
PE ClMP, IM PLATFORME, 

Cantități cit mai mari 
de îngrășăminte naturale!

Proletari din toate țările, uniți-văl

• Atelajele sfnt mai rațional

folosite • Importante

economii • In cinci zile —

20 de vagoane
întreaga cantitate de îngrășăminte naturale 

— pe cîmp ! Acesta este unul din angaja
mentele luate de tinerii colectiviști din raio
nul Lehliu pentru anul în curs. Și iată că 
acum transportul gunoiului de grajd pe cîmp 
și clădirea lui în platforme e o treabă la ordi
nea zilei. Pentru a vedea cum se înfăptuiește 
acest angajament am întreprins zilele trecute 
un raid prin cîteva gospodării colective din 
raion.

La gospodăria colectivă din Siliștea sînt 
de transportat pe cîmp mai bine de 2 000 de 
tone de îngrășăminte naturale. Acțiunea se 
poate desfășura acum în cele mai bune con
diții pentru că oamenii au mai mult timp. 
Iată de ce, pentru această lucrare, consiliul 
de conducere al gospodăriei a repartizat zil
nic cîte 50—55 de atelaje din cele 60 exis
tente. Organizația U.T.M. a considerat ca o 
sarcină importantă a ei mobilizarea cit mai 
multor tineri la această acțiune. Astfel, în 
fiecare seară sînt repartizați la transportul 
îngrășămintelor cîte 20—30 de conductori, 
după cerințe. în ajutorul lor vin zilnic 50—60 
de tineri (2—3 la căruță) care încarcă și des
carcă gunoiul de grajd. La fiecare platformă, 
pentru clădirea lor corespunzătoare, lucrează 
alți 15—20 de tineri. Acest mod de organizare 
a făcut ca numărul transporturilor să spo
rească de la 2—3, la 4—5 pe zi, pe fiecare 
atelaj. S-au dublat, deci, cantitățile transpor
tate. Paralel cu aceasta, organizația U.T.M. 
mobilizează zilnic alți 20—30 de tineri la o 
altă acțiune : transportul mraniței de la mar
ginea satului, Sub îndrumarea inginerei Ele
na Mîndruț, pe 80 de hectare unde solele cu 
grîu au plantele mai slab dezvoltate s-au 
împrăștiat, pe fiecare hectar, cîte 10—12 tone 
de mraniță. Acțiunea continuă pe încă 50 de 
hectare.

Cu aceeași însuflețire se lucrează și la 
G.A.C. Fundulea. Inginerul gospodăriei, Ion 
Cărăușu, ne spunea :

— Am făcut un calcul. Dacă am executa 
lucrarea asta în campaniile de vîrf, ca să 
transportăm 3000 de tone de gunoi de grajd 
ar trebui să folosim toate cele 145 de atelaje 
pe care le avem timp de mai bine de o lună 
exclusiv la această acțiune. Firește, așa ceva 
nu este posibil, pentru că atunci nu pot fi re
partizate la această lucrare mai mult de 
3—4 căruțe pe zi datorită volumului mare de 
transporturi de boabe, paie, știuleți, coceni 
etc. Folosindu-le acum, facem economie și de 
timp și de bani. Da, și de bani pentru că ani
malele de muncă tot consumă furaje.

E o socoteală gospodărească bună. Ea a 
fost nu întîmplător făcută. în toamna trecută, 
din cauza aglomerării lucrărilor, n-au putut 
fi fertilizate aici 200 de hectare. Or, porum
bului îi trebuie un teren bine îngrășat. S-a 
luat, deci, măsura să șe transporte acum, 
pentru fiecare hectar cîte 20—25 de tone de 
gunoi de grajd bine putrezit. El va fi in
trodus în sol printr-o discuire puterni
că. Se impunea operativitate. Organizația 
U.T.M. a cerut ca această lucrare să fie în
credințată tineretului. Consiliul de conducere 
a dat tot sprijinul pentru buna ei desfășurare, 
în cinci zile a fost transportată întreaga can
titate de îngrășăminte naturale pentru toate 
cele 200 de hectare. în plus, tinerii au mai 
depozitat pînă acum în platforme, clădite la 
marginea tarlalelor care urmează să fie fer
tilizate în acest an, încă 1 200 de tone. Printre 
fruntași se număra și conductorii de atelaje 
Ion Vîrbancu, Constantin Popa, Nicolae Ne- 
delciu și alții.

La gospodăriile colective din Horia, Lehliu- 
Sat, Axintele, Gurbănești și în alte părți or
ganizațiile U.T.M. mobilizează zilnic cîte 30— 
80 de tineri (în raport cu numărul atelajelor) 
la această acțiune. La Gurbănești, de exem
plu, au fost transportate și clădite în patru 
platforme peste 600 de tone din cele 4 000 
prevăzute pentru perioada de iarnă. Convoa
ie de atelaje deservite de tineri se îndreaptă 
în aceste zile și spre cîmpurile gospodăriei 
colective din comuna Nicolae Bălcescu. Sub 
îndrumarea inginerului agronom și a briga
dierilor pînă acum s-a împrăștiat mraniță 
pe 50 de hectare semănate cu grîu unde cul
tura e mai slabă. De asemenea, au fost cărate 
la platforme pe cîmp peste 500 de tone gunoi 
de grajd.

NICOLAE BARBU

(Continuare în pag. a /V-a)
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A ELIBERĂRII

PATRIII, 
SI PENTRU 

ÎNDEPLINIREA
PLANULUI 

Pf ANUL 1964

Tineri colectiviști! Una din acțiunile actuale cele 
mai importante este transportul îngrășămintelor natu
rale la cîmp și clădirea lor în platforme. Folosiți din 
plin această perioadă cînd atelajele sînt mai libere. Veți 
contribui astfel la îndeplinirea în întregime a planului 
de fertilizare, la îmbunătățirea transportului recoltei în 
perioadele de vîrf ale campaniilor agricole.

IT cinfeia 
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Hm
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Pe șantierele

din Pitești

Adunarea 
a Academiei

generală
R. P. Romîne

A Tinerii Ion Dicu, Florea. Draghia și Ștefan Chiriță din sectorul aparataj de linie de la Uzinele < 
„Electroputere" din Craiova, se numără printre muncitorii care obțin cu regularitate rezul- 
late bune în întrecerea socialistă. Iată-i efectuind ultimele verificări la siguranțele fuzibili 

uB pentru stația de înaltă tensiune. Foto t Q. PLECAN,

PRIMIREA OE CĂTRE TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ CITIȚI
A AMBASADORULUI R. P. CHINEZE

Miercuri, 22 ianuarie 1964, tovarășul 
Gheorghe-. Gheorghiu-Dej, prim-secre- 
tar al.-C^C. al P.M.R., .președintele 
Consiliului de Stat <țl Republicii Popu
lare Romîne, a primit în ..audiență pe

ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii populare Chi
neze la Bucftife$ti,vSîti Gieh-Guo, în 
legătură cu plecarea sa definitivă din 
Republica Populară Romîriă.

CLASA

Pentru merite deosebite in domeniul artei
Consiliul de stat al Republicii Popu

lare Romîne a emis un Decret prin 
care, pentru merite deosebite în acti
vitatea desfășurată în domeniul tea
trului, muzicii și artelor plastice a 
fost conferit titlul de „ARTIST AL 
POPORULUI DIN REPUBLICA 
POPULARĂ ROMlNĂ" tovarășilor: 
Ștefan Ciubotărașu, actor; Alexan
dru Ciucurencu, pictor ; Arta Flores- 
cu, solistă lirică; Dumitru Ghiață, 
pictor ; Ion Irimescu, sculptor ; Egizio 
Massini, dirijor ; Ioana Radu, solistă 
lirică; Ion Voicu, solist concertist.

Prin același decret a fost conferit 
titlul de „MAESTRU EMERIT AL 
ARTEI DIN REPUBLICA POPU
LARĂ ROMlNĂ" tovarășilor: Nicușor 
Constantinescu, regizor ; Stelian Dinu, 
dirijor; ZoKăn Kovăcs, pictor ; Iosif 
Ross, grafician ; Ștefan Szonyi, pictor.

Titlul de „ARTIST EMERIT AL 
REPUBLICII POPULARE ROMÎNE ‘ 
a fost conferit tovarășilor : Ion Băr- 
bulescu-B’Arg, grafician; Iosif Bene,

pictor ; Nicolae Boboc, dirijor ; Ana 
Colda, actriță; Gheorghe Cotove- 
lea, solist balerin; Alexa Dumi- 
trache-Mezincescu, solistă balerină; 
Alexandru Enăceanu, solist liric ; Du
mitru Eremia, dirijor ; Dan Iordăches- 
cu, solist liric ; Ștefan Iordănescu, ac
tor ; Maria Lătărețu, solistă lirică; 
Li via Liseanu-Szilâgyi, solistă lirică ; 
Bimbo Mărculescu, actor; Ștefan Mi- 
hăilescu-Brăila, actor; Ary Murnu, 
grafician ; Nae Roman, actor ; Nicolae 
Patrichi, dirijor ; Emilia Petrescu-Ci- 
roneanu, solistă lirică ; Gică Petrescu, 
solist liric ; Ion Piso, solist liric ; Florin 
Scărlătescu, actor ; Ion Sima, pictor ; 
Cornel Stavru, solist liric ; Carmen Stă- 
nescu, actriță ; Ladislau Szăsz, solist 
liric ; Jeno Szervătiusz, sculptor; Zizi 
Șerban, actriță; Dorina Tănăsescu, 
actriță ; Ion Tîlvan, actor ; Elena Vă- 
tafu, solistă lirică ; Maria Voluntaru, 
actriță.

(Agerpres)

4 XI-A 
ÎN FATA

MATl/RITĂTII

AZI MAI BINE CA IERI,
MIINE MAI BINE CA AZI!

In Capitală au început 
miercuri dimineață lucrările 
Adunării generale a Academiei 
R. P. Romîne.

In prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Ilie Murgulescu, Ștefan Milcu, 
Ștefan Nădășan, Dumitru Du
mitrescu, Ștefan Bălan, Atha- 
nase Joja și Boris Cazacu.

La lucrări participă tovară
șii Constantin Tuzu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Constanța Crăciun, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru cultură și Artă, Ale
xandru Sencovici, ministrul 
industriei ușoare, Voinea Ma
rinescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, membri 
titulari și membri corespon
denți ai Academiei R. P. Ro
mine, conducători ai unor or
ganizații centrale, ai institute
lor de cercetări ale Academiei 
și institutelor departamentale, 
cercetători științifici, cadre di
dactice din învățămîntul supe
rior și alți oameni de știință 
și cultură.

Participanții la adunare au

In repetiție Ia Teatrul 
de Operă și Balet 

JANCU

a Teatrul de Operă 
și Balet so desfășoa
ră reptițiile de fini
sare ale noului balet 
original ,,Iancu «Jia- 
nu“. Diniineațai, re- 
peiițiila au loc pa 

scenă, iar serile sînt rezervate ce
lor două săli de balet undo regi
zorul spectacolului, Oleg Danov- 
ski, împreună cu cei doi Ssistențij 
Oprea Petrescu și Iacob Brumer, 
retușează cu minuțiozitate dansu
rile.

Că regizor al spectacolului și 
creator al libretului, Oleg Danov- 
ski imprimă coregrafiei unele ele
mente inedite, tinînd seama de 
progresul artei contemporane, care

ȘTEFAN IONESCU
(Continuare în pag. a IV.-a),

păstrat un moment de recule
gere în memoria membrilor A- 
cademiei decedați în timpul 
care a trecut de la ultima a- 
dunare generală.

Acad. Dumitru Dumitrescu, 
secretar-prim al Academiei 
R. P. Romîne, a prezentat da
rea de seamă privind activita
tea Academiei R. P. R pe a- 
nul 1963.

Acad. Ilie Murgulescu, pre
ședintele Academiei R. P. Ro
mîne, a prezentat apoi proiec
tul de plan privind activitatea 
Academiei R. P. Romîne pe a- 
nul 1964.

După-amiază au început 
dezbaterile asupra dării de 
seamă privind activitatea A- 
cademiei R. P. Romîne pe 
anul 1963 și a proiectului de 
plan pe anul 1964.

Au luat euvîntul academi
cienii Raluca Ripan, Eugen 
Bădărău, Eugen Pora, Al. Ro- 
setti, Cristofor Simionescu, 
Coriolan Drăgulescu, Gr. Moi- 
sil, Constantin Daicoviciu și 
Arthur Kreindler, profesorii 
Gh. Lupașcu și Traîan lonaș- 
cu, membri corespondenți ai 
Academiei.

Lucrările adunării continuă

(Agerpres)

PITEȘTI (de la corespon
dentul nostru).

Alături de cele 10 blocuri 
moderne și elegante date în 
folosință anul trecut în noul 
cartier „București“ al orașului 
Pitești au mai fost puse anul 
acesta la dispoziția oamenilor 
muncii din oraș încă 5 blocuri, 
care pentru calitatea lor au 
fost mult apreciate de benefi
ciari. In cele 240 de aparta
mente confortabile și lumi
noase se mută acum noii loca
tari : muncitori, funcționari 
ingineri din orașul Pitești. 
Pînă la sfîrșitul anului acesta, 
în orașele Pitești, Rm. Vîlcea, 
Cîmpulung Muscel și altele 
din regiunea Argeș, vor mai fi 
construite și date în folosință 
încă 1163 de apartamente. De 
asemenea, se va asigura un 
front de lucru pe o suprafață 
de 11 000 metri patrați pentru 
construcțiile ce vor fi ridicate 
în cursul anului 1965.

