
Proletari din toate țările, uniți-văl

Economii
prin inovații

Zilele acestea s-a făcut bi
lanțul activității inovatorilor 
din industria constructoare de 
mașini pe anul 1963. In această 
ramură au fost aplicate în 
producție 10 600 inovații care 
aduc economii postcalculate de 
aproape 121 milioane lei.

într-o convorbire avută cu 
un redactor al Agenției „Ager- 
pres“, ing. M. Gherculescu, șe
ful serviciului inovații din 
minister, a arătat că succesele 
obținute se datoresc sprijinu
lui acordat inovatorilor de că
tre conducerile tehnice ale în
treprinderilor pentru îndruma
rea și stimularea acestora sub 
diferite forme: concursuri in
terne dotate cu premii, orga
nizarea de brigăzi complexe, 
schimburi de experiență între 
muncitori mai tineri și cei cu 
experiență mai mare în pro
ducție. Ministerul a organizat 
un concurs pe țară între în
treprinderile constructoare de 
mașini, precum și schimburi 
de experiență în diferite centre 
industriale, printre care Bucu
rești, Brașov și Cluj. Numărul 
de inovații aplicate în produc
ție în anul 1963 a fost cu 2 la 
sută mai mare decît în anul 
precedent.

Hcînfeia^ 
tineretului %

Organ Central al Uniunii Tineretului M u n c i t o r
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IN CINSTEA CELEI DE-A XX-A ANIVERSARI
A ELIBERĂRII PATRIEI

Angajamente însuflețitoare
în întrecerea socialistă

A

PLANULUI PE 1964
Economii suplimentare Construcțiile date în folosință din 

la 
de asamblare a contori- 
electronici monoîazați

Uzina „Electromagnetica" 
Capitală. Aspect de lucru 
banda

lor

calitate superioară la timp! Foto: AGERPRES

RĂSPUSSUL GUVERNULUI R. P. ROMÎIIE

U MESAJUL ADRESAI Of I. S. HRUȘCIOV 

ȘEFILOR OE STATE SI GUVERNE •* •>

Cu prilejul dezbaterii cifre
lor de plan, 
tori, ingineri și tehnicieni 
Întreprinderii de construcții și 
montaje nr. 3 — București, au 
scos în evidență noi rezerve 
interne pentru realizarea ritmi
că a planului de producție, 
creșterea productivității muncii 
și îmbunătățirea calității lucră
rilor. Pe baza lor colectivul în
treprinderii și-a luat următoa
rele angajamente în cinstea ce
lei de a XX-a aniversări a eli
berării patriei, în întrecerea 
socialistă pe acest an :

numeroși munci- 
ai

producție valoric și fizic pe 
primele opt luni cu 5 zile mai 
devreme ;

să
te de termenul

• cu 10 zile
mente ;

• cu 15 zile 
săli de clasă ;

• cu 5 zile clădirea Institu
tului biologic ;

• cu două luni 
internat pentru 
U.C.E.C.O.M. ;

dea în folosință înain- 
stabilit:
1 480 aparta-

4 școli cu 54

de zile un 
elevi ai

• să realizeze planul anual 
de producție valoric și fizic cu 
6 zile mai devreme :

• să depășească productivi
tatea muncii cu 0,5 Ia sută 
față de plan ;

să realizeze următoarele eco
nomii de materiale:

• 20 m.c. material lemnos ;
• 30 tone oțel-beton ;
• 50 tone ciment;
• 100 000 bucăți cărămizi.
• să obțină economii peste 

plan prin reducerea prețului 
de cost în valoare de 165 000 
Iei;

• să obțină la toate lucră
rile numai calificative bune și 
foarte bune.

Pînă la 23 August să reali
zeze :

• îndeplinirea planului de

Următoarele economii de ma
teriale :

regional 
Brașov, 

__ t___ cifrelor 
de plan, și-a luat următoarele 
angajamente în întrecerea so
cialistă pe anul 1964:

• să realizeze planul anual 
la producția globală cu 8 zile 
înainte de termen ;

să dea în folosință înainte de 
termenul stabilit

• cu o lună de zile lucră
rile de alimentare cu apă a 
orașului Sibiu ;

• cu 15 zile 8 săli de clasă ;
• cu 60—90 zile 6 hale la 

centrele agricole din regiune ;
• să reducă manopera pe 

apartament in medie cu 180 
ore ;

Colectivul Trustului 
de construcții locale 
cu prilejul dezbaterii

• să reducă consumul spe
cific față de norma prevăzută 
cu 600 kg oțel-beton și 0,25 
m.c. material lemnos la un 
milion lei investiții ;

• să obțină la toate lucră
rile calificative bune și foarte 
bune.

Pină la 23 August să predea 
62 la sută din numărul total al 
apartamentelor prevăzute pe 
întregul an.

în scopul realizării angaja' 
mentelor luate, constructorii de 
pe șantierele trustului au întoc
mit un plan de măsuri tehnico- 
organizatorice.

15 m.c. material lemnos ;
• 20 tone oțel-beton ;

• 70 000 bucăți cărămizi.
In scopul îndeplinirii angaja

mentelor, constructorii și mon- 
tor ii au întocmit un plan de 
măsuri tehnico-organizatorice 
care prevede printre altele: 
creșterea nivelului de indus
trializare a lucrărilor, de meca
nizare a operațiunilor care ne
cesită un volum mare de lucru, 
extinderea folosirii mijloacelor 
de mică mecanizare, a materia
lelor noi, organizarea de bri
găzi complexe și pe specialități.

(Agerpres)

40 tone ciment ;

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu - Dej 

a ambasadorului U. R. S. S. 
la București, I. K. Jegalin

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, preșe
dintele Consiliului de Stat al R.P. Romine, a 
primit la 29 ianuarie a.c. în audiență pe am
basadorul extraordinar și plenipotențiar al 
U.R.S.S. în R.P. Romînă, I. K. Jegalin, și i-a 
inmînat răspunsul guvernului R.P. Romîne la 
mesajul adresat de N. S. Hrușciov șefilor 
de state și guverne privind renunțarea de 
către state la folosirea forței în rezolvarea li
tigiilor teritoriale, a problemelor de frontieră.

