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Nou tip de căptușeală refractară
Cu sprijinul unui colectiv 

de specialiști de la Institutul 
de cercetări metalurgice 
(I.C.M.), la cuptoarele care 
produc oțel electric de la Uzi
nele ^Industria Sîrmei" din 
Cîmpia Turzii a fost introdus 
cu bune rezultate un nou tip 
de căptușeală refractară. Este

stabilizată.
zidite cu blocuri 
au intrat în ex- 
o uscare sau în-

agregat frigorific

In cinstea celei de-a XX-a

aniversări a eliberării patriei

Angajamente însuilețitoare
pentru îndeplinirea
planului pe 1964
Grăbirea ritmului de

execuție a construcțiilor
Colectivul întreprinderii ----- ,

București, cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, a scos in 
evidență noi rezerve interne menite să ducă la grăbirea 
ritmului de execuție, îmbunătățirea calității ți reducerea 
prețului de cost al locuințelor, pe baza cărora ți-a luat ur
mătoarele angajamente in cinstea celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei, in întrecerea socialistă pe anul 1964:

• să depășească planul anual la producția nloba- 
lă cu 2 milioane lei j

• să depășească productivitatea muncii cu 1 la 
sută fată de plan ;

• să dea în folosință Înainte de termenul stabiliți

— cu o lună de iile, 304 apartamente :
— cu 10 zile, 80 de apartamente ;
— cu 15 zile, 40 de apartamente si 4 scoli:
— cu 38 zile, o policlinică.

• să realizeze următoarele economi! de mato- 
riale s

de construcții și montaje nr. 1

In plină campa
nie de recolta
re a stufului. 
Brigada condu
să de Dumitru 
Hușcă de la co
loana nr. 1 a 
unității de ex
ploatare stufi- 
colă „Sulina" a 
obținut rezulta
te deosebite în 
îndeplinirea pla
nului de pro

ducție.

Foto : 
'AGERPRES

— 150 mc material lemnos ;
— 60 tone oțel-beton ;

(Continuare In pag. a IV-a)

Produse sodice in
cantități sporite

Predominante
rezultatele bune

auditoriu

Muncitorii, inginerii ji teh
nicienii de la Uzinele de pro
duse sodice din Ocna Mureș 
au hotărît să intimpine cea 
de-a XX-a aniversare a elibe
rării patriei cu noi realizări 
tn producție, luindu-și urmă
toarele angajamente în între
cerea socialistă pe acest an:

• 2 000 000 Iei 
ducția globală ;

• 1 883 000 le! 
ductla marfă ;

• 400 000 lei economii 
la prețul de cost:

• 600 000 lei beneficii;
• 800 tone sodă caus-

la pro-

la pro-

vorba de utilizarea blocurilor 
din dolomită

Cuptoarele 
de dolomită 
ploatare fără
călzire specială. Acest nou ma
terial prezintă și alte avantaje : 
creșterea durabilității căptu
șelii refractare în medie cu 
circa 112 la sută, reducerea cu 
21 lei a prețului de cost pe 
tona de oțel lingou etc.

Folosirea unei căptușeli re
fractare corespunzătoare con
dițiilor de lucru din cuptoare
le electrice pentru elaborarea 
oțelului prezintă o deosebită 
importanță, 
ția, calitatea 
al acestuia 
măsură de 
comportarea 
fractare.

deoarece produc- 
și prețul de cost 
depind în mare 
durabilitatea și 
materialelor re-

(Agerpres)

CLUJ (de la corespondentul 
nostru)

Zilele acestea, la Uzina „Teh- 
nofrig“ din Cluj, a fost fabricat 
și livrat al 10 000-lea agregat 
frigorific de 40 000 kilocalorii 
pe oră. An de an, la tipurile 
de compresoare construite în a- 
ceastă uzină s-au adus nume
roase îmbunătățiri calitative, 
care au contribuit la o funcțio
nare mai bună și mai economi
coasă a acestora. în ultimii doi 
ani, aici au fost introduse 40 
de noi tipuri de mașini și utila
je pentru industria alimentară, 
linii tehnologice pentru între
prinderile de 
presoare de 
etc.

panificație, corn- 
mare capacitate

Teatrul de Comedie la
GALAȚI (de la coresponden

tul nostru)
Ieri, Teatrul de Comedie din 

București a prezentat în Brăila 
„Casa inimilor sfărîmate" de 
G. Bernard Shaw. Ștefan Ciubo- 
tărașu, artist al poporului, Ni- 
neta Guști și Florin Scărlătescu, 
artiști emeriți, au fost aplaudați 
de publicul brăilean la scend 
deschisă.

Ștefan Ciubotărașu, însoțit de

Brăila
alți membri ai colectivului ar
tistic și de tov. Andrei Stelian, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Brăila, au vizitat 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie. Complexul pentru industria
lizarea lemnului și Uzinele de 
utilaj greu „Progresul". Nume
roși muncitori, tineri și vîrst
nici, au întreținut discuții cu 
proaspătul artist al poporului 
și i-au urat noi succese în mun
ca artistică de viitor.

Produsele noastre la tîrgurile international^
Recent au fost expediate 

produsele romînești care vor 
fi expuse la tîrgurile interna
ționale de la Frankfurt pe 
Main, Tripoli și Leipzig ce se 
vor deschide în următoarele 
săptămîni. Acestea sînt prime
le din cele 30 tîrguri interna-

• să depășească planul 
producției globale cu 
2 430 OOO lei

• să depășească planul 
producției marfă cu 
2 325 OOO lei ;

• să producă peste plan 
1 000 tone sodă calcina
tă și 1 000 tone sodă 
caustică ;

• să sporească produc
tivitatea muncii cu 1 la 
sută față de prevederile 
planului j

• să realizeze economii 
Ia prețul de cost în va
loare de 500 000 lei;

• să obțină beneficii 
peste plan de 700 000 
lei.

Pînă Ia 23 'August să 
realizeze peste plan :

• 800 
tică ;

• 753 
nată.

tone sodă cald-

realizarea acestorPentru ____ ________
angajamente și a sarcinilor de 
plan, colectivul uzinei a în
tocmit un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice, care pre
vede, printre altele, mecani
zarea descărcării cocsului, a 
ambalării produselor destinate 
fondului pieței, perfecționarea 
unor procese tehnologice, me
nite să ducă la sporirea pro
ducției ți ridicarea in conti
nuare a calității produselor.

1 la Instițutul poli
tehnic din Timi- 
șoara, ca și la ce
lelalte institute de 
învățămînt supe
rior din tara noas-

, tră, au început, de 
mai bine de o săptămină. exa
menele.

Socotind în studenți — exa
mene, prezentarea la exame
nele de pînă acum este de 95 
la sută, iar promovarea de 91 
la sută. La unii ani de studiu, 
sînt grupe ai căror studenți au 
promovat cu toții examenele 
programate pînă în prezent. 
Așa e cazul anului n — Facul
tatea de mecanică — Ia disci
plina „Tehnologia materiale
lor* , al anului V. de la aceeași 
facultate, la disciplina „Centra
le termice*, al anului IV — 
Chimie industrială — la „Au
tomatizări*. al anului IV — Fa
cultatea de mecanică agricolă 
— la „Mașini de ndicaf etc.

Ceea ce mi se pare deosebit 
de important este calitatea 
răspunsurilor studenților, nive
lul tot mai înalt al pregătirii 
lor. Acestea se reflectă pe de
plin in rezultatele obținute Ia 
examene. în cea mai mare parte, 
note bune si foarte bune. Sta
tistic. situația se prezintă ast
fel. La Facultatea de construc
ții, 83 la sută din note sînt între 
7 și 10. Procentul acestor note

FroL Ing.

Constantin Avram
membru corespondent al 
Academiei R.P.R., rectorul 

Institutului politehnic 
Timișoara

la Facultatea de mecanică 
gricolă este de 80 la sută._ la 
Facultatea de electro-tehui că de 
75 la sută, la Facultatea de me
canică 74 la sută și la Chim»*» 
industrială de 72 la sută. Sînt 
o adevărată mîndrie pentru în
treg institutul nostru studenții 
fruntași la învățătură, care și 
în această sesiune au luat 
numai note de 9 și 10. dove- 
dindu-și dragostea lor pentru 
meseria aleasă. Lista lor este 
lungă, așa incit nu putem aminti 
decît o mică parte cin ei: Dru- 
haru Gh., Mutu S-, Popovici V 
— anul HI Electrotehnică, Taș- 
cău S. Zăvoi A — anul IV — 
Electrotehnică. Pircea I — anul 
I — Mecanică. Bubă Ne
grul N. — anul HI — Mecani
că. Ancușa V.. Moldovan T — 
anul V Mecanică.

Examenele de pină acum au 
evidențiat insă și unele aspecte 
nu tot atit de îmbucurătoare. 
Astfel, rezultatele obținute la 
^Rezistența materialelor1 la fa
cultățile de construcții și chi
mie industrială, la „Matema-

tici*, de asemenea la Faculta
tea de chimie, ca și cele obți
nute la „Chimie generală- la 
unele facultăți nechimice nu 
pot fi considerate satisfăcătoa
re. Ele indică că la aceste dis
cipline unii studenți nu s-au 
pregătit suficient, că n-au găsit 
cu toții metodele cele mai bune 
de însușire și a acestor cuno
ștințe. Concluzia ce se desprin
de este aceea că va trebui să 
urmărim cu mai multă atenție 
desfășurarea examenelor la a- 
semenea ani de studii și disci
pline, pentru a afla cauzele și 
a lua măsuri de îmbunătățire în 
viitor. Se cere o sporită preo
cupare și din partea organiza
țiilor U.T.M., a asociației stu
denților, pentru a-i determina și 
pe acei studenți care nu au ob
ținut rezultate pe măsura aștep
tărilor să-și mobilizeze mai in
tens eforturile, să stărui ască 
mai mult și cu mai multă răs
pundere asupra studiului.

Rezultatele obținute pînă 
acum la examene, cit și faptul 
că o parte din măsurile menite 
să asigure în continuare desfă
șurarea în condiții mai bune a 
sesiunii au și fost luate, ne 
permit să ne exprimăm convin
gerea că rezultatele finale ale 
sesiunii vor fi mai bune decît 
în anul precedent.

• CRAIOVA (De la 
corespondentul nos
tru). — In ultimele 
luni peste 2 500 de 
intelectuali din regiu
nea Oltenia s-au zr.til- 
rât cu colectiviști in 
fața cărora au expus 
aproximativ 1 600 de 
conferințe pe teme ști
ințifice, politice și cul
turale. Numeroasele 
expuneri adresate ti
neretului ca : „Educa
ția moral-cetățeneascâ 
a tineretului*, „Cinstea 
de a fi crescător de 
animale' etc., confe
rințele pe teme știin
țifice : „Cînd și de ce 
a apărut religia", 
„Soarele și viața pe 
pămint", sau „Apăra
rea avutului obștesc**, 
„Sectorul zootehnic — 
o sursă de bogăție 
pentru G.A.C.", „Rea
lizări și perspective în

dezvoltarea economică 
a regiunii Oltenia" și 
altele — s-au bucurat 
de atenția a peste 
260 000 de colecti
viști.

Mult apreciată de 
colectiviștii din satele 
regiunii Oltenia este 
prezența tn mijlocul 
lor a celor 75 de bri
găzi științifice formate 
din cadre didactice, 
medici, juriști, ingineri 
și tehnicieni, cercetă
tori din Institutul ex
perimental, care în 
cele peste 200 de de
plasări au dat răspun
suri la numeroasele 
întrebări puse și au a- 
jutat în organizarea a- 
numitor manifestări.

• IAȘI (De la co
respondentul nostru). 
— Căminul cultural 
din comuna Probota e 
gazda a peste 400 de

colectiviști tineri----------------------- fi 
vîrstnici. La masa din 
față au luat loc un 
medic, un cercetător 
de la Filiala din Iași a 
Academiei R.P.R., un 
jurist și un profesor 
universitar. Cu toții 
alcătuiesc una din nu
meroasele brigăzi știin
țifice care în aceste 
zile se deplasează în 
satele regiunii. ;

De la 1 ianua
rie și pînă în prezent 
în satele regiunii Iași 
au plecat peste 1 000 
de intelectuali, mem
bri ai brigăzilor știin
țifice și grupelor de 
conferențiari — care 
au prezentat expuneri 
și au dat răspunsuri 
la întrebările puse de 
colectiviști. La aceste 
manifestări au parti
cipat peste 80 000 de 
colectiviști.

*
li

în atelierul de tricotat al Fabri
cii de confecții și tricotaje 
București, Dumitru Dragomir — 
ajutor de meșter, și mecanicul 
Ion Dumitru urmăresc funcțio
narea unei mașini după execu

tarea reparației curente.

Poto : GR. PREPELIȚĂ
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La Petroșani a avut loc o consfătuire a elevilor din
Tema discuțiilor: comportarea in școală, acasă, in 
Cîteva cazuri în atenția opiniei colective a

Valea Jiului
societate
elevilor

uccesele generale 
ale Văii Jiului sînt 
însoțite și de con
siderabile succese 
în lumea școlarilor. 
Recent s-a încheiat 
situația trimestru
lui I și suma totală 

a concluziilor indică un fapt po
zitiv. Numărul corijenților a 
scăzut față de același trimestru 
din trecutul an de învățămînt 
(Acum 83 la sută promovați, 

trecut ceva peste 70 la

Cităm dintr-un referat al co
mitetului orășenesc U.T.M.:

„...tineretul școlar din Valea 
Jiului e un tineret minunat, 
pasionat de muncă și învăță
tură, cu o comportare demnă a- 
tît în școală cit și în afara ei". 
E o 
reia

afirmație în sprijinul ca
pot veni multe fapte.

Tradifii 
cunoscute

tradițiile noi ale școlilorIn ,
din Valea Jiului tot mai des sînt

întilnite exemple ca acela al 
Școlii profesionale din Lupeni, 
care și-a cucerit o faimă bine 
meritată pentru comportarea e- 
xemplară a elevilor în școală 
și în afara ei, pentru seriozita
tea care stă aici Ia baza proce
sului de învățămînt.

Bartha Wilhelm, secretarul 
comitetului U.T.M. din această

maniiestă dragoste și interes 
pentru profesia aleasă. De ase
menea, ei știu să-și folosească 
în mod organizat, plăcut și in
structiv timpul liber. In școală 
a luat ființă un club. Elevii îl 
gospodăresc, își organizează ac
tivitatea și fac acest lucru în 
așa fel incit este o plăcere pen
tru oricine să vină și să petrea-

iectarea filmelor, de mobili
zarea la spectacole.

