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Prdletari din toate țările, uniți-vă!

CALIFICARE- CĂLITĂ TE
Fiecare operație — Foto O PLEC AN

Din nou 
II elevii 
X-a A

iotograiie un aspect din

împreună. La prima oră de anatomie din trimestrul 
Crudu Alexandra și Basch Vladimir, din clasa a 

a Școlii medii nr. 5 .,Mihail Sadoveanu" din Capi
tală

Un nou lot de motoare elec-

trice așteaptă ștampila con
trolului de calitate pentru

diverse 

fabrici,
a ii trimise apoi în 
colțuri ale țării, în 

uzine și pe șantiere. Iată în

hala de montaj a Uzinelor 

„Electromotor'- — Timisoara tinereiu
Organ Central Muncitor

Anul XXI, Seria n, Nr. 4868

la un înalt
ecția încălțăminte 
de damă prin lipire 
mecanică a Între
prinderii „Dîmbo
vița" este în între
gime mecanizată. 
Un tablou automat

de control indică orice defecțiu
ne — chiar .și faptul,
dacă unei muncitoare i-a sosit 
cu întârziere de cîteva secunde 
piese de la operația precedentă. 
O mare parte din modelele ex
puse la Expoziția realizărilor 
economiei naționale de întreprin
dere au fost realizate aici. Acum 
se execută în producția de serie. 
Muncitorii acestei secții Sînt — în 
cea mai mare parte — tineri. 
Cum se preocupă ei de realiza
rea acestor produse la un nivel 
calitativ superior ?

Elcenco Petruța : „Sînt rihtui- 
toare. Secția noastră este cea mai 
mecanizată din fabrică. Tehni
citatea fabricației impune ca fie
care dintre noi să dăm maxi
mum de atenție executării fie
cărei operații, respectării tehno
logiei. Toate fetele din brigada 
noastră participă la formele de 
ridicare a calificării".

Valeria Iliescu: „Lucrez la 
operația pregătit-cusut. Anul tre
cut am muncit destul de bine. 
Am fost evidențiată în întrecerea 
socialistă în fiecare lună. Vreau 
ca în anul 1965 să obțin rezul
tate mai bune în ce privește ca
litatea produselor. N-am avut 
reproșuri din partea maiștrilor. 
Dar au mai fost unele neglijențe 

■— stepuri cusute necorespunză
tor, stepuri cu perforații.

Ion Mitu : „Am terminat școa
la profesională acum 6 luni. Din 
prima zi mi-am propus să învăț 
să lucrez la toate mașinile din

Primii oaspeți 
ai sezonului

ORADEA. — (de la coresponden
tul nostru) :

In stațiunea I..1____ ::____
Băile Victoria au sosit recent pri
mii oaspeți ai noului an. Intre cei 
sosiți, întîlnim pe minerul Ilie llieș 
de la exploatarea Gura Barza, trac
toristul Mihai Doșu de la S.M.T. 
Castelu, regiunea Dobrogea, Flori- 
ca Popescu, telefonistă din Ploiești 
etc. Stațiunea Victoria va ii în
zestrată în anul acesta cu un nou 
pavilion, avi nd o capacitate de 80 
de focuri, un complex balnear ce 
va da posibilitatea aplicării unor 
metode moderne de tratament.

balneo-climaterică

început, ieri, un 
nou trimestru 
școlar. E în fi
rea lucrurilor 
ca. după popa
sul dedicat o- 
dihnei. reîm
prospătării fer- 

pornind intr-o nouă 
— trimes- 
orînduiești 
de activi- 
pentru a- 

și bilanțul

tebuoiogu secției respective, 
proaspeții absolvenți participînd 
Li hicrârile de montaj, iar peste 
câteva săptămini — la probele 
tehnologice.

Peste 100 de muncitori de pe 
«anJeT au rămas să lucreze in 
mină- Pregătirea lor a început 
la cursuri de calificare in mese- 

electricieni, mecanici ți al- 
leie. O bonă parte dintre viitorii 
■mxătxi ai uzine sînt proseniți 
dui at-aefe care au un proces 

cu al nos- 
Combina- 

_ ..Carbo- 
muncitori

conținu de

T. MIRONESCf

■a ei

nivel tehnic

IOAX r ILIr

O

secție. La 3 mașini lucrez acum 
bine. (Maistrul Ștefan Xeșrc-. 
care asistă la convorbire adaugă 
chiar: „foarte bine"). In 1965 
îmi propun să învăț să lucrez la 
perfecție -și la celelalte două ma
șini care mai există în secție. Nu 
se poate să dai produse de bună 
calitate dacă nu știi să minuiești 
bine mașinile. Sînt 
asta".

Alăturăm acestor 
declarația șefului 
Francisc Ponta :

răspunsuri, 
de secție 

„In acest an 
secția noastră va produce zilnic 
cu 800 perechi pantofi mai mult 
ca în anul trecut. Au intrat în 
producția de serie toate modelele 
prezentate la Expoziție. Efortu
rile tinerilor din secția noastră 
trebuie îndreptate spre două 
mari obiective : ridicarea califi
cării profesionale și realizarea 
fiecărei operații la cel mai înalt 
nivel tehnic".

cialițti in noua ramură a 1 
triei c+unico-metalurzice. 
bili să conducă cel 
cate operații- să a 
început o product’’ 
superioară a alumin

Una din sarciiiile noast 
mare răspundere a fost, 
pregătirea temeinica din 
acestor muncitori. Odată cu 
narea primelor bene <k 
fundația uzinei, am in 
noi, beneficiarii, munc 
cruțare și de pregătire a s 
terilor. La punerea in hm 
a uzinei, aici vor loc 
metalurgiști. operatori crurr 
turnători, laminoriști.

In cartierul „Balta Albă“ din 
Capitală

Foto: AGERPRES

PLENARA CONSILIULUI
U. A. S. R

în ziua de 10 ianuarie a.c. 
a avut loc plenara Consiliului 
U.A.S.R. care a dezbătut pro
blemele referitoare la convo
carea celei de-a V-a Conferin
țe pe țară a U.A.S.R.

Plenara a hotărît ca lucră- . 
rile Conferinței să înceapă în 
ziua de 19 februarie a.c. la

București și a stabilit măsu
rile pregătitoare necesare.

De asemenea, plenara a as
cultat informarea și a aprobat 
activitatea delegației U.A.S.R. 
care a participat la lucrările 
celui de-al VIII-lea Congres al 
Uniunii. Internaționale a Stu
denților.

Cinematografe noi
CLUJ (de la corespondentul 

nostru). — In ultimele zile, în 
satele regiunii Cluj au luat 
ființă 5 noi cinematografe în 
satele Naimond, raionul Zalău, 
Bidiu, raionul Bistrița, Ciuru-

leasa, raionul Cimpeni etc. 
Anul trecut, numărul cinema
tografelor sătești a crescut cu 
peste 64, ajungînd la 436. In 
acest an, în regiune vor mai fi 
înființate încă peste 40 de ci
nematografe.

Sintem pregătiți
pentru intrarea 

in funcțiuni

i țelor. 
etapă de muncă 
trul II — să-ți 
ca grijă planul 
tate. să cercetezi

I ceasta experiența 
din etapa anterioară, pentru 
a trage învățwnintele cuve
nite. S-a muncit ritmic, pe tot 
parcursul trimestrului, au e- 
xistat neajunsuri, a fost ne
voie de intervenții ? Intr-un 
cuvint, cum s-a muncit in 
primai trimestru, cum s-au 
preientat elevii la bilanțul a- 
eeSttr etape T" Sfnt necesare 
asemenea treceri in revistă, 
pentru că trimestru! al doilea 
este o etapă importantă a a- 
nului școlar : el are menirea 
să consolideze 
muncii din 
și să creeze 
a încheia 
școlar. In 
dăm 
răși care ne Împărtășesc din 
experiența primelor luni de 
școală, din planurile pe care 
și le propun pentru ca tri
mestrul inaugurat să conso
lideze succesele, să înlăture 
deficiențele. .Așteptăm alte 
luări de cuvint privind expe
riența din primul trimestru 
de școală.

rezultatele 
primul trimestru 
premisele pentru 
cu succes anul 
pagina a IlI-a 

cuvintul unor tova-

etapă importantă
a anului școlar

O lucrare la ordinea zilei

Transportul îngrășămintelor

remea relativ fru
moasă din luna 
decembrie și în
ceputul lui ianua
rie a fost folosită 
de membrii coo

perativelor agri
cole de producție din raionul 
Filiași, regiunea Oltenia, pen
tru transportul îngrășăminte
lor naturale la cîmp. Experi
ența anilor trecuți i-a învățat 
pe bunii gospodari să folo
sească cu pricepere fiecare 
tonă de îngrășăminte organi
ce, să o transporte la cîmp 
acum, cînd oamenii au mai pu
țin de lucru și atelajele sînt 
mai puțin 'folosite.

„Anul trecut, pe o suprafață 
de 30 hectare semănate cu 
grîu am împrăștiat o cantitate 
de 130 tone de mraniță, chiar 
înainte de a cădea prima ză
padă. De pe această suprafață 
am recoltat în vară cu 500 kg

naturale
griu la hectar mai mult dec?, 
pe restul parcelelor. De la re
zultatele acestor experiențe 
am pornit noi în stabilirea 
planului de fertilizare a solu
lui, pentru anul 1965- spune 
inginerul agronom Gheorghe 
Brinzan de la cooperativa a- 
gricolă de producție din co
muna Poiana, raionul Filiaș: 

în dimineața aceea, pe la 
ora 9, aproape 50 de atelaje și 
peste 100 de oameni se întor
ceau de la cîmp. Făcuseră deja 
primul transport de mraniță.

Tînărul inginer ne-a arătat 
cum este organizat transportul 
îngrășămintelor naturale pe 
cîmp, cum și unde sînt folo
site :

„Am semănat grîu, în toam
na trecută, pe 781 ha. Anul a- 
cesta vom împrăștia mraniță 
pe 150 de hectare ocupate cu 
această cultură. O suprafață, 
deci, de 5 ori mai mare ca cea

la cîmp
?..n 1964. Imprăștierea se face 
direct din căruță, dimineața, 
cînd pămintul este înghețat și 
roțile atelajelor nu lasă tăie
turi in ogor. Am transportat 
pînă acum cam 300 tone în 
punctele Lunca Mare și Pie
triș. acolo unde s-a simțit mai 
multă nevoie. Vom profita în 
continuare de timpul acesta 
prielnic și, în cîteva zile, cu 
cele 50 de atelaje pe care ie 
avem disponibile terminăm 
: mprăștiatul mraniței și pe 
parcelele din punctul Bulbu- 
ceni. în toamnă am încorporat 
in sol cam 200 tone gunoi de 
grajd nefermentat. Restul îl 
vom duce la cîmp în zilele 
care urmează pentru a-1 face 
platforme la capătul locului.

în această acțiune, organiza
ția U.T.M. a avut cîteva ini
țiative bine venite. Cu cîtăva 
vreme în urmă, într-o aduna
re generală inginerul agronom

a fost • invitat să prezinte ti
nerilor planul lucrărilor vii
toare din cooperativa de pro
ducție. S-a socotit atunci că 
există toate condițiile să se 
transporte acum, în perioada 
de iarnă, întreaga cantitate de 
îngrășăminte la cîmp. Intr-a
devăr dacă cele 50 de atelaje 
de care dispune unitatea fac 
două transporturi dimineața, 
cînd pămîntul este înghețat și 
se poate intra cu căruțele pe 
loc, pînă în primăvară, cînd 
oamenii și atelajele vor fi an
trenate în alte munci, se va 
termina transportul în cîmp a 
celor 800 tone îngrășăminte 
naturale planificate. Realiza
rea acestui plan impunea însă

MIHAIL DUMITRESCU 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Oltenia

(Continuare în pag. a II-a)

nconjurați de grija partidului și statului nostru elevii 
de toate vîrstele și-au petrecut zilele vacanței de 
iarnă odihnindu-se, recreindu-se, acasă la părinți, in 
tabere de munte, ori în feericele orășele ale copiilor ; 
pe terenurile de sport și în sălile de spectacole, îm- 
prospătîndu-și forțele pentru următoarea etapă șco
lară care începe acum.

Numeroase colective de elevi pășesc în noul trimestru pe un 
teren solid — rezultatele bune la învățătură obținute în trimes
trul I. Spațiul nu ne permite să amintim toate colectivele de elevi, 
care au încheiat primul trimestru cu note bune și foarte bune, 
dovedind numărul elevilor care au o atitudine responsabilă 
față de îndeplinirea obligațiilor lor școlare, care au o comportare 
corespunzătoare. Bilanțul primului trimestru atrage atenția însă 
s; asupra unor neajunsuri existente în activitatea unor școli, a 
unor clase și elevi.

Bunăoară, sînt elevi care au obținut rezultate nesatisfăcătoare, 
deoarece au considerat primul trimestru o etapă de acomodare 
sau au neglijat studiul la anumite discipline. Se constată în unele 
colective de elevi indisciplină, frecvență nesatisfăcătoare, atitu
dini care duc firesc la rezultate slabe și mediocre. Conducerile 
școlilor, cadrele didactice, organizațiile de tineret respective vor 
trebui să tragă concluziile necesare pe marginea analizei rezulta
telor obținute la învățătură în primul trimestru, antrenîndu-i mai 
activ pe elevi la însușirea temeinică a disciplinelor predate, în- 
demnindu-i să-și ridice continuu nivelul pregătirii lor.