Pregătiri 
pentru „Luna 
cărții" la sate
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru)
Ziua de începere a „Lunii 

cărții" la sate este așteptată cu 
mult interes de țăranii colecti
viști din toate satele regiunii 
Maramureș. Buna desfășurare 
a acestei acțiuni a fost prece
dată de intense pregătiri des
fășurate de comisiile raionale 
cît și de cele aproape 170 co
misii comunale de coordonare 
a tradiționalei „Luni a cărții" la 
sate. S-au definitivat lucrările 
pentru deschiderea expozițiilor 
de cărți cu vînzare ce vor 
exista la fiecare librărie raio
nală și în G.A.C.-urile din Săl- 
sig, Halmeu, Budești, Remetea 
Chiuarului, Ambud, Ardud și 
altele. In mai multe localități 
din regiune, printre care Co- 
palnic, Mînăștur, Seini, Odo- 
reu, Ardud, Remeți și altele 
vor avea loc întîlniri între 
scriitori și colectiviști. Cărțile 
nou apărute vor fi prezentate 
în vitrinele librăriilor raionale 
și sătești pentru a da posibili
tatea colectiviștilor să și le 
procure cu mai multă ușurință.

Lucrări agricole la un nivel
:>h agrotehnic superior

să întîmpine cea 
aniversare a elibe-

Hotărî ți 
de-a XX-a 
rării patriei noastre cu noi suc
cese în muncă, mecanizatorii 
de la Hărman, regiunea
Brașov, și-au luat următoarele 
angajamente în întrecerea so
cialistă pe anul 1964 :

realizeze și să depă- 
producțiile planificate

• să 
șească 
la hectar la gospodăriile co
lective pe care le deservesc 
prin efectuarea de lucrări de 
calitate și la timp;

• să realizeze 5 000 ha ară
tură normală peste plan ;

• să reducă prețul de cost 
peste plan cu 0,50 Iei pe ha de 
arătură normală;

• să realizeze economii su
plimentare în valoare de 
105 880 Iei ;

• să prelungească ciclul de 
funcționare a tractoarelor în
tre două reparații planificate 
cu cite 70 ha arătură normală, 
în medie pe tractor.

In intimpinareaA_____ •

primăverii
Mecanizatorii și colectiviștii 

din regiunea București desfă
șoară o activitate intensă pen
tru a asigura buna desfășurare 
a lucrărilor agricole de primă
vară din acest an. în stațiunile 
de mașini și tractoare au fost 
revizuite circa 70 la sută din 
tractoare, semănătorile de po
rumb și grapele cu discuri 
precum și mai mult de jumă
tate din semăn'ătorile de cerea
le păioase și cultivatoare, Exe- 
cutînd toate lucrările stabilite* 
mecanizatorii de la S.M.T. Fe
tești și Horia sînt de pe acum 
pregătiți pentru arături și în- 
sămînțări.

Stațiunile de mașini șl trac
toare se îngrijesc să facă lu
crări de bună calitate, pentru 
a putea folosi întreaga capaci
tate a mașinilor în timpul 
campaniei de primăvară.

In gospodăriile colective se 
continuă întocmirea planurilor 
de producție pentru noul an$ 
se iau măsuri organizatorice 
pentru obținerea unor produc
ții sporite, se pregătesc semin
țele și mașinile etc.

Jr*

CTUALITATII
PE SCURT, DIN ȚARA
• La Pitești, in 

Parcul de cultură și o- 
dihnă și pe terenul de 
sport „Voința", au 
fost amenajate două 
patinoare. Cu prilejul 
deschiderii, au fost 
organizate primele în
treceri și demonstrații 
de patinaj artistic.

9 In Lunca Clini
cului din regiunea 
Brașov a fost dat in 
folosință un micro
complex meșteșugă
resc modern. Pînă la 
sfîrșitul anului, în Io-, 
calitățile regiunii se 
prevede a fi date în 
folosință peste 100

unități meșteșugărești 
de deservire a popu
lației.

9 La exploatarea 
minieră Săsar din re
giunea Maramureș s-a 
deschis un curs de 
perfecționare și spe
cializare pentru mai
ștri mineri, cu o du
rată de 6 luni. Ei vor 
studia aici noutăți in 
tehnica minieră, pro
bleme de economie, 
organizarea muncii și 
tehnica securității 
muncii.

9 Un grup de șo de 
colectiviști din raio

nul Saiu Mare ou fă
cui zilele acestea o 
excursie in țari. Ei 
au vizitat orașele 
București, Cluj, Bra
șov, Sibiu și Tg. Mu
reș. Valea Oltului și 
Valea Prahovei.

9 In comunele Tu- 
țulești. Uimești și 
Birsoiu din regiunea 
Argeș au fost des
chise noi cinemato
grafe. Cu acestea s-a 
terminat cineficarea 
regiunii. In prezent, 
în această parte a ță
rii funcționează 397 
unități cinematogra
fice, din care 9 cu 
ecran lat.

Un aparat pentru detectarea defecțiunilor 

in cablurile electrice
Recent, un colectiv din ca

drul întreprinderii pentru ra
ționalizarea și modernizarea 
instalațiilor energetice a rea
lizat un aparat pentru depis
tarea și înlăturarea rapidă a 
defecțiunilor in cabluri elec
trice.

Aparatul bazat pe măsura
rea vitezei de deplasare a im-

FORMAȚII AMATOARE
IAȘI (de la corespondentul 

nostru). De citeva zile în re
giunea Iași a început a doua 
etapă a celui de-al 7-lea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori. La faza intercb-

pulsiunilor electrice pe ca
bluri determină cu precizie 
locul defecțiunii.

Dotarea echipelor de inter- 
venții-deranjamente cu aseme
nea aparate reduce consi
derabil durata avariilor și în
lătură pierderile în alimenta
rea cu energie electrică.

(Agerpres)

IN CONORS
munală a concursului au par
ticipat 1 500 formații care cu
prind peste 30 000 de artiști a- 
matori. Pînă în prezent, s-au 
prezentat la concurs 700 de 
formații artistice.

Stimate tovarășe Hrușciov^

Am primit mesajul dv. din 31 decembrie 
1963 privind renunțarea de către state la fo
losirea forței în rezolvarea litigiilor teritoria
le, a problemelor de frontieră și, studiind cu 
atenție propunerea dv., dăm o înaltă aprecie
re inițiativei dv. în care vedem o nouă con
tribuție a Uniunii Sovietice la slăbirea încor
dării internaționale și la afirmarea principii
lor coexistenței pașnice.

Guvernul romîn împăirtășește părerea dv. 
că în prezent în centrul atenției tuturor oa
menilor și a tuturor popoarelor, însăși viața a 
situat în mod imperios problema menținerii 
și consolidării păcii.

Există intr-adevăr condiții prielnice pentru 
a promova această cauză nobilă. încheierea 
Tratatului cu privire la interzicerea experien
țelor nucleare în atmosferă, în spațiul cosmic 
și sub apă, înțelegerea sovieto-americană con
firmată de rezoluția adoptată în unanimitate 
de Adunarea Generală a O.N.U. în legătură cu 
interzicerea plasării pe orbită a obiectelor 
avînd la bord arma nucleară și alte tipuri de 
arme de exterminare în masă, ca și alte mă
suri luate de guverne și îndreptate spre des
tinderea internațională, toate acestea consti
tuie un început bun care trebuie continuat și 
dezvoltat.