Toate acestea le oferă con
diții pentru lărgirea orizontului 
cultural, pentru formarea unor 
calități morale superioare. Voi 
aminti, spre exemplu, educarea 
la elevi a spiritului de discipli
nă, de cinste, firești pentru fie
care om. Un amănunt: în școa-

ționale și 12 expoziții proprii 
cu care va fi prezentă R. P. 
Romînă în străinătate în 1964.

Oglindind progresele însem
nate realizate de industria ță
rii noastre, acest program este 
mai larg decît cel din anul 
trecut, cînd Romînia a partici
pat la 25 tîrguri internaționa
le și a avut 5 expoziții pro
prii comerciale, cu care prilej 
au fost expuse aproape 2 000 
produse, între care multe ma
șini și utilaje.

(Agerpres)

0 nouă casă
de cultură

PLOIEȘTI (de la corespon
dentul nostru). — In orașul 
Cîmpina a fost dată în folo
sință o nouă casă de cultură. 
La. construcția ei, au contri
buit $i tinerii din oraș partici- 
pînd activ la acțiunile de 
muncă patriotică. Noul lăcaș 
de cultură este compus dintr-o 
bibliotecă, o sală de lectură 
încăpătoare, o sală de festivi
tăți cu 800 de locuri, și 8 ca
bine pentru artiștii amatori. 
Mobilierul modern și materia
lele cu care este dotată noua 
casă de cultură au și intrat in 
posesia oaspeților săi — tine
rii orașului — care o vizitează 
zilnic. Pentru viitorul apropiat 
artiștii amatori pregătesc o 
bogată stagiune teatrală.

I 
I 
I 
I 
I 
I I

Nu, lor nu le e indiferent ce se discută; Comportarea, concep țiile unui coleg e propria lor 
problemă.

care sd fi încălcat această re
gulă generală, cetățenească ? 
Fiindcă nu era vorba de cei 25 
de bani (o nimica toată!) ci de 
un principiu, de un mod de a 
te purta. La o cercetare mai 
minuțioasă, banii au fost însă 
găsiți într-un pachet de biscuiți 
de lingă cutie. Căzuseră acolo 
din neatenția cuiva...

Și alți vorbitori au adus e- 
xemple edificatoare pentru mo
dul de comportare a elevilor 
din Valea Jiului, au vorbit des
pre responsabilitatea lor față 
de învățătură, respectul pentru 
profesori și vîrstnici, despre

pentru că nimic nu are un efect 
corectiv mai direct și mai pu
ternic decît ofensiva opiniei 
publice.

Cîteva din lucrurile discutate 
acolo merită să fie aduse și la 
cunoștința cititorilor noștri. Să 
le cunoaștem și să le comentăm 
împreună.

Cu ghiozdanul 
la restaurant

De la tribună se vorbea des
pre cîțiva elevi corijenți la

IN JURUL NOTEI LA PURTARE
școală a povestit în consfătuire 
cîteva fapte semnificative pen
tru munca de educație desfășu
rată de utemiști, pentru com
portarea elevilor.

Școala noastră este, spunea 
el, purtătoarea unor tradiții de 
care sîntem mîndri. In primul 
rind, aș enunța tradiția unei 
temeinice munci personale, care 
a făcut ca majoritatea elevilor 
să obțină rezultate bune la în
vățătură i majoritatea elevilor

că aici cîteva ore. Activitatea 
artistică caracterizată prin tine
rețe și fantezie, muzică, jocuri 
distractive, șah, serile de dans, 
serile literare și muzicale, ex
cursiile ce se organizează — 
îmbogățesc programul manifes
tărilor clubului.

In școală există un cinemato
graf. Elevii șf-au luat sarcina 
să-l amenajeze și să-l în
trețină, eă ae ocupe de pro-

la noastră s-au desființat încu- 
ietorile, lacătele. Avem ștan
duri de cărți și de alte mărfuri 
la care vînzarea se face fără 
vînzător. Și, întotdeauna, banii 
cuveniți mărfurilor vîndute se 
află la locul lor, în cutia de pe 
stand. O dată, a ieșit lipsă la 
numărătoare suma de... 25 de 
bani. Fără exagerare, dar atunci 
școala a Intrat în panică. Fap
tul era socotit foarte grav și 
rușinot. Cine să ti fost acela

modestia și despre idealurile 
lor de a trăi demn și cinstit.

Consfătuirea de la Petroșani 
a fost unul din evenimentele 
curente, firești, care pe lingă e- 
vidențierea unor asemenea ca
lități ale elevilor, a avut me
nirea să preîntîmpine cu opera
tivitate generalizarea unor ten
dințe negative embrionare. Este 
vorba de tineri, de oameni în 
formare și asemenea discuții 
tint pentru el extrem de utile,

mai multe materii. La unul 
din numele citate, o fetiș
cană a tresărit și a început 
să se f o iască neliniștită pe 
scaun. Genele ei lungi și 
vopsite clipeau des, codițele 
subțiri și măiestrit aduse în 
față se agitau nervos, buzele 
prea de vreme logodite cu ru
jul se crispau. Totul dovedea 
că fetița e foarte ofensată. S-a 
agitat într-una pînă i a-a dat

Foto: N. STELORIAN

cuvîntul. Și ce „trebuia să a- 
flăm neapărat" am aflat din 
spusele ei: dînsa nu e cori
jentă. Ea de fapt e numai o e- 
levă mediocră...

Un rîs ușor și general a în
suflețit sala. Desigur a fi medi
ocru mai merge... nu-i așa 
„grav"... Tinerii rid cu poftă 
de o asemenea mentalitate de 
fapt detestabilă.

Și astfel, cu situația amelio
rată cît de cit, ar fi vrut să 
fie lăsată în pace. Dar colegii 
n-au vrut. Ei au ținut neapărat 
să lămurească lucrurile pînă la 
capăt. Dochița Moraru elevă în 
clasa a X-a a Școlii medii din 
Lonea, n-o fi ea corijentă dar 
de învățat nu învață. Are o 
„pasiune". E... dizeuză. Solista 
a orchestrei de muzică ușoară 
„Carolina". Orchestră mare de 
jaz, avînd în prim-plan (pe un 
scăunel, ca să ajungă la micro
fon) o cîntăreață cu codițe, cu 
gene lungi și negre, care vi
brează din răsputeri ca să aibă 
o voce gravă, să fie o... Dalida.

Subliniate gros cu replici din 
sală, în mare parte ironice (în

MIHAI CARANFIL

(Continuare în pag. a III-af



a cele două S.M.T. 
din raionul Ca- 
.lafat. se desfășoa
ră zilele acestea o 
activitate intensă, pe 

fyrimul plan situin- 
du-se preocuparea

mecanizatorilor pentru terminarea 
la timp a reparațiilor. La 24 ianua
rie, situațiile statistice care sin
tetizează munca desfășurată de 
mecanizatori consemnau următoa
rele realizări. La S. M. T. Obîrșia 
de Cimp se reparase peste 70 la 
sută din numărul tractoarelor, 
erau terminate reparațiile la se- 
mănătorilc 2 SPC 2 și SLI 2g, la 
grapele cu disc și reglabile, la sa
pele rotative și erau pe punctul 
de a fi terminate la celelalte ma
șini agricole. La aceeași dată la 
S. M. T. din Poiana Marc, se re
parase doar ceva mai mult de $0 
la sută din numărul tractoarelor, 
iar la mașinile agricole (cu excep
ția semănătorilor 2 SPC 2 și a sa
pelor rotative care erau în totali
tate reparate), procentul reparații
lor oscila între 70 și 80 la sută. 
Desigur, stadiul diferit la care se 
aflau reparațiile își găsește expli
cația în modul diferit în care a 
fost organizată această activitate 
la cele două S.M.T.

Data dp 1 noiembrie i-a găsit 
pe mecanizatorii din Obirșia de 
Cimp cu 20 de tractoare pe bancu
rile de lucru, la reparat. Chiar de 
atunci la posturile mai importante 
ale fluxului tehnologic ca : degre- 
sare și spălare, strungărie și altele, 
munca a fost organizată în două 
schimburi. Pentru mașinile agrico
le (cu excepția grapelor reglabile 
și fixe) s-au luat măsuri de repa
rare chiar la brigăzile de tractoa
re. S-au format echipe de meca
nici care s-au deplasat la brigăzi

cu atelierele mobile. La 3 brigăzi 
au fost repartizați mecanici per- 
manehfi. Așa că, în luna octom
brie, erau terminate reparațiile la 
grapele cu disc, semănătorile de 
porumb și universale. Acum acțiu
nea de reparații a mașinilor agri
cole este terminată la brigăzile 
conduse de Gheorghe Popescu, 
Constantin Dinte și tînărul Con
stantin Trandafir. Semănătorile 
2 SPC 2 nu mai sînt introduse în 
atelier pentru rodaj. Din inițiativa 
mecanicului Lucian Mîțu, s-a con
ceput și executat un dispozitiv 
care, acționat de tractor, permite

necesffe. Și în rezolvarea acesteia 
mecanizatorii de la Obîrșia de 
Cîmp au fost cu un pas înaintea 
tovarășilor lor din Poiana Mare, 
în sensul că majoritatea reperelor 
principale au fost procurate la timp. 
Arborii motori au fost trimiși la 
recondiționat încă din primăvara 
anului trecut; la fel cilindrii de la 
motorașele de pornire, 
declanșat acțiunea de 
ceste piese principale 
magazia S.M.T.

Se resimțea totuși 
piese importante. Reparațiile bă- 
teau pasul pe loc. Trebuiau execu-

iar cind s-a 
reparații a- 
se aflau în

lipsa unor

eficace, care îmbunătățește mult 
calitatea pieselor lucrate.

Tovarășul inginer lovan Roșes- 
cu, directorul S.M.T., ne-a spus 
cuvinte de laudă și despre tinerii 
Cornel Bălăceanu de la rodaj, llie 
Stoian și Dumitru Partenie care 
asigură funcționarea neîntreruptă 
a uzinei electrice, de Ion Cîrjan dc 
la postul de montat motorașe și 
de mulți alții. Cînd organizația 
U.T.M. se ocupă de mobilizarea 
tinerilor la înfăptuirea măsurilor 
luate de conducerea stațiunii, cînd 
le pune în față obiective concrete, 
aceștia aduc o contribuție de sea-

REPARAȚIILE TRACTOARELOR
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efectuarea rodajului acestei semă
nători chiar acolo, la cimp.

Spre deosebire de cei din Obtr- 
șia de Cimp, mecanizatorii din Po
iana Mare au început repararea 
tractoarelor de abia la începutul 
lunii decembrie. Au existat și li
nele condiții obiective, insă întâr
zierile amintite se datoresc în 
mare măsură și faptului ca aici 
mașinile agricole, aproape în tota
litate, se repară în atelierele sta
țiunii, aglomerîndu-se astfel spa
țiile tehnologice și risipindu-se 
forța de muncă.

în fața mecanizatorilor de la 
cele două S.M.T. s-a ridicat și 
problema asigurării ritmice cu 
piese de schimb și alte materiale

tate recondiționări masive de pie
se. Organizația U.TJA. a dezbă
tut aceste probleme cu toți meca
nizatorii tineri. Rezultatul; un vo
lum mare de piese recondiționate 
asemănătoare, și din punct de ve
dere calitativ, cu cele noi. Numai 
tânărul Cornel Stoian a recondi
ționat go la sută din pompele de 
ulei de la instalația hidraulică. 
Ion Nițulică, secretarul organiza
ției U.T.M., a alezat 40 de linii de 
arbori și a conceput un dispozi
tiv care a- permis alezarea capului 
mic și capului mare de la bielele 
de tractoare. Tînărul llie Bălăcea- 
nu a realizat, de asemenea, un 
dispozitiv pentru strunjirea supa
pelor-, pe cit de simplu, pe atât de

mă la rezolvarea problemelor de 
producție.

In accelerarea ritmului de exe
cuție a reparațiilor la S.M.T. Po
iana Mare, organizația U.T.M. 
trebuie să aducă o contribuție mai 
însemnată. Se înregistrează încă 
un număr mare de absențe nemo
tivate în special din rîndul tine
rilor care reprezintă peste 80 la 
sută din numărul total al mecani
zatorilor. Numai în luna decem
brie, dacă ar fi fost folosit in 
mod rațional timpul de lucru, s-ai 
fi putut repara în plus 25 de trac
toare. Situația, deși oarecum îm
bunătățită, se menține și în luna 
ianuarie. Sînt rezerve de timp și 
sînt condiții care valorificate, vor

intensifictr-ritmul de execuție a! 
reparațiilor. Se impune, deci, mai 
multă preocupare din partea or
ganizației U.T.M. pentru întărirea 
disciplinei în rîndul tinerilor me
canizatori.

Se cuvin totuși menționate mă
surile luate în ultima perioada de 
conducerea acestei stațiuni. încă dc 
la 5 ianuarie, la toate posturile 
fluxului tehnologic se lucrează în 
două schimburi, iar de cîteva zile 
la spălat, degresat și la rodajul 
motoarelor sînt organizate trei 
schimburi. Unele posturi s-au în
tărit cu noi mecanici și astfel în 
numai 24 de zile din luna ianua
rie s-au reparat cu două tractoare 
mai mult decît în toată luna de
cembrie.

Paralel cu acțiunile întreprinse 
pentru terminarea la timp a repa
rațiilor, la ambele S.M.T. s-au 
luat măsuri eficiente care vizează 
calitatea acestora. Posturile spe
cializate au fost încadrate cu me
canici bine pregătiți (la Obîrșia de 
Cîmp aceștia lucrează de mai 
mulți ani consecutiv la același 
post), controlul calitativ se execută 
după fiecare operație, ceea ce de
termină înlăturarea deficiențelor 
chiar de la apariție. Și la Poiana 
Mare și la Obîrșia de Cimp rodajul 
motoarelor și motorașelor se face 
cu grafit coloidal ș.a.m.d.

Modul în care se desfășoară 
acum reparațiile la S.M.T. Poiana 
Mare și Obîrșia de Cîmp dă ga
ranția că ogoarele G.A.C. din Ca
lafat vor primi tractoare și mași
ni agricole la timp și bine repara
te — condiție deosebit de impor
tantă pentru efectuarea în epoca 
optimă și la un nivel agrotehnic 
corespunzător a lucrărilor agricole.

CU mtâ CAPACITATEA AEEIAJELOR
ospodăria colecti
vă din Zănești, ra
ionul Buhuși, re
giunea Bacău, a 

jdobîndit, de-alun- 
1 gul anilor, o ex
periență bună în

cultivarea griului și porumbu
lui. Anul trecut, de exemplu, 
gospodăria a obținut o produc
ție medie de 3 140 kg porumb 
boabe la hectar, deși, mai ales 
in această parte a regiunii, 
condițiile de climă n-au fost 
favorabile. Rezultatele dobîn- 
dite au fost cu putință datori
tă aplicării, de către colecti
viști, intr-o măsură mai marc, 
a regulilor recomandate de 
știința agricolă, datorită ferti
lizării unor suprafețe mai mari 
de teren.