Cercetări
in regiunea Argeș

toponimice

Institutul de lingvis
tică al Academiei 
R.P.R. întreprinde în 
regiunea Argeș, raio
nul Găești, o serie de 
cercetări toponimice 
asupra satului cu că
tunele sale. In chestio
narul liftgfistic^înt 
trecute numele locui
torilor, după sat și 
cătun, familii, porecle 
— ocupații, acte, da
nii, case vechi, tradiții, 
legende despre lume și 
locuri, numele forme
lor de relief, drumurii 
cărări, movile, poiene, 
vîlcele, culmi, plaiuri,

Mai mult țiței

munți etc. Cu acest 
prilej s-a constatat că 
satul Cîndeștii din 
deal, așezat în mijlo
cul pădurilor seculare, 
.exista din. timpul mi- 
șrațiunii popoarelor. 
S-au mai găsit dovezi ..........._ .............. ....
din vremea pstrogoți^ ‘perr^m-ielt^tt^iatră, 
lori iar unele legende' ''ftobiirT*'' "deceramică, 
locale, amintesc despre 
pustiirile tătarăști.
Astfel, la punctul de
numit Străvechea s-au 
descoperit gropi arse 
pentru ascunderea a- 
vutului în cazul cînd 
țăranii se bejeneau în 
codru. In "Valea Circii

și la un preț de cost
cît mai redus

■

rovului, nume roman 
derivat din „Carcera 
Nova" se mai găsesc 
încă urmele rinor re
dute și fortificații ve
chi, atribuite unui 
castra de legiune ro
mană. S-au mai descb-

monede etc. ce ur
mează a fi cercetate 
ulterior^ Paralel cu 
cercetarea vechilor de
numiri toponimice sînt 
notate și legendele 

. care mai circulă prin 
aceste locuri.

I. MARCOVICI

i' i

ofc '

Mecanizatorii de Ia S.M.T. 
Grădiștea, raionul Urziceni. 
și-au spori! etorturile pen
tru terminarea la timp a 
reparațiilor tractoarelor și 
mașinilor agricole, lată uri 
prim lot de tractoare repa
rate cărora li se iace re
vizia tehnică în vederea tri
miterii lor la sediile brigă

zilor in cîmp.

Foto : AGERPRES

Sortimente
■ a Uzina „Elec- 

tromagnetica" din 
Capitală graficul 
de producție înre
gistrează de la o 
săptămână la alta 
noi și importante 

succese. In toate secțiile uzi
nei domnește o atmosferă în- 
suflețitoare de muncă izvorîtă 
din hotărîrea fermă a colecti
vului de a dezvolta și mai 
mult rezultatele dobîndite a- 
nul trecut.

Muncitorii, tehnicienii și in
ginerii de aici, desfășurînd 
larg întrecerea socialistă au 
încheiat anul 1963 cu succese 
însemnate pe linia îmbunătă
țirii calității produselor, creș
terii productivității muncii, a- 
similării și punerii în fabrica
ție a unor noi produse. Gama 
sortimentelor a fost îmbunătă
țită prin fabricarea redresoru
lui stabilizat și filtrat de 43 V 
— 20 A, a noi tipuri de volt- 
metre și ampermetre etc., toate 
realizate la un înalt nivel 
tehnic.

Sporul important de produc
ție realizat anul trecut (pla
nul producției globale și marfă

sporite, de un înalt nivel tehnic
a fost depășit cu 2,6 și respec
tiv 2,3 la sută), creșterea pro
ductivității muncii cu 1,4 la 
sută sînt strîns legate de apli
carea unor noi tehnologii de

tinerilor evidențiați în între
cerea socialistă a fost tot mai 
mare, la loc de frunte situîn- 
du-se tineri ca Marin Con
stantin . de la telefonie, Lu

• depășirea producției globale cu 
6 400 000 lei;

• depășirea producției marfă cu 
2 260 OOO lei;

• obținerea de economii peste plan 
in valoare de 2 500 OOO lei;

9 obținerea de beneficii peste plan 
de 1 OOO OOO lei.

Pînă la 23 August să realizeze peste 
prevederi :

• 4 800 OOO lei Ia producția globală;
• 1 800 000 lei la producția marfă;
• 1 800 OOO lei economii;
o 500 OOO lei beneficii.

fabricație, de promovarea cu 
consecvență a tehnicii înain
tate.

Numeroși sînt tinerii care a- 
lături de ceilalți muncitori au 
contribuit prin eforturile lor 
la realizările colectivului. La 
sfîrșitul fiecărei luni numărul

cian Popescu-matrițer, Nicolae 
Gheorghe-lăcătuș și alții care 
au primit lună de lună acest 
înalt titlu.

Dezbătînd sarcinile de plan 
care revin colectivului pe anul 
1964, participanții la discuții 
au scos în evidență posibilită

țile care mai există în fiecare 
secție și atelier pentru continua 
îmbunătățire a activității de 
producție. In acest spirit, al 
răspunderii pentru îndeplini
rea cu succes a angajamente
lor stabilite în întrecerea so
cialistă, au vorbit toți cei peste 
360 de muncitori, tehnicieni și 
ingineri.

Hotărîrea unanimă, dorința 
fierbinte de a întîmpina cea 
de a XX-a aniversare a eli
berării patriei cu realizări cît 
mai mari se desprind și din 
cele peste 400 de propuneri 
făcute cu ocazia dezbaterii 
sarcinilor de plan, propuneri 
care au stat la baza întocmirii 
planului de măsuri tehnico- 
organizatorice. Astfel, mai 
mulți vorbitori din secția ma- 
trițerie au arătat că este ne
voie să se instaleze un cuptor 
de încălzire cu ajutorul curen- 
ților de înaltă frecvență. Pen
tru sudarea capetelor de bo
bină tovarășul inginer N; Voi
cu, șeful; serviciului control 
tehnic și-a exprimat părerea

V. DINULESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

Petroliștii din schela de extracție Moșoaia, regiunea Argeș, 
au analizat cu multă atenție sarcinile de plan pe acest an. 
Pe baza discuțiilor purtate și a propunerilor făcute cu acest 
prilej, colectivul schelei a hotărît ca în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a eliberării patriei, să-și ia următoarele 
angajamente în întrecerea socialistă pe anul 1964:

e depășirea planului producției globale cu
838 OOO lei;

• depășirea planului producției marfă cu
637 OOO lei;

• extragerea peste plan a 1 050 tone țiței și 11 
milioane mc gaze;

• creșterea productivității muncii cu 1 la sută 
față de plan;

• realizarea de economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 1 150 000 lei și 1 100 000 
lei beneficii peste plan.

Pînă la 23 August să realizeze peste plan;
• 700 tone țiței și 7 milioane mc gaze ;
• 750 000 lei economii și 700 000 lei beneficii.

In vederea realizării angajamentelor luate, petroliștii au 
elaborat un plan de măsuri tehnico-organizatorice care cu
prinde printre altele : extinderea injecției cu gaze, în scopul 
ridicării nivelului de producție și al coeficientului de recu
perare a țițeiului din zăcămînt, a tratamentelor tensioactive 
și cu solvenți și alte procedee și metode moderne de lucru 
menite să ducă la creșterea producției de țiței, reducerea 
procentului de impurități și a prețului de cost.

(Agerpres)

0 FAPTĂ DEMNĂ 
DE LAUDĂ

Cu cîteva zile în urmă, tînărul 
Ștefan Văduva, colectivist din co
muna Smîrdioasa, raionul Zimni- 
cea, se îndrepta ca de obicei spre 
căminul cultural, pentru a face repe
tiție la formația orchestrală în care 
cîntă la vioară. Pe drum, el a gă
sit un libret C.E.C., pe care era 
depusă suma de 2 000 lei. Libretul 
aparținea colectivistului Maxim I. 
Niculae, din comuna vecină, Cer- 
venia.

Gîndindu-se că mai era timp 
pînă la începerea repetiției și, mai 
ales, gîndindu-se că omul care-și 
pierduse libretul poate avea ne
voie de el, Fănică Văduva, cum îi 
spun tinerii, a pornit pe jos, cale 
de cîțiva kilometri, pînă la casa 
colectivistului care pierduse li
bretul.

Firește, fapta lui Ștefan Văduva 
nu e cu totul deosebită, ea arată 
însă grija și atenția acestui tînăr 
față de tovarășii alături de care 
trăiește.

IONEL TRIFU 
profesor



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

Dialog
intre generații

elevi, muncitori s-au întîlnit 
cu academicianul profesor AL 
Graur care le-a vorbit despre 
formarea și dezvoltarea limbii 
române de-a lungul veacurilor.

Multe din aceste acțiuni au 
fost organizate de organele 
U.T.M. în colaborare cu 
Consiliul regional pentru răs- 
pindirea cunoștințelor științifi
ce. O astfel de întîlnire, orga
nizată de curînd în colaborare 
cu C.R.C.S., a fost aceea a aca
demicianului Eusebiu Camilar, 
la Teatrul „Studio" din Tg. 
Mureș, cu cîteva sute de tineri 
cărora le-a vorbit despre viața 
și opera luceafărului poeziei 
romînești — Mihail Eminescu.

Problemele economice, de 
știință și tehnică nouă care 
preocupă tineretul, au căpătat 
și ele răspunsuri tot atât de 
calificate. Pe această linie se

Festivalul filmului în satele regiunii lași
fice sătești din raioanele a- 
mințite sînt puse și 30 de pro
grame speciale cuprinzînd fil
me care au ca temă întărirea 
economico-organizatorică a 
G.A.C., precum și documenta
re pentru învățămîntul agro
zootehnic de masă. în același 
timp întreprinderea regiona
lă cinematografică din Iași 
pregătește un schimb de ex
periență la care vor participa 
toți lucrătorii secțiilor cinema
tografice aflate în concurs. 
Schimbul de experiență va ti
vea ca tema metodica organi
zării și desfășurării acțiunilor 
de masă cu filmul.

IAȘI (De la corespondentul 
nostru). — în cadrul primei 
etape a Festivalului filmului 
la sate, cele 384 filme docu
mentare și artistice rulate în 
regiunea Iași au fost viziona
te de 95 000 spectatori. Acum 
în regiune se desfășoară a 
doua etapă a Festivalului la 
care participă cele peste 130 
cinematografe sătești din ra
ioanele Pașcani, Hîrlău, Ne
grești, Iași. In prima parte a 
etapei (pînă la 15 ianuarie) au 
fost rulate 260 de filme care 
au fost vizionate de peste 
40 000 de colectiviști. Pentru 
perioada ce zirmează, la dis
poziția unităților cinematogra-

lor să capete extindere în re
giunea noastră.

Nu puține tint organizațiile 
U.T.M. care, cerînd părerea 
tinerilor, acordă o atenție tot 
mai mare organizării unor a- 
semenea întîlniri cu personali
tăți de seamă. Astfel, tinerii 
muncitori de la Uzinele de fier 
Vlăhița, raionul Odorhei, au 
invitat un activist de stat pen
tru a ține o expunere despre 
dezvoltarea industriei din re
giunea noastră în anii de după 
eliberare. Pionierii au invitat 
la Casa pionierilor din Tg. 
Mureș un muncitor cu multă 
experiență pentru a le vorbi 
cum poți ajunge fruntaș \în 
întrecerea socialistă, iar tine
rii mecanizatori de la S.M.T. 
Luduș l-au invitat pe profeso
rul Simion Văsieș din Tg. Mu
reș să le vorbească despre în

semnătatea Ca
pitalei patriei 
noastre în viața 
publică, econo
mică șî cultu
rală a țării. 
Pentru extin
derea acestei 
forme eficiente 
de educație, co
mitetul regio
nal U.T.M. a 

întocmit, pentru perioada de 
iarnă, un plan cu privire la 
întîlnirile tinerilor cu activiști 
de partid și de stat, cu oameni 
de știință și cultură, cu mun
citori fruntași și cadre din eco- 
mie, cu fruntași în producția 
agricolă etc. Asemenea pla
nuri s-au întocmit și la ni
velul comitetelor raionale 
U.T.M., pe baza recomandări
lor făcute de comitetul regio
nal.

Firește, 
astfel de 
plorat" 
existente,
această formă de educație în
deosebi la sate, în gospodăriile 
colective; pînă în prezent, la 
sate am organizat puține ase
menea întîlniri.

Mecanicii Aurel Viădescu și Marin Teodorescu de la întreprinderea de material didactic 
din Capitală verifică stația me trologică (material ajutător pen tru școlari) înainte de a lu.a 

drumul magazinelor Foto : AGERPRES

Hoteluri noi
Au început lucrările de ex

tindere a hotelului „Athenee 
Palace" din București, care va 
asigura condiții de cazare pen
tru încă 250 de persoane. 
Pînă acum au fost executate 
aproape jumătate din săpătu
rile fundației și se fac pregă
tiri în vederea creării legătu
rii dintre actuala clădire și

în București
noua construcție care va avea 
șapte etaje.

Intr-un stadiu avansat se 
află și lucrările noului hotel 
din apropierea Gării de Nord, 
a cărui clădire de opt etaje va 
avea 252 de camere cu o capa
citate de peste 500 de locuri.

(Agerpres)

Maghiară In organizarea intllnirilor tineretului cu activiști
de partid de știință și cultură.

muncitori fruntași și cadrecu

activitate, 
de inte* 
afla ti- 
avute cu 

cgmitetu-

de la Teatrul Național 
Cluj, formațiile artistice 
Comună și din sutele din 
au prezentat reușite pro-

in organizarea unor 
activități n-am „ex- 
toate posibilitățile 
Trebuie sa extindem

Din experiența Comitetului regional

la corespondentul 
Duminică, în co-

înerii, în general, 
manifestă dorință 
și mult intereș de 
a învăța de la 
vîrstnici; fie că 
este vorba de ac
tiviști de partid și

de stat, de oameni de știință, 
artă și cultură, de muncitori 
cu zeci de ani de experiență. 
Dorința lor este explicabilă. De 
la fiecare din ei, tinerii află 
lucruri care le întregesc, le îm
bogățesc propria lor experien
ță de viață, le lărgesc orizon
tul cunoștințelor, le stimulează 
setea de a ști cit mai mult.