Așa cum pe bună dreptate se subliniază în 
mesajul dv., datoria oamenilor de stat este de 
a găsi căi și mijloace menite a înlătura sur
sele de încordare între state, de fricțiuni și 
conflicte, și să întreprindă acțiuni concrete, 
practice pentru înlăturarea primejdiei unui 
nou război.

Soluția cu adevărat radicală, capabilă să 
lichideze pericolul unei conflagrații mondiale, 
este dezarmarea generală și totală pentru a 
cărei înfăptuire sînt necesare eforturile 
neobosite și tenace ale tuturor statelor și po
poarelor iubitoare de pace.

Totodată, fără a slăbi nici o clipă lupta 
pentru atingerea acestui obiectiv principal, 
este posibil și necesar sâ se ia măsuri de 
destindere care întăresc încrederea între sta
te. îndepărtează primejdia unor conflicte mi
litare, înlătură diferende sau focare de încor
dare.

Guvernul romîn a acționat și acționează 
constant în acest spirit, aducîndu-și contribu
ția la instaurarea principiilor coexistenței 
pașnice în relațiile dintre state cu orînduire 
social-politică diferită, sprijinind orice iniția
tivă îndreptată spre consolidarea păcii.

în această lumină, noi am apreciat impor
tanța inițiativei guvernului sovietic și consi
derăm justă premiza ei că litigiile și preten
țiile teritoriale au dat naștere adesea la con
flicte grave și războaie între state, la neîn
credere reciprocă și vrajbă între popoare. De 
aceea, guvernul romîn aprobă pe deplin 
principiul care sta la baza mesajului dv. pri
vind inadmisibilitatea recurgerii la forță în 
rezolvarea litigiilor teritoriale și de frontieră.

Mesajul dv. se concentrează asupra litigii
lor și pretențiilor teritoriale în legătură cu 
frontierele deja stabilite, statornicite, ale sta
telor. Intr-adevăr, tocmai acestea pot consti
tui o sursă primejdioasă de încordare și 
ciocniri între state. Guvernul romîn este com
plet de acord cu guvernul sovietic că reven
dicările cercurilor revanșarde care urzesc 
planuri de revizuire a reglementării juste 
postbelice trebuie respinse în mod energic ca 
incompatibile cu interesele păcii, pentru că 
din aceste pretenții poate lua naștere doar un 
război mondial. Aprecierea dv. că popoarele 
europene au creat prin muncă economia țării 
lor, au construit uzine, fabrici, au cultivat 
pămîntul nu pentru a se arunca nebunește în

aventuri militare funeste în scopul de a 
smulge vecinilor lor o bucată de pămînt, ni 
se pare cu totul justă, izvorînd dintr-o reali
tate pe care nimeni nu o poate contesta.

Republica Populară Romînă consideră ca 
inalienabil dreptul tuturor popoarelor colo
niale la eliberare și independență națională 
și sprijină din toate puterile lupta justă pen
tru deplina lichidare a sistemului colonial.

In problema unificării țărilor scindate după 
cel de-al doilea război mondial, la care se 
referă Mesajul dv., singura soluție este evi
dent rezolvarea ei pe cale pașnică de înseși 
popoarele acestor țări, fără amestec și pre
siuni de ordin politic sau militar al unor pu
teri străine.

Republica Populară Romînă consideră că 
realizarea unei înțelegeri internaționale pen
tru renunțarea la folosirea forței în rezolva
rea litigiilor teritoriale și a problemelor de 
frtmtieră ar constitui un pas important în 
consolidarea păcii și în dezvoltarea colaboră
rii internaționale între state.

împreună cu Uniunea Sovietică și cu ce
lelalte state socialiste, Republica Populară 
Romînă consideră că în actualele împrejurări 
internaționale orice măsură de destindere, de 
întărire a încrederii și cooperării între state 
este importantă și necesară. în acest spirit, 
noi socotim că toate statele au datoria să 
fructifice posibilitățile tot mai mari care se 
creează în prezent pentru abordarea construc
tivă a problemelor internaționale încă în sus
pensie.

După aprecierea guvernului romîn, este 
necesar să se continue și să se intensifice e- 
forturile pentru încetarea oricăror experiențe 
cu arma nucleară, inclusiv cele subterane, 
pentru nediseminarea armelor nucleare, pen
tru interzicerea producției acestor arme, a 
mijloacelor de transportare a lor și lichida
rea stocurilor de arme nucleare existente; 
pentru reducerea și apoi desființarea comple
tă . a tuturor forțelor militare și armamerw 
telor.

Noi susținem adoptarea unor măsuri con
crete și eficace pentru a se înlătura pericolul 
atacului prin surprindere. Sprijinim încheie
rea unei înțelegeri pentru retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor țări, pentru că 
și prin această măsură s-ar contribui la nor
malizarea vieții internaționale.

Republica Populară Romînă s-a pronunțat 
și. se pronunță în continuare în favoarea în
cheierii unui pact de neagresiune între Or
ganizația Tratatului de la Varșovia și Pactul 
Atlanticului de nord, văzînd în aceasta o ac
țiune tranzitorie îndreptată spre lichidarea 
diviziunii dăunătoare a lumii în blocuri mi
litare.

Ideea creării zonelor denuclearizate a cîști- 
gat o largă recunoaștere internațională. Pro- 
nunțîndu-se pentru înfăptuirea unor aseme
nea zone în Europa centrală și de nord, în 
Mediterana, precum și în alte continente, gu
vernul romîn depune eforturi constante pen
tru transformarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și colaborării, fără arme nucleare și 
fără mijloace de transportare a lor la țintă.

în soluționarea acestor probleme, ca și în 
adoptarea altor măsuri de dezarmare și des
tindere, un. rol deosebit îi revine Comitetului 
celor 18 state de la Geneva, de la care po
poarele așteaptă o contribuție sporită și re
zultate pozitive.

Guvernul Republicii Populare Romîne se 
declară de acord cu propunerea dv. privitor 
la încheierea unei Convenții prin care toate 
statele să-și asume obligația de a renunța la 
forță în rezolvarea litigiilor teritoriale și a 
problemelor de frontieră, și este gata să-și 
dea contribuția la realizarea acestui acord* 

Cu stimă;

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii .Populare Romîne

București. 29 ianuarie 1964.
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Echipa de iierari betoniști 
condusă de Șerban Dumitru 
de pe șantierul Șoseaua Ol
teniței, a Întreprinderii nr. 4 
construcții-montaj, lucrînd 
la armarea cofrajelor pentru 
nivelul VI al unui nou bloc.