Pentru 
lor noștri 
acțiunea 
rugat pe tov. Teodor Ciubota
rii, președintele gospodăriei să 
răspundă la cîteva întrebări :

: ( —Cum ați folosit rezervele 
de îngrășăminte naturale și 
ce rezultate ați obținut în ur
ma fertilizării ?

— Anul trecut, am fertilizat 
numai 40 de hectare. Din 
acestea pe 15 hectare am în
corporat sub brazdă cîte 25 
tone bălegar la fiecare hec
tar, iar pe restul de 25 de 
hectare cîte 15 tone. îngrășă- 
mintele le-am dat într-un 

...amestec de 40 la sută gunoi 
putrezit și 60 la sută gunoi 
proaspăt. Recoltele au fost 
bune dar sporul la hectar rea
lizat pe suprafața unde am 

. administrat doze mari de în
grășăminte a fost în foarte 
mică măsură superior celui 
obținut de pe solele unde am 
folosit doze mici. Folosind la 
hectar cantități mai mici de 
gunoi de grajd, am fi putut 
fertiliza suprafețe mai mari. 
Iată de ce consiliul de condu
cere a hotărît ca anul acesta 
să aplicăm îngrășămintele în 
doze moderate de 15-20 tone 
la hectar. în felul acesta vom 
fertiliza o suprafață de aproa
pe 100 de hectare.

— In ce mod se desfășoară 
transportul și depozitarea în
grășămintelor organice, în 
momentul de față ?

— Dat fiind faptul că în 
timpul iernii avem un volum 
mai redus de lucrări, dispu
nem de suficiente forțe pentru 
a desfășura cu intensitate a- 
ceastă acțiune. De cum a că
zut zăpada am început trans
portarea

Munca este organizată pe bri
găzi. Fiecare brigadier răs
punde de transportul în cîmp 
a îngrășămintelor necesare 
pentru fertilizarea suprafeței 
prevăzute în planul de pro
ducție. Toate cele 43 de atela
je și două autocamioa,ne de 
care dispunem sînt ‘folosite 
din plin.

la începutul campaniei de pri
măvară toate rezervele de în
grășăminte naturale vor fi 
scoase și clădite în platforme 
la capătul tarlalelor.

— Care este contribuția ti
neretului din gospodărie la 

*bu,na desfășurare a acestei ac
țiuni ?

— In cadrul gospodăriei

ACUM ESTE PERIOADA OPTIMA 
PENTRU TRANSPORTUL

a împărtăși cititori- 
experiența privind 

de fertilizare, 1-am Am transportat pînă acum 
720 tone gunoi de grajd. Bri
găzile a IlI-a și a Il-a au deja 
platforme, în capătul tarlale
lor, care însumează 400 tone. 
Totodată, la grădină, au fost 
depozitate peste 200 tone. Pînă

noastre lucrează un mare nu
măr de tineri. La transportul 
în cimp a îngrășămintelor, lu
crează ca conductori de ate
laje, încărcători și stivuitori 
de platforme, aproape numai 
tinerii.

Comitetul U.T.M a propus 
conducerii gospodăriei să fo
losim la transportul îngrășă
mintelor și autocamioanele, 
angajîndu-se să asigure un 
număr suficient de tineri în
cărcători. Propunerea a fost 
bună pentru că și așa autoca
mioanele nu prea aveau de 
lucru. Organizațiile U.T.M. pe 
brigăzi, au desemnat tinerii 
care să lucreze la încărcat și 
descărcat. Acum, zilnic scoa
tem în cîmp cu 50 de tone gu
noi mai mult ca înainte. între 
brigăzi a început o însuflețită 
întrecere, avînd ca obiectiv7 
principal transportul și clădi
rea în platforme a celei mai 
mari cantități de îngrășămin
te, într-un timp cît mai scurt. 
Printre cei mai entuziaști ti- 
nețj .se. numără Ion Nicolau, 
membru ai comitetului U.T.M. 
pe gospodărie, Ion Andrei, 
Mihai D. Pascaru, Constantin 
Ciuboiaru, Elena Dumitra, 
Gh. Radu, Maria Tănase. E- 
xemplul lor este urmat de 
toți ceilalți.

DAN MIRCEA

junoiului de grajd.

La G.A.C. „Victoria socialis' 
mului“ din comuna Glîmbo- 
ca, raionul Caransebeș, func
ționează cercuri agrozooteh
nice, de legumicultură, pomi' 
cultură, creșterea animalelor, 
cultura mare, Ia care parti
cipă 111 colectiviști. In 
timpul unei ore de curs, co
lectiviștii urmăresc cu aten
ție explicațiile lectorei Ana 

Gavrilă.

O după-amiază sportivă
la Cuzdrioara

în aceste zile, numeroși ti
neri din comuna Cuzdrioara, 
regiunea Cluj, și-au dat în
tâlnire pe pîrtiile amenajate pe 
Dealul Viilor de la marginea 
satului. Aici, erau programa
te concursuri de schi și să
niuțe, în cadrul Spartachiadei 
de iarnă — competiție care se 
bucură de o largă popularita
te în rindurile tinerilor colec
tiviști și elevi din localitate. 
La actuala ediție a spartachia
dei s-du înscris aproape 500 de 
concurenți.

...Se anunță startul în prima 
probă a concursului de săniu
țe cu o singură persoană. Zeci 
de tineri se avîntă într-o pa
sionantă întrecere. Prima se
rie este cîștigată de A. Balaș, 
iar în seria a doua, victoria 
revine lui llie Ivaș. Arbitrul 
anunță Că primul concurent a 
realizat un timp mai bun. De 
altfel, acesta candida cu șanse 
mari la titlul de campion pe 
comună. Dar, în finală, tînărul 
llie Ivaș reușește să cucereas- 
că primul loc, calificîndu-se, 
astfel, pentru etapa a Il-a a 
Spartachiadei de iarnă. „Ad
versar ii“ și-au strîns mina 
prietenește și au participat,

apoi, împreună, la proba de 
săniuțe cu două persoane, 
unde victoria a revenit pe
reche! : S. Nicolae și S. Savin.

Cu interes a fost urmărit și 
concursul de schi, care s-a des
fășurat pe pîrtia alăturată, 
măsurînd peste 800 de metri.

„Aceste întreceri de schi, — 
ne spune S. Suciu — atrag tot 
mai mulți tineri din comuna 
noastră. Mai în fiecare după- 
amiază au loc aici concursuri 
atractive la care participă un 
număr însemnat de tineri co
lectiviști și elevi".

In sala de sport a școlii, e- 
levele s-au întrecut la con
cursul de gimnastică prevă
zut în cadrul regulamentului 
Spartachiadei de iarnă. Iar la 
sediul asociației sportive din 
comună au avut loc întrece
rile la șah. în urmă cu cîteva 
zile, aici s-au desfășurat și 
întreceri de trîntă și haltere. 
Pe foile de concurs și-au în
scris numele tinerii: Alex. So- 
loc, Emil Rusu, Petre Gheor
ghe, P. Boris și alții.

S. SPIREA
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Preocupări de sezon

nivel calitativ co- 
(fotografia nr. 4) 

au fost reparate 
sută din tractoare, 
mașini agricole în

din comuna Ohaba 
raionul Caransebeș, 
dezvoltare a cunos- 

de exemplu — secto-

de primăvară
PLOIEȘTI (De la corespon

dentul nostru). — La G.A.C. 
„Unirea", din raionul Mizil, 
măsuri în vederea pregătirii 
semințelor de porumb au fost 
luate încă din toamnă. Hibri
dul dublu 311 a dat o produc
ție de aproape 3 000 kg la hec
tar, hibridul dublu 405 o pro
ducție medie de 3 300 kg la 
hectar. Ținînd seama că acești 
doi hibrizi se comportă cel mai 
bine în condițiile climei și so
lului gospodăriei, colectiviștii, 
paralel cu transportul gunoiu
lui de grajd pe cimp, au pre
gătit 6 600 kg sămînță, canti
tate suficientă pentru însă- 
mințarea suprafeței planifica
te. La curățirea boabelor de pe 
știuleți și la condiționarea lor, 
au contribuit și tinerii colecti
viști, mobilizați de organizația 
U.T.M.

Sărbători rea 
colectiviștilor 

fruntași
Multe schimbări s-âu petre

cut în gospodăria agricolă co
lectivă 
Mîtnic, 
O mare 
cut-o —
rul zootehnic. Numărul ovine
lor a ajuns la 1 600 (și va fi 
anul acesta de 2 000). Colecti
viștii au construit din resurse 
locale un saivan modern, un 
dispensar etc.

Fruntașii se bucură de mult 
respect. Recent, ei au fost săr
bătoriți și premiați. Printre a- 
ceștia se află Martin Cîcciu, 
Nicolae Domăneanțu, Cornel 
Popovici, Ana Stefănigă, Ani- 
ca Pîrvan, Eugen Vernica si 
Pavel Mateiaș.

Orchestra „Doina Banatu
lui" din Caransebeș a prezen
tat pentru fruntași un concert 
de muzică populară romî- 
nească.

ION GHEORGHEOSU
profesor

Zilele iernii sînt zile de acti
vitate intensă și pentru 
muncitorii gospodăriei a- 

J gricole de stat Toporu din regi- 
1 unea București. In centrul preo 
’ cupărilor — pregătirea tuturor 
1 condițiilor pentru asigurarea 
, îndeplinirii și depășirii sarcini- 
1 lor de plan pe anul 1964.
; O lucrare actuală de mare 
importanță este transportul pc^ 

’ cimp și clădirea în platformă, 
a îngrășămintelor organice. Zil
nic, convoaie de remorci trase 
de tractoare sînt repartizate la 
această acțiune (fotografia nr. 
1). Se creează astfel posibilita
tea folosirii mai bune a mijloa
celor de transport în perioade
le muncilor de vîrf din campa
niile agricole.

Prin furajarea diferențiată a 
animalelor, cu rații echilibrate, 
prin respectarea programului 
de grajd, muncitorii din secto
rul zootehnic, în marea lor ma
joritate tineri, se străduiesc să 
obțină și acum, în iarnă, pro
ducții mari și constante de car
ne și lapte. Pe aceste căi, cei 
ce lucrează la ferma de vaci 
obțin zilnic zeci de litri de lap
te peste prevederile planului 
(fotografia nr. 2). Tinerii în
grijitori de la maternitatea de 
scroafe, s-au obișnuit repede să 
folosească becurile cu raze in- 
fraroșii, instalate de curînd (fo
tografia nr. 3), reușind astfel 
să obțină rezultate mai bune în 
creșterea purceilor.

Pentru ca primăvara să gă
sească întregul parc de mașini 
și tractoare gata de lucru, în 
ateliere, mecanizatorii sînt pre
ocupați de repararea utilajelor 
în mod ritmic, conform graficu
lui și la un ....................
respunzător 
Pînă acum 
peste 70 la 
iar celelalte 
proporție de 100 la sută. Prin
tre cei ce au obținut cu regu
laritate rezultate bune se nu
mără și tinerii Sandu Lucan, 
Florian Roșu, Ion Sandu, secre
tarul organizației U.T.M., și al
ții-

Seara, după o detivitate rod
nică, muncitorii gospodăriei se 
îndreaptă spre club unde 
stau la dispoziție biblioteca, te
levizorul, mesele de șah și de 
tenis. Aici, zilele trecute, i-am

le

Toate căminele
la nivelul

celor fruntașe!
n căminul cultural 
din CHIOCHIȘ, 
raionul Gherla, 
s-au adunat vreo 
600 de colectiviști 
din comuna Buza, 
din satele Strugu-

reni, Apatiu, Manie. Avea loc 
o zi de odihnă pentru colec
tiviști. Programul a început 
cu „buletinul gospodăriei co
lective". Președintele, ingine
rul agronom, brigadierii și 
cîțiva colectiviști fruntași au 
vorbit despre succesele gospo
dăriei, despre metodele cele 
mai bune de organizare a 
muncii în gospodărie, despre 
principalele sarcini ale colecti
viștilor în perioada de iarnă. 
A fost un adevărat schimb de 
experiență, folositor și oaspe
ților și gazdelor. De mult in
teres s-a bucurat apoi simpo
zionul „Rolul familiei în edu
carea copilului" care a stîmit 
vii discuții. în continuare, s-au 
prezentat, pe scurt, ultimele 
noutăți apărute în librării: 
cărți pe teme politice, agrozoo
tehnice, științifice și beletris
tice.

După-masa a fost rezervată 
manifestărilor artistice. Dan
satorii din Strugureni, Apatiu

și Manie — în frumoase cos
tume populare — au prezentat 
o suită de dansuri locale. Ar
tiștii amatori ai brigăzii ar
tistice dau cuvîntul poeților 
„consacrați" ai colectivei, în 
programul intitulat „La șeză
toare".

Prietenii filmului au putut 
viziona, în afara unui film ar
tistic, cîteva documentare de 
știință popularizată și pe teme 
agrozootehnice. în încheierea 
zilei de odihnă, dansurile pre
zentate pe scenă au îndemnat 
la joc pe toți cei prezenți la a- 
ceastă reușită sărbătoare co
lectivistă.

Zile de odihnă pentru colec
tiviști s-au mai organizat și în 
alte comune din raionul Gher
la, la Sucutard, Bonțida.

Să facem un popas la ICLOD. 
Iată programul căminului cul
tural pe o săptămînă. In fie
care luni numeroși colectiviști 
se adună în cîteva locuri din 
comună unde cercurile de ci
tit își desfășoară activitatea. 
Marți, are loc o seară de calcul: 
„Rentabilitatea lucrării pămîn- 
tului cu mașinile". Miercuri: 
file din istoria patriei — o ex
punere interesantă în conti
nuarea căreia a urmat un pro-

gram de recitări. In program : 
cele mai cunoscute poezii 
populare inspirate din trecutul 
de luptă al poporului nostru. 
Prin tradiție, joia este rezer
vată tineretului. Comitetul 
comunal U.T.M., în colaborare 
cu directorul căminului (tova
rășul Ochiș Radu) organizea-

trebuie să educăm copiii în 
familie", la care au participat 
îndeosebi părinții. Sîmbătă a 
avut loc „buletinul G.A.C.", 
după care bibliotecara, tova
rășa Maria Suteu, a prezentat 
broșura : „Cum putem păstra 
legumele și fructele în timpul 
iernii". Apoi, orchestra și so
liștii de muzică populară au 
dedicat programul lor frunta
șilor săptămînii. Duminica ac
tivitatea începe încă de dimi
neață cînd are loc o audiție, o 
recenzie sau o lectură pentru 
fiii colectiviștilor. După masă 
au loc, de obicei, întîlniri cu 
brigada științifică, expuneri 
etc. Seara se prezintă progra
me artistice, filme.

