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SA MUNCIM CU TOTENTUZIASMUL
ȘI ELANUL NOSTRU TINERESC 

PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANULUI
DE STAT PE ANUL 1964!
n aceste zile, așa 
cum s-a anunțat, 
a avut loc Plenara 
lărgită a Comite
tului Central al 
Uniunii Tineretu
lui Muncitor, care

a analizat activitatea desfășu
rată de organizațiile U.T.M. 
pentru mobilizarea tineretului 
Ia îndeplinirea planului de 
stat pe anul care a trecut și 
sarcinile ce Ie revin pentru 
antrenarea tuturor tinerilor la 
realizarea prevederilor planu
lui de stat pe anul 1964. Sub 
conducerea partidului, poporul 
nostru a obținut anul trecut 
succese de seamă pe linia 
continuei dezvoltări a poten
țialului economic al țării, a 
progresului neîntrerupt în 
toate sectoarele de activitate.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat că milioanele de ti
neri de la orașe și sate, alături 
de întregul popor, și-au 
adus contribuția entuziastă 
la îndeplinirea și depăși
rea planului de stat pe anul 
1963. Tinerii din industrie 
participă cu însuflețire la în
trecerea socialistă în vederea 
îndeplinirii și depășirii sarci
nilor de producție, îmbunătă
țirii calității produselor, creș
terii productivității muncii, 
realizării de economii.

Peste 126 000 dintre cei mai 
merituoși tineri au fost decla
rați evidențiați în întrecerea 
socialistă. Numai în orașul 
București au fost evidențiați 
în întrecere peste 23 000 de ti
neri, în regiunea Brașov peste 
13 000, iar în regiunea Banat a- 
proape 12 000. Tinerii de pe 
marile șantiere de construirea

unor obiective industriale cum 
sînt cele de la Hunedoara, Re
șița, Galați, Complexul petro
chimic Brazi, Hidrocentrala 
„16 Februarie" și altele și-au 
adus aportul la efectuarea lu
crărilor de construcție și mon
taj precum și la darea în folo
sință în termen a unor insta
lații și agregate.

Sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, orga
nele și organizațiile U.T.M., 
împreună cu organele sindica
le, au ajutat mai mult decît 
în anii precedenți conducerile 
întreprinderilor în organiza
rea cursurilor de ridicare a 
calificării. In anul 1963, peste 
272 000 de tineri, cu aproape 
14 000 mai mulți decît în 1962 
au frecventat aceste cursuri.

în întreprinderi, o serie de 
acțiuni inițiate de organizații
le U.T.M. au contribuit la dez
voltarea spiritului de răspun
dere al tinerilor față de mun
că, a pasiunii lor față de 
știință.

O inițiativă bună a avut în 
această privință Comitetul 0- 
rășenesc București al U.T.M. 
care, în colaborare cu Consi
liul sindical local, a trimis co
lective ce au ajutat organele 
sindicale din peste 20 de în
treprinderi în organizarea și 
desfășurarea cursurilor de ri
dicare 
nale.

Alături de vîrstnici, 
din G.A.C., G.A.S. și S.M.T. au 
contribuit prin munca lor har
nică la obținerea unor produc
ții agricole sporite. Cei 50 000 
de tineri și tinere care lu
crează în sectorul zootehnic

a calificării profesio-

tinerii

Pentru oțelariile patriei
In anul care a 

trecut s-au colectat 
de către tinerii din 
Valea Jiului 9 886 
tone de fier vechi 
— cu 836 tone mai 
rnulț decît prevedea 
planul.

în primele zile 
ale acestui an din 
Valea Jiului au ple
cat spre oțelării 
60 de tone de fier 
vechi. Printre co
lectivele de muncă 
care au luat parte 
la primele acțiuni

se numără Exploa
tările miniere Dîlja, 
Vulcan, Uricani, A- 
ninoasa și secția e- 
lectrică Vulcan.

BADUȚA 
CONSTANTIN 

corespondent 
Iun Iar

obțin rezultate mereu mai 
bune în activitatea lor.

La G.A.C. din comuna Tes- 
lui, raionul Slatina, de exem
plu, unde organizația U.T.M. 
s-a ocupat de antrenarea ce
lor 14 tineri îngrijitori de ani
male la întrecerea socialistă, 
pe bază de obiective concrete, 
a sporit contribuția acestora la 
obținerea în anul trecut a unei 
producții medii de 2.207 litri 
de lapte pe cap de vacă fura
jată față de 1.800 de litri cît 
prevedea planul. Pentru anul 
în curs, tinerii îngrijitori de 
animale de aici _ J
să realizeze cel puțin 2.500 
litri de lapte pe cajp de vacă 
furajată.

O experiență bună în mo
bilizarea tineretului la obține
rea unor producții sporite din 
sectorul zootehnic au acumu
lat și multe organizații U.T.M. 
din regiunile Suceava, Mureș- 
Autonomă Maghiară, Galați, 
Argeș, Crișana, Maramureș.

Continuînd frumoasele tra
diții ale muncii patriotice, și 
în 1963 sute de mii de tineri 
au luat parte la acțiunile, pen
tru înfrumusețarea orașelor și 
satelor patriei, la construirea 
unor edificii social-culturale, 
la colectarea a 260.000 tone 
de metale vechi, la împă
durirea unei suprafețe de 5 700 
de hectare și la redarea în 
circuitul agricol a unei supra
fețe de aproape 24 000 ha. Nă
zuința fierbinte a tinerilor de 
a fi folositori patriei, de a 
contribui cît mai activ la în
florirea economiei s-a reflectat 
și în faptul că sute de mii 
de tineri au ajutat gospodări
ile de stat și colective la recol
tarea porumbului de pe 71 000 
ha precum și a altor culturi.

Perseverența, entuziasmul și' 
hărnicia cu care tineretul a' 
muncit, adueîndu-și contribu-; 
ția la îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1963 constituie o 
expresie vie a dragostei față 
de patrie, a înaltei sale con
științe socialiste. Ele își au 
izvorul în conducerea și în-

s-au angajat

Scînteia tineretului"
(Continuare în pag. a Hl-a)
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Combinatul chimic Borzeșli este unul dintre cele mai impor tanle unități chimice din țara 
noastră. In fotografie : Aspect exterior al marelui combinat.

Foto: AGERPRES
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In cinstea celei de a XX-a aniversări
a eliberării patriei, pentru îndeplinirea

planului pe 1964

cînteia
rineretului

Proletari din toate țările, uniți-vă!

••

aluminiu de la SlatinaUzinei de

Z
modele de confecții200 noi
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verse cursuri de ridi
care a calificării pro
fesionale. Astfel, 120 
de tineri au fost tri
miși la școlile profe
sionale din țară apar- 
ținînd Ministerului In
dustriei Petrolului și 
Chimiei, unde sînt pre
gătiți pentru meseriile 
de metalurgiști, elec
tricieni. lăcătuși, me
canici, strungari și la-

încălțăminte
Un nou lot de tractoare a tost reparat la Uzina de reparații Dudești Cioplea. 
Cifiva tovarăși din conducerea uzinei iac ultimele aprecieri in legătură 
cu calitatea reparațiilor, înainte ca tractoarele să iie expediate beneficiarilor.

Foto : AGERPRES

Paralel cu ridicarea 
obiectivelor • industria
le, pe șantierul Uzinei 
de aluminiu de la Sla- 
linaj o atenție .deose
bită se acordă pregăti
rii cadrelor.

Toți lucrătorii și 
specialiștii care vor 
mînui instalațiile de 
un înalt nivel tehnic 
sînt încadrați în di-

boranți. Totodată, 
cepînd cu acest an, Ia^ 
Slatina a luat ființă o 
școală profesională, 
unde sînt pregătiți me
talurgiști, lăcătuși-me- 
canici și laboranți. U11 
număr de muncitori cu 
înalta calificare, maiș-. 
tri și ingineri au fost 
trimiși pentru speciali
zare în străinătate.

Muncit o r
î
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Cel mai hun ajutor ia învățătură

MUNCA PERSONALA
Ion Berea

director general în Ministerul învățământului

Bilanțul primului trimestru a pri
lejuit în toate școlile numeroase satis
facții. Școlile, avînd sprijinul susținut 
al organizației U.T.M., au desfășurat 
o intensă muncă în vederea dezvoltă
rii la elevi a răspunderii pentru înde
plinirea exemplară a îndatoririlor lor 
școlare. Faptul că ponderea număru
lui de elevi care obțin note bune și 
foarte bune crește mereu ne arată că 
munca educativă desfășurată a avut 
eficiență, și totodată că aceasta tre
buie să fie mereu îmbunătățită și dez
voltată.

Rezultatele obținute în primul tri
mestru reflectă însă și unele fenomene 
negative. Este vorba, în primul rînd, 
de faptul că sînt elevi care au trans
format trimestrul I într-o etapă de a- 
comodare, au depus eforturi minime, 
au învățat dezorganizat. Lipsa de 
profunzime în studiu, duce firește, la 
rezultate slabe și mediocre, la goluri 
în cunoștințe.

Atît rezultatele pozitive cît și nea
junsurile semnalate arată profesorilor 
și, mai ales, elevilor ce au de făcut 
în noul trimestru, direcțiile spre care 
trebuie concentrate toate eforturile. 
Dintre acestea aș vrea să le amintesc 
pe cele pe care noi le socotim mai im
portante.

Trimestrul II este o verigă impor
tantă a anului școlar.

Ceea ce se cere în mod deosebit ele
vilor este să dovedească mai multă 
preocupare pentru munca individuală 
fără de care nu este posibil.să dobîn- 
dească în școală o bună pregătire. E-

levii se vor întreba, probabil, de ce 
insistăm atît de mult asupra studiu
lui individual, de ce li se repetă me
reu îndemnul de a acorda mai mare 
atenție muncii personale. Insistăm a- 
tît de mult asupra! acestor lucruri, 
pentru că dorim să-1 ajutăm pe fieca
re elev să înțeleagă că nimic și nimeni 
nu poate suplini propriul efort pentru 
a pătrunde în universul cunoștințelor 
care se predau în școală, pentru a în
țelege profund o disciplină sau alta. 
Participarea la lecții — înțelegînd prin 
aceasta o participare efectivă, activă 
și conștientă, nu de spectator — asi
gură temelia însușirii noilor cunoș
tințe. Absența la o lecție, neatenția, 
indisciplina în oră sînt cauze esenția
le ale rămînerii în urmă la învățătură.

Iată de ce profesorii, avînd spriji
nul organizațiilor U.T.M., al colecti
vului de elevi, vor trebui ca și în a- 
cest trimestru să cre.eze în rîndurile 
elevilor un climat nefavorabil absen
țelor, indisciplinei, superficialității în 
munca individuală.

Asupra muncii individuale a elevu
lui voi stărui mai mult. Noi cerem e- 
levilor noștri o mare profunzime în 
pregătirea — deopotrivă la limba ro- 
mînă ca și la matematică, la istorie* ca 
și la științele naturii. O pregătire pro
fundă, multilaterală, se dobîndește pe- 
trecînd o bună parte din zi la masa 
de lucru, în tovărășia caietelor și căr
ților de școală. Profesorii inițiază nu
meroase acțiuni care au menirea să-i

(Continuare în pag. a II-a)

1 ANGAJAMENTE INSUFLEȚITOARE
IN ÎNTRECEREA socialistă

Hotărîrea constructorilor Scurtarea termenelor Cuvintul colectivului
gălățeni de nave de dare in folosință
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CLUJ (de la corespondentul 
nostru).

Întreprinderile industriale din 
regiunea Cluj, aparținătoare in
dustriei ușoare au pus în fabri
cație noi produse și modele de 
confecții, încălțăminte și altele. 
Astfel, în primul semestru al 
acestui an se vor introduce în 
producție peste 200 noi modele 
de îmbrăcăminte, încălțăminte, 
tricotaje etc.

Cargourile și motonavele romînești brăzdează în lung 
și lat apele întinse ale mărilor și oceanelor. Construc
torii gălățeni — realizatori ai vaselor de mare tonaj — 
se pot mîndri cu rodul muncii lor. Pretutindeni pe 
unde trec, vasele construite la Galați sînt apreciate 
pentru calitatea lor, pentru modul cum funcționează 
mașinile și instalațiile.

Dezbătând sarcinile de plan pe anul 1964, construc
torii gălățeni și-au propus să-și intensifice eforturile 
in muncă, să întregească cu noi realizări succesele de 
pînă acum. Ne spune aceasta entuziasmul cu care ei au 
luat parte la adunările de dezbateri pe secții și sec
toare. Două cifre sînt concludente : peste 3 000 de con
structori au participat la aceste adunări, iar peste 300 
au luat cuvintul. Și oamenii gîndesc asupra aceluiași 
lucru — cum să valorifice mai bine rezervele produc
ției — propunerile nu întârzie să apară. Constructorii 
gălățeni au făcut valoaroase propuneri, și-au luat an
gajamente concrete, care prevăd printre altele:

• depășirea planului producției marfă cu 
9 500 000 lei ;

• executarea peste plan a unei motonave 
de 2 OOO tone ;

• realizarea de economii suplimentare în 
valoare de 900 000 lei prin reducerea prețu
lui de cost;

• obținerea de
900 000 lei.

beneficii peste plan de

acestor angajamente, construc- 
au prevăzut importante măsuri

Pentru îndeplinirea 
torii de nave gălățeni 
tehnico-organizatorice printre care : realizarea unei in
stalații pentru distribuirea centralizată a oxigenului în 
atelierul de confecționat, asamblat și fasonat, extinde
rea procedeelor tehnologice noi, introducerea la con
strucția navelor a unor materiale noi ca : placaj, panel 
furniruit, melamină etc.

a construcțiilor
Cu ocazia discutării cifrelor de plan pe anul 1964, 

lucrătorii întreprinderii nr. 6 construcții-Craiova și-au 
luat următoarele angajamente în întrecerea socialistă 
pe care o desfășoară în acest an, în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Prin grăbirea lucrărilor de construcții și montaj să 
reducă termenele de punere în funcțiune a următoare
lor obiective :

• fabrica de placaje de la Combinatul 
industrializare a lemnului din Tr. Severin, 
cel puțin 60 de zile ;

• fabrica de prefabricate din Craiova cu 
de zile ;

• cei 25 km de conductă prevăzută a 
montată pentru alimentarea cu apă a orașului 
Craiova, cu 15 zile;

• îmbunătățirea calității lucrărilor de con
strucții și montaj, astfel ca ele să obțină la 
recepție numai calificative foarte bune ;

• să obțină o creștere a productivității mun
cii cu 0,5 la sută față de prevederile planului, 
prin folosirea pe scară largă a prefabricatelor 
și extinderea procedeelor moderne de lucru ;

• să realizeze economii peste plan în valoa
re de 700 000 lei;

e să realizeze beneficii peste plan de 
700 000 lei ;

de 
cu

30

fi

In scopul realizării angajamentelor luate, constructo
rii întreprinderii au întocmit un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice care prevede, printre ăltele, intro
ducerea încărcării și descărcării pneumatice a cimen-i 
tulul, executarea armăturilor și cofrajelor pentru beton 
în ateliere centralizate de șantier.

