de față conducători 
ai Partidului Socialist Unit din 
Germania în frunte cu Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. și delegați la 
cel de-al VI-lea Congres al 
P.S.U.G., delegația P.C.U.S. 
în frunte cu N. S. Hrușciov, 
prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., delegația Partidului 
Muncitoresc Romin condusă de 
tov. Chivu Stoica, membru al 
Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.R., precum și re
prezentanții celorlalte partide 
care iau parte la lucrările con
gresului.

La cimitirul Friedrichsfelde, 
în numele reprezentanților 
partidelor ^frățești, a luat 
cuvîntul Waldeck Rochet, se
cretar general adjunct al Parti
dului Comunist Francez, șeful 
delegației P.C. Francez.

LEOPOLDVILLE 21 (Ager
pres). — Agențiile occidentale 
de presă anunță că în dimi
neața de 21 ianuarie forțele 
Națiunilor Unite au pătruns 
în orașul Kolwezi, 
punct întărit deținut de sece
sionistul katanghez, Chombe. 
Un purtător de cuvînt al co
mandamentului O.N.U. din 
Leopoldville a declarat că ocu
parea orașului s-a desfășurat 
în mod pașnic, fără să se tra
gă nici un foc de armă. La 
puțin timp după aceea, avioa
ne, avînd la bord trupe ale 
O.N.U., au aterizat pe aero
portul Kolwezi, care a fost la 
rîndul lui ocupat.

După cum relatează agenții
le occidentale de presă, în ca
pitalele țărilor occidentale se 
comentează că o dată cu ocu
parea orașului Kolwezi, „fa
za militară" a operațiunilor 
O.N.U. în Katanga a luat sfîr
șit și acum începe „faza politi
că”. Sub acest termen se as-, 
cund încercările pe care le fac 
în prezent cercurile coloniali
ste cu scopul de a-1 salva pe 
Chombe și pe miniștrii săi și 
de a-i menține în posturi de 
conducere în administrația 
congoleză. După cum transmi
te agenția France Presse „mai

ultimul

mulți miniștri katanghezi se 
află de acum la Elisabethville 
gata să-și reia funcțiile sub 
protecția garantată de guver
nul central de la Leopoldville 
și de Națiunile Unite". încu
rajat de sprijinul puterilor co
loniale Paul Muhona, ministrul 
katanghez al afacerilor socia
le, care a venit din Rhodesia 
de nord, unde fugise în urmă 
cu cîteva zile, a declarat a- 
genției că „este evident că gu
vernul Chombe este guvernul 
legal al acestei provincii".

între timp agențiile de presă 
relevă că bandele de merce
nari aflați în slujba lui Chom
be se grăbesc să părăsească te
ritoriul Katangăi și să-și caute 
alți stăpîni. Duminică la Kol
wezi plecarea mercenarilor a 
fost marcată de o „ceremonie 
oficială" în cursul căreia co
mandantul lor „maiorul Bob” 
a declarat: „Pentru moment 
sîntem încă în serviciul dom
nului Chombe. în continuare, 
totul va depinde de ofertele 
pe care le vom primi". Potri
vit agenției Associated Press, 
cîteva mii de mercenari au 
plecat spre frontiera cu Ango
la, probabil cu intenția de a 
se pune în serviciul Portuga-

Vaiul de frig persistă
PARIS 21 (Agerpres), — în 

multe țări din Europa colntinuă să 
se înregistreze temperaturi scăzute, 
precum și mari căderi de zăpadă.

Jn Olanda, după cum anunță a- 
genția France Presse, mai multe 
zeci de localități, precum și insu
lele din nordul țării sînt complet 
izolate, unele din cauza căderilor 
masive de zăpadă, altele din cau. 
za gheții. Pe coasta belgiană din
spre Marea Nordului s-au format 
ghețari care amenință să izoleze 
portul Ostende.

