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tatormcita de cî
țiva ani încoace în 
viața culturală a 
oamenilor muncii 
de pe ogoare, 
„Luna cărții la 
sate” este aștepta

tă cu nerăbdare firească. în 
anii noștri, cartea a ajuns la 
locul ei, adică în casa omului 
cel mai însetat de cultură — 
omul muncii.

„Luna cărții la sate” se des
fășoară anul acesta — de la 1 
februarie la 1 martie — sub lo
zinca „Fiecare casă de colecti
vist cu bibliotecă proprie”. Cît 
de departe a rămas vremea în
tunericului inculturii în care 
burghezo-moșierimea încerca 
să țină țărănimea pentru a o 
putea exploata mai ușor ! Azi 
satul nostru socialist a făcut 
uriași pași spre cultură, cartea 
nu mai este un oaspete rar, ci 
un prieten foarte apropiat, pe 
care colectivistul nu se mulțu
mește să-1 găsească doar în bi
blioteca satului, ci și-l vrea 
in casă, în biblioteca proprie, 
la indemină, să se sfătuiască 
cu el ori de cite ori are nevoie. 
Victoria socialismului în agri
cultură, creșterea bunăstării 
materiale a colectiviștilor au 
determinat un avînt deosebit 
de puternic in răspindirea cul
turii la sate. In cuvintele lo
zincii amintite este înscris un 
întreg drum al culturii pe care 
l-a străbătut satul. Să dăm 
glas cifrelor, să citim în ele 
drumul cărții. Iată, in 1938, la 
orașe și sate existau doar 2 000 
de biblioteci cu 565.328 volu
me ; azi avem numai la sate 
de 5 ori mai multe biblioteci 
ca în 1938 ; în 1962 numai pen
tru sate s-au tipărit 2.800 de

cărți Intr-un tiraj de 
13 500 000 volume. A- 
ceste cifre sintetizea
ză grija cu care 
partidul și guvernul 
nostru se preocupă ca 
fiecare țăran munci
tor să-și însușească 
comorile culturii. 
Despre ritmul mereu 
accelerat în care se 
difuzează cartea la 

vorbesc și aceste cifre : 
in 1962 numărul cărților pă
trunse în satele patriei s-a 
dublat față de anul 1960. Se 
dezvoltă continuu rețeaua de 
difuzare a cărții la sate : căr
țile sînt difuzate prin 714 li
brării specializate și 34 li
brării cu autoservire, prin 
5.637 raioane de librării in ma
gazine mixte și universale ; 28 
de autolibrării duc mii de vo
lume în cele mai îndepărtate 
sate. O amploare mereu cres- 
cîndă cunoaște răspindirea 
cărții prin sistemul „cartea 
prin poștă".

Activitățile ce se vor orga
niza cu prilejul actualei ediții 
a „Lunii cărții la sate” au ca 
obiectiv o mai bună și mai 
largă popularizare a cărții la 
sate, continua dezvoltare a 
dragostei pentru lectură, a- 
tragerea de noi cititori, îmbo
gățirea bibliotecilor sătești, 
formarea de cît mai multe bi
blioteci proprii.

O contribuție substanțială in 
această acțiune sînt chemate 
să o aducă organizațiile UTM 
de Ia sate. Cartea are o însem
nătate deosebită în procesul 
de ridicare a nivelului politic 
și cultural al tineretului. Ea il 
ajută să cunoască mai bine po
litica partidului nostru, il în
armează cu bogate cunoștințe 
necesare muncii Iui de zi cu zi 
Pe ogoare, ii formează și dez
voltă conștiința înaintată, soci
alistă, ajutîndu-1 să devină 
luptător înflăcărat, priceput și 
bine pregătit în opera de dez
voltare a agriculturii socialis
te. O latură importantă a acti
vității educative desfășurată 
de flecare organizație UTM de

Ia sate o constituie și munca 
de răspindire a cărții, de lămu
rire temeinică a mesajului ei, 
organizarea unor acțiuni care 
să-1 formeze pe tînăr nu nu
mai ca cititor pasionat, ci și ca 
un militant activ pentru răs
pindirea cărții.

Organizațiile noastre UTM 
au la indemină o formă speci
fică, eficientă de stimulare a 
dragostei de carte : Concursul 
„Iubiți cartea”. Numărul pur
tătorilor insignei „Prieten al 

se ridică la aproape 
Cifra vorbește ea

cărții” 
800 000.
însăși despre dragostea cu 
care tineretul nostru de la 
orașe și sate privește cartea, 
cultura. Dar acum, cu prilejul 
„Lunii cărții la sate", numă
rul prietenilor cărții poate și 
trebuie să fie tot mai mare. 
Comitetele raionale UTM, or
ganizațiile UTM de Ia sate tre
buie să acorde o atenție deo
sebită activizării tuturor 
misiilor concursului, să 
ajute să organizeze acțiuni e- 
ducative în sprijinul partici- 
panților la concurs, astfel ca 
fiecare tînăr să înțeleagă bine 
conținutul bogat de idei, me
sajul cărții citite. In această 
lună, organizațiile UTM de Ia

sate trebuie să-și propună an
trenarea a cit mai mulți tineri 
ca participanți la Concursul 
„Iubiți cartea”.

Dacă pentru întreaga țără
nime colectivistă „Luna cărții 
la sate” se desfășoară sub lo
zinca „Fiecare casă de colecti
vist, cu bibliotecă proprie”, 
pentru organizațiile U.T.M. ea 
trebuie să se desfășoare sub 
lozinca „Fiecare utemist cu 
bibliotecă proprie”.

Ca și în alți ani, în „Luna 
cărții la sate" se vor organi
za șezători, întîlniri cu scrii
torii, serbări ale cărții, concur- 
suri-ghicitoare, seri literare, 
concursuri „Cine știe, răspun
de", concursuri pentru „Cel 
mai bun difuzor de carte la 
sate" ; vor fi destinate zile a- 
nume cărții politice, literare, 
tehnice, zile ale cărții de popu
larizare a științei și combate
rea misticismului, zile ale căr
ților pentru școlari și tineret. 
Mobilizarea maselor largi de 
tineri, antrenarea lor la dez
bateri vii, creatoare în cadrul 
acestor manifestări trebuie să
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Extinderea metodelor

Extinderea metodelor mo
derne de foraj și în special a 
forajului cu turbina îi ajută pe 
sondori să sape intr-un timp 
mai scurt și cu cheltuieli mai 
reduse sondele. Aplicînd 
ceasta metodă înaintată de 
cru la circa 50 la sută 
volumul de foraj realizat 
anul trecut, sondorii au reușit 
ca, paralel cu creșterea vite
zelor de lucru să reducă pre
țul de cost pe metru săpat cu 
45,9 lei la forajul de explorare 
și cu 15,7 lei la cel de exploa
tare. Valoarea totală a econo
miilor obținute pe această 
cale se ridică la peste 14 mi
lioane de lei. Cele mai bune 
rezultate în domeniul reduce
rii costului forajului au fost 
obținute de sondorii Trustului 
de explorări geologice și 
cei de la Trustul de 
teșii.

Pentru reducerea 
nuare a prețului de 
dorii vor extinde anul acesta 
forajul cu turbina la circa 60 
la sută din volumul total al 
lucrărilor de foraj aplicînd și 
alte metode avansate de săpa
re a sondelor.

(Agerpres)
-----•-----

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Pentru tinerii Vasile Micu, Ion 
Bălașa, Ion Jolg și Traian Bîr- 
san, elevi la Școala profesio
nală de pe lingă Uzina „Inde- 
penden}a''-Sibiu, meseria de 
sudor are încă multe taine. 
Despre una dintre ele — tine
rea corectă a electrodului — 
le vorbește maistrul Ion Sti- 
neriu la lecfia practică din a- 

telier.
Foto : ION CUCU
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artistice de amatori
Peste 200 de formații de a- 

matori din regiunea Galați, 
cuprinzind mii de membri, 
și-au anunțat participarea la 
cel de-al VII-lea concurs pe 
tară al formațiilor artistice de 
amatori. Repertoriile s-au îm
bogățit cu texte și cîntece noi 
închinate alegerilor de la 3 
martie. Numeroase brigăzi ar
tistice de agitație, orchestre și 
formații de dansuri din ora
șele Galați și Brăila însoțesc 
brigăzile științifice și confe
rențiarii care merg la sate, 
prezenlînd programe de cîn
tece și dansuri în cinstea frun
tașilor recoltelor bogate.

(Ager preș)
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— Activitatea cercurilor pe materii (La Școala medie nr. 
„Nicolae Bălceseu” din București).
„Să ne cunoaștem regiunea" (O reușită adunare pionie- 9 
rească). B
Scrisori de la elevi.
Despre colegi și colegialitate.
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tabilind ca principal obiectiv al întrecerii socia
liste îmbunătățirea calității produselor, sub toate 
aspectele, colectivul Uzinelor „Timpuri Noi" din 
Capitală acordă o deosebită atenție gospodăririi 
metalului, principal element al prețului de cost. 
Este o acțiune complexă ce se desfășoară în 
toate verigile producției — de la proiectare și

pînă Ia produsul finit. Aceasta se reflectă în faptul că an de 
an pe poarta uzinei ies tot mai multe produse de calitate su
perioară, la un preț de cost tot mai scăzut.

Sarcinile de plan pe 1963 sînt mai mari. La întrebarea 
ziarului „ce rezerve există anul acesta Pe linia economisirii 
metalului", au răspuns :

Ing. EUGEN MĂNDESCU —
constructorul șef al uzinei:

— Atunci cînd se spune că 
buna gospodărire a metalului 
începe la planșeta proiectantu
lui, acesta este un mare ade
văr. Serviciul constructorului 
șef, prin natura muncii sale, 
de concepție, are un rol impor
tant și posibilități mari 
pentru reducerea consumu
lui specific de metal. Da
torită măsurilor luate în 1962, 
se obține anual o economie de 
peste 160 tone de metal. Aș 
aminti în acest sens reproiec- 
tarea, în colaborare cu Uzina 
„Electroprecizia“-Săcele a pom
pei de circulație, a cuplajului 
la motocompresoarele 5 MC. 4, 
înlocuirea bronzurilor de cali
tate superioară cu bronzuri 
ieftine sau cu fontă.

Ce vom face în acest an? 
Folosind experiența anului 
1962, prin reproiectarea unor 
produse vechi precum și prin 
proiectarea celor noi, se vor 
obține importante economii, 
înlocuind unele din motocom
presoarele mai vechi se va e- 
conomisi pe bucată între 800 
și 1 200 kg de metal, iar greu
tatea pe mc de aer livrat va 
scădea cu 40—50 la sută

Un accent deosebit îl punem 
anul acesta pe înlocuirea unor 
piese din metal cu cele din 
masele plastice. în uzina noas-

tră există un colectiv de teh
nicieni și ingineri care se ocu
pă special de acest lucru. Cer- 
cetînd produsele principale 
fabricate în uzină, pînă acum 
s-au stabilit mai mult de 30

Cum

de

Ing. VALENTIN COSOROA-
BĂ — tehnologul șef al uzinei:

— Grupa tehnico-economică 
din cadrul serviciului tehnolog 
șef coordonează și urmărește 
în mod direct reducerea con
sumului specific de metal pe 
uzină. Este un lucru bine cu
noscut că stabilirea celor mai 
potrivite procedee tehnologice 
duce la obținerea de însemna-

Datorită întregului
blu de măsuri, uzina va eco
nomisi în acest an 49 tone de 
metal.

ansam-

STAN RUȘEANU — maistru
la atelierul de mecanică fină :

— Noi, maiștrii, avem o mare 
răspundere pentru buna orga
nizare a locului de muncă și 
trebuie să spun că între aceas-

gospodăriți
metalul ?

repere ce urmează să fie 
confecționate din mase plas
tice.

Principala problemă care se 
ridică în fața noastră este ca 
toate măsurile pe care le luăm 
pentru a economisi metalul, 
să nu se facă în dauna îmbu
nătățirii continue a calității 
produselor.

în colectivul nostru sînt 
mulți tineri animați de dorin
ța de a folosi toate posibilită
țile pentru ca produsele noas
tre să se realizeze la un înalt 
nivel tehnic, cu un consum de 
metal cît mai mic.

te economii. Serviciul tehnolo
gului șef a prevăzut în acest 
sens o seamă de măsuri prin
tre care:

— mai buna organizare a 
debitării de laminate (planuri 
de debitare pe fiecare dimen
siune) ;

— alcătuirea planurilor 
croire complexă a tablei;

— executarea organelor
asamblare standardizate la în
treprinderi specializate;

— înlocuiri de laminate prin 
oțeluri trase.

ta și economisirea metalului 
există o strînsă legătură. în
drumarea concretă și compe
tentă pe care o face maistrul 
fiecărui muncitor (la noi sînt 
foarte mulți tineri) pentru res
pectarea planului de operații, 
pentru buna organizare a 
muncii, duce la obținerea pro
duselor de calitate, la reduce
rea remanierilor și evitarea 
rebutului. în atelierul nostru, 
coeficientul admis de rebut 
este de 0,5 la sută. S-a realizat 
0,01 la sută.

Cum procedez eu ? Cînd 
muncitorul primește să execu-

te un reper nou, stabilim îm
preună regimul de lucru. Con
fecționarea primei piese se 
face sub îndrumarea mea. 
După avizul controlorului teh
nic de calitate, muncitorul își 
continuă lucrul. Din practica 
de fiecare zi m-am convins că 
acest procedeu contribuie îna
inte de toate la evitarea rebu
turilor, deci a pierderilor de 
metal. Avem în atelier tineri 
buni, fruntași în lupta pentru 
economii. Lucian Sebciu, .Vasi
le Costanda, Alexandru Co- 
man, Nicolae Roșianu sînt nu
mai cîțiva din aceștia. Trebuie 
să spun însă că mai sînt și ti
neri ca Gheorghe Miriuță, Ni
colae Stoenescu, Constantin Ne- 
gulescu care mai dau rebuturi. 
Mi-am propus să mă ocup mai 
îndeaproape de ei, să le acord 
o mai mare asistență tehnică,

Mă gîndesc pentru viitor să 
organizez lucrul în atelier pe 
flux tehnologic. Există astfel • 
posibilitatea specializării mun
citorilor în scopul obținerii 
unor produse de calitate din ce

(Continuare in pag. a III-al)

Muncitor

Joi 31 ianuarie 1963

Invitație
la club

ă invităm să pe
trecem împreună 
o după-amiază o- 
bișnuită în sălile 
clubului uzinei 
noastre. Aci vom 
întîlni negreșit pe

muncitorii-elevi care, înainte 
de orele de curs, petrec cîteva 
clipe în tovărășia operelor lui 
Emineșcu, Caragiale, Coșbuc 
sau Vtahuță, pe îndrăgostiții 
„culorilor frumoase”, cărora 
penelul și șevaletul le sînt 
prieteni nedespărțiți. în sala 
de spectacole, iubitorii filmu
lui vizionează „Permisie pe 
țărm”, în sala de teatru „ac
torii” repetă „Icoana făcătoare 
de minuni”, la cercul de aero- 
modele, la cercurile de învăța, 
re a limbilor rusă, franceză, 
engleză, de aseme
nea, o să întîlnim 
mulți tineri.