Hotăriți să întimpîne cea de-a XX-a aniversare a. eliberării 
patriei cu noi realizări în producție, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii Combinatului chimic Borzești, analizînd posibili
tățile și rezervele existente la fiecare loc de muncă și-au luat 
cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe 1964 următoarele 
angajamente in întrecerea socialistă pe acest an:

• să depășească planul anual la produc|ia globa
lă cu 10 milioane lei;

Să producă peste plan :
• 2 OOO tone sodă caustică ;
• 500 tone detoxan (în concentrație de sută la 

sută);
• 5 OOO tone Insecticide condiționate pentru 

agricultură ;
• 200 tone policiorură de vinii;
• întreaga cantitate de sodă caustică solidă și 

acid clorhidric de sinteză să lie de calitatea
• să sporească productivitatea muncii ia(ă 

plan cu 1 la sută ;
• să realizeze economii peste plan la preful 

cost în valoare de 2 OOO OOO lei ;
• să realizeze beneficii suplimentare 

2 OOO OOO lei :
• să asimileze înainte de termenele stabilite 

pian noi sortimente de produse, sodă caustică 
la electroliza cu catozi de mercuri, policiorură 
vinii.

Pînă la 23 August colectivul combinatului s-a 
angajat să realizeze :

• depășirea producției globale planificate cu 5 
milioane Iei;

• 250 tone detoxan, 1 OOO tone sodă caustică, 
2 500 tone insecticide condiționate peste plan ;

• economii de 900 OOO lei peste plan prin redu
cerea prețului de cost;

• beneficii peste plan in valoare de 900 000 Iei.
In vederea realizării angajamentelor, in combinat s-au luat 

și sînt în curs de aplicare o serie de măsuri tehnico-organi
zatorice, printre care: instalarea a încă două mori biconice 
la secția de condiționare a insecticidelor, mărirea diametru
lui la cloruratoarele instalațiilor de monoclorbenzen, monta
rea a încă unui condensator la instalația de detoxan.

La Fabrica de pielărie și în- 
■ călțăminte, în semestrul I al 
. acestui an, de pildă, vor intra 

In producție peste 60 de noi 
modele din care sînt deja în 
fabricație 14 modele și 5 sorti
mente noi. Creatorii Fabricii 
de confecții „Flacăra" au ela
borat pentru semestrul I 12 noi 
modele de paltoane și pardesie 
pentru temei dintre care 4 
intrat în fabricația de serie.

Unități sanitare, datate

cu utiiaj iiishIciii

Numeroase unități 
sanitare au fost do
tate cu noi aparate, 
instrumente și uti
laj medical modern 
realizat de indus
tria noastră. In spi
tale, policlinici și 
dispensare au fost 
repartizate aproape 
500 de instalații

dentare complete și 
aparate Roentgen 
dentare, 50 de ins
talații radiofotogra- 
fice, dintre care 15 
instalate pe carava
ne mobile, mese de 
operații, aparate 
pentru radiografii, 
lămpi scialitice, ins
talații de sterilizare,

de hidro și fiziote
rapie etc.

Secțiile de sănă
tate și prevederi 
sociale ale sfaturi
lor populare regio
nale au primit noi 
avioane sanitare și 
aproape 500 de au- 
tosalvări.

(Agerpres)

La spectacolele date de in
stituțiile de artă din Banat 
pentru tineret și copii au 
participat în ultimele două 
luni mai mult de 10 000 de 
spectatori.

Săptăminal, filarmonicile de 
stat din Timișoara și Arad 
organizează concerte educati
ve. De mult succes se bucură 
reprezentațiile date de către 
Teatrul de păpuși din Timi
șoara și Teatrul de marionete 
din Arad. Teatrele timișorene

dau și ele periodic spectacole 
pentru tineret cu piese din re
pertoriul lor permanent. Ope
ra de stat din Timișoara, a 
prezentat în același timp spec
tacole cu baletul „Fîntina din 
Baccisarai" și „Coppeliaut Tea
trul romîn de stat — piesa 
„Pantofiorul de aur", Teatrul 
maghiar de stat — „Fata cu pis
trui", iar Teatrul german de 
stat — basmul „Scufița roșie".

(Agerpres)

EII T io r
Prima zi de exame

ne, La Institutul poli
tehnic din Capitală 
ne-a 
hol... 
nii".
apăruseră deja prime
le rezultate. Cele mai 
multe, bune și foarte 
bune. Iar crainicul sta
ției de amplificare 
populariza primul suc
ces al zilei: „Studen
ții grupei 334. — din 
anul. 111 electrotehnică 
— au dat astăzi lucra
re scrisă la Fizică. S-au 
prezentat toți cei 23 
de studenți. Nici unul 
nu a obținut o nota 
mai mică de 7"...

Examenul oral 
inaugurat studentul 
Florin Dăscălescu. Răs
punsul său precis, bine

întâmpinat, în 
„oglinda sesiu- 
In rubricile ei

documentat, este notat 
cu io... „Rezultatul 
era de așteptat. Stu
dentul băscălescu a 
obținut nota io la lu
crarea de control se
mestrială, a răspuns în 
fiecare seminar și nu 
a avut nici o absență! 
Un examen pregătit 
printr-un studiu per
severent și continuu — 
de la 1 octombrie și 
pînă la 15 ianuarie — 
nu poate fi notat de
cît cu 10“. Tov. șef de 
lucrări Florin Țintea 
— examinatorul — a 
continuat: „De fapt, 
așteptăm astăzi mul
te asemenea rezultate".

La Facultatea de 
tehnologia construcții
lor de mașini, grupa 
022 din anul II, avea

cxamen la „Rezistența 
materialelor1'. Pînă la 
ora 11,30 au răspuns 
6 studenți. Toți au ob
ținut aceeași notă : 10. 
Cînd am intrat, stu
dentul Dumitrescu Ni- 
colae ( în foto) tocmai 
asculta concluziile pro
fesorului : „Se vede că 
ați studiat, ați citit și 
bibliografia recoman
dată. Aveți nota 10 !“. 
De nenumărate ori 
ieri — la Institutul po
litehnic — profesorii 
s-au adresat studenți
lor cu t „Aveți
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Proiecte la început Cel mai Imn ajutor la învățătură —
munca personală

de nou trimestru (Urinare din pag. I) chibzuință profesiunea. Elevi
lor din clasele a Xl-a li se cere 
un efort deosebit la învățătură.

Conducerile școlilor, cu spri
jinul organizațiilor U.T.M., au 
luat inițiativa organizării re
capitulării materiei prin lecții 
de sinteză. Aceste recapitulări, 
trebuie organizate în continua
re la toate disciplinele de exa
men, pentru ca elevii să re
vadă pînă la sfîrșit de an toată 
materia. Elevii pot folosi din 
plin formele de ajutor pe care 
școala le organizează pentru 
ei.

în ceea ce privește orientarea 
profesională, bogata experiență 
a profesorilor și organizațiilor 
U.T.M. ne arată că trebuie să 
existe o preocupare perma
nentă pentru ca fiecare elev 
să-și aleagă profesiunea cea 
mai potrivită și să se pregă
tească pentru a o îmbrățișa. 
Este necesar să se facă sonda
je pentru a cunoaște dorințele 
elevilor, dacă au luat o hotă- 
rîre bine chibzuită.

Toate aceste lucruri să se 
facă acum și nu la sfîrșit (de 
an. O mare răspundere revine 
diriginților, profesorilor, care, 
cu ajutorul organizațiilor 
U.T.M., trebuie să se ocupe de 
fiecare elev aflat în prag de 
absolvire pentru â-1 îndruma 
spre profesiunea cea mai po
trivită, spre acele ramuri de 
activitate aflate în plină dez
voltare și în care este 
mare nevoie de cadre, 
încît ei să se realizeze 
meni folositori patriei 
liste.

Rezultatele pe care 
obține la sfîrșitul trimestrului 
II, dragi elevi, trebuie să în
semne o bază sigură pentru 
continuarea cu succes a învă
țăturii pe trimestrul III, pen
tru încheierea anului școlar 
cu asemenea situație la învă
țătură, care să reflecte drago
stea și recunoștința față de 
părinți și profesori, față de 
partid, față de întregul nostru 
popor, față de patria noastră 
socialistă.

ajute pe elevi să înțeleagă 
rolul și ponderea pe care 
o are munca individuală în 
pregătirea școlară și toto
dată, să-i ajute să-și formeze 
o metodică de studiu, deprin
derea de a învăța ritmic, de 
a-și gospodări timpul după o- 
rele de clasă. Aceste acțiuni 
pe care le desfășoară școala 
sînt continuu susținute de or
ganizația U.T.M. Elevii trebuie 
să fie foarte receptivi la a- 
ceste îndrumări, să-și formeze 
deprinderea de a avea program 
zilnic de activitate, de a par
curge individual toate treptele: 
scrierea lecțiilor, rezolvarea 
problemelor, studierea manua
lului, repetarea cunoștințelor 
însușite pentru consolidarea 
lor. Abia apoi urmează timpul 
liber pentru, recreere, lectură, 
destindere, sport.

Întîlnim în colectivele clase
lor și elevi care au căpătat de
prinderea de a aștepta totul 
de la colegi. Cînd iau o notă 
proastă, colegul fruntaș la în
vățătură e vinovat. De ce ? 
Pentru că nu l-a ajutat. Ase
menea elev înțelege în mod 
greșit ajutorul, așteaptă să fie 
dădăcit, tutelat : colegul frun
taș să-i explice lecția, să-i dea 
caietul de teme, să-i șoptească 
la ore chiar. Or, cu renunța
rea la propria ta putere de 
muncă și cu „proteze" în pre
gătire nu se poate călători în 
știință și cultură. Asemenea a- 
jutor nu folosește la nimic. 
Trebuie să perseverăm în a-1 
face pe fiecare elev să înțelea
gă propriile-i răspunderi, să-1 
determinăm să-și ceară lui 
însuși mai mult, să-și impună 
un efort de voință pentru a se 
autodepăși continuu.

A doua direcție în care tre
buie îndreptată atenția în a- 
cest trimestru este ajutorarea 
elevilor claselor a Xl-a să 
străbată cu bine ultimul an 
de școală, să se prezinte cu to
ții bine pregătiți la examenul 
de maturitate, să-și aleagă cu
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început un nou trimestru de învățătură pentru 
elevi. Cataloagele s-au redeschis, tovarășii profe
sori au și consemnat primele note. Firește, dorința 
tuturor este ca notele din acest trimestru să fie 
mai bune, tot mai mulți elevi să intre în rîndurile 
elevilor buni și foarte buni. Ce activitate desfa- 

. U.T.M. în acest scop ? Cum este folosită expe- 
•primul trimestru ? La aceste întrebări ne-au 

răspuns cîțiva secretari ai comitetelor U.T.M. din școlile me-
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I răspuns cîțiv<l __ 
dii din Cluj.
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secretara comitetului U.T.M. favorabil 
al Școlii medii nr. 8 nute cje
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Preocuparea noastră princi
pală în primul trimestru a fost 
de a crea în clase un climat

l unei 
nute de învățătură. Adunările 
generale au constituit un 
organizația U.T.M. a contri

buit la dezvoltarea răspunderii față de învățătură a ele- 
j a VIII-a, care se află la începutul activi

tății în școala medie, s-a discutat, de pildă, despre „Munca — 
o datorie de onoare*. Principala problemă dezbătută în ca
drul adunării s-a referit la ceea ce trebuie să-și ceară elevul 
în anii de școală, ce obligații implică viața de elev. La clasa 
a IX-a C am constatat un fenomen: elevii se mulțumeau cu re- 

Izultate mediocre. într-o discuție cu organizatorul U.T.M. de 
grupă și cu cei mai buni utemiști am ajuns la concluzia că 
trebuie pregătită o adunare generală U.T.M. care să discute 

această atitudine. Un grup de utemiști a pregătit re- 
Firește, elevii care adunaseră în catalog numai note 

mici au fost aspru criticați. Dar adunarea nu s-a oprit la aceas
tă critică. Atît referatul cîț și utemiștii în discuții au dovedit 
multă grijă pentru a-i ajuta să vadă de ce obțin note slabe. 
S-a realizat astfel un schimb de experiență foarte util, 
vorbit elevii fruntași împărtășindu-și metodele de muncă, 
felul acesta, din adunare fiecare elev a învățat lucruri 
privind studiul, folosirea timpului.

Organizatorul U.T.M. al clasei va fi ajutat ca și în trimestrul 
doi să-și îndrepte atenția spre elevii care au î 
Iar cu note mici. Experiența ne-a arătat că elevii cu rezultate 
slabe trebuie ajutați să se pregătească cu ( 
nu fie nici o clipă scăpați din atenția colectivului. La început 
de trimestru, ne-am propus ca în fiecare clasă să discutăm cu | 

i care au obținut note 
mici, cu indisciplinații iar la 
discuțiile colective pe care le 
vom organiza în unele clase se 
invităm tovarăși profesori, diri- 

ai elevilor. Comi- 
, îi va ajuta pe
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Pasiunea căutărilor creatoare...

PAGINA UEV1ILIII

Deseori, după terminarea orelor de clasă, școala devine... 
laborator de creație. Un „laborator" in care se întâlnesc mulți 
elevi. Ii aduce pasiunea lor pentru pictură, teatru, muzică...

Aptitudinile lor se dezvoltă — elevii primind îndrumări 
de specialițate — în cadrul cercurilor artistice, care și-au 
reluat activitatea odată cu începerea noului trimestru. 
Intr-un raid prin școlile medii din Capitală am surprins 
cîteva instantanee din activitatea acestor cercuri.

La Școala medie nr. 15 cercul de pictură a atras elevi din 
toate clasele. Uneori elevii întârzie ceasuri întregi în fața 
șevaletului, stăruind asupra tablourilor. întotdeauna alături 
de ei se află tovarășa Rodica Toma — profesoară de desen — 
dindu-le îndrumări prețioase (foto 1). Rezultatul acestor 
rodnice căutări se va concretiza în expoziția ce va fi organi
zată la sfîrșitul anului școlar.

Pe elevii Școlii medii nr. 1 o altă pasiune i-a atras... pe 
scenă. Cercul dramatic de aici numără peste 150 membri. 
Montajul liter ar-muzical „Surîsul Hiroșimei", piesele „Oaspe
tele în faptul serii" și „In ajunul zilelor de luptă* — s-au 
bucurat de aprecierea tinerilor spectatori. în cadrul cercului 
se discută — sub îndrumarea actriței Eugenia Marian Pe
trescu — probleme de interpretare, compoziție, viziune sce
nică. In fotografia nr. 2 vă prezentăm pe elevii Sălăjanu Vic
tor și Calomieț Ion într-o scenă din piesa „In ajunul zile
lor de luptă".

Alți elevi — și, desigur, foarte mulți — îndrăgesc muzica. 
Cercul de muzică de la Școala medie nr. 4 a înregistrat noi 
succese în acest an. Totodată a crescut și numărul membri
lor. în fotografia nr. 3 vă prezentăm un aspect din activita
tea cercului ! audiție muzicală „Enescu". «*

Pretutindeni — pasiune, căutări creatoare, îndrumare com
petentă.

Text: I. PERIEȚEANU 
Foto : N. STELORIAN
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Faptul că din 342 de elevi cîți H 
sînt la școala noastră peste | 

au obținut în trimestrul I ® 
i între 7 și 10 ne bucură.