Cel de al doilea trimestru reprezintă o etapă importantă a anu
lui școlar. In lunile ce urmează, elevii vor trebui să-și însușească 
in continuare disciplinele pe care le studiază în acest an, să-și 
consolideze cunoștințele căpătate pînă acum, făcînd astfel pași în
semnați înainte in lărgirea orizontului lor de cultură generală, în 
pregătirea pentru viață. De aceea, eforturile trebuie judicios do
zate, astfel incit fiecare zi de școală să reprezinte o treaptă urcată 
pe drumul însușirii unor temeinice cunoștințe. Evident, lucrul nu 
poate fi realizat fără o muncă personală riguros organizată, fără 
respectarea unui regim de activitate zilnică bine echilibrat. Elevii 
cunosc din propria lor experiență că atenția în ore, notarea expli
cațiilor date de profesori și apei prelucrarea lor acasă după stu- 
diul manualului constituie cheia însușirii fiecărei lecții. Activita- 
tea aceasta ritmică, aceeași în fiecare zi, asigură succesul de la 
slirșitul trimestrului, dă posibilitatea elevilor cu rezultate bune și 
foarte bune la învățătură să obțină succese și mai mari, iar șco
larii rămași în urmă la învățătură să-și îndrepte situația școlară, 
trecînd în rindul elevilor buni și foarte buni.

Toți elevii trebuie să-și înceapă munca în noul trimestru cu se
riozitate și răspundere ; sfatul vizează însă în mod deosebit pe cei 
din clasele a Xl-a, promoția de absolvenți din acest an a școlilor 
de cultură generală. Se poate spune că într-un fel acest trimestru 
este hotărî tor pentru modul în care se vor prezenta la examenul 
de maturitate. Ei trebuie să-și însușească în aceste luni cunoștin
țele prevăzute în programa claselor a Xl-a, și să continue reca- 
pitularea materiei din anii precedenți cerută la examenul de ma
turitate. Viitorii absolvenți trebuie să știe să aprecieze lucid va
loarea fiecărei zile, și a fiecărei ore, pentru că timpul irosit acum 
nu va mai putea fi recuperat decît cu prețul unor mari eforturi, 
iar cunoștințele asimilate în ultimul moment vor fi foarte șubrede.

Anul acesta școlile de 8 ani vor da prima promoție de absol
venți. Așteptăm cu toții ca nivelul de pregătire al acestei pro
moții să fie pe măsura minunatelor condiții create. Acest al doilea 
irimestru trebuie să fie folosit de elevii claselor a VIII-a pentru 
a-și consolida noțiunile căpătate pînă acum, pentru a asimila noi 
și noi cunoștințe absolut necesare pentru viață, pentru a face față 
examenelor de admitere în anul I al școlilor profesionale ori în 
clasa a IX-a a școlii medii.

Atît absolvenții claselor a Xl-a cit și cei ai claselor a VIII-a 
iși pun în mod firesc întrebarea : ,,Ce profesie să-mi aleg ?“ Ca
drelor didactice, organizațiilor U.T.M. și de pionieri le revine o 
mare răspundere în orientarea elevilor spre domeniile de activi
tate cele mai folositoare construcției socialiste, în care-și vor pu
tea cultiva mai bine aptitudinile, talentul.

Desigur, și în acest trimestru, viața elevilor va fi bogată în 
manifestări educative menite să le adîncească și să Ie consolideze 
cunoștințele științifice, să le lărgească orizontul cultural, să-i că
lească din punct de vedere fizic. Este trimestrul în care veți par
ticipa, dragi elevi, la tradiționalele olimpiade de matematică, fi
zică, chimie și literatură romînă. Continuați-vă, așadar, cu pasiune 
activitatea în cercuri, îr, formațiile culturale, frecventați biblio
tecile, consultați reviste de specialitate, întîlniți-vă cu oameni de 
știință și cultură.

(Continuare in pag. a IlI-a)
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UN MARE SUCCES
Conf. univ. V. BRĂDĂȚEANU 
despre participarea studenților 
noștri la Festivalul de teatru 
studențesc din Marea Britanie
In orașul Southampton «-a 

desfășurat de curînd cel de-al 
X-lea Festival național de tea
tru studențesc din Marea Brita
nie la care a participat și echipa 
de teatru a Casei de cultură a 
studenților din București. Acest 
festival și vizita studenților ro- 
mîni au constituit tema convor
birii pe care conf. univ. Virgil 
Brădățeanu, conducătorul artistic 
al formației, a avut-o cu redacto
rul Agenției romîne de presă 
„Agerpres", Sanda Ionescu.

In -fiecare an, intr-anul din 
centrele universitare din Marea 
Britanie — a spus conf. univ. V. 
Brădățeanu — are loc această 
manifestare care reunește echipe 
de teatru studențești din Anglia, 
Scoția, Wales și Irlanda. De 
fiecare dată este invitată și cite 
o formație artistică din străină
tate. La actuala ediție, oaspeți au 
fost studenții romini și așa cum a 
remarcat președintele Uniunii 
naționale a studenților din Marea 
Britanie, Bill Savage, vizita echi
pei de teatru din Romînia, care 
se înscrie în cadrul acțiunilor de 
cooperare dintre studenții din 
cele două țări, constituie o con
tribuție adusă la cunoașterea lor 
reciprocă. Repertoriul festivalului 
a cuprins în general lucrări din 
dramaturgia contemporană, prin
tre care piese de Arthur Miller, 
Durrenmatt, Sartre, Giraudoux, 
Thornton Wilder. Am remarcat 
tendința tinerilor artiști către o 
interpretare sinceră, căutările și 
inovațiile lor, viziunea modernă 
în ce privește punerea în scenă. 
Publicul, format în mare parte 
din tineret, a fost ceea ce se nu
mește un public bun, exigent, 
cultivat, manifestând interes ji 
respect față de teatru. La capă
tul acestei competiții tinerești, 
laurii concursului au revenit 
echipei de teatru a Universității 
din Manchester, pentru prezen
tarea piesei „Vrăjitoarele din 
Salem", de A. Miller.

Studenții noștri, potrivit regu
lamentului manifestării, s-au pre
zentat în afara concursului. în
tâlnirea cu publicul englez era 
așteptată de toți cu multă ne
răbdare. Echipa noastră pregă
tise un recital cu versuri din

Eminescu fi Arghezi și o drama
tizare după schița „Petițiune" de 
I. L. Caragiale. Toți nu aveau 
decît un gînd, ca versurile reci
tate cu sinceritate și pasiune să 
emoționeze spectatorii englezi. 
Din reacția publicului, din apla
uzele sale la scenă deschisă 
ne-am încredințat că ele au fost 
înțelese și simțite. O mare sur
priză și o puternică impresie a 
produs recitarea în limba engle
ză a unui sonet de Shakespeare. 
Cred că nu exagerăm dacă spu
nem că spectacolul prezentat pe 
scena Teatrului „Nufield" de 
studenții romini cu piesa drama
turgului irlandez J. M. Synge 
„Năzdrăvanul occidentului", în 
regia semnată de Zoe Stanca An- 
ghel și scenografia lui Traian 
Nițescu, a fost un mare succes, 
unul din acele succese care cu 
greu se pot uita. Au confirmat 
acest lucru nu numai aplauzele 
îndelungate din final, dar și ă- 
precierile făcute la adresa nive
lului artistic al spectacolului de 
către profesori, critici dramatici 
și diferite personalități ale vieții 
teatrale engleze. Astfel, cunoscu
tul om de teatru Harold Hobson, 
președintele juriului concursului, 
a apreciat inteligența și verva 
umoristică a interprețdor, subli
niind că vizita echipei studențești 
din Romînia i-a făcut o mare 
plăcere. Ziarul „Guardian" a 
scris chiar, referindu-se la inter
pretarea unuia din studenții ar
tiști că : „In Radu Cazan, romî- 
nii au un actor comic de statura 
lui Femandel", Și alți tineri prin
tre care Dan Tufaru, Melania 
Cîrje, Cornel Nicoară au fost o- 
biectul unor frumoase elogii. De 
o bună primire s-au bucurat și 
fragmentele din piesa „Năzdră
vanul occidentului", imprimate 
și difuzate de postul de radio 
B.B.C.

In afara spectacolelor, progra
mul vizitei noastre în Marea Bri
tanie a mai cuprins întâlniri cu 
studenții englezi, vizitarea unor 
monumente de artă care toate la 
un loc au îmbogățit experiența de 
viață, cunoștințele studenților 
noștri.

(Agerpres)

Sporește numărul și înzestrarea
S.M.I.-urilor

în primele zile ale acestui 
an au luat ființă în diferite 
regiuni ale țării cinci stațiuni 
de mașini și tractoare. Alte 
noi unități sînt în curs de or
ganizare. Numărul total al 
S.M.T. va ajunge pînă la sfîr- 
șitul anului la 269. Totodată, 
va crește parcul de tractoare 
și mașini agricole al stațiuni
lor existente, îndeosebi al ce
lor din nordul țării, unde con

dițiile climatice impun exe
cutarea lucrărilor agricole în 
perioade foarte scurte de timp. 
Ele vor fi dotate anul acesta 
cu încă 6 800 tractoare și nu
meroase alte mașini. Stațiuni
le vor avea pînă la sfîrșitul 
anului peste 55 000 de tractoa
re, de 2,7 ori mai multe decît 
în anul 1959.

(Agerpres)

Sîntem pregătiți 
pentru intrarea 

în funcțiune a uzinei
(Urmare din pag. 1)

tori pentru supravegherea și ma
nevrarea instalațiilor speciale de 
la secția electroliză și macara
gii pentru podurile rulante de 
la secțiile anozi și turnătorie. 
Toate aceste cursuri au fost în
soțite de aplicații practice, efec
tuate de muncitorii noștri timp 
de cite o lună-două în între
prinderile M.I.P.C. din țară. Un 
sprijin deosebit ne-au dat ingi
nerii și tehnicienii din aceste 
unități oare, alături de inginerii 
și tehnicienii noștri, au ajutat 
efectiv la buna pregătire a mun
citorilor.

Acum lucrările se află în faza 
de finisare. Muncitorii iau parte,

împreună CU constructorii, la in
stalarea utilajelor și întreținerea 
lor, fac primele verificări ale cu
noștințelor căpătate. Și pentru că 
a început să se ivească unele 
probleme noi, ne-am propus să 
alcătuim o nouă tematică și să 
organizăm în continuare, acolo 
unde este nevoie, cursuri de ridi
care a calificării prin care să-i 
ajutăm pe muncitori ca în timp 
scurt să-și completeze cunoștin
țele profesionale pentru ca, în 
curînd, cînd vor fi în fața pupi- 
trelor de comandă, în laboratoa
re, la turnarea și laminarea alu
miniului să se dovedească mun
citori capabili, cu o pregătire 
temeinică.

IN LUNA IANUARIE

Teatrul Regional București 
prezintă premierele: 

„ȘCOALA NEVESTELOR" 
comedie în 5 acte 

de MOLIERE 
și piesa italiană în premieră pe țară

„Noaptea la drumul mare"
de RENATO LELLI

Din realizările 
sfaturilor 
populare

• Pe baza propunerilor făcute 
de comisia permanentă de învă- 
țămînt și cultură, Sfatul popular 
regional PLOIEȘTI a construit 
anul trecut aproape 300 săli de 
clasă.

• Pe străzile celor zece orașe 
din regiunea BUCUREȘTI au 
fost executate pavaje noi pe o 
suprafață de aproape 100 000 
mp, rețeaua de alimentare cu apă 
s-a extins cu încă 6 km, iar în 
multe din aceste localități au 
fost executate importante lucrări 
de canalizare. Tot anul trecut 
s-au început lucrările de alimen
tare cu apă a stațiunii Amara, 
care vor fi terminate și date în 
folosință pînă la începutul sezo
nului balnear de vară.

• In regiunea GALAȚI, zeci 
de mii de oameni ai muncii au 
realizat prin muncă patriotică, 
numai în anul trecut, lucrări de 
înfrumusețare și gospodărire în 
valoare de peste 86 milioane lei.

(Agerpres)

Scenă din piesa „Pygmalion" de G. B. Shaw, care se prezintă în premieră Ia Teatrul de Stat 
din Timișoara

Foto: AGERPRES

INFORMAȚII
Luni la amiază a părăsit Ca

pitala, Mihail Florescu, minis
trul industriei petrolului și 
chimiei, care, la invitația mi
nistrului petrolului și chimiei 
al Indiei, Humayun Kabir, va 
participa la inaugurarea rafi
năriei de la Barauni și la fes
tivitățile ce vor avea Ioc la 
26 ianuarie, cu prilejul zilei 
proclamării Republicii India.

Țara noastră a participat la 
construirea rafinăriei de la 
Barauni prin livrarea unei in
stalații de solventare a petro
lului cu bioxid de sulf.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, au fost prezenți 
membri ai conducerii Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei, precum și ambasado
rul Indiei în R. P. Romînă, 
K. R. F. Khilnani.

★
Duminică dimineața s-a 

înapoiat de la Moscova minis
trul comerțului exterior, Mi
hail Petri, care a semnat Pro
tocolul privind schimbul de 
mărfuri și plăți între R.P. Ro
mînă și U.R.S.S. pe anul 1965.

★
In cadrul programului de schim

buri culturale, artistul poporului 
Ion Voicu a plecat Ia Ankara, 
unde va susține un concert și un 
recital.

Mezzosoprana Elena Cerne!, ar» 
tistO emerită, solistă a Teatrului 
de Operă și Balet al R. P. Romîne, 
a plecat la Budapesta unde va a- 
pare în „Samson și Dalila" și „Or- 
feu". In continuarea turneului, ar
tista romînă va cînta la Liege.

ir
De asemenea, pianistul Valentin 

Gheorghiu, artist emerit, a plecat 
într-un turneu în R.S.F. Iugosla
via. El va da o serie de concerte 
și recitaluri la Belgrad, Zagreb, 
Sarajevo și Maribor.