Activitățile cultu
ral-educative ce se 
desfășoară în ca
drul clubului fac ca 
zilnic zeci și zeci de 
tineri să petreacă 
aici clipe plăcute, 
instructive. Comite
tul sindicatului, in 
colaborare cu corni, 
teiul U.T.M. îndru
mă tinerii către ac
tivitățile ce se des
fășoară aici, con
form dorințelor și 
aptitudinilor fiecă
ruia.

într-altă sală a clubului, bri
gada artistică de agitație pre
gătește acum un spectacol in
titulat „Roboțelul”. Eroul, 
„Roboțelul", un dreptunghi de 
carton cu lămpi luminoase, cu 
vocea de bariton, spune ce e 
bun Și ce e rău în 
nei.

Iată-l ajuns, de 
montaj.

— Ce nu-ți e pe 
boțelule ?”

Unora, e drept, nu prea le 
e pe plac cele spuse de el. Dar 
tot ce spune „Roboțelul” e a- 
devărat și lipsurile criticate 
trebuie urgent înlăturate.

Brigada artistică de agitație 
pe uzină se bucură de multă 
popularitate atît în uzină cît și 
în afară. Anul trecut în cadrul 
celui de-al VI-lea concurs al 
formațiilor artistice de amatori 
a ocupat la faza pe raion lo
cul I.

In sala cercului de pictură 
e liniște. Cîțiva tineri, aplecați 
asupra șevaletului, mînuiesc cu 
grijă penelul. Instructorul, pic
torul Ion Doboșescu, le dă la 
fiecare explicațiile necesare. 
Expoziția, organizată nu de 
mult de cercul de pictură din 
uzină, s-a bucurat de mare 
succes în rîndul muncitorilor. 
Lucrările bobinatorului Ale
xandru Ispas, intitulate „Le
nin” și „Peisaj de toamnă" au 
fost mult apreciate. Fruntașul 
în producție Nicolae Telegescu 
și-a văzut aici portretul execu
tat de către controlorul tehnic 
Nicolae Dascălu. Alături de a. 
ceste tablouri au fost expuse 
și alte lucrări care redau as
pecte din viața șl activitatea 
diferitelor secții ale uzinei.

Ne scrie postul 
de corespcn- 
dențî voluntari 

ai „Scînteii 
tineretului** 

de la Uzinele 
de mașini 
și aparate 

electrice 
din Capitală

viața uzi-

pildă, la

Dintr-o altă cameră răzbate 
pînă la noi o frumoasă melo
die. Aici orchestra de muzi
că ușoară pregătește un nou 
program pe care îl va da în 
cinstea alegerilor de deputați 
în sfaturile populare. Tinerii 
Cronachis Florea, Pecete Paul, 
Coca Ioniță, sînt numai cîțiva 
dintre iubitorii muzicii ușoare.

In sala alăturată, echipa de 
dansuri învață primii pași ai 
unui dans din Năsăud. Instruc
torul Stoica Gheorghe, și el 
muncitor, explică fiecărui tî
năr cum trebuie executate 
diferite figuri ale jocului. In
tr-adevăr, primii pași sînt grei, 
dar nu peste mult timp, Vasile 
Dobre, Munteanu Ion, Teodo
ra Simon, Dumitru Ioana și • 
ceilalți, vor dansa poate, la fel 

de bine ca și 
structorul lor.

Sînt prezenți 
club și iubitorii 
feritelor discipline 
sportive. Anul aces
ta, la întrecerile 
Spartachiadei de 
iarnă a tineretului 
a participat un nu
măr mult mai mare 
de tineri față de 
anul trecut. Aproa
pe o pătrime din cei 
peste 830 de tineri 
care au luat parte 
la întrecerile spar. 
tachiadei și-au fă
cut „debutul” aici 

în sălile de sport ale clubului.
Tinerii bobinatori Neagu 

Paul, Radu Alexandru, Neagu 
Ciobanu, strungarul Iancu 
Duțu, mentorii Ion Stăncuț, 
Dumitru Rizea, Nicolae Onule- 
scu și alții care abia au făcut 
cunoștință cu paleta de tenis, 
sânt azi nelipsiți de la masa de 
joc.

In uzina noastră și cartea 
își are mulți prieteni, 
peste 12 000 de volume 
tente în bibliotecă atrag 
zilnic zeci de tineri. La biblio, 
tecă îi poți întîlni deseori pe 
tinerii Teodorescu Nicolae, 
dispecer, Busuioc Ion, montor, 
Năstase Tereza, pregătitoare de 
materiale, și mulți alții, care-și 
petrec cîteva ore pe zi, în to
vărășia eroilor diferitelor cărți. 
Conferințele tehnice, recen
ziile, concursurile „Cine știe, 
cîștigă” sînt, de asemenea, 
mult apreciate de tinerii mun
citori.

Se poate spune că la clubul 
uzinei noastre întîlnești aproa
pe în fiecare zi aceeași forfotă, 
aceeași intensă activitate. Ti
nerii vin cu drag aici, ca în 
propria lor casă.

in-

Ia 
di-

Cele 
exis- 

aici

PETRE MIHAI
montor

DOGARU MIHAI
inginer.

Pregătiri pentru vacanța

de

de

troienește drumurile și cîmpul. Chiar pe coa-
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Foto : I. CUCU

în campania agricolă Oe primăvară, să folosim timpul ăsta 
și să începem lucrul la terasele pentru vie. Pînă la 15 
februarie putem să amenajăm toate cele 28 de hectare 
prevăzute în plan. Putem ? De ce nu ! Sub plapuma de ză
padă, pămîntul aburește — caW, numai bun de săpat I

De la propunere s-a trecut direct la practică și iată-l

(așa cum vedeți și în fotografia noastră), cu cazmale și 
cu tîrnăcoape pe umăr pornind la treabă.

Printre cei mai inimoși s-au dovedit și utemiștii Aurel 
Popa și Nicolae Cluceru din echipa lui Gheorghe Popa, 
care, odată ajunși la punctul de lucru stabilit, au și în
fipt cazmalele în pămint.

Zăpada
ma dealului, unde a mai fost spulberată de vînturi, pi
ciorul se afundă uneori pînă la genunchi în stratul pufos 
de fulgi albi.

— Totuși, gerul s-a mai potolit, vîntul a stat și vremea-i 
tocmai bună de lucru — și-au spus colectivișii din Amă- 
răști, raionul Drăgășani. Ca să nu se aglomereze muncile

studenților
La Sinaia, Bușteni și Poiana 

Țapului au fost pregătite vilele 
și cabanele unde urmează a fi 
cazați pe timpul vacanței de iar~ 
nă peste 1 500 de studenți din 
centrele universitare București, 
Iași, Cluj și Galați. Cabanele 
Peștera, Vîrfu cu Dor, Muntele 
Roșu, Padina și altele au fost 
dotate cu mobilier nou și cazar- 
mament, au fost revizuite și puse 
la punct instalațiile de încălzire 
și apă caldă a numeroase vile, iar 
cantinele din cadrul stațiunilor 
au fost aprovizionate cu legume, 
zarzavaturi, fructe și preparate 
din carne necesare bunei alimen
tări a oaspeților .Casa de cultură 
din Sinaia și cluburile .din cele
lalte stațiuni de pe Valea Praho
vei au pregătit jocurile distrac
tive și echipamentul necesar 
sporturilor de iarnă. Au fost pre
gătite, de asemenea, pîrtiile de 
schi și săniuțe unde vor fi orga
nizate concursuri sportive stu
dențești.

(Ager preș)

Patinoar dat în folosință
Ia Slatina

. Zilele acestea în orașul Sla
tina a fost dat în folosință în 
incinta stadionului un patinoar 
prevăzut în planul de acțiune 
al comisiei de organizare a 
Spartachiadei de iarnă a tine
retului. în acest fel au fost 
create condițiile necesare 
în cadrul Spartachiadei de 
iarnă să se poată practica și 
patinajul. Patinoarul a fost 
realizat de către tineret prin 
muncă patriotică.

ca

VASILE CONSTANTIN
activist U.T.M.I



m în față scriso- 
rile care ne-au so- 

ruf sit în ultimele zila 
d'n Incepe-

? EgJ rea unui trimestru 
fflihWW» de școală

multe I pentru corespondențe.
Nistor Cupșa, din

"VTTT « o QrvVh’i '

a oferit 
subiecte

clasa a 
"VIII-a a Școlii' medii din Ul- 
| meni (Regiunea Maramureș), 
" ne-a trimis o scurta scrisoare. 
Kîn cîteva rînduri, el a sinteti

zat dezbaterile adunării gene- 
Irale U.T.M. pe școală care a 

analizat situația la învățătură 
Ba clasei a VIII-a pe primul tri

mestru. „Avem rezultate fru
moase în clasă. Dar nu pentru 

| a ne lăuda am organizat adu- 
■ narea generală, ci . pentru a I vedea cum putem munci mai

bine. De aceea, am discutat 
■ mai mult despre elevii cu re

zultate nesatisfăcătoare. I-am 
_ criticat foarte aspru. I-am ară- 
I tat fiecăruia de ce a obținut 
n rezultate mai slabe decît cole- 
| gii săi. Ardeleanu Ioan, Covaci 
b Rodica, Simionescu Victoria și 
■ Chiș Gheorghe știu precis a- 
E cum ce au de făcut pentru ca 
■ în trimestrul acesta să nu mai 
R obțină nici o notă slabă. Noi 
B avem încredere în angajamen- 
| tul celor criticați că se vor 

îndrepta. Și le-am spus aceasta

în adunare”. Așteptăm de la 
Nistor Cupșa și de la colegii 
lui confirmarea că au procedat 
bine, că elevii criticați au ști
ut să prețuiască sprijinul cu 
adevărat colegial al utemiști- 
lor. Am mai avea de adăugat 
un sfat pentru corespondentul 
începător Nistor Cupșa. E 
foarte bine să fii concins, să 
te exprimi scurt, fără cuvinte 
de prisos. Totuși, în viitoarele 
corespondențe nu fii atît de 
sgîrcit cu faptele. De pildă, 
scrisoarea pe care ne-ai tri
mis-o era mult 
mai completă 
dacă arătai a- 
mănunțit cum 
s-a desfășurat 
adunarea, ce 

recomandări 
le-au fost făcu
te elevilor slab pregătiți de că- 

. tre cei fruntași și alte fapte 
interesante. Colegii tăi din alte 
școli ar fi avut mai mult de 
învățat.

Și eleva Lucia Oprea, de la 
Școala tehnică horticolă din 
Fălticeni, scrie pentru prima 
oară ziarului. A îndemnat-o să 
pună mina pe stilou și să se a- 
dreseze redacției bucuria de a 
fi aflat la ședința activului 
U.T.M. pe oraș că școala în 
care învață este fruntașă.

Ancuța Milică, de la Școala 
medie nr. 4 din Craiova ne 
povestește despre experiența 
lor în mobilizarea tuturor ele
vilor la învățătură.

„De multe ori se întîmpla 
așa : îi criticam pe cei slab 
pregătiți și le ceream să învețe. 
Dar nu întotdeauna critica 
noastră a avut efect. Aceasta 
pentru că nu toți elevii știau 
cum să învețe. Noi îi criticam, 
dar nu le ofeream exemple 
pozitive. In ultima parte a tri-

gătiți cum trebuie să învețe 
la materiile la care au la
cune. Așa se face că nume
roși elevi, printre care Răduț 
Mariana, Cernițescu Gabriela, 
Gheorghe Maria și alții, s-au 
ridicat de la nivelul elevilor 
mediocri la nivelul elevilor 
buni”.

Elevul Răcănel Sever de la 
Școala tehnică hortiviticolă 
din Tg. Jiu ne scrie și el des
pre o oră educativă, pregătită 
cu ajutorul biroului U.T.M. de 

clasă, despre 
studiul indivi
dual și întraju
torare. „Se sim
țea nevoia unei 
asemenea dis
cuții deoarece 
mai erau elevi

care nu studiau individual ci 
se bazau doar pe explicațiile 
profesorilor sau pa discuțiile 
cu colegii în cadrul grupelor 
de învățătură. In urma dis
cuțiilor din ora educativă s-a 
hotărît ca biroul U.T.M. pe 
clasă (noi toți locuim la că
minul școlii) să controleze 
studiul individual în timpul 
orelor de meditații, iar în ul
tima oră de meditație elevii 
să se constituie în grupe 
mici și să discute în colectiv

organizația U.T.M. 
de a 
unde 
buni 
slab

mestrului, 
de clasă a luat inițiativa 
organiza scurte adunări 
erau invitați cei mai 
elevi, precum și elevii
pregătiți, care întimpinau difi
cultăți la învățătură.

Elevul Boicescu Vlad, frun
taș la învățătură spre exemplu, 
a explicat colegilor lui cum iși 
organizează el timpul pentru 
învățătură- Alți elevi au ară
tat concret elevilor slab pre-

problemele pe care nu le-au _ 
înțeles”. |

Știrile care ne-au sosit din 
școli sînt multe. Elevul Geor-1 
ge Bunțan, spre exemplu, ne ■ 
trimite cinci portrete ale unor | 
elevi fruntași din Școala me- I 
die nr. 1 din Baia Mare. Foto- ■ 
grafiile nu le putem pubiica | 
deoarece nu îndeplinesc condi- _ 
țiile tehnice necesare. îi amin. 1 
tim însă pe elevii fruntași care " 
merită cuvinte de laudă pen- | 
tru conștiinciozitatea cu care ■ 
au învățat, obținind numai h 
note bune și foarte bune. Ace-1 
știa sînt: Elisabeta Libiței, n 
loan Zlampareț, Cioltea Vaier, | 
Andreicuți Elisabeta, Buteanu 
Ana.