Iată de ce, comitetul regio
nal U.T.M., venind în întâmpi
narea dorinței tinerilor, se 
preocupă să dea un cadru or
ganizat întâlnirilor tineretului 
cu reprezentanți ai generației 
virstnice, iar rezultatele ob
ținute pînă a- 
cum ne deter
mină să le acor
dăm, și în viitor 
o atenție spori
tă. Bineînțeles 
că în organiza
rea acestor în
tîlniri noi îi 
consultăm pe 
tineri, spre a 
vedea ce pro
bleme îi interesează, la ce a- 
nume întrebări vor să capete 
răspunsuri cît mai competente. 
Interesul lor pentru aceste în
tâlniri se explică prin faptul că 
aici vin și le vorbesc oamenii 
cei mai competenți într-un do
meniu sau altul de 
Lucruri deosebit 
resante au putut 
nerii la întâlnirile 
primul secretar al 
lui regional de partid, la Tg. 
Mureș, cu ceilalți tovarăși se
cretari ai comitetului regional 
P.M.R., în alte orașe și raioane 
ale regiunii, care le-au vorbit 
despre politica partidului nos
tru de desăvârșire a construc
ției socialismului, despre dez
voltarea- economică, culturală 
și științifică impetuoasă a re
giunii, despre largile posibili
tăți de afirmare pe care socia
lismul le-a deschis tineretului.

Interesului crescînd al tine
rilor față de cunoașterea isto
riei patriei, a poporului nos
tru, a problemelor științei și 
culturii romînești, comitettfl 
regional U.T.M. i-a răspuns 
prin organizarea cîtorva întâl
niri cu oameni de știință și de 
artă. O astfel de întîlnire a 
fost aceea a studenților din 
cele trei institute de învăță- 
mint superior din orașul Tg. 
Mureș și a activiștilor U.T.M. 
cu academicianul profesor 
Constantin D'aicovibiu, recto
rul Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj, care le-a vorbit des
pre formarea poporului romîn 
și a limbii romîne.

în sala mare a Palatului 
Culturii, peste 600 de studenți,

înscriu expunerile făcute în 
fața tinerilor de academicianul 
E. Pora din Cluj, care le-a 
vorbit despre călătoria și cer
cetările făcute în Oceanul In
dian pe bordul navei sovietice 
,,Viteaz".

tn ultima vreme acordăm o 
atenție deosebită educației 
estetice a tineretului. Organi
zațiile U.T.M. organizează tot 
mai multe simpozioane, con
ferințe, întîlniri cu scriitori, 
actori, compozitori, pictori etc. 
Elevii Școlii tehnice sanitare 
au ascultat, de pildă, o intere
santă expunere despre „Fru
mosul în viață și artă" ținută 
de conf. univ. Tamara Dobrin 
din București. La această 
școală s-a bucurat de succes 
și expunerea „Filmul româ
nesc la festivalurile interna
ționale" ținută de criticul ci
nematografic Al. Racoviceanu.

Faptul că aceste întîlniri 
sînt așteptate cu interes de ti
neri, a făcut ca organizarea

IOSIF WALTER 
secretar al Comitetului re

gional U.T.M. Mureș-Auto- 
nomă Maghiară

cămin cultural
CLUJ (de 

nostru). - 
muna Bonțida, raionul Gher
la, s-a inaugurat un nou că
min cultural. Acesta are o 
sală de spectacole cu o capa
citate de 350 de locuri în care 
va funcționa și un cinemato
graf, o sală pentru bibliotecă, 
o sală de lectură etc. Cu a- 
ceasta ocazie, un grup de ar
tiști 
din 
din 
jur,
grame artistice.

I. M. T. F. Lugoj
angajeaza 

imediat
20 conducători auto
necesari pentru sectoa
rele I.M.T.F. Bocșa șl 
Orșova. Actele se vor 
depune la Centrala 
I.M.T.F. Lugofr str. Ba

natului nr. 1.

r

La Galați-un start luat
numai pe jumătate

Șantierul Naval Ollenifa. In sectorul I construcții, montorii lucrează la instalarea punfl- 
lor — partea centrală și pupa — unei motonave de 2 000 tone.

Foto t AGERPRES

Magazin film: Sala Palatului 
R.P. Romine (orele 19,30, cu se
ria de bilete nr. 984), Carpați 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30),
Capitol (10; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,30). Privește înapoi cu mînie: 
rulează la cinematografele: Pa
tria (9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21). București (9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45), înfrățirea

ANUNȚ
Uzino de Țevi Roman

angajează urgent t

mai rămas 
timp pînă la 
chiderea primei 
etape a Spartachi
adei de iarnă a 
tineretului. Rai
dul întreprins pe 

această temă, în cîteva între
prinderi și instituții ale ora
șului Galați ne-a dat posibili
tatea să consemnăm, pe de o 
parte, activitatea fructoasă 
desfășurată de unele organiza
ții U.T.M. și asociații sp 
tive, cît și anumite rămîneri in 
urmă ce trebuie grabnic

CAMPIONII 
SE PREGĂTESC

lichi-

din 
act

Șantierul Naval 
localitate. Aici, ultimul 
al primei etape a întrecerilor 
Spartachiadei de iarnă s-a în
cheiat la data de 15 ianuarie. 
Peste 900 de tineri și-au dat 
întîlnire — zile de-a rîndul — 
la locurile dinainte stabilite 
pentru a-și disputa întîietatea 
la șah, tenis de masă, trîntă, 
haltere și gimnastică. După 
cum ne relata tovarășul Iosif 
Tănase, secretarul comitetului 
U.T.M., spartachiada s-a bucu
rat de la început de atenția 
cuvenită. Munca de agitație 
și propagandă făcută la ga
zetele de perete, în ziarul șan
tierului, la stația de amplifi
care, colaborarea strînsă cu a- 
sociația sportivă, planul co
mun de măsuri cu date pre
cise de organizare a concursu
rilor, toate acestea 
dărui de a asigura siK^sul 
întrecerilor. Trebuie arafai că 
la întrecetUă pentru desemna
rea campionilor au luat parte 
nu’ numai cei care au talent 
pentru sport, ci și mulți în
cepători. Și în .calitate de spec
tatori, 'sute de tineri și vîrst- 
nici, întocmai ca la marile 
concursuri, au încurajat și a- 
plaudat deopotrivă pe concu- 
ienți. Așadar, se poate afirma 
că la Șantierul Naval Galați, 
spartachiada a făcut tuturor o 
invitație la practicarea spor
tului și culturii fizice.

Iată pe scurt bilanțul primei 
etape. Total participant : 924
persoane din care 510 la șah ; 
317 la tenis de masă ; 150 Ia
trîntă și, în sfîrșit, 70 de par
ticipant la haltere. Acum, în 
așteptarea celei de-a doua eta
pe (interasociații) campionii 
se pregătesc cu asiduitate. De
seori, după amiaza, ei pot fi 
văzuți la lucru pentru a-și îm
bunătăți condiția fizică și, 
bineînțeles, pentru a-și corecta 
unele deficiențe de ordin teh
nic. Doar este în joc prestigiul 
cucerit în spartachiadele pre
cedente unde constructorii de 
nave au fost distinși cu di
plome de campioni Ia diverse 
discipline.

Cu aceeași răspundere și pa
siune au muncit comitetele 
U.T.M. și consiliile asociațiilor 
sportive de la Institutul poli-

au avut

tehnic. Baza I.C.R.T.I., Școala 
medie nr. 1 și altele, ceea ce 
le-a permis să obțină, de ase
menea, rezultate bune în pri
ma etapă a spartachiadei.

PRIMA „LOVITURĂ 
DE PEDEAPSĂ

Vizita făcută Ia Laminorul 
de tablă, unde lucrează mai 
bine de 600 de tineri, ne-a 
determinat — ca să ne expri
măm în termeni sportivi — să 
acordăm prima „lovitură de 
pedeapsă" împotriva celor ce 
răspund de buna desfășurare 
a Spartachiadei de iarnă a) ti
neretului. Aici, cu toate că 
există posibilități, întrecerile 
spartachiadei sînt cu mult ră-

gurarea asistenței tehnice din 
partea asociației sportive era 
evidentă. Pe tinerii de la La
minorul de tablă îi pasionează 
sportul, vor să-și dispute întâ
ietatea, dar comitetul U.T.M. 
și consiliul asociației sportive, 
după cum se vede, au în ve
dere numai „vîrfurile" spor
tive, deși spartachiada, după 
cum bine se știe, are caracter 
de masă.

FETELOR NU LE PLACE 
SPORTUL î

Nu se știe cine a spus că 
fetelor nu le place sportul 
cert este că afirmația a fost 
acceptată de către comitetele

nu s-a făcut nimic pentru 
spartachiada. Secretara comi
tetului U.T.M., tovarășa Euge
nia Bulumac, ne-a spus cu sin
ceritate: „Asta-i situația!"

Iar tovarășul Florin Pantea, 
președintele asociației sportive 
a afirmat cu multă seninătate : 
„Trebuie să recunoaștem că 
sîntem foarte în urmă".

Așa stau lucrurile la aceste 
două întreprinderi. Numitorul 
comun al deficiențelor găsite 
aici nu este altul decît slaba 
preocupare iață de întrecerile 
spartachiadei.

★
că consiliul clu- 
orășenesc a dat

însemnări despre 
desfășurarea 

Spartachiadei de iarnă 
a tineretului

mase în urmă. Iată două cifre 
grăitoare : la șah s-au înregis
trat numai 82 de înscrieri (fi
nala nici n-a fost măcar dispu
tată), iar la tenis de masă au 
luat parte doar 57 concurenți.

— Nu s-ar fi putut face mai
mult ? — îl întrebăm pe tova
rășul Anghel Marian, din co
mitetul U.T.M.. . . _ __ ____

— Ba da! de fapt, dacă re- pe 600 fete)
niți o dată la club o să ve* și 98 fele s-au prezentat
deți ce activitate intensă se" 
desiășoară acolo și asta în
mod neorganizat. Dar noi, știfL- 
punem bază numai pe cei mai 
buni (!!).

— La trîntă, cros și haltere 
v-ați propus ceva ?

— Cred că se poate organi
za și acest gen de întreceri. 
Să ne mai gîndim.

Lipsa de preocupare pentru 
mobilizarea tineretului la în
trecerile disciplinelor din ca
drul spartachiadei, pentru asi-

• PE Mill • PE

Cupei campionilor europeni"
între popoare (11,15; 
17,15; 19,45), Grivita (10;

Melodia 
19;

14,45; 
12,30; 
(9,45; 

21,15).
12;

16- 18,30-, 21), 
12; 14,30; 16,45;
Placido: Feroviar (9,45; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Floreas- 
ca (16; 18,15; 20,30). Podul: Re
publica (10; 12; 14; 16,30; 18,45; 
21). Qivitoq: Festival (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30). 
Pisica de mare: Victoria (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Bucegi (10; 
12; 14; 16; 18; 20), Miorița (10;

• Ingineri principali, ingineri mecanici și ener
getici.

• Muncitori caliticați cu practică în meseriile de:
— Modelări
— Strungari
— Electricieni
— Oțeluri

Iniormații suplimentare se pot cere teletonic sau
personal la sediul uzinei.

12; 15; 17; 19; 21). Medicamen 
tul care ucide (ambele serii) : 
Central (9,30; 13; 16,30; 20). 
Aurora (9,45- 13,15; 16,45; 20,15). 
Modern (9,30; 13; 16,30; 20). 
Elena din Troia — cinemascop: 
Lumina (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21). Moby Dick: Union 
(15,45; 18; 20,15). Program de 
filme pentru copii: Doina (orele 
10). Tudor — cinemascop (am
bele serii): Doina (11,30; 16,15;

19.30) , Progresul (15,30; 
împărăția oglinzilor strîmbe : 
Crîngași (16; 18; 20), Timpuri 
Noi (de la orele 10 la orele 21 
rulează în continuare). Jurnalul 
Annei Frank — cinemascop : 
Giulești (9,30; 12,15; 15; 17,45;
20.30) . Dacia (9,30; 12; 15; 17,45;
20.30) , Tomis (9,30; 12,15; 15;
17,45; 20,30). A dispărut o navă: 
Cultural (16; 18,15; 20,30). Nu-i 
loc pentru al treilea: Buzești 
(15; 17,45; 20,30). Cu toții
acasă: Unirea (15,30; 18; 20,30), 
Vitan (15,30; 18; 20,30). Ei cu
ceresc cerul: Flacăra (16; 18; 
20). Gol printre lupi — cine
mascop: Munca (16; 18,15;
20.30) . Cavalerul Pardaillan —
cinemascop: Popular (10,30; 16; 
18,15; 20,30), Drumul Sării (11; 
14,15; 16,30; 18,45; 21). Agatha, 
lasă-te de crime 1: Arta (16; 
18,15; 20,30). Arhiva secretă de 
pe Elba: Moșilor (16; 18,15;
20.30) . Ah, acest tineret! : Co- 
troceni (16; 18,15; 20,30). Uciga
șul și fata: Viitorul (16; 18,15;
20.30) , Pacea (16; 18; 20). Ti
nerii — cinemascop: Colentina 
(14; 16; 18; 20). Misterele Pa
risului — cinemascop : Volga 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
A treia repriză — cinemascop: 
Luceafărul (16; 18,15; 20,30).
Parașutiștii: Flamura (10; 12,30;

15,30; 18; 20,30), L1t& (15; 17; 
19; 20,45). Ferentari (15,45; 18; 
20,15). Ucigașul plătit — cine
mascop: Cosmos (16; 18; 20). 
Tu ești minunată: Adesgo (15; 
17; 19; 21).