Dar acest rezultat nu a dus la 
automulțumire. Dimpotrivă, 

î noastre sporesc, pentru ca toți elevii să obțină note 
bune și foarte bune, să dovedească răspundere personală 
•entru munca lor școlară. Obișnuim ca în cadrul comitetului 
I.T.M. să discutăm activitatea unei clase sau a unui an în 

care au fost semnalate anumite fenomene negative. In cadrul 
acestor ședințe săptămînale nu discutăm situații statistice, ci 
activitatea fiecărui elev. La aceste discuții invităm tovarăși 
diriginți și profesori care ne ajută să cunoaștem îndeaproape 
clasa, ne semnalează problemele pe care le ridică acel colec
tiv sau anumiți elevi, ne dau sfaturi cum să acționăm pentru 
remedierea unor neajunsuri. în urma acestor analize, se con- 

măsurile pe care trebuie să Ie luăm pentru îmbună- 
i la învățătură și a disciplinei. Biroul U.T.M. de 

clasă sau an este ajutat apoi de către comitetul U.T.M. să 
realizeze în practică aceste măsuri. Tovarășii diriginți și pro
fesori ne ajută în continuare să cunoaștem mai bine clasa, să 
o sprijinim îndeaproape. Cu elevii care au o pregătire

1 în felul următor : colectivul clase
lor respective discută cu aceștia pentru a-i ajuta să în- 

i ce urmări are lipsa muncii sistematice, cum trebuie să 
acționeze pentru eliminarea golurilor pe care le au în pregă
tire, cum să recupereze timpul pierdut. Și dacă în urma acestor 

i nu se îndreaptă, îi invităm în i 
și discutăm cu ei pe larg, încercăm să aflăm motivele pentru 
care nu se pregătesc, stabilind, totodată, mijloacele prin care 
să-l ajutăm să-și îmbunătățească situația la învățătură.

ION ANDREIȚĂ

consultațiile suplimentare care 
ei.

ADELINA RUSU Trimestrul al IMea l-am în- 
ceput cu o analiză, în cadrul co
mitetului U.T.M., a rezultatelor 
obținute Ia învățătură în pri
mul trimestru. Analiza a scos 1 
iveală concluzii pe baza că

rora ne-am stabilit un plan concret de măsuri. Vreau să a- 
mintesc doar cîteva dintre aceste măsuri. Este vorba de munca 
noastră cu elevii claselor a Xl-a.

Prima măsură se referă la pregătirea școlară. Ne-am propus 
să discutăm într-o adunare deschisă cum trebuie g 
timpul pentru pregătirea zilnică, cît și pentru repetarea 
riei cerută la examenul de maturitate. La această adunare vom 
invita pe tovarășii profesori și diriginți, rugîndu-i să 1 
elevilor cum să se pregătească pentru disciplinele prevăzute 
în programa de examene. Tot cu ajutorul tovarășilor profesori, 
care-i cunosc îndeaproape pe elevi, vom discuta despre j' 
rile individuale de activitate zilnică. Periodic, în clase 
analiza modul în care fiecare elev își îndeplinește acest plan. 
A doua măsură se referă la orientarea profesională. Astfel vom I organiza în fiecare din clasele a Xl-a cîte o adunare deschisă
în care vom dezbate problema alegerii profesiunii. La aceste 
adunări vom invita muncitori, maiștri și specialiști din între
prinderile industriale din oraș care să le împărtășească elevi
lor din experiența lor de viață și muncă, să le vorbească des
pre frumusețea meseriei lor.

secretara comitetului U.T.M. 
al Școlii medii nr. 2

Păsările de pe malurile 
unui rîu

La un matematician arab din se
colul al Xl-lea găsim următoarea 
problemă :uuieinci ;

„Pe malurile unui rîu cresc, față I
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în față, doi palmieri. Înălțimea u- 
nui palmier este de 30 de coti și 
a celuilalt —<^de 20 de coti, distan
ta dintre palmieri fiind de 50 de 
coți. Pe vîrful fiecărui palmier 
stă cîte o pasăre. La ,un moment 
dat. ambele păsări au observat un 
pește care a apărut la suprafața 
apei între cei doi palmieri; ele 
s-au repezit deodată asupra pește- 

și.l-au ajuns în același timp, 
mai
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secretarul comitetului U.T.M. medii 
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| eforturile

î«
I
I
Icretizează măsu 

tățirea situației

I
Iva apiij 1111111 iimcapiu

mai slabă procedăm 
Jnr racnarfivo diccnt

I teleagă
actioneî

Itire, cur
discuții

I...
!
I
I
I
i
I
I
I
I
Iln trimest 

strădui să 
Âr. r. e

I
!
I 'dasa a IX-a A Școala 

medie „Mihalț Kogălni-
ceanu" — Medgidia

KAROL SODA

fața comitetului U.T.M. I
i aflăm motivele pentru I

I
I7IVL.1 -J. r*

neșțnufL[]lll i
© In clasa noastră sînt 35 

de elevi, aproape toți utemiști. 
Ne străduim să obținem re
zultate cît mai frumoase la în
vățătură. Aceasta s-a observat 
și la sfîrșitul trimestrului I 
cînd nici un elev nu a rămas 
corijent, iar medii de 5 și 6 au 
fost foarte puține. Au predo
minat mediile de 8, 9 și 10. 
Elevi fruntași la sfîrșitul tri
mestrului au fost: Iacobici Ma
ria, Moldoveanu Maria, Roșu 
Traian, Iusuf Siten, Iosuf El
vira, Corcheș Iulian și mulți 
alții. In anul trecut clasa noa
stră a fost fruntașă pe raion. 
In trimestrul II și III ne vom 
___ 1 nu avem nici o me
die de 5 și 6 ci numai de la 7 
în sus. Pentru aceasta am înce
put cu seriozitate munca chiar 
din prima zi a noului tri
mestru.

AZIZ VAGIDE 
*— elev —

să
Și 

mai

lui
La ce distanță de palmierul 
înalt a apărut peștele ?

Ecuația gîndește 
pentru noi

vă îndoiți de faptul că a- 
ecuația este mai prevăză- 
decît dv. înșivă, rezolvați

Dacă
deseori 
toare 
următoarea problemă •

„Tatăl are 32 ani, fiul 5 ani. Pes
te cîți ani tatăl va fi de 10 ori mai 
în vîrstă decît fiul ?“

...Erau elevi în anul I al școlii pro
fesionale. Veniseră din diverse locuri 
să-și însușească meseria de lăcătuș. 
Printre ei se aflai? cîțiva deopotrivă 
de buni atît la activitatea de atelier 
cît și la cursuri, care-și gospodăreau 
astfel timpul liber încît le ajungea 

{și pentru pregătirea lor școlară, dar 
jși pentru desfășurarea altor activi- 
} tăți de natură să-i ajute în lărgirea 
orizontului politic, cultural. Aproape 
întreaga clasă locuia în internatul 
școlii. Marin Naghen, Dumitru Ia- 
coblev, Ion Voinea, și alții își folo
seau timpul liber citind, discutând 
cele citite. In jurul lor se strîngeau 
uneori și alți , colegi. Intr-o seară, 
discuția s-a purtat în jurul romanu
lui „Așa s-a călit oțelul". Altă dată, 
versurile lui Coșbuc au adunat băie
ții în jurul iubitorilor poeziei. Trep
tat cercul celor care-și dedicau cli
pele de răgaz lecturii a început să se 
lărgească. Tot mai numeroși erau a- 
ceia care se alăturau colegilor la o 
discuție în jurul cărților citite. Din 
inițiativa biroului U.T.M. al clasei, 
această activitate a căpătat un ca
racter organizat: serile literare de la 
cămin aveau loc cu regularitate.

Pe tot parcursul anului de școală 
cărțile lui Creangă, Caragiale, Sado- 
veanu, Marin Preda, Radu Tudoran, 
Titus Popovici, versurile lui Emi- 
nescu, Alecsandri, Coșbuc, Mihai Be- 
niuc, Eugen Jebeleanu, Maria Banuș, 
Nicolae Labiș au devenit cunoscute

A.

In tovărășia
și iubite de majoritatea elevilor. Or
ganizația U.T.M. a făcut cunoscute 
condițiile de participare la concursul 
„Iubiți cartea" și s-a dovedit că 
mulți dintre elevi doresc să se nu
mere printre prietenii cărții. La în
ceputul anului II cei mai mulți din
tre ei au obținut insigna de „Prieten 
al cărții".

Tinerii din fotografie sini e 
levi ia Școala profesională 
„Tractorul" din Brașov. în o- 
rele de practică ei aprofun
dează, sistematizează cunoș
tințe căpătate la lecțiile teo
retice. Caietele lor de prac
tică sînt verificate săptămî- 
nal de către maistrul Vasile 

Mocanu
Foto : N. STELORIAN

Prestigiul clasei a

obțină 
foarte 
mică

• Pentru dezvoltarea dra
gostei față de meseria £ 
organizația U.T.M., împreună 
cu conducerea școlii, și-a ] 
pus ca în trimestrul II să rea
lizeze cîteva acțiuni foarte in
teresante și așteptate de elevi. 
Dintre acestea citez : o vizită 
la Reșița cu elevii care se pre
gătesc în meseria de montatori

• Elevii anului I H'au obți
nut în trimestrul I rezultate 
foarte bune atît la lecțiile teo
retice cît și la lucrările prac
tice. Frecvența la cursuri, dis
ciplina, seriozitatea Ia învăță
tură i-au ajutat 
numai note bune 
bune, media cea 
fiind notată cu 7.

Colectivul de elevi și-a pro
pus ca în trimestrul II să con
solideze rezultatele obținute 
prin ridicarea în continuare a 
nivelului la învățătură. Printre 
alte măsuri, s-a hotărît și crea
rea unui cerc de citire și exe
cutare a desenului tehnic, do
meniu deosebit de important 
pentru activitatea lor viitoare.

GH. D. FLORESCU 
plev — Grupul școlar petrol- 

chimie —- Craiova —

dra- n 
aleasă I

pro- I
rea- ®

I 
'I o_ ,___ 1

locomotive Diesel electrice pen-,1 
tru a cunoaște mai îndeaproa- ■ 

il lor loc de muncă, ■ 
întreprinderilor din I

învață I
1 noii- ™ 

legate de profe-1 
viitoare etc. |

II

pe viitorul lor loc de muncă, 
vizitarea i
Timișoara cu profil corespun
zător meseriilor care se î 
în școala ; popularizarea nou
tăților tehnice 
siunile noastre

VIOREL* BADEA 
elev —■ Școala -profesio

nali CF.R.-Timișoara

ovarășa profesoară 
Emilia Silaghi da 
la Școala medie 
nr. 1 din Timișoa
ra vorbea cu mul
tă căldură, cu dra
goste despre elevii

clasei la care este dirigintă (cla
sa a X-a reală 2), despre rezul
tatele obținute de ei la învăță
tură în primul trimestru. După 
90 de zile de școală, bilanțul a- 
cestor rezultate se prezintă ast
fel : din 36 de elevi ai clasei, 32 
au obținut medii între 7 și 10 iai 
3 au obținut medii între 6,80 și 
6,90 ; un singur elev din clasă 
a rămas corijent, la o singură 
materie.

...Nu de la început însă lu
crurile au mers așa. în prime
le săptămîni de școală erau în 
clasă mai mulți elevi care abia 
reușeau să „smulgă" cîte un 5 
sau 6. Apăreau în catalog și 
note de 3 sau 4. Lucrurile nu 
puteau rămîne așa. Membrii 
biroului U.T.M. s-au sfătuit cu 
tovarășa dirigintă, cu tovarășii 
profesori, cu cei mai buni elevi. 
Aceștia au fost de părere că 
trebuie să se discute cu fiecare 
din elevii care au obținut re
zultate slabe, să se afle — mai 
întîi — care sîrrt eaazele aces-

tor rezultate. Așa s-a și proce
dat. Astfel au fost analizate cu 
competență cauzele rămînerilor 
în urmă Ia învățătură. S-a a- 
juns la concluzia că la unii 
elevi rezultatele slabe se dato
rau'nepăsării față de învățătu
ră. Existau în clasă și e- 
levi care credeau că nota 
10 este a... profesorului. E- 
rau și unii care fiind scoși Ia 
lecție (la fizică, chimie) vor
beau mult, dar profesorul era 
mereu nevoit să-i întrerupă și 
să le atragă ațenția : „Trebuie 
să demonstrezi, să mă convingi 
că este așa". Le era însă greu 
să demonstreze, să convingă, 
deoarece ei memoraseră pur și 
simplu lecția fără a încerca s-o 
înțeleagă... Dar ceea ce făcea 
posibil existența unor aseme
nea cazuri era faptul că fiecare 
elev se interesa doar de pro
pria lui persoană, colectivul 
clasei nu vădea suficientă exi
gență față de munca fiecărui 
elev.

Consultîndu-Se cu diriginta 
clasei, cerînd și sprijinul comi
tetului U.T.M. al 
X-a, biroul U.T.M.
concluzia că cea 
metodă pentru a 
situației din clasă,

claselor a 
a ajuns la 
mai eficace 
pune capăt 
pentru a-i

...Și, iată-i pe elevi în 
școlii profesionale. Mai 
mai multe cunoștințe, cu preferințe 
variate în ceea ce privește lectura : 
Stan Marin, Dan Popescu, Ion Voi
nea citesc versurile poeților ’ noștri 
clasici și contemporani, recită versu
rile lor. Alții, Gheorghe Nicolae, Va
sile Trușcă, Gheorghe Dobre iubesc 
teatrul. în cadrul preferințelor ma
nifestate de elevi nu lipsesc nici a- 
matorii părților de aventuri, de călă
torii, de știință popularizată șî, evi
dent, întreaga clasă citește cu inte
res cărțile legate de viitoarea lor 
profesiune.

De aceea și munca cu cartea a fost 
organizată diferențiat, în funcție de 
aceste preferințe. Iubitorilor poeziei 
le-au fost recomandați și poeți 
străini, clasici și contemporani; lec
tura amatorilor de teatru este com
pletată de participarea la spectacole 
teatrale. In plus, pentru întregul co
lectiv au început să fie organizate 

.manifestări care să-i ajute să des
prindă anumite idei din lectura făcu
tă, să sintetizeze aceste idei. Astfel, 
se organizează concursuri, seri lite
rare cu anumite teme.

Cele petrecute în această clasă sînt 
reprezentative pentru întregul co
lectiv al școlii profesionale „Tim
puri noi" din Capitală. Organizația 
U.T.M., sprijinită de profesorii de 
limba romînă, duce o frumoasă mun
că de antrenare a elevilor la citirea 
literaturii, în funcție de vîrstă și ca
pacitatea lor de înțelegere. Mărturie 
stă și faptul că peste 800 de elevi 
(din cei aproape 1 000 cîți învață în 
școală) sînt purtători ai insignei 
„Prieten al cărții".

De curînd, în școală a luat ființă 
și un cenaclu literar. El cuprinde 
pînă în prezent numai elevi din ■ a- 
nul III, dar vestea existenței lui s-a 
răspîndit in școală și amatorii, care 
se găsesc și în anii mici, vor fi atrași 
la activitatea cenaclului. In primele 
sale ședințe s-au citit versuri și re
portaje originale ale elevilor, s-au 
organizat discuții pe marginea lor.