★
în dimineața zilei de dumi

nică, 10 ianuarie, la ora 4,53, 
în regiuneaVrancea, la curbu
ra arcului carpatic, s-a produs 
un cutremur de pămînt.

După măsurătorile prelimi
nare, obținute la secția de se
ismologie a Centrului de cer
cetări geofizice al Academiei 
R.P. Romîne. rezultă că adîn- 
cimea focarului depășește 
100 km, iar intensitatea cu
tremurului în epicentru a 
fost de circa 5 grade, expri
mată potrivit scării interna
ționale de 12 grade.

(Agerpres)

------•------

Concurs 
de sistematizare

— SPORT • SPORT o SPORT
La Oradea In regiunea Galați

întreceri zilnice
a începutul lunii 
decembrie, și în 
asociațiile 
din orașul 
Criș s-a dat startul
în întrecerile Spar
tachiadei de iarnă. 

In majoritatea celor 80 de aso
ciații sportive din Oradea sînt în 
curs de desfășurare întreceri de 
șah, tenis de masă, trintă, gim
nastică, tir, orientare turistică și 
patinaj. Iarna nu a permis însă 
organizarea concursurilor de schi 
și săniuțe. Zăpada căzută în ur
mă cu cîtăva vreme a prilejuit 
doar cîteva antrenamente.

în legătură cu desfășurarea 
întrecerilor Spartachiadei ne-am 
adresat unor activiști U.C.F.S. și 
U.T.M. Și iată răspunsurile :

Primul interlocutor, tovarășul 
Bujor Mera, secretar al Clubu
lui sportiv orășenesc „Crișul" 
ne-a vorbit despre măsurile luate 
pe plan local pentru asigurarea 
succesului marei competiții :

„Pregătirile au început încă 
de multă vreme, ne-a spus 
el. Activiștii clubului sportiv oră
șenesc au întocmit un plan de 
activitate detaliat, s-au deplasat 
în asociații îndrumînd consiliile 
acestora și sprijinindu-le efectiv 
în organizarea concursurilor. 
După deschiderea festivă a Spar
tachiadei republicane, întrecerile 
au continuat să se desfășoare 
apoi în fiecare zi. Din comuni
cările primite din partea asocia
țiilor rezultă că pînă în prezent 
și-au și măsurat forțele în între
ceri peste 4 000 de tineri și tinere. 
Cei peste 300 de instructori vo
luntari sprijină activitatea aso
ciațiilor în organizarea concursu
rilor",

Tovarășii Alexandru Bagiu, 
secretar cu pobl'emele organiza
torice și Alexandru Torjoc,

cretar cu problemele tehnice, în 
cadrul C.S.O. „Crișul" — Ora
dea, ne-au vorbit despre stadiul 
actual al întrecerilor din asocia
ții. Ei ne-au relatat faptul că la 
asociația „Sanitas" de exemplu, 
majoritatea celor peste 900 de 
membri U.C.F.S. sînt înscriși în 
listele de concurs la diferite dis
cipline sportive : șah, tenis de 
masă, gimnastică și tir. Cu prile
jul întrecerilor îa tir, peste 50 de 
tineri și tinere au reușit să trea-

ții („Spartacus", „Vulcochjm 
„I.R.T.A.", „Constructorul") în
trecerile se desfășoară necores
punzător. Consiliile asociațiilor, 
organizațiile U.Ț.M. din aceste 
întreprinderi nu dovedesc sufici
entă preocupare pentru organi
zarea întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă.

Despre una dintre cauzele 
care au determinat această situa
ție ne-a vorbit un alt interlocutor, 
tovarășul Ștefan Toth, secretarul

au 
la 
de 
ti-

ntrecenle etapei I a 
Spartachiadei de iar- 

a tineretului 
pînă acum 
un număr 

55 000 de 
și tinere din

peste 
neri 
regiunea Galați. Pen

tru reușita primelor întreceri (șah, 
tenis de masă, trintă, haltere, 
orientare turistică, tir) instructori 
sportivi și profesori de educație 
iizică au ajutat electiv, în majori
tatea raioanelor. Ia buna organizare 
a întrecerilor. Ademenea acțiuni au 
iacul ca prima etapă a actualei 
competiții să poată II organizată 
Intr-un cadru sărbătoresc In majo-

Spartachiada de iarnă
a

că și norma pentru Insigna de 
pojisportiv. întreceri pasionante 
se desfășoară și la „Tricoul", 
asociația sportivă a întreprinde
rii de tricotaje „Miorița" și mai 
ales la „Rapid" unde întrecerile 
de haltere au atras cei mai 
mulți concurenți: peste 300. 
Spartachiada de iarnă a consti
tuit aici un prilej de creștere a 
numărului de membri U.C.F.S. 
de la 2 500, la aproape 3 000. în 
afară de haltere, consiliul aso
ciației (președinte: Gheorghe 
Borza) a organizat concursurile 
de tenis de masă și șah. Pe lîngă 
disciplinele sportive prevăzute în 
regulamentul Spartachiadei de 
iarnă, s-au organizat întreceri de 
cros și popice care s-au bucurat 
de succes.

Ei ne-au semnalat însă și 
faptul că în unele asocia-

tineretului
comitetului U.T.M. de la Fabri
ca de piele și încălțăminte „Cri
șul" :

„Trebuie să spun că în în
treprinderea noastră, comitetul 
U.T.M. nu a sprijinit în suficien
tă măsură organizarea primei 
etape a Spartachiadei de iarnă. 
Din cei peste 250 de utemiști de 
la noi, doar cîțiva participă la 
concursurile de șah și tenis de 
masă. Tinerii sînt dornici să se 
întreacă la cît mai multe disci- 
fd'ine sportive. S-au și înscris în 
istele de participanți peste 150. 

Și ne vom strădui să atragem la 
întreceri peste 300 de concu
renți. Pentru aceasta, vom orga
niza concursuri în fiecare zi și 
vom sprijini consiliul asociației 
în popularizarea mai largă 
competiției".

AUREL CRISAN

Prunii pași pe pista patinoarului „Floreasca

favorabilă 
suficientă 
desfășura- 
condițiuni

rllatea asociațiilor sportive din re
giunea Galați. Rezultate bune în 
acest sens au obținut Îndeosebi 
asociațiile sportive din raionul 
Galați unde au tost cuprinși In În
treceri aproape 5 700 de tineri, din 
raionul Tecuci cu peste 0 000 de 
participant! etc. In acest raion, de 
exemplu, asociații sportive cum 
sint „Avintul" din comuna Matca, 
„Tractorul" din Cudalbi sau „Mun
citorul” din Ghidiceni, au întocmit 
cu minuțiozitate programul de des- 
Ușurare a întrecerilor pe zile și 
ramuri de sport. In raionul Foc
șani, asociațiile sportive, în cola
borare cu consiliile de conducere 
ale căminelor culturale din co
mune, au întocmit programul de 
activitate a căminelor culturale, 
crelnd în acest iei condiții și mai 
bune pentru desfășurarea întrece
rilor la șah, tenis de masă, trintă 
și haltere. Aceasta a dus și la 
btlizarea unul mare număr de 
ticipanțl Ia aceste întreceri.

mo-
par-

Trebuie spus însă că în această 
etapă interesul pentru această tra
dițională competiție a fost mai 
mic în această ediție în regiunea 
Galați, comparativ cu edițiile pre
cedente. La o analiză care a avut 
Ioc Ia sfîrșitul lunii decembrie la 
Consiliu! regional U.C.F.S. Galati 
se arăta că mai bine de 100 de a- 
sociații sportive din cele peste 600 
existente, nu organizaseră încă în
treceri sportive. Din această cauză, 
în raioanele Făurei și Buior pre
cum și în orașul Brăila, numărul 
asociațiilor sportive care au orga
nizat întreceri este foarte mic. La 
Brăila, de exemplu, din 53 de aso
ciații sportive existente în oraș, 
doar 21 de asociații au organizat 
plnă la acea dată întrecerile. Cum 
poate explica și motiva oare con
ducerea C.S.O. Brăila și comitetul 
orășenesc U.T.M. această situație!

Unele comitete raionale șl oră
șenești U.T.M. șl U.C.F.S. nu ur
măresc și nu sprijină suficient or
ganizarea întrecerilor sportive. Nu 
se poate spune că In regiunea Ga
lați nu există suficientă experiență 
în organizarea întrecerilor sportive 
în astfel de competiții. Colaborarea 
dintre organele U.C.F.S. și organi
zațiile U.T.M. este încă defectuoa
să. Acum, la jumătatea etapei. în 
timpul rămas pînă la 10 februarie. 
cînd se va da startul In cea de a 
doua etapă a Spartachiadei de iar
nă a tineretului, trebuie intensifi
cate eforturile pentru ca lipsurile 
semnalate plnă acum în organiza
rea întrecerilor sportive să poată 
fi lichidate.

Am sugera, ca o metodă menită 
să stimuleze participarea tineretu
lui la spartachiadă, trimiterea echi
pelor model la sate și a instructo
rilor sportivi în fiecare asociație 
sportivă pentru a ajuta la mai 
buna organizare a acestor între
ceri. Colaborarea dintre organele 
U.C.F.S. șl organizațiile U.T.M. 
să fie mai rodnică pentru ca îm
preună să acorde un ajutor mai 
concret asociațiilor sportive, con
curentelor aflați în întrecere.

IAȘI (de la corespondentul 
nostru)

Sfatul popular al orașului 
Iași, în colaborare cu Uniunea 
arhitecților din R.P.R., a ini
țiat un concurs republican 
pentru sistematizarea pieței 
Podul Roșu din Iași. La con
curs au fost prezentate 34 de 
proiecte. Dintre acestea, 4 au 
fost premiate, iar 3 au primit 
mențiuni. Premiile au fost a- 
cordate colectivelor de la 
I.P.C.T., I.S.C.A.S. și „Proiect* 
București. Pe baza soluții
lor furnizate de concurs 
D.S.A.P.C.-Iași a trecut la 
întocmirea definitivă a deta
liilor de sistematizare și a 
studiului tehnico-economic.

Cinematografe
CAN-CAN — film pentru 

ecran panoramic — rulează la Pa
tria (orele 9,30; 12,30; 15,30; 18,30; 
21,15). CÎNTÎND IN PLOAIE — 
rulează la Republica (orele 8,15; 
10,15; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,30), 
București (orele 9; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Modern (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30). SOȚIE 
PENTRU UN AUSTRALIAN — ci
nemascop — rulează la Luceafărul 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,45), Grivița (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Festival (9,30; 
11,45; 14; 16,1Ș; 18,45; 21). CAVA
LERII TEUTONI (ambele serii) —i 
rulează la Carpați (orele 9; 12; 15). 
ȘEFUL — rulează la Capitol (orele

T. OANCEA

Handbaliștii romini au cucerit 
Cupa Mării Baltice“
tineret 

a orașului 
și-a încheiat

Echipa 
(handbal) 
București 
turneul întreprins în 
R.D. Germană, evolu- 
înd la Rostok în com
petiția Internațională 
dotată cu „Cupă Mă
rii Baltice". Handba- 
liștli romini au învins 
cu 17—7 echipa Mag- 
deburgului și cu 11—5 
formația cehoslovacă 
C.K.D, Praga, intrînd 
în posesia trofeului.

O vreme 
și o zăpadă 
au asigurat 
rea în bune 
a „Concursului de des
chidere" al sezonului 
de schi desfășurat du
minică pe pîrtiile sta
țiunii de la Poiana 
Brașov. în general fa- 
voritil au confirmat 
pronosticurile repur- 
tînd victorii conclu-

P E
Transportul îngrășămintelor naturale la cîmp

(Urmare din pag. I) 

o bună organizare a muncii și 
foarte multă operativitate. Do
rind să aduci o contribuție 
mai mare in efectuarea acestei 
lucrări, la ordinea zilei acum, 
în adunarea generală amintită, 
s-a hotărît ca în fiecare dimi
neață 40 de tineri să însoțeas
că atelajele ca încărcători, la 
fiecare transport. Chiar azi 
cînd au fost transportate cam 
30 tone de mraniță, tinerii au 
fost prezenți așa cum s-a sta
bilit în adunare.

Aceeași preocupare pentru 
folosirea cu simț gospodăresc 
a posibilităților de transport a 
îngrășămintelor naturale Ia 
cîmp am întîlnit-o și în comu

na Țintăreni. „Noi — spune 
tovarășul Constantin Roșcu- 
lescu, președintele cooperati
vei agricole — nu avem îngră
șăminte naturale „vechi". în 
fiecare primăvară in jurul 
grajdurilor nu mai rămine nici 
o lopată de gunoi. Totul este 
transportat la cîmp în perioa
da aceasta de iarnă, cînd ate
lajele și oamenii nu au multe 
treburi de făcut Obișnuim să 
incorporăm în sol, sub brazda 
arăturilor de toamnă, gunoi 
proaspăt de grajd. Cam 20—21 
tone la hectar. Pe porțiunile 
unde am administrat în anii 
trecuți îngrășăminte naturale 
în acest fel am obținut cu 
700—800 kg porumb boabe la 
hectar mai mult decît pe cele
lalte locuri. Iată de ce acor

dăm o atenție așa de mare ac
țiunii de fertilizare a solului, 
în prezent din cele 800 de 
tone planificate mai avem de 
transportat 300 tone. Cu cele 
40 de atelaje repartizate pen
tru aceste lucrări sperăm să 
terminăm în scurt timp".

Aproape în toate cooperati
vele agricole de producție din 
raionul Filiași transportul în
grășămintelor organice la cîmp 
este bine organizat. Pes
te tot se întîlnesc atelaje 
transported îngrășăminte na
turale la cîmp, țărani coope
ratori, dintre care mulți ti
neri, făcînd platforme la capul 
locurilor, sau împrăștiind 
mraniță pe griul frumos ră
sărit.