Pentru laboratoarele 
studențești 

Institutele de învățămint su
perior din Centrul universitar 
Timișoara au fost dotate cu 
noi aparate și utilaje moder
ne de laborator, cu ajutorul 
cărora cadrele didactice și stu- ■ 
denții fac diferite experiențe 
și lucrări de utilitate practică, j 
La Institutul politehnic, de 
pildă, unde valoarea noilor in
stalații se ridică la peste 
3 000 000 lei. s-au dat ințre al- ; 
tele in folosință un defectoscop 
ultrasonic, un spectroscop, uti
laje pentru laboratoarele de - 
betoane armate, electrochimie 
și hidrotehnic.

In același timp, la Universi
tatea timișoreană unde au luat 
ființă noi^laboratoare de fizică 
atomică, termodinamică și 
spectroscopie, aparatajul de 
laborator s-a îmbogățit cu uti
laje didactice printre care un 
preamplificator, un oscilograf, 
un spectrograf, o lunetă auto
mată și altele. Aparataje mo
derne de mare valoare științi- ' 
fică sînt în curs de montare și ■ 
la Institutul de medicină din 
Timișoara, unde se constru
iește un laborator de izotopi 1 
radioactivi.

SOI LN IT AII SANITARE 
PE MARILE ȘANTIERE

!n ultimul timp 
au fost organizate 
noi unități sanitar» 
pe marile șantiere : 
la Hidrocentrala 
„16 Februarie" — 
Argeș, Combinatul 
siderurgic Galați, 
Complexul indus
trial — Craiova, 
Combinatul de alu
miniu — Slatina, pe 
șantierele de locuin
țe din București și 
altele.

Pentru efectuarea

controalelor medi
cale ale muncitori
lor au fost reparti
zate policlinicilor 
numeroase aparate 
medicale moderne.

O atenție deose
bită a fost acordată 
pe șantiere asisten
ței medicale de ur
gență, supravegherii 
condițiilor de caza
re $i alimentație, 
precum și respectă
rii normelor de igie

nă șt protecția mun
cii.

In întreaga țară 
funcționează in pre
zent pe lingă mari
le unități industria
le aproape 180 de 
spitale și policlinici, 
peste 1 800 dispen
sare și puncte de 
sănătate. In cadrul 
acestor unități me- 
dico-sanitare își des
fășoară activitatea 
circa 3 250 de me
dici.

Din nou spre șut. In fotografie un grup de minieri din echipa 
comunistului Mircea Lehaci, de la sectorul IV al exploatării 
miniere Petrila, caje au contribuit din plin Ia realizarea celor 

peste 600 tone cărbuni peste plan, în această lună.

Foto : N. STELORIAN
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Olimpiadei albea

în raionul Lehliu
de

de organizație

CORESPONDENTĂ spartachiadeiTELEFONICĂ
fostului

FOTBAL

Ruxandra 
adunările

urcă 
trepte

al sta- 
sunetul

Acesta
128 de

alfabetului 
au trecut

Innsbruck, în
„Bergisel"

U.R.S.S. si
Jocul a fost

n hotărîrea adu
nării de dare de 
seamă și alegeri 
a organizației 
U.T.M. de la sec
torul III al Uzinei 
„Tehnometal" Ti

mișoara, la loc de frunte stau 
măsurile ce trebuie luate de 
biroul organizației în vederea 
mobilizării tineretului la înde
plinirea planului de producție 
și realizarea unor produse de 
calitate superioară. Astfel, 
hotărîrea prevedea antrenarea 
întregului tineret la întrecerea 
socialistă, îndrumarea tinere
tului de a urma cursurile de 
calificare și ridicare a califi
cării, organizarea în colabora
re cu controlul tehnic de cali
tate a patru conferințe privind 
problemele calității produse
lor, iar în vederea îmbogățirii 
cunoștințelor profesionale, mo
bilizarea tuturor tinerilor la 
conferințele tehnice de strictă 
specialitate care urmează să 
se țină în secție.

Sînt cîteva măsuri concre
te menite să asigure creș
terea contribuției tineretu
lui la îndeplinirea sarci
nilor de producție. Ce se poate 
spune despre îndeplinirea lor 
acum, după mai bine de două 
luni ?

în primul rînd, 
semnat faptul că 
nizației U.T.M. a 
mitetul sindical 
în mobilizarea

de seamă și alegeri, cit și în 
adunarea generală din decem
brie 1963, în care s-a anali
zat tocmai această problemă, 
fiind aplicate în practică, duc 
la rezultate bune, dovedin- 
du-se eficiente. O serie de ti
neri ca Moraru Gheorghe, 
Moca Alexandru, — 
Emilia, criticați în 
respective, se străduiesc acum 
să dea produse de calitate.

într-o anumită măsură bi
roul organizației s-a preocupat 
și de ridicarea calificării tine
rilor.

în prezent 10 tineri din sec
tor urmează cu bune rezultate 
cursurile d« ridicare a califi
cării organizate pe uzină. Or
ganizația de partid a în săr ci

trebuie con- 
biroul orga- 
sprijinit co

de secție 
tineretului

la întrecerea socialistă. In 
această primă lună a anului, de 
pildă, participă la întrecere toți 
cei peste 40 de tineri utemiști 
care lucrează direct in pro
ducție. Pentru aceasta, organi
zația U.T.M. a ajutat tinerii 
să cunoască sarcinile de plan, 
să-și organizeze bine locurile 

muncă astfel ca angaja
mentele luate să fie îndeplini
te. La începutul lunii cei patru 
organizatori de grupe U.T.M. 
au fost instruiți cum să ur
mărească permanent îndepli
nirea angajamentelor luate de 
tineri în întrecere, pentru a 
putea, la sfîrșitul lunii, să ana
lizeze temeinic în cadrul gru
pei U.T.M. modul cum și-au 
îndeplinit tinerii sarcinile ce 
le-au revenit pe ianuarie.

Pînă în prezent, cele mai 
bune rezultate, atît în ce pri
vește disciplina și calitatea 
produselor le-au obținut tinerii 
Lay Maria, Sertea Gheorghe, 
Ruxandra Ion, Feiner Maria, 

în ceea ce privește calitatea 
produselor, rezultatele obținu
te în primele două decade ale 
lunii dovedesc că propunerile 
făcute atît în adunarea de dare

nat cîțiva membri de partid 
cu experiență în producție, să 
ajute la ridicarea calificării 
tinerilor.