Am enumerat doar cîteva din for
mele folosite de organizația U.T.M. 
pentru antrenarea elevilor la citirea 
literaturii. Ele îmbracă o mare va
rietate, în funcție de vîrstă și per
sonalitatea fiecărui elev și acest lu
cru este demn de remarcat.

MARIETA VIDRAȘCU

crescut odată
face pe toți elevii, deopotrivă, 
să înțeleagă mai profund înda
toririle ce le revin în școală 
este dezbaterea colectivă a 
problemelor care trebuie să 
stea în atenția lor. Cadrul cel 
mai potrivit pentru asemenea 
dezbatere era, firește, adunarea 
generală U.T.M.

Adunarea a fost pregătită din 
vreme. La alcătuirea referatu
lui care urma să fie supus dis
cuției adunării a fost antrenat 
un colectiv 
dintre 
tură, 
roului 
vidual 
din clasă despre adevărata co
legialitate, căutînd să le insufle 
o. atitudine nouă, intransigentă 
față de cei care nu țin pasul 
cu colectivul. Adunarea gene
rală a discutat atitudinea ele
vilor care manifestau dezinte
res față de studiu. Au luat cu- 
vîntul mulți utemiști. Popescu 
Gheorghe, Loghin Elena sau 
Radivoi Mărioara, criticați pen
tru rezultate slabe la învăță
tură, ar fi vrut să se scuze, să 
se justifice în fața colegilor, 
dar n-au avut curajul. Pentru 
că simțeau că toți elevii clasei

larg de utemiști, 
cei mai buni la învăță- 
între timp, membrii bi- 
U.T.M. au discutat indi- 

cu foarte mulți elevi

școlarji din
I—VII au fost

Pasiunii elevilor pen
tru teatru îi răspunde 
inițiativa ieceptă a Tea
trului pentru, tineret și 
eopii din Capitală : or 
ganizarea unor maUnde 
teatrale pentru elevi.

Dorind să into irităm 
pe elevi cu unele amă
nunte în legătură cu a- 
ceastă inițiativă, am a- 
vut o discuție cu D. D. 
Neleanu. directorul tea
trului.

Mai întîi, cîte ceva 
despre repertoriu. în a- 
Iegerea pieselor s-a 
acordat prioritate dra
maturgiei originale și, 
mai ales, genului de co
medie. atît de iubit -de 
elevi. Totodată reperto
riul este stabilit în func
ție de vîrstă,’ de puterea 
de înțelegere a specta
torilor.

Pentru 
clasele
reluate, într-o nouă vi
ziune regizorală, piese
le : „Băiatul din' banca 
a doua" de Alecu Po
povici, „Emil și detecti
vii" — prelucrare de Tu- 
dorel Popa după Erich 
Kastner și „Doi la arit
metică" de Natalia Klî- 
kova.

Rezultatul colaborării 
cu unii dintre 'autorii 
noștri dramatici îl cons-, 
tituie cele cîteva piese 
noi. De curind, a fost 
prezentată în premieră 
piesa lui Al. Adrian 
„Descoperiți-l pe N", 
după care va urma „Nu 
prea albă ca zăpada și 
motanul descăltat“. de 
Alecu Popovici.

Am fost informați de 
asemenea, că se fac pre
gătiri pentru, punerea 
în scenă a altor patru 
piese romînești contem
porane.

Pentru elevii din ultir 
mele clase ale școlii me
dii se joacă în prezent 
piesa : „Acuzarea apără" 
de Ștefan Berciu. Au in-

trat, de asemenea, în 
pregătire alte două pie
se originale cu subiec
te inspirate din viață 
cotidiană a școlii ,Co
piii au'crescut" (titlu 
provizoriu) de profesoa
ra Anica Petrescu si 
„Arbitrul" de Xenia Ro
man.

în colaborare cu comi
tetul orășenesc U.T.M. 
București, teatrul a luat 
inițiativa de a organiza 
recitaluri de poezie pen
tru elevi realizate de... 
elevi. Tematica acestor 
recitaluri este strîns le
gată de programa de li
teratura romînă.

Au‘ fost. selecționați, 
prin concurs, peste 30 
de elevi, care, sub în
drumarea atentă a regi
zorilor și actorilor din 
teatru, pregătesc trei re
citaluri. Acum se repetă 
intens. La sfîrșitul lunii 
ianuarie, tinerii specta
tori vor participa la pri
mul lor matineu : reci
tal „Coșbuc". Vor urma 
apoi recitalul „Emines- 

1 cu" și un recital „Topîr- 
ceanu". Colectivul „mi
cilor actori" va face și 
cîteva deplasări în mij
locul colegilor lor.

în 
pentru 
sînt 
luna 
două 
Este 
rînd 
cu public 
cîștigă" la care vor par
ticipa elevi din toate 
școlile medii din Capi
tală. Tema concursului: 
„Recunoașteți autorul, 
actorul și spectacolul ?“ 
Tot în aceasta lună, tea
trul organizează și un 
colocviu despre... teatru. 
Vor participa autori dra
matici, actori și specta
torii săi obișnuiți — 
elevii.

planul Teatrului 
tineret și copii 

prevăzute pentru 
februarie și alte 

acțiuni interesante, 
vorba,- în primul 
despre concursul 

„Cine știe,

OV. ZĂRNESCU

cu colectivul
nici o justifi-nu ar fi adinis 

care.
Utemiștii i-au criticat cum 

se cuvine pe colegii lor 
care absentează nemotivat de 
la ore, sau care, se mulțumesc 
cu rezultate obținute ușor — 
chiar note de 7, 8 — deși posi
bilitățile lor sînt mult mai 
mari. Din adunare a străbătut 
clar ideea că atitudinea față de 
învățătură a fiecărui elev este 
o problemă a tuturor, a între
gului colectiv. Elevilor fruntași 
la învățătură nu le poate fi in
diferent felul în care colegii 
lor învață.

După adunare, atmosfera din 
clasă a devenit alta. Elevii 
fruntași au început să se inte
reseze ce fac colegii lor în 
afara școlii, ce preocupări au, 
cum își folosesc ei timpul des
tinat studiului. Săptămînal se 
organizau în clasă scurte cons
fătuiri — de cîte 10—15 minu
te —- în care elevii discutau 
despre modul cum trebuie să-și 
gospodărească timpul. S-au or
ganizat și schimburi de expe
riență privind metodica studiu
lui — subliniindu-se necesitatea 
studiului individual în pregătire. 
Dar și studiul individual era a-

cum supus unui permanent con
trol colectiv : se organizau des 
vizite acasă la elevi, mai ales la 
aceia care obțineau rezultate 
slabe, utemiștii fruntași din 
clasă purtau discuții cu părin
ții acestor elevi informîndu-i 
despre atitudinea fiilor lor și 
rugîndu-i să controleze cum în
vață, cînd învață. Cei 
mulți dintre elevii clasei 
înțeles că timpul liber este 
doar acela care rămîne după 
pregătirea lecțiilor pentru a 
doua zi.

Rezultatele nu s-au lăsat prea 
mult așteptate. In catalog note 
de 3 și 4 nu mai apăreau de 
loc, iar de 5 și 6, chiar și de 7, 
foarte rar. 8, 9, și 10 — acestea 
erau notele pe care le obțineau 
în ultima lună a primului trimes
tru elevii clasei a X-a reală 2. 
Forța colectivului a crescut, s-a 
dezvoltat, î-nlăturînd dezintere
sul față de învățătură, indis
ciplină. Ca urmare, a crescut și 
prestigiul clasei în școală: la 
sfîrșitul trimestrului, pdștul 
utemist de control evidenția 
clasa a X-a reală 2 ca fiinl 
fruntașă pe școală.

mai 
au

MIRCEA GEORGESCU



Să muncim cu tot entuziasmul și elanul nostru tineresc
pentru îndeplinirea pianului de stat pe anul 1964!

(Urmare din pag. I) 

drumarea organizațiilor noa
stre de către organele și or
ganizațiile de partid, în spri
jinul permanent și multilate
ral dat de organele de partid 
comitetelor regionale, raionale 
și orășenești ale U.T.M., în 
ajutorul prețios pe care orga
nizația noastră l-a primit și 
îl primește din partea C.C. al 
P.M.R. în frunte cu tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Pentru tineretul nostru, ca 
și pentru toți oamenii muncii 
realizările însemnate obținute 
și perspectivei^ însuflețitoare 
cuprinse în planul de stat pe 
anul 1964 constituie un imbold 
de a munci cu și mai multă 
rîvna. Planul de stat pe anul 
1964, penultimul an al șesena- 
lului, prevede în continuare 
sarcini importante în vederea 
dezvoltării echilibrate și ar
monioase a întregii economii, 
extinderii necontenite a pro
gresului tehnic, obținerii unor 
ritmuri înalte de creștere a 
producției, sporirii eficienței 
economice în fiecare ramură.

Pe aceste baze vor crește 
veniturile oamenilor muncii, 
va spori volumul de mărfuri 
vîndute prin comerțul socia
list, vor fi date în folosință 
mai multe apartamente, se 
va dezvolta capacitatea de 
școlarizare în învățămîntul de 
cultură generală și în învăță- 
mîntul superior.

Re?1’’zările economice și so- 
cial-cuiturale de pînă în pre
zent și perspectivele mobiliza
toare cuprinse în prevederile 
planului pe anul în curs, con
stituie un prilej de îndreptă
țită mîndrie pentru oamenii 
muncii, pentru întregul tineret 
și; totodată un îndemn de a 
munci cu și mai multă rîvnă. 
A încheia acest an cu un 
bilanț și mai begat, și mai 
rodnic — iată năzuința fiecă
rui tînăr.

Sărbătorirea în acest an a 
celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei este și pen
tru tineretul Republicii Popu
lare Romîne un prilej deose
bit de a-și spori contribuția 
la îndeplinirea sarcinilor sta
bilite de partid pentru conti
nua dezvoltare a economiei și 
culturii noastre socialiste, la 
înfăptuirea însuflețitoarelor 
angajamente luate de oamenii 
muncii în cinstea acestei mă
rețe aniversări.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat că principala sarcină 
care stă în fata organizațiilor 
U.T.M. din industrie este mo
bilizarea întregului tineret la 
îndeplinirea ritmică și la toți 
indicatorii a planului de pro
ducție în toate întreprinderile 
încă din prima lună a acestui 
an; sporirea contribuției tine
retului la îmbunătățirea cali
tății produselor, creșterea pro
ductivității muncii, reducerea 
prețului de cost și realizarea 
de economii.

Organizațiile U.T.M. sînt 
chemate să-i ajute pe tineri, 
astfel ca participarea lor la în
trecerea socialistă, să fie cît 
mai rodnică. Pe baza angaja
mentelor individuale lunare, 
fiecare tînăr să lupte pentru 
sporirea producției, a produc
tivității muncii, reducerea con
sumurilor specifice, realizarea 
de economii. O atenție deose
bită trebuie acordată mobili
zării tinerilor pentru îndepli
nirea planului la toate sorti
mentele și,, în primul rînd, la 
acele sortimente de realizarea 
cărora depinde îndeplinirea 
planului la mai multe ramuri 
de producție. Toți tinerii să 
aibă permanent în centrul a- 
tenției lor munca perseverentă 
pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor. Organi
zațiile U.T.M. din toate între
prinderile să analizeze lunar 
în ședințele de comitet sau în 
adunările generale felul în 
care tinerii participă la reali
zarea ritmică a planului, cum 
își îndeplinesc angajamentele 
luate în întrecerea socialistă 
și să asigure creșterea numă
rului tinerilor care obțin titlul 
de evidențiat în producție. In 
același timp, o datorie impor
tantă a organizațiilor U.T.M. 
este aceea de a cunoaște și ex
tinde operativ experiența și 
inițiativele. bune. Ajutîndu-i 
pe tineri să-și îndeplinească 
angajamentele stabilite în 
întrecerea socialistă organi
zațiile U.T.M. sînt datoare să 
generalizeze experiența va
loroasă, să stimuleze folosirea 
metodelor și procedeelor îna
intate, care duc la micșorarea 
consumului de metal, combu
stibil, energie electrică etc.

Obiectivele care stau în fața 
fiecărei ramuri a industriei 
noastre oferă organizațiilor 
U.T.M., tinerilor largi posibi
lități de afirmare a capacității 
și priceperii în muncă. Indu
striei constructoare de mașini, 
de pildă, îi revin sarcini deo
sebite privind asimilarea de 
noi produse de. înaltă calitate, 
cu performanțe tehnice supe
rioare. Colectivele de pe șan
tierele de construcții au în 
centrul preocupărilor lor darea 
în folosință în termen a obiec
tivelor, îmbunătățirea calității 
lucrărilor, economisirea mate
rialelor, îndeosebi a metalului 
și cherestelei și reducerea pre
țului de cost. întreprinderile 
industriei ușoare au sarcini de 
mare importanță în ce privește 
valorificarea superioară a ma
teriilor prime și în special a 
celor folosite la încălțăminte, 
țesături, confecții, prin reali
zarea unor sortimente noi, ca
litativ superioare, cu valoare 
de întrebuințare ridicată. Iată, 
deci, ce obiective stau în fața 
tineretului din aceste ramuri, 
obiective ce solicită atenția 
deosebită a organizațiilor 
U.T.M. respective.

Un obiectiv central al acti
vității organizațiilor U.T.M. 
din comerț și cooperație este 
sprijinirea conducerilor ace
stor unități în cunoașterea cît 
mai exactă a preferințelor și 
eerînfelbr consumatorilor, îtt 

scopul de a ajuta industria a- 
limentară și ușoară să producă 
bunuri de larg consum de cea 
mai bună calitate, în sorti
mente bogate și variate. In a- 
cest scop, organizațiile U.T.M., 

' sub conducerea organizațiilor 
de partid, cu aprobarea con
ducerilor unităților respective, 
să organizeze dezbateri în a- 
dunările generale, întîlniri, 
schimburi de experiență cu 
activul și tinerii din întreprin
derile industriei ușoare, cu ti
nerii consumatori. De aseme
nea, să se ocupe cu mai multă 
atenție de dezvoltarea la tineri 
a atitudinii pline de grijă față 
de consumatori.

Ca urmare a politicii știin
țifice a partidului și statului, 
industria noastră socialistă se 
dezvoltă și se perfecționează 
neîntrerupt; noile capacități de 
producție puse recent în func
țiune, obiectivele industriale 
aflate în construcție, utilajele 
cu care sînt dotate unitățile 
existente, noile procedee teh
nologice ce se introduc în fa
bricație etc. se realizează în 
conformitate cu cuceririle 
științei și tehnicii contempo
rane. In aceste condiții, pentru 
generația tinără chemată ca, 
alături și cu ajutorul celor 
virstnici, să minuiască aseme
nea tehnică modernă, apare ca 
o sarcină de cea mai mare im
portanță ridicarea continuă a 
calificării profesionale, dezvol
tarea dragostei și pasiunii 
pentru cunoașterea și însușirea 
științei și tehnicii înaintate.