Formațiile artistice din co
mună (cor, brigadă, dansuri, 
taraf de muzică populară, tea
tru, fanfară care cuprind a- 
proape 150 de artiști amatori) 
au un repertoriu bogat, inspi
rat din realitățile gospodăriei 
colective. In fiecare săptămî-

IN SATELE
RAIONULUI GHERLA

ză cîte o seară distractivă. Re
cent, la o astfel de manifes
tare a avut loc simpozionul: 
„Munca — izvor de bunăstare 
și fericire". S-a vorbit, în a- 
ceastă seară, despre rezultatele 
frumoase, obținute de cei a- 
proape 40 de utemiști din bri
gada legumicolă. în a doua 
parte a serii, tinerii au dan
sat, au învățat cîntece noi, au 
participat la jocurile distrac
tive. Pentru vineri, cu ajuto
rul cadrelor didactice, s-a pre
zentat un jurnal vorbit: „Cun^

nă se prezintă cel puțin un 
program artistic.

La Iclod, există, în general, 
o bună organizare a muncii 
culturale. La întocmirea pla
nului lunar, directorul cămi
nului cultural colaborează cu 
organizațiile U.T.M.

Și căminul cultural din 
BORȘA e renumit pentru ac
tivitățile interesante și eficien
te pe care le desfășoară în 
sprijinul muncii din gospodă
ria colectivă. Astfel, de 
cîteva săptămîni, în gospo-

dărie, se desfășoară o acțiune 
susținută pentru sporirea can
tității de lapte pe cap de vacă 
furajată. Căminul cultural a 
sprijinit acțiunea organizînd 
cîteva ~ expuneri interesante. 
Tovarășa Maria Pop, ingineră 
zootehnista — le-a vorbit ast
fel despre „Hrănirea diferen
țiată a vacilor — condiție e- 
sențială pentru creșterea pro
ducției de lapte", despre „A- 
vantajele lotizării", „Cum pre
parăm furajele în timpul ier
nii" etc. Pe aceleași teme s-a 
ținut și o seară de calcul. 
Interesante au fost și serile 
de generalizare a experienței 
bune; Ciceu loan, Pătras 
Vasile, Pătraș loan, îngrijitori 
fruntași, au fost invitați la 
cămin să expună metodele 
prin care au obținut producții 
sporite de lapte.

Activități la fel de intere
sante au loc și la căminele 
culturale din Bonțida, Livada, 
Aluniș, Iuc, Vaida Cămăraș și 
altele.

Situația nu este identică, 
însă, la toate căminele cultu
rale din raion. La SIC, bună
oară, o comună cu peste 5 000 
de locuitori, activitatea la că
minul cultural se desfășoară 
unilateral. Planul de muncă 
este întocmit fără o conșulta- 
re largă cu colectiviștii, cu or
ganizația U.T.M., fapt pentru 
care activitățile prevăzute sînt 
neinteresante. Nu există nici 
o brigadă artistică de a- 
gitație, nici o formație de cor, 
pe motivul că „nu se găsesc" 
instructori artistici. La COAS
TA, un sat aparținător, situa
ția e asemănătoare. Aici pla
nul de muncă l-a întocmit nu
mai directorul căminului cul
tural. La Lujerdiu, Sava, Sîn-

întâlnit și pe cîțiva tineri din 
brigada artistică de agitație 
repetând noul program pe 
care-1 vor prezenta în curînd 
(fotografia nr. 5).
Fotoreportaj de N. SCARLET

martin,* Diviciori și alte comu
ne, activitățile au un conținut 
sătăc, formațiile artistice fac 
mai mult repetiții, iar cînd 
prezintă cîte un program, a- 
cesta este sub nivelul posibi
lităților pe care le au.

Cauza care face ca pla
nurile unor cămine cultu
rale să fie sărace în conținut, 
cu activități neinteresante este 
și lipsa de colaborare între di
rectorii de cămine culturale și 
organizațiile U.T.M. Neglija
rea unor probleme organizato
rice, pregătirea superficială a 
unor cămine pentru iarnă a 
făcut ca o parte din căminele 
culturale să nu-și poată des
fășura activitateajfpentru că au 
„omis" să se aprovizioneze cu 
lemne (la Coasta, de pildă, din 
această cauză n-a rulat nici 
un film din luna noiembrie).

Colaborarea între comitetul 
raional pentru cultură și artă 
și Comitetul raional U.T.M. 
Gherla poate fi îmbunătățită 
în viitor pentru a sprijini 
concret căminele Culturale cu 
activitate mai slabă.

Majoritatea călinelor cul
turale au acumulat o experien
ță bună în organizarea acti
vităților culturale. Organizarea 
unor activități model — de ze
lul celei de la.Chiochiș — și 
la alte cămine; culturale, ur
mate de discuții ale directori
lor căminelor, ale instructori
lor artistici — ar înlesni ge
neralizarea metodelor de mun
că ale căminelor fruntașe din 
raion.

I. RUS
corespondentul „Scînteii Tine
retului" pentru regiunea Cluj



PROPAGANDIȘTILOR
UN AJUTOR CONCRET
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u toate că se află 
la început de 
drum, multe din 
cercurile „Trăsă
turile moralei so
cialiste în rîndul 
tinerei generații “

organizate în raionul 30 De
cembrie din Capitală au obți
nut de pe acum o experiență 
.pozitivă, și au dovedit eficien
ța educativă.

în cuprinsul raionului își 
desfășoară activitatea în acest 
an un număr de aproximativ 
55 de asemenea cercuri, orga
nizate ca urmare a dorinței ti
nerilor. Unele cercuri, cum 
sînt cele de la Combinatul po
ligrafic „Casa Scînteii", Tele
foane etc, precum și propagan
diști ca Roșu Mircea, Dehelea- 
nu Vasilica (I.P.C.M.C.) sau 
Csap Felix (In
stitutul de on
cologie) — care 
au îndeplinit și 
anul trecut a- 
ceastă sarcină 
— desfășoară o 
activitate rod
nică, sînt la zi 
cu convorbiri
le, organizează 
dezbaterile la 
un nivel cores
punzător. O 
discuție cu cîțiva propagan
diști a scos la iveală interesul 
tinerilor pentru problemele 
dezbătute în cercurile politice.

TEODORESCU NICOLAE — 
propagandist remark faptul 
că, în discuțiile din cerc a pu
tut face o legătură mult mai 
bună între cele studiate și 
viață, întrucît lucrează în a- 
celași sector cu tinerii din cerc. 
Tineri fruntași în producție ca 
Mărculescu Mircea, Rozenblau 
Paul, Rotaru Gh., Tudor Ion 
participă activ și la cercul po
litic. De reținut este și iniția
tiva propagandistului de a re
comanda cursanților materiale 
din presa de tineret în spri
jinul însușirii diferitelor teme.

APĂTEANU VLAD — de la 
Centrul hematologic, remarca 
faptul că îndrumarea perso
nală a cursanților în ceea ce 
privește pregătirea pentru con
vorbiri» punerea la îndemîna 
lor a unor material de sinte
ză în lipsa manualului la pri
mele lecții - și-au arătat roa
dele în luările de cuvînt ale 
unor tineri ca Marcoșan Tibe- 
riu, Popescu N.. Teodorescu 
Viorica. Exemplele concrete, 
de la locul de muncă și din 
presă, precum și pildele unor 
personaje de film sau literatu
ră au făcut discuțiile mai in
teresante, mai eficiente.

Asemenea rezultate sînt de
sigur îmbucurătoare.

Cu toate acestea, din discu
țiile cu cîțiva propagandiști 
precum și cu activiști ai co
mitetului raional U.T.M., am 
putut constata că — mai ales 
în ultimele luni — a slăbit 
controlul și îndrumarea acti
vității cercurilor politice „Tră
săturile moralei socialiste...". 
La comitetul raional nu există 
o evidență precisă a stadiului 
actual al convorbirilor în 
cercurile politice. De la des
chiderea învățămîntului politic 
comisia de propagandă nu s-a 
mai întrunit pentru a discuta 
situația existentă și căile de 
îmbunătățire a acesteia. Prac
tic nu s-a asigurat decît în 
mică măsură un ajutor concret 
activității cercurilor „Trăsătu
rile moralei socialiste../4 de că
tre activiștii comitetului raio
nal. însuși secretarul ce răs-

Cu privire la îndrumarea de către Comitetul

rile la care ne referim se află 
la începutul activității lor și 
întîmpină în mod firesc unele 
dificultăți, trebuia să constituie 
un îndemn pentru a cunoaște 
mai exact situația spre a pu
tea interveni, operativ, prin 
măsuri eficiente.

Din păcate, însă, Comitetul 
raional U.T.M. „30 Decembrie" 
n-a dovedit în ultimele luni 
preocuparea cerută în această 
privință. Cauzele sînt diferite. 
Pe de o parte, faptul că pro
blemele învățămîntului politic 
au fost lăsate numai pe seama 
secretarului cu problemele de 
propagandă. Pe de altă parte, 
se constată faptul că, a- 
cordînd toată atenția, con- 
centrîndu-se asupra unor ac
țiuni de mare importan
ță — ceea ce e bine — acti

viștii Comitetului raional
De-
au 

tot- 
serie

raional U.T.M. 30 Decembrie a activității 
cercurilor politice U.T.M.

•Cocteil oferit de ambasadorul
R. P Ungare

Ambasadorul R. P. Ungare 
în R.P. Romînă, Jeno Kuti, a 
oferit marți un cocteil cu pri
lejul celei de-a 16-a aniversări 
a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între R.P. 
R.P. Romînă.

Au luat parte
Drăghici, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat,

Ungară și

Alexandru

reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de artă și cul
tură.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Primirea de către vice* 
președintele Consiliului 
de Miniștri al R P. Romîne, 
Gogu Radulescu, a am
basadorului R. P. Bulgaria

(Agerpres)

Marți 28 ianuarie, vicepre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Ro
mine, Gogu Radulescu, a pri
mit. în vizită protocolară de 
prezentare pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Bulgaria, 
Gheorghi Bogdanov.

Filme in sprijinul invățamintului

agrozootehnic

(Agerpres)

La casele de cultură
torilor li se va adresa 
filmul în culori „Cul
tura intensivă a pomi
lor", care oglindește 
modul de pregătire a 
terenurilor și de îngri
jire a plantațiilor. „So
iuri noi de plante fu
rajere", „Aplicarea iri
gațiilor într-o gospo
dărie socialistă", „Cul
tura cartofului" sînt 
titlurile altor filme ce 
vor fi realizate anul 
acesta pentru lucră
torii de pe ogoare.

Citeva din noile 
filme vor fi consacra
te unor probleme ac
tuale din sectorul zoo
tehnic ca : asigurarea 
unei furajări corespun
zătoare animalelor și 
păsărilor ; metode de 
creștere și îngrășare a 
porcilor ; de pregătire 
a nutrețurilor; de re
coltare și conservare a 
fînurilor ; de amenaja
re a pășunilor eroda
te : organizarea tabe
relor de vară și a pă- 
șunătului rațional; 
mecanizarea lucrărilor 
în zootehnie. Pomicul-

La cinematografele 
sătești sînt prezentate 
în aceste zile aproape 
îoo de filme documen
tare agricole. Ele aju
tă pe membrii cercu
rilor de invățămînt a- 
grozootehnic și pe cei
lalți țărani muncitori 
să-și însușească expe
riența înaintată în di
ferite sectoare ale pro
ducției agricole.

Anul trecut au fost 
realizate ii filme a- 
gricole, iar în acest an 
studioul „Al. Stihia" 
va pregăti alte 14 a- 
semenea noi filme.

ale tineretului
Casele de 

bucureștean 
nuarie numeroase manifestări cul- 
tural-artistice. Bunăoară, tinerii iu
bitori ai filmului din raioanele 
Grivița Roșie și 16 Februarie 
s-au întîlnit cu realizatorii filmelor 
romînești „Pisica de mare" și ,,Tu
dor" iar cei care îndrăgesc muzica 
de operă au participat la reușitele 
medalioane muzicale consacrate 
marelui compozitor italian Giusep- 
pe Verdi.

Pentru cei care preferă să-și con
sacre țimpul liber literaturii, poezr 
ei și picturii. Ia Casa de cultură t 
tineretului din raionul 16 Februa,* 
rie s-au ținut expuneri în legăttA 
ră cu opera Iui Grigore Alexandre- 
scu și creația lui Theodor Aman.

în cadrul ciclului de conferințe 
„In fața hărții" Ia Casa de cultură 
a tineretului din raionul Grivița 
Roșie cercetători științifici ai Ins- 
titulului de geologie și geografie al 
Academiei R. P. Romîne au vorbit 
despre expedițiile sovietice în An
tarctica. Tot aici, la: revista vorbită 
în legătură cu ultimele cercetări 
privind apariția vieții pe părpint, 
au luat cuvîntul academicieni și 
cadre didactice universitare.

Pentru iubitorii muzicii și dansu
lui, Casa de cultură a tineretului 
din raionul 16 Februarie a orga
nizat seri distractive la care și:au 
dat concursul cunoscuți soliști vo
cali de muzică ușoară. De Aseme
nea, tinerii din raionul Grivița 
Roșie s-au întîlnit Ia casa lor de 
cultură cu diferiți compozitori.

cultură ale tineretului 
au găzduit în luna ia-

Vintilă), Gina Patrichi 
(Corina), Sandu Sticla- 
ru (Maiorul), Dumitru 
Furdui (Jeff), * Ioana 
Cocea (Agnes), Mihai 
Mereuță și Mimi Enă- 
ceanu (Doi călători). 
Decorul este semnat 
de Paul' Bortnovschi, 
iar costumele de Ga
briela Nazar ie.

lui se afla abia la în
ceputul carierii sale : 
Marcel Anghelescu. 
Artistul poporului de 
azi, dă viață în noua 
distribuție personaju
lui Bogoiu. In direcția 
de scenă a regizorului 
Valeriu Moisescu, în 
spectacol vor apare ac
torii : Gh. Oancea
(Ștefan Valeriu), Eve- 
lyne Gruia (Mrnnte

Astă seară, după 
peste 25 de ani de la 
premieră, piesa „focul 
de-a vacanța** de Mi
hail Sebastian, va ve
dea din nou luminile 
rampei in interpreta
rea unui colectiv al 
Teatrului ..Lucia Sturd- 
za Bulandra, (Sala 
„Studio**). Actorul 
care la premieră inter
preta rolul mecanicu-

U.T.M. 30 
cembrie 
neglijat 
odată o 
de acțiuni foar
te importante 
ale activității 
zilnice. Așa s-a 
întîmplat une
ori în cazul u- 
nor cercuri de 
învățămînt po
litic U.T.M.