Mirea Marin din Mangalia 
ne scrie despre o frumoasă ac- | 
țiune care 
tru acest 
Xl-a. Este 
vorbită în
rele profesiuni. Vor fi invitați g 
oameni din diferite speciali-" 
tați, care le vor vorbi elevilor I 
despre frumusețea unor profe
siuni.

Nicolae Băncilă ne împărtă- _ 
șește bucuria de a fi obținut B 
în acest trimestru numai note a 
de 8, 9 și 10 și hotărîrea lui ca R 
în trimestrul viitor notele de I 
9 și 10 să fie mai numeroase. " 

Deocamdată ne oprim aici. | 
Vom reveni în paginile viitoa- 
re ale ziarului cu noi vești pe | 
care le primim zilnic din școli, _ 
de la corespondenții noștri vo-1 
lurjtari, |

I. CRISTIAN
i MM ■■ MM *“'! «O «Jl

se pregătește pen- _ 
trimestru la clasa | 
vorba de o revistă g 
legătură cu viitoa- ■

A

Cei doi elevi pe eere-i vedeți Învață le Școala medie nr. 3 din 

BrMiJa. Amtndoi au rezultat» bune la învățătură. Aceasta se date, 

rește și faptului că la lecții ei sînt foarte atenți, așa după cum ilu
strează și fotografia.

Foto : N. STELORIAN
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Activitatea cercurilor 
pe materii

■
 ecesitatea Însușirii 

de către tineri,

. încă de pe băncile 
școlii, a unor cu
noștințe temeinice 
despre 
modernă, a cunoș

tințelor din diferite domenii 
ale științei nu cred că mai tre
buie demonstrată. La împlini
rea acestui deziderat contri
buie, pe lîngă procesul de 
învățăminte propriu-zis, acti
vitatea ce se desfășoară în 
cercurile pe materii ale 
lor.

în Școala medie nr. 1 „N. 
Bălcescu“ din București 
ționează încă din 
cerc tehnic în care au activat 
și activează cei mai silitori și 
pasionați elevi. Profilul ace
stui cerc a fost determinat de 
preferințele elevilor. Astfel, 
între 1956—1958 cercul tehnic 
din școala noastră a fost „cerc 
de electrotehnică". După ab
solvirea școlii, elevii care au 
muncit în cadrul acestui cerc 
au devenit toți studenți ai In
stitutului politehnic. Intre 
1958—1962, cercul tehnic, din 
inițiativa unui grup de elevi 
entuziaști, s-a reprofilat, deve
nind „cerc de rachetiști”. 
Membrii acestui cerc au depus 
un interes și o muncă demnă 
de toată admirația. în afara 
muncii în atelier, au dus o sus
ținută activitate de documen
tare științifică în domenii va
riate cerute de munca de con
strucție a microrachetelor. 
Membrii cercului au avut rea
lizări de seamă care i-au făcut 
cunoscuți în întreaga țară și, 
după modelul acestui cerc, au 
luat ființă alte cercuri în pro-

tehnica

elevi-

func-
1954 un

vincie. cu care elevii noștri 
țin permanent legătura. Mai 
mult, membrii cercului au 
purtat și poartă corespondență 
cu cercuri similare din Uniu
nea Sovietică, R. S. Ceho
slovacă, Franța și alte țări. 
Absolvenții acestui cerc sînt 
astăzi studenți ce fac cinste 
școlii din care au plecat.

în prezent cercul tehnic din 
școala noastră și-a lărgit acti
vitatea, fiind organizat pe două 
secții: secția electronică și 
secția foto. Ambele secții sînt 
conduse de cîte un tovarăș 
profesor de specialitate. Șe
dințele cercului se țin săptă-

ție un laborator utilat cu apa
ratele și instalațiile necesare. 
Cercul are ca scop să deprindă 
elevii cu minuirea aparatului 
fotografic, precum și să le dea 
posibilitatea să execute diferi
te tipuri de fotografii. Pentru 
ca cercul să funcționeze în 
bune condiții s-au ținut cîteva 
lecții teoretice în care elevii 
și-au însușit noțiunile de bază 
din tehnica și arta fotografică. 
Sperăm ca la finele acestui an 
școlar să reușim să
tăm, în cadrul școlii deocam
dată, o expoziție de fotografii 
artistice și științifice realizate 
de membrii cercului nostru.

prezen-

La Școala medie nr. 1 „Nicolae 
Băicescu11 din București

mînal și au caracter atît prac
tic, cît și teoretic. Activitatea 
cercului se desfășoară în labo
ratorul de fizico-chimice și în 
atelierele școlii, după specifi
cul fiecărei ședințe. în cadrul 
secției de electronică elevii au 
învățat, în cursul ședințelor 
din acest an școlar, să confec
ționeze un transformator de 
curent electric, un redresor de 
curent electric cu tub electro
nic și cu diode semiconduc
toare, precum și celule de fil
traj. Ei vor învăța în cursul 
trimestrului al Il-lea să con
struiască stabilizatori de ten
siune și curent, după care vor 
trece la studiul tuburilor elec
tronice.

Pentru secția foto a cercului 
tehnic școala a pus la dispozi-

„S/i r a/m^jEM 
em-

0 reușită adunare pionierească

Numeroși elevi din școala 
noastră au îndrăgit matemati
ca. De aceea cercul de mate
matică, unul dintre cercurile 
cu cea mai puternică tradiție 
din școală, are un mare număr 
de membri. El este organizat 
pe cicluri de clase : la un cerc 
participă elevii claselor a 
VIII-a și a IX-a, la altul co
legii lor mai mari din clasele 
a X-a și a Xl-a. Foarte mulți 
elevi sînt pasionați de studiul 
matematicii. Printre ei se nu
mără cei care participă ca re
zolvatori de probleme la Ga
zeta de Matematică. Astfel de 
elevi sînt Grigorescu Șerban 
din clasa a Xl-a D, care are 
media 10 la toate obiectele, 
Bucur Alexandru din clasa a 
XI-a E, de asemenea, elev 
foarte bun cu media 10 la toa
te disciplinele, Augustin An
drei din aceeași clasă, Ciobanu 
Nicolae din clasa a IX-a B și 
mulți alții. Aceștia au fost de 
altfel și evidențiați de Gazeta 
de Matematică printre cei mai 
harnici colaboratori ai ei. Sub 
îndrumarea tovarășilor profe
sori de specialitate, cercurile 
de matematică scot în școală 
o gazetă a lor, care constituie 
un important stimulent al ele
vilor, un mijloc de efectuare a 
schimbului de experiență, de 
atragere a noi membri în cerc.

Aici se publică probleme și e- 
xerciții date spre rezolvare 
membrilor cercului, precum și 
altor elevi din școală, se afi
șează rezultatele acestora, se 
apreciază diferitele procedee 
de rezolvare, se fac recoman
dări de materiale pentru stu
diu etc.

In școala noastră funcțio
nează, de asemenea, două 
cercuri de fizică, organizate pe 
cicluri de clase, și unul de chi
mie. Unul dintre cercurile de 
fizică continuă activitatea con
structorilor de micro-rachete. 
Obiectivul principal al activi
tății membrilor acestui cerc 
este dezbaterea problemelor 
legate de zborurile cosmice. 
Cu acest subiect, elevul Bucur 
Alexandru a alcătuit un ade
vărat studiu pe care l-a pre
zentat, însoțit de proiecții, 
planșe, demonstrații, la cabi
netul tehnic al școlii, într-o șe. 
dința deschisă organizată în 
cadrul lunii prieteniei romîno- 
sovietice.

Cercul de chimie are la dis
poziție un cabinet foarte bine 
înzestrat, unde se pot face ex
periențe frontale, fiecare elev 
avînd la dispoziție tot ceea 
ce-i trebuie pentru aceasta.

întreaga activitate a cercu
rilor se desfășoară sub directa 
conducere și supraveghere a 
tovarășilor profesori de specia
litate.

De menționat faptul că mulți 
elevi pasionați își continuă 
munca de cercetare, experien
țele, și acasă, unde și-au orga
nizat mici laboratoare. Prin
tre acești elevi se numără Li- 
veanu Andrei și Ghițescu Ion 
din clasa a X-a I, Bulgacov 
Ruric și Cîrjeu Dana din clasa 
a X-a A, Hecth Igor din clasa 
a XI-a E și alții. Interesantă 
și pasionantă, munca desfășu
rată în cadrul cercurilor are 
un ecou deosebit în masa mare 
a elevilor. Pentru că în aceste 
cercuri sînt primiți numai ele
vii cu rezultate bune și foarte 
bune la învățătură, numeroși 
elevi se străduiesc să obțină 
asemenea rezultate pentru a 
deveni și ei membri ai cercu
rilor.

Prof. IOANA COSMA 
directoarea Școlii medii nr. 1 
„Nicolae Bălcescu“-București

-j Un aspect obișnuit în clasa a l 
\ X-a B a Școlii medii nr. 2 din
J Oradea. Elevii se întîlnesc ade- f 
1 sea și dezbat, după ce au în- f 
j văfat individual, problemele j- 

rămase neînțelese.
j Foto : O. PLECAN f

Intîlnire cu un inginer 
agronom

într-una din zile, elevii cla
selor a XI-a de la Școala me
die 3in Găiești s-au întîlnit cu 
un inginer agronom care le-a 
vorbit despre munca de ingi
ner în condițiile vieții noi a 
satului. Această întîlnire le-a 
plăcut mult. Cîțiva elevi au 
făcut propunerea ca pe tri
mestrul al II-lea să facem o 
vizită într-unul din satele ra
ionului, la o gospodărie agri
colă colectivă. Această propu
nere a fost primită cu bucurie 
de întreaga clasă.

DOMNIȚA VOCHIN 
elevă

Nu de mult a apărut în ziarul nostru scrisoarea „Am pro
cedat ca adevărați colegi ?“ în care se vorbea de încercă
rile neîncununate de succes ale elevilor din clasa a X-a de la 
Școala medie nr. 1 din Pogoanele de a readuce pe calea cea 
bună pe colega lor Luxa Bran. In urma acestui articol, ne-au 
sosit la redacție numeroase scrisori. Publicăm două dintre eela 
care ni s-au părut mal interesante.

Prețuiește ajutorii! 
colectivului!

■
 e tema „Să. ne cu. 

noaștem regiunea’', 
detașamentul nr. 4 
de la Școala de 8 
ani nr. 10 din Ti
mișoara, unde sînt 
instructoare supe

rioară, a ținut o interesantă a- 
dunare pionierească. Ideea a- 
c.estei adunări s-a născut încă 
in adunarea pentru alegerea 
președintelui de unitate. Pro

punerea, făcută de către u- 
pionier, a fost îndată îmbrăți
șată și de alți pionieri din de
tașamentul nr. 4 și, in conse
cință, a fost inclusă în progra
mul de activitate. In zilele ur- 
mătoare a început pregătirea 
adunării. In acest scop, colecti
vul de conducere al detașamen
tului, stabilind modul in care 
se va desfășura adunarea, a 
împărțit fiecărei grupe sarcini 
concrete.

Iată că a venit și ziua adu
nării. Ea s.a desfășurat intr-o 
sală de clasă. Pionierii au fixat 
pe pereții clasei frumoasele 
covoare bănățene, fotomontaje 
cu realizările obținute in regi
unea Banat în anii regimului 
nostru democrat-popular etc. 
Pe peretele din față a fost 
prinsă o hartă mare a regiu
nii. Pe hartă, din dreptul o- 
rașului Timișoara porneau in 
toate direcțiile, asemenea unor 
raze, panglici colorate care în
chipuiau drumurile pe care co
piii urmau să călătorească. La 
capetele panglicilor se aflau 
vederi din diversele localități 
bănățene. Intr-un colț al cla
sei, pionierii au amenajat o 
cameră țărănească.

Adunarea s-a desfășurat în 
acest cadru. După ceremonial, 
pionierii s-au retras în bănci, 
rămînînd în față doar un grup 
echipat ca pentru drumeție. O 
pionieră a prezentat în versuri 
itinerariul „călătoriei" în care 
se pregătiseră să pornească. 
După aceea tot grupul intonă

vesel un cintec de drumeție sti. 
gerind plecarea. Adunarea se 
desfășura sub forma unei călă
torii imaginare- Grupa face po
pasuri in diverse localități și 
cu ocazia aceasta pionierii din 
grup, pe rind, povestesc fiecare 
despre cite o localitate. La Re
șița sînt întimpinați de alți 
pionieri și de un muncitor iun 
pionier costumat) care le vor
bește despre munca oțelarilor. 
Mai departe, în ‘ călătoria lor. 
pionierii vizitează căminele 
culturale unde fac cunoștință 
cu dansurile și cântecele popu
lare. Acestea sînt interpretate 
de pionierii din grupele (.are 
au avut sarcina să pregătească 
dansurile și cîntecele, toți 
îmbrăcați în costume na
ționale. O serie de cintece 
populare sînt audiate la picup. 
Un popas mai mare îl fac pio
nierii la G.A.C. Biled, gos
podărie milionară. Aici află 
despre viața nouă a țăranilor 
din această comună. Tot aici 
asistă la o șezătoare a colecti
viștilor. Șezătoarea, la are 
participă fete și flăcăi, bătrini 
și copii de diverse naționalități 
(de fapt pionieri costumați) 
are loc în colțul amenajat ca 
o cameră țărănească. Se spun 
ghicitori despre tractor, radio, 
ogor, se cintă, se recită poezii, 
se spun glume. Apoi, colecti
viștii vorbesc despre proiectele 
lor de viitor.

Adunarea se încheie. Detașa
mentul execută cântecul „în
florește țara mea”. In înche
iere, un pionier recită ver
suri închinate Partidului 
Muncitoresc Român, sub îndru
marea căruia s-au înfăptuit a- 
tîtea lucruri minunate. Pionie
rii intonează apoi cântecul 
„Părinte drag, partid iubit".

ADELINA PATRU 
instructoare superioară 

la Școala de 8 ani nr. 10 
din Timișoara

Te rog să asculți cu atenție 
sfaturile pe care ți le voi <la 
pentru că sînt sfaturile unuia 
care, la fel ca tine, a avut cînd- 
va o comportare a cărei amintire 
îl face azi să roșească.