în comuna Girbov, am găsit 
însă o situație cu totul diferi
tă. în jurul grajdurilor, pe o 
suprafață destul de mare, cam 
800 tone de îngrășăminte na
turale erau călcate în picioare 
și împrăștiate de vite și pă
sări. Nu se mai putea deosebi 
care-i gunoi de grajd proaspăt 
și care e fermentat, pentru că 
de doi ani țăranii din această 
comună, nu s-au îngrijit nici 
să-1 așeze în platforme și nici 
să-1 transporte la cîmp. Oare 
să nu se cunoască aici impor
tanța fertilizării solului pen
tru sporirea producției la hec
tar ?

Rezultatele bune obținute de 
cooperativele agricole de pro

ducție din celelalte comune 
ale raionului Filiași (in parte 
menționate mai sus) vorbesc 
de la sine despre însemnătatea 
folosirii îngrășămintelor na
turale, despre posibilitățile 
sporite pe care le au coopera
tivele agricole de a transporta 
acum, în această perioadă, 
gunoiul de grajd Ia cîmp. Ex
periența țăranilor cooperatori 
din Poiana, Țînțăreni și alte 
comune este bine să fie pre
luată și de cei din comuna 
Girbov, iar organizația U.T.M. 
de aici poate și are datoria să 
inițieze acum acțiuni asemănă
toare cu cele ale tinerilor din 
comuna Poiana, contribuind 
astfel și pe această cale Ia 
creșterea producției la hectar.

• Fs stadionul Co- 
lombes din Paris, în 
prezenta a peste 60 000 
de spectatori, echipa 
de rugbi XV a Franței 
a învins cu scorul de 
16—8 (5—5) reprezen
tativa Scoției în pri
mul meci al noii edi
ții a tradiționalei com
petiții „Turneul celor 
5 națiuni". Rugbiștii 
francezi au făcut una 
din cele mai bune 
partide, reușind să în
scrie nunctele din 4 
încercări, dintre care 
două au fost transfor
mate. S-au remarcat 
în mod deosebit Jean 
Pierre Capdouze. De- 
dieu și Gqchasin. Din 
echipa scoțiană cel 
mai bun jucător a tos' 
Brian Hensson. La tur. 
neu mai participă echi. 
pele Angliei, Irlandei 
și Țării Galilor.

Un frumo» succes a 
obținut șl echipa fe
minină 
rești, . ,
turneului de la Frank
furt pe Oder (R.D.G.). 
Handbalistele bucu- 
reștene au învins în 
preliminarii cu 12—1
pe Slavia Praga, cu 
5—2 pe D.H.F.K. Leip
zig și au terminat la 
egalitate, 7—7, cu

Rapid Bucu- 
învingătoarea

dente. Proba de sla
lom special a revenit 
lui Cornel Tăbăraș 
care a realizat în cele 
două manșe timpul to
tal de 63“3/10. La se
nioare, a ciștigat Ilona 
Miklos cu 81“9/10. 
Proba de biathlon s-a 
încheiat cu succesul 
lui G. Vilmos. El a 
parcurs 15 km în Îh22’ 
37“ realizînd 16 punc-

Fortschritt Weissen
fels. tn finală, Rapid a

dispus cu 7—6 (5—4) 
de Lokomotiv Rangs
dorf (R.D.G.).

schi
te. Alte rezultate : sla
lom special juniori 
Dorin Munteanu 77“ 
4/10; junioare: Mihaela 
Casapu 85“5/10; fond 
seniori 10 km : Petre 
Dinu 39'08/10; 3 km
senioare : Mihaela
Leampă 14'47“; 3 km 
junioare ; Rodica Cim- 
poia 15'09“; 5 km ju
niori : 
22'03“.

SCURT
• Pe stadionul Ma- 

racana din Rio în pre
zența a peste 120 000 
de spectatori Botafogo 
Rio de Janeiro a în
vins cu scorul de 3—2 
(3—0) pe F. C. Santos 
într-un meci contînd 
pentru turneul final al

campionatului brazi 
'ian de fotbal. Meciul 
a avut o desfășurare 
„pasionantă" Si dese
ori arbitrul a trebuit 
să oprească partida a- 
vertizînd pe jucători 
pentru „intrări peri
culoase", în ultimele

Ion Mîrzea

3 minute au fost eli
minați de pe teren doi 
jucători de Ia Botaiogo 
și Pele de la Santos 
care a protestat la de
ciziile arbitrului. Cu 
acest prilej și-a făcut 
reintrarea în echipa 
Botafogo renumitul in
ternational brazilian 
Garrincha, operat în 
septembrie la ge
nunchi. El nu a dat 
satisfacție fiind ne
voit să părăsească te
renul do joc în ulti
mele 15 minute.

• într-un meci s- 
nncal de handbal (mas
culin) desfășurat la 
Hanovra echipa R. F 
Germane a învins cu 
scorul de 23 -16 (12 
7) echipa Norvegiei.

(Agerpres)

9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21), 
Aurora (oreie 9,45; 12,15; 15; 17,45; 
20,30), Flamura (orele 10; 12,30; 15; 
17,30, 20), Feroviar <9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30). LA PATRU 
PAȘI DE INFINIT — rulează la Vic
toria (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20), 
Excelsior (orele 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Miorița (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
ROȘU ȘI NEGRU (ambele serii)
— rulează la Central (orele 9,30; 
13; 16,30; 20). JUDECĂTORUL DE 
MINORI — rulează la Lumina (o- 
rele 10; 12; 14: 16; 18,15; 20,30), 
Crîngași (orele 16; 18,15; 20,30). 
CASA NETERMINATĂ — rulează 
la Unirea (orele 16; 18,15; 20,30). 
INTÎLNIRE CU SPIONUL — ru
lează la Înfrățirea între popoare 
(orele 10; 15,30; 17,45; 20), Tomis 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Fioreasca (orele 16; 18,15;
20.30) . ÎNCURCĂTURĂ BLESTE
MATĂ — rulează la Vitan (orele 
15; 17,45; 20,30), Ferentari (orele 
14,30; 17,15; 20). CLIMATE — ci
nemascop — rulează la Popular 
(orele 15,15; 18; 20,45), Moșilor 
(oreie 15; 18; 20,45). GHINIONIS
TUL — rulează la Munca (orele 
16; 18,15; 20,30), Colentina (orele 
10; 16; 18,15; 20,30), ȘAPTE ANI 
DE CĂSNICIE — cinemascop —t 
rulează la Bucegi (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Viitorul (orele 
13,45; 16; 18,30; 21). POVESTE DE 
PE DON — rulează la Union 
(orele 15,30; 18; 20,30). PROGRAM 
PENTRU COPII (dimineața); MA
RIA (după-amiază) — rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30). LUMEA COMICĂ A LUI 
HAROLD LLOYD — rulează la 
Timpuri Noi (orele 10—21 în con
tinuare). MUSAFIRI CIUDAȚI PE 
MUNTELE DE GHEAȚĂ — rulează 
la Cultural (orele 15,30; 18; 20,30). 
SĂLBATICII DE PE RÎUL MORȚII
— cinemascop — rulează la Dacia 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Progresul (orele 15; 17; 19; 21). 
VESELIE LA ACAPULCO — ru
lează la Buzești (orele 10; 12,15; 
15,30; 18; 20,30), DIAVOLUL DE
ȘERTULUI — rulează la Flacăra 
(orele 10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
ELENA DIN TRQIA — cinemascop
— rulează Ia Ciulești (orele 9i 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15). UN 
OM CARE NU EXISTĂ — rulează 
la Cosmos (orele 16; 18; 20). CA- 
LABUCH — rulează la Melodia 
(orele 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 
21), Drumul Sării (orele 16; 18,15;
20.30) . 40 DE MINUTE PlNĂ IN
ZORI — rulează la Volga (orele 
10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). 
30 DE ANI DE VESELIE — rulează 
Ia Rahova (orele 15; 17; 19; 21). 
HAMLET — cinemascop (ambele 
serii) — rulează la Lira (orele 
15,30; 19). TEAMA — rulează ia 
Cotroceni (oreie 16; 18,15; 20,30). 
IVAILO — rulează la Pacea (orele 
16; 18; 20) HATARI (ambele serii)
— rulează la Arta (orele 10; 16,15;
19.30) .

Televiziune
MARȚI 12 IANUARIE 1965

Orele 18,30 — Universitatea 
tehnică la televiziune ; Aceti- 
lena de ing. Nicolae Petres
cu de la IPROCHIM-Bucu- 
rești; 19,00 — Jurnalul tele
viziunii; 19,10 — Pentru cei 
mici . Năzdrăvăniile vulpii — 
„împărțeala vulpoiului"; 19,35 
— Emisiune de știință : Temă 
cu variațiuni ; 19,50 — Filmul 
„La răspîntie" ; 21,15 — Mu
zică distractivă ; în încheiere : 
Buletin de știri, buletin me
teorologic.
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O etapă importantă

a anului școlar
MBMHaaaMMaaaMreaaaOi^aaa

Munca personală a elevului
I

Ui ei 1000 de elevi 
f ai școlii noastre 
[ reîncep învăță

tura. Majoritatea 
I lor au muncit bi- 

I ! ne în primul tri
mestru. Ne bucu

ră, bunăoară, faptul că din ce 
în ce mai mulți elevi au înțeles 
ceea ce noi, profesor.;. îm
preună cu organizata L'T.M. 
le spunem frecvent : că cel 
mai bun ajutor la învățăturii 
este munca personală, că re
zultatele depind de fiecare 
dintre ei, de efortul pe care-1 
depun. Din rîndul celor pro
movați sînt mulți care au 
numai medii peste 7. î~.bu : 
rător este faptul că c :.ve 
întregi au ajuns la stirșit de 
trimestru cu un bi'.a.-.ț fru
mos.

Am să mă opresc la citeva 
exemple. Clasa a X-a C nu
mără 43 de elevi. Dintre aceș
tia, doar 2 n-au reuși’ 
obțină note de trecere la t La
te disciplinele. In rest, toți au 
promovat. Mi-a făcut mare 
plăcere să răsfoiesc catalogul 
clasei lor. Ca-ntr-o ogiir.dă, 
notele reflectă munca acestui 
colectiv. Notele bune și foarte 
bune predomină; ele vorbesc 
despre o activitate constant* 
de învățătură a elevilor. 
Mi-am explicat de ce tovară

șii profesori spun adesea în 
cancelarie. _E o plăcere să țâ 
lecții In clasa a X-a C*. Da. 
intr-adevăr e o plăcere. O 
spune catalrgul, yumahr da- 
sei. Absențele sin: o rartiate 
în această clasă și. c-Atr-oe-. 
ele sint iz.ti>:dea-jsa motivase. 
Nu se semnalează —ti ts caz 
de indLsdpiină. Avem de-a 
face cu un colectiv în care s-a 
statornic: un ducat rertoa de 
muncă, Cu ajutorul tovardși- 
lor profesori, «dirtgmnă. tova
rășa Cocstantmescu Lasraă, 
biroul U.T-M. pe clasă șă-a 
propus la începu: de an sl-i 
determine pe toți elevii să se 
pregătească zilnic pentru lec
ții. Elevii au fost îndrumați 
să discute in clasă despre 
cele mai borte metode de 
studiu. Și-au povestit urni 
altora cum iți folosesc orele 
libere, cum îți fac lecțiile. A 
fost analizată activitatea fie
cărui elev cu note mai slabe, 
după ce, împreună cu tovară
șa dirigintă, s-au «tabLr: cau
zele care-i duc pe unii elevi 
la rezultatele slabe. Ața s-a 
intimplat. bunăoară, cu eleva 
Maria Mîhatu. Anul trecut 
avea „preferințe* pentru note 
de 5 și 6. învăța fără continui
tate, și se ..descurca'. Colegă 
știau că poate mai mult, si 
nu s-au lăsat pină n-au

ac nunta- snedă ie » g li 
Aț petra repeta Lxr-ri ase - 

tnănătoare despre tiarele a 
X-a G. a XI—a P. a IX-a G. 
care, de aseaeaea. aa rezulta
te frurnoase. Ne petucupă însă 
o altă sttsațăe. Avem în șcnală 
clase care, deșt aa aceleași 

crieaș poetbCităp s nhfrgițr.. 

satisfac. Bunăoară, dasa a 
X-a B este la un pas de a 
X-a C «Esența, exzgecța a 
fost aeeeaș. aceiași timp de 
învățătură H aa la dxspazxțse 
elevii. Tttuși. cbsa a X-a B 
are un cu—ăr mare de cori-
jenp Dacă intreo. pe poseso
rii ne Lejer slabe de ce au ase
menea realitate, aduc tot felul 
5e j-v—-p dar mai ales 
unul esze. spun ea, cel mai 
piannbfl Că sint umaniști și 
Învață la disciplinele de pro
fit Dar nid la aceste discipb- 
ae notele nu sint strălucite
Atenei ? Adevărul n știu și a- 
cețti ele-.t, dar nu vor să-1 
recunoască: învață insufi- 
cesa. Prea puțin timp dedică 
studiului individual, nu se 
indea—rtă unul pe celălalt 
la învățătură. V1* } dintr-a
X-a B Învață puțin la disci- 
plrnefe la care trebuie să 
rezclro exerciții, probleme, să 
studieze cu migală teoreme și 
legt mulți dintre ei se limi
tează la o simplă lectură a 
manual;;hd; la materiile la 
care trebuie să citească mult, 
parte dintre ei se opresc la 
notițe, la rezumatele pe care 
le împrumută de ia colegii 
Jnr.:* întocmind o diagramă 
a notelor obținute in cursul 
trimestrului, putem observa 

eu ușurință o carartersacă a 
muncii elevilor <hn wrn 
clasă: asaltul. S-a invău: 
doar în preajma încheiem tri
mestrului. In perioada testier 
Dar, firesc, ostctte eforturi 
s-ar fi depus, ele nu petre;; 
suplini lipsa studiuita umev.- 
dual in săptămimle anterioa
re- Dar despre aceste lucruri 
colectivul discută puțm. se 
trec cu vederea desâsările.