Cele spuse 
mai sus arată că în fața 
Comitetului raional U.T.M. 
30 Decembrie stau, în peri
oada imediat următoare, pen
tru mai buna organizare a 
cercurilor „Trăsăturile moralei 
socialiste în rîndul tinerei ge
nerații", cel puțin două sarcini 
mari:

1) Este nevoie de un control 
concret, prin participarea ac
tiviștilor la lecții și seminarii. 
pentru a cunoaște bine de tot 
modul în care se desfășoa
ră ele.

2) Este nevoie de o partici
pare nemijlocită a cadrelor 
salariate ale comitetului raio
nal U.T.M. la activitatea cercu
rilor, îndrumarea lor, acorda
rea de ajutor practic propa
gandiștilor și nu doar prin in
strucțiuni date de la sediu. 
O sarcină imediată este 
— pe lîngă cunoașterea e- 
xactă a situației și sprijinirea 
cer cucilor rămase în urmă — 
asighrarea unei bune difuzări 
a manualelor, proporțional cu 
numărul cursanților din fie
care cerc. Mai este timp spre 
a se lua masurile cuvenite 
pentru o mai temeinică îndru
mare a propagandiștilor, pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a activității cercuri
lor menită să contribuie activ 
la dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tinerilor.

M. RADU

„Trăsăturile
moralei socialiste în rîndul tinerei generații11

Foto : I. MICLEA (Agerpres)

PORI • SPORI • SPORI • SPORI
punde de problemele de pro
pagandă, tovarășul Dumitru 
Udrescu, n-a participat la nici 
o convorbire a vreunui cerc de 
acest fel.

Lipsa de control, de îndru
mare practică a activității or
ganizațiilor de bază U.T.M. în 
această privință a făcut ca în 
unele cercuri convorbirile să 
fie mult rămase în urmă. 
Unii propagandiști (Teodores- 
cu Nicolae, Apăteanu Vlad, 
de exemplu) au criticat faptul 
că bibliografia pentru pregăti
rea lecțiilor alcătuită de 
comitetul raional U.T.M. a 
fost indicată în mod ne
potrivit, cuprinzînd cite 50—60 
pagini din circa zece vo
lume diferite, unele de altfel 
greu de găsit în bibliotecile u- 
nităților respective. Transmite
rea aceleiași bibliografii exa
gerate către cursanți n-a putut 
constitui un îndemn spre o 
pregătire temeinică. Au exis
tat, totodată, neajunsuri și în 
difuzarea materialelor tipărite 
în sprijinul cercurilor.

Situația reală dovedește așa
dar necesitatea unui control 
mult mai bine organizat, 

mult mai
a 

te-
........ și 

în general a activității cercu
rilor politice. Faptul că cercu-

unei îndrumări 
meinice a propagandiștilor

Lacrimi care prevestesc ceva tiun. Eleva Olarii Viorica, in 
fața opiniei colegilor ei se pare că-și regretă sincer faptele.

(Urmare din pag. 1)

fond merită) toate acestea au 
fost însoțite de judecata severă 
a opiniei generale.

Muzica — s-a spus —, sigur 
că da, trebuie înțeleasă și iu
bită de tineri, aptitudinile mu
zicale, la cine există, trebuie' 
cultivate, dezvoltate cu grijă. 
Dar e o diferență între muzica 
adevărată, cu adevărat frumoa
să, menită să îmbogățească uni
versul sufletesc al unui elev și 
între muzica de petrecere de 
care „s-a pasionat" eleva noa
stră. Este o diferență între a în
văța muzică Ia modul serios, și 
fără ca asta să te stingherească 
de la învățătură și între a te 
depărta de școală, de preocupa
rea firească a virstei tale, de 
dragul unei trupe de jaz.

„Eleva Dochita Moraru — 
spunea un vorbitor — trăiește 
într-o eroare regretabilă așa 
cum tot regretabil este că cei 
care trăiesc și învață în preaj
ma ei n-au făcut mare lucru ca 
s-o ajute să-și înțeleagă eroa
rea. Răul trebuie încercuit și 
extirpat de cum a încolțit".

Acesta e un caz. Iată încă u- 
nul: Noaptea, într-un restau
rant. La mese bărbați și 
femei care petrec. Fumul de 
țigară se învîrtește în ro- 
togoale printre pahare și 
sticle apoi este dintr-odată îm
prăștiat de vîrtejul perechilor 
care dansează frenetic...

...Printre cei care stau la 
masă și sorb din pahare ori 
dansează în această ambianță 
și la această oră e o figu
ră prea fragilă pentru ase-

menea distracții. Fetișcana 
se străduiește din adîncul 
ființei să atingă dacă nu dega
jarea și îndemînarea cel puțin 
alura celor mari. Șade picior 
peste picior și fumează cu ca
pul ușor răsturnat pe spate, 
apoi dansează consumînd mai 
inultă energie decît o iace la 
orele de gimnastică.

— E foarte frumos să dansezi 
— spunea un coleg al elevei 
noastre — chiar trebuie să în
vățăm dansul modern. Executat 
corect el e odihnitor, incintă o- 
chiul, te destinde... Noi elevii 
avem prilejuri suficiente să 
dansăm. Se organizează seri de 
dans și la școală. Dar nu mi se 
pare deloc potrivit ca un elev 
să meargă și să danseze noap
tea tîrziu în restaurant...

Una cîte una, datele comple
te ale cazului sînt dezvăluite.

La școală eleva Dobre Mar
gareta a fost un an repetentă, 
acum e corijentă, nu-și pregă
tește lecțiile. A fost trimisă cu 
un grup de elevi să învețe un 
trimestru Ia Școala medie din 
Predeal (într-un schimb) dar s-a 
întors de acolo cu o pată pe 
obrazul școlii ei. Corijente. Se
cretara organizației U.T.M. din 
școală povestește cu o notă de 
îngrijorare :

„Locuiește la internat dar nu 
rareori a încălcat regulile de 
conviețuire ale internatului. A 
fost găsită fumînd. Părăsea in
ternatul seara ca să meargă la 
restaurant în companii care 
nici pe departe nu-i stimulau 
interesul pentru învățătură".

Iar aici în consfătuire, în fața 
a sute de elevi din Valea Jiu
lui, eleva Dobre Margareta se

START
easupra satului o- 
limpic de la Inns
bruck, ilutură stea
gurile țărilor parti
cipante la Jocurile 
Olimpice de iarnă. 
Cei peste 1 300 de

sportivi din toate regiunile lu
mii, care își vor măsura pu
terile pentru cucerirea laurilor 

se află la Innsbruck 
De citeva zile, 

cea de

olimpici, 
sau Seeield. 
pe pista de saniuș, 
bob, pe pistele de schi, pe 
traseele pe care se vor disputa 
întrecerile de fond și pe pati
noarul olimpic domnește o ac
tivitate febrilă. Aci, timp de 12 
zile, de la 29 ianuarie la 9 fe
bruarie, se vor desfășura 34 de 
probe olimpice: la schi-fond, 
schi alpin (coborire, slalom), 
sărituri de la trambulină, com
binată nordică, biatlon, patinaj 
viteză și patinaj artistic, hochei 
pe gheață, săniuțe și bob.

Schiorii iondiști, cazați la 
Seeield, se ailă în lormă deose
bită. Sportivii din țările socia
liste, la iei ca și scandinavii, au 
făcut o impresie excelentă spe
cialiștilor.

Biletele la patinoarul olimpic 
au fost vîndute pentru toate 
manifestațiile. De cel mai mare

LA INNSBRUCK
interes se bucură meciurile de 
hochei pe gheață și întrecerile 
de patinaj artistic. Sute de au
tobuze au fost aduse din Viena 
la Innsbruck pentru a putea fa
ce față afluxului de vizitatori. 
Se apreciază că pregătirile 
pentru Olimpiadă au costat cir
ca 400 milioane de șilingi.

Corespondență
telefonică

din Viena
In timpul Olimpiadei. Inns- 

bruck-ul așteaptă circa 300 de 
trenuri speciale din întreaga 
Europă. Au fost înființate linii 
speciale aeriene, Viena-Inns- 
bruck și Munchen-Innsbruck.

Acum, la deschiderea celei 
de a IX-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de iarnă, locuitorii Inns- 
bruck-ului, sportivii și oaspeții 
prezenți doresc un singur lu-

E vorba și despre fiii lor. lntr-adevăr, nu-f deloc lipsit de importanță cum iți educi copt 
Iul. S-ar părea că și pentru părinți asemenea discuții sînt la iei de utile.

, Foto : N. ST E LORI AN

justifică: se spune că eu
siidez pe tovarășii profesori, că 
atunci cînd sînt întrebată de 
purtările mele am o atitudine 
sfidătoare. Să știți că eu par 
dar nu sint așa. Așa e iiguia 
mea, dă impresia de siidare".

— Hm.’ Poate că așa e fi
gura ei. Se poate, natura iace 
și glume! — spune cineva. — 
Dar sfidarea râmi ne ! Sfidarea 
nu e nevoie să apară neapărat 
în expresia ochilor sau în cu
vinte. Ea există in esența com
portărilor elevei Dobre...

Intr-o zi, povestește secretara 
cu problemele de școli și pio
nieri a comitetului orășenesc 
U.T.M. — a venit la noi să ne 
roage s-o ajutăm să poată urma 
școala populară de artă. Vrea 
să devină artistă...

Din nou avem de-a face cu 
un ^suflet de artist". Se poate 
întîmpla ca eleva Dobre să aibă 
reale înclinații pentru arta dra
matică...

— Dar — se întreba în con
sfătuire un tovarăș profesor — 
justifică asta purtările ei, con
cepțiile ei despre școală și în- 
vățătură ? Arta se învață în 
restaurant sau in plimbări pe 
stradă ? Are arta ceva comun 
cu indisciplina, cu ignoranța ? 
Dimpotrivă. Cine se ginde- 
ște să devină artist își pune în- 
tîi de toate în proiect să-și în
sușească o cultură temeinică.

Și din nou a fost vorba des
pre colectivul din școală, S-a 
vorbit din nou despre o scădere 
a exigenței și atenției acestui 
colectiv care a demobilizat in 
fața indiferenței cu care l-a tra
tat eleva Dobre Și familia dar 
șl colectivul din școală au o

răspundere pentru strălucirile 
iluzorii, pentru (din nou) eroa
rea în care plutește o elevă.

Dar cu acest ienomen ne vom 
mai intilni.

S-a mai discutat în consfă
tuire și despre alte cazuri. Unul 
e al elevei Maria Olaru, de la

Școala medie din Lonea, cori
jentă la cinci materii și care, de 
asemenea, în companii ,sporti
ve" merge la restaurant, cu 
ghiozdanul la subsoarâ.

Orieit ar părea că cei din 
consfătuire „au ei ce au cu 
elevii care merg la restaurant" 
cititorii cred că le vor da drep
tate. Restaurantul și școala sînt 
două instituții ale căror dru
muri nu se întretaie.

Ce să caute ghiozdanul lingă 
bateria de vin ?

Mirajul lustrului cu „Amor"
Toate aceste cazuri despre 

care s-a vorbit in consfătuire, 
sini intr-un iei aspecte ale ace
leiași probleme a „ialselor 
idealuri", a mirajului unor stră
luciri de poleială spre care se 
simt atrași unii tineri școlari.

Problema are însă și niște 
accente mai grave.

— Vă place sportul ?
Răspunsul dumneavoastră: 

DA!
— Aveți preferințe pentru 

unii jucători ?
— Da.
— Care ?
— Cei cu
— Ii știți 

ei In afara
— Mai puțin...
Sportul cu balonul rotund — 

Sportul numărul 1, cum spunea 
cineva — face însă și victime. 
In rîndul acelora care, practi- 
cînd acest joc irumos, uită to
tal de restul preocupărilor lor, 
de sarcinile lor, își închipuie 
că, fiind fotbaliști nu mai tre
buie să citească, să se instru
iască ; își închipuie că ei au 
„dreptul" să se poarte și urît, 
și, cel mai adesea, nu se văd 
— între meciuri — decît... la 
restaurant, cu bateria de vin 
lîngă ei!.

talent 1*
cine sînt și ce fac 
terenului de joc ?

Și acum să discutăm despre 
elevul și „fotbalistul" Achim. 
(Nu-1 cunoașteți ? încă nu-i ve
detă ? El crede că da). Un tova
răș din sală povestește :

„Juniorul" Achim trece pe 
stradă. Pare împăiat. Calcă a- 
pâsat, cu pași de compas. Spor
tiv din tălpi în creștet. II vezi 
și-I privești cu admirație. A- 
chim! Domnule, ce fente face 
băiatu'ăsta 1 Și treci mai depar
te în timp ce Achim intră în 
primul bufet care-i iese în cale, 
se așează cu cotul pe tejghea 
și-i „arde" una mare, așa, în 
fugă. Măruntaiele Iui încă fra
gede sînt strașnic răscolite de 
alcool. Pe urmă, Achim își a- 
dună prietenii — toți niște bon
doci tunși scurt — și se încinge 
un chei de mai mare dragul. 
Achim plătește. E foarte „ge
neros". Cîteodală, se mai în
cinge și cîte o bătaie din care 
Achim iese basma curată. Alții 
se bat, el... plătește. Vedeta 
face ravagii, te scuipă în obraji 
printre dinți, îți ride în nas și 
toate astea pentru că „face fen
te”. Arta lui. Da, însă...

In iața sălii vine o femeie. 
E mama unui elev, de la Școala 
profesională din Petroșani. Ea 
vorbește cu voce tremurată. își

PE

1
SCURT

etapă 
cam- 

cat. A 
se va 

la 15 
Progra-

• Prima 
a returului 
pionatului 
de fotbal 
desfășura 
martie, 
mul jocurilor este 
următorul: Farul 
Constanța —• Di- 

București; Steagul 
Brașov — Steaua : Pe- 
Ploiești — U. T. Arad ;

cru: să nu ningă, altminteri 
pistele amenajate în mod artifi- 
ficial ar trebui lucrate pentru a 
doua oară.

Festivitatea de deschidere va 
avea loc astăzi cu începere de 
la ora 11 (ora locală) la poalele 
muntelui Bergisel, unde se află 
trambulina de sărituri cu schiu- 
rile. Tot aici, într-un mare soclu 
de piatră, va arde flacăra olim
pică adusă din Grecia. Jocurile 
vor fi deschise de președintele 
Austriei, dr. Adolf Schărf.

După deschiderea festivă, vor 
începe primele jocuri de hochei 
între echipele din grupa A, 
care luptă pentru titlul olimpic 
mondial și european. Astâ-sea* 
ră va ii decernată medalia de 
aur, perechii învingătoare la 
patinajul artistic. Mîine, prime
le starturi la schi 30 km fond, 
coborîre bărbați, patinaj viteză 
și săniuțe.