în acest an colectivului Uzi
nei ..Tehnometal’ îi revin 
sarcini mult sporite față de 
1963. Producția globală va 
crește cu 13.9 la sută, iar pro
ducția marfă cu 11,2 la sută. 
La prețul de cost vor trebui 
obținute economii de 7 mi
lioane lei. La îndeplinirea a- 
cestor sarcini sectorul III este 
chemat să aducă o contribuție 
importantă.

Avînd în vedere aceste 
sarcini, trebuie spus că biroul 
organizației U.T.M. are încă 
multe de făcut pe linia tra
ducerii în viață a propriilor 
hotărîri, pentru a spori con
tribuția tineretului la îndepli
nirea sarcinilor economice.

Să ne oprim, de pilda,
activitatea ce ar trebui să se 
desfășoare pentru a-i ajuta pe 
tineri in ridicarea nivelului 
calificării profesionale. Există 
în sector tineri care nu reu
șesc să-și îndeplinească sarci
nile de plan.

Cu fiecare tînăr în parte se 
cerea desfășurată o muncă di
ferențiată. Biroul organizației 
U.T.M., cu ajutorul maistrului, 
al inginerului, discutînd cu ei 
trebuia să analizeze mai în- 
tîi care sînt motivele pentru 
care nu-și îndeplinesc cu re
gularitate normele. Astfel, ar 
fi văzut că în timp ce unii tre
buie ajutați să-și completeze 
anumite goluri din pregătirea 
lor. alții ar fi trebuit să fie 
puși în discuția tinerilor

criticați ^cu asprime pentru 
irosirea timpului de lucru.

De asemenea, tinerii care 
obțin rezultate bune în 
muncă - ar trebui să pri
mească sarcina de a se ocupa
de cei rămași în. urma, cu care 
lucrează uneori' chiar în ace
leași locuri de producție, îm- 
părtășindu-le din experiența 
lor. sfătuindu-se împreună, 
Îuînd cele mai bune măsuri 
pentru organizarea locului de 
muncă, respectarea disciplinei 
de producție etc.

La ridicarea nivelului de 
cunoștințe, al calificării tinere
tului sînt menite să con
tribuie și conferințele stabilite 
în hotărîrea adunării de ale
geri.

în mobilizarea tineretului la 
rezolvarea sarcinilor de pro
ducție o contribuție efectivă 
poate să dea și postul U.T.M. 
de control

Biroul organizației U.T.M., 
îndeplinind hotărîrea adunării 
generale de alegeri, trebuie să 
stabilească postului utemist de 
control un program precis de 
activitate, problemele spre 
care să-și îndrepte atenția în 
raidurile pe. care să le între
prindă cu regularitate. Folosi- 
— . -x,—  ---- - «- scop

de

la

rea de către tineri în 
productiv a celor 480 
minute ale’ programului de 
lucru. creșterea răspunde
rii pentru lucrul pe cjpre l-au 
executat, alături de grija per
sonală pentru îmbogățirea cu
noștințelor profesionale sînt 
doar cîteva obiective care ar 
trebui să stea în atenția pos
tului utemist de control 
raidurile pe care le 
prinde.

Comitetul U.T.M. pe 
avea și are datoria ca, 
zînd fiecare hotărîre în 
adoptată în adunarea genera
lă de alegeri, să ajute și să 
îndrume birourile organiza
țiilor U.T.M. de la sectorul III 
și din celelalte sectoare în 
traducerea lor în viață. Ace
eași îndatorire revine și ute- 
miștilor care trebuie să ajute 
biroul în îndeplinirea întocmai 
și fără întîrziere a hotărîrilor 
adoptate de ei.

Dovedind mai multă iniția
tivă și perseverență în înde
plinirea propriilor hotărîri, or
ganizația de bază U.T.M. va a- 
sigura creșterea contribuției 
tineretului la îndeplinirea pla
nului pe 1964 și a angajamen
telor luate de colectivul uzinei 
în cinstea celei de-a XX-a a- 
niversări a eliberării patriei.

în 
între-

uzină 
revă- 
parte,

La 
stadionul 
în prezența a 55 000 
de spectatori, steagul 
olimpic — care a stat 
4 ani în localitatea 
Squaw Walley a fost 
predat de șase sportivi 
americani unui grup 
de șase sportivi au
strieci. Prima olimpi
adă de pe teritoriul 
austriac — deschisă 
de președintele Repu
blicii Austria, dr. 
Adolf Scharf — a în
ceput. Schioara au
striacă Christi Staf- 
ner, o tînără de 21 de 
ani, din localitatea 
Kitzbiihel poartă fla
căra olimpică, adusă 
cu avionul in Austria 
de pe muntele Olimp. 
predind-o 
campion olimpic au
striac la slalom, Jodl 
Rieder, 
cele j 
pășind spre punctul 
cel mai înalt 
dionului. în 
Imnului olimpic, com
pus de Richard Stra
uss, a fost arborat 
steagul olimpic alb cu 
cele cinci cercuri. Jodl 
Rieder a aprins apoi 
cu torța olimpică ma
rea flacără din reci
pientul de argint, care 
va arde pînă la 9 fe
bruarie — data închi
derii jocurilor — fără 
întrerupere.

De fapt ceremonia 
de deschidere a Jocu-

rilor Olimpice de iar
nă a început cu o oră 
înainte ca președin
tele federal să rostea
scă tradiționalele cu
vinte de deschidere a 
întrecerilor. Atunci, în 
ordinea 
german, 
prin fața tribunelor 
delegațiile celor 36 de 
națiuni participante — 
în total 1.350 
sportivi. Excepții- de 
la această ordine au 
făcut Grecia și Au-

stria. Delegația Gre
ciei, simbolizând pa
tria ideilor olimpice, 
a pătruns prima ve 
marele platou al sta
dionului. Cu aplauze 
furtunoase a fost în- 
timpinaiă delegația 
Austriei care, ca țară 
gazdă, a încheiat co
loana multicoloră a 
sportivilor. In nu
mele tuturor sportivi
lor participant 
olimpiadă 
delegației 
sportivul Karl Aste, a 
depus jurămîntul 0- 
limpic.

Delegațiile diferite
lor țări, care parti
cipă la Jocurile Olim
pice de iarnă au fost

lo 
veteranul 
austriece,

întîmpinate cu ace
leași aplauze. Cu mul
tă căldură au fost 
primite delegațiile ță
rilor socialiste de că
tre publicul. th. ma
joritate austriac.

Aplauzele au con
tinuat cu intensitate 
cind pe stadion și-au 
făcut apariția delega
țiile U.R.S.S. și S.U.A., 
demonstrînd legătura 
de prietenie pe care 
sportul o creează în
tre națiuni.