Iată de ce o îndatorire prin
cipală a tuturor comitetelor 
regionale, raionale și orășe
nești ale U.T.M. este aceea de 
a ajuta cu mai multă eficaci
tate organizațiile U.T.M. din 
întreprinderi, de a îmbunătăți 
munca de mobilizare a tineri
lor la toate acțiunile ce se des
fășoară în scopul ridicării cali
ficării profesionale. Ținînd 
seama de nivelul calificării ti
neretului și de necesitățile ce 
le ridică sarcinile de producție 
din fiecare întreprindere, orga
nele U.T.M., în colaborare 
strînsă cu organele sindicale, 
trebuie să sprijine concret 
conducerile tuturor unităților 
în stabilirea' programelor 
cursurilor de calificare, în 
buna lor organizare și desfă
șurare. Organizațiile U.T.M. 
din întreprinderile nou intrate 
în funcțiune sau care vor intra 
în acest an și îndeosebi cele 
aparținînd Ministerului Indus
triei Constructoare de Mașini, 
Ministerului Industriei Petro
lului și Chimiei, Ministerului 
Economiei Forestiere vor tre
bui să dea atenție perfecționă
rii pregătirii profesionale a ti
nerilor, în scopul realizării pa
rametrilor tehnico-economici și 
a indicilor de folosire a noilor 
capacități de producție.

Pe baza rezultatelor și a ex
perienței dobîndite pînă în 
prezent, să extindem în toate 
întreprinderile difuzarea cărții 
tehnice, organizarea de diferi
te concursuri pe teme profe
sionale și să asigurăm partici
parea unui număr sporit de 
tineri la activitatea cabinete
lor tehnice.

O atenție deosebită să fie a- 
cordată organizării unor acti
vități specifice pentru perfec
ționarea cunoștințelor profe
sionale ale tinerilor ingineri și 
tehnicieni (simpozioane pe 
teme tehnice, sesiuni de comu
nicări științifice etc.).

Rolul important pe care îl 
au școlile profesionale, tehnice 
și de maiștri impune îmbună
tățirea continuă a activității 
organizațiilor U.T.M. din aceste 
școli și din întreprinderile 
unde se efectuează practica, 
astfel îneît fiecare elev să-și 
însușească temeinic cunoștin
țele teoretice și practice. Dem
nă de generalizat este expe
riența dobîndită de Comitetul 
orășenesc U.T.M. Oradea, care 
a ajutat efectiv conducerea 
școlii profesionale de pe lîngă 
Uzinele „înfrățirea" în repar
tizarea elevilor la practică și 
în alte întreprinderi cu profil 
asemănător, ceea ce a contri
buit la mai buna desfășurare 
a practicii în producție, a dat 
posibilitatea tuturor elevilor și 
îndeosebi celor din anii mari 
să lucreze efectiv la mașini și 
utilaje. Elevii să fie ajutați și 
stimulați să folosească din plin 
timpul de practică, să se preo
cupe de însușirea meseriei, să 
caute permanent să învețe de 
la maiștri, de la muncitorii cu 
experiență.

Plenara a subliniat ca un o- 
biectiv de cea mai mare în
semnătate creșterea aportului 
tineretului pe șantierele mari
lor construcții industriale, la 
efectuarea unor lucrări de ca
litate superioară și la realiza
rea unui ritm de lucru sus
ținut în tot cursul anului în 
vederea respectării riguroase a 
termenelor de punere în 
funcție a agregatelor. Organi
zațiile U.T.M. sînt chemate să 
organizeze o activitate bogată, 
eficientă care să mobilizeze 
energiile tinerilor constructori 
pentru terminarea conform 
graficului a fiecărei lucrări, 
în condițiile asigurării celei 
mai bune calități. Este un ti
tlu de cinste pentru fiecare 
organizație U.T.M. ca toți ti
nerii să execute numai lucrări 
de calitate. Dezvoltarea spiri
tului gospodăresc al tinerilor, 
lupta pentru realizarea de 
economii de materiale, împo
triva risipei — se înscrie ca o 
îndatorire de frunte a tuturor 
organizațiilor U.T.M. de pe 
șantierele marilor construcții 
industriale, unde sînt concen
trate importante fonduri de 
investiții ca : Combinatele si
derurgice Galați și Hunedoa
ra, I.C.M.M. Reșița, Hidrocen
tralele „16 Februarie" de pe 
Argeș și Bistrița-aval, Combi
natul petrochimic Brazi, Com
binatele chimice de la Craiova, 
Turnu-Măgurele, Combinatul 
de aluminiu de la Slatina, 
Combinatul de industrializarea 
lemnului din ora^in Dej,

Termocentralele Luduș, Pa- 
roșeni, Grozăvești și altele.

In continuare, o permanentă 
atenție trebuie acordată întă
ririi disciplinei tineretului în 
producție. Fiecare tînăr să fie 
ajutat să înțeleagă că respec
tarea disciplinei e o condiție 
fundamentală a îndeplinirii 
tuturor sarcinilor, a tuturor 
angajamentelor luate în între
cerea socialistă. Tinerii din fa
brici și uzine, de pe șantiere 
să folosească din plin cele 480 
de minute ale zilei de lucru, 
să-și îngrijească bine utilaj ele, 
să respecte tehnologia de fa
bricație, să-și organizeze judi
cios locul de muncă; să res
pecte regulamentele de ordine 
interioară ale întreprinderilor.

O preocupare permanentă 
trebuie manifestată pentru 
îmbunătățirea continuă a con
ținutului și eficacității activi
tății posturilor utemiste de 
control din industrie, con
strucții, transporturi și comerț 
astfel îneît acestea să aducă o 
contribuție sporită la descope
rirea rezervelor interne, la 
generalizarea experienței îna
intate.

Așa cum s-a subliniat în 
dezbaterile Plenarei, în centrul 
preocupărilor organizațiilor 
U.T.M. de la sate trebuie să 
stea participarea tuturor tine
rilor la realizarea planului fie
cărei unități agricole în toate 
sectoarele, la executarea lu
crărilor în campaniile agricole 
în timpul stabilit și la un ni
vel agrotehnic corespunzător, 
astfel îneît să se obțină pro
ducții sporite.

In prezent, în G.A.S. și 
S.M.T. are loc dezbaterea? ci
frelor de plan, iar în gospodă
riile colective se țin adunările 
generale ale colectiviștilor 
pentru aprobarea planurilor 
de producție pe anul în curs.

Discutînd în adunările gene
rale U.T.M. ce vor avea? loc în 
perioada imediat următoare 
sarcinile ce revin tineretului 
pentru îndeplinirea planului 
de producție, organizațiile 
U.T.M. să stabilească măsuri 
concrete care să asigure o con
tribuție sporită a fiecărui tî
năr Ia creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale.

Organizațiile U.T.M. din toa
te unitățile agricole socialiste 
au datoria să antreneze activ 
tineretul în întrecerea socia
listă ce se desfășoară în cin
stea celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. Orga
nizațiilor U.T.M. din G.A.C. le 
revin sarcini deosebite în ce 
privește buna desfășurare a 
întrecerii socialiste pe echipe, 
brigăzi și gospodării, în stimu
larea inițiativelor valoroase.

Acum, în perioada iernii, o 
acțiune de mare, importanță 
economică pe care o pot desfă
șura organizațiile U.T.M. din 
gospodăriile colective este 
transportul la cîmp și clădirea 
în platforme a îngrășămintelor 
naturale, pregătirea semințe
lor, repararea atelajelor, asi
gurarea tuturor condițiilor 
necesare bunei desfășurări a 
campaniei agricole de primă
vară și a celorlalte campanii 
agricole ale anului. Tinerii co
lectiviști sînt chemați să par
ticipe la spargerea crustei de 
gheață, amenajarea canalelor 
de scurgere a apei provenite 
din băltire sau inundație, pen
tru a asigura ieșirea în primă
vară a culturilor de grîu în 
cele mai bune condiții.

Una din cele mai importante 
sarcini care stă în fața orga
nelor și organizațiilor U.T.M. 
este creșterea aportului tine
retului la dezvoltarea șeptelu- 
lui, la obținerea unor produc
ții animaliere sporite. Organi
zațiile U.T.M. din toate unită
țile agricole să considere ca o 
îndatorire de mare însemnă
tate mobilizarea tinerilor la 
realizarea sarcinilor privind 
creșterea și îngrășarea porci
lor, creșterea oilor, producției 
de lapte pe cap de vacă fura
jată, livrarea la timp și în con
dițiile prevăzute a cantităților 
de produse animaliere contrac
tate cu statul. Prin munca lor, 
tinerii să contribuie la spori
rea producției de nutrețuri 
precum și la însilozarea fura
jelor. Comitetele regionale și 
raionale ale U.T.M. să ajute 
organizațiile U.T.M. din G.A.C. 
pentru a recomanda noi tineri 
colectiviști care să lucreze ca 
îngrijitori de animale, să se 
preocupe de întărirea organi
zațiilor U.T.M. din sectoarele 
zootehnice. Preocuparea prin
cipală trebuie să fie însă 
permanentizarea tinerilor în 
acest sector, iar criteriul de 
bază al activității lor să-1 
constituie realizările pe care 
le obțin în producție. O a- 
tenție deosebită trebuie a- 
cordată ridicării califică
rii profesionale a tinerilor, 
folosind forme care și-au 
dovedit utilitatea în procesul 
de îmbogățire a cunoștințelor 
profesionale ca : schimburile 
de experiență, studierea lite
raturii de specialitate etc.

Ținînd seama că un mare 
număr de tineri — peste 
350 000 — sînt înscriși la 
cursurile învățămîntului a- 
grozootehnic, organizațiile 
U.T.M. din G.A.C. au datoria 
să se ocupe în permanență de 
felul cum participă aceștia la 
cursuri și la demonstrațiile 
practice și să-i ajute în însu
șirea și aplicarea cunoștințe
lor acumulate.

Prin activitatea lor, organi
zațiile U.T.M. din G.A.S. sînt 
chemate să contribuie la întă
rirea disciplinei în muncă, la 
ridicarea nivelului cunoștințe
lor profesionale ale tinerilor 
muncitori, la cunoașterea de 
către aceștia a agrotehnicii 
culturilor, a mașinilor cu care 
vor lucra și a celor mai noi 
metode de creștere a animale
lor în vederea sporirii produc
ției vegetale și animale și, pe 
această bază, a creșterii ren
tabilității G.A.S. Ca urmare a 
măsurilor stabilite de partid și 
de stat se va suprafața

agricolă prin punerea în va
loare a noi terenuri. Este o 
sarcină de mare însemnătate 
pentru organizațiile U.T.M., 
îndeosebi pentru comitetele 
regionale U.T.M. București, 
Galați, Dobrogea, Oltenia ca, 
pe baza planurilor elaborate 
pe linie de partid și de stat, 
să mobilizeze tineretul din ra
ioanele Oltenița, Giurgiu, Zim- 
nicea, Brăila, Galați, Hîrșova, 
Măcin, Corabia, Calafat, Ca
racal la mai buna folosire a 
terenurilor din lunca Dunării, 
prin efectuarea unor mari lu
crări de îndiguiri și desecări.

In centrul atenției organiza
țiilor U.T.M. din S.M.T. tre
buie să stea ridicarea califică
rii profesionale a tinerilor me
canizatori. cunoașterea temei
nică de.către aceștia a mașini
lor și utilajelor noi, întărirea 
disciplinei în muncă, dezvolta
rea dragostei și grijii față de 
avutul obștesc, efectuarea unor 
lucrări agricole de calitate.

în S.M.T., ca și în gospodă
riile agricole de stat, este în 
plină desfășurare munca pen
tru revizuirea și repararea 
tractoarelor și mașinilor agri
cole. Organizațiile U.T.M. să se 
ocupe cu toată grija de activi
tatea pe care o desfășoară ti
nerii mecanizatori în ateliere, 
să-i ajute să-și respecte anga
jamentele pe care și le-au luat j 
în cadrul întrecerii socialiste 
cu privire la calitatea lucră
rilor, la respectarea graficului 
reparațiilor și reviziilor.

E necesar să fie extinse ac
țiunile de muncă patriotică 
ale tineretului, să se asigure o 
și mai mare eficacitate educa
tivă și economică a acestora.

în acest scop comitetele ra
ionale, orășenești și regionale 
ale U.T.M. să stabilească 
obiectivele muncii patriotice 
pe baza unui studiu atent, a 
necesităților și posibilităților 
concrete. Sînt condiții ca în 
acest an tineretul să colecteze 
mai multe metale vechi, să 
participe mai activ la, efectua
rea prin muncă patriotică a 
unor lucrări pe marile șantie
re, la construcția obiectivelor 
social-culturale, la acțiuhile de 
înfrumusețare a orașelor și 
satelor patriei. Organizațiile 
U.T.M. de la sate au un cîmp 
larg de activitate: îngrijirea 
și ridicarea fertilității pășuni
lor, însilozarea furajelor, con
struirea adăposturilor pentru 
animale etc. O acțiune de mare 
importanță, care cere partici
parea activă a tinerilor, este 
aceea a împăduririlor și în
deosebi a plantării pe margi
nea tuturor drumurilor și a 
malurilor apelor a plopilor re
pede crescători.

In Raportul prezentat și în 
dezbaterile Plenarei s-a arătat 
că una din condițiile impor
tante pentru îndeplinirea sar
cinilor de răspundere care stau 
în fața U.T.M. o constituie in
tensificarea muncii politico- I 
educative și organizatorice în 
rîndul tineretului.

întreaga muncă politico-edu- 
cativă trebuie să ducă la dez
voltarea conștiinței socialiste, 
a atitudinii înaintate față de 
muncă, la întărirea spiritului 
de răspundere în producție al 
tinerilor.

Toate comitetele raionale și 
orășenești ale U.T.M. să acor
de, în continuare, organizații
lor U.T.M. un sprijin concret, 
practic, în îndeplinirea sarci
nilor ce le revin în producție, 
să se ocupe de generalizarea 
experienței pozitive, să dea cea 
mai mare atenție pregătirii ca
drelor U.T.M. pentru cunoaș
terea problemelor de produc
ție ale fiecărei unități.

Activiștii să-și petreacă cea 
mai mare parte a timpului lor 
în mijlocul tineretului, să aju
te concret și eficient organi
zațiile de bază U.T.M. în în
treaga activitate pe care o 
desfășoară acestea.

Problemele discutate și sar
cinile stabilite de recenta Ple
nară a C.C. al U.T.M. să stea 
în centrul atenției conferințe
lor regionale ale U.T.M. care 
se țin în această perioadă și 
să constituie baza activității 
tuturor organizațiilor U.T.M 
din industrie și agricultură.

Am pășit în cel de al XX- 
lea an de la eliberarea Romî- 
niei de sub jugul fascist, eve
niment care a marcat un mo
ment hotărîtor în istoria po
porului nostru, în lupta sa 
pentru libertate și progres so
cial. în organizațiile noastre 
de tineret — Uniunea Tinere
tului Muncitor și organizația 
de pionieri — se află cuprinși 
aproape toți tinerii care s-au j 
născut și au crescut în anii | 
luminoși de după 23 August | 
1944. Tineretul de azi cunoaș- ' 
te numai din cărți și din po
vestirile vîrstnicilor viața grea j 
a poporului nostru, lupta sa | 
eroică împotriva capitaliștilor 
și moșierilor, care supuneau I 
unei crunte exploatări și îm- j 
pilări pe oamenii muncii de la i 
orașe și sate.