O asemenea cncduzie o poc 
desprinde și elevii clasei a 
IX-a F. care au, de asemenea, 
rezultate slabe la învățătură, 
împreună cu dingmtere cla
sei, să-i vizităm pe cițtva din
tre ei. pentru a vedea cum 
și-au folosit timpul de studiu 
in cursul primului trimestru. 
Iată ce constatăm. Nistcr 
citește tot timpul ro—.a-.e, ce-i 
cade în mină, Ierți fie le rezol
vă in fugă Dragotă lipsește. 
De citeva ore iți așteaptă ria
dul la coafor. Lecțiile î U- 
neori și le pregătește in mare 
grabă, alteori nu. Barna e la 
sport Nu vine decit pe la ore
le 20. Handbalul ii răpește 
nici mai mult, nici mai puțin 
decit patru după-amieze pe 
săptămînă. Cînd să mal în
vețe? Ostafie — se lasă și ea 
cam mult așteptată. Violon
celul este o ocupație lăudabilă, 
dar și ea uită că este elevă, în

exagerări care sonynesr în
vățătura. eforturi mai susți
nute. Acestea sint învățămin
te de preț pentru noul tri
mestru care începe. O anabră 
amănunțită a feîuhn in care 
fiecare elev din aceste clase 
și-a folosit cele trei luni de 
școală, un schimb de experi
ență cu colegii dintr-a X-a C 
și respectiv a IX-a G sint 
obiective pe care le propun 
spre regizare diriginților a- 
cestor clase, birourilor U.T.M.

Desigur, cu prilejul apro
piatului consiliu pedagogic, 
vom proceda la o analiză lar
gă a muncii noastre, la un 
studiu minuțios al metodelor 
folosite și al rezultatelor obți
nute în fiecare clasă, iar asu
pra experienței bune din. cla
sa a X-a C vom stărui îndeo
sebi.

Unele din sarcinile asupra 
cărora va trebui să stăruim în 
trimestrul al H-lea, se des

prind însă esx evidență chiar 
S fc>a nte de această analiză. 
Va trebui mai intii să ne con- 
./ 'it.ă— eforturile spre inten
sificarea studhLui individual, 
acordind un sprijin diferențiat 
de ia dasă ia riosă să mani
festăm ex-gență sporită chiar 
am prima zi a trimestrului 
pentru a determina elevii să 
aonceaecâ ritmic, și să pregă
tească fiecare lecție. Profeso
rii dmgmți. tapreună cu bi
rourile U.TJbL ale claselor, se 
xor preocupa îndeosebi de ele- 
vii care au vădit lacune în 
pregătire. Se vor forma co
lective care vor face vizite a- 
casă elevilor, vor cerceta cum 
învață, vor studia și experi
ența elevilor fruntași și vom 
discuta, apoi, individual sau 
cu colective mici de elevi, pe 
baza faptelor, a rezultatelor, 
ce au ce făcut in trimestrul 
acesta, cum să învețe la o dis
ciplină sau alta, cum să-și 
facă planul zilnic de muncă. 
Nu e vorba aici de dădăceală, 
ci de o atentă muncă cu ele
vii pentru a-i deprinde să în
vețe zilnic, să învețe bine la 
toate disciplinele.

Prof. AURORA DEMETRESCU 
director

al Școlii medii nr. 3 — Sibiu

Vă așteaptă camptor ațele re- 
p’shear e școlare. In hmile 
care urmează vor avea loc eta
pele pe scoli și localități la 
gnarastică. baschet handbal 
preerm și etapa republicană la 
«cin. Pregătiți-vâ atît in erele 
de sport cit și în afara lor si 
participați în număr mare la 
competiții.

Conducerile școlilor, organi
zațiile U.TA1 inițiază activități 
recreative interesante și atră
gătoare ; organizați-vă iudidos 
munca de învățătură pentru a 
putea lua parte în număr mare 
la aceste manifestări tinerești, 
care vă ajută la îmbogățirea 
orizontului de cunoștințe, la 
dezvoltarea voastră armonioasă.

Acum, la începerea noului 
trimestru, urăm profesorilor și 
învățătorilor succese depline 
în munca lor atît de frumoasă 
și folositoare patriei. în activi
tatea pe care o desfășoară, 
profesorii și învățătorii să cea
ră permanent sprijin organiza
țiilor U.T.NL și de pionieri, care 
au sarcina, încredințată de par
tid, de a ajuta școala în for
marea unui tineret bine pregă
tit din toate punctele de vede
re. Este necesar să se întăreas
că mai mult colaborarea între 
școală și organizația U.T.M. și 
de pionieri privind realizarea 
bogatelor planuri comune de 
activități extrașcolare, care au 
menirea să contribuie la educa
rea comunistă a elevilor, la 
dezvoltarea lor multilaterală. 
Vouă, dragi elevi, vă urez In 
noul trimestru rezultate și mai 
bune, care să reflecte cunoștin
țe bogate și trainice. învățătu
ra este îndatorirea voastră 
principală. O îndatorire cetățe
nească, patriotică, pe care, fără 
îndoială, veți ști să o îndepli
niți cu cinste. Prin muncă și 
învățătură vă îndreptați cu 
pași siguri către realizarea 
idealurilor voastre. Poporul 
întreg își pune mari speranțe 
în voi. Dovediți că sînteți ca
pabili să împliniți aceste spe
ranțe, că sînteți demni de în
crederea care vi se acordă.

ELEVI

FRUNTAȘI

ȘTBFĂNESCU ION. clasa a

Xl-a B, Școala audia nr. 1 
„Nîcolae Bălcesca’ — Suzzres’J

VJNGJ.BR MIHAI, clasa a X-a

B, Școala medie nr. 1 ^licolae
Bălcescu“ — București

Preocupări pentru cei dintr-a Xl-a
D rele șase clase a 
Xl-a din școala 
noastră, învață 
227 de elevi. La 
sfirșitul primului 
trimestru, bilan
țul rezultatekr 

la învățătură, pe care Je-au 
obținut „veterani; - este îm
bucurător : cei mai mulți elevi 
— aproape 200 — au cctinu: 
numai medii intre 7 și 1Ă.

Din prima zi de școală, cla
sa a Xl-a a fost tn azenfia în
tregului colectiv. Am cfab- 
zuît cu toții rusa să foeeet ca

tularea materiei, paralei cu 
însușirea lecțiilor la zt

Am luat uneie măsuri care
urmăresc, îndeosebi, ridicare* 
calității studiului individsal 
De la începutul arului școlar 
ne-am bazat pe sprijinul pă
rinților. Atît la ședințele noa
stre cît și în vizitele pe care 
profesorii le-au făcu: acasă 
la elevi, am insistat să li re 

in preocuparea to- 
cărărilor profesori ji 
a organizației V.TJJ. 
s-a născut ceea ce 
noi numim \iața 
culturală a școlii. 
Ea se desfășoară pe 

baza planului comun, conceput, 
după părerea noastră, cu grijă 
pină la amănunte (să se respecte 
ziua, ora, locul).

Cind am alcătuit planul, em 
cercetat ce le place elecilor, ce-i 
preocupă. Sint curioși să știe cit 
mai mult despre istoria trecută 
și prezentă a patriei, despre noul 
care se făurește la fiecare pas, 
sub conducerea partidului, mai 
mult, să știe care le sint pers
pectivele, unde vor munci. O 
dorință firească căreia noi îi 
răspundem organizind acele co
locvii la care participă incitați 
— activiști de partid și de stat, 
specialiști și muncitori — și in 
cadrul cărora elevii află atît de 
multe lucruri pline de învățămin
te despre realitatea socialistă de 
astăzi. Intilnirea cu Eroul Mun
cii Socialiste Gheorghe Bellu a 
fost plină de învățăminte. Le-a 
povestit elevilor lucruri semnifi- 

asigure elevikr crcdipi bone 
de studiu, să fie suprave- 
gneați. ajutați să friinirMrl 
bine cropul destinat invăță- 
turîL Tovarășa profesori aa 
indica: cum să re facă recapi- 
rularea matenei dm am pee- 
cedenti. aa fixa: — la toate 
■oteafile — oee de ceaartM» 
ții. Pentru eăerti care aa ®c- 
luri in arooștinfe. s-au ttahr t 
piasun «ăp«âmf^a> in care 
tnoaena este șothnos doead 
pentru a fi -eciprtnla.rf

In n-trg-ti n vom stabOf 
o ri s mai sxzinsă cu
păraițn La efieva întreprin
deri dks onșol noatra — Fa
brica de mase plastice. Uzina 
Mecanuză. întreprinderea me- 
takBgăcă — lor reară cite 20- 
X" de părinți ai elevilor din 
oltsaa clasă. Ne-aro gindit să 
organizăm in cadrul acestor 
ImreprmderL cu sprijinul or- 
gar ->» de partid p al 
reRdnrimi administrative, in- 
tibim ale prcfesorikr cu pă- 

După orele de clasă

școdă. La acuate s-a aii» ari 
simpo-iaai JUenae» HxfU ia 
anii de desnecrârie populari', o 
călătorie pe hartă ca team Ce
tățile chimiei ronăreri** tare e 
acut loc dașsi txzonaree ffamlui 
cu același nume. Acestea surt ac
țiuni îndrăgite de elevi, cere con
tribuie la educarea lor patrioticii 
și cetățenească, la culticarea dra
gostei față de muncă.

La acestea se adaugi ci- 
zitele la fața locului, in infre- 
prmderi, la noile construcții, in 
locuri istorice: in trimestrul I 
majoritatea elecilor au vizitat 
Capitala și Expoziția realizărilor 
economiei naționale, Brașoctd, 
pitoreasca Vale a Prahovei. In
teresante lecții de istorie, de 
geografie, intilniri cu frumosul 
nostru de azi s-au realizat cu 
prilejul acestor vizite. In trimes
trul început, furnalele in care 

Ajutor diferențiat fiecărui colectiv

rințu. in care să stabilim îm
preună măsurile cele mai e- 
firter.'re in vederea fmbună- 
Uțirii in continuare a calită
ți «tuiului individual al ele
vilor. Ne-am sfătuit cu comi
tetul V.TAL din șcsală și îm
preună am apins la concluzia 
că in primele adunări genera
le U.TAL la clasele a Xl-a să 
re dtacute deapee planul in
dividual de tqirnră făcut pen
tru tot parcursul trimestrului.

Mulți dintre elevi și-au ales 
încă «Hn anii țrecuți profesiu
nea. Dar ei cunoșteau prea 
puține lucruri despre specifi
cul muncii jn diferitele dome
nii de activitate pe care se 
hotăriseră să le îmbrățișeze. 
De aceea, in colaborare cu or
ganizația U.T.M.. am inițiat 
ciclul de simpozioane „întîl- 
re cu profesiunile". Am invi
tat în școală specialiști din în
treprinderi și instituțiile bu- 
zoiene — ingineri din diverse 
ramuri de producție, arhitecți.

eiecu iși consemnează ceea ce 
dd și afli te cor imboggți, dă 
corn crgsmza in școaU vn cerc 
tarătic școlar. Ca așatoeal toco- 
râșxor profesori de âtorie, geo- 
gătfle, bteratură fi edac^ie ftst- 
ei, » grop de Ăeă care aa ez-

GCfifta etre
c» acea secții pe grape de do
te. Cei dat prime dori ear acea 
ru dinereră iocarde ireportesfe 
dm rrpiaar r Cepiteli; cm dm- 
tr-a X-e șs « Xl-a cor ccife 
pnacăpalrJa coaetxacța mdattnc- 
le dm țmi și cor ctzaa cern ana 
framome loeari, cor poposi Ia 
moommmtela retorice dm rego- 
nde petriri. Vor face elhumr. 
cor eicitai jurnale da călătorie, 
cor culese wldor, cor ttabii le
gături că elevii dm locaiitățue 
cizitate, cu tinerii smmdtori cere 
sări fină la curent cu ca exta 
nou in orașul lor, in regiune. 
Planul de activitate al cercahă 
se ca contura moi bine în 
mătoare/e zile. După ce ne com 
consulta cu tovarășii profesori, 
cu elevii vom discuta și cu 
Filiala O.N.T. din localitate pen
tru a vedea care tint itmercri-:e 

economiști, medici care au fă
cut ample prezentări ale di
feritelor profesiuni, au vorbit 
despre necesitatea unei temei
nice pregătiri de specialitate 
și multilaterale. Expunerile 
specialiștilor au fost întotdea
una urmate de vizite ale ele
vilor în întreprinderile sau 
instituțiile în care lucrau oas
peții noștri.

O preocupare deosebită s-a 
manifestat, mai ales, în vede
rea atragerii elevilor din cla
sele a Xl-a în activitatea 
cercurilor pe materii. Cercu
rile pe materii au în primul 
rind menirea să stimuleze la 
elevi interesul pentru cunoaș
terea științifică; aici ei își 
completează cunoștințele acu
mulate în orele de clasă. La 
noi în școală — prin activita
tea pe care o desfășoară, prin 
tematica lor — cercurile pe 
materii mai au încă o funcție: 
să trezească pasiunea elevilor 
per.’.ru diferite profesiunL In 

pe care șscC merge elevii și a 
itzbdi prineeie excursii.