TELEVIZIUNE
JOI 23 IANUARIE 1964

Orele 19.00 — Jurnalul tele
viziunii. 19.10 — Pentru copii: 
Val-Vîrtej și... taina statuilor 
de pe Insula Paștelui (I). 19.45 
— Filmul „Geme și Camee".

19.55 — Vitrina literară. 20.45 
— Filmul „Primăvară obișnui
tă" 20,55 — Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radio- 
televiziunii a părții a doua a 
concertului orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii. în în
cheiere: Buletin de știri și bu
letin meteorologic.

Numeroși tineri din 
comuna Malu Spart, 
raionul Titu, și-au 
dat întîlnire pe pîr- 
tia amenajată la 
marginea satului. A- 
ici au lost progra
mate întrecerile fi
nale de săniuțe și 
patinaj din cadru) 
primei etape a Spar- 
tachiadei de iarnă a 
tineretului, competi
ție care se bucură 
de o frumoasă popu
laritate în rîndurile 
tinerilor colectiviști 
și elevi din locali
tate. lată. în fotogra
fia alăturată pe cei 
mai tineri concurent! 
luhțd startul în pro

ba de săniuțe.

Considerăm 
hului sportiv 
un sprijin inconsistent în mun
ca de organizare și desfășurare 
a primei etape a spartachia
dei. Dacă instructorii acestuia 
și tovarășul Stere Bataragă — 
locțiitorul de secretar — ar fi 
muncit cu răspunderea cuve
nită, ar fi controlat sistematic 
cum se ocupă asociațiile spor
tive de desfășurarea spartachi
adei, cu siguranță că rezulta
tele ar ii fost cu totul altele.

Președintele^ comisiei de 
ganizare 
iarnă a tinerelului, tov. 
Obogeanu, secretar al comite
tului orășenesc U.T.M., ce-i 
drept a atras în, cîteva rînduri 
atenția secretarilor comitetelor 
U.T.M. asupra lipsurilor amin
tite. Dar numai cu atît nu se 
rezolvă mare lucru.

Comisia de organizare a 
Spartachiadei trebuie să acțio* 
neze cu mai multă promptitu-

or
ei Spartachiadei de

Gh.

U.T.M. și consiliile de condu
cere ale asociațiilor sportive 
atît de la Întreprinderea 
tilă gălățeană cît și de la 
brica „Dunăreană", unități 
care predomină 
minin. Pentru 
tăcem apel din 
cifre. La I.T.G., __ ___ ,_____  __

tineri (din care aproa». lichidarea neajun-
---- ---------------------------- • su^iQt cQ^iatate. Membrii a* 

cesteia, împreună cu instructo- 
,rii sporțiyi gi clubului orășe
nesc, au ‘datoria să se deplase
ze la fața locului pentru a im
pulsiona munca de mobilizare 
a tineretului la întreceri, pen
tru a explica mai clar comite
telor U.T.M. $i asociațiilor spor
tive cine 
concursuri 
organizate 
competiție 
succes.

tex- 
Fa- 

în 
fe
să

elementul 
edificare 

nou la cîteva 
din cei peste

numai băieții' 
' '

startul a două probe — șah 
Și tenis de masă, ceea ce re
prezintă foarte puțin. Cum jus
tifică această stare de lucruri, 
tovarășul Alexandru Schnei
der, care are sarcina unică și 
precisă, — aceea de instructor 
sportiv al întreprinderii ? Dar 
comitetul U.T.M. căruia îi re- 
vine și sarcina de a mobiliza 
tinerele fete la practicarea 
sportului ?

La „Dunăreană" situația este 
mai clară, în sensul că aici

poate participa la 
Si cum pot fi ele 
pentru ca această 
să se bucure de

S. TRANDAFIRESCU

ft: a <

la tenis de masă
DRESDA 22 (Agerpres). — Prin telefon t 
Aseară la Dresda, echipa feminină de te

nis de masă Voința București a învins cu sco
rul de 5—0 formația Einhcit Dresda, campi
oana R. D. Germane, calificîndu-se pentru fi
nala „Cupei campionilor europeni". Jucătoa
rele noastre au lăsat o frumoasă impresie pu
blicului spectator, nepierzînd nici-un set. Iată 
rezultatele înregistrate : Maria Alexandru — 
Lantsch 2—0 ; Ella Constantinescu — Schmidt 
2—0 ; Geta Pitică — Stiebner 2—0 ; Ella 
Constantinescu — Lantsch 2—0 ; Maria Ale
xandru — Stiebner 2—0.

în finala „Cupei campionilor europeni" 
Voința București va întîlni echipa Voros Me
teor Budapesta alcătuită din Eva Foeldi, Ke- 
rekes și Hegedus. Meciul urmează să aibă loc 
în cursul lunii martie

• Au fost stabilite 
datele meciurilor de 
fotbal dintre echipele 
reprezentative ale 
R. P. Romine și R. P. 
Bulgaria din cadrul 
preliminariilor turneu
lui olimpic. Primul joc 
va avea loc la Bucu
rești la 3 mai, iar cel 
de-al doilea la 31 mai 
la Sofia.

• Miercuri au fost 
cunoscute prin tragere 
la sorți întîlnirile din

Ia București.

SCURT • PE

cadrul 16-imilor „Cu
pei R.P.R." la fotbal. 
Programul complet al 
jocurilor este următo
rul : Dinamo-Victoria 
București-Știința Timi
șoara ; Dinamo Bacău- 
Steaua ; Minerul Baia 
Mare — Siderurgistul 
Galați; C.I.L. Blaj- 
Petrolul Ploiești; Fla
căra Roșie București- 
Progresul București; 
Siderurgistul Hune- 
doara-Dinamo Pitești; 
Ancora GalațrCrișul

SCURT
Oradea ț Recolta Ca- 
rei-Rapid București; 
Victoria Giurgiu-Dina- 
mo București ț C.S.M. 
SibiU’U.T. Arad; Car- 
păți Sinaia-Știința 
Cluj j Electromotor Ti- 
mișoara-C.S.M.S. Iași; 
Textila Sf. Gheorghe- 
Steagul Roșu Brașov; 
Răsăritul CaracaFFa- 
rul Constanța; A.S. 
Aiud-Știința Galați) 
Metalul Turnu Seve- 
rin-C.S.M. Cluj. Prime-

le echipe sînt gazde, 
întîlnirile se vor 

desfășură la 1 martie 
eh excepția jocurilor 
Dinamo Bacău-Steaua 
și Siderurgistul Hune- 
doara-Dinamo Pitești 
deoarece în aceeași zi 
echipele Steaua și 
Dinamo Pitești se vor 
întîlni într-un meci 
restanță pentru cam
pionat.

Celelalte întîlniri 
restante se vor dispu
ta la 8 martie (cupla
jul interbucureștean); 
Rapid — Dinamo și 
Steaua-Progresul și 11 
martie, Steaua-U.T.A

• Sezonul de schi 
continuă sîmbătă și 
duminică la Poiana 
Brașov cu disputarea 
tradiționalului con
curs pentru „Cupa 
Poiana". Concursul 
reunește pe pîrtiile 
de fond și slalom pe 
cei mai buni schiori 
de la Dinamo Bra
șov, Casa Ofițerilor 
Brașov, Carpați Si
naia, Steagul Roșu 
Brașov, — 
Brașov 
Printre cei care vor 
lua startul se numă
ră Gh. Văcaru, Ilona 
Mikloș, M. Bucur, P. 
Clinei, M. Enache, 
precum și fondiștii 
Gh. Cincu, Stelian 
Drăguș, Dinu Petre, 
Marcela Bratu și Doi
na Boboc.

Tractorul 
și altele.

• S-a stabilit ca 
turneul de box pe 
categorii sa se desfă
șoare în zilele de 26, 
27 și 29 februarie la 
București și Con
stanța. Peste 100 de 
pugiliști vor evolua 
de-a lungul a trei re
uniuni pentru cuce
rirea primului loc la 
categoriile semiușoa- 
ră, semimijlocie, mij- 
lociemică și semi
grea.

(Agerpres)



PROBA III
director adjunct al Institutului de cercetări pedagogice

bsolvenții școlii medii au de susținut diverse probe 
de maturitate. Și, printre ele, cea mai importantă 
este alegerea profesiunii. Școala, prin însăși orga
nizarea ei, prin conținutul și activitatea educativă, 
orientează pe elevi asupra misiunii lor în viața so
cietății. Cu timpul, însă, educația școlii contribuie la 
stimularea unui proces tot mai puternic de autoedu-

care. Autoeducarea presupune și o accentuare a cunoașterii de 
sine. Tînărul se urmărește și apreciază singur. El își dă seama 
ce poate face mai bine și ce îl interesează mai mult din zecile 
de domenii de activitate.

Este o mare răspundere să'ți definești precis locul tău în 
viață, profesiunea. Acest a ’ ' * .
aptitudini și înclinații cu cerințele sociale, și la un răspuns ho- 
tărîtor. Tocmai de aceea 
o probă de maturitate.

La 18 ani ești dator să știi ce vrei. Atunci cînd știi ce vrei, 
întreaga activitate școlară capătă Un sens ; înveți — și înveți 
cu sîrguință — pentru că în fața ta există un scop, pe care ur
mărești să-l realizezi, o perspectivă, pe care vrei s-o transformi 
în realitate.

Nu întotdeauna înclinațiile tinerilor pornesc de la aptitudini 
corespunzătoare deja existente. Se întîmplă ca un elev să aibă 
o înclinație puternică către o profesiune, dar să nu aibă încă 
consolidate aptitudinile necesare ei. Dacă el va fi hotărît și 
va persevera, neîndoielnic, își va putea forma și aptitudinile ne
cesare. Alteori, datorita contextului activității, anumite aptitu
dini s-au închegat însă tînărul nu este încă conștient de ele, 
nu știe unde este chemat, adică nu a ajuns să-și cunoască voca
ția. Sînt și cazuri în care viitorul absolvent se înșeală asupra 
propriilor sale aptitudini și tinde către o profesiune pentru care 
nu este pregătit, trecînd indiferent pe lîngă o alta în care s-ar 
putea realiza pe deplin. Toate aceste probleme nu prezintă în
semnătate doar pentru absolventul aflat în fața alegerii pro
fesiunii. Ele au și o însemnătate socială. Societatea e interesată 
ca fiecare tînăr, ajuns la maturitate să intre în frontul muncii 
pe baza unei alegeri conștiente.

La vîrsta adolescenței ești tentat să visezi, te frămîntă între
barea „c.are este profesiunea cea mai frumoasă și în care poți 
realiza lucruri deosebite ?“. Răspunsul este simplu: toate pro
fesiunile sînt frumoase și onorează pe cei care le exercită cu 
pasiune.

Țara întreagă este un imens șantier. în contextul economiei 
noastre, o mare însemnătate dobîndește industria chimică, care 
reclamă cadre tehnice cu o pregătire nu numai superioară, dar 
și medie. Se simte, de asemenea, nevoia de constructori, de 
cadre didactice. Un rol deosebit de important revine matemati
cienilor. Dar, foarte importante sînt și profesiunile tehnice agri
cole care privesc mecanizarea și chimizarea agriculturii, cultura 
cerealieră, zootehnia și horticultura. Nomenclatorul profesiuni
lor este foarte vast. Fiecare a avut în anii de școală o materie, 
sau materii preferate, fiecare a simțit atracția spre un anumit do
meniu. Acum, în prag de absolvire a școlii, i se cere doar să-și 
facă un profund examen lăuntric, să vadă singur dacă atracția 
spre acele materii este trainică, poate să stea la baza alegerii vii
toarei profesiuni. Profesorii, părinții, organizația U.T.M. îi ajută 
ca acest examen să ducă la hotărîrea cea mai bună.

Elevii se vor întreba poate de ce criterii trebuie să țină sea
ma cînd își aleg profesiunea. Răspunsul este foarte simplu, dar 
plin de adîncă semnificație. Alegeți-vă profesiunea care vă va da 
posibilitatea de a obține randamentul maxim, de a vă valorifica 
din plin capacitatea, înclinațiile, talentul! Tînărul trebuie să 
chibzuiască bine nu numai asupra vocației, dar și asupra dato
riei lui sociale, față de patrie : unde este mai mare nevoie de 
el pe șantierul construcției socialiste din patria noastră. Satis
facțiile cele mai depline le poți avea numai atunci cînd ai sen
timentul că ți-ai făcut datoria.

pas obligă la confruntarea propriilor

spuneam că alegerea profesiunii este

ei 41 de realiști, 
foști elevi ai clasei 
a Xl-a (școala medie 
din Simeria) au re
venit la școală, invi
tați de elevii clasei 
a Xl-a la o discuție

despre profesiune. Fosta dirigintă 
a clasei, tovarășa profesoară Ana 
lușan strînge fiecăruia mîna. Deși 
s-au schimbat, s-au maturizat, îi 
recunoaște cu ușurință și parcă 
răsfoiește din nou catalogul. Ma
rilena... desigur nu-i mai spune 
Bivolarii. S-a căsătorit. E ingine
ră. A terminat facultatea de agro
nomie. Lucrează într-o gospodărie. 
Irimie Eugenia e 
arhitect, Henglcr 
loan, inginer me
canic.

Firește vorbind 
despre locurile de 
muncă, despre re
zultatele obținu
te, gîndurile se 
întorc în urmă, 
spre anii de școa
lă, reconstituind 
acele zile în care 
își alegeau pro
fesiile. Să-i însoțim și noi, tran
scriind o parte din aceste mărtu
risiri.