■k
Aseară s au încheiat lucrări

le sesiunii Comitetului olimpic 
Internațional care au hotărît ca 
să nu invite Republica Sud- 
Africană la Jocurile Olimpice 
de vară de Ia Tokio pentru că 
ea nu a îndeplinit condițiile 
formulate de congresul Comite
tului Olimpic Internațional în 
vederea lichidării discriminării 

■ rasiale în sport. 
I S-a atribuit organizare^ celei 
Ide a 10-a ediții a Jocurilor 

Olimpice de iarnă din 1968 ora
șului Grenoble care a obținut 

Icele mai multe voturi. M. Mi- 
challon, primarul orașului Gre-
___li- — -I-.-»-.--.*

I
I 
I
| Rezultatele preliminariilor de hochei

namo 
Roșu 
trolul
Știința Cluj — Dinamo Pitești; 
C.S.M.S. Iași — Siderurgistul 
Galați; Rapid București — 
Crișul Oradea și Progresul 
București — Știința Timișoara. 
Campionatul se va încheia la 
5 iulie cînd va fi cunoscută 
noua campioană a țării.

• Sala sporturilor Floreasca 
va găzdui sîmbătă de la ora 19 
meciul retur dintre echipele 
feminine Rapid București și 
Fortschritt Weissenfels (R. D. 
Germană) din cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal. 
In primul joc, desfășurat la 
Halle, handbalistele germane 
au terminat învingătoare la 
limită : 10—9. Echipa învingă
toare din acest meci va 
întîlni în semifinale forma
ția Spartak Budapesta.

(Agerpres)
---- a.

noble a declarat că Olimpiada 
Albă va avea loc între 2 și 12 
februarie.

F. DONNER

Viena, 28 ianuarie 1964.

• Pe terenul acoperit al clu
bului Steaua a continuat ieri 
concursul de tenis pentru 
„Cupa de iarnă". Ilie Năstase 
a obținut o surprinzătoare vic
torie cu 6—3; 6—2; în fața in
ternaționalului Al. Bardan.
C. Năstase l-a învins cu 6—2; 
6—1 pe C. Popovici, iar V. Se- 
rester a dispus cu 6—1; 6—1 de
D. Viziru. Concursul progra
mează astăzi de la ora 15,30 
primele întîlniri ale turneului 
final.

A’ 
început 
de drum

In sală mare a casei de cultură 
se adunaseră aproximativ 30 de ti' 
neri, băiefi și fete. Fețele lor tră
dau o emoție greu de ascuns. Co
lectiviști, elevi, profesori, funcțio
nari — numai o parte din cei care 
simțeau emoția primelor încercări 
literare — alcătuiseră un. colectiv, 
dornici să-și citească și sd discute 
Împreună Încercările literare, să 
studieze mal profund fenomenul 
literar.

Așa a luat ființă, în urmă cu ci
teva zile, cercul literar, „Gala Ga- 
llaction“ de pe lingă Casa de cul
tură din Drăgănești Olt. La prima 
ședință de lucru, după prezentarea 
referatului „Viața și opera lui 
Gala Gallaction", Răducoiu Nicu- 
Jina, Mihai Doagă și Marin Breazu 
au citit din primele lor versuri.

ION ANDREIȚA

(Agerpres)
angajeaza 

imediat

I 
I 
I
I 
I Punctele echipei noas-

INNSBRUCK 29 (A- tie au fost realizate de
gerpres). — Marii pe Pază și Biro. Alte re-
noul stadjoa de Ia Ti zultate înregistrate:
voli și în sala expozi R. S. Cehoslovacâ-Ja-
ției din Innsbruck au poma J7-- 2 (8—0;
continuat întilnirile 3—2. 6—O)t UR.S^-
preliminarii de hochei R P Lngară 19— 1
pe gheață pentru sta 19—O; 6—O. 5—1);
bilirea grupelor Suean2 — Italia 12—2
și ele turneului (4—1. 5—4. 3—11.
olimpic. Echipa S.L\A. Germania (echipă uni-
a Învins cu scorul de tă) — R. P. Polonă
7—2 (1—0; 3—1; 3—1) 2—1 (O— 1, t—0, 1—0).
echipa R. P. Roaur.e. Pinâ in prezent «-au

ealiiicat să joace In

grupa A a turneului 
echipele U.R.S.S., Ca
nadei, R. S. Cehoslova
ce, Suediei, S.U.A., 
Germaniei și Elveției. 
în grupa B vor evolua 
Iugoslavia. Norvegia. 
Japonia, R. P. Ungară, 
R P. Polonă, Italia și 
R. P. Romînă. Cele 
două grupe urmează 
sd fie completate după 
desfășurarea ultimului 
meci Finlanda — Aus
tria.

20 conducătorl auto
necesari pentru sectoa-
rele I.M.T.F. Bocșa și

Orșova. Actele se vor
depune la Centrala 
I.M.T.F. Lugoj, str. Ba

natului nr. 1.

apără iiul de acuzația ce l-a 
îost adusă.

„S-a spus aici că fiul meu nu 
învață și bate restaurantele, și 
nu ascultă de părinți, că iuge 
de acasă și se întoarce beat, 
că-și amenință părinții. E ade
vărat. dar nu ne învinuiți pe 
noi, părinții lui. Noi ne-am stră
duit să-l ținem in friu. să-i 
dăm o educație bună. Acasă 
n-a primit o educație de burtă- 
verde. Sîntem o familie de 
muncitori.

Băiatul meu însă a fost atras 
în cercul lui Achim, sportivul, 
cu care fiul meu e coleg la 
școala profesională. Achim are 
bani. Un puștan cu caș la 
gură primește atiția bani, 
și pentru că i se caută in 
coarne și e lăsat să-și facă de 
cap, și-a atras în jurul lui și pe 
alți colegi. Achim ăsta cu banii 
și cu „faima" lui are acum asu
pra fiului nostru o autoritate 
mai mare".

Vasăzică, Achim e elev. „Per
formanțele" lui în sport îi a- 
duc și „performanțe" la învăță
tură : corijențe, note proaste".

Iată și citeva întrebări care 
s-au născut în mintea celor de 
față.

Este oare îndreptățit Achim 
să se agațe cu ghiarele și cu 
dinții de situația lui de „ve
detă" sportivă, considerîndu-se 
absolvit de alte preocupări în 
viață ? Viața pe care o duce 
are intr-adevăr strălucirea pe 
care o vede el ? învățarea me
seriei, munca în sine nu i-ar a- 
duce satisfacții mai curate, mai 
de onoare ?

E numai Achim de vină ? Ce 
rațiune are, să i se pună în 
mină unui copil niște bani care 
îl aruncă atît de timpuriu în 
lumea petrecerilor necontrolate? 
El primește bani pentru supra- 
'alimentație, pentru condiție fi
zică sportivă. Dar controlează

cineva cum folosește el acești 
bani ? Se supraalimenteazâ cu... 
șliboviță ? Este in felul ăsta a- 
jutat să-și dezvolte aptitudinile 
sportive ? Și cum rămine cu me
seria pe care trebuie s-o înve
țe, cu pregătirea lui ca om pro
ductiv și încadrat în normele 
morale ale societății noastre ?

Hotărit, colectivul sportiv ca 
să-și realizeze „succesele" îi 
zdrăngăne sub nas lui Achim — 
clopoțeii unei false străluciri 
iară să cugete serios la urmă
rile neiaste pe care le are acest 
act.

Secretarul organizației U.T.M. 
de la Școala profesională din 
Petroșani a luat și el cuvîntul.

— In școala noastră — spu
nea el — învață și Achim. În
vață, vine vorba... Nouă ne 
cam rușine cu el cu toate că 
dacă e să ne luăm după „faima 
lui sportivă" s-ar crede că tre
buie să fim mindri. Eu vreau să 
spun aici, în fața acestei adu
nări, că sîntem vinovați pentru 
purtările lui Achim. Noi, ute- 
miștii din școală l-am privit 
pe Achim doar ca sportiv și 
asta ne-a luat ochii, ne-a făcut 
să nu ne deranjeze prea mult 
isprăvile lui... In privința opiniei 
hotărîte a colectivului nostru 
de elevi împotriva unor mani
festări de acest fel, organizația 
U.T.M. din școala noastră are 
încă multe de făcut.

Priviri aprobatoare, o liniște 
cu tîlc, au întărit spusele se
cretarului.

Nici vorbă, colectivul școlii 
împărtășește nu doar gloria 
sportivă a lui Achim ci și vina 
de a-i fi tolerat purtările care 
l-au dus la o faimă detestabilă. 
Eiectul firesc: și alți elevi din 
școală au intrat în cercul lui 
Achim, răul deci a început să 
se întindă. Achim — el însuși 
victimă face la rîndul lui vic
time. Și asta nu se poate tolera 
— a fost părerea unanimă a 
celor din consfătuire.

Achim e doar un caz concret. 
Școala, colectivul trage insă a- 
cum concluzii generalizatoare.

Mai sînt și alte cazuri în 
care mirajul unei vieți ușoare 
și pline de false străluciri în- 
iierbîntă imaginația elevilor. In 
legătură cu asta, cei prezenți la 
această consfătuire au avut pă
rerea că tot ce nu are la temelie 
munca cinstită, învățătura te
meinic însușită, tot ce se pe
trece în afara unei activități 
creatoare, nu poate fi decît 
asemenea baloanelor de săpun, 
asemenea lustrului superficial și 
vremelnic pe care-1 capătă nas
turii de manta frecați cu „A- 
mor". Aurul adevărat are altă 
strălucire. Echivalentul acestui 
aur este munca.

„Copilul meu sâ trăiască bine*'
— Are cuvîntul tovarășul Ion 

Gălăuieac, vagonetar la Mina 
Aninoasa, tatăl elevului Ion Gă- 
lăureac de la Școala profesio
nală !

Tatăl elevului se ridică să ia 
apărarea fiului său, criticat pen
tru comportări urîte în școală.

— Fiul meu — spune dînsul 
— nu-i chiar așa, eu îl cunosc 
bine. Eu muncesc și am cu ce

să-l întrețin și el o duce bine, 
n-are de ce să vagabondeze și 
nici să fure nu se duce. E 
drept, că într-o zi l-am trimis 
să cumpere o... o... sticlă de... 
apă minerală de la restaurant 
și eJ s-a întîlnit cu un coleg 
și-au făcut ei socoteala cum să 
facă să le rămîhă și lor 3 lei.

(Continuare în pag. a IV-a)



Grăbirea ritmului de execuție 
a construcțiilor

(Urmare din pag. D
— 300 tone ciment;
— 300 000 bucăți cărămizi;
— 800 000 lei economii peste plan la prețul de cost.

• să obțină Ia toate lucrările numai calificative 
bune și foarte bune.

Plnă la 23 August să realizeze :

• îndeplinirea planului producției globale pe 8 
luni;

• depășirea productivității muncii cu 0,5 la sută;
• 600 000 Iei economii peste plan ;
o următoarele economii de materiale :

— 100 mc material lemnos ;
— 40 tone oțel-beton ;
— 200 tone ciment;
— 200 000 bucăți cărămizi.

Pentru realizarea acestor angajamente, constructorii și 
montorii și-au propus extinderea cofrajelor glisante, folosirea 
produselor prefabricate mici la lucrările de finisaj, 
mecanizarea unor operațiuni care necesită volum mare de 
lucru, folosirea de materiale noi, printre care masele plasti
ce, plăcile fibrolemnoase, organizarea de brigăzi complexe și 
pe specialități, ridicarea calificării și specializării a numeroși 
muncitori și tehnicieni.

Memorandumul 
guvernului sovietic

ÎN JURUL NOTEI
LA PURTARE

(Urmare din pag. a III-a)

Doar atîta... altceva n-a mai iă- 
cut.

Din sală însă s-au ridicat 
mai multe voci.

— Stiti că fiul dumneavoastră 
lipsește cite 2—3 zile pe sâptă- 
mînă de la școală ?

— Știți ce note are țiul dum
neavoastră ? Știți că...

Nu, tatăl nu știa. A aflat aici 
adevărul și In felul acesta și-a 
cunoscut mai bine fiul.

Trecînd însă dincolo de ca
racterul anecdotic al acestei în- 
tîmplări merită să ne oprim pu
țin asupra relațiilor dintre 
școală și părinți.

Și să pornim de la o privire 
aruncată în sală. Multe dintre 
eleve (mai cu seamâ de la școa
la medie) cu o ținută vestimen
tară care n-are nimic comun cu 
uniforma de elev obligatorie. 
Ele sînt foarte cochet înves
mântate, cu multe zorzoane 
scumpe. Sînt niște „domni
șoare” bine gătite. Ce are a face 
că sînt încă școlărițe și că preo
cuparea pentru cochetărie si 
lux, orice s-ar spune, le înde
părtează de preocupările șco
lare ? Părinții cumpără, părin
ții vor ca fiica lor să nu ducă 
lipsă de nimic, fiica lor să tră
iască bine, să fie altfel de cum 
au fost ei în tinerețe.

In consfătuire unii profesori 
au vorbit tocmai despre acest 
aspect. Părinții sînt invitați la 
școală și li se atrage atenția că 
fiul lor nu respectă tinuta de 
elev.

— Mă iertați, spune părintele, 
dar este fiul meu, eu îl port 
cum îmi place. Destul om dus-o 
eu greu cînd am fost ca el. Fiul 
meu vreau să trăiască bine...

Și acești părinți fac tot ce pot 
pentru ca fii lor să „trăiască bi
ne". Ii duc cu ei la restaurant, 
îi duc cu ei la filme care nu sînt 
pentru școlari etc. și astfel unii 
școlari încep să se privească în 
oglindă și să se admire mai mult 
decît trebuie, încep să creadă 
că școala e ceva „rigid" și prea 
puțin folositor de vreme ce ei 
și fără școală, și fără să-și bată 
capul prea mult cu munca pe

carte, pot avea atîtea ,.minună
ții", pe care încep chiar si și le 
revendice.

Părinții din sală vorbesc și 
ascultă. E rindul lor sd-si lămu
rească atnbutiiie. Urni spun 
„Fiul meu să trăiască bine, nu 
așa cum cm trăit eu în tine
rețe".

Nici vorbă, iiii lor trebuie 
în tr adevăr să duca o viață nor
mală, îndestulată, să fie frumos 
și curat îmbrăcați, să cibă tot ce 
Ie trebuie ca să poată învăța 
cit mai mult. Este o dorință fi
rească. cit se poete de firească. 
Dar dacă a li se asigura condi
țiile necesare este un iucmbun. 
a li se satisigce unele capricii, 
a încuraja niște pretenții exa
gerate, înseamnă a contribui — 
desigur involuntar — la apari
ția în purtarea copiilor, a unor 
apucături ce presupun mei fir- 
ziu eforturi mult mai mari pen
tru corijarea lor.