După cum anunță agenția Reu
ter, în Anglia, datorită zăpezii, 
care a căzut in cantități uriașe, nu
meroase linii de cale-ferată au 
fost blocate. Fluviul Tamisa este 
acoperit cu ghețuri pe o lungime 
de mai mulți kilometri.

Duminică dimineața, comunică a-

ru-genfia France Presse, pe căile 
fiere din Franța s-a format un strai 
de gheață care a perturbat întrea
ga circulație și a dat naștere la 
numeroase accidente grave. Circu
lația pe drumurile care duc în a- 
fara capitalei franceze a fost pa
ralizată.

Căderi mari de zăpadă și ge
ruri se semnalează și în Italia. Mal 
multe trecători din Mulnfii Apenini 
sînt blocate de zăpadă. La Vene, 
fia navigația este paralizată din 
cauza ghețurilor formate pe canale. 
La Florența ninge, iar în restul țării 
unde cad ploi torențiale au fost 
provocate numeroase alunecări de 
teren.

După eșecul tratativelor

LONDRA: „Un important
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indiariă continuă totuși să 
știri despre arestări de co
in unele
timp în

state ale țării. In 
localitatea Kam- 
Pradesh) a fost 
„Legii cu privire
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petrolierul sovietic „Alaghir" 
pornit în larg pentru a salva 
marinarii americani. Petrolierul

Propunerile U.R.S.S., scrie 
influentul ziar Asahi, luminea
ză perspectivele încetării ex
periențelor nucleare. Deși mai 
urmează să aibă loc tratative 
cu privire la problemele teh
nice, se poate spune că în pro
blema încetării experiențelor 
nucleare s-a făcut un mare pas 
înainte.

Cercurile Ministerului Afa
cerilor Externe, arată ziarul 
„Yomiuri", salută noua acțiu
ne a părții sovietice, care des
chide perspective luminoase 
pentru tratativele cu privire la 
încetarea experiențelor cu ar
ma nucleari.

•ubliniat că „dacă ac va reuși «ă 
se elaboreze principiul inspecției 
la fața locului, aceasta va fi un 
simptom promițător”.

Din știrile agențiilor rezultă 
totodată că o serie de congres
meni, situîndu-se pe o poziție 
nerealistă, insistă pentru uu nu
măr mai mare de inspecții la fața 
locului, ceea ee, în mod cu totul 
evident, nu este reclamat de nici 
o necesitate.

LONDRA 21 (Agerpres). 
TASS transmite : La 21 ianua
rie, un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Exter
ne al Angliei a salutat schim
bul de mesaje dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy în 
problema încetării experiențe
lor cu arma nucleară ca un 
„important pas înainte". El și-a 
exprimat speranța că viitoare
le tratative vor permite să se 
realizeze un progres în rezol
varea problemelor care mai 
există și va face posibilă sem
narea unui acord cu privire la 
interzicerea experiențelor nu
cleare. Presa din 21 ianuarie, 
comentînd schimbul de mesaje 
dintre N. S. Hrușciov și J. 
Kennedy, menționează posibi
litatea unei cotituri importan
ta în soluționarea problemei 
interzicerii experiențelor 
arma nucleară.

In portul francez Marsilia, din 
cauza ninsorilor abundente, nu
meroase ambarcațiuni au fost blo

cate. în fotografie : bărci pescă
rești și de agrement acoperite cu 

un strat gros de zăpadă.
PE SCURT \<Z&. seated | PESCURT

sam).a fost arestat comunistul Go- 
pendralal Roy.

însemnări
Mărturisiri

„New York Times" s-a gîndit la început de an nou să de- 
dice cîteva coloane școlii americane. Subiectul nu este nou, 
însă insistenta revenire asupra lui nu.i lipsită de oarecare 
semnificație. Firește, nu puteau absenta tentativele menite 
să înfrumusețeze realitatea. Dar dincolo de floricelele de stil 
și de jonglerii cu cifre, ziarul a fost nevoit să deseneze un 
tablou ce nu poate fi deloc liniștitor pentru cei preocupați de 
soarta școlii americane.