Dumitru Dinoiu : „M-am hotărît 
să devin radiotehnician încă din 
clasa a VII-a. Atunci, ca pionier, 
am activat într-un cerc al micilor 
tehnicieni, iar mai apoi într-unul 
de radioamatori. Sînt recunoscă
tor tovarășilor profesori de fizică 
ți matematică, că mi-au întreținut 
mereu interesul pentru aceste dis
cipline. în cursul școlii medii,

cercul de fizică, am fost antrenați 
la studierea și utilizarea unor a- 
paiate, la cercetarea unor lucruri 
interesante. In clasa a X-a am pri
mit și o diplomă pentru activita
tea mea de radiotehnician. Cînd 
tovarășul diriginte, cunoscînd 
preocupările mele, mi-a spus că aș 
putea urma facultatea de electro- 

r tehnică, eu l-am asigurat că-i. voi 
asculta sfatul. La luarea hotărîrii, 
un prețios imbold mi Tau dat 
discuțiile din cadrul unei adunări 
generale U.T.M. In ultimul an, or
ganizația U.T.M. din clasa noas
tră a organizat o adunare gene
rală intitulată : „Aici e nevoie de

susțineam că această muncă e... 
pentru băieți. In clasa a Xl-a, însă, 
s-a întîmplat sa facem practică 
într-o gospodărie de stat. Aici am 
întîlnit mai multe inginere decît 
ingineri. De la ele am aflat mul
te lucruri privind frumusețea pro
fesiunii de agronom.

,.,.Spre deosebire de colegii lor, 
care au terminat facultatea și sînt 
deja de cîțiva ani în producție, 
Andrei Traian și Voinea Elena 
sînt de abia acum studenți, și în 
anul I. Dar ei urmează facultatea 
nu pentru a-și însuși o meserie, 
ci pentru a și-o perfecționa, pen
tru a deveni specialiști.

Un reportaj
din anul... 1980

UI

tine în care s-au prezentat di
verse profesiuni, perspectivele de 
dezvoltare ale domeniilor de acti
vitate spre care eram chemați să 
ne îndreptăm.

Olga Rahotă : „Hotărîrea de a 
urma agronomia n-am luat-o sin
gură, ci împreună cu colega mea 
Marilena Bivolarii. Despre munca 
în agricultură știam foarte multe 
lucruri. Părinții noștri sînt doar 
colectiviști. Dar abia în clasa a 
Xl-a ne-am gîndit să îmbrățișăm 
această profesiune. Pînă atunci,

„Dup*
— spune 
îndreptat , .
pentru că îmi plăcea meseria, de 
mecanic. Am urmat o școală teh
nică și mi-am văzut visul realizat. 
Astăzi, iată-mă student la Facul
tatea de mecanică. Cunoștințele 
însușite în producție mă , ajută 
foarte mult. Trebuie să mărturi
sesc însă, că hotărîrea de a urma 
facultatea n-am luat-o abia a- 
cum, ci încă de cînd eram elev. 
După examenul de maturitate, am

terminarea școlii medii 
Andrei Traian — m-am 
spre atelierele R.M.R.,

intrat în producția hotărît să con
tinui să studiez, să devin inginer. 
Am ales acest drum fiindcă eram 
convins că munca în producție mă 
va ajuta să intru în facultate mai 
bine pregătit, maturizat. Mi-amin- 
tesc de o discuție pe care am a- 
vut-o noi, elevii din clasa a Xl-a, 
cu tov. inginer Mihai Chinciu, 
despre frumusețea muncii în pro
ducție, în cadrul unei întâlniri cu 
toți absolvenții școlii (acțiune ini
țiată de organizația U.T.M.). A- 
ceastă discuție m-a determinat să 
iau o asemenea hotărîre".

...Și, rînd pe rînd, în amintirea 
foștilor elevi se perindă 

roasele 
fapte și întâm
plări care i-au a- 
jutat să-și aleagă 
drumul în viață. 
Dobrescu Doru și 
Tinculescu Liliana 
zîmbesc acum la 
gîndul că, într-o 
idunare generală 
U.T,.M., cînd au 
fost întrebați „ce 
veți face după 
examenul de ma- 
putut da un ras-

nume- 
acțiuni,

ce au învățat din cartea de fizică, elevii clasei a Xl-a 4 
Școlii medii nr. 2 din Craiova, experimentează în laborator.

Foto: O. PLECAN

Ce vreți sâ știți despre viitoarea
profesiune ?

-ați ales profesiunea ? Mulți 
dintre voi, probabil, ați hotărît 
de mult pe ce drum să porniți în 
viață. Ați meditat, ați cerut și 
sfatul tovarășilor profesori, pă
rinților, organizației U.T.M. pen
tru a vă alege profesiunea cea

mai potrivită, în care să vă valorificați din 
plin aptitudinile. Alții, însă, mai chibzuiesc 
și acum asupra hotărîrii pe care să o ia : 
„Sînt atîtea profesiuni! Și toate frumoase. 
Pe care s-o alegi ?" se întreabă aceștia.

Aceste gînduri le-am găsit cuprinse în nu
meroase scrisori care ne-au sosit la redacție 
de la elevii aflați în prag de absolvire. Fie că 
și-au ales sau nu profesiunea viitoare, toți 
ne roagă să-i ajutăm să cunoască mai bine 
profesiunile la care se gîndesc, școlile și ins
titutele unde se pot înscrie. Le răspundem, 
inaugurînd în coloanele ziarului, rubrica „CE

VREȚI SĂ ȘTIȚI DESPRE VIITOAREA 
PROFESIUNE ?“ în cadrul căreia viitorul ab
solvent va găsi lucruri care-1 interesează : 
despre profilul institutelor de învățămînt su
perior și al școlilor tehnice, despre viața de 
elev la școala tehnică și despre viața de stu
dent ; despre perspectivele care se deschid ti
nerilor în profesiunea pe care doresc s-o îm
brățișeze.

Așteptăm în continuare scrisori în care să 
ne spuneți ce vreți să știți în legătură cu vii
toarea voastră profesiune. Vom solicita să 
răspundă, prin intermediul ziarului, rectori ai 
institutelor, directori de școli, personalități 
științifice și culturale, specialiști din diverse 
domenii de activitate, studenți. Toate acestea 
din dorința ca sfaturile și îndrumările lor să 
vă ajute să cunoașteți de pe acum mai bine 
cadrul viitoarei voastre profesiuni.

Scrieți-ne I

spre 
mai

ab- 
dru-

Cuvîntul dirigintelui

DOZAȚI-VĂ BINE
EFORTUL!

Nume la panoul de onoare. Firește, numele eh 
torva dintre zecile de elevi fruntași ai școlilor 
bucureștene aflaji acum în prag de absolvire, și 
în carnetul cărora tovarășii profesori au consem 
nat note de 9 și 10. VH prezentăm i Adriana Cer

turitaie 1N, n-au 
puns precis.

„Nu știam încotro să-mi îndrept 
pașii — mărturisește Dobresca 
Doru. Mă atrăgeau mai multe pro
fesiuni. Ba voiam să devin medic, 
ba inginer, ba mai știu eu ce. Pă
rinții nu mă prea ajutau să mă 
decid. Și ei îmi „schimbau" me
seria de la o zi la alta. In clasa 
a Xl-a însă, cu prilejul unei an
chete organizate de biroul U.T.M. 
împreună cu tovarășa dirigintă a 
clasei, mi s-a arătat cît de mult 
dăunează pregătirii mele această 
nehotărîre. Ajutorul colegilor, al 
tovarășilor profesori, prezentarea 
unor profesiuni și institute la o- 
rele de dirigenție, în adunările 
noastre generale, m-au determinat 
să-mi aleg la timp meseria 
care m-am simțit atras cel 
mult — ingineria".

Din mărturisirile celor 41 
solvenți legate de alegerea
tnului în viață mai desprindem : 
Datorită unei bogate activități de 
îndrumare, desfășurată de școaiă 
împreună cu organizația U.T.M. și 
în colaborare cu părinții, la înce
putul clasei a Xl-a toți cei 41- de 
elevi știau precis ce vor face după 
absolvire.

N-am putut menționa exact 
locurile de muncă ale celor care 
au venit la reîntâlnirea cu școala 
și n-am putut arăta care sînt re
zultatele în muncă obținute de cei 
41 de absolvenți ai Școlii medii 
din Simeria... pentru că reporta
jul nostru, nu-i decît o anticipa
ție. întilnirea va avea loc abia în 
1980. Acum, cei 41 de elevi sînt 
încă în clasa a Xl-a și se pregă
tesc intens pentru examenul de 
maturitate. Acțiunile menționate 
privind îndrumarea elevilor, o- 
rientarea lor spre alegerea celui 
mai bun drum în viață, s-au des
fășurat nu de mult și se desfășoa
ră.- și în prezent, constituind una 
din preocupările cele mai impor
tante ale colectivului didactic și 
ale organizației U.T.M. din aceas
tă școală.

Neîndoielnic, despre toate aces
te acțiuni — care le oferă un spri
jin prețios în alegerea profesiunii 
— își va aminti fiecare atunci 
cînd, peste ani, reportajul nostru 
va fi un reportaj „la zt“.

N. ARSENIE

um trebuie să-și or
ganizeze munca un 
elev în clasa a Xl-a? 

Primul aspect al 
problemei este cum 
să îmbini pregătirea 
lecțiilor „la zi" cu

munca de recapitulare a materiei 
cerută la examenul de maturitate 
și care reprezintă, de fapt, mate
ria studiată de-a lungul a 4 ani 
de școală. Unii elevi sînt tentați 
sa rezolve problema prin metoda... 
eliminării. „în clasa a X-a — își 
fac ei socoteala — ne vom ocupa 
numai de disciplinele de care a- 
vem nevoie la examenul de matu
ritate ; celorlalte le vom da atâta 
atenție cît să ne asigurăm o notă 
de trecere..,A (Chiar în clasa la 
care sînt dirigintă, a Xl-a A rea
lă, există adepți ai acestui punct 
de vedere: elevii A. Simion și 
Mihai Parnia, de pildă, neglijează 
studiul limbilor străine. Urmînd o 
clasă reală, ei nu vor fi examinați 
la limbile străine la sfîrșitul șco
lii medii. Nu mi se pare inutil să 
le reamintesc lor, și celor care își 
fac socoteli asemănătoare, că școa
la medie, chiar dacă nu le oferă 
o specializare, le oferă. îmbinate 
armonios, noțiuni din toate dome
niile gîndirii umane, ajutând la 
crearea acelui orizont de cunoș
tințe generale).

Am făcut această lungă paran
teză pentru a pleda în favoarea 
pregătirii, cu aceeași seriozitate cu 
care v-ați pregătit de-a lungul în
tregii-școli'medii, a lecțiilor la 
toate disciplinele prevăzute pentru 
clasa â Xl-a. Aceasta cere, evident, 
timp. Aș spune că 3—4 ore din 
programul zilnic afectate în acest 
scop, și mai ales, folosite bine, 
sînt suficiente. Experiența elevi
lor fruntași ai clasei mele mi-a do
vedit că îmbinarea activității pen
tru atingerea celor două obiective 
— absolvirea în bune condiții a 
clasei a Xl-a și susținerea exame
nului de maturitate — este posi
bilă. Desigur că nu-i ușor ca după 
cele 6 ore de curs zilnic, după 
3—4 ore de pregătire a temelor, să 
mai rezervi 2 ore — să spunem — 
pentru recapitulări. Este posibil 
însă — cu condiția respectării hi- 
gienei studiului (pauze după fie
care oră, sau o pauză mai mare la 
jumătatea intervalului în care se 
poate face o plimbare, sport ori

muzică, activități în general re-> 
confortante).

Buna organizare a timpului li* 
ber și folosirea deplină a orelor 
afectate studiului este o condiție 
de bază a reușitei. Asta implică 
voință, seriozitate, responsabili
tate.

Așa dar, din programul zilnic 
al elevului ajuns în clasa a Xl-a 
nu trebuie să lipsească cel puțin 
2 ore afectate recapitulării mate
riei din anii precedenți. Recapitu
larea materiei se face, de regulă, 
după un plan stabilit cu profeso
rul de specialitate; în clasa la 
care mă refer, asemenea planuri 
au fost stabilite pentru matemati
că, fizică și chimie, limba și lite
ratura romînă. Astfel, 
mare ds ' ' 
— ȘÎ a 
la începutul trimestrului 11 să 
recapituleze 
In prezent, 
la matematică, economie politică, 
se verifică lectura particulară, se 
sistematizează pe curente și școli 
literare autorii studiați. Dar aju
torul tovarășilor profesori nu se 
limitează la atît. Ei sistematizează 
capitolele parcurse, organizează 
consultații colective și individua
le. Astfel, în școala noastră, de la 
sfîrșitul trimestrului 1 se organi
zează săptămînal ore de pregăti
re, pentru întreaga clasă, la mate
matică, fizică și alte discipline. 
Fiecare profesor, însă, este dispus 
să-și ajute cît mai multilateral e- 
levii în vederea pregătjrfi, lor., ȘÎ 
așteaptă să fie solicitat în acest 
sens. Or, nimeni nu poate cunoaș
te mai bine golurile, nedumeririle 
pe care le are în legătură cu o 
disciplină ori alta, cu un capitol 
sau altul, decît elevul însuși. De 
aceea vă sfătuiesc să apelați mai 
des la acest ajutor culificat care 
vă va scuti de căutări și risipă de 
timp.