Pentru creasta este necesar 
ca părinții să urmărească mereu 
ca tot ce pun Ia dispoziția co
piilor sâ contribuie la iormarea 
convingerii acestora că nimic în 
viață bu se cucerește fără 
muncă. Ș: munca lui este deo
camdată InvățdXura.

Părinții să le purtă elevi
lor la dispoziție acele mijloace 
care să-: cute în txbog&zrea 
cunoftaijelor. sd Je dezvolte 
gustul pentru crX cul
tură.

Repetăm, este vorba mtaai de 
unele cazuri.

Toate creștea sînt de fapt 
probleme pentru lectoratele cu 
părinții, a conhscrăriî st rinse 
dintre scoală, părinți si otgan.- 
zația conlucrare ci căru:
cx principal trebuie să te edu
cația

+
Toate ccestea au fost lucruri 

dintre cei cere cu luai parte la 
dincutia de la Petrotcm.

Prin prezentarea unor aspecte 
din consfătuirea elevilor din 
Valea Jiului n-am făcui altceva 
decît să-i deschidem atiloruhri 
o fereastră spre un capitol al 
vieții tinerilor asupra căruia 
este invitat să mediteze și 
singur.

prezentat Comitetului celor
GENEVA 28 (Agerpres). — 

Reprezentantul U.R.S.S., S. Ța- 
rapkin, a prezentat Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare memorandumul gu
vernului sovietic privitor la 
măsurile îndreptate spre slă
birea cursei înarmărilor și de
stinderea încordării internațio
nale în care se spune între al
tele : „Uniunea Sovietică este 
dispusă să-și retragă toate 
trupele de pe teritoriile state
lor străine, unde ele stațio
nează actualmente, dacă pute
rile occidentale vor proceda la 
fel".

„Dacă puterile occidentale, 
se arată în memorandum, nu 
sînt încă dispuse să accepte o 
rezolvare atît de radicală a a- 
cestei probleme importante, 
guvernul sovietic propune o 
reducere treptată, pe bază de 
reciprocitate, a efectivului tru
pelor străine de pe teritorii 
străine, în așa fel, îneît să se 
ajungă la retragerea lor to
tală. Uniunea Sovietică este 
dispusă să treacă la o aseme
nea reducere a efectivului tru
pelor ei de pe teritoriul R. D. 

Germane și ale altor state euro
pene, dacă puterile occidentale 
vor începe să reducă efectivul 
trupelor lor din R. F. Germană 
și din alte țări".

Procedînd, la ora actuală, la 
o nouă reducere a efectivului 
forțelor sale armate, guvernul 
sovietic „este dispus să meargă 
în direcția reducerii și mai de
parte a efectivului forțelor sale 
armate, dacă guvernele puteri
lor occidentale vor manifesta 
hotărîrea de a trece la măsuri 
similare*".

De asemenea, guvernul so
vietic propune să se ajungă la 
o înțelegere cu privire la re
ducerea bugetelor militare cu 
10—15 la sută.

Referindu-se la ideea înche
ierii imui pact de neagresiune 
intre țările N.A.T.O. și ale 
Tratatului de la Varșovia, gu
vernul sovietic declară că în
cheierea unui asemenea pact 
„nu ar încălca nicidecum ra
portul de forțe existent între 
cele două grupări și. totodată, 
ar introduce în relațiile inter
naționale elementul atît de ne
cesar al stabilității și conci
lierii".

..Sprijinind planurile de con
stituire a unor zone denuclea- 
rizate în diferite regiuni ale 
lumii, se spune în memoran
dum, guvernul sovietic atri
buie o deosebită însemnătate 
formării unor asemenea zone 
în acele regiuni în care este 
cel mai accentuat pericolul de 
izbucnire a unui conflict nu
clear și, în primul rînd, în 
Europa Centrală". Guvernul 
sovietic este dispus să-și asu
me obligația de a respecta 
statutul zonelor denucleari- 
zate.

Guvernul sovietic relevă im
portanța deosebită, per.:ru in
teresele p^rii. a necesității „de 
a se bara toate căile — nu 
numai directe, ci și ocolite, 
prin care armele nucleare ar 
p-tea să nimerească in miinile 
aceicra care, de două ori în 
acest seeoL au aprins flacăra 
război-uiui mondial și care în
treprind. actualmente, măsuri 
energice pentru a dobindi 

txa nucleară**.
Miiirind pentru adoptarea 
bot măsuri energice și efi- 
e-tte în vederea preîntîmpi- 

atac prin surprin
dere. guvernul sovietic consi
deră că sistemul posturilor de 
observații trebuie să se îmbine 
cu anumite măsuri pentru slă
birea încordării internațio
nale. cum sînt reducerea efec
tivului trupelor străine de pe 
teritoriile statelor europene și 
obligația de a nu amplasa 
arme nucleare în R. D. Ger
mană și R. F. Germană.

Desființarea aviației

18 state pentru dezarmare
micșorarea pericolului de răz
boi și ar aduce un aport la în
tărirea securității tuturor po
poarelor".

Arătînd o dată mai mult că 
acceptă extinderea interzicerii 
experiențelor cu arme nuclea
re și asupra experiențelor sub
terane, guvernul sovietic subli
niază că, „așa cum a confir
mat-o pe deplin viața, pentru 
detectarea acestor experiențe 
nu se cere instituirea unei 
organizații speciale de control 
internațional".

Cu prilejul încheierii acor
durilor care prevăd măsuri de 
dezarmare concretă, subliniază 
guvernul sovietic, „trebuie să 
fie realizată o înțelegere cu 
privire la forme de control 
corespunzătoare, reciproc ac
ceptabile".

înfăptuirea măsurilor pro
puse în memorandum, „ar 
duce după părerea guvernului 
sovietic la o nouă destindere 
considerabilă a încordării 
internaționale, ar constitui un 
pas serios înainte pe calea 
spre rezolvarea sarcinii prin
cipale — dezarmarea generală 
și totală".

Expoziție 
de artă populară 

romîneasca 
ia Cairo

CAIRO 28 (Agerpres). — In 
sala L’Atelier din Cairo a fost 
deschisă la 27 ianuarie Expoziția 
de artă populară romîneasca. La 
festivitatea de deschidere au par
ticipat personalități din conduce
rea Ministerului Culturii și Infor
mațiilor al R.A.U., a Ministerului 
Educației și Invățămîntului, pro
fesori universitari, critici de artă, 
folcloriști, artiști plastici, șefi ai 
unor misiuni diplomatice, repre
zentanți ai Ligii Arabe. Au mai 
fost de față Vasile Florea, directo
rul relațiilor externe din Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
membri ai ambasadei romîne și 
specialiști romîni în domeniul fol
clorului. Cu acest prilej, ambasa
dorul R.P. Romîne la Cairo, Mir
cea Nicolaescu și lehia Abou Bakr, 
subsecretar de stat, ca reprezen
tant al doctorului Abdel Kader 
Hatem, ministrul culturii și infor
mațiilor al R.A.U. au subliniat în 
cuvîntul lor dezvoltarea relațiilor 
culturale dintre R.P. Romînă și 
R.A.U., precum și contribuția pe 
care această expoziție o aduce la 
cunoașterea creației populare ro- 
mînești.

arc

i

în jurul problemei Ciprului
LONDRA 28 (Agerpres). — în 

timp ce Conferința de la Londra 
asupra Ciprului bate pasul pe loc, 
agenția France Presse consemnea
ză că în mod practic au fost a- 
bandonate speranțele reale ca a- 
ceastă conferință să ofere o solu
ție de fond pentru problemele ci
priote. Singura soluție practică dis
cutată în prezent, atît la Londra, 
Atena, Ankara cit și în celelalte 
capitale occidentale, este propune
rea britanică în legătură cu con
stituirea unei forțe internaționale 
de poliție care să supravegheze 
menținerea ordinei în Cipru.

Intr-o declarație făcuta luni sea
ra, președintele Republicii Cipru, 
Makarios, a menționat ca poziția 
guvernului cipriot în momentul de 
față este următoarea : „Nu vom 
ceda nici amenințării nici șantaju
lui. Sîntem ferm hotărîți de a salv
garda onoarea noastră, demnitatea, 
libertatea și integritatea insulei 
noastre".

Purtătorul de cuvînt al delega
ției ciprioților greci aflați la Lon
dra a lăsat să se înțeleagă la 27 
ianuarie că comunitatea greacă din 
Cipru ar putea eventual accepta 
prezența în insulă a unei forțe in
ternaționale de poliție cu condiția 
ca aceste forțe să nu includă uni
tăți militare ale Greciei și Turciei 
și ca ele să fie puse sub autorita
tea Consiliului de Securitate și să

aibă sarcina de a împiedica imix
tiunea străină în treburile interne 
ale Ciprului.

★
LONDRA 28 (Agerpres). — 

Ministrul de externe turc, Er
kin, a declarat marți după- 
amiază, înainte de a avea o 
întrevedere cu ministrul de 
externe englez Butler, că Tur
cia a hotărît „în principiu" să 
părăsească conferința de la 
Londra privitoare la Cipru. 
Un purtător de cuvînt al gu
vernului turc a declarat la 
Ankara — potrivit relatării a- 
genției U.P.I. — că această ho- 
tărîre a fost luată deoarece 
„Anglia a eșuat în încercarea 
de restabilire a păcii în Ci
pru".

Atît în Grecia, cît și în Tur
cia au fost luate măsuri mili
tare speciale. Referindu-se la 
informații apărute în presa a- 
teniană, agenția Reuter anunță 
că unități ale armatei grecești 
au fost puse în stare de alar
mă. In Turcia, la ședința ma
relui stat major care a avut 
loc sub președinția primului 
ministru Inonu, s-a hotărît 
„să fie adoptate toate măsu
rile necesare pentru asigura
rea unei apărări depline a vie
ții și avutului» ciprioților 
turci.

Dejun oferit de șeful
delegației române

Todor Jivkov
la Conferința
de la Geneva

GENEVA 28 — De la trimi
sul special Agerpres, C. 
Benga :

Vasile Dumitrescu, șeful de
legației romîne la lucrările 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare de la Geneva, 
a oferit un dejun în cinstea 
unor delegați.

La dejun au participat: 
William Foster, șeful delega
ției S.U.A., Francesco Caval- 
letti, șeful delegației italiene, 
Karlo Lukanov, șeful delega
ției R. P. Bulgaria, și Josue de 
Castro, șeful delegației Brazi
liei.

Dejunul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă.

Lucrările Biroului Asociației

Internationale de studii

sud - est europene

Podul: Sala Palatului R. P. 
Romine (orele 19,30 cu seria 
de bilete nr 986), Republica 
(9,45; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21), Festival (10; 12- 14; 16,15; 
18,30: 20,45), Grivița (10- 12; 
14; 16; 18,15; 20,15), Tomis (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30). Legea 
Antarctidei — film pentru 
ecran panoramic: Patria (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45-, 21).Fri. 
vește înapoi cu minie: Carpati 
(9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15), București (9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,45),

Feroviar (10; 12,15; 14,30;
16,45; 19; 21,15), Modern
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;
21). Magazin film: Capitol (10; 
12; 14; 16,15; 18,30; 20,30), Ex
celsior (10; 12; 15; 16,45; 18,30;
20.30) , Miorița (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
15; 17; 19; 21). Uraganul: Vic
toria (9,45; 12* 14,15; 16,30;
18,45; 21), Popular (16; 18,15;
20.30) . Haiducul de pe Cere-
muș: Central (10,30; 12,30; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30). Nu-i 
loe pentru al treilea: Lumina 
(9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Progresul (15,30; 18;
20,15). Agatha, lasă-te de cri
me 1: Union (15,45; 18; 20,15), 
Munca (16; 18,15; 20,30). Pro
gram special pentru copii; 
Doina (10). Placido: Doina 
(11,30; 14,30; 16,30- 18,30; 20,30), 
Flacăra (14,30; 16,30; 18,30;
20.30) . împărăția oglinzilor 
strimbe: Timpuri Noi (de la 
orele 10 la 17 în continuare ; 
19; 21), Cultural (16; 18; 20), 
Cotroceni (16; 18,15; 20,30). Pi
sica de mare : Giulești (10,30;

12.30; 1430; 16»; 1630; 2030). 
Volga (10; 12: 15; 17; 19: 21). 
Parașutiștii: înfrățirea intre 
popoare (1530; 17.45: 29). Po
vestirile Ini Drd*: Dacia (10- 
11,45; 1330; 1530:17.15; 19; 21). 
Balada husarilor : Buzești (15; 
17,45: 2030). .Arhiva secret* de 
pe Elba: Crîngași (18; 18J5; 
2030). Medicamentul care na
de (ambele serii): Bucegi (9; 
12.30; 16- 19.30), Arta (15 30; 
19). Lira (1530; 19). Ucigașul 
și fata : Unirea (16; 18: 20). 
Tudor (ambele serii): Vitan 
(15.30; 19), Moșilor (16; 1930). 
Qivitoq : Aurora (10.15; 12.15; 
14.30; 1630; 1830; 20.30), Fla
mura (10; 12,15; 16; 18.15;
20.30). Cu toții acasă : Cosmos 
(15.30; 18; 20.15). Luceafărul 
(16; 18.15; 20,30). Cavalerul
Pardaillan — cinemascop: Vii
torul (13.30; 16: 18.30; 21).
Anicka merge la școală : Co- 
lentina (16: 18; 20). Jurnalul 
Annei Frank — cinemascop : 
Floreasca (15: 17,45; 2030).
Pacea (16: 19.30). Ucigașul
plătit — cinemascop : Drumul 
Sării (16; 18; 20). Elena din 
Troia — cinemascop : Feren
tari (15,30; 18; 20,30).

Televiziune
MIERCURI 29 IANUARIE

In jurul orei 12,00 — Deschi
derea festivă a Jocurilor Olimpice 
de iarnă. Transmisiune de la In
nsbruck. In jurul orelor 15,00— 
16,30 și 21,15—23,30 — Se vor 
transmite de la Innsbruck aspecte 
de la Jocurile Olimpice de iarnă.

de 
ibardament „ar contribui la

Declarația purtătorului Pe cuilnt

ci priiire la stabilirea relațiilor

ATENA 28 — Coresponden
tul Agerpres. Al. Gheorghiu, 
transmite: La 28 ianuarie au 
luat sfirșit la Atena lucrările 
Biroului Asociației internațio
nale de studii sud-est europe
ne. La lucrări au participat 
membri ai biroului, oameni de 
știință din Albania, Bulgaria, 
Franța, Grecia, Iugoslavia, Ro- 
minia și Turcia.