„New York Times” mărturisește reținut, cu o notă de dis
creție, că posibilitățile de care dispune rețeaua americană de

PRAGA. — Recent, la Pra- 
Iga și-a început activitatea 

Dispeceratul central al siste
mului energetic interconectat 
din șapte țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Romînia, Ungaria și
U.R.S.S. Prin activitatea ace
stui dispecerat, colaborarea 
dintre țările socialiste devine 
mai strinsă în domeniul ener
geticii.

PARIS. — Marinarii sovietici au 
salvat viața a 12 marinari ameri
cani de pe bordul unei nave mili
tare de desant, care au luptat timp 
de 48 de ore împotriva unei iurtuni 
la 40 de mile vest de litoralul iran- 
cez. Recepționînd semnalele S.O.S., ' . ... ...... a 

pe 
a 

remorcat nava americană aducln- 
d-o la litoral.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță TASS, în curînd va a- 
pare volumul de amintiri 
despre Lenin, scris de un grup 
de. veterani ai revoluției, inti
tulat „Despre Vladimir Ilici 
Lenin. Amintiri. Anii 1900— 
1922". Cartea cuprinde apro
ximativ 100 de amintiri inedi
te, precum și materiale publi
cate imediat după Revoluția 
din Octombrie și care n-au 
mai fost reeditate. Autorii a- 
mintirilor, care l-au intîlnit pe
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Lenin și care au participat la 
lucrările congreselor partidu
lui și la conferințele partidu
lui conduse de Lenin, redau 
numeroase episoade din viața 
marelui conducător al proleta
riatului, necunoscute pină a- 
cum.

DELHI. — Sub presiunea nu
meroaselor proteste din partea or
ganizațiilor comuniste din statele 
Indiei, autoritățile au fost nevoite 
să revizuiască dosarele celor ares
tați în baza „Legii cu privire la 
apărarea Indiei". Potrivit informa
țiilor din 19 ianuarie, in • statul 
Orissa au fost puși în libertate 7 
din cei 26 comuniști arestați. După 
cum arată ziarul „Hindustan Ti
mes", conducătorii Partidului Co
munist din India — Nambudiripad, 
A. K. Gopalan și Bhupesh Gupta, 
s-au intîlnit la 18 ianuarie cu mi
nistrul principal al statului Kerala 
și au cerut punerea în libertate a 
comuniștilor arestați. Ministrul 
principal a declarat că în prezent 
>e revizuiesc cazurile a 39 de co- 
nuniști 
Kerala.

Presa 
publice 
muniști 
ultimul
pur (statul Uttar 
arestat In baza 
la apărarea Indiei" Manna Singh, 
activist sindical comunist, iar in 
localitatea Chandkhira (statul As-

PARIS. — La 20 ianuarie, mi
nistrul afacerilor externe al Alge
riei, .Khemisti, .a declarat la postu
rile de radio că guvernul algerian 
a hotărît să-și recheme reprezen
tantul diplomatic din Tunisia. A- 
genția France Presse amintește că 
în ajun guvernul tunisian si-a re
chemat ambasadorul din Algeria. 
Guvernul tunisian a declarat că 
autoritățile algeriene au acordat 
azil unuia din participanții la com
plotul care a avut drept scop asa
sinarea președintelui Burghiba și 
răsturnarea guvernului. .

PEKIN. — La 20 ianuarie a 
fost semnat la Pekin un pro
tocol cu privire la linia de 
frontieră dintre China și Ne
pal. Protocolul a fost semnat 
din partea chineză de Cen I, 
locțiitor al premierului Consi
liului de Stat și ministrul afa
cerilor externe ai R. P. Chine
ze, iar din partea Nepalului 
de Tulsi Giri, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul afacerilor externe al 
Nepalului.