în determinarea unui ritm sus
ținut de muncă în vederea pre
gătirii examenului de maturitate, 
un rol important are și organi
zația U.T.M. Activul U.T.M., ute- 
miștii pot mobiliza toți elevii la 
orele de consultații; colectivul 
poate influența pe delăsători, îi 
poate ajuta să-și organizeze mai 
bine programul de studiu.

prof. CORNELIA BlZU 
Școala medie nr. 2 — Ploiești

, . un grup 
elevi și-a propus 
realizat — ca pînă

fizica și chimia, 
se recapitulează

Cîțiva elevi de la Școala medie nr. 1 din Iași ne-au vorbit 
despre acest program. Ne-au relatat cum învață ei, cum își 
gospodăresc timpul. Voi ce părere aveți ? Procedează bine ? 
Experiența împărtășită de ei vă ajută în propria voastră pre
gătire ? Poate experiența voastră este mai bogată, v-ați 
chibzuit mai bine timpul pentru pregătirea examenului de 
maturitate. lmpărtășiți-ne-o /

clasa a Xl-a AG. ELIAS, 
reală :

„Pregătirea 
maturitate presupune un pro
ces complex de aprofun
dare și îmbogățire a cunoștin
țelor, de generalizare și sinte
ză. Aș vrea să mă opresc a- 
supra programului zilnic de 
studiu. încă de la începutul a- 
nului școlar mi-am făcut un 
program amănunțit de studiu. 
Pe lîngă pregătirea lecțiilor 
„la zi", cîte două ore pe zi le 
consacru exclusiv recapitulă
rii materiei pentru examenul 
de maturitate. în funcție de 
această planificare, mi-am eșa
lonat materia de revăzut, pe 
obiecte și teme. La fizică, de 
pildă, se cere materia predată 
în clasele a X-a — a Xl-a. 
Pentru a putea parcurge între
gul material, l-am împărțit pe 
teme mari, cum ar fi : curen
tul alternativ, oscilații și unde 
electromagnetice etc. La acest 
obiect nu insist asupra fiecă
rui amănunt în parte, ci stu
diez fenomenele în corelația 
lor, deoarece se știe că inter
pretarea unui fenomen fizic 
sc face cu ajutorul celorlalte. 
La algebră. însă, este nevoie 
de revederea fiecărei lecții în 
parte, a fiecărei formule și e- 
cuații. Pentru aceasta, mi-am 
planificat în programul meu 
mai multe ore destinate alge
brei. Și aici, chestiunile teore-

examenului de

tice le aplic în problemele pe 
care le rezolv. Planificîndu-mi 
în acest mod timpul, am reu
șit să recapitulez pînă acum 
materia la fizică, geometrie, 
trigonometrie și economie po
litică. Continui cu recapitula-

tințelor predate acum, deoare
ce o bună parte din discipli
nele cerute la maturitate se 
axează pe materia predată în 
clasa a Xl-a. Pentru aceasta, 
este nevoie, în primul rînd, de 
o participare efectivă la lecții. 
Cu atît mai mult acum, în ul
tima clasă, nimeni dintre noi 
nu trebuie să lipsească de la 
ore. Eu, de exemplu, vin cu 
regularitate la școală, sînt 
atent în clasă la explicațiile 
tovarășilor profesori, îmi iau 
notițe, și-mi pregătesc temei
nic lecțiile pentru a doua zi. 
Totodată, caut să aprofundez 
cunoștințele prin studierea u- 
nei bibliografii largi. Și, pen
tru că sînt la secția umanisti
că, am să iau un exemplu din 
literatură. In acest an, ni se 
predă literatura dintre cele 
două războaie mondiale. De un 
real folos — pe lîngă lecția

diat un anumit capitol, să 
discut cu colegii de clasă. 
Discuțiile, de cele mai multe 
ori pasionante, sînt adevărate 
confruntări de opinii și ne 
ajută la elucidarea și fixarea 
noțiunilor mai puțin clare 
pentru unii dintre noi. Discu
țiile se încing nu numai pe 
teme de literatură, ci și de 
chimie, matematică sau isto
rie — toate obiecte prevăzute 
pentru examenul de maturita
te".

MAZILIU LUCREȚIU, clasa 
a Xl-a B, reală :

„Fiind la secția reală, ar fi 
de așteptat să discut numai 

.despre matematică și fizică. Eu 
mă pregătesc, 
materiile.
plus de 
fizicii (vă 
vreau să 
ca). In cele ce voi spune, mă

însă la toate 
Acord, desigur, un 
timp matematicii și 
fac și o mărturisire: 
urmez electrotehni-

PROGRAMUL
DE STUDIU

rea ia algebră și limba romî- 
nă.

Dozîndu-mi rațional materia 
de recapitulat, respectînd pro
gramul zilnic cu strictețe, fi
rește, îmi mai rămîne timp să 
vizionez un spectacol pe săp- 
tămînă, să fac o oră de sport 
și după un studiu, pentru 
plimbări reconfortante în aer 
liber".

V. TALIC, clasa a Xl-a C — 
umanistică :

..De necontestat că recapitu
larea materiei este foarte ne
cesară. Dar. la fel de impor
tantă este și însușirea cunoș-

predată — mi-au fost mate
rialele publicate în numerele 
6—7 / 1963 din „Viața romî- 
nească". Pentru cunoașterea 
fenomenului literar contem
poran, citesc în afara opere
lor literare respective, artico
lele de critică și istorie lite
rară publicate în presa de spe
cialitate. Particip, de aseme
nea, la cercul literar, în ca
drul căruia se țin referate in
teresante, se organizează 
montaje literare și medalioane 
consacrate celor mai de seamă 
dintre scriitorii noștri.

Obișnuiesc, după ce am stu-

voi referi îndeosebi asupra 
consultațiilor și meditațiilor. 
Pe lîngă cele obișnuite, în 
școala noastră s-au organizat 
consultații speciale în vederea 
pregătirii pentru examenul de 
maturitate.

Eu, împreună cu mulți colegi 
din clasă, venim regulat la 
consultații. In cadrul lor, săp- 
tămînal — ori de cîte ori so
licităm ajutorul cînd avem o 
anumită nelămurire sau vrem 
să aflăm mai multe despre o 
problemă — tovarășii profe
sori țin lecții de sinteză, pre- 
zentîndu-ne, pe teme, toată

materia necesară la examenul 
de maturitate. în felul acesta, 
ne fixăm mai bine punctele 
principale, rămînînd ca acasă 
să le dezvoltăm prin studii. 
Pînă acum, am discutat la con
sultații aproape toată materia 
predată în anii trecuți, fapt 
care ne ușurează foarte mult 
recapitularea".

întrebarea „cum vă pregătiți 
pentru examenul de maturita
te?" am adresat-o și elevilor 
Sălceanu Cornelia, Strul Cor
nel și Ciuraru Veronica. De 
data aceasta, însă... pauză I 
Nici unul dintre ei n-a știut 
să răspundă. Mai exact spus 
nu aveau ce să răspundă. Toți 
trei sînt slab pregătiți, au go
luri mari în însușirea mate
riei, iar atunci cînd „smulg" 
un 5 sau 6 este o zi de mare 
sărbătoare pentru ei. Sălcea
nu Cornelia și Ciuraru vVero
nica nu se pregătesc zilnic. 
Strul Cornel în timp ce cole
gii lui sînt la școală, vizio
nează filmele, se ține de plim
bări pe bulevard. Cu acești 
elevi și cu alții ca ei, trebuie 
muncit mult. Ei trebuie să 
stea în atenția tuturor factori
lor care contribuie la bunul 
mers al procesului de învăță
mînt. în primul rînd orga
nizația U.T.M. a clasei tre
buie să-i ajute să înțeleagă 
necesitatea pregătirii pentru 
acest examen important.

Pregătirea elevilor claselor 
a Xl-a pentru maturitate este 
unul din obiectivele principa
le ale activității organizației 
U.T.M. din școală în această 
perioadă. Antrenarea tuturor 
elevilor la învățătură, crearea 
unui climat favorabil studiului 
susținut, a unei atmosfere 
combative împotriva delăsării, 
indisciplinei, folosirea opiniei 
colectivului pentru a-i deter
mina pe toți elevii să-și folo
sească cu chibzuință timpul — 
iată obiective concrete ale ac
tivității organizațiilor U.T.M. 
din clasele a Xl-a.

ION ANDREIȚĂ

ARICIUL 
desene de GHEORGHE JURMA 

elev

RAIDUL 
«ARICIULUI

Poposind la Școala medie nr. 5 
din Timișoara (1), am hotărît 

să le fac o vizită celor din- 
tr-a Xl-a. Ca mîine vor da exa
menul de maturitate — mi-am spus 
— și n-o să mai am ocazia să stau 
de vorbă cu ei. Primele cunoștințe: 
elevii Nicolae Doca, Lucia Gheor- 
ghe, Gheorghevici și Liliana Cră- 
ciulescu. Cei mai buni elevi din 
clasă. Primul trimestru l-au înche
iat cu medii de 10. Bravo lor ! 
I-am felicitat și-am încercat să cu
nosc și alți elevi.

întilnirea cu Nicolae Foaie și 
Mariana Catana m-a dezamăgit. 
Aceștia, și acum, în clasa a Xl-a, 
cer ,,ajutor“ la învățătură în 
dreapta și în stînga. S-au obișnuit 
să lase toată greutatea studiului 
pe umerii colegilor fruntași (2). 
Pentru ei, ajutorul colectivului re
prezintă un adevărat colac de sal
vare. Dar, firește, pe o „mare" 
cum este examenul de maturitate, 
singura salvare este să fii pregă
tit... să răspunzi bine (3).

în încheiere, am un sfat pentru 
Ion Moise și Mihai Nelingher care 
neglijează și în clasa a Xl-a învăță
tura, consacrîndu-și tot timpul 
sportului : ștacheta examenului de 
maturitate — oricît de bun sportiv 
ai fi — nu poate fi trecută cu... o 
pregătire improvizată (4).
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,,George
La Uniunea Ziariștilor a avut 

Ioc miercuri după-amiază o confe
rință de presă în legătură cu sta
diul pregătirilor celui de-al III-lea 
Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu", care va avea loc 
la București între 5 și 20 septem
brie 1964.

Au participat membri ai Comi
tetului de organizare al Concursu
lui și Festivalului, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
presei centrale, atașați culturali și 
de presă ai unor misiuni diploma
tice la București.

Scriitorul Ion Pas, președintele 
Comitetului de Radiodifuziune și 
Televiziune din R. P. Romînă, 
președintele Comitetului de orga
nizare al celui de-al III-lea Con
curs și Festival Internațional 
„George Enescu“, a trecut în re
vistă succesele obținute la edițiile 
anterioare ale acestei manifestări 
internaționale.

Referindu-se Ia Concursul ce se 
va desfășura în toamna anului a- 
cesta, vorbitorul a arătat că el va 
cuprinde aceleași discipline ca și 
în 1961, adică vioară, pian, canto. 
Păstrîndu-se în linii esențiale 
structura regulamentului elaborat 
în 1961, au fost introduse de astă 
dată, în repertoriul competiției, 
un număr sporit de piese de Geor
ge Enescu și de compozitori ro
mîni contemporani, ceea ce oferă 
posibilitatea unei cunoașteri mai 
largi a creației romînești în gene
ral și a celei enesciene în special. 
Ca și la edițiile precedente un 
juriu internațional va decerna 
premii și mențiuni pentru fiecare 
disciplină în parte.

încă de pe acum peste 100 de 
tineri interpreți din 20 de țări, 
s-au adresat Secretariatului Con
cursului pentru a cere informații 
și a obține lucrările compozitori
lor romîni, prevăzute în program, 
în vederea participării lor la 
Concurs.

Pînă în prezent, alături de per
sonalități ale muzicii romînești, 
și-au anunțat participarea în ju-

Enescu“
riul de vioară : Joseph Calvet 
(Franța), Fritz Ehlers (R. D. Ger
mană), Henri Gagnebin (Elveția), 
Gonzales Mantiei (Cuba), Hans 
Sittner (Austria), G. M. Țîganov 
(U.R.S.S.) ; în juriul de pian : 
prof. Guido Agosti (Italia), Istvan 
Antal (R. P. Ungară), Nadia 
Boulanger și marchizul de Gontaut 
Biron (Franța), Aram Haciaturian 
(U.R.S.S.), prof. Emil Hajek (R.S.F. 
Iugoslavia), Josef Palenicek (R. S. 
Cehoslovacă), Henrik Sztompka 
(R. P. Polonă), Magda Tagliaferro 
(Brazilia), prof. Ting Shan Te 
(R. P. Chineză) ; iar în juriul de 
canto: William Mc Alpin (An
glia), Ewa Bandrowska Turska 
(R. P, Polonă), Antiochos Evan- 
ghelatos (Grecia), Nicolai Ghiaurov 
(R. P. Bulgaria), Galina Vișnev- 
skaia (U.R.S.S.).

Spre deosebire de edițiile prece
dente ale Festivalului, manifestă
rile artistice ce vor avea loc în 
septembrie 1964 vor cuprinde un 
număr sporit de lucrări din crea
ția enesciană și din creația com
pozitorilor romîni contemporani și 
vor fi extinse și în alte orașe ale 
țării noastre : Iași, Cluj și Timi
șoara.

La manifestări își vor da con
cursul dirijori, soliști și dntăreți 
de renume mondial, orchestre 
simfonice, ansambluri de operă și 
balet romînești și de peste hotare 
ca : dirijorul Herbert von Karajan 
în fruntea Filarmonicii din Viena, 
Baletul Teatrului Mare din Mos
cova, dirijorii Andre Cluytens, 
Zubin Mehta și John Pritchard, 
compozitorul și dirijorul Aram 
Haciaturian, pianiștii Arthur Ru
binstein și John Ogdon, violonce- 
liștii Andre Navarra și Gaspar 
Cassado, instrumentiștii Hans 
Pischner — clavecin și Janos Lieb- 
ner — viola da gamba și cîntă- 
reții Wiliam Mc Alpin, Kim 
Borg, Ayhan Baran, Miroslav 
Cangalovic, Nicolai Ghiaurov, Pa
tricia Johnson și Galina Vișnev- 
skaia.