Am constatat, încă de anul tre
cea, ci devii cin cu mierea la 
acticitatru cercurilor de edacație 
estetici, ei cor să încete să 
aprecieze frwaanri, să disceumă 

creații GrtĂiticc.
Credul bterer, cercul de ini

țiere muzicali, cercul dramatic, 
cercul de dmtturi modeme etc. 

citatea acestor arcuri eîecii au 
foot etanși potridt pasiunilor lor. 
Tematrc» cercurilor a fost astfel 
atabditi incit să care ia irihnpt- 
■arta aceutor postemi, să-i ajute 
pe oferă «ai diferitele cercuri 
să-fi lirggatcă orizontul de cul
turi. Totcdotă insă, noi am ur- 
mi-e si lărgim și sfera activi
tăți ceratrflor artistice. Intct- 
deamm elevi din cercuri ănt 
antrenați ia organizarea diferite
lor acțiuni culturale și sportive: 
meusbră cenaclului literar orga- 
ntzează serile literare; elevii din 
certul de dansuri modeme orga
nizează reuniunile; cei din 
camsrila sportive — întrecerile de 
cefei, basenet, handbal etc. — or
ganizează întrecerile sportive in- 

cercul de fizică al elevilor din 
clasele a Xl-a, condus de tov. 
prof. Nîcolae Manole, s-au or
ganizat lecții în întreprinderi 
industriale, elevii au prezen
tat referate cu teme luate din 
producție. In cercul de geo
grafie economici s-au realizat, 
de asemenea, lucruri intere
sante : elevii au întocmit o 
hartă economică a R.P.R., un 
colț geografic (care cuprinde 
harta economică a raionului 
Buzău), o gazetă de informare 
unde se afișează articole din 
presa de specialitate ; deseori 
se organizează interesante că
lătorii imaginare pe hartă. 
Multe din itinerariile acestor 
„călătorii imaginare" au fost 
reluate cu prilejul unor călă
torii adevărate : școala noas
tră are tradiții în organizarea 
unor excursii interesante, la 
care participă foarte mulți 
elevi.

Pe linia orientării profesio
nale, această activitate cu ca

terdase, care la noi, în școală, au 
devenit tradiționale. O bogată ac
tivitate o desfășoară membrii cer
cului de inițiere muzicală, care au 
organizat în trimestrul I trei sim
pozioane .- ^Natura în muzica 
săasflmicd', JLumea copiilor 
oglindită in muzică' și „Tradiția 
aunieală a poporului nostru". De 
asemenea, cercul de prieteni ai 
teatrului a prgaiuzat vizionări la 
spectacolele Teatrului de stat 
din Ploiești; de multe ori, după 
spectacole, actorii rămîneau in 
sală st răspundeau la întrebările 
elecilor. Deoarece în primul tri
mestru aproape toți elevii școlii 
noastre au văzut toate spectaco
lele din repertoriul Teatrului de 
stat din Ploiești, ne-am propus 
ca în a doua săptămînă a lunii 
ianuarie să organizăm, de data 
aceasta la noi în școală, o întâl
nire cu actorii și regizorii Tea
trului de stat.

O atenție deosebită o acordăm 
dezvoltării formațiilor artistice 
de amatori, pentru că în școală 
avem nu numai spectatori ci și 
artiști — amatori, bineînțeles. In 
școală a fost organizată o echipă 
de teatru, o formație de dansuri 

racter general a fost continua
tă de diriginții claselor a Xl-a 
împreună cu birourile U.T.M., 
printr-o activitatea desfășura
tă cu fiecare elev în parte. In 
felul acesta, pentru elevii noș
tri noțiunea de viitor s-a con
turat precis, ei au înțeles că 
năzuința de a deveni în viitor 
inginer, medic, profesor, eco
nomist etc. se poate realiza 
numai prin muncă, o muncă 
perseverentă și continuă.

în trimestrul acesta, vom 
realiza un sondaj pentru a 
cunoaște precis ce profesiune 
și-a ales fiecare elev. Cunos- 
cînd situația fiecărui elev, 
vom discuta cu ei și cu părin
ții, cum să se pregătească, 
vom cerceta cu grijă dacă a- 
legerea a fost bine făcută.

CLOTILDA 
CONSTANTINESCU 

director al Școlii medii nr. 2 
— Buzău

populare, un grup de recitatori, 
un cor în care sînt cuprinși 240 
de elevi, o formație instrumen
tală și o brigadă artistică de agi
tație (textele le scriu elevii din 
cenaclul literar al școlii). Avînd 
formații proprii, cu un repertoriu 
bogat, ne vine mult mai ușor 
să organizăm manifestări artisti
ce reușite pe care le prezentăm 
în fața elevilor și părinților, la 
reuniuni, cu prilejul unor serbări 
școlare.

încă în aceste săptămâni vom 
întreprinde o anchetă în clase 
cu întrebarea: „Ce activități cul
turale v-au plăcut; ce nu va 
plăcut și de ce; ce doriți să or
ganizăm in acest trimestru ?“ In 
urma acestei anchete, planul va 
fi îmbogățit, vom elimina din el 
acele acțiuni care se repetă și 
n-au succes și, menționez, vom 
organiza mai multe reuniuni, 
pentru că elevilor le place să 
danseze, să se distreze, și vrem 
să le oferim un cadru de distrac
ție cît mai plăcut, în școală, în 
mijlocul colegilor.

Prof. MIKEL VERMONT 
secretarul comitetului U.T.M. al 

Școlii medii nr. 3-Ploiești

ELEVI
FRUNTAȘI

D1NGĂ MARIANA, clasa a
X-a B, Școala medie nr. 5 „Mi
hail Sadoveanu" — București

TEODORU ILEANA, clasa a
X-a B, Școala medie nr. 10 

— București

PETRESCU SMARANDA, clasa 
a IX-a B, Școala medie nr. 10 

— București

BADRALEXE EUGEN, clasa a 

Xl-a A, Școala medie „Gheor
ghe Lazăr" — București

1ORGULESCU DIANA, clasa a 

Xl-a B, Școala medie „Gheor
ghe Lazăr" — București

Fotografiile paginii:
O. PLECAN

a început de an, bi
roul organizației de 
partid ne-a dat în
drumări cum să 
muncim pentru ca 
organizația U.T.NL 
din școală să spri

jine mai susținut, procesul de în- 
vățămînt. Sfaturile prețioase 
ne-au fost îndrumar în întreaga 
activitate. Mi-aduc aminte că în 
prima noastră ședință de comitet 
din acest an ne-am stabilit ca o 
sarcină pentru trimestrul I, cu
noașterea fiecărei clase, a activi
tății organizațiilor U.T.M. din a- 
ceste clase, studierea experienței 
celei mai bune existente intr-un 
colectiv sau altul. Așa am și pro
cedat. Membrii comitetului au 
primit, fiecare, în îndrumarea sa 
o dasă pe care trebuie să o aju
te, s-o cunoască bine. încă în 
primele zile de școală, împreună 
cu birourile U.TAL ale claselor 
și cu cei mai buni utemiști, con- 
sultîndu-se cu tovarășii diriginți, 
comitetul U.T.M. a ajutat la pre
gătirea unor adunări generale de
dicate învățăturii. Am vrut ca 
de la început de an utemiștii și 
elevii (căci am organizat adunări 
generale deschise) să-și analizeze 

în amănunțime activitatea ante.- 
rioară și să stabilească foarte 
precis ce vor face în primul tri
mestru de școală. Participînd la 
adunări (la care au fost invitați 
și tovarăși profesori) am cunoscut 
de la început pulsul activității 
claselor, trăinicia și combativita
tea colectivului. Imediat după 
adunările generale de alegeri co
mitetul U.T.M. s-a întrunit îm
preună cu întreg activul U.T.M. 
al școlii și a discutat foarte amă
nunțit cum se va proceda în fie
care dasă pentru îndeplinirea 
hotărârilor stabilite.

Principalele direcții stabilite a- 
tunci au fost: îmbunătățirea con
ținutului adunărilor generale 
U.TAL, munca atentă cu fiecare 
elev pentru a-1 determina să de
dice învățăturii timpul necesar, 
întărirea opiniei colectivului pen
tru ca aceasta să-și sporească 
eficiența în îmbunătățirea disci
plinei mai ales. Evident, aceste 
obiective trebuiau realizate la 
condițiile specifice ale fiecărei 
clase. Bunăoară, în dasele a IX-a 
aveam mulți elevi care obțineau 
rezultate slabe la învățătură. Cu
noscând situația din dase, ne-am 
dat seama că pur și simplu erau 
aici elevi care nu știau șă învețe. 

le scăpa timpul printre degete; 
ba învățau prea mult, dar fără o 
metodă, ba frunzăreau cărțile 
avînd impresia că au prins lec
ția. Lucrul acesta ni l-au sesizat 
membrii biroului U.T.M. Tovară
șii profesori îi ajutau, la ore, sâ 
învețe alfabetul muncii școlare. 
Dar la efortul lor trebuia să-și 
aducă contribuția și organizația 
U.T.M. Pentru început am pre
gătit o adunare generală U.T.M. 
despre „Cum învăț", de fapt, o 
tribună a celei mai bune expe
riențe, dar și un prilej de analiză 
a activității unor devi care ob
țineau rezultate slabe, de fapt, o 
demonstrație concretă a cauzelor 
care generează asemenea rezul
tate. In adunare și-au spus cu- 
vîntul și tovarăși profesori de la 
aceste dase. Evităm dădăceala, 
vrem să-i facem pe elevi să se 
autocontroleze continuu, dar 
sesizăm la timp și intervenim 
cu exigență întotdeauna cînd 
e necesar, fără a aștepta or
ganizarea a cine știe ce acțiuni 
spectaculoase. Numai un exem
plu : cînd s-a constatat că unii 
elevi au căpătat deprinderea de 
a lipsi nemotivat de la școală, 
s-au format, operativ’, colective 
de 2—3 elevi, care, împreună cu 

tovarășul diriginte, vizitau «casă 
pe cd absent Și iată că 
cele două dase a IX-a, care la 
început de an începuseră să înre
gistreze multe note slabe, sînt 
acum fruntașe pe școală.

La dasele a X-a am ev ut alte 
probleme- Elevii fostelor clase 
a IX-a s-au împărțit la real și 
uman, s-au format colective noi, 
care abia aveau să se închege; 
începuse să se vânture printre ei 
„teoria" că „umaniștii" n-au ne
voie de matematici și fizică, iar 
că „realiștii" pot trăi și fără dis
ciplinele umaniste. Dintr-o dată, 
două probleme care-și așteptau 
rezolvarea. Birourile U.T.M. de 
la dasde a X-a D și a X-a E real 
au acționat cu eficiență. Au unit 
în jurul lor un nucleu, format din 
cei mai buni elevi, cu ajutorul 
căruia s-a început o largă acți
une împotriva notelor mici, și, 
desigur, împotriva practicilor 
dăunătoare ale elevilor care de
țineau aceste note. La dasa a 
X-a D, bunăoară, s-a născut ini
țiativa ca tot trimestrul să se des
fășoare sub semnul hotăririi ca 
nid un dev să nu ia note sub 5. 
Hotărârea a fost stimulativă, a 
consolidat mult colectivul, «proa- 
pe fiecare elev simțea răspunde

rea pentru îndeplinirea hotăririi 
pe care o luase dasa. Fiecare se 
simțea dator să învețe și să-l în
demne și pe colegul de alături să 
facă la fet Sau, cine nu-și a- 
mintește de răspunsul foarte; con
vingător pe care l-au dat adună
rile generale U.T.M. în care 
s-a discutat „Ce înseamnă 
să fii un om cult" acelora care 
susțineau că sînt materii la care 
trebuie să înveți, iar altde la care 
trebuie să obții note de trecere. 
Prin intermediul articolelor apă
rute la rubrica ,„A fi-elev" din 
„Scînteia tineretului", elevii au 
avut în adunare oaspeți de onoa
re — academicieni, profesori — 
care le-au demonstrat că nimic 
din ce le dă școala nu e de pri
sos. Dacă s-ar fi procedat astfel 
și la dasele a X-a A și B uman, 
cu siguranță că și elevii acestor 
dase ar fi avut alt bilanț la’sfîr- 
șit de trimestru.

Altele au fost problemele care 
s-au ridicat în clasele a Xl-a, al
tele au fost metodele de muncă 
folosite.

Sîntem acum la început de nou 
trimestru. Cred că am procedat 
bine în primul trimestru punînd 
accentul pe studierea atentă a 
problemelor ridicate în fiecare 

clasă. Constatările n-au rămas 
pe hîrtie ; ele au stat la baza 
muncii comitetului U.T.M., a bi
rourilor de dase. Faptul că 
ne-am întîlnit de atîtea ori, fie 
numai noi din comitetul U.T.M., 
fie întreg activul U.T.M. al șco
lii, ne-a mijlocit cunoașterea „la 
zi" a preocupărilor și metodelor 
de muncă folosite ; am evitat 
discuțiile sterile, măsurile gene
rale. Dar, astăzi, punînd față în 
față rezultatele claselor, ne este 
foarte clar că nu peste tot s-a 
muncit cu eficiență. La clasele a 
X-a A și C, a Xl-a B și E s-a 
muncit, în multe cazuri, formal, 
s-a discutat mult, dar discuțiile 
n-au avut finalitate. Procentul 
notelor mediocre este mare aici; 
cu toate acestea, atitudinea ele
vilor care un trimestru întreg 
„s-au acomodat", menajîndu-se, 
n-a primit riposta cuvenită.