ROMA. —■ Vn grup de senatori 
italieni — comuniști, socialiști si 
independenți -— a adresat președin
telui Tunisiei, Burghiba, o scrisoa
re în care condamnă hotărîrea cu 
privire la interzicerea Partidului 
Comunist din Tunisia și cer anu
larea acestei hotărlri.

DJAKARTA. — La 21 ia
nuarie cosmonautul . sovietic 
Andrian Nikolaev a sosit la 
Djakarta, răspunzind invitației 
președintelui Republicii Indo
nezia, Sukarno.

AUBERVILLIERS. — La 20 
ianuarie, a luat sfîrșit conferin
ța națională a tineretului mun
citor din Franța, convocată din 
inițiativa Uniunii Tineretului 
Comunist și a Organizației ti
nerelor fete din Franța. La șe
dința de închidere a luat cuvîn
tul Roland Leroy, secretar al 
C.C. al P.C. Francez.

Delegații la conferință an a- 
Joptat un mesaj adresat tineri
lor și tinerelor din țară.

ISTANBUL. — La 20 ianua
rie, 2 000 de studenți de la U- 
niversitatea din Istanbul au 
organizat o demonstrație în 
fața cancelariei guvernatoru
lui, protestînd împotriva con
dițiilor grele de locuit din că
minele studențești. După cum 
anunță corespondentul din 
Istanbul al agenției Associated 
Press, studenții își exprimă 
nemulțumirea față de sistemul 
serviciilor comunale în cămi
ne. In căminele studențești nu 
există apă pentru spălat, iar 
lumina este atit de slabă incit 
nu poți citi.
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LONDRA 21 (Agerpres). 
Ziarele britanice de luni conti
nuă să comenteze cu mare 
nemulțumire impasul la care 
s-a ajuns în -negocierile privind 
aderarea Angliei la Piața Co
mună] recurgînd chiar la ame
nințări la adresa guvernului 
francez, care, după părerea 
cercurilor politice engleze a 
„torpilat’’ unitatea vest-euro- 
peană.

Eșecul tratativelor de la Bru
xelles este interpretat de alte 
ziare, printre care cotidianul 
„Guardian”, drept o mare în- 
frîngere pentru partidul gu
vernamental conservator. „Po
litica guvernului a intrat într-o 
adevărată derută, scrie ziarul: 
după acordul de la 
venit impasul de la 
creșterea șomajului, 
problemelor Africii
pentru a nu cita decît princi
palele puncte nevralgice’’.

— Iarăși ni s-au refuzaf alocațiile pentru consfrucfii școlare. Din 
această cauză vom fi nevoifi să facem a treia supraetajare a băn

cilor...
Din „Christian Science Monitor",Boston (S.U.A).

învățămînt nu pot fi considerate drept „satisfăcătoare’’. O 
cifră, scăpată probabil din condei, ni se pare concludentă . 
lipsesc 127 000 săli de clasă. Nu este vorba însă numai de 
ziduri între care copiii trebuie să învețe. Deosebit de impor
tant este și faptul că numărul profesorilor este mult sub ce
rințele minime iar lucrurile nu se opresc aci. Deseori la cate
dră își fac apariția persoane care nu au nimic comun cu în
vățământul. „O sută de mii de profesori care predau în școli 
nu sînt corespunzători” scrie „New York Times” și înclinăm 
să credem că cifra este micșorată. Spre a avea o imagine a 
calificării pedagogice a acestor persoane este suficient să a- 
mintim că aproape jumătate din ele abia au... patru clase de 
liceu. Desigur, pentru materii cu reală răspîndire in școala 
americană cum ar fi „arta de a reuși în viață”, „tehnica" con
ducerii unui automobil și altele de aceeași factură, asemenea 
studii „pedagogice” sînt poate suficiente. Algebra însă nu se 
poate preda pe terenul de baseball iar fizica atomică nu-i tot 
una cu cursul despre „secretele vieții conjugale”...

„New York Times" nu merge totuși atît de departe cu măr
turisirile l

t