. Imediat după ter
minarea ceremoniei de 
deschidere, a avut loc 
prima competiție olim
pică : meciul de ho
chei pe gheață între 
echipele ” “ 
S.U.A.
cîștigat de sportivii 
sovietici cu scorul de 
5—i care au demon
strat in timpul jocu
lui o superioritate mai 
accentuată decit cea pe 
care o exprimă rezul
tatul final.

Astă seară, sau mai 
precis la noapte, va fi 
decernată prima me
dalie olimpică de aur 
la competiția patinaj 
artistic-perechi unde 
se vor întrece în fi
nală cuplul german 
Kilius-Băumler și cel 
sovietic Bielusova-Pro- 
topopov.

Viena, 29 ianuarie 
1964

F. DONNER

PRIMELE REZULTATE
INNSBRUCK. — Primele meciuri ale turneului olimpic de 

hochei pe gheață s-au încheiat cu rezultate scontate. Echipa 
U.R.S.S., campioană mondială a învins cu 5—1 (1—0; 3—0; 1—1) 
echipa S.U.A., campioană olimpică la Squaw Walley. Hocheiștii 
sovietici, cu un patinaj rapid și un remarcabil control al pucu
lui, s-au impus categoric mai ales în repriza a Il-a. Portarul 
american Jurkovici a apărat foarte bine. O altă favorită a tur
neului. echipa R. S. Cehoslovace a întrecut cu 11—1 (3—0; 
4—0: 4—1) echipa Germaniei, iar echipa Canadei a dispus cu 
8—0 (1—0; 5—0; 2—0) de cea a Elveției.

După prima etapă

Zilnic pirtiile amenajate je 
dealurile din raionul Șom- 
cuta cunosc o animație deo
sebită. Sute de tineri parti
cipă la concursurile de schi, 
săniuțe sau patinaj din ca
drul Spartachiadei de iarnă. 
Asemenea concursuri au a- 
vut loc zilele trecute și în 
comuna Buciumi, raionul 
Șomcuta, la care și-au dis
putat întîietatea pește 200 
de tineri colectiviști și elevi, 
lată, în fotografiile de mai 
sus, două imagini de la în
trecerile de schi și săniuțe.

Foto : AGERPRES

B. Shaw, care se 
premieră la Tea- 
— sala Studio — 
Capitală.

țj. FIRA

Scenă din piesa ,.O femeie cu 
bani" de G.
prezintă în 
trul Național

PROGRAMUL DE AZI
Astăzi in programul Jocurilor Olimpice de iarnă figurează în 

ordinea desfășurării, următoarele probe : patinaj artistic (femei 
— figuri compuse) ; schi — fond 30 km la Seeteld ; 500 m pati
naj viteză (femei) ; schi — coborîre (bărbați); prima manșă la 
săniuțe (masculin și feminin) la Igls.

în turneul olimpic de hochei pe gheață sînt programate me
ciurile : Canada — Suedia și Elveția — Finlanda. în grupa ,,B ‘ 
programul jocurilor este următorul : R. P. Romînă — R. P. Po
lonă ; Italia — R. P. Ungară ; Iugoslavia — Austria ; Japonia — 
Norvegia.

raionul Lehliu, 
prima etapă a spar
tachiadei de iama a 
tineretului a fost în
cheiată CU rezultate 
bune. Ea s-a bucu
rat de o atenție deo- 
partea Consiliului 

raional U.C.F.S., a organiza
țiilor .U.T.M., a comisiei de 
organizare. Asociațiile sportive 
din raion au fost îndrumate să-și 
procure dirt vreme materialele 
sportive necesare desfășurării în
trecerilor în bune condiții. Ast
fel, au fost pregătite 21 mese 
pentru tenis de masă, peste 300 
jocuri de șah, 38 haltere, 10 sal
tele pentru trîntă și altele.

In majoritatea căminelor cultu
rale din comune au fost amena
jate săli pentru desfășurarea în
trecerilor • sportive. Sub îndruma
rea organizațiilor U.T.M., tinerii 
colectiviști și elevi au confecționat 
prin muncă patriotică peste 150 de 
săniuțe. Pentru a îndruma mai 
bine desfășurarea întrecerilor, 
Consiliul raional U.C.F.S. a trimis 
în mijlocul tinerilor, sportivi frun
tași. Profesorul Alexandru Iones- 
cu, jucător de șah, campion al re
giunii București a susținut două 
simultane în comunele Brănești și 
Lehliu, iar medicul Octavian Simu, 
în comuna Gurbănești. Datorită 
măsurilor care au fost luate, la 
întrecerile sportive din prima 
etapă a Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au participat 20 160 iu
bitori ai sportului dintre care 5736 
fete. Dintre aceștia s-au întrecut 
la gimnastică 3629 concurenți, la 
șah 3499, la trîntă 1500, la Con
cursul de schi 3800 și aproape 
1500 la haltere

Rezultate meritorii au fost ob
ținute de asociația sportivă „Știin
ța" de la Școala medie din Bră- 
nești. In colaborare cu comitetul 
comunal U.T.M. ea a reușit sâ an-

treneze în întrecere 637 tineri, 
dintre care peste 300 la săniuțe. 
200 la patinaj. In comuna Bel- 
ciugatele din cadrul asociației spor
tive „Libertatea" au participat la 
spartachiadă aproape 450 de colec
tiviști. Mai pot fi evidenția
te și organizațiile U.T.M. din 
G. A. C. Sălcioara, I. C. Frimu 
care s-au ocupat cu multă gri
ja de mobilizarea tinerilor co
lectiviști la prima etapă a sparta
chiadei. In cadrul întrecerilor care 
au avut loc, mulți tineri au dove
dit o bună pregătire. Cele mai 
frumoase rezultate în prima etapă 
le-au obținut : la șah tînărul 
Constantin Giurcă din cadrul aso
ciației sportive „Avîntul", G.A.C. 
Dormărunt, la tenis de masă Ni
cola e Bondoiu — asociația spor
tivă „Unirea", I.C.C.P. Fundulea, 
la trîntă Radu Niță din G.A.C. 
Roși, la cros Elena Nicolae de la 
G.A.C. Crăsani. Aș vrea să evi
dențiez și faptul că în perioada 
primei etape 1050 de, tineri și ti
nere au devenit membri ai U.C.F.S.