Acela sînt eu.
Și eu, ca și tine, mă plimbam 

ceasuri întregi, vizionam toate 
filmele, veneam la școală nepre
gătit, iar notele mele erau foarte 
■labe. Colegii, prietenii, organi
zația U.T.M. din școală, tovarășii 
profesori îmi ofereau tot ajuto
rul, se interesau de mine, mă în
trebau mereu : „Ce-i cu tine ? 
Care este motivul pentru care ai 
ajuns în această situație ? Spu- 
ne-ne. Te vom ajuta cu toții să 
te îndrepți”. Te vei întreba poa
te cum am reacționat la aceste 
apeluri ? Ei bine, replica mea a 
fost aceeași ca a ta : „Treaba 
mea ce fac”.

Toate acestea se petreceau 
exact cu un an în urmă pe cînd, 
la fel ca tine, eram elev în clasa 
a X-a. La un moment dat am fă
cut o tristă constatare. Eram sin" 
gur, părăsit de toți cei care 
mi-au fost cîndva prieteni. 
Nu-mi mai rămăseseră decît așa- 
zișii „prieteni” de pe stradă. Abia 
atunci mi’am dat seama ce a în" 
semnat pentru mine colectivul în 
mijlocul căruia trăiam de atiția 
ani. El era al doilea cămin al 
meu, iar eu l-am părăsit, i-am 
dezamăgit pe aceia care au cre
zut în mine. Mă aflam în fața 
unei altexnative : sau să merg 
mai departe pe marginea prăpa" 
stiei, sau să revin pe drumul 
drept. Bineînțeles, am ales a 
doua variantă. Trebuia să mă în" 
drept pentru a-mi ocupa din nou 
locul în mijlocul colectivului și 
pentru a putea privi din nou 
drept și fără rușine în ochii ace
lora care mă cunoșteau atît de 
bine. Ca întotdeauna, colectivul 
clasei ■-• apropiat cu grijă de

mine și m-a înconjurat cu căldu
ră. Ajutat aatfei, treptat, treptat 
am devenit din nou acela care 
am fost înainte de a mi se întîm
pla cele pe care ți le-am povestit.

Nici pe tine, Luxa, nu te a pă
răsit colectivul, dovadă faptul că 
de soarta ta colegii tăi sînt în
grijorați și caută prin toate mij
loacele să te ajute. Ei nu și-au 
pierdut încrederea în tine. Dove- 
dește’le că nu se înșeală și prin 
aceasta te vei ajuta pe tine. Ni
meni nu gîndește inai înțelept și 
nimeni nu te poate ajuta mai 
mult decît colectivul din care 
faci parte.

Eu unul îți urea mult succea.

BOCA VASILE 
elev in clasa a XI-a, 

Școala medie. Suceava

Fiți și voi perseverenți!

Discufie în grupa pionierească 

(la școala nr. 35 din Bucu

rești). Președinta de gru

pă repartizează pionierilor sar

cinile ce le revin.

Foto : G’R. PREPELIȚĂ

SEARĂ DE POEZIE „EMINESCU"
Pentru seara literară „Eminescu” organizată de 

detașamentul nr. 3 s-au pregătit toți pionierii. Au 
citit poeziile, biografia lui Eminescu, au procurat 
portrete ale poetului etc. Dar mai bine să povestesc 
cum s-a desfășurat această seară literară.

O pionieră a prezentat pe scurt viafa și opera 
lui Mihai Eminescu. Alți pionieri au făcut com
pletări cu date privind felul în care poetul a 
creat Luceafărul, Scrisoarea a III—a. Călin etc.

Au urmat apoi recitările : Ce te legeni codrul», 
Ai noștri tineri, fragmente din împărat și proletar.

Scrisoarea lll-a, Viața, Călin. Poezii în care Emi
nescu cintă dragostea și natura se succedau cu 
poezii pline de revoltă, de ură și dispreț la adresa 
societății burgheze contemporane lui. Un grup de 
pionieri a dramatizat apoi fragmente din Luceafărul.

CURA VIORICA
Instructoare de detașament la 

Școala de 8 ani nr. 11 
din Arad

Pe trimestrul I am 
avut și noi un caz a~ 
semănător : pe eleva 
Bucur Nineta. De la 
o vreme, colega noa
stră Bucur Nineta a 
început să nu mai în
vețe, iar dacă cineva 
îi atrăgea prietenește 
atenția asupra note
lor proaste care se a- 
dunau la ea în cata‘ 
log, îi răspundea bra- 
vînd: „Astea-s a-
mintiri frumoase pen
tru tnai tîrziu. Mai 
repede ții minte o 
notă proastă decît 
una bună”.

Dar noi nu puteam 
so lăsăm să-și com
pleteze „suveniruri
le” la nesfîrșit și am 
acționat imediat : am 
criticat'O în aduna" 
rea U.T.M. pe cla
să, dar fără nici un 
rezultat. După aceea, 
Nineta nu mai scotea 
nici un cuvînt. Neam 
gindit că poate nu 
știe să învețe și de 
aceea am propus to
varășei dirigintă să 
vorbim la o oră 
de dirigenție despre 
„Cum învăț eu” în 

care să fie populari
zată experiența unor

elevi fruntași ca Ra
du Doina, Tîrcoveanu 
Eugen. După ora de 
dirigenție, Nineta ne-a 
spus : „Nwmi dați 
mie lecții. Astea-s 
pentru copii”. Ce pu
team face ? La fel ca 
și Luxa din articolul 
amintit, Bucur Nine
ta se ocupa numai de 
distracții și deloc de 
carte. Ne~am gindit 
să luăm legătura și 
cu părinții. Un grup 
de elevi, împreună 
cu tovarășa dirigintă, 
am vizitat-o acasă. 
Părinții ne-au spus 
că pleacă mereu în o- 
raș motivînd că ar a" 
vea „treabă la școa
lă”, la atelier, la cor 
etc. Nici o clipă nu 
ne-am gindit să re
nunțăm să o ajutăm 
pe colega noastră. în
cet, încet, am obser
vat că ea este mai 
receptivă la observa
țiile noastre. Iar, în
tr-o zi neam gindit 
să'i dăm o sarcină ob
ștească : să facă un 
referat pentru ora de 
dirigenție despre „Re
lațiile de dragoste și 
prietenie între ti' 
neri'. Încrederea acor

dată a stimulat-o. în 
ziua fixată nea pre
zentat un referat de 
care am rămas uimiți. 
A trebuit să recunoa
ștem că nici unul 
dintre noi n-ar fi pu
tut să'l facă așa bun.

în ultima vreme am 
observat că Nineta nu 
mai este aceeași, pă
rinții ne spun că nu 
mai pleacă de aca
să, la școală a deve
nit tnai prietenoasă, 
mai comunicativă, iar 
la ore începe să dea 
răspunsuri bune, și 
foarte bune, ceea ce 
ne bucură și pe noi 
și pe tovarășii profe
sori, Iată, așa am pro
cedat noi. Și am reu' 
șit. Socotesc că nici 
colectivul clasei în 
care învață Luxa nu 
trebuie să considere 
că a făcut totul. Mai 
tîrziu ea le va fi re' 
cunoscătoare colegi
lor pentru ajutorul 
dat.

FLORENTIN 
POPESCU 

elev, clasa a X-a E 
Școala medie nr. 1- 

Buzdu



DUMINICĂ,
LA JURILOFCA

■
 ale de un kilometru 

de la cherhana, pe 
gheafa lacului, loji 
tinerii satului, — 
pescari, colectiviști 
și elevi — au venit 
la duminica cultural- 

eportivă.
Careul sportivilor, în cele trei 

laturi ale sale, adunase la ora 
nouă, 350 de participanfi la eîte- 
va discipline sportive din cadrul 
Spartachiadei de iarnă. In centrul 
careului erau cei 161 de patina
tori cu patinele prinse de bo
canci. In latura stîngă, șahiștii și 
tenismenii. Latura dreaptă a ca
reului — cea mai mare — o for
mau tinerii cu săniufe.

Terente Mihailov, secretarul co
mitetului U.T.M. al întreprinderii 
de stat piscicole, anunțînd pro
gramul zilei, locul de desfășurare 
a întrecerilor, ca și programul ur
mătoarelor duminici cultural-spor
tive, urează participanfi lor, in nu
mele organizafiei comunale U.T.M., 
succes în întreceri.

La 9,15, încheindu-se festivita
tea, participanfii, în frunte cu res
ponsabilii de probă și arbitrii s-au 
dus spre locurile de desfășurare a 
întrecerilor.

Razelmul a rămas în stăpînirea 
patinatorilor. Dar pînă ce pârtiei — 
panjii la prima probă se vor ali
nia la start, între cele două dra
pele înfipte în gheață, să spunem 
cîteva lucruri despre organizare.

Vineri seara a fost convocat în
treg activul comunal U.T.M. în a- 
ceastă ședință s-a stabilit în amă
nunt programul duminicii cultural- 
sportive, Au fost create colective 
pentru organizarea și conducerea 
fiecărei probe. Profesorii de edu
cație fizică au fost solicitați să in-

-------- e--------- ----------

„Luna cărții 
la sate“

(Urmare din pag. I) 

fie o îndatorire de răspundere 
a fiecărei organizații UTM de 
la sate.

Participînd activ la toate 
manifestările educative din ca
drul „Lunii cărții la sate", ute- 
miștii trebuie totodată să și 
contribuie la popularizarea și 
difuzarea largă a cărții în sate. 
Confecționînd vitrine și pa
nouri cu coperți ale cărților a- 
părute, afișînd prospecte, liste 
de noi cărți, prezentînd recen
zii făcute de tinerii înșiși la 
gazeta de perete sau la stațiile 
de radioamplificare, găsind 
forme vii de prezentare a căr
ții, organizațiile UTM vor ține 
mereu trează atenția tinerilor 
colectiviști asupra cărții, vor 
antrena de la o zi la alta noi 
cititori.

Pentru a veni în sprijinul 
eursanților la învățămintul a- 
grozootehnic de masă, organi
zațiile UTM trebuie să desfă
șoare o intensă muncă de 
răspindire a cărții agrozooteh
nice. Tinerii intelectuali ai 
satelor — învățătorii, profe
sorii, inginerii și medicii — 
sint chemați să-i ajute pe ti
neri în drumul lor spre însu
șirea științei. E bine ca orga
nizațiile UTM să inițieze în 
această perioadă cit mai multe 
intilniri cu cititorii, la care, 
pe lingă prezentarea unor 
fragmente din lucrări politice, 
științifice sau beletristice, să se 
organizeze discuții cu tinerii 
colectiviști pe marginea celor 
eitite, avindu-se permanent in 
vedere strînsa legătură cu via
ța, cu munca în gospodăria 
colectivă.

Organizațiile U.T.M. de la 
sate trebuie să-și facă un ti
tlu de mîndrie din antrenarea 
marei mase a tineretului la 
manifestările bogate și instruc
tive închinate cărții. „Luna 
cărții la sate" oferă organiza
țiilor UTM un minunat prilej 
de intensificare a muncii cu 
cartea — latură de mare în
semnătate a muncii de educa
re comunistă a tinerilor, de 
lărgire a orizontului lor poli
tic și cultural, de creștere a 
pregătirii lor profesionale, de 
formare și dezvoltare a atitu
dinii noi, socialiste față de 
muncă și viață-

La cabana Cristianul Mare.

Foto : AGERPRES

VASILE DONOSE

(Urmare din pag. I) 

în ce mai bună. în ce privește 
tinerii noi veniți în uzină, mă 
voi îngriji să-i repartizez să 
lucreze alături de muncitorii 
cu mai multă experiență, care 

să-i ajute în ridicarea califi
cării profesionale, de la care 
să-și însușească cele mai bune 
metode d». luCru Și spiritul 
gospodăresc. Personal, voi face 
cu ei instructaje, în special 
privind ascuțirea sculelor și 
organizarea locului de muncă. 
Acestea, ca și multe altele vor 
contribui la sporirea econo
miilor de metal.

Ing. CONSTANTIN RACO- 
VIȚĂ — responsabil cu pro
ducția și calificarea în comite- 
tul U.T.M., căruia ne-am adre
sat la sfîrșitul anchetei noas
tre spre a afla ce măsuri va 
lua organizația U.T.M., ne-a 
declarat:

„S-au arătat multe direcții 
în care va acționa colectivul 
nostru pentru mai buna gos
podărire a metalului. în legă
tură cu mobilizarea tuturor ti
nerilor la acțiunea de îmbună
tățire a calității produselor și 
realizarea de cit mai multe 
economii, comitetul U.T.M. și-a 
propus o seamă de măsuri. Am 
să enumăr cîteva. 

struiască pe arbitrii probelor. S-a 
constituit un colectiv pentru or
ganizarea serii distractive. Sîmbă- 
tă, în toate organizațiile U.T.M. din 
comună a avut loc înscrierea tine
rilor |a întrecerile sportive, s-au 
făcut pregătiri pentru seara dis
tractivă. Așa se explică de ce, în 
ciuda ninsorii viscolite din această 
dimineață de duminică, aci pe lac 
s-au adunat la întrecerile sporti
ve peste 350 de tineri.

Să ne întoarcem la întreceri. în
tre timp, patinatorii au fost îm- 
părțiți după vîrste în patru cate
gorii. Prima categorie de 60 de 
participanți au format-o tinerii de 
la 12—14 ani ; categoria a ll-a, 
de la 14—16 ani, 30 de parfici- 
panfi ; categoria a lll-a, de la 
16—18 ani, 45 de participanți; și 
categoria a IV-a de la 18—28 de 
ani, 26 de participanți.

Primii s-au aliniat la start tine
rii din categoria I. Distanța de 
parcurs — 400 de metri — era ja
lonată de stegulețe. Chiar de la 
prima probă întrecerea s-a dove
dit a fi deosebit d$ pasionantă. 
Abia pe ultimii 70 de metri, din 
plutonul masiv al concurenților, 
s_a desprins elevul Petre Andrei 
care, făcînd dovada unei bun» 
pregătiri, a mărit treptat viteza și 
a terminat primul.

Treptat, pentru probele urmă
toare, a fost mărită distanța de 
parcurs pînă la 1.000 metri.