Biroul a hotărît convocarea 
la Sofia in luna aprilie a.c. a 
sesiunii Comitetului Asociației 
internaționale, precum și a 
unei consfătuiri la București, 
in luna noiembrie a.c. La a- 
ceastă consfătuire vor lua 
parte directorii institutelor de 
studii sud-est europene și se
cretarii comisiilor naționale.

Delegația romînă a propus 
în ședința de marți editarea 
unor lucrări științifice, prin
tre care Ghidul documentar al 
civilizațiilor din țările sud-est 
europene și a unei lucrări inti
tulate „Monumente de artă 
greco-romane din regiunea 
Mării Negre", care va fi reali
zată in colaborare de oameni 
de știință romîni, sovietici, 
bulgari și turci.

Marți seara, comisia greacă 
pentru UNESCO a oferit o 
masă în cinstea membrilor bi
roului.

SOFIA — 28 (Agerpres). — 
In răspunsul la mesajul adresat 
de N. S. Hrușciov șefilor de 
state și guverne, Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, arată că 
guvernul și întregul popor bul
gar sînt de acord cu propune
rea guvernului sovietic de a se 
renunța la folosirea forței pen
tru rezolvarea litigiilor terito
riale și a problemelor de fron
tieră.

„Un asemenea acord, arată 
Todor Jivkov — ar fi extrem de 
important, ar lichida una din 
cele mai frecvente cauze ale 
conflictelor și ale războaielor. 
Litigiile teritoriale au dus în
totdeauna la ciocniri sîngeroa- 
se și la războaie pustiitoare. 
Omenirea nu poate uita și nu 
trebuie să uite distrugerile, su
ferințele și sîngele vărsat de 
zeci de milioane de oameni în 
cursul primului și celui de al 
doilea război mondial, dezlăn
țuite de imperialiști, în efortu
rile lor de a reîmpărți- lumea și 
de a acapara noi teritorii. Un 
tribut greu au plătit în aceste 
războaie și popoarele din Pe
ninsula Balcanică, pe care sta
tele imperialiste vor să le men
țină și astăzi ca state în situația 
de „butoi de pulbere al Eu
ropei".

N. S. Hrușciov
„Noua inițiativă a guvernu

lui sovietic corespunde pe de
plin principiilor Cartei O.N.U. 
și realizarea ei ar contribui la 
înfăptuirea țelurilor mărețe că
reia Organizația este chemată 
să le slujească".

„Guvernul Republicii Popu
lare Bulgaria, se spune în în
cheierea răspunsului, este de 
acord cu propunerile lui N. S. 
Hrușciov și consideră că ele 
pot sta la baza unei înțelegeri 
internaționale pentru renunța
rea din partea statelor la folo
sirea forței în rezolvarea liti
giilor și problemelor terito
riale".

Călătoria 
lui U Thant

în Africa
NEW YORK 28 (Agerpres).

— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a plecat intr-o că
lătorie prin Africa. U. Thant 
va vizita Marocul, Algeria, 
Tunisia, Guineea, Ghana, Etio
pia, Nigeria și Senegalul. Vi
zita în Senegal va avea un ca
racter particular.

Secretarul general se înapo
iază la New York la 20 fe
bruarie.

La 27 ianuarie, U Thant a 
anunțat că schimbă itinerariul 
inițial al călătoriei sale prin 
Africa, renunțînd la vizita în 
Libia.

VENEZUELA: Luptele unităților

de partizani continuă
CARACAS 28 (Agerpres). — 

în ultimele zile, în Venezuela 
s-au produs ciocniri între uni
tățile de partizani și trupele 
guvernamentale. Potrivit rela
tărilor agenției Prensa Latina, 
o luptă puternică s-a dat în 
regiunea Bomcoito, unde s-au 
înregistrat morți și răniți de 
ambele părți. Pe de altă parte, 
un detașament al partizanilor

a ocupat localitatea Mimiche, 
unde a capturat arme și dife
rite alte materiale. Partizanii 
s-au retras apoi în munții din 
apropiere. După cum transmi
te agenția France Presse, uni
tăți ale armatei, gărzilor națio
nale și poliției au declanșat o 
operație pe scară largă împo
triva partizanilor care acțio
nează în statul Portuguesa.

fiplouiatice cu Franța
PEKIN 28 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă transmite :
Pur ta :orul de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe 
al R. P. Chineze este autorizat 
să facă următoarea declarație 
cu privire la stabilirea relați
ilor diplomatice intre R. P. 
Chineză și Republica Franceză:

„In calitate de guvern legal, 
unic reprezentant al întregu
lui popor chinez, Guvernul 
R. P. Chineze a dus tratative 
și a ajuns Ia un acord cu gu
vernul Republicii Franceze cu 
privire la stabilirea relațiilor 
diplomatice între cele două 
țări. Potrivit uzanțelor inter
naționale, recunoașterea nou
lui guvern al unei țări implică 
In mod normal încetarea recu
noașterii vechiului grup con
ducător, răsturnat de poporul 
țării respective. In consecință, 
reprezentanții vechiului grup 
conducător nu mai pot fi con
siderați ca reprezentanții a- 
cestei țări și nu mai pot fi pre- 
zenți alături de reprezentanții 
noului guvern în aceeași țară 
sau intr-o organizație interna
țională. In acest spirit, Guver
nul R. P. Chineze a ajuns la 
un acord cu guvernul Republi
cii Franceze cu privire la sta
bilirea relațiilor diplomatice și 
la schimbul de ambasadori în
tre China și Franța. Guvernul 
chinez considerară este nece
sar să afirme că Taivanul face 
parte din teritoriul chinez și 
că orice încercare de a des
părți Taivanul de China sau 
de a crea în alt mod „două 
Chine" este cu totul inaccepta
bilă pentru guvernul și po
porul chinez".
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Transmiterea paginilor 
de ziar prin canale 
de telecomunicații

Țin grup de oameni de știință 
și ingineri sovietici au ela
borat un procedeu pentru 

transmiterea paginilor de ziar pe 
canale de telecomunicații. La tipo
grafia centrală se imprimă textul 
și imaginea lui se transmite prin 
telefoto. La tipografia locală, după 
fotografiile recepționate se confec
ționează clișee avînd dimensiunile 
paginilor de ziar și se scoate 
ziarul.

Pentru transmiterea și recepțio- 
narea paginilor de ziar s-au reali
zat aparate, care au fost denumite 
„Gazeta". Ele au fost încercate cu 
succes pe linia Moscova—Lenin- 
grad.

In primul semestru a.c. va înce
pe transmiterea regulată de ziare 
prin telegraf din Moscova la Le
ningrad și vor fi efectuate încer
cări pe linia Moscova-Novosibirsk.

Un avion transportă matrițele 
în acest oraș în cinci ore, în timp 
ce transmiterea 
telegraf nu va 
de minute.

unei pagini prin 
necesita decît 20

Un ou de dimensiuni 
neobișnuite

0 găină din Udine l-a uimit 
pe proprietarul ei cu un ou 
de dimensiuni cu totul ne

obișnuite: 24 centimetri în diame
tru șr 20 centimetri înălțime. Pen
tru a-1 putea oua însă a fost ne
voie de serviciile unui medic vete
rinar care i-a făcut o mică ope
rație. Găina a suportat cu bine 
operația, iar oul a fost trimis spre 
examinare unui institut de cerce
tări agricole.

Miniatură a Domului 
din Milano

Într-un orășel din cantonul 
Zug (Elveția) este expusă o 
miniatură a Domului din 

Milano. Miniatura, lucrată de 
sculptorul Erich Schenk, are lun
gimea de 3,5 metri, lățimea de 
1,5 metri și înălțimea de 2 metri 
și este executată cu 1800000 de 
luminări. Sculptorul a lucrat la 
Dom timp de 20 de ani, un număr 
de 30000 ore. Construcția este 
luminată de niște lămpi minuscule 
multicolore dirijate de la o masă 
de comandă.

Datorită interesului pe eare-1 
manifestă publicul față de această 
lucrare, ea va fi expusă în diferite 
^alte localități din țară.

Nasul electronic

n natură există aproximativ 
110 mirosuri.

De obicei, omul nu poate 
deosebi decît o mică parte din ele. 
In plus, simțul olfactiv este dez
voltat diferit la diferite persoane. 
Femeile au mirosul mai dezvoltat 
decît bărbații. Majoritatea oame
nilor percep mai bine mirosurile 
cu nara stingă decît cu cea dreaptă. 

Recent, oamenii de știință din 
S.U.A. au creat un degustător 
chimico-electronic care poate ana
liza mirosurile și stabili varietățile 
de flori, vinuri, tutun, cafea, ben
zină, medicamente, produse ali
mentare, articole de parfumerie. 
Nasul artificial se compune dintr-o 
serie de detectori ionizanți legați 
de niște tuburi pentru cromatogra- 
fia gazelor. Nasul electronic este 
mai perfecționat decît cel al omu
lui. El poate fi folosit pentru stu
dierea aromelor mîncărurilor, sta
bilirea prospețimii și calității pro
duselor în diferite procese indus
triale. Cu ajutorul lui se va în
cerca să se lămurească dacă există 
mirosuri în Cosmos.

BUDAPESTA 28 - Cores
pondentul Agerpres, A. Pop, 
transmite:

Cu prilejul aniversării a 16 
ani de la semnarea Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între R.P. Ro- 
mînă și R.P. Ungară, ambasa
dorul R.P. Romîne la Buda
pesta, Mihail Roșianu, a oferit 
marți seara un cocteil în sa
loanele ambasadei.

Au participat Karoly Kiss, 
secretar al Consiliului Prezi
dențial al R.P. Ungare, Peter 
Janos, ministrul de externe al 
R.P. Ungare, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului Co
merțului Exterior, conducători 
ai unor instituții centrale și 
organizații de masă, oameni 
de cultură.

ATENA 28 — Coresponden
tul Agerpres, Al Gheorghiu, 
transmite :

Mircea Bălănescu, ambasa
dorul R. P. Romîne la Atena, 
a oferit la 28 ianuarie în sa
loanele ambasadei un cocteil 
cu prilejul vizitei delegației 
studenților romîni în Grecia.

La cocteil au participat 
membri ai Comitetului execu
tiv al Uniunii naționale a stu
denților din Grecia, conducă
tori ai unor asociații studen
țești de la facultățile din A- 
tena, ziariști.

BRUXELLES. — Recent s-a depus 
la Secretariatul General al Consi
liului de Cooperare vamală, cu se
diul la Bruxelles, instrumentul de 
aderare a R. P. Romine la Conven
ția vamală privind Înlesnirile acor
date pentru importul mărfurilor 
destinate a fi prezentate sau utili-

zale la expoziții, tlrguri, congrese 
sau manifestări similare, încheiată 
la Bruxelles la 8 iunie 1961.

ROMA. — Marti au luat sfîrșit, 
la Roma, convorbirile dintre can
celarul vest-german Ludwig Erhard, 
și premierul italian, Aldo Moro. 
Observatorii politici din capitala 
Italiei subliniază că, în cursul con
vorbirilor, s-a manifestat „identita
te de vederi" intr-un mare număr 
de probleme. In aceeași zi, s-au 
terminat întrevederile dintre Ger
hard Schroder, ministrul afacerilor 
externe vest-german, și Giuseppe 
Saragat. ministrul de externe ita
lian.

LISABONA. — Astăzi se deschi
de la Lisabona procesul Înscenat 
de autoritățile salazariste unui 
grup de 90 de patrioți portughezi 
învinuiri de a ii luat parte la răs
coala antisalazaristă din orașul 
Beja la 1 ianuarie 1962.

KUALA LUMPUR. — Guvernul 
Federației Malayeze a propus prin
țului Norodom Sianuk, șeful statu
lui cambodgian, ca tratativele între 
președintele Filipinelor, Macapagal, 
și primul ministru malayez Tengu 
Abdul Rahman, să aibă loc 
Pnom Penh, între 10 și 12 
bruarie.

BUENOS AIRES. — După cum 
anunță agenția U.P.I., parlamentu
lui argentinian i-a fost prezentat 
un proiect de lege care decretează 
„starea economică excepțională" 
pe timp de un an în întreaga tară.

Proiectul de lege îndreptat în 
special împotriva speculanților, 
prevede pedeapsa cu închisoarea 
pe termene pînă la zece ani și 
amenzi pentru violarea prevederi
lor sale.

întrucît proiectul este opera co
mună a majorității membrilor par
lamentului .adoptarea sa este 
mod virtual asigurată.
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NAIROBI. — In portul Mombasa 
a sosit purtătorul de avioane en
glez „Victorious”, care, după cum 
relatează agențiile de presă este 
una dintre cele mai perfecționate 
nave militare engleze. La bordul 
purtătorului de avioane se află 
ci leva escadrile de avioane mili
tare și 2 000 de soldați și oiițerl 
englezi.

In fotografie : trupe britanice pe 
aeroportul capitalei Kenyei — Nai
robi.

Foto : A.F.P. — Paris

Conferința economică
japono - americană

TOKIO 28 (Agerpres), — 
Marți și-a încheiat lucrările la 
Tokio cea de-a treia conferință 
americano-japoneză pentru
problemele comerțului și eco
nomiei, la care potrivit agen
țiilor de presă, au fost aborda
te probleme privind „înlă
turarea conflictelor din politica 
economică internațională a ce
lor două țări". Delegația S.U.A. 
a fost condusă de secretarul 
de stat Dean Rusk, iar cea ja
poneză de Masayoshi Ohira, 
ministrul afacerilor externe. 
După cum subliniază agențiile 
de presă, în cursul tratativelor, 
partea japoneză a cerut cu in
sistență anularea restricțiilor 
la importul în S.U.A. a 30 la 
sută din mărfurile japoneze.

„Politica economică a S.U.A. 
afectează capacitatea noastră 
de concurență", a declarat pre
mierul japonez Ikeda, în 
cursul unei recepții oferite în 
cinstea delegației americane. 
Totodată, influentul ziar japo
nez „Mainiți", scrie referin-

du-se la comerțul japono-ame- 
rican : „Japonezii sînt dezamă
giți că S.U.A. avocatul libera
lizării comerțului în întreaga 
lume — încearcă să limiteze 
importul de textile și de alte 
mărfuri japoneze". Iar mini
strul afacerilor externe al Ja
poniei. Ohira, a declarat că a 
crescut numărul „problemelor 
ce trebuie reglementate", în 
relațiile economice japono-a- 
mericane.

In comunicatul privitor la a- 
ceste tratative, care a fost dat 
publicității, se arată că este 
necesar ca problema bariere
lor vamale în comerțul dintre 
cele două țări să fie studiată 
în continuare. „Cele două părți, 
se arată în comunicat, vor ră- 
mîne în contact strîns pentru 
a se pregăti în vederea apro
piatelor tratative tarifare 
„runda Kennedy" și pentru a 
căuta posibilitățile de a se a« 
junge la o reducere maximă 
a barierelor vamale".
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