Exprimîndu-și înalta prețui
re și recunoștință față de lup
ta plină de sacrificii și abne
gație a clasei muncitoare, con- | 
dusă de partid, fără de care 
nu erau posibile mărețele în
făptuiri socialiste de azi, pre
țuind mai mult ca orice cuce
ririle revoluționare ale po
porului, tineretul nostru în- 
tîmpină cu noi succese în pro
ducție această glorioasă ani
versare, care constituie un 
prilej de a dovedi prin fante 
dragostea și atașamentul ne
țărmurit fată de partid și pa
tria socialistă.

împreună cu întregul popor, 
tînăra generație a țării noastre, 
răspunzînd încrederii partidu
lui, își va dărui cu elan ener
gia sa creatoare în munca și 
lupta pentru realizarea planu
lui de stat pe anul 1964, pentru 
obținerea de noi succese în 
dezvoltarea economiei națio
nale, pentru desăvîrșirea con
strucției noastre socialiste, 
pentru înflorirea patriei.

In depozitul intermediar al parchetului Borșica, regiunea 
Bacău, se lucrează la sortarea și încărcarea materialului lemnos.

Foto t AGERPRES

I N F O R
In Capitală au avut loc 

miercuri după-amiază lucrări
le plenarei Comitetului orășe
nesc al femeilor — București. 
Plenara a analizat activitatea 
de educație cetățenească a fe
meilor și de răspîndire a cu
noștințelor pedagogice în rîn
dul mamelor.

★
Delegația Comitetului de 

radiodifuziune și televiziune, 
în frunte cu Ion Pas, preșe
dintele Comitetului, s-a îna
poiat miercuri în Capitală,

Sportivii satelor PE SCURT
în întrecere

Concomitent cu trecerea norme
lor pentru insigna de polisportiv, 
tinerii din raionul Panciu, participă 
la întrecerile ce se desfășoară în 
cadrul etapei I a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Pînă acum s-au organizat între
ceri într-un număr de 35 de aso
ciații sportive la care au luat par
te peste 7 000 tineri și tinere.

Datorită condițiilor prielnice în 
prezent tinerii din raion participă 
la întrecerile de schi, săniuțe și 
haltere.

Bune rezultate în organizarea;și 
desfășurarea întrecerilor din cadrul 
acestei competiții de masă au obți
nut asociațiile sportive ,,Voința“;— 
Movilița unde au fost antrenați 
peste 200 tineri și tinere, „Spicul"- 
Diocheți — 249 participant, Zboi- 
na Soveja — 182 participant și
altele.

CORNELIU MIHAILESCU 
corespondent voluntar

Concurs de schi 

și patinaj
Pe pîrtia de la dealul Cinega 

din Sîngeorgiu de Mureș, în con
diții excelente de zăpadă, s-a des
fășurat un interesant concurs de 
schi la care au participat 42 de 
schiori aparținînd asociațiilor spor
tive din Tîrgu Mureș și Sîngeorgiu 
de Mureș.

Pe primele locuri s-au clasat 
Katalin Csuak, Gâbor 'Wild, loan 
Heisman.

Un interesant concurs de patina/ 
a avut loc, tot zilele trecute, la 
patinoarul din parcul sportiv „Vo
ința" din Tîrgu Mureș la care s-au 
prezentat 124 de copii.

ION PĂUȘ 
corespondent voluntar

WAȚII
venind de la Moscova, unde a 
participat la reînnoirea Con
venției de colaborare în do
meniul radiodifuziunii și tele
viziunii dintre R. P. Romînă 
și U.R.S.S.

★
Miercuri seara s-au încheiat 

lucrările sesiunii de comuni
cări științifice a Institutului 
de cercetări metalurgice 
(I.C.M.).

(Agerpres)

• Echipa de hochei 
pe gheață a R.P. Ro
mine își continuă pre
gătirile în vederea tur
neului olimpic de la 
Innsbruck, susținînd 
sîmbătă și duminică 
o dublă întîlnire în 
compania valoroasei 
formații cehoslovace 
Tesla Pardubice. Fede
rația de specialitate a 
stabilit în cursul zilei 
de miercuri ca ambele 
întîlniri să aibă ioc pe 
patinoarul - artificial 
,,23 August" din Capi
tală cu începere de la 
ora 19.

Echipa cehoslovacă 
va sosi vineri, țlepla- 
sînd cel mai valoros 
lot. Marți, în cadrul 
campionatului, Tesla 
Pardubice a terminat 
la egalitate : 4—4 (2— 
0 ; 1—3 ; 1—1) cu pu

ternica formație Spar
tak Praga Sokolovo.

• La 1 februarie va 
începe meciul interna
țional de șah prin co
respondență dintre e- 
chipele selecționate 
ale R.P. Romîne și An
gliei. Fiecare echipă 
va prezenta două for
mații : A și B. care 
vor juca la cîte 20 de 
mese. Din echipele 
țării noastre fac pairte 

"printre alții , V. rCio- 
cîltea, M. Pavlov, E. 
Costea, Gh.
M. Radulescu, Elisab&j 
ta Polihroniade, A. 
Braunstein și Tereza 
Urzică, campioana Ța
rii la șah prin cores
pondență.

In prezent, echipa de 
șah a țării noastre 
susține alte două par
tide prin coresponden

CINEMATOGRAFE
Jurnalul Annei Frank. — ci

nemascop Patria (9; 12; 14,45; 
17,30; 20,30), Victoria (9,45;
12,30; 15,15; 18: 20,45), Aurora 
(9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30),
Modern (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20,30).  Qivitoq : Republica (8,45; 
10,45; 12,45; 14,45 16,45; 19; 

21,15). Pisica de mare : București 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15), 
Excelsior (10; 12; 15; 17; 19;
21), Melodia (10; 12; 15; 17; 19; 
21). A treia repriză — cinema
scop: Carpați (10; 12; 14; 16), 
Flamura (10; 12,15; 16; 18,15;
20.30) . Parașutiștii : Festival
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Giulești (10,30; 12,45; 15; 17,30; 
20), Miorița (10; 12; 14; 16;
18,15;, 20,30). Tudor — cinema
scop (ambele serii) : Central 
(9,30; 13; 16,30; 20), Buzești
(13,30; 17; 20,30), Viitorul (16;
19.30) , Colentina (15,30; 19).
Placido: Capitol (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21). Luna de miere fără

Prezentarea scrisorilor 
de acreditare de către 

ambasadorul Marii Britanii 
in R. P. Pomină

La 15 ianuarie, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, a primit pe amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Marii Britanii în 
R. P. Romînă, James Dalton 
Murray, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu această ocazie, ambasa
dorul britanic a transmis pre- 

■ ședintelui Consiliului de Stat 
bunele urări exprimate de 
Majestatea Sa regina Elisa- 
beta II pentru bunăstarea și 
prosperitatea Republicii 
Populare Romîne.

In continuare, ambasadorul 
britanic a declarat: „într-o 
perioadă de peste doi ani de 
cînd mă aflu în Romînia în 
calitate de ministru al Rega
tului Unit am văzut mult din 
această țară frumoasă, bogată 
și fertilă. Sper să vizitez și 
alte localități pentru a cu
noaște mai bine țara și po
porul dv. în timpul șederii 
mele în calitate de primul 
ambasador al Majestății Sale 
Britanice în Republica Popu
lară Romînă". El a subliniat 
faptul că în ultimul timp rela
țiile prietenești dintre cele 
două țări au fost marcate de 
o îmbunătățire permanentă. 
„Schimburile comerciale — a 
declarat J. D. Murray, — au 
crescut în avantajul nostru 
reciproc. Sper și cred că ele 
vor continua să crească. 
Schimburile culturale au fost 
puse pe o bază mai largă și în 
continuă extindere. Dezvolta
rea relațiilor pe această bază

ță cu echipele R.S, Ce
hoslovace și R.P. Po
lone. în meciul cu e- 
chipa cehoslovacă, șa
hiștii noștri conduc cu 
3 puncte avans. în în- 
tîlnirea cu echipa R.P. 
Polone nu a fost încă 
încheiată nici o par
tidă.

• Campionatul u- 
nional de fotbal pe 
1964 va începe la 28 
jnțțr.tie, și se va termi
na la 12 noiembrie. 
Potrivit noului regu
lament echipele de ca
tegoria maeștri sînt 
împărțite în două gru
pe : în prima parti
cipă 17 echipe, iar în 
cea de a doua 19 echi
pe. La campionatul 
cat, B evoluează 151 
de echipe,

(Agerpres)

bărbat: Lumina (de la orele 10 
la orele 14 în continuare; 16; 
18,15; 20,30). Ah, acest tineret!: 
Union (14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
Program special pentru copii: 
Doina (orele 10). Agatha, lasă-te 
de crime!: Doina (11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30), Pacea (16; 18; 
20). Un ciclu de filme docu
mentare : Timpuri Noi (de la 
orele 10 la orele 21 în conti
nuare). Cavalerul Pardaillan — 
cinemascop : înfrățirea între po
poare (10; 15; 17,30; 20), Gri- 
vița (11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). Pompierul atomic: Cul
tural (15; 17; 19; 21).. Medica
mentul care ucide (ambele se
rii) : Feroviar (9; 12,30; 16,15;
20) , Tomis (9,30; 13; 16,30; 20), 
Floreasca (16,30; 20). Gol prin
tre lupi — cinemascop : Dacia 
(9,15; 11,30; 13;45; 16,15; 18,45;
21) . Contele de Monte Cristo 
(ambele serii) : Crîngași (16;
19,30).  Nu-i loc pentru al trei

solidă a culminat cu acordul 
celor două guverne ca misiu
nile diplomatice ale celor 
două țări să fie de âcum îna
inte la nivel de ambasade".

în încheierea cuvîntării 
sale, James Dalton Murray a 
arătat că va continua să de
pună eforturi pentru întărirea 
și dezvoltarea pe mai departe 
a legăturilor dintre cele două 
țări.

în cuvîntul său, președin
tele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, după ce și-a 
exprimat satisfacția în legă
tură cu acest moment impor
tant în relațiile dintre cele 
două țări, a spus : „împărtă
șesc aprecierile dumneavoas
tră privind dezvoltarea favo
rabilă a relațiilor dintre cele 
două țări ale noastre pe linia 
căreia se înscrie și recenta 
hotărîre comună privind ridi-, 
carea misiunilor diplomatice 
de la Londra și București la 
grad de ambasade. Consec
vent politicii sale de coexis
tență pașnică, guvernul romîn 
este animat de dorința sin
ceră de a dezvolta relațiile 
dintre țările noastre, atît în 
domeniul schimburilor eco
nomice, reciproc avantajoase, 
cît și în domeniul cultural-ști- 
ințific, considerînd că există 
multiple posibilități care pot 
fi valorificate în interesul 
ambelor țări, al păcii și cola
borării internaționale".

în încheiere, președintele 
Consiliului de Stat, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a declarat :

„Cunoaștem și apreciem 
contribuția dumneavoastră 
personală la promovarea bu
nelor relații între țările noas
tre în perioada de peste doi 
ani cît ați îndeplinit misiu
nea de Trimis Extraordinar 
și Ministru Plenipotențiar al 
Regatului Unit și vă asigur 
că în îndeplinirea noii dum
neavoastră misiuni ca Amba- 
sador Extraordinar și Pleni
potențiar vă veți bucura de 
sprijinul Consiliului de Stat, 
al Guvernului Republicii 
Populare Romîne și al meu 
personal".

între președintele Consiliu
lui de Stat, Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ambasadorul Ma
rii Britanii, James Dalton 
Murray a avut loc apoi o 
convorbire cordială.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare și la 
convorbire au participat Gri- 
gore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Ma- 
covescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Ambasadorul Marii Britanii 
a fost însoțit de J. I. McGhie, 
prim-secretar, W. D. W. Webb 
atașat militar și naval și de 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)

lea : Bucegi (9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). Cînd vine pisica — 
cinemascop: Unirea (16; 18; 20). 
Legea e lege: Flacăra (14,30; 
16,30; 18,30; 20,30). Taxiul mor- 
ții: Vilan (15;. 17; 19; 20,45). 
Valsul nemuritor: Munca (15; 
17; 19; 21). Ucigașul și fata : 
Popular (15; 17; 19; 21). Miste
rele Parisului — cinemascop : 
Moșilor (15; 17; 19; 21). Cu toții 
acasă: Arta (16; 18,15; 20,30), 
Lira 15,30; 18; 20,30). Cotroceni 
(15; 17; 19; 21). Moartea se nu
mește Engelchen: Cosmos 
(15,30; 18; 20,30). La vîrsta dra
gostei : Volga (10; 12; 16; 
18,15; 20,30). Elena din Troia — 
cinemascop : Luceafărul (15,30; 
18; 20,30). Tinerii — cinema
scop : Progresul (15; 17; 19; 21). 
Mi-am cumpărat un tată — 
cinemascop: Drumul Serii (16; 
18; 20). Ultimul tren din Gun 
Hil: Ferentari (15; 17; 19; 21).

La chemarea iernii, tineri 
prieteni ai schiului au por
nit către pîrtiile de la Clă- 

bucet-sosire.

Foto: GR. PREPELIȚĂ

i NAVROM CALAȚI
ANGAJEAZĂ

a de urgență
J pentru vasele comerciale 
j fluviale, tineri care s-au 
n lăsat Ia vatră din marina 

militară, în funcția de fo- 
i, chiști-motoriști și marinari 
i de punte.

CONDIȚII
DE ANGAJARE:

' Pentru funcția de fochist- 
motorist se cere : absol- 

J venți ai școlilor profesiona
le în ramura mecanică și 

' ambarcații pe navele mili- 
' tare în funcția de fochist 

motorist, iar pentru funcția 
de marinar, absolvenți ai 
școlii elementare de 7 ani, 
pe baza certificatului dc 
absolvire. Să aibă vîrsta 

; maximă de 32 de ani.
Doritorii se pot adresa în 
fiecare zi la serviciul perso- 
nai D.R.N.C. Galați (gara 
fluvială) sau la telefon 

C 23 60.



Conferința de Ia Londra privind Ciprul Sondajul întreprins

LONDRA 15 (Agerpres). —
La 15 ianuarie a început la 

Londra conferința privitoare 
la Cipru. La conferință, pre
zidată de Duncan Sandys, mi
nistrul de stat pentru relațiile 
cu Commonwealthul și pentru 
colonii, participă lordul Car
rington din partea Ministeru
lui de Externe al Angliei, C. 
Palamas, ministrul de externe 
șl Greciei, și Erkin, ministrul

cercetarea 
activității 
„Maîici"

ROMA 15 (Agerpres). —
Membrii Comisiei speciale 

pentru cercetarea activității or
ganizației teroriste Mafia (co
misie constituită anul trecut de 
către Parlamentul italian, la 
cererea reprezentanților forțe
lor democratice) au sosit 
miercuri în orașul Palermo, 
capitala Siciliei, regiune în care 
activează cu precădere Mafia.