(Agerpres)

In repetiție la Teatrul de operă $i Balet

..IANCU
(Urmare din pag. I)

JIANU
impune creatorilor sporite exigen
țe artistice.

„M-a atras eroul Iancu Jianu — 
ne spune Oleg Danovski — întru- 
cit am văzut în el luptătorul pen
tru libertatea poporului său, ceea 
ce m-a ajutat să creez un personaj 
de balet dinamic și temperamental. 
Cu patru ani în urmă, compozi
torul Mircea Chiriac mi-a propus 
să scrie muzica pentru libretul 
meu. După o muncă, și o documen
tare intensă, bine inspirat a creat 
(ei/le părerea mea) o lucrare care 
se Înscrie în tradiția școlii romî- 
nești. Jn ceea ce privește concep

ția regizorală, încerc un limbaj 
coregrafic nou. Voi elimina pe cil 
va fi posibil pantomima — căreia 
baletul nostru i-a rămas încă tri
butar — traducînd toată mișcarea 
în dans și în forme plastice".

Alături de artiși cu o înaltă ex
periență artistică cum sînt: Irinel 
Liciu, Valentina Massini, Gabriel 
Popescu, în noul spectacol vor 
evolua tinerii balerini : Magdalena 
Popa, Ileana Iliescu, Alexa Dumi- 
trache Mezincescu, Petre Ciortea, 
Cristina Hamel Zirea, Adrian 
Gheorghiu și alții precum și întreg 
ansamblul de balet format în ma
rea lui majoritate din tineri hotă- 
rîți să dea viață unui frumos 
balet romînesc.

Sortimente sporite, de un înalt
nivel tehnic

(Urmare din pag. I)

că este necesar să fie confec
ționate dispozitive 
înlocuiască actualul 
lipire cu cositor.
_ Alte propuneri,

care 
sistem

care

să 
de

_ ....... ................... _ au
fost cuprinse în planul de mă
suri tehnico-organizatorice, se 
referă la reproiectarea redre- 
soarelor de putere, introduce
rea turnării de precizie a mag
neților în formă de ceară pier
dută, înlocuirea benzilor fixe 
cu benzi rulante la telefoane 
și aparate de măsură, modifi
carea unor mașini de găurit 
prin adoptarea de capete multi 
ax, ridicarea nivelului de pre
gătire profesională a muncito
rilor, tehnicienilor și ingine
rilor.

O parte dintre prevederi au 
și început să capete viață. De 
pildă, pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale în luna 
ianuarie s-au deschis cursuri 
de ridicare a calificării în 
toate secțiile. Comitetul U.T.M. 
și-a propus să antreneze la 
această formă de ridicare a ca
lificării peste 670 de tineri. 
Tot pe această linie, comitetul 
U.T.M. și-a propus să folo-

sească o multitudine de forme 
care să ajute tinerilor să-și în
sușească cît mai bine meseria. 
De curînd a fost organizat un 
concurs „Cine știe meserie, 
cîștigău la care au participat 
tineri strungari din două sec
ții principale — strungărie 
ușoară și matrițerie. In pre
zent se pregătește tematica 
pentru un altul, care se va 
ține peste cîteva zile.

Pe tinerii din uzină îi poți 
. găsi și în postura de elevi. 
Peste 260 urmează cursurile 
școlii medii serale iar alți 40 
sînt studenți ai diferitelor in
stitute de învățămînt superior. 
Pe aceștia comitetul U.T.M. 
și-a propus să-i atragă la ci
clul de conferințe pe teme teh
nice, ce se țin lunar în uzină. 
Tovarășul Ion Șuțoiu, secreta
rul comitetului U.T.M., care 
ne-a relatat toate acestea, a 
prezentat de altfel întregul 
plan de măsuri, menite să asi
gure o antrenare și mai activă 
a tuturor tinerilor în produc
ție, pentru ca alături de între
gul colectiv sa lupte pentru 
îndeplinirea și depășirea 
gajamentelor.

an-

eît mas mari

de îngrășăminte naturale!
(Urmare din pag. I)

Dar lucrurile nu se petrec la 
fel peste tot. De exemplu, la 
gospodăria colectivă din Să- 
punari stau zilnic nefolosite 
30—40 de atelaje, iar gunoiul 
stă în grămezi în preajma 
grajdurilor. La Dor-Mărunt, 
Pîrlita, Ștefănești nu s-a 
transportat pînă acum nici o 
tonă de îngrășăminte natura
le. Cu prilejul adunărilor ge
nerale de dare de seamă și 
alegeri, organizațiile U.T.M. 
din aceste gospodării au adop
tat hotărîri, și-au luat angaja
mente și în legătură cu trans
portul îngrășămintelor natura
le. Acum este momentul ca a- 
cest angajament să fie rea
lizat.

Intr-o scurtă convorbire pe 
care am avut-o cu tovarășul 
Mircea Brăneanu, președintele

consiliului raional agricol Leh- 
liu, a reieșit că pentru anul 
1964 sînt prevăzute să se fer
tilizeze 10100 de hectare. A- 
ceasta înseamnă — folosind 
doze moderate — că pe cîmp 
trebuie transportate peste 
212 000 tone gunoi de grajd, 
însumate, angajamentele tine
rilor colectiviști din raion 
arată că ei vor contribui la 
transportul întregii cantități 
de îngrășăminte naturale pre
văzută pentru acest an.

După cum am văzut, există 
în multe părți o experiență 
bună, care se impune să fie 
larg popularizată pentru că 
acum e momentul optim pen
tru această lucrare. In felul 
acesta tinerii satelor vor adu
ce o contribuție însemnată la 
fertilizarea solului și, pe aceas
tă cale, la obținerea unor re
colte sporite.
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Imagine din Varșovia, trumoasa capitală a Poloniei.

Vizita delegației 
studenților romîni în Grecia
ATENA 22. Corespondentul 

Agerpres, AL GHEORGHIU, 
transmite: Delegația studen
ților romîni, care se află în 
prezent în Grecia ca invitată 
a Uniunii naționale a studen
ților din această țară, a vizi
tat în cursul zilelor de luni 
și marți Universitatea și Po
litehnica din Atena, unde a 
avut o serie de întîlniri cu 
studenți greci. Miercuri di
mineața, delegația a fost pri
mită de prof. univ. Zakithi- 
nos, prim-ministru adjunct. 
In timpul vizitei, Zakithinos 
s-a întreținut amical cu mem
brii delegației studenților ro
mîni, interesîndu-se de modul 
în care decurge programul vi
zitei lor în Grecia. In cursul 
convorbirilor, el a relevat im
portanța contactelor între ti
neretul din cele două țări, 
subliniind că nu se poate re
aliza o înțelegere internațio
nală fără aportul tineretului. 
Tot în cursul dimineții de 
miercuri, delegația romînă a 
fost primită de ministrul în- 
vățămîntului, prof. univ. Hur-

mulis, rectorul Universității 
din Atena.

Miercuri la prînz, delegația 
romînă a ținut o conferință 
de presă la sediul Uniunii 
naționale a studenților. Cu a- 
cest prilej, V. Kostopulos, vi
cepreședinte al Uniunii națio
nale a studenților din Grecia 
și șeful Secției relații inter
naționale, a subliniat că U- 
niunea națională a studenți
lor din Grecia consideră a- 
ceastă vizită ca importantă și 
ca un început al colaborării 
între studenții romîni și 
greci, ca o contribuție la dez
voltarea generală a colaboră
rii internaționale studențești.

Mircea Angelescu, șeful de
legației de studenți romîni, a 
vorbit apoi ziariștilor prezenți 
despre dezvoltarea învăță- 
mîntului superior din R.P. Ro
mînă, despre condițiile optime 
de viață și de studiu ale 
studenților romîni, despre 
activitatea organizației stu
dențești din R. P. Romînă și 
despre dorința permanentă a 
studenților romîni de pace și 
colaborare cu organizațiile de 
studenți din toate țările, in
diferent de sistemele lor po-

Producția mondială 
de aur

Producția mondială de aur 
a înregistrat în anul 1963 
un record cu 50,9 mili

oane uncii fine extrase, în va
loare de 1,78 miliarde dolari. 
Pe asemenea a sporit și pro
ducția mondială de argint, care, 
cu 243,6 milioane uncii fine ex
trase, a fost mai mare cu un 
milion uncii față de aceea din 
anul 1962. Producția de argint 
a crescut în Mexic și Peru și 
a scăzut în Canada și S.U.A.

Normalizarea situației
din Zanzibar

ZANZIBAR 22 (Agerpres). — 
Agențiile de presă relatează că 
situația din Republica Zanzibar a 
devenit stabilă. Magazinele au 
fost redeschise, iar restricțiile de 
circulație au fost ridicate. In sate 
au fost create consilii revoluțio
nare, al căror scop este efectuarea 
unei reforme agrare. Președintele 
republicii, Karume, a declarat că 
limba oficială a țării este limba 
kiswahili și a cerut tuturor func
ționarilor să ia măsuri pentru în
locuirea limbii engleze în institu
tele de stat. Un reprezentant al 
guvernului Zanzibarului a decla
rat reprezentanților presei că țara 
se va numi Republica Populară 
Zanzibar și Pemba.

O delegație guvernamentală, 
alcătuită din vicepreședintele re
publicii, Abdullah Kassim Hanga, 
și Abdul Rahman Mohamed Babu, 
ministrul afacerilor externe, a so
sit la Nairobi pentru a duce tra

tative cu guvernul Kenyei. La 21 
ianuarie, delegația a avut o între
vedere cu primul ministru Ke
nyatta, înainte de plecare.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Zanzibar și 
Pemba, într-un interviu acordat 
corespondentului din Nairobi al 
agenției TASS, a declarat că „Re
voluția din Zanzibar este o revo
luție antifeudală și urmărește 
scopuri sociale".

Referindu-se la situația politică 
internă, Babu a subliniat că cele 
două partide „Afro-shirazi" și 
„Umma", care formează coali
ția guvernamentală, colaborează 
strîns. „Vom da pamînt țăranilor, 
vom schimba caracterul colonial, 
unilateral al economiei noastre, 
acordînd atenție atît culturii tra
diționale a cuișoarelor, cît și cul
tivării orezului, porumbului, dez
voltării pescuitului".

DAR-ES-SALAAM. — Situația din Tanganica 
s-a normalizat pe deplin. Nu au mai avut loc în 
ultimele 24 de ore nici un fel de tulburări. Intr-un 
discurs rostit marți seara la posturile de radio, 
președintele Tanganicai, Julius Nyerere, a afirmat 
că răscoala unor unități militare nu s-a transformat 
într-o acțiune de amploare. Totodată președintele a 
relevat necesitatea, de „a se evita cu orice preț 
reînnoirea unor asemenea incidente". El a condam
nat acele persoane care, profitînd de situație s-au 
dedat la acte de banditism împotriva populației.

Ofițerii britanici continuă Să părăsească Tanga
nica fiind înlocuiți de militari indigeni.

DALLAS. — într-o declarație dată publicității 
marți seara, judecătorul Joe Brown a făcut cunos
cut că în urma discuțiilor pe care Ie-a avut țu 
procurorul general din Dallas și cu avocații lui Jak 
Ruby, s-a căzut de acord ca procesul lui Ruby, care 
trebuia să înceapă la 3 februarie, să fie deschis la 
17 februarie.

ROMA. — Guvernul italian a demis din funcțiile 
lor pe prefecții provinciilor Belluno și Udine, în 
urma cererii formulate de comisia de anchetă a 
dezastrului de la barajul Vaiont. care s-a produs In 
octombrie 1963.

ISTANBUL. — După cum anunță aaentia Reuter, 
școlile primare din provincia Inkutahya, Turcia 
răsăriteană, au fost închise în urma valului de frig 
care s-a abătut în această reaiune.

ALGER. — Adunarea națională a Algeriei a a- 
doptat la 21 ianuarie legea cu privire la apărarea 
proprietății de stat. Începînd de la această dată în
sușirea, deteriorarea și folosirea acesteia în interes 
personal se va pedepsi cu închisoare în
tre șase luni și 20 de ani și cu amendă între 500 
și 2 milioane de franci noi.

WASHINGTON. — Dună cum anunță agențiile da 
Dresă, la 21 ianuarie Ministerul de Justiție al S.U.A. 
a adresat o petiție Curții federale de anei din dis
trictul Columbia (district în care se află Washing
tonul) în care îi cere să revizuiască hotărîrea pri
vind respingerea acuzației aduse Partidului Comu
nist din S.U.A. pentru că a refuzat să se înregis
treze în calitate de „agent al unei puteri străine".

După cum se știe, la 17 decembrie 1963. Curtea 
federală de apel, formată din trei judecători, a 

respins acuzația ne baza faptului că
partidului comunist ar atrage după sine o autoacu
zare a membrilor săi. iar aceasta contravine cons
tituției.

In petiția sa. Ministerul de Justiție cere ca acest 
caz să fie revizuit de curtea federală, cu participa
rea tuturor celor nouă membri ai curții

LIBREVILLE. — Președintele Republicii Gabon. 
Leon Mba, a dizolvat la 21 ianuarie Adunarea Na
țională a țării. In mod oficial s-a afirmat că această 
măsură a fost luată „din motive de economie". Din 
Adunarea Națională au făcut parte 67 de deputat! 
aleși pentru un termen de cinci ani. Agenția Uni
ted Press International, care transmite această știre, 
nu precizează adevăratele motive care l-au deter
minat pe președinte să dizolve Adunarea Națională.