Peste puține zile, comitetul 
U.T.M,, împreună cu activul șco
lii, se va întruni într-o discuție 
despre „Cea mai bună experien
ță din trimestrul I“. Birourile 
U.T.M. ale claselor a IX-a B și 
a X-a D se vor pregăti să expună 
în fața celorlalte birouri cum au 
ajutat, prin munca educativă, to
varășilor profesori să creeze în 

clase o atmosferă de studiu, de 
disciplină și seriozitate. Vom ana
liza cauzele rezultatelor slabe din 
dasele amintite, dînd cuvîntul 
celorlalți membri din birouri 
pentru a arăta cum au procedat 
în cazuri similare. încă în aceste 
zile ne consultăm cu tovarășii di
riginți, cu utemiștii cei mai buni 
pentru a stabili ce să discutăm 
în adunările generale U.T.M. din 
luna aceasta. Ne propunem să 
avem o discuție, împreună cu to
varășii diriginți și cu birourile 
U.T.M. de dasă, cu fiecare din 
elevii, care, deși criticați dese
ori, nu învață, sînt indisciplinați, 
iar dacă este cazul să-i invităm 
la aceste discuții și pe părinți.

Bineînțeles, că la apropiata dis
cuție pe care o vom avea în ca
drul activului U.T.M. se ’or con
tura și alte activități. Noi ne 
vom continua preocuparea din 
primul trimestru de a cunoaște 
specificul fiecărei dase, de a 
ajuta fiecare birou U.T.M. să ac
ționeze cu maximum de efica
citate.

prof, fl; popa 
secretarul comitatului U.T.M. 

al Școlii medii nr. 3 — Bacău
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CONFERINȚA PRIMILOR
V»

Semnarea acordului Comentariul zilei

MINIȘTRI Al ȚĂRILOR ARABE
CAIRO 11 (Agerpres). — în 

ședința de duminică seara a 
conferinței primilor miniștri ai 
țărilor arabe, șefii de guverne 
au examinat rezoluțiile și re
comandările adoptate de Con
siliul apărării. Aceste re
zoluții și recomandări se referă 
la aspectele militare ale pro
iectelor de deviere a apelor 
afluenților Iordanului. S-a a- 
nunțat că a fost constituită o 
comisie de experți, însărcinată 
cu revizuirea unora din preve
derile planurilor și acordurilor 
în această privință. Nu au fost 
date publicității amănunte în 
legătură cu aceste hotărîri. A- 
genția Reuter citează surse din 
preajma delegației libaneze, 
care au relevat că atît ~ 
apărării cit și primii miniștri 
au căzut de acord ca trupele a- 
flate la dispoziția comanda
mentului arab unificat să nu ia 
poziție în Liban, în caz de ne
voie, decît cu permisiunea ex
presă a parlamentului acestei 
țări. S-a căzut, de asemenea, 
de acord asupra amplasării in

Consiliul

stalațiilor de pompare a ape
lor rîului Wazzany, afluent al 
Iordanului, pe teritoriul Liba
nului. In această privință, au 
existat, înainte de conferință, 
unele divergențe între Liban și 
Siria.

Observatorii remarcă faptul 
că hotărîrile adoptate de Con
siliul apărării și de primii mi
niștri nu afectează poziția li
baneză, care rămîne neschim
bată. Se știe că Libanul este 
nemulțumit de aranjamentele 
militare existente în prezent, 
considerînd că ele nu asigură 
în măsură suficientă securitatea 
țării în cazul în care Izraelul 
ar declanșa acțiuni militare 
pentru a împiedica efectuarea 
lucrărilor de deviere 
zate.

Consiliul apărării 
miniștri au examinat,
menea, situația din sultanatele 
și emiratele din Goliul Persic, 
pe baza raportului Comisiei 
speciale a Ligii Arabe, care a 
efectuat cercetări la fata lo
cului.

preconi-

și primii 
de ase-

Tratative privind „Concorde"
PARIS. — Luni au început 

la Paris întrevederile dintre 
George Edwards, directorul 
societății engleze constructoa
re de avioane „British Air
craft Corporation", și genera
lul Andre Puget, directorul 
firmei franceze „Sud Avia
tion" în legătură cu pro
iectul franco-britanic de eon

struire a avionului super
sonic de transport „Concor
de". După cum transmite a- 
genția Reuter, convorbirea 
dintre directorii acestor socie
tăți, angajate în construirea 
avionului „Concorde", este 
prima de cind guvernul bri
tanic a ordonat o revizuire a 
proiectului.

Greva docherilor
americani

NEW YORK. — Aproximativ 
60 000 de docheri americani din 
porturile de pe coasta Atlanti
cului și Golful Mexicului au in
trat duminică noaptea în gre
vă, după ce au respins noul 
contract colectiv propus de 
armatori. După încercarea ne
reușită de mediere a conflic
tului dintre docheri și arma
tori, James Reynolds, ministru 
adjunct al muncii din S.U.A., 
s-a reîntors duminică la Was
hington pentru a informa pe 
ministrul muncii, Williard 
Wirtz, în legătură cu acest 
conflict. La rîndul său, potrivit 
agențiilor de presă, Williard 
Wirtz l-a ținut la curent pe 
președintele Johnson despre 
mersul negocierilor. Pentru 
moment nu se prevede ca pre
ședintele Johnson să intervină 
direct in acest conflict. Potri
vit agenției France Presse, gu-

vemul american 
pune, în prezent, 
legale pentru a 
trucît legea Taft-Hariley a fost 
deja invocată în octombrie 
anul trecut. în baza acestei 
legi, greva a fost interzisă pe 
timp de 80 de zile, pentru a se 
ajunge la un acord între păr
țile aflate în conflict.

Greva docherilor va pricinui 
armatorilor pierderi evaluate 
la aproximativ 25 milioane de 
dolari zilnic. Armatorii sînt 
alarmați de hotărîrea greviști
lor de a lupta pînă la satisfa
cerea deplină a revendicărilor 
lor, avînd în vedere faptul că 
greva din iarna anilor 
1962—1963 a durat 34 de zile, 
iar pierderile pricinuite com
paniilor de navigație s-au ri
dicat la aproxima' un mi
liard de dolari.

nu mai dis- 
de mijloace 
acționa, in

Kim Ir Sen despre
problema unificării Coreei
PHENIAN — După cum a- 

nunță agenția coreeană de 
presă, răspunzînd unei scri
sori pe care i-a adresat-o Yo- 
niun Kim, președintele Insti
tutului pentru problemele co
reene din Washington în legă
tură cu problema unificării 
Coreei, președintele Cabinetu
lui de miniștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen, arată că a- 
ceasta „este o problerrlă in
ternă a poporului coreean, în 
care nu se poate admite a- 
mestecul nici unei forțe stră
ine. Problema coreeană tre
buie reglementată de coreeni 
înșiși".

Printre propunerile pentru 
rezolvarea echitabilă a proble
mei unificării Coreei, Kim Ir 
Sen citează stabilirea unui gu
vern central unificat care să 
cuprindă toate păturile popu
lației. Alegeri generale libere 
care să se desfășoare în nor
dul și sudul țării, într-un mod 
democratic și liber, cu condiția 
retragerii trupelor străine din 
Coreea de sud. Președintele 
cabinetului de Miniștri arată 
că guvernul R.P.D. Coreene a 
propus crearea unei confede
rații a celor două părți ale ță
rii ca o măsură de tranziție, 
de asemenea, instituirea unui 
comitet național suprem alcă
tuit în părți egale din repre
zentanți numiți de cele două 
guverne. De asemenea — se a. 
rată în scrisoare — pot fi sta
bilite contacte economice în
tre nord și sud, lăsîndu-se la 
o parte deocamdată chestiuni
le de ordin politic.

R.P.D. Coreeană este gata să 
abroge pactele militare pe 
care le-a încheiat cu țări 
străine, cu condiția ca forțele 
armate americane să fie re
trase din Coreea de sud și ca 
autoritățile sud-coreene să a- 
nuleze toate pactele și acor
durile militare pe care le-a în
cheiat cu țări străine.

In încheiere, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene își exprimă 
speranța că unificarea țării 
va fi înfăptuită prin lupta pe 
scară națională a întregului 
popor coreean.

cultural romîno - francez
PARIS II (Agerpres). — Ca 

urmare a înțelegerii consem
nate în comunicatul comun 
romino-francez, dat publicită
ții în luna iulie 1964, cu prile
jul vizitei in Franța a dele
gației guvernamentale condusă 
de Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri, guvernele romin și francez 
au încheiat un acord cultural, 
care a fost semnat la 11 ia
nuarie la Paris la Quai d’Or- 
say, de Cornelia Mănescu și 
de Couve de Murcille, miniș
trii afacerilor externe ai celor 
două țări.

La semnare din partea re
mind au asistat dr. Victor Di
mitri*, ambasadorul R. P. Ro
mâne in Franța, și membri a 
ambasadei, iar din partea 
francezi Michel Hatnb-De- 
lor.cle, secretar de stat al afa
cerilor externe, și inciți func
ționari ci nuaisterului afaceri
lor externe.

Acordul semnat ta favoriza 
colaborarea culturali înr-e 
cele două țări: schimburi de

s»profesori, savanți, lectori 
bursieri, contacte între uni
versități și biblioteci, o mai 
largă difuzare reciprocă a 
cărții. Se va da atenție in- 
vățămîntului limbii romîne în 
Franța și limbii franceze în 
Romînia. Relațiile existente în 
domeniul televiziunii, cinema
tografului, schimburilor artis
tice, sportului și turismului, 
vor fi menținute și dezvoltate.

Potrivit acord*!*! se prevede 
instituirea unei comisii cultu
rale romino-franceze menită 
să vegheze la aplicarea preve
derilor acordului și care va 
studia forme co-tpUmentare de 
colaborare culturali.

Preocupări
electorale
în Anglia

ac-n viața politică britanică se 
centuează simptomele de febră 
electorală. Deși „capul de afiș" 
continuă să-l dețină problemele 
economice și diplomatice, ale
gerile parțiale de la 21 ianuarie 
au dobîndit o publicitate pe

case, de obicei, un asemenea eveniment nu o 
obține. Interesul provine nu numai din faptul 
că două personalități laburiste de prim rang 
își dispută șansa de a pătrunde în Camera 
Comunelor ocupind locuri devenite vacante 
prin atribuirea titlului de lord unor deputați 
laburiști și conservatori (candidează : minis
trul de externe Patrick Gordon Walker, în
frânt în alegerile din octombrie și ministrul 
tehnologiei, Frank Cousins, cunoscut lider al 
unuia din cele mai mari sindicate britanice). 
Calculul hirtiei demonstrează că cei doi mi
niștri n-au motive de emoții. Circumscripțiile 
în care ei candidează, sînt citadele laburiste, 
în suburbia londoneză Leyton, laburiștii

de o solidă majoritate parlamentară. Dincolo 
de speculațiile contradictorii, un lucru pare 
cert: Wilson nu se va angaja într-o acțiune 
electorală de mare anvergură înainte de a 
examina cu atenție datele furnizate de ale
gerile parțiale de săptămîna viitoare. Ideea 
aceasta o exprima „DAILY EXPRESS". 
Eventualitatea alegerilor ridică problema vo
tului tineretului. Wilson intenționează să a- 
corde drept de vot începînd de la 18 ani. 
în acest sens este pregătit un proiect de lege. 
Laburiștii contează pe receptivitatea genera
ției tinere față de un program de înnoiri, 
deși bilanțul guvernamental de pînă acum

au obținut în octombrie o majoritate 
de 7 926 voturi ceea ce conferă lui 
Patrick Gordon Walker perspectiva adju
decării mandatului de deputat. Dar problema 
pe care o ridică alegerile parțiale este aceea 
a verificării stării de spirit a corpului elec
toral. Statul majoi laburist este preocupat de 
grija conservării popularității sale printre a- 
legători (sondaje ar indica un avans de 
10—13 la sută). Un curent de opinie publică 
favorabil guvernului laburist ar putea grăbi 
momentul unor noi alegeri generale. Frun
tașilor laburiști le este însă extrem de dificil 
să adopte o decizie. Pe de o parte, fragila 
majoritate de care dispun „prezintă riscul ca nu este tocmai promițător sub acest aspect, 
guvernul să nu poată supraviețui unor con
troverse majore", (agenția U.P.I.). Pe de altă 
parte, laburiștii nu au certitudinea că un nou 
scrutin le-ar îmbunătăți simțitor pozițiile par
lamentare. La cîteva luni după o campanie 
electorală istovitoare, o nouă bătălie pentru 
locurile din Camera Comunelor ar putea să 
se lovească de un zid al indiferenței alegă
torilor, iar beneficiarii nemulțumirii popu
lare s-ar putea, într-o măsură oarecare, să 
devină liberalii. Wilson și colaboratorii săi 
trebuie, de aceea, să procedeze cu multă 
prudență.

„OBSERVER" seri* că premierul britanio 
ar lua „in considerație in mod serios posi
bilitatea unei noi consultări a țării prin in
termediul unor noi alegeri generale". Dar 
agenția FRANCE PRESSE înregistra în ca
pital* Angliei „indicații din sursă oficială", 
potrivit cărora Wilson „nu preconizează nici 
un fel de alegeri în viitonil apropiat". Pe 
aceeași linie merg și supozițiile unor obser
vatori politici care sînt de părere că Wilson 
nu va fixa alegeri generale în 1965 decît 
-dacă va fi obligat de o nouă criză econo
mică gravă". Altfel, ei cred că noua consul
tare nu va avea loc înainte de primăvara 
anului 1966. „COMBAT" afirmă, totuși, că 
Wilson ar fi „optat" pentru alegeri imediate, 
presat de dificultățile lirei sterline și de ne
voia de a face să „renască încrederea" în 
unele cercuri financiare care acum sînt in
fluențate de nesiguranța unui guvern lipsit

Febra electorală se resimte cel mai pro
fund în partidul conservator. învinșii din 
octombrie nu și-au lecuit rănile. Ei încearcă 
să găsească remedii pentru un conservato
rism care nu s-a adaptat nici măcar formal 
la cerințele epocii. Vîrfurile conservatoare 
speră că un program „mai clar" va aduce 
mai multe voturi. Pentru aceasta au fost 
constituite 20 de echipe compuse din cîte 
10 experți, însărcinate să revizuiască într-o 
manieră generală programul politic al parti
dului. în plus, va fi efectuată, cu ajutorul 
unei firme specializate, o anchetă destinată 
să permită aflarea exactă a opiniei omului 
simplu despre partidul conservator, 100 000 
lire sterline au fost alocate acestei operațiuni 
în stil american. Elementul esențial în ceea 
ce privește atmosfera din tabăra conserva
toare îl constitue asaltul pe care unele perso
nalități îl dau către posturile-cheie ale parti
dului. Se vorbește cu insistență despre înlo
cuirea lui Home. Numele citate mai frecvent 
ca eventuali succesori sînt ale foștilor miniș
tri Heath, Maudling și Macleod. „Modernii" 
cer înlăturarea „tradiționaliștilor". Schimba
rea de persoane va mări, oare, șansele con
servatorilor într-o nouă înfruntare electorală ?