Viu disputate au fost toate pro
bele. La categoria a ll-a a cîștigat 
colectivistul Filai Egor, la catego
ria a lll-a și a IV-a au cîștigat, 
în ordine, pescarii Cuprian Sca- 
cioc și Ivan Pamacai.

în același timp, în vecinătatea 
patinatorilor, pe derdelușul for
mat de dealul înalt și gheața lacu
lui, se desfășura întrecerea de să
niuțe. Participanții, tot după vîr
ste, au fost împărfiți și aci în două 
categorii. Tinerii participanfi ca și 
mulțimea de pescari și colscti- 
viști adunați pe coasta satului au 
aplaudat mult pe cai doi eîștigă-

A apărut revista» 

„Probleme ale păcii 
și socialismului"

A apărut în limba romină în 
Editura politică nr. 1 (53) pe anul 
1963 al revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului", revistă teo
retică și informativă a partidelor 
comuniste și muncitorești.

Acest număr al revistei cuprin
de articolele : „Unitatea țărilor 
socialiste — condiția hotărîloaie 
în construirea comunismului" de 
T. Jivkov ; „Sub steagul marxism
ului creator" de L. Figueres ; „Des
pre relațiile dintre monopolurile 
din Japonia și cele din S.U.A." de 
M. Oka ; „Situația țăranilor în 
Germania occidentală și politica 
P.C.G." de H, Bergmann ; „Mar- 
tinica cere autonomia" de A. Ni
colas ; „Problema personalității în 
artă" de G. Ciuhrai ; „Revoluția 
algeriană continuă" (o convorbire 
cu un membru al conducerii Par
tidului Comunist din Algeria).

Cu privire la unele probleme

în atenția noastră se află 
problema ridicării calificării 
profesionale a tinerilor. 158 de 
tineri frecventează cele 8 
cursuri de ridicare a califică
rii. în programele analitice, 
pentru ciclul superior, au fost 
incluse lecții de tehnică nouă. 
Turnătorilor, de exemplu, li se 
vor prezenta prelegeri despre 
turnarea centrifugală (metodă 
care duce la eliminarea rețe
lelor de alimentare, deci la 
economii de metal), turnarea 
în cochile (care reduce adau
sul de prelucrare, deci tot eco

Cum gospodăriți metalul?
nomii), turnarea în forme în
tărite cu bioxid de carbon, 
elaborarea fontei nodulare etc. 
Comitetul U.T.M. va urmări în 
primul rind frecvența tineri
lor. felul cum se pregătesc ei 
pentru cursuri, cum predau ti
nerii lectori etc. Trimestrial, 
se vor organiza schimburi de 
experiență între secții. Dacă 
turnătorul, — urmărind mun
ca strungarului, acolo la ma
șină, va vedea că piesele pe 
care le lucrează au un adaus 
prea mare, că creează atîtea 

fori, elevul Petre Zaif și colecti
vista Ana Zaif.

Clubul pescarilor a cunoscut și 
el atmosfera marilor întreceri. 
Pină la orele 13, la șapte 
mese, 45 de tineri și-au disputat 
întîietatea la șah. în finală a cîș
tigat pescarul Vasile Cristea. în 
cealaltă aripă a clubului, 18 tineri 
au asaltat masa de tenis. A cîș
tigat, în urma unei lupte pasio
nante, prelungite, pescarul Andrei 
Naum.

Dar cu fiecare ceas de întrecere 
viscolul continua să crească în in
tensitate astfel că la orele 13 
festivitatea de premiere s-a făcut 
la clubul pescarilor. Teren» Mihai
lov a înmînat câștigătorilor bine
meritatele premii : tricouri mari
nărești, echipament sportiv, cărfi.

La orele 17 a început seara 
distractivă. în club era cald și ar
monicii» adunaseră în jurul lor pe 
cei mai buni dansatori într-un re
pezit cazacioc. Pescarii și colecti
viștii au avuf un program de danș 
plăcut. După tradiția locului, mai 
întîî a avut loc dansul inimioare
lor. Dansul cu mătura a fost cel 
care a stîrnit cel mai mult haz și 
voioșie. Regula dansului era sim
plă, dar plină de comic neprevă
zut. Unul dintre baiefi a intrat în 
dans avînd ca parteneră o mătură 
cu coadă. La un semnal al mu
zicii, fofi băiefii trebuiau să-și 
schimbe fata. Cel care rămînea 
singur, trebuia să danseze cu 
mătura..,

Seara s-a încheiat cu un reușit 
concurs de dans cîștigat de pe
rechea Liuba Egorova, colectivistă 
și Ion Popa, profesor care s-au 
dovedit cei mai buni dansatori ai 
dansurilor populare și moderne.

Tinerii au petrecut o zi minu
nată. Au făcut sport,, au recitat 
versuri, au dansat, s-au distrat. 
Concluzia ? Ceea ce au organizat 
tinerii din Jurilofca $e poate or
ganiza în fiecare comună în aceste 
zile de iarnă.

ION ȘERBU

actuale revista publică comentariul 
intitulat „Lupta pentru pace — 
tradiție glorioasă a clasei munci
toare" de K. Osterling.

Rubrica „In partidele comuniste 
și muncitorești" conține numeroa
se materiale informative cu privire 
la activitatea unor partide frățești.

La rubrica „Schimb de păreri" 
sînt publicate materiale ale discu
ției pe tema „Probleme ale creării 
frontului unic antiimperialist".

Rubrica „Cărți și reviste" conți
ne recenzia lui A. White la a doua 
ediție a manualului „Bazele marx- 
ism-leninismului" și o recenzie a 
lui N. Freed la o culegere de ar
ticole ale lui F. Cook în legătură 
cu pericolul fascist în S.U.A., pu
blicate în revista americană ,,Th® 
Nation" din 30 iunie 1962.

Revista publică noi materiale la 
rubrica „Împotriva represiunilor și 
persecutărilor democraților".

greutăți, — se va strădui să-l 
micșoreze. în afară de acestea, 
am solicitat sprijin inginerilor, 
specialiștilor din uzină ca, lu
nar. să prezinte în fața mem
brilor birourilor organizațiilor 
de bază U.T.M. și la nivelul 
organizației, prelegeri despre 
ritmicitate, productivitate, ca
litate, să arate legătura dintre 
indicii de plan, cum se influ
ențează aceștia reciproc.

Printre măsuri se numără și 
acestea : în fiecare lună, în 
ziua de 23, specialiștii din uzi
nă vor prezenta în fața tine

rilor, pe specific de meserie, 
noutățile tehnice, îi vor ajuta 
să găsească modul în care a- 
cestea se pot aplica. în cola
borare cu cabinetul tehnic, 
vom populariza mai intens 
cartea tehnică pentru a antre
na un număr mai mare de ti
neri în mișcarea de inovații și 
raționalizări — capitol Ia care 
anul trecut am fost deficitari, 
și, de asemenea, vom extinde 
anul acesta în întreaga uzină 
Inițiativa tinerilor de la Uri

Secjia montaj a Uzinei „Rul
mentul" din Brașov. In prim- 
plan : șeful de echipă Nicoiae 
Buruiană împreună cu munci
toarea Felicia Grozea lucrînd 
la verificarea și sortarea inele

lor de rulmenfi.

Foto : AGERPRES

fPORT
9 La prima etapă a Spartachi

adei de iarnă a tineretului in re
giunea Bacău au luat parte in di
feritele concursuri de schi, săniuțe, 
patinaj, haltere, gimnastică și jah 
peste 90 000 de sportivi. Cu mare 
interes au fost primite Întrecerile 
Spartachiadei de tinerii sportivi 
de la sate. Recent un grup de T0 
colectiviști din comuna Pene nari au 
participat la un cros pe schiuri pe 
distanta de 8 km și la un concurs 
de orientare turistică. Sportivii din 
comuna Triiești (Roman) 
trecut in concursuri de 
și șah.

>-au în- 
schl, lupte

echipa ds 
a jucat In 

orașului.

9 Ieri la Damasc 
fotbal Petrolul Ploiești 
compania selecționatei 
Fotbaliștii romini au obtinut vic
toria cu scorul de 5-0 (2-0) prin 
punctele înscrise de Tabarcea (2), 
Dridea (2) și Badea.

• De luni 4 februarie se va des
chide la bazinul acoperit d» la 
Floreasca un centru de inițiere la 
Înot pentru copil Intre 5 șl 10 ani. 
Acest centru va funcționa dimi
neața și după amiaza sub îndruma
rea unui antrenor de specialitate.

9 Activitatea la schi continuă 
simbătă și duminică la Poiana Bra
șov cu întrecerile pentru competi
ția „Cupa Poiana", organizată de 
U.C.F.S.-Brașov. La acest concurs 
și-au anunțat participarea cel mal 
bunj schiori din regiune. în pro
gram 
rire, slalom uriaș, 15 km fond și 
ștafete. De asemenea, se vor desfă. 
șura șl primele întreceri de sări
turi de la trambulină contind pen
tru „Cupa R.P.R.".

figurează probei» d» cobo-

(Agerpres)

nele „Tudor Vladimirescu’ din 
Capitală.

Este un lucru cert că la fie
care loc de muncă sînt posibi
lități de a gospodări mai bine 
metalul. Sînt și tineri care nu 
înțeleg încă suficient de bine 
acest lucru. De aceea, noi am 
indicat posturilor utemiste de 
control ca, paralel cu genera
lizarea experienței bune, să 
combată prin raidurile între
prinse risipa de metal, negli
jența jn execuția operațiilor.

★
Am avut o discuție și cu di

rectorul uzinei, inginerul DU
MITRU LAZĂR, care ne-a a- 
rătat că mai sînt unele căi 
care, folosite, pot duce la eco
nomisirea metalului.

— S-au obținut, e drept, re
zultate bune, ne-a declarat 
dînsul. Pe muncitorul nou, pe 
inginer sau tehnician îl carac
terizează însă căutarea conti
nuă. în ceea ce privește econo
mia de metal, problemele se 
pun așa : mai sînt în uzina 
noastră rezerve interne ? Șl 
cum răspunsul e afirmativ,

Cursuri de ridicare a calificării 
navigatoripentru

TEL

■
 ehriban înseamnă

în limba azerbaid- 
jană „fată blindă”. 
Dacă privești, doar 
cîteva clipe, chi
pul luminos și pur, 
ochii senini și vi

sători sau zîmbetul sfios și bun 
al micuței telefoniste, care în
cearcă să se descurce cit mai 
bine la centrala complicatei 
rețele telefonice a uneia din 
marile uzine din Baku, te con-; 
vingi că-și merită pe deplin 
numele. Are 18 ani și e o fată 
obișnuită. Privește puțin spe
riată din pragul însorit al ti
nereții spre viața în care a 
pornit, la început cu pași sfioși 
și nesiguri, dar cu hotărîrea 
de a înfrunta cu demnitate și 
curaj orice greutăți i-ar sta in 
cale.

Despre această fată, al cărei 
nume are o rezonanță mingi- * 1 
ietoare, și-au propus să ne po
vestească cineaștii sovietici în 
filmul „Telefonista", t-------

Sute de navigatori din ca
drul întreprinderii administra
ției fluviale a Dunării de Jos- 
Sulina participă în aceste zile 
de iarnă la un nou curs de 
ridicare a cunoștințelor profe
sionale. Se predau lecții des
pre navigația fluvială, motoare 
și mașini navale, tehnica secu
rității la bordul vaselor, rna-

7 răind din plin, In anii săi de 
tinerețe, avlntul patriotic 
determinat de mișcarea revo

luționară antițaristă a poporului 
polonez, din preajma anului 1830, 
Frederic Chopin s-a integrat cu cel 
mai adine devotament tendinței 
celor mai înaintați contemporani ai 
săi de a oglindi în operele de artă 
ideile progresiste ale timpului, de 
a pune la temelia creațiilor artis
tice tezaurul necesal al culturii 
populare. Lucrările date la iveală 
în acest timp de marele compozitor 
(Chopin a scris pînâ în anul 1830 
numeroase piese pentru pian prin
tre care un loc central îl ocupă 
cele două concerte pentru pian și 
orchestră) sînt caracterizate de 
avînlul eroic generat de încrederea 
în victoria revoluției patriotice, ca 
și de tematica variată, izvorîtă din 
viața poporului polonez. Însuși 
compozitorul avea să spună, după 
mai mulți ani, despre concertul său 
în mi minor „l-am compus în zile
le mele fericite".

care sînt acestea și ce pot fac» 
tinerii pentru valorificarea 
lor ?

Tinerii din birourile de con
cepție trebuie să depună mai 
multe eforturi pe linia înlocui
rii metalelor avînd grijă ca a- 
cest lucru să nu Influiențeze 
negativ calitatea produselor. 
Fiecare soluție tehnică trebuie 
să răspundă direct la această 
cerință: produse de calitate 
superioară. Lupta pentru cît 
mai multe economii de metal 
să fie privită în strînsă legă
tură cu realizarea principalu

lui obiectiv al întrecerii socia
liste— calitatea. Aceasta pen
tru că uneori înlocuirile amin
tite se fac într-o asemenea 
manieră incit duc la cheltuieli 
duble, la creșterea nejustifica
tă a prețului de cost. Tot o 
problemă de concepție, care 
depinde și de tinerii de aici, 
este necesitatea folosirii și a- 
daptării agregatelor ce sosesc 
din colaborare. în construcția 
lor proprie pentru a se evita 
cheltuieli suplimentar» ți risi
pa de metal.

producție a studioului 
Baku.

L-am putea defini ca un 
..portret cinematografic” întru- 
cît întreaga atenție a creatori- l 
lor lui este concentrată asupra 
personajului -principal, al că-

țin încrezătoare în puterile ei, 
fata nu îndrăznește să-și alea
gă o profesiune prea compli
cată și de aceea se hotărăște să 
învețe meseria de telefonistă, 

■în aparență mai simplă și mai 
■ușoară.

Primele secvențe ale filmu
lui o surprind în prima zi de 
practică, la centrala telefonică 

-a uzinei. Deslușim — mai pu- 
l.țin prin cuvinte și mai mult 

personajului principat, ai ca- -p,,prin expresia chipului ei — 
rui caracter și univers sufle- *3 TXtnicn de care este cuprinsă 
tesc este investigat cu minu
țiozitate. Neintenționînd să 
prezinte un caracter deosebit, 
cu însușiri sau virtuți ieșite 
din comun, G. Seidbeili — in 
dubla calitate de scenarist 
(împreună cu I. Annenski) și 
de regizor al filmului — a sim
plificat la maximum acțiunea, 
întemeindu-și dramaturgia ex
clusiv pe surprinderea unor

DISCURI NOI

CONCERT DE CHOPIN

întreprinderi au fost 
la școlarizare pe timp 
luni la Galați și Giur-

nevre și instalații de bord, 
precum și o serie de lecții de 
cultură generală. Un grup de 
marinari și fochiști din cadrul 
acestei 
trimiși 
de trei 
giu.