Gabonul, fostă colonie franceză din Africa occi
dentală, și-a cucerit independența în auaust 1960. 
In această țară s-au manifesat în ultimele luni ne
mulțumiri în rîndul populației față de politica ac
tualului guvern.

CAIRO. — Cu prilejul împlinirii a trei ani de la 
asasinarea mișelească a lui Patrice Lumumba, eroul 
național al Congoului, în seara zilei de 21 ianua
rie la Cairo a avut loc o reuniune la care au par
ticipat reprezentanți ai vieții publice din R.A.U., 
studenți africani care învață în R.A.U., reprezen
tanți ai presei locale și străine. La reuniune a luat 
parte Pauline Lumumba, văduva gloriosului pa
triot.

ROMA. — Partidul Socialist Italian al Unității 
Proletare, creat în urma ieșirii aripei de stingă din 
P.S.I., este preocupat în prezent de crearea federa
țiilor în întreaga țară.. După datele furnizate de 
secretariatul partidului, pînă acum s-au constituit 
în diferite regiuni ale țării peste 60 de federații ale 
noului partid.

USUMBURA. — Potrivit relatărilor agenției Uni
ted Press International, în Ruanda au avut loc în 
ultima vreme grave tulburări care s-au soldat cu 
numeroși morți și răniți. Situația este încă confuză. 
Agenția afirmă că aceste tulburări ar fi fost pro
vocate de acțiunile unor grupuri de batutsi, adepți 
ai fostului rege al Ruandei, îndreptate împotriva 
actualului regim al țării. Aproape 12 000 de per
soane din Ruanda s-au refugiat în Uganda.

Plecarea din Belgrad 
a delegației P. C. Italian

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția Tan- 
iug, la 21 ianuarie după încheie
rea tratativelor dintre cele două 
delegații, I. Broz Tito, secretarul 
general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și Iovanca Broz au 
oferit un dejun în cinstea delega
ției Partidului Comunist Italian 
în frunte cu Palmiro Togliatti.

Salutîndu-1 pe Palmiro Togliatti 
și pe membrii delegației P. C. Ita
lian, I. B. Tito a arătat că cola
borarea dintre Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia și Partidul 
Comunist Italian în situația in
ternațională actuală „trebuie să 
mențină și să întărească unitatea 
dintre partidele comuniste, și toa
te forțele revoluționare și mișcă
rile progresiste din lume". Pe a- 
rena internațională — a continuat 
secretarul general al U.C.I. — a- 
vem interese comune și trebuie în 
comun să luptăm pentru menți
nerea păcii, pentru o colaborare 
internațională egală în drepturi, 
pentru coexistență pașnică între 
state și popoare ca unică soluție în 
actuala situație a relațiilor sociale 
și internaționale.

Răspunzînd în numele delega
ției P.C.I., Palmiro Togliatti a ară
tat că Partidul Comunist Italian 
luptă pentru unitatea tuturor for
țelor progresiste și pentru întări
rea păcii. Ne bucură foarte mult 
a spus în continuare vorbitorul, 
că prin contactele pe care le-am 
avut cu dv. și prin discuțiile pe 
care le-am purtat, am putut să 
constatăm încă o dată că exista 
asemănări în punctele noastre de 
vedere. Noi am cîștigat foarte 
mult din aceste contacte, în pri
vința unei mai bune cunoașteri 
reciproce.

Marți seara delegația Partidului 
Comunist Italian a plecat din Bel
grad spre patrie,

' litice și sociale.
Joi delegația pleacă pentru 

trei zile la Salonic, unde va 
asista ca invitată la lucrările 
Consiliului unional al Uniunii 
naționale a studenților din 
Grecia.

Zăcăminte de cărbune 
în deșertul Sinai

Zn urma unor prospecțiuni 
geologice, în Republica A- 
rabd Unită au fost desco

perite primele zăcăminte de căr
buni, îndeosebi in deșertul Sinai. 
Potrivit datelor furnizate de geo

Răspunsul președintelui Johnson

Ia mesajul lui
WASHINGTON 22 (Agerpres). 

— Casa Albă a dat publicității 
răspunsul președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, la mesajul adre
sat de N. S. Hrușciov șefilor de 
state și guverne. în răspuns este 
salutat obiectivul cuprins în acest 
mesaj, exprimîndu-se totodată a- 
cordul cu importanța dată menți
nerii și consolidării păcii și cu ne
cesitatea de a se întreprinde, si
multan cu eforturile pentru dezar
mare, noi eforturi în vederea în
lăturării cauzelor fricțiunilor și 
îmbunătățirii mecanismului inter
național pentru soluționarea pe 
cale pașnică a litigiilor.

T ratativele 
de la Geneva

GENEVA 22 (Agerpres). — 
Ziua de 22 ianuarie, în care 
Comitetul celor 18 state pen
tru dezarmare nu a avut șe
dință, a fost consacrată între
vederilor dintre diferite dele
gații. Astfel S. K. Țarapkin, 
conducătorul delegației Uniu
nii Sovietice, a avut întreve
deri cu reprezentantul Italiei 
și al Indiei. Tot la 22 ianuarie, 
reprezentantul S.U.A-, William 
Foster, s-a întîlnit cu condu
cătorul delegației suedeze și 
cu observatorul R. F. German 
ne.

Au început consultări și în
tre delegațiile celor opt țări 
neutre în vederea elaborării 
unei eventuale poziții comu
ne. Agenția ■ Associated Press 
menționează că țările neutre 
cer începerea unor tratative 
în vederea interzicerii tutu
ror experiențelor cu arma nu
cleară.

N. S. Hrușciov
în acest spirit, menționează 

președintele S.U.A., să prezentăm 
amîndoi propuneri noi la Confe
rința dezarmării de la Geneva, ur
mărind împiedicarea iăspîndirii 
armelor nucleare, încetarea pro
ducției de materiale fisionabile 
pentru armament, transferarea u- 
nor cantități mari de materiale fi
sionabile în scopuri pașnice, inter
zicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, limitarea sistemu
lui armelor nucleare, reducerea 
riscului unui război prin accident 
sau premeditat, înaintarea spre 
dezarmarea generală.

„în scrisoarea dv., arată John
son în continuare, este scoasă în 
evidență problema litigiilor terito
riale și se trage concluzia că „a- 
plicarea forței pentru rezolvarea 
litigiilor teritoriale nu corespunde 
adevăratelor interese ale nici unui 
popor din nici o țară. Sînt de a- 
cord cu aceasta".

Declarînd că este de acord cu 
acest principiu, Johnson propune 
totodată o serie de teze proprii. în 
această ordine de idei# președin
tele S.U.A. declară că limitarea 
trebuie să se aplice oricărei ame
nințări cu forța sau folosirii for
ței care ar putea să ia forma agre
siunii, subversiunii sau furnizării 
clandestine de armament, indife
rent de justificarea sau de scopu
rile prezentate.

„Noi vom prezenta împreună cu 
aii ații noștri, se spune în răspun- 

rfttkfireședintelui, propuneri preci- 
•ie pe aceste linii în săptămînile 
rațe vor veni. Permiteți-mi să vă 

că dorința mea cea mai 
fierbinte este de a obține un pro
gres concret pe calea spre asigu
rarea păcii. Nădăjduiesc că actua
lul schimb de scrisori va crea o 
speranță reală într-un astfel de 
progres și că această speranță o 
împărtășesc toți oamenii iubitori 
de pace din fiecare țară"*

logi, în Sinai au fost descoperite 
filoane de o grosime de 68 pînă la 
120 cm, la adîncime de numai
450 pînă la 800 metri. Rezervele 
de cărbune din această regiune se 
ridică la circa 40 milioane tone. 
Exploatarea lor va începe chiar în 
cursul acestui an.

Cangurii în primejdie

Cangurul, distrus în mod 
sistematic în vederea ex
portului cărnii sale, este 

în primejdie să dispară dacă nu 
se vor lua măsuri de protecție, 
așa cum au dispărut pînă acum 
25 specii de marsupiale (ani
male prevăzute cu o pungă în 
față în care își țin puii după 
naștere). Numai în 1960—1961 
au fost exportate din Australia 
2 500 000 kg carne de cangur.

Koala este, de asemenea, un 
animal australian a cărui spe
cie e pe cale de dispariție. După 
naturaliști, milioane de koala 
au murit în urma epizootiilor 
care s-au produs în Australia 
după venirea albilor.
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La stațiunea sovietică „Polul 
Nord — 12".

Mesajul președintelui
t

Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA . 22 

(Agerpres).
Președintele Republicii Pa

nama, Roberto Chiari, a adre
sat un mesaj oficial cercurilor 
comerciale și industriale din 
țară, în care cere reducerea 
importului de mărfuri străine 
și înlocuirea lor cu mărfuri de 
producție autohtonă.

Acest mesaj al președintelui 
reprezintă răspunsul la aver
tismentele unor cercuri din 
Statele Unite în legătură cu 
aplicarea de sancțiuni econo
mice împotriva Republicii Pa
nama pentru a o determina să 
renunțe la cererea sa privind 
revizuirea tratatului din 1903 
referitor la închirierea terito
riului Canalului Panama.

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
— La Washington, în cadrul Or
ganizației Statelor Americane, con
tinuă eforturile în vederea regle
mentării conflictului dintre S.U.A. 
și Republica Panama ca urmare a 
incidentelor petrecute în zona 
Canalului Panama.

Un purtător de cuvînt al De
partamentului de Stat al S.U.A. a 
anunțat că președintele Johnson se 
va întîlni la rîndul lui cu membrii 
Comisiei interamericane de pace.

Răspunzînd la o întrebare în 
legătură cu planurile guvernului 
american de construire a unui nou 
canal între Oceanul Atlantic și 
Oceanul Pacific, purtătorul dc 
cuvînt a spus : „Ideea unui al 
doilea canal este luată în conside
rare de mult timp. Compania Ca
nalului Panama întreprinde studii, 
la fel ca și în trecut, atît asupra 
capacității actualului canal cît și 
asupra necesităților traficului în 
viitor".

Intre timp, după cum transmite 
agenția U.P.I., echipajele a două 
nave panameze au protestat împo
triva reținerii acestor nave de că
tre unități ale marinei americane. 
Cele două nave au fost îndreptate 
spre portul Cristobal, situat în 
zona Canalului Panama, unde au 
fost percheziționate de autoritățile 
militare nord-americane.

Ședința unei 
comisii C.A.E.R.
BERLIN 22 (Agerpres). — 

După cum transmite A.D.N., 
la Berlin a avut loc ședința 
Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru standardi
zare. Au participat delegații 
ale R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și U.R.S.S. A 
fost, de asemenea, prezent ca 
observator un reprezentant al 
Cubei.

Ședința a aprobat recoman
dări de standardizare în me
talurgie feroasă, construcția 
de mașini, electrotehnică și 
industria hîrtiei și a aprobat 
planul de activitate pentru 
anul 1964.

Comisia a discutat de ase
menea, probleme legate de or
ganizarea Institutului C.A.E.R. 
pentru standardizare și a a- 
probat proiectul planului de 
activitate pentru 1964 al a- 
cestuia.

Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de înțelegere 
deplină.

La 3 850 m înălțime
4 Ipiniștii elvețieni Camille 

Bournissen și Georges Jour
dan au reușit, pe tempera

turi de — 25 grade pînă la — 
30 grade, prima ascensiune de 
iarnă a piscului de nord-est al lui 
Mont Blanc du Cheillon, cu înăl
țimea de 3850 m{

Premiul tinerilor poeți

La întîlnirea tinerilor po
eți din Danemarca, care 

. a avut loc la 22 ianua
rie, a Î6§r decernat premiul 

pentru o culegere de versuri 
lirice curajosului poet spa
niol, Carlos Alvarez, care se 
află într-o închisoare din Ma
drid din cauză că a închinat 
versurile sale eroului poporu
lui spaniol, Julian Grimau.

Strămoșii omului

Zn Valea Makapansgat, în 
Transvalul de nord (Re-\ 
publica Sud Africană)' 

s-au găsit pietre și oseminte 
care vorbesc de existența stră
moșilor omului. Arheologii și 
geologii au stabilit că primul 
strămoș al omului — australo- 
pithecus africanus — a trăit în 
aceasta vale cu 2 milioane de 
ani în urmă. De talie scunda 
— în jurul a 1,37 m — el nu 
cântărea mai mult de 40 kg.

Intr-o veche carieră de piatra 
arheologii au descoperit o 
mărturie prețioasă a existenței 
în Valea Makapansgat a primu
lui strămoș al omului: maxila
rul inferior al unui austraio-pi- 
thecus-airicanus.

Creșterea populației 
din orașele 

sud-americane

Ziarul austriac „Die Presse", 
într-o corespondență din 
Buenos Aires, se ocupă de 

creșterea vertiginoasă a populației 
în orașele din America Latină. In 
anul i960, aproape jumătate din 
populația Americii Latine trăia în 
orașe cu peste 100 000 de locui
tori. In ultimii 10 . ani, populația 
orașelor Buenos Aires și Sao 
Paulo s-a dublat, capitala Mexicu
lui a ajuns de la trei milioane la 
cinci milioane de locuitori, iar 
orașele Bogota, Santiago de Chi
le și Montevideo au depășit cifra 
de un milion de locuitori. Migra
rea continuă spre orașe a țăranilor 
lipsiți de mijloace materiale și 
de o calificare a dus, aproape 
pretutindeni, în aceste orașe, la 
apariția de cartiere ale sărăciei, 
denumite „villa miser iosu sau 
„favelhas".
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