Dar, înainte de a lua decizii importante, 
guvernul și opoziția așteaptă să analizeze re
partiția voturilor în alegerile parțiale. Baro
metrul electoral va avea un cuvînt greu.

EUGENIU OBREA

acestui
de 
nie 
an, 
nului englez. In comunicat se 
anunță că data vizitei va fi

vizita Anglia

PARIS. Imagine a Muzeului 
Louvre, unul din cele mai 

renumite muzee ale lumii

Sesiunea anuală
de la Dubna

MOSCOVA. — La 11 ianua
rie s-a deschis la Dubna se
siunea anuală a Comitetului 
reprezentanților guvernelor 
țărilor membre ale Institu
tului unificat de cercetări nu
cleare.

La lucrările sesiunii iau par
te reprezentanți ai Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.P. Chineze, 
R.P.D. Coreene, R.D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, 
Ungariei, UJLS.S. 
Vietnam.

Dmitri Blohințev, 
Institutului unificat, a vorbit 
in fața participanților la sesi
une despre principalele reali
zări obținute în anul 1964 de 
oamenii de știință din țările 
socialiste, care lucrează la 
Dubna, la rezolvarea proble
melor folosirii energiei atomi
ce în scopuri pașnice.

Rominiei, 
și R.D.

directorul

Vietnamul de sudAplicarea acorduluiîntîrzie
Noi demonstrații

P
ărerea observatorilor po
litici din Saigon că re
centul acord, intervenit 

între autoritățile civile și cele 
militare, și care este menit să 
pună capăt crizei politice din 
Vietnamul de sud, nu compor
tă rezolvări spectaculoase este 
susținută și de încetineala cu 
care se face fiecare pas nou. 
Potrivit unui comunicat al 
postului de radio Saigon, ulti
mii cinci membri din cei 15 cit 
cuprindea Consiliul național 
au fost eliberați întoreîndu-se 
la Saigon. Surse informate a- 
rată însă că peste 70 de ofițeri, 
colaboratori apropiați ai ge
neralului Duong Van Mi rin,

antiguvernamentale

Puternice acțiuni greviste 
au fost înregistrate in dimi- 
neața zilei de 11 ianuarie in 
principalele orașe din regiunea 
centrală a Vietnamului de sud, 
transmite agenția France 
Presse. Grevele au afectat nu
meroase sectoare de activi
tate printre care transportu
rile și serviciile publice. De a- 
semenea. și-au închis porțile 
o serie de școli și facultăți. 
Grevele din orașele Hue, 
Guang Tri, Danang și Nha- 
trang au fost precedate de 
manifestații cu un pronunțat 
caracter ar. ri guvernamental. 
Și de această dată, scrie agen
ția France Presse, acțiunile 
greviste sînt îndreptate împo
triva politicii guvernului și 
prezenței în fruntea acestuia 

lui Tran Van Huong.

participarea
ia F. N. M

Turcia refuza

„ Cosmos 52
MOSCOVA. — In Uniunea 

Sovietică a fost lansat la 11 
ianuarie un nou satelit arti
ficial al Pămîntului „Cosmos- 
52".

Aparatajul instalat la bordul 
satelitului funcționează nor
mal. Centrul de coordonare și 
calcul 
crarea 
nate.

procedează la prelu- 
informațiilor recepțio- ii.P.D. COREEANĂ. Vedere parțială a noului cartier de locuințe din Keson, oraș situat în 

sudul țării

ANKARA. — Potrivit rela
tărilor ziarului „Milliyet", gu
vernul Turciei a respins în 
mod oficial propunerea ameri
cană de a se alătura proiectu
lui de creare a forțelor nu
cleare multilaterale și a infor
mat guvernul american, pre
cum și celelalte țări interesa
te, de această hotărîre. Ziarul 
subliniază că la Ankara nu se 
ascunde faptul că unii experți 
turci au manifestat o foarte 
mare rezervă față de proiectul 
american, considerînd că el 
va aduce mai multe dezavan
taje decît avantaje Turciei.

BUDAPESTA. — La invi
tația ministrului afacerilor 
externe al Franței, Couve de 
Murville, la 11 ianuarie a so
sit Ia Paris, Janos Peter, mi
nistrul afacerilor externe al 
RP. Ungare. După cum rela
tează agenția M.T.I., ministrul 
ungar a declarat ziariștilor că 
„întîlnirea cu Couve de Mur
ville va permite discutarea 
problemei relațiilor dintre ce
le două țări și a problemelor 
de cea mai mare importanță 
privind actuala situație inter
națională'.

CIUDAD DE PANAMA — 
In cursul zilei de luni, poliția 
a continuat să patruleze pe 
străzile din Ciudad de Pana
ma unde au avut loc mani
festații in legătură cu împli
nirea unui an de la incidentele 
petrecute in zona Canalului 
Panama. Agenția France Pres
se relatează că studenții insti
tutului național, situat în a- 
propierea zonei canalului au 
pornit într-un cortegiu spre 
reședința președintelui repu
blicii pentru a cere abrogarea 
tratatului cu privire la Cana
lul Panama, încheiat în 1903 
eu Statele Unite.

HANOI. — După cum trans
mite agenția vietnameză de 
informații, la 11 ianuarie pre
ședintele Ho Și Min și Fam 
Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri, l-au pri
mit pe deputatul laburist en
glez William Warbey, care 
face o vizită în R.D. Viet
nam. A avut loc o convorbire 
cordială.

A
MANIFESTAȚIE 
TINERETULUI DIN 

RAVENNA

ROMA — In orașul Fusig- 
nano, din apropiere de Ra
venna, a avut loc sîmbătă o 
manifestație pentru dreptul la 
muncă și înfăptuirea de refor
me, inițiată de Federația tine
retului comunist italian și de 
organizațiile de tineret ale 
Partidului socialist italian și 
ale Partidului socialist italian 
al unității proletare.

La manifestație au partici
pat numeroși reprezentanți ai 
organizațiilor democratice și 
oameni ai muncii din provin
cia Ravenna.

Cele trei organizații de tine
ret au dat publicității un ma
nifest comun, în care se cere 
guvernului luarea de măsuri 
eficiente și înfăptuirea de 
transformări economice care 
să garanteze posibilități de 
muncă pentru tineret.

PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, în seara 
zilei de 10 ianuarie o unitate 
a forțelor aeriene ale Armatei 
Populare Chineze de Eliberare 
a doborît un avion de tip 
„U-2", aparținînd ciankaișiști- 
lor, care efectua un zbor de 
recunoaștere la mare altitudi
ne deasupra Chinei de nord.

SOFIA. — La invitația Con
siliului național de dezvoltare 
economică a Marii Britanii, a 
plecat luni spre Londra o de
legație economică bulgară, 
condusă de Apostol Pașev, 
președintele Comitetului de 
Stat al Planificării. După cum 
transmite B.T.A., delegația va 
face cunoștință cu unele as
pecte ale economiei Marii Bri
tanii și va informa pe econo
miștii englezi despre o serie 
de ■ probleme ale economiei 
bulgare.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București, Piața „ScînteU”, TeL 17.60.10, Tiparul! Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteir,

MOSCOVA. — La Moscova 
s-a dat publicității un comu
nicat în care se anunță că 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a acceptat invitația 
lui Harold Wilson, primul 
ministru al Marii Britanii, 

a vizita Marea Brita
in primăvara 
ca oaspete al guver-

stabilită de comun acord p 
căi diplomatice.

In comunicat se subliniazi 
de asemenea, că la rîndul săi 
Alexei Kosîghin a adresat li 
Harold Wilson invitația de 
vizita Uniunea Sovietică î 
cursul acestui an, ca oaspet 
al guvernului sovietic. Primu 
ministru britanic a accepta 
invitația. Data vizitei sale d 
răspuns va fi stabilită ulterio 
de comun acord.

Declarația lui 4. Peyrefitte
MOSCOVA 11 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
TASS, înainte de a pleca la 
Paris, ministrul informațiilor 
al Franței, Alain Peyrefitte, a 
declarat pe aeroport unui co
respondent al agenției că este 
satisfăcut de rezultatele vizi, 
tei sale la Moscova. „Am sta
bilit contacte extrem de rod
nice. a spus el, și am avut 
posibilitatea să facem un 
schimb de păreri la toate ni
velurile. începînd cu tehnicieni 
și terminînd cu primul minis
tru Kosîghin, care mi-a făcut 
cinstea să mă primească".

Peyrefitte este convins că în 
urma tratativelor pe care le-a 
purtat el și persoanele care 
l-au însoțit la Moscova, a fost 
lărgit schimbul sovieto-fran-

cez în domeniul informatiilo 
și culturii. între altele. s-< 
ajuns la un acord privim 
schimbul de programe radio ș 
televiziune care se vor difuz; 
în Franța și Uniunea Sovie 
tică.

Ministrul informațiilor a 
Franței a făcut cunoscut că îi 
Uniunea Sovietică se va des 
chide un birou permanent a 
organizației de radiodifuziuni 
și televiziune a Franței, iar 1; 
Paris •— un birou sovietic si 
milar.

„Sper că schimbul de părer 
asupra problemelor care ai 
fost discutate la Moscova, v< 
transforma colaborarea noa 
stră într-un torent puternic' 
a declarat Peyrefitte.Noi acțiuniale patrioților congolezi

LEOPOLDVILLE. — Cores
pondentul din Leopoldville al 
agenției United Press Inter
national anunță că în urma 
acțiunilor forțelor răsculate, 
trupele guvernamentale con
goleze conduse de mercenari 
au fost nevoite să părăsească 
pozițiile pe care le dețineau 
în nord-estul țării și să se 
retragă în orașul Bunia.

Intărindu-și pozițiile 
țărmurile fluviului

pe 
Congo, 

răsculații congolezi au atacat, 
în regiunea orașului Elisa- 
betha, situat la 125 mile nord-

est de Stanleyville, un convo 
de nave care transportat 
provizii la Stanleyville. C< 
urmare a acțiunilor răsculaț: 
lor, o parte din aceste nav 
au fost nevoite să se reîntoar 
că spre Leopoldville.

CAIRO. — Ziarul „Al Ah 
ram" relatează că Gaston Sou 
mialot, ministrul apărării î 
guvernul revoluționar conga 
lez, a sosit la Cairo înainte d 
a se înapoia în Congo, und 
urmează să preia conducere 
forțelor răsculate.

Atrocitățile
.i

mercenarilor lui Chombe
Dezvăluiri ale ziarului 

„New York Times
/ntr-o corespondență 

Stanleyville, semnată 
J. Anthony Lukas, zi

din 
de 

, darul 
„NEW YORK TIMES" scrie că 
în acest oraș au fost executați, 
de la reocuparea^șa de către tru
pele guvernamentale, peste 500 
de congolezi. Execuțiile au avut 
loc fără judecată și în secret. Co
respondentul arată că oficialită
țile guvernamentale refuză să 
vorbească despre asta, iar ziariș
tii nu au fost admiși în Stanley
ville, în cea mai mare parte a ul
timei perioade. Totuși, arată co
respondentul, surse informate, 
inclusiv persoanele care au fost 
martore ale execuțiilor, au relatat 
despre ele.

Circa 300 de execuții au avut 
loc în săptămîna de după captu
rarea orașului de către parașutiș- 
tii belgieni și mercenarii albi, la 
24 noiembrie anul trecut. Cei 
executați în această perioadă, re
latează în continuare corespon
dentul, erau desemnați într-o ce
remonie neobișnuită care avea 
loc pe stadionul din Stanleyville. 
Suspecții erau aduși unul după 
altul în stadion. Dacă spectatorii

îl aclamau sau îl aplaudau ț 
cel adus, el era eliberat. Dacă 
huiduiau, era condamnat i 
moarte.

Cei condamnați erau transpo 
tați cu camioanele în apropiei 
de bazinul de înot al orașulu 
Ei erau apoi împușcați cu mitn 
lierele. Relatarea adaugă: „Co 
purile au fost lăsate să zacă ț 
marginea drumului. Mai tîrzii 
ele au fost îngropate în pati 
morminte comune, sub îndrumi 
rea unei oficialități sanitare 
O.N.U. Printre cei executați i 
acele zile se aflau 12 femei 
7 copii".

Corespondentul precizează t 
selecția victimelor și execuții, 
din prima perioadă au fost st 
pravegheate de Victor Nendak 
despre care se spune că este șefi 
poliției politice congoleze și unt 
din cei mai apropiați consilieri 
premierului Chombe. El adauț 
că, în afară de cei peste 500 c 
congolezi executați în acest ft 
alți 3 000 și-au pierdut cia| 
după ocuparea orașului de căti 
mercenari.