(Agerpres)

fapte cotidiene din viața eroi
nei, dezvoltîna-o insă printr-o 
fină dar adinei analiză a gin- 
durilor și sentimentelor.

Filmul impresionează plăcut 
prin simplitatea lui și prin au
tenticitatea care te îndeamnă 
să crezi că cei care l-au rea
lizat n-au făcut altceva decit 
să urmărească, cu obiectivul 
aparatului de filmat, un aspect 
de viață, in fireasca lui desfă
șurare.

Mehriban pășește direct de 
pe băncile școlii medii in pro
ducție. Modestă și sfioasă, pu

î- s>. g>■ i <

recentă M'î' 
zi din v

u r panica ae care este cuprinsa 
$ în fața tabloului și a fișelor, 
£ .............““ ---------’* ’*pe care nu le nimerește și le 

încurcă tot timpul și spaima 
că nu poate face față prompt 
și corect numeroaselor solici
tări ale personalului uzinei.

Folosind același cadru, sec. 
vențele următoare marchează 
evoluția profesională a fetei, 
dezvoltarea ei, maturizarea 
dobinditi prin ttăpînire de

Concertul în mi minor pentru 
pian și orchestră, caracterizat prin- 
tr-un bogat conținut liric, se re
marcă prin seninătatea sa tinereas
că, prin numeroasele sale pagini 
visătoare pline de duioșie.

Vorbind despre partea a ll-a a 
concertului, compozitorul însuși 
spunea : ,,Aceasta trebuie să aibă 
un caracter mai curînd romantic, 
sincer și delicat și trebuie să dea 
senzația unei priviri mîngîietoare, 
îndreptată spre locul de unde reîn
vie mii de amintiri plăcute. Totul 
pare un vis, într-o frumoasă noap
te cu lună11.

Concertul în mi minor (recent 
imprimat pe un disc „Electrecord** 
realizat pe baza unui schimb de 
benzi cu Casa de discuri din Var
șovia — solistă cunoscuta pianistă 
poloneză Halyna Czerny-Stefanska) 
farmecă prin simplitatea sa caldă, 
prin lirismul adine de care este 
străbătut.

în serviciile tehnologice este 
necesar să existe o răspundere 
mai mare față de omologarea 
SDV-urilor pentru că mai sînt 
cazuri cînd din această prici
nă se produc rebuturi și re
manieri. Se mai construiesc 
unele scule, dispozitive și 
verificatoare cu consum exa
gerat de metal, nefolosindu-se 
întotdeauna elementele tipiza
te. Se ajunge de aceea, la 
un SDV care cîntărește triplu 
față de greutatea piesei ce se 
prelucrează cu ajutorul aces
tuia.

Tințrii din sectorul prelu
crător au, de asemenea, însem
nate posibilități de economisi
re a metalului acordînd o mai 
mare atenție recuperării ma
terialelor neferoase, în special 
a compoziției. La turnătorie, 
trebuie să se pună mai mult 
problema reducerii continue a 
rebuturilor.

Sînt desigur căi multiple 
prin care tinerii pot contribui 
la economisirea metalului. 
Considerăm de aceea că e de 
datoria comitetelor organiza
țiilor de bază U.T.M., a comi
tetului U.T.M. pe uzină, să 
cultive Cu mai multă insisten
ță la tineri grija față de ma
teria primă, spiritul gospodă
resc. urmărind cu răspundere 
modul în care «ceștia folosesa 
fiecare gram de metal.

Propuneri de candidat! 
pentru alegerile 
de la -i martie

In adunările cetățenești din comunele și orașele raionala 
continuă să se facă propuneri de candidați ai F.D.P. pentru 
alegerile de la 3 martie.

ORADEA. — în regiunea 
Crișana au fost propuși candi
dați pentru toate circumscrip
țiile electorale în care vor 
avea loc alegeri. Astfel, pen
tru sfaturile populare comu
nale au fost propuși 6 004 can
didați, iar pentru sfaturile 
populare de orașe raionale au 
fost propuși 246 candidați. La 
adunările care au avut loc 
au participat peste 260 000 de 
cetățeni. Cu acest prilej, ale
gătorii au făcut numeroase 
propuneri privind buna gos
podărire și înfrumusețare a o- 
rașelor și satelor din această 
parte a țării.

I

DEVA. — Și în regiunea 
Hunedoara s-au încheiat adu- 

. nările cetățenești pentru pro- 
j punerea de candidați ai F.D.P. 
Ț pentru alegerile de la 3 mar
tie. La cele aproape 2 000 de 
adunări care au avut loc au 
fost propuși 4 004 candidați ; 
mineri, siderurgiști, țărani co
lectiviști, gospodine, tineri, 
funcționari și intelectuali.

Sfaturile populare au înche
iat și acțiunea de înscriere a 
alegătorilor în listele electo
rale.

IAȘI. — Adunările cetățe
nești pentru propunerea de 
candidați s-au încheiat în ora- 

și muncă 
Dincolo de

perșeveren- 
tabloul căn
ește o uria-

EFONIiSTA
sine 
tă.
tralei telefonice 
șă uzină, sînt miile de mun
citori, ingineri și funcțio
nari care depun o intensă și 
însuflețită activitate. Telefo
nista este purtătoarea cuvinte
lor transmise de ei prin inter
mediul rețelei telefonice. Meh
riban înțelege că pentru a 
îndeplini acest principal rol al 
meseriei ei, trebuie să cunoas
că oamenii și uzina în care 

. lucrează. Lărgindu-și astfel o- 
rizontul profesional, fata se 
simte părtașă la uriașul efort 
colectiv, găsindu-și locul și 
rostul în viața clocotitoare a 
uzinei.

în film este vorba și despre 
prima iubire a tinerei telefo
niste. Prima iubire înseamnă 
însă pentru Mehriban și prima 
durere. Suportul moral pe care 
fata îl găsește în primul rind 
în muncă, o ajută să înfrunte 
cu demnitate decepția suferită 
și totodată îi dă putere să 
lupte pentru transformarea o- 
mului pe care-l iubește.

Profund educativ prin tema
tica sa, optimist prin atmosfe
ra lui tinerească, plăcut prin 
autenticitatea și firescul acțiu
nii și prin jocul plin de sen
sibilitate și farmec al interpre- 
ților, filmul „Telefonista" cu
cerește interesul și aprecierea 
spectatorilor.

VOICHIȚA ARITON

f La cinematograful „PATRIA"
[Pe ecran panoramic ultimele spectacole
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Partea ta de vinăf

Pe ecrane noul film romînesc
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Regia :
Imaginea :

Muzica : 

0 PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC „BUCUREȘTI” j 
Scenariul : PETRE SĂLCUDEANU j

FRANCISC MUNTEAN!)
MIRCEA MUREȘAN
NICU STAN
DUMITRU CAPOIANU

cu :
SEBASTIAN PAPAIANI, MARCEL ANGHELESCU, GHEOR- ! 
GHE COZORICI, ION BESOIU, ILEANA CERNAT IBOLYA ) 
FARCAȘ. DUMITRU CUCEREANU, GEORGE AURELIAN, I 
GHEORGHE POPOVICI-POENARU. SILVIU STĂNCULES- 

CU ți CONSTANTIN CODRESCU

șele raionale Pașcani, Vaslui 
și Huși, în comunele aparți- 
nînd orașelor Iași și Birlad, 
precum și în comunele din ra
ioanele Huși, Birlad, Pașcani 
și Negrești. La adunării» da 
propunere a candidaților eara 
au avut loc pînă acum în re
giunea Iași au participat peste 
262 000 de cetățeni.

CRAIOVA. — în timpul 
care a trecut de la alegerile 
trecute, în orașul raional Ca
lafat din regiunea Oltenia au 
fost date în folosință două lo
caluri de școli de 8 ani, 3 
blocuri de locuințe pentru 
muncitori, o uzină electrică, 
iar zilele acestea s-a termi
nat construcția unui frumos 
edificiu: Casa raională da 
cultură. De asemenea, s-au 
construit magazine, un depo
zit de mărfuri și un stadion, 
S-a extins iluminatul public, 
iar pe strada principală Al. I. 
Cuza s-a introdus iluminatul 
fluorescent. Orașul a devenit 
astfel mai frumos și mai tînări 
Despre aceste realizări și des
pre ceea ce urmează să se în
făptuiască în viitor au discutat 
oamenii muncii din acest oraș 
în adunările cetățenești in 
care au propus candidați ai 
F.D.P. pe muncitorul Caro] 
Kaverneac, pe colectiviștii Ște
fan Popa și Ioana Murgu, me
dicul Nicoiae Mitoiu, inginerul 
agronom Ion Urziceanu șj 
alții.

(Agerpres)

In întîmpinarea 
alegerilor

Pretutindeni, în fără s» desfaȘM- 
ră o vie activitate cultural-artis- 
tică în întîmpinarea alegerilor,

★
Un colectiv al Teatrului national 

Vasile Alecsandri" din lași pre
zintă în aceste zile la căminele 
culturale și la, punctele de agita- 
fie din diverse comune ale re
giunii un spectacol consacrat cam
paniei electorale. Spectacolul cu
prinde recitări din versurile poe
ților Mihai Beniuc, Eugen Jebe- 
leanu, Virgil Teodorescu, Horia 
Zilieru, precum și scenete ale 
scriitorilor ieșeni Andi Andrieș și 
Constantin Baiu.

★

La Constanfa s-au editai o seri» 
de lucrări de popularizare a rea. 
Uzărilor regimului nostru demo
crat-popular. Broșura „Pagini din 
istoria nouă a Dobrogei" oglin
dește uriașele transformări inter
venit» în viața economică și so- 
cial-culfurală a oamenilor muncii 
din această regiune. Pentru fiecare 
din raioanele regiunii s-au tipărit 
ample monografii.

★
Casa regională a creației popu

lare din Galați a editat noi cule
geri de texte și materiale pentru 
alegerile ce vor avea loc la 3 
martie, intitulate : ,,La 3 martie 
dăm votul pentru viața noastră 
nouă", „Votăm pentru viața feri
cită de astăzi", „Votăm pentru 
belșugul zilei de mline" și „Can
didata noștri să-i votăm",

(Agerpres)
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Tratativele soviete
americane in problema $

încetării experiențelor 
cu arma nucleară

>1

Cum arată Pămîntul 
din Cosmos

O relatare a cosmonaujilor A. Nikolaev și P.Popovici

NEW YORK 30 (Agerpres). 
TASS transmite : La 29 ianua
rie, la sediul reprezentanței 
permanente a U.R.S.S. de pe 
lingă O.N.U., a avut loc o nouă 
întâlnire între N. T. Fedoren
ko, reprezentantul permanent 
al Uniunii Sovietice la O.N.U., 
S. -K. Țarapkin, reprezentantul 
U.R.S.S. în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare și W. 
Foster, directorul agenției 
S.U.A. pentru dezarmare și 
control asupra înarmărilor. La 
tratative a participat D. Orm- 
sby-Gore, ambasadorul Marii 
Britanii în S.U.A.

întâlnirea a fost consacrată 
problemei încetării experien
țelor cu arma nucleară.

Următoarea întâlnire va 
vea loc la 31 ianuarie.

a-

Sesiunea 
ordinara 

a Comisiei 
dunărene

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
La 30 ianuarie, în capitala Un
gariei s-a deschis sesiunea or
dinară a Comisiei dunărene. 
La lucrările ei iau parte me
teorologi, navigatori, lucrători 
comerciali și economici, pre
cum și juriști din cele șapte 
țări membre ale Comisiei și, 
de asemenea, observatori din 
partea Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa și altor 
organizații internaționale.

Participanții la sesiune, care 
va dura pină la 14 februarie, 
vor discuta probleme legate de 
navigația internațională pe 
Dunăre și alte probleme.

NEW YORK 30 (Agerpres). 
— La 29 ianuarie a avut loc 
o conferință de presă a secre
tarului general al O.N.U., 
U Thant-

înainte de a răspunde la 
înțrebările corespondenților, 
U Thant a făcut o declarație 
cu privire la situația din Con
go. El a spus că după doi ani 
și jumătate „rolul militar ac
tiv” al O.N.U. în această țară 
„s-a încheiat prin intrarea 
în Kolwezi și Jadotville“. 
U Thant a arățat că nu se 
prevede retragerea în curind 
a trupelor O.N.U. din Congo.

Secretarul general al O.N.U. 
a informat că subsecretarul de 
stat al S.U.A., Harlan Cleve
land, împreună cu reprezen
tantul -S.U.A. la O.N.U., Adlai 
Stevenson, i-au adus la cu
noștință plecarea în Congo a 
misiunii americane, condusă de 
Cleveland, pentru a „elucida 
amploarea ajutorului" pe care 
Statele Unite pot să-1 acorde 
guvernului central congelez.

Cunoscînd situația din Con
go și lupta care se dă între 
diversele monopoluri interna
ționale pentru bogățiile ace
stei țări, nu este greu de pre
văzut că „ajutorul” menționat 
este destinat să‘ întărească po
zițiile monopolurilor america
ne, interesate în resursele de 
materii prime congoleze.