Recent comisia raională a luat 
măsuri pentru ca întrecerile celei 
de a doua etape (interasociații) să 
se desfășoare în condiții cît mai 
bune. Acestea vor avea loc în co
munele Brănești, Fundulea, Lehliu- 
sat, Răzvani și I.C. Frimu. Asocia
țiile sportive din aceste comune 
au și început să facă pregătirile ne
cesare. De asemenea, s-au luat mă
suri ca sportivii calificați penttu 
etapa a doua să-și perfecționeze 
pregătirea ca să obțină rezultate și 
mai bune. în acest sens au fost re
partizați profesori de educație fi
zică, sportivi fruntași, antrenori, 
instructori sportivi care vor orga
niza demonstrații Ia : gimnastică, 
tenis de masă, haltere, șah și 
lupte.

gK Uniunea Euro- 
peana de fotbal a 

** stabilit calendarul
V întîlnirilor prelimi- 
v narii din cadrul 

turneului de ju- 
I £. niori U.E.F.A. care 

va avea loc în 
Olanda. Echipa R. P. Romîne 
care a fost repartizată în grupa 
a 8-a va întîlni la 26 martie la 
Leeuwarden, echipa Austriei. 
Echipa învinsă din acest meci 
va juca la 28 martie la Veen- 
dam cu Irlanda. La 30 martie 
Ia Emmen, echipa cîștigătoare 
a jocului Austria—R.P.R. se va 
întîlni cu Irlanda.

Sferturile de finală ale com
petiției vor avea loc la 1 apri
lie la Dordrecht, Utrecht, Am
sterdam și Rotterdam. Semifina
lele sînt programate la 3 apri
lie, iar finala la 5 ■ aprilie Ia 
Amsterdam. La aceeași dată se 
va disputa la Rotterdam jocul 
pentru locurile 3—4.

• în sferturile de finală ale 
Cupei campionilor europeni la 
fotbal, ieri la Madrid, 
a învins cu 4—1 (2—0) pe 
Milano.

HANDBAL
cum s-a anunțat, 
la ora 19,15 în

Real 
A.C.

sîm- 
sala

ERVIN COSMA 
tehnician

După 
.bătă de
Floreasca, are loc meciul retur 
dintre echipele 
handbal Rapid 
Fortschritt (R. D. 
cadrul sferturilor 
„Cupei campionilor europeni", 
în deschidere, se vor juca ur
mătoarele partide: ora 17,40 
București (tineret) — Ploiești; 
ora 18,55 București A — Brașov 
(masculin).

feminine 
București 
Germană) 
de finală

de 
și 

din 
ale

In noua casă de cultură

PREMIERE
TEAT RALE

Pe scena sălii Studio a Tea
trului Național „I. L. Cara- 
giale" a fost prezentată în 
premieră comedia lui Bernard 
Shaw „O femeie cu bani". 
Pusă în scenă de Mihai Bere
chet, piesa a avut în distribu
ție pe Carmen Stănescu, Di- 
dona Popescu, Adriana Pite- 
șteanu, Mihai . Fotino, Dem 
Rădulescu, M'atei Gheorghiu, 
Damian Crîșmaru, Alfred De- 
metriu, Alexandru Hasnaș. 
Decorurile sînt semnate de 
Gh. Bedros.

+
In aceeași seară, în sala 

Studio a Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" a avut loc 
premiera comediei „Jocul de-a

vacanța" de Mihail Sebastian, 
care vede astfel din nou lu
minile rampei pe o scenă 
bucureșteană după 25 de ani 
de la prima ei reprezentare. 
Direcția de scenă a spectaco
lului aparține regizorului Va- 
leriu Moisescu. Au interpretat, 
in ordinea intrării în scenă: 
Marcel Anghelescu, George 
Oancea, Evelyne Gruia, Gina 
Patriciii, Sandu Sticlaru, Du
mitru Furdui, Ioana Cocea, 
Petrică Vasilescu, Mihai Me- 
reuță, Mimi Enăceanu. De
corul spectacolului este sem
nat de Paul Bortunovschi, 
iar costumele de Gabriela Na- 
zarie.

Vechiul local al Casei raio
nale de cultură din orașul Vă
lenii de Munte devenise în ul
timii ani ne satisfăcător pențru 
cerințele tot mai mari ale ti
nerilor. Se impunea deci con
struirea unui local nou cu în
căperi suficiente pentru desfă
șurarea activității tuturor 
cercurilor și formațiilor artis
tice. ■ *

Tinerii s-au angajat ca ală
turi de constructori să contri
buie prin acțiuni de muncă 
patriotică (înlocuind mîna de 
lucru necalificată) la reducerea 
prețului de cost al construc
ției, Inițiativei tinerilor din 
oraș i s-au alăturat și nume
roși artiști amatori din satele 
raionului. Volumul de lucrări 
la care tinerii și-au adus a- 
portul prin muncă patriotică 
esta echivalent cu peste 50 000 
lei.

Zilele trecute noul lăcaș de 
cultură al tinerilor din raionul 
Teleajen a fost terminat, 
cepționat

Pentru inaugurarea lui tine
rii au pregătit o bogată sta
giune a artiștilor amatori. Pes
te 30 de formații corale, die 
dansuri populare romînești, 
echipe de teatru și brigăzi ar
tistice de agitație, soliști vo
cali și instrumentali, și-au în
ceput activitatea în noua Casă 
raională de cultură. Cercul de 
foto amatori a și organizat o 
expoziție cu cele mai reușite 
fotografii care înfățișează fru
musețile raionului, dezvoltarea 
sa în anii regimului nostru, por
trete de muncitori fruntași, de 
colectiviști 
plastică a 
lucrări de 
sculptură; 
literar vor 
de poezii.

De la început, în noul lăcaș 
a început să se desfășoare o 
activitate culturală bogată și 
variată, pe măsura preocupă
rilor tinerilor.

etc. Cercul de artă 
expus numeroase 
pictură, grafică și 
membrii cercului 
realiza o plachetă

(Agerpres)

NOI PRIETENI
Al C RTII

re-
și dat in folosință. I. TEOHARIDE

STAGIUNE

TG. MURES (de la corespon
dentul nostru)

La serile tineretului organi
zate
U.T.M 
veni, 
montaje
„Cine recită mai irumos". Aces
te activități — și altele — au 
venit în sprijinul tinerilor în 
scriși la concursul .Iubiți car 
tea" De curîhd încă 51 de ti
neri din comuna Jidvei au pri 
mit insigna „Prieten al cărții"

Bogate activități în sprijinul 
concursului „Iubiți cartea" se 
organizează și în comuna

de comitetul comunal 
Jidvei, raionul Tirnă 

se țin adesea recenzii, 
literare, concursuri

Sînmiclăuș din același raion. 
Intr-o adunare generală a orga
nizației ....................
G.A.C-, 
despre 
metodice a activităților în spri
jinul lecturii. Pentru o mai bună 
popularizare a cărților reco
mandate în bibliografia con
cursului. la biblioteca comunală 
s-a organizat o expoziție care 
pe lingă aceste volume cu
prinde și ultimele noutăți lite
rare. Recent, și în Sînmiclăuș 
30 de tineri au primit insigna 
..Prieten al cărții".

de bază U.T.M. din 
utemiștii au discutat 
necesitatea organizării

ti peisajul muzical 
al orașului și re
giunii Galați, or
chestra simfonică 
de stat ocupă un 
loc din ce in ce 
mai însemnat. Ac

tivitatea acestei formații este 
complexă, urmărind pe de o 
parte asigurarea vieții de 
concert atît la sediu, cit și in 
deplasări (orchestra are o sta
giune permanentă și Tn orașul 
Brăila), iar pe de altă parte, 
realizarea unor eficiente acți
uni speciale de educație muzi
cală a oamenilor muncii și în
deosebi a tineretului, de atra
gere a acestora spre înțelege
rea muzicii.