In cele cîteva zile cît vor sta 
Ia Palermo, membrii comisiei 
vor avea întrevederi cu oficia
litățile din Sicilia, cu reprezen
tanți ai partidelor politice etc. 
Membrii comisiei au prezentat 
anterior Parlamentului italian 
un proiect de lege care să acor
de poliției împuterniciri specia
le, care are dreptul de a reține 
pe cei suspecți de a face parte 
din organizația teroristă „Ma
fia" și de a condamna persoa
nele asupra cărora se găsesc 
arme de foc și materiale explo
zive.

Poliția italiană continuă să 
efectueze arestări și razii în 
Sicilia, unde 
organizației

de externe al Turciei (în cali
tate de reprezentanți ai celor 
trei țări garante), Spyros Ki- 
prianu, ministrul de externe al 
Ciprului, precum și delegați ai 
celor două comunități — grea
că și turcă — din Cipru.

în cuvîntul său de deschi
dere, Sandys a adresat un apel 
celor două comunități din Ci
pru cerîndu-le să se abțină 
de la orice act de violență, 
care ar compromite șansele de 
succes ale conferinței.

El a respins acele păreri 
potrivit cărora actuala confe
rință ar fi sortită eșecului și 
că un acord ar fi cu neputin
ță în circumstanțele actuale 
de tensiune din Cipru. Repre
zentantul britanic, după ce a 
recunoscut existența unor 
greutăți serioase, s-a declarat 
totuși optimist în ce privește 
posibilitatea realizării unui a- 
cord, cerînd părților interesate 
să contribuie la reușita confe
rinței.

După discursul lui Sandys, 
ședința s-a întrerupt, urmînd 
să fie reluată joi dimineața. 
Intre timp se desfășoară în
trevederi separate între parti- 
cipanți.

de „Daily Mail"
LONDRA 15 (Agerpres). — 

Ziarul „Daily Mail" a organi
zat un sondaj cerînd să se răs
pundă la? întrebarea „Cu cine 
ați vota dacă mîine ar avea 
loc în Anglia alegeri parla
mentare ?“. După cum reiese 
din rezultatele date publici
tății, 46,7 la sută din cei în
trebați intenționează să-și dea 
votul candidaților partidului 
laburist, iar 40,1 la sută can
didaților conservatori.

f Vedere a școlii tehnice de 
\ la Cienfuegos, provincia Las 

Villas din Cuba.
l
( 
I.

PESTE HOTARE
Artiști romini 
ia

După tratativele

activează membrii 
teroriste „Mafia". I

ATENA 15 (Agerpres). —
Uniunea națională a studen

ților greci și Uniunea națio
nală a studenților ciprioți care 
studiază în Grecia au organi
zat la 15 ianuarie în fața Uni
versității din Atena un miting 
la care au cerut anularea a- 
cordurilor de. la Londra și 
Zurich și revizuirea constitu
ției Ciprului. Rezoluția a fost 
înmînată primului ministru 
Greciei, Paraskevopoulos.

al

Conferința arabă
la nivel înalt

(Agerpres). — LaCAIRO 15
Cairo își continuă lucrările 
conferința arabă la nivel înalt. 
Ședințele fiind secrete, nu 
există decît succinte informa
ții oficiale asupra dezbateri
lor. Ziarul „Al Ahram“ a re
latat însă că marți seara, șefii 
delegațiilor au discutat și pro
blema conflictului de fronti
eră algero-marocan. Ei au 
sprijinit în unanimitate acor
dul încheiat în urma1 tratative
lor de la Bamako între regele 
Hassan al II-lea al Marocului 
și președintele algerian, Ben 
Bella. A fost dezbătută, de a- 
semenea. problema conflictu
lui dintre Republica Arabă 
Yemen și Arabia Saudită.

Regele Hassan al II-lea a 
părăsit miercuri Cairo, delega
ția marocană urmînd să fie 
condusă de Reda Guedira, mi
nistrul de externe al Marocu
lui. ■ ■

Corespondenții de presă și 
observatorii politici acordă o 
mare importanță întrevederi
lor dintre șefii de state arabe, 
prilejuite de conferință și con
sacrate reglementării unor 
probleme ale relațiilor inter- 
arabe. In cadrul întrevederi
lor dintre președintele Repu
blicii Arabe Yemen, As Sallal 
șl regele Saud al Arabiei Sau- 
dite; acesta din urmă a decla
rat că este dispus să ajungă 
la o înțelegere cu Republica 
Yemen. Tot în cadrul întreve-

laderilor bilaterale s-a ajuns 
acorduri cu privire la restabi
lirea relațiilor diplomatice 
dintre R.A.U. și Maroc și în
tre Tunisia și Maroc la nive
lul ambasadorilor. Regele Has
san al II-lea a invitat pe pre
ședinții R.A.U. și Irakului să 
viziteze Marocul.

BUDAPESTA 15. — Corespon
dentul Agerpres, A. POP, trans
mite :

De cîteva zile se află în capi
tala R.P. Ungare, ca oaspete al 
Operei de Stat din Budapesta, cîn- 
tărețul romîn Dan Iordăchescu.

In timpul șederii sale la Buda
pesta el a interpretat rolul lui Re
nato din „Bal Mascat'1 de Verdi, 
bucurîndu-se de mult succes, iar la 
sfîrșitul lunii va cînta în „Tra- 
viata".

Marți a sosit la Budapesta și 
cîntăreața Zenaida Palii care va 
cînta pe scena Operei de Stat din 
Budapesta în „Carmen" și „Sam
son și Dalila".

Dan Iordăchescu și Zenaida 
Palii au prezentat miercuri după- 
amiază un recital de canto la 
care Mihail Roșianu, ambasado
rul R. P. Romîne la Budapesta 
a invitat pe Lajos Cseterki, 
membru supleant în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
Frigyes Puja, șeful secției Relații 
Externe, a C.C. al P.M.S.U., Ka- 
roly Erdelyi, locțiitor al ministru
lui afacerilor externe, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Ministerului Culturii, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Budapesta.

de la Ciudad de Panama

Consfătuirea reprezentanților 
membrestatelor

ale Institutului de la Dubna

I

ti
!

i

CIUDAD DE PANAMA 15 (A- 
gerpres). — într-un comunicat dat 
publicității în zorii zilei de 15 ia
nuarie la Ciudad de Panama, Co
misia interamericană sosită pentru 
a obține o soluționare pașnică a 
conflictului dintre Panama si 
S.U.A. a anunțat că guvernele 
celor două țări au căzut de acord 
să' reia relațiile diplomatice și, la 
30 zile după reluarea lor, să în
ceapă discuții oficiale asupra tutu
ror problemelor dintre Statele U- 
nite și Republica Panama.

După cum transmite 
U.P.I., acest acord a fost 
la capătul unor tratative
durat 90 de ore între membrii mi
siunii interamericane cu reprezen
tanți ai guvernului Republicii Pa-

agenția 
realizat 
care au

nama și S.U.A. Potrivit agenției, 
surse diplomatice din Ciudad de 
Panama au indicat că în cursul a- 
cestor tratative va fi luată în dis
cuție și problema revizuirii trata
tului din 1903 care stipulează 
drepturile S.U.A. asupra zonei Ca
nalului Panama.

In prezența cîtorva sute de per
soane, în majoritate studenți, în 
localitatea Bolboa din zona Cana
lului Panama, la școala superi
oară unde săptămîna trecută s-au 
declanșat tulburările din acea
stă zonă au fost arborate pe două 
tije alăturate drapelele de stat ale 
Panama și S.U.A.

După cum relatează agenția As
sociated Press, la 15 ianuarie 
școala superioară din această lo
calitate și-a reluat cursurile.

Conferîrcța de Ia Kingston

(Agerpres).

Pe o stradă din Seul. O copilă 
încearcă să-și cîștige mizera 
existență zilnică. Alături se 
găsesc afișe electorale care 
promit o „viață fericită" sud- 

coreenilor

KINGSTON 15 (Agerpres). 
La Kingston (Jamaica) conti
nuă lucrările conferinței pri
milor miniștri din patru țări, 
membre ale Commonwealthu- 
lui, din regiunea Mării Carai
bilor — Guyana Britanică, Ja
maica, Trinidad-Tobago și 
Barbadosa.

Luînd cuvîntul la ședința 
din 15 ianuarie, primul minis
tru al Guyanei Britanice, 
Cheddy Jagan, a declarat că 
schimbările din viața socială 
și economică a căror necesita
te este dictată de epoca con
temporană nu pot fi înfăptui
te în condițiile dominației im
perialismului și neocolonialis- 
mului. Masele populare din 
lumea întreagă nu mai vor să 
se împace cu exploatarea și 
umilirea, a subliniat el.

Referindu-se la eșecul con
ferinței de la Londra în pro
blemele constituției Guyanei 
Britanice, Jagan a subliniat că 
guvernul Marii Britanii pune 
piedici Guyanei Britanice

calea spre obținerea indepen
denței.

La conferință sînt examina
te, de asemenea, problemele 
privind crearea unei organiza
ții de ajutor reciproc și unui 
fond de luptă împotriva urmă
rilor calamităților naturale, 
din care să facă parte cele pa
tru țări. Primii miniștri 
ai celor patru țări au hotărît 
să ia o serie de măsuri în ve
derea extinderii 
dintre ele.

comerțului

MOSCOVA 15
Consfătuirea Comitetului reprezen
tanților împuterniciți ai guverne
lor statelor membre ale Institu
tului unificat de cercetări nucle
are de la Dubna și-a încheiat lu
crările.

Comitetul a examinat raportul 
cu privire la activitatea Institutu
lui unificat în anul 1963 și planu
rile pe anul 1964, executarea bu
getului pe anul 1963 și proiectul 
de buget pe anul 1964.

Comitetul a aprobat activitatea 
direcției și a colaboratorilor Insti
tutului și a menționat o serie dc 
succese esențiale care au fost ob
ținute de colectivul acestui centru 
științific international.

Au fost stabilite directive pen
tru întocmirea planului de pers
pectivă de dezvoltare a institutu
lui de cercetări nucleare pentru ur
mătorii cinci ani. A fost aprobat 
bugetul institutului pe anul 1964

Comitetul a ales în unanimitate 
ca directori adjuncți ai Institutului 
pe prof. Ervin Fonyves, om de 
știință din Ungaria, și prof. Ivan 
Ulehl, fizician cehoslovac.

Lucrările comitetului reprezen
tanților împuterniciți ai guverne
lor statelor membre ale Institutu
lui de cercetări nucleare de la 
Dubna s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, colaborare și 
deplină înțelegere reciprocă.

LONDRA. — Cunoscuți reprezentanți ai vieții 
politice și militanți pe tărîm obștesc din numeroase 
țări au adresat deținuților politici din Republica 
Sud Africană un mesaj în care își exprimă solida
ritatea cu lupta lor. Autorii sprijină lupta deținuți- 
lor politici împotriva guvernului rasist Verwoerd 
și'subliniază necesitatea unirii tuturor forțelor în 
vederea eliberării imediate a deținuților politici din 
R.S.A. Mesajul este semnat, printre alții, de Ben 
Bella, președintele Algeriei, de scriitorul american 
D. Trumbo, de compozitorul englez M. Tippett șt 
de alții.

BUENOS AIRES — Congresul argentinian a apro
bat și a trimis președintelui Arturo Illia spre sanc
ționare o lege prin care guvernul este autorizat să 
obțină credite în sumă de 70 miliarde pesos in 
vederea acoperirii cheltuielilor și stimulării activită
ții de afaceri.

LAGOS. — La Lagos s-a anunțat că U Thant, 
secretarul general al O.N.U., însoțit de Godfrey 
Amachree, secretar general adjunct al O.N.U. pen
tru problemele teritoriilor neautonome și sub tutelă, 
va face o vizită în Nigeria, începînd de la 13 fe
bruarie. El va vizita apoi Ghana.

LONDRA. — Conferința vest-europeană asupra 
pescuitului a hotărît în ședința sa plenară de marți 
după-amiază să creeze un comitet pentru a examina 
în detaliu propunerea de compromis prezentată în 
comun de către țările Pieței comune și Anglia. 
Potrivit agenției France Presse, comitetul va trebui 
să pregătească redactarea unui text al acestei pro
puneri „în vederea unui acord posibil" între par- 
ticipanții la conferință. Se știe că propunerea de 
compromis prevede o extindere a limitelor destinate 
pescuitului la 12 mile, cu dreptul dc a pescui între 
6 și 12 mile pentru acele țări care în mod tradi
țional pescuiau în aceste ape.

PARIS. — Agenția France Presse anunță că pe 
un bulevard parizian s-a prăbușit o clădire în con
strucție acoperind sub dărîmături peste 40 de mun
citori. Pînă acum au fost scoși de sub dărîmături 
11 morți și 13 răniți. Ceilalți muncitori se mai află 
încă îngropați sub zidurile acestei clădiri.

Plenara C. C.
al U.T.C.L.

Sosirea la Belgrad a unei delegații 
a Partidului Comunist Italian

în

relatează agenția 
zilele de 14 și 15 
avut loc plenara 

consacrată

| n noaptea cînd 1964 
! și-a făcut apariția, 
: un cadavru era zvîr- 

lit pe valurile flu- 
j viului Zambezi. Un 
I cadavru pe care a- 

ia fricanii nu l-au
plîns: cel al federației care lega 

■ prin mijlocirea acelorași lanțuri 
cele două Rhodezii și Nyassalan- 

Idul. Decesul federației era lesne 
previzibil chiar în momentul cînd 
la ministerul britanic al coloniilor, 

Icu mai mulți ani în urmă, se îm- 
părțeau felicitări cu ocazia con
fecționării acestei ciudățenii poli- 

Itico-geografice. Viața acesteia a 
fost artificial întreținută pînă cînd 
inevitabilul s-a produs.

IDupa ce au îngropat o federație 
pe caro milioanele de africani o 
detestau, trei teritorii din inima 

! Africii se găsesc la începutul unui
drum încă insuficient clarificat. 
Pentru Nyassaland perspectivele 

Isînt mai limpezi. La 6 iulie, harta 
Africii va consemna nașterea nou
lui stat independent Malawi. In I Rhodezia de nord, la 20 ianuarie
vor avea loc alegeri generale ce 
vor duce la autoguvernare internă. I Deplina independență a fost pro
misă pentru 1964. Data a rămas 
totuși neprecizată. Oare va apare I Zambia independentă încă în acest
an? Problemele cele mai compli
cate sînt în Rhodezia de sud, unde 10 minoritate rasistă (250 000 albi 
la 3 690 000 africani) încearcă să 
creeze un stat „independent" după 

(modelul sud-african, cu întreg ar
senalul apartheidului. Are viitor 
o asemenea intenție ? „TIMES" I este de părere că promotorii me
todelor de tip sud-african „nu pot 
să reziste multă vreme schimbă- 

I.rilor cărora li se împotrivesc as- 
țt-r._______ __________ _

Rhodezia de nord care se află lui de specialiști albi din minele 
în fața scrutinului de la 20 ianua- de cupru. „Ca și 1' ‘ ’
rie suscită interesul observatorilor, aflate pe pragul ~ independenței, 
Acest teritoriu are faima de țară 
a cuprului. Cordonul de cupru pe 
care îl posedă este evaluat la ză
căminte de 700 000 000 tone. Ex
porturile anuale de cupru ating — 
valoric — 130 000 000 lire sterli
ne. Dar subsolul posedă nu numai 
cupru, ci și plumb, zinc și cobalt. 
Rhodezia de nord, cu toate resur
sele pe care le are Ia îndemînă, 
se lovește de grave probleme. 
Noua administrație africană pri
mește o moștenire dificilă. Pro
blema șomajului este una din cele 
mai complicate. Unde vor fi pla
sați șomerii? Planurile de lucrări 
comunale, probabil, vor înghite o 
parte din brațele de muncă dispo
nibile. Cu aceasta, problema este 
totuși departe de soluționare.