Explicînd poziția sa în acea
stă problemă, U Thant a spus 
că el se pronunță în principiu 
pentru a se acorda ajutor Con- 
go-ului numai prin canalele 
O.N.U. și a amintit chemarea 
Consiliului de Securitate adre
sată tuturor guvernelor de a 
trimite ajutor Congoului nu
mai prin intermediul Organi
zației Națiunilor Unite. In a- 
celași timp, U Thant nu a fă
cut de fapt nici un fel de 
obiecțiuni împotriva misiunii 
lui Cleveland. El a subliniat că 
întrucît guvernul Adoula con
sideră în prezent posibilă ac
ceptarea de ajutor unilateral, 
el are dreptul să-1 primească 
din partea oricui l-ar oferi. 
Agențiile americane de infor
mații au interpretat această 
declarație ca pe o anulare a 
interdicției de a se acorda aju-

tor Congoulul în mod unila
teral-

Corespondenții l-au întrebat 
în continuare pe U. Thant care 
este stadiul îndeplinirii rezo
luției Consiliului de Securitate 
referitoare la cercetarea îm
prejurărilor în care a fost asa
sinat Lumumba și la traduce
rea în fața unui tribunal a 
celor vinovați de moartea sa 
Secretarul general al O.N.U. a 
răspuns că Comisia numită de 
O.N.U. a făcut cercetări numai 
la New York și Geneva, iar 
cînd s-a format guvernul cen
tral al Congoului în frunte cu 
Adoula, comisia nu a fost ad
misă în Congo. El a spus că în 
prezent nu are împuterniciri 
nici din partea Consiliului de 
Securitate, nici din partea A- 
dunării Generale asupra felu
lui în care să acționeze, în le
gătură cu raportul comisiei, 
care s-a ocupat de cercetarea 
împrejurărilor asasinării lui 
Lumumba.

Referindu-se la tratativele 
care au loc în prezent între re
prezentanții U.R.S.S-, S.U.A. și 
Anglia, U. Thant a declarat că 
„perspectivele de a se ajunge 
la un acord cu privire la înce
tarea experiențelor nucleare 
sînt mai bune ca oricînd". In 
continuare, ocupîndu-se de 
alte probleme, U Thant și-a 
exprimat părerea că „O.N.U. 
trebuie să cerceteze metodele 
de reducere a încordării și de 
promovare a. unei mai bune 
înțelegeri internaționale”.
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U.R.S.S. : vedere din portul ma
ritim pescăresc Kaliningrad.

Un glas lucid din S. U. A
NEW YORK 30 (Agerpres). 

Ziarul „Gazette and Daily’’, 
care apare în orașul York (sta
tul Pennsylvania) a publicat 
un articol redacțional sub tit
lul „Cine pune bețe în roate?”, 
în care condamnă campania 
propagandistică zgomotoasă 
din S.U.A. împotriva realizării 
unor acorduri Est-Fest în pro. 
blemele majore ale situației 
internaționale.

Ziarul scrie între altele: 
„Există oameni în sferele înal
te din Statele Unite care des
coperă simptome de panică de 
fiecare dată 
cu privire la

Evenimentele

Foto : TASS-MOSCOVA

MOSCOVA 30 (Agerpres). —■ 
TASS transmite : Revista „Pri- 
roda" („Natura") publică patru 
fotografii în culori și o relatare 
a cosmonauților Andrian Niko
laev și Pavel Popovici. Piloții 
cosmonauți ai U.R.S.S. răspund 
la întrebarea : „Cum arată Pă- 
mîntul din Cosmos

îți vine greu să crezi, scriu 
cosmonauții că de aici de la 
înălțimi uriașe poți distinge atit 
de multe detalii de pe Pămînt. 
Autorii scriu : „Desigur, noi nu 
am văzut „urme de lei în Afri
ca", în schimb urmele muncii 
omului sînt pretutindeni bine 
vizibile".

Continentele și oceaifele pot 
fi identificate cu ușurință după 
culoarea caracteristică, după 
contururi și relief. Se distinge 
hula, se vede direcția valurilor, 
se spune în relatarea cosmonau- 
ților.

Nikolaev și Popovici confirmă

că experiența dobîndită în ceea 
ce privește identificarea peisaje
lor terestre va permite să se des
copere cu siguranță formații si
milare și pe alte planete ale sis
temului solar. Ei arată că obser
vațiile făcute în spațiul perite- 
restru ne vor da indicații asupra 
modului cum trebuie organizate 
diferite cercetări științifice în 
domeniul meteorologiei, geofizi- 
cii și al altor științe. Astfel, în 
fața geofizicienilor se deschide 
posibilitatea directă de cercetare 
a caracteristicilor optice ale at
mosferei Ia mari altitudini.

Cosmonauții zugrăvesc în felul 
următor o furtună pe care au ob
servat-o : „Se văd foarte bine 
străfulgerări albastre pe funda
lul unor nori albicioși. Este inte
resant de observat fulgerul în 
cercul exterior al unui orienta- 
tor optic ; fulgerul se aseamănă 
în aceste condiții cu lumina or
bitoare a unui arc voltaic".

cînd tratativele 
consolidarea pă-

din Congo

Vizita unor ziariști 
romîni în India

DELHI. — Primul ministru 
al Indiei, Jawaharlal Nehru, 
a primit pe ziariștii romîni, 
bulgari, cehoslovaci și unguri, 
care, la Invitația guvernului 
indian, se află intr-o vizită in 
India. Din R. P. Romînă au 
luat parte ziariștii Cornel Ră- 
ducanu și Octavian Paler. In 
convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, primul ministru 
al Indiei a expus cîteva din 
obiectivele actuale ale guver
nului indian privind construc
ția economică și culturală a 
țării. El s-a referit îndeosebi

la necesitatea industrializării 
țării și dezvoltării agriculturii. 
In cursul convorbirii, J. Ne
hru a apreciat utilitatea cola
borării cu R. P. Romînă In do
meniul industriei petrolifere și 
a subliniat posibilitatea conti
nuei dezvoltări a relațiilor e- 
conomice și culturale dintre 
cele două țări. Ziariștii din 
cele patru țări socialiste au 
fost, de asemenea, primiți de 
Sarvapalli Radhakrlshnan, 
președintele Indiei și de Zakir 
Hussein, vicepreședintele In-

LEOPOLDVILLE 30 (Ager
pres). — Agențiile occidentale 
de presă transmit că la 29 ia
nuarie a avut loc la Elisabeth- 
ville o întrevedere între mi
nistrul rezident în Katanga al 
guvernului central congolez, 
Ileo, și Chombe. Potrivit co
municatului dat publicității de 
Ileo în cursul întrevederii 1 
s-au adus lui Chombe la cu
noștință prevederile constitu
ționale cu privire la delimita
rea funcțiilor guvernului 
central și ale autorităților pro
vinciale. Pe de altă parte, însă, 
Chombe a dat publicității și 
el un comunicat în care afir
mă că ar fi subliniat în cursul 
întrevederii faptul că „nu tre
buie grăbite lucrurile” în ce 
privește reintegrarea Katan
găi în Congo, deoarece această 
provincie s-ar afla, chipurile, 
într-o „perioadă de tranziție”.

Autoritățile O.N.U. și

di înregistrează vreun pro
gres. Considerăm că aceștia 
caută fel de fel de pretexte 
pentru a provoca o falsă în
grijorare și a schimba mersul 
evenimentelor. Atit în Con
gres dt și în Pentagon există 
o puternică tendință de a se 
continua experiențele nuclea
re și. în general, de a nu se 
accepta nici un fel de concesii 
din partea sovietelor în pro
blema inspecției”. Ziarul sub
liniază că senatorii, care au 
stirnit recenta zarvă, au in 
mod vădit legături cu Minis
terul de Război.

Presa americană, subliniază 
în încheiere „Gazette and 
Daily”, trebuie să înceteze să 
mai publice un număr uriaș 
de știri care să indte poporul 
la sprijinirea unei politici ri
gide și războinice. Ea trebuie 
să arate „cine este adevăratul 
autor al nenumăratelor piedici 
create în calea realizării unor 
acorduri pașnice, cine încearcă 
mereu în această țară (adică 
S.U.A. — n.r.) să ațîțe spiritul 
urii și războiului”.

Greva generala
a profesorilor 
din Grecia

ATENA 30 (Agerpres). — 
De 11 zile continuă in Grecia 
greva generală a profesori
lor. La 28 ianuarie Sindicatul 
profesorilor a declarat că 
nici procesele înscenate pro
fesorilor pentru participare te 
grevă, și nici amenințările au - 
torităților nu vor înăbuși spi
ritul lor de luptă. „Acum sau 
niciodată, aceasta e lozinca 
noastră’’.

Opinia publică sprijină 
profesori. E.D.A. a depus 
parlament o interpelare
care a susținut revendicările 
profesorilor și a cerut majora
rea investițiilor pentru nece
sitățile învățămîntului. Pentru 
petiția în sprijinul majorării 
investițiilor pentru învăță
mînt au fost adunate 1 milion 
de semnături.

pe 
în 
in

Demascarea unor criminali
ai Consi- 
fost ares-

fost In'

ale guvernului central congo- 
lez continuă operațiunile de 
control la Banca katangheză. 
Cu cîteva zile în urmă trupe 
ale O.N.U. au înconjurat clă
direa așa-numitei „Bănci na
ționale a Katangăi” în fruntea 
căreia se află un director bel
gian. Trei membri 
liului directorial au 
tați.

Această acțiune a
treprinsă după ce s-a aflat că 
din depozitele Băncii au dis
părut 136 de milioane de franci 
katanghezi (aproape un milion 
de lire sterline) și că 4 000 de 
monede de aur au fost trans
ferate la Geneva. Valuta străi
nă rămasă în depozitele Băn
cii însumează abia ceva mai 
mult de 100 de dolari. Au dis
părut, de asemenea, un număr 
de importante registre 
Băncii.

După eșuarea tratativelor
de la Bruxelles

LONDRA 30 (Agerpres). — 
înapoiat la Londra după eșe
cul tratativelor privind adera
rea Angliei la Piața comună, 
E. Heath, reprezentantul bri
tanic la aceste tratative, a de
clarat marți seara la posturile 
engleze de televiziune: „Nu 
vom întoarce spatele Europei 
sau țărilor comunității euro
pene. Noi am fost considera
bil încurajați și susținuți de 
sprijinul pe care l-am primit 
din partea miniștrilor celor 
cinci țări” (este vorba de 
membrii Pieței comune, cu ex
cepția Franței, care au susținut 
ideea continuării tratativelor 
cu Anglia în vederea găsirii 
unei formule de compromis 

pentru a permite intrarea a- 
cesteia în blocul comercial 
vest-european).

După cum transmite agenția 
Associated Press, deîndată ce 
la Londra a devenit cunoscut 
rezultatul negativ al tratative
lor care s-au desfășurat luni 
și marți la Bruxelles, „un 
grup de membri conservatori 
ai Parlamentului au cerut gu
vernului să întreprindă o ac
țiune imediată în scopul con
vocării unor reuniuni ale Co- 
mmonwealthului și zonei eu
ropene a liberului schimb 
(din care fac parte în afară de 
Anglia, Norvegia, Danemarca, 
Suedia, Elveția, Austria, Por
tugalia) cu scopul de a se or
ganiza o campanie fermă me
nită să contracareze provoca, 
rea lansată de Piața comună, 
așa cum decurge din veto-ul 
impus de Franța".

In cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Bru
xelles după încheierea ședin
ței de marți seara a reprezen
tanților țărilor Pieței comune, 
L. Erhard, ministrul econo
miei vest-germane, și-a expri
mat convingerea că eșecul a- 
cestei conferințe „va avea re
percusiuni atit pe tărîm eco
nomic, cit și asupra problemei 
elaborării unei politici comu
ne44 a țărilor occidentale.

La Bonn, după o ședință a 
cabinetului de miniștri vest- 
german, s-a dat publicității- un

de război hitleriști

JVW succese ale agriculturii
sovietice

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite: în agricultura so
vietică, a-nul trecut, ca urmare a 
unei mai bune folosiri a suprafețe
lor cultivate, s-a reușit să se ex
tindă suprafețele însămînfate cu 
grîu și culturi furajere mai valo
roase cu 11 400 000 hectare.

Deși a fost secetă în Siberia și 
în Caucazul de nord, ploi toren
țiale și frig în nord-vest, în anul 
1962 s-a obținut o recoltă record 
de cereale — 147 500 000 de 
tone, ceea ce a permis achizițio
narea de către stat a 56 600 000 
de tone de cereale marfă.

Anul trecut a marcat o creștere 
în continuare a zootehniei. Numă- 

vitelor mari cornute a crescut
7 la sută, constituind la începu- 
anului 1963 86 800 000 de vite, 
numărul porcinelor a crescut
8 la sută fiind în prezent de

rul 
cu 
ful 
iar 
cu
70 000 000.

Producția da carne a crescut în 
comparație cu anul precedent cu

9 la sufă, ajungînd la 9 400 000 
de fone de carne.

In prezent în fără se produc 
aproximativ 43 de kilograme carne 
pe. cap de locuitor, adică de 1,5 
ori mai mult decît în anul 1953 și 
de peste două ori mai mult decît 
cifra medie pe plan mondial. In 
anul 1962 cantitatea de pește a 
ajuns la aproximativ 4 100 000 de 
tone, cu 11 la sută mai mult, re
venind la aproximativ 19 kilo
grame pe cap de locuitor.

Producfia de lapte a crescut cu 
aproximativ 80 la sufă în compa
rație cu anul 1953, ajungînd la 
64 200 000 de tone — aproximativ 
290 kilograme pe cap de locui
tor.

Anul acesta investițiile de stat 
în agricultură se cifrează la 
4 100 000 000 de ruble, de aproxi
mativ două ori mai mult decît in
vestițiile anuale medii pe ultimii 
cinci ani. In afară de aceasta, col
hozurile vor investi aproximativ 
3 500 000 000 de ruble pentru 
dezvoltarea fondurilor fixe.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
TASS transmite: 
martorii din 
tică pe care guvernul R. F. 
Germane nu i-a admis la pro
cesul foștilor SS-iști de la Co
blenz, au făcut declarații în 
ziua de 30 ianuarie la o confe
rință de presă, care-s-a ținut 
la Moscova.

Ziariștilor le-au fost prezen
tate materiale și documente 
prin care Heuser, Wilke, Sch
legel, Merbach și alți acuzați 
au fost demascați că poartă

Juriștii și 
Uniunea Sovie-

vina pentru crime odioase să
vârșite împotriva omenirii, că 
au săvîrșit asasinate în masă 
împotriva cetățenilor pașnici 
sovietici pe teritoriul Bieloru- 
siei în perioada celui de-al 
doilea război mondial.

Leonid Zamiatin, directorul 
Direcției de presă din Ministe
rul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a calificat refuzul 
guvernului R. F. Germane de 
a acorda vize de intrare mar
torilor și juriștilor din Uniu
nea Sovietică drept „o încer
care a anumitor cercuri din 
Germania occidentală de a di
minua însemnătatea procesu
lui de la Coblenz și de a ușura 
soarta criminalilor SS-iști".

In legătură cu aceasta, s-a 
hotărît ca materialele care îi 
demască pe acuzații de la Co
blenz în săvîrșirea unor crime 
odioase și care afectează pe 
unii din actualii protectori sus- 
puși ai acestor criminali, să 
fie făcute cunoscute opiniei 
publice sovietice și internațio
nale.

La conferința de presă s-a 
dat citire comunicatului Comi
siei bieloruse pentru stabilirea 
și anchetarea fărădelegilor să- 
vîrșite de cotropitorii germano- 
fasciști.

După conferința de presă zia
riștii au vizitat expoziția de 
documente ilustrînd crimele 
comise de fasciști în Bieloru- 
sia, care cuprinde și aparatele 
de tortură folosite în închiso
rile din Minsk în perioada 
cînd orașul a fost cotropit de 
trupele hitleriste.

și profesori nepregătiți, lipsa 
de clădiri școlare.

Deși afirmă că „o țară libe
ră nu se poate ridica mai sus 
de nivelul calitativ care exis
tă în școlile și colegiile sale”, 
mesajul se vede nevoit să re
cunoască că „guvernul federal 
nu poate asigura ajutorul fi
nanciar necesar pentru rezol
varea tuturor problemelor 
enumerate mai sus”.

Președintele Kennedy cere 
aprobarea unui proiect de lege 
„pentru îmbunătățirea educa
ției” prevăzînd furnizarea unei 
asistențe pentru statele fede
rale în sarcina cărora cade în
vățământul public în Statele 
Unite. Kennedy nu a fixat 
însă o dată precisă la care să 
se înfăptuiască propunerea.

în încheierea mesajului, pre
ședintele subliniază deosebita 
importanță care se acordă în 
Uniunea Sovietică problemelor 
învățămîntului. „Instituțiile de 
învățămînt superior sovietice, 
se spune în mesaj, pregătesc 
de trei ori mai mulți ingineri 
și de patru ori mai mulți me
dici decît Statele Unite... Uni
unea Sovietică pregătește de 
două ori mai multe cadre de 
oameni de știință și tehnicieni 
decît S.U.A. Totodată, Uniunea 
Sovietică a lichidat practic 
neștiința de carte, sporind de 
la începutul acestui secol de 
23 de ori numărul persoanelor 
care au peste șapte clase”.

WASHINGTON 30 (Ager
pres). — La 29 ianuarie, pre
ședintele Kennedy a adresat 
Congresului S.U.A., mesajul 
anual în problemele învăță
mîntului.

Mesajul arată că deficiențele 
sistemului de învățămînt din 
Statele Unite au dus la creș
terea criminalității în rândurile 
tineretului, la șomaj și irosirea 
inutilă de resurse umane.

Deplîngînd lipsa acută de 
ingineri și matematicieni, pre
ședintele recunoaște că guver
nul federal „nu își îndepli
nește obligațiile în domeniul 
învățămîntului”. Din mesaj 
reiese, de asemenea, că învă
țământul superior continuă să 
fie numai la îndemâna claselor 
avute. „Peste jumătate din toți 
părinții care au copii de vîrstă 
școlară, arată mesajul, vor să-i 
trimită să studieze la colegii, 
dar numai o treime din ei sînt 
în stare s-o facă. Aproape 40 
la sută din cei ce frecventează 
colegiile nu le termină și nu
mai cîțiva din ei continuă în- 
vățămîntul profesional după 
terminarea colegiilor. Lipsa a- 
jutorului necesar studenților 
este principala cauză a aces
tor rezultate alarmante”. Alte 
deficiențe semnalate în mesa
jul prezidențial sînt: labora
toarele și bibliotecile supra
aglomerate și învechite din 
numeroase colegii, învățători

★
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comunicat, care exprimă re
gretul că, „în ciuda eforturilor 
depuse de către cei cinci parte
neri ai Franței in Piața comu
nă, n-a fost posibil să se ajun
gă la un punct de vedere unic 
asupra continuării tratativelor 
în legătură cu cererea britani, 
că de a adera la Piața comu
nă14. Totodată, in comunicat se 
arată că „guvernul federal va 
continua politica sa in legă
tură cu unificarea economică 
și politică a Europei44 (occiden
tale).

cererii 
Piața

mini-

PARIS. — La 30 ianuarie, la 
Paris s-a întrunit Consiliul de 
Miniștri al Franței care a a- 
p.robat poziția adoptată de mi
nistrul afacerilor externe Cou- 
ve de Mourville în cadrul tra
tativelor de la Bruxelles în 
legătură cu discutarea 
britanice de aderare la 
comună.

La sfîrșitul ședinței,
strul informațiilor, Alain Pey- 
refitte, a făcut o declarație 
presei în care se spune că, în 
ceea ce o privește, Anglia 
menține pe deplin posibilitatea 
„intrării de fapt" în Piața co
mună atunci cînd va fi pregă
tită în acest scop. în prezent 
însă, a subliniat Peyrefitte, a- 
cest lucru nu pare posibil în 
legătură cu condițiile pe care 
le-a prezentat Anglia.

★
WASHINGTON 30 (Ager

pres). — „Un eveniment ex
trem de neplăcut", astfel cali
fică Statele Unite eșuarea tra
tativelor cu privire la adera
rea Angliei la Piața comună, 
se arată într-o declarație ofi
cială făcută la 30 ianuarie 
Lincoln White, purtător 
cuvînt al Departamentului 
Stat ăl S.U.A.

★
PARIS. — După cum anunfâ a- 

genfia United Press International, 
Ministerul de finanțe al Franței a 
declarat miercuri că a fost anulată 
o ședință a miniștrilor de finanțe 
ai țărilor membre ale Piefei comu
ne la care trebuia să se discute, 
printre altele, o propunere franceză 
privind limitarea investițiilor stră- 
J^e fa-țările-Pieței-camme - ■
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San Francisco : Pichete de elevi 
împart manifeste prin care cer 
sporirea .fondurilor pentru 

struirea de școli.
------------ •-

din Borneo 
de nord

( . : ■ ' ■

MOSCOVA. — La 29 ianuarie pe 
scena Palatului Congreselor din 
Kremlin a fost prezentată opera 
„Sadko" de Rimski Korsakov. La 
acest spectacol, care s-a bucurat 
de un succes excepțional au asis
tat conducători ai Partidului comu
nist și ai statului sovietic, în frun
te cu N. S. Hrușciov.

SINGAPORE 30 (Agerpres). • 
Agitația pare să fi revenit în a 
posesiunile engleze din Borneo I 
de nord și există temeri ca si- ■ 
tuația să devină din nou ex- | 
plozivă”. transmite din Singa. 
pore corespondentul agenției I 
France Presse.

Unii observatori consideră, | 
că deplasările de trupe engle- 8 
ze sînt legate de încercarea de | 
a grăbi constituirea Federației ■ 
malayeze, în care urmează să | 
intre, potrivit înțelegerii reali- B

I 
I 
I 
I 
8
Ia K. P. Ungare 

populare locale
■ proape jumătate din toți alegă-
■ torii. Analizînd în continuare 
| situația internă, Jânos Kădăr a 

vorbit despre succesele obținute 
| de poporal ungar în domeniile 

construcției socialiste în ultimii

zate de premierul malayez, 
Rahman,

După cum se știe, Indonezia, 
care duce o politică de a- 
părare a independenței na
ționale și de neutralitate, 
a condamnat proiectul Federa. 
ției malayeze. Atitudine împo
triva federației a luat și 
FUipinele, deși această țară ca 
membră a S.E.A.T.O. este alia
tă cu Anglia. Președintele fiii- 
pinez, Macapagal, a declarat 
că guvernul său „condamnă 
federația, care ar transforma 
Malaya într-o nouă putere co- 
1-minlă”.

DELHI. — La 29 ianuarie a sosit 
la Delhi dr. Subandrio, ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei.

Cuvîntarea Iui 
Jănos Kădăr

• BUDAPESTA. — La 29 
nuarie, la Casa de cultură a Uzi
nei „Ganz-Mavag” 
miting

ia*

a avut loc un 
electoral al oamenilor 

muncii din capitala Ungariei. Cu 
acest prilej a rostit o cuvîntare 
Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Ungare. Relevînd intensa activi
tate politică a oamenilor muncii 
din țară, Jănos Kădăr a arătat 
că la adunările pentru desem
narea de candidați în alegerile 
de deputați ai Adunării de Stat 
a R. P. Ungare și ai sfaturilor 
. . j au luat parte a-

patru ani care au trecut de la 
alegerile din 1958. în prezent, a 
declarat el, puterea noastră 
populară este trainică, am pus 
bazele socialismului, poporul un
gar a intrat în epoca construirii 
depline a socialismului. Succese
le noastre se bazează pe faptul 
că ne aflăm într*o strînsă alianță 
cu Uniunea Sovietică și celelalte 
țări socialiste. Referindu-se la 
situația internațională, Jănos 
Kădăr a subliniat că principiul 
fundamental al politicii externe 
a R. P. Ungare rămine în mod 
neabătut coexistența pașnică.

MOSCOVA. — La Moscova, 
sub auspiciile Ministerului lnvă- 
lămlntului Superior și Mediu de 
specialitate al U.R.S.S., a Acade
miei de Știin/e a U.R.S.S. și a 
Ministerului Culturii al R.S.F.S.R., 
a fost organizată o consfătuire 
științifică unională avînd ca temă 
„Educația estetică a oamenilor 
muncii în perioada construcției 
desfășurate a comunismului".

La consiătuire iau parte și invi
tat! din fările socialiste. Despre 
„Unele probleme ale predării este
ticii In lnvătămlntul superior din 
R.P. Romînă“, a prezentat un refe
rat prof. Nicolae Moraru.

PRAGA — Cea de-a 26-a 
sesiune a Comitetului Execu
tiv al Federației Sindicale 
Mondiale își continuă lucrările 
începute în dimineața zilei de 
marți. In cadrul celei de-a 
doua ședințe a sesiunii a luat 
cuvîntul tovarășul Isac Mar

tin, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R. P. Romînă.

din călătoria făcută în țările 
Asiei de sud-est.

Munca — „secretul" 
longevității

ROMA. Deputății comuniști 
Giancarlo Pajetta, Pietro Ingrao și 
Giuliano Pajetta au adresat mini
strului Afacerilor Interne o inter
pelare in care îi cer să explice pe 
ce bază a fost expulzat din țară Aii 
Yata, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Maroc, care a sosit la 21 ianua
rie a.c. pe aeroportul Fiumicino de 
lingă Roma. In interpelare se arată 
că autoritățile i-au interzis lui Aii 
Yata să se întîlnească cu membri 
ai parlamentului italian.

QUITO. — După cum trans
mite agenția United Press In
ternational, poliția din marele 
oraș ecuadorian Guayaquil a 
efectuat Ia 29 ianuarie o des
cindere Ia sediul Uniunii tine
retului revoluționar din Ecua
dor și a arestat 15 studenți.

MOGADISCIO. — La 30 ia
nuarie, în portul Mogadiscio, 
capitala Republicii Somalia, a 
sosit motonava sovietică „Flo- 
rești” cu mașini și utilaje pen
tru o serie de obiective la 
construirea cărora Uniunea 
Sovietică acordă ajutor eco
nomic și tehnic.

PARIS. — Intr-unui din satele 
statului Nicaragua a murit cea mai 
bătrlnă femeie a continentului a- 
merican, Francisca Martines, în 
vîrstă de 130 de ani. In capitala 
statului Nepal — Katmandu a 
murit B. Sheopuri, in vîrstă de 137 
de ani, care era considerat cel 
mai bătrîn bărbat din Himalaia — 
relatează agenția France Presse.

TOKIO. — Pentru prima dată la 
alegerile pentru adunarea munici
pală orășenească din Hatiama 
(prefectura Kioto) au lost aleși 
candidatii Partidului Comunist din 
Japonia, Iuhiko Iamada și Harumi 
Fudzivara. La alegerile în aduna
rea municipală au lost aleși, de 
asemenea, doi candidați ai Consi
liului sindical local. Comuniștii au 
ob[inut succes și în orașul Sudzaka 
(preiectura Nagano). Doi candidați 
ai organizației locale a P. C. din 
Japonia au iost 
municipală.

aleși în adunarea

Sesiunea 
executiv

Consiliului 
al O.M.S.

KIEV 30 (Agerpres). — Oa
menii de știință sovietici pe baza 
unor vaste cercetări au ajuns la 
concluzia că longevitatea nu este 
influențată atit de condițiile natu
rale, cum se credea pînă în pre
zent, ci de factori mult mai im
portanți ca munca, participarea la 
viața societății, alimentație, o- 
dihnă.

De regulă, oamenii care au a- 
juns la vîrsfa de 100 de ani și mai 
mult au muncit cel puțin 60 de 
ani. Tocmai această categorie de 
oameni de vîrstă 
păstrat mai bine 
terea de muncă.

Peste 50 000 
vîrstă de 80 de 
au lost supuse unui 
dical, efectuat de 1 000 de me
dici timp de doi ani (1961—1962) 
în diferite regiuni ale Uniunii So
vietice situate la diferite latitudini.

înaintată și-au 
sănătatea și pu-

de persoane în 
ani și mai mult 

control me-

TAȘKENT. La 30 ianuarie, 
Antonin Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și persoanele care îl 
însoțesc au sosit la Tașkent,

GENEVA. — La 28 ianuarie, 
la Geneva și-a încheiat lucră
rile cea de-a 31-a sesiune a 
Consiliului executiv ai Organi
zației Mondiale pentru Sănă
tate (O.M.S.). In timpul sesiu
nii — care a durat două săp- 
tămîni — au fost dezbătute o 
serie de probleme care privesc 
activitatea acestui for mon
dial și a fost aprobat bugetul 
organizației pentru anul 1964.

DAMASC. — Agenția France 
Presse relatează că în sînul guver
nului sirian au apărut divergente 
care au avut drept urmare demi
sia unui număr de miniștri. Trei 
din miniștrii demisionați sînt mem
bri ai partidului Baas, iar al patru
lea este membru -? al partidului 
populist. Natura divergențelor nu 
este cunoscută. Președintele Repu
blicii, El Koudsi, depune, potrivit 
agenției U.P.I., eforturi în vederea 
rezolvării crizei și prelungirii acti
vității guvernului pînă la apropia- 

,o alegeri parlamentare;
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