MOȘTENIREA

ZAMBIEI

nu-i uităm, însă, chiar pe 
din 
re-

Să 
cei care au de lucru. Africanii 
zona minelor de cupru cer o 
tribuție mai omenească. Date ceva 
mai vechi relatau că muncitorul 
african primește un salariu de 17 
ori mai mic decît albul care pres
tează o muncă de aceeași califica
re. O asemenea nedreptate nu 
poate persista. Tabloul moștenirii 
de la colonialism poate fi comple
tat : analfabetism (în 1961, .50- la 
sută din copii - de vîrstă școlară nu 
învățau), lipsa unei rețele de asis
tență sanitară, subalimentație cro
nică. Atari probleme nu pot fi 
rezolvate cu ușurință.

Un articol din „THE FINAN
CIAL TIMES" semnala un alt grup 
de dificultăți pe care trebuie să le 
înlăture administrația africană. 
Este vorba de plecarea unor spe
cialiști europeni, de lipsa de ca
dre în diferite domenii. Ziarul 
londonez afirmă că unele oficii 
poștale au și fost nevoite să-și în
ceteze activitatea deoarece perso
nalul tehnic este descomplectat. 
Lipsa dc învățători se resimte în 
școli. Unele cadre didactice au 
preferat să plece în Africa de sud. 
Se prevede o reducere a număra-

albi din minele K 
alte țări africane I 

Z independenței, ■ 
Rhodezia de nord se găsește în g 
fața unor dificultăți serioase..." — I 
scria „TIMES". Trebuie doar de ■ 
adăugat că aceste dificultăți își | 
au izvorul în mecanismul domina- I 
ției coloniale. “

Resursele economice ale Rhode- ■ 
ziei de nord sînt o garanție că I 
Zambia (numele pe care îl va a-■ 
dopta după proclamarea indepen- ■ 
denței) va putea depăși actualele H 
greutăți, precum și pe cele care, 
fără îndoială, se vor mai ivi. Pro
blema esențială este punerea în 
valoare a posibilităților țării. Li
derii africani sînt preocupați de | 
elaborarea unui plan de dezvolta- g 
re economică pentru realizarea că
ruia se întreprind în prezent stu
dii cu ajutorul comisiei economice 
a O.N.U. pentru Africa. Potrivit 
ziarului „TIMES" obiectivul 
principal al planului este acela de 
a pune capăt anomaliei unei țări 
bogate „în care patru cincimi din 
populație trăiește la nivelul sub
zistenței și nu are aproape nici un 
fel de venit bănesc". Se 1 
ca acest plan să fie întocmit 
la jumătatea acestui

Deocamdată, în 
nord precumpănesc preocupările 
electorale. Africanii 
deputați în noua adunare 
tivă. Alegătorilor albi le-au 
rezervate zece locuri pe o

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
După cum 
TASS, în 
ianuarie a
C.C. al U.T.C.L.,
participării tineretului la dez
voltarea industriei chimice. 
Raportul în această problemă 
a fost prezentat de Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L.

BELGRAD — 15 (Agerpres). 
— După cum transmite agen
ția Taniug, miercuri dimineața 
a sosit la Belgrad delegația 
Partidului Comunist Italian 
condusă de Palmiro Togliatti, 
secretar general al P.C.I., care 
la invitația 
Comuniștilor 
face o vizită 
Iugoslavia.

Din delegație fac parte Nilde 
Jotti, Giorgio Napolitano 
membri ai Direcției Partidu
lui Comunist Italian, Alessan
dro Natta, secretar al C.C. al 
P.C.I., Sergio Ceravolo și 
Spartaco Marangoni, membri 
ai C.C.

In gara Belgrad, oaspeții ita
lieni au fost întîmpinați și sa
lutați de Alexandar Ranko- 
vici, membru al Comitetului 
Executiv și secretar al C.C. al 
U.C.I., Veliko Vlahovici, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I. și alți membri 
ai C.C. al U.C.I.

C.C. al Uniunii 
din Iugoslavia 

de șapte zile în

După cum se arată într-un 
comunicat al Partidului Co
munist Italian, în timpul șe
derii lor în Iugoslavia, mem
brii delegației Partidului Co
munist Italian, „vor avea con
vorbiri cu cei mai înalți repre
zentanți ai Uniunii Comuniști
lor 'din Iugoslavia, privind 
dezvoltarea colaborării și rela
țiilor prietenești dintre U.C.I. 
și P.C.I. și dintre mișcarea 
muncitorească din 
două țări" și „se va face 
un schimb de păreri 
legătură cu problemele inter
naționale și cu problemele ac
tuale ale mișcării muncitorești 
internaționale în lupta pentru 
pace și socialism".

Secretarul general al Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a oferit o 
masă intimă în cinstea lui Pal
miro Togliatti, și a membrilor 
delegației.

ANKARA — Premierul turc, Ismet Inonu, rela
tează France Presse, l-a primit în audiență pe Sar
gent Shriver, directorul „Corpului păcii", care i-a 
remis o scrisoare din partea președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson.

MOSCOVA. — După cum relatează TASS, Msti
slav Keldîș, președintele Academiei de Științe al 
U.R.S.S., a fost numit președinte al Comitetului 
pentru decernarea Premiului Lenin în domeniul 
științei și tehnicii. Din comitet fac parte 121 de 
persoane. Lucrările propuse pentru Premiul Lenin 
pe anul 1964 vor fi date publicității în luna fe
bruarie.

CARACI. — Agenția France Presse relatează că 
în ultimele zile la Dacca, capitala Pakistanului de 
Est, au izbucnit grave tulburări. Numeroase case 
au fost incendiate. Tulburările au început într-o lo
calitate industrială situată la 15 kilometri de Dacca 
și s-au extins apoi în localitatea Klilna, unde 29 de 
persoane au fost ucise. Agenția adaugă că poli' 
ția a deschis focul împotriva participanților la tul
burări .Au fost instituite severe restricții de circu
lație. Agenția nu precizează cauzele tulburărilor.

BELIZE. — Nigel Fisher, subsecretar de stat al 
Angliei pentru problemele coloniilor, a remis în 
mod solemn Adunării Legislative a teritoriului Be
lize (Hondurasul britanic) textele constituției după 
care se va călăuzi pe viitor țara. După cum se știe, 
guvernul britanic a acordat în mod oficial teritoriu
lui Belize autonomia internă.

LONDRA. — Cancelarul Ludwig Erhard, însoțit 
de ministrul său dc externe, Gerhard Schroder, și de 
alte oficialități vest-germane, a sosit miercuri la 
Londra unde în cursul aceleiași zile a avut o între
vedere cu primul ministru britanic Alec Home, la 
reședința acestuia.

WASHINGTON. — Marți seara, la Casa 'Albă a 
avut Ioc o întrevedere între președintele Italiei, An
tonio Segni, care a sosit într-o vizită oficială în 
S.U.A,, și președintele 'Lyndon Johnson.
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prevede B 
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Rhodezia de I 
preocupările |

vor alege 65 
legisla- 

fost 
ICCiClVatt JJWt 1VVU1» jzx. V, lista 
specială. Analizînd raportul de g 
forțe pe arena politică, comenta- | 
torii apreciză că Partidul Unit al 
Independenței Naționale, condus I 
de dr. K. Kaunda, are șanse să | 
obțină majoritatea mandatelor. „ 

Alegerile vor constitui un exa- B 
men cetățenesc pentru locuitorii | 
Rhodeziei de nord. Ianuarie este 
anotimpul ploilor. Zile în șir cad | 
ploi torențiale. Atunci, drumurile | 
se transformă în rîuri iar rîurile 
în torente, cum se exprima plastic | 
„FINANCIAL TIMES". Pentru a E 
ajunge la centrele de votare, țăra- - 
nii rhodezieni vor trebui să mear- | 
ga mulți kilometri prin nesfîrșite B 
întinderi de noroi, peste rîuri um- « 
flate de ploi. Vor porni ei la | 
drum, înfruntînd natura nepriete- B 
noasă? Răspunsul îl vom afla abia u 
în ziua scrutinului, dar îndoielile H 
trebuie excluse. Este doar votul din i 
care va trebui să se nască Zambia . 
independentă.

E. O.

Situația din Zanzibar

Constructorii sovietici au creat un nou proiect de nava cu perna de aer. Aceasta nava, de 
20 tone, poate transporta 50 de persoane. Viteza ei este de 120 km pe oră.

ZANZIBAR — 15 (Ager
pres). — Miercuri a avut loc o 
ședință a guvernului noii Re
publici Zanzibar, după înche
ierea căreia s-a anunțat că în 
curînd va fi dată publicității o 
declarație politică și că au fost 
numiți doi noi miniștri.

Intr-un interviu acordat co
respondentului ziarului „East 
African Standard", din Kenya 
președintele Republicii, Karu- 
me a arătat că „țelurile noului 
guvern al Zanzibarului sînt 
îmbunătățirea traiului poporu
lui și stabilirea de relații bune 
cu toate țările lumii". Ministrul 
dc externe i-a declarat ace
luiași corespondent că guver
nul a hotărît să preia contro
lul asupra tuturor suprafețe
lor nelucrate indiferent cui a- 
parțin și să desființeze impozi
tul asupra pămînturilor. In 
viitor, a declarat el, terenurile 
pentru construirea de locuințe 
vor fi acordate poporului fără 
plată.

Potrivit postului de radio 
Nairobi, guvernul Republicii 
Tanganica a hotărît să acorde 
temporar azil fostului sulta:n 
al Zanzibarului, exilat pe via
ță de noul guvern.

ZANZIBAR 15 (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, marți a avut 
loc la Zanzibar un miting de 
masă în sprijinul noului gu
vern al tării și proclamării re
publicii. Agențiile de presă au 
arătat că răsturnarea fostului 
regim a fost întîmpinată cu o 
mare bucurie în cartierele a- 
fricane.

în întreaga țară domnește 
calmul. Detașamente ale arma
tei veghează la menținerea or- 
dinei. Noul guvern din Zanzi
bar a fost recunoscut și de E- 
tiopia.

La 14 ianuarie peste 60 de 
cetățeni americani au părăsit 
Zanzibarul la bordul unei 
nave a S.U.A.

Gigantul de pe Angara

upă cum anunță agenția 
TASS, la Hidrocentrala 
Bratsk au intrat în 

funcțiune ultimele turbine 
astfel că acest gigant de pe 
rîul Angara va lucra cu o pu
tere de 3,6 milioane kW.

Hidrocentrala va deveni 
inima unui puternic complex 
industrial care se creează în 
taiga. Aici se va construi una 
din cele mai mari întreprin
deri de prelucrare a lemnului 
din lume.

Hidrocentrala produce ener
gie nu numai pentru regiunea 
Bratsk dar și pentru marile 
orașe siberiene Irkutsk și 
Krasnoiarsk, cunoscute prin 
dezvoltarea lor industrială. 
Potrivit aprecierilor construc
torilor acestei centrale, capa-

citatea ei va putea fi sporită 
în viitor, la 4,5 milioane kW.

Iarnă aspră in S.U'.A.

Țzraste regiuni din estul S.U.A. 
y suferă în prezent de pe 

urma gerurilor după, ce 
timp de peste 30 de ore au fost 
bîntuite de furtuni de zăpadă: Po
trivit agenției Associated Press, 
număruL victimelor provocate de 
furtunile de zăpadă în S.U.A. se 
ridică în prezent la peste 140 de 
persoane în majoritate accidentați, 
sau bolnavi de inimă. Mii de 
conducători de automobile sînt 
imbolizați în diferite localități 
de-a lungul șoselelor din țară. 
In sudul Statelor Unite, cultiva
torii de plante citrice sînt îngrijo
rați dc soarta culturilor lor, în- 
trucît în Florida și în alte părți se 
înregistrează cea mai joasă tempe-

ratură de la data cînd în urmă cu 
13 luni culturile au fost distruse.

Circulația aeriană este între
ruptă în cea mai mare parte. La 
15 ianuarie, după cum mențio
nează agenția Associated Press, 
numai la New York au fost ami
nate sau suspendate peste 700 de 
zboruri.

In statele Ohio ■ și Albany se 
semnalează cele mai mari căderi 
de zăpadă. La Washington s-au 
înregistrat în ultimele 24. de ore 
ninsori record pentru luna ianua
rie. 1

Ploi torențiale 
în Australia

După o caniculă fără pre
cedent, în statele austra
liene Queensland și New 

South Wales, cad ploi toren
țiale. Rîurile au ieșit din mat-

După o c 
cedent,

că provocînd mari inundații. 
Sute de locuitori au fost ne- 
voiți să-și părăsească locuin
țele. S-au înregistrat mari pa
gube materiale.

Colecționar puțin obișnuit

riaceslav Podobin, inginer- 
constructor din Lenin
grad, a reușit să culeagj 

timp de 50 de ani aproximativ 
200 000 de proverbe și zicători 
ale popoarelor din U.R.S.S., ță
rile socialiste, India, Indonezia, 
Japonia, Turcia, Finlanda etc. 

Podobin a devenit cunoscut 
în întreaga țară. El întreține 
corespondență cu numeroase 
persoane din 150 de orașe și 
alte puncte populate, care îi 
acordă ajutor.

Viaceslav Podobin a pregătit 
pentru, tipar o culegere de pro
verbe si zicători rusești.

Televiziunea in Uganda

In orașul Nakaserto-Heall 
din Uganda a fost dat în 
exploatare un centru de 

televiziune. în cursul anului 
1964, în orașele Mbala, Soroti, 
Lira, Masaka și Mbarara vor 
fi construite stații de relee 
care vor retransmite progra
mele centrului de la Nakaser
to-Heall.

Bogate zăcăminte 
de săruri minerale

Pe teritoriul cuprins în
tre Ural și Emba (Ka- 
zahstanul de vest) au 

fost descoperite bogate zăcă
minte de săruri minerale 
(brom, potasiu, iod, bariu, 
stronțiu) dizolvate în apele 
subterane. Concentrația ma
ximă de stronțiu se înregis
trează la adîncimea de peste 
2 000 de m. Ea constituie apro - 
ximativ 450 miligrame la un 
litru de apă Conținutul de a- 
cid naftenie ajunge pe alocuri 
la 15—30 miligrame la litru de 
apă.

Oamenii de știință au stabi
lit că vechimea apelor subte
rane din această regiune unde 
sînt dispuse principalele sche
le petrolifere ale Kazahstanu- 
lui variază între 5 și 11 mi
lioane de ani.

Rezervele soluțiilor de să
ruri dintre cele două rîuri 
sînt evaluate la aproximativ 
13 miliarde de m c.

Prima țesătorie de mătase 
din R.A.U.

>*.

In orașul Shibin el-Kom a 
intrat în funcțiune pri
ma fabrică de țesături de 

mătase din R.A.U.
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