Astfel, în afara concertelor 
simfonice si a recitalurilor 
propriu-zise, au fost abordate 
diferite forme de activitate 
cum sint concertele-lecții, or
ganizate la sediul orchestrei și

în întreprinderi, conferințele 
muzicale cu audiții, concertele 
populare etc.

Este, de asemenea, lăudabilă 
inițiativa conducerii orchestrei 
din Galați de a organiza un 
cerc de „prieteni ai muzicii" a 
cărui îndrumare să fie asigu
rată de membri ai acestei in
stituții. Acest lucru va contri
bui la o și mai mare atragere 
a tineretului către concertele 
simfonice.

Un loc principal în preocu
pările orchestrei simfonice din 
Galați, în această stagiune. îl 
ocupă grija pentru un reper
toriu bogat și variat, cuprin- 
zînd lucrări din literatura mu
zicală românească și univer
sală.

Cercetînd repertoriul stagiu
nii în curs, iese în evidență 
preocuparea deosebită pentru 
promcwnrae unor luerări va-

♦

MUZICALA
loroase și accesibile, multe 
dintre ete prime audiții.

Astfel dintre compozițiile 
romînești, iubitorii de muzică 
din Galați vor avea prilejul 
să asculte simfonia de cameră 
de George Enescu, Suita „La 
piață" de Mihail Jora, baletul 
,,Nunta-n Carpați" de Păzii 
Constantine seu, „Triptic sim
fonic" de Mircea Basarab, 
„Poemul bucuriei de Dumitru 
Bughici și multe altele. Din 
lucrările compozitorilor înain
tași romîni, orchestra va in
terpreta lucrări de Eduard 
Caudella și George Stephă- 
nescu.

între acțiunile speciale ale 
orchestrei se înscrie ciclul „Fi
guri de mari compozitori" care 
cuprinde lucrări de Bach, 
Haendel, Haydn, Mozart, Beet
hoven și ciclul „Istoria muzicii 
romînești" în care sînt pro
gramate în ordine cronologică

cele mai valoroase compoziții 
din muzica românească.

Toate acestea vor fl de na
tură să îmbogățească tematica 
concertelor simfonice, să spo
rească valoarea lor educativă.

O latură negativă în activi
tatea orchestrei gălățene o 
constituie lipsa unui program 
de sală sau cel puțin a unor 
scurte prezentări care să pre
ceadă concertele. Este de neîn
țeles cum această orchestră, 
care manifestă în general o 
mare grijă pentru educația 
muzicală a publicului, nu s-a 
preocupat de asigurarea audi
torilor ei cu prezentarea lucră
rilor din programele concerte
lor, știut fiind că de acest lu
cru depinde în mare măsură, 
eficiența educativă a manifes
tărilor artistice.

VA8ILE DONOSE

Un aspect obișnuit de la bi

blioteca regională din Cra-

iova.
♦ 
•<

Grupul de șantiere nr.
4 Instalații T.R.C.L.D. 
Șos. Filimon Sîrbu nr.

127 Constanța

angajează
instalatori, elec

tricieni caliiicați de la
j categoria 4 M la 6/M și 
izolatori termici califi-

TENIS
Miercuri au continuat pe te

renul acoperit al clubului 
Steaua din Capitală, întrecerile 
competiției de tenis pentru 
„Cupa de iarnă". Iată rezulta
tele înregistrate : masculin : Al. 
Bardan — D. Dimache 6—4; 
6—4 ; P. Mărmureanu — I. Năs- 
tase 6—1; 6—1; C. Năstase — 
V. Serester 6—2; 2—6; 7—5; 
feminin : Eleonora Roșianu — 
Daniela Sotiriu 6—1; 6—3; Flo- 
rica Butoi — Anca Dinescu 
6—3; 6—1; Cristina Doboșiu — 
Gabi Voinescu. 6—1; 6—0.

$AH
In runda a 13-a 

a turneului zonal 
de șah de la Kecs- 

_____ _ kemet (R. P. Unga- 
jfc. a ră) Florin Gheor- 

a remizat cu 
g_________Bilek (R. P. Unga

ră). Alte rezultate 
înregistrate : Pachman — Pra- 
meshuber 1—O; Tringov — 
Pietsch 1—O-, Hort — Clarcke 
1—0. S-au terminat cu un re
zultat de remiză partidele : 
Bednarski — Langeweg ; Hecht 
— Bhend ■, Attard — Matano- 
vici. După 13 runde, în fruntea 
clasamentului se află bulgarul 
Tringov cu 9,5 puncte, urmat 
de Bilek (R.P.U.) și Pachman 
(R. S. Cehoslovacă) cu cite 8 
puncte. Gheorghiu totalizează 
7 puncte.

HOCHEI PE GHEAȚĂ
Echipa de ho

chei pe gheață 
„A 11 Stars'* 
(New York) și-a 
început turneul 
în* R. S. Ceho
slovacă jucînd 
la Kladno cu 
„Sonp". Oaspe- 

victoria cu scorulții au obținut
de 7—5 (0—1; 3—2; 4—2).

I. M. T. F. Lugoj

angajeaza 
imediat

20 conducători 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.

.
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Un nou club
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Foto: N. STELORIAN

clasa a Xl-a B a Școlii medii din Petroșani, CEL MAI BUN AJUTOR —

MUNCA PERSONALĂ
Recent, la Grupul 

școlar petrol-chimie 
din Craiova s-a dat 
în folosință un club al 
elevilor. Amenajat în- 
tr-o sală spațioasă, 
clubul e dotat cu bi
blioteci, televizor, me
se de șah și jocuri dis
tractive. Tot aici, săp- 
tămînal, elevii vizio
nează filme artistice și 
documentare a căror 
proiecție se realizează 
cu aparatul școlii (VA- 
SILE UNGUREANU. 
•lev).

L 
E

Au primit
^Diploma de onoare'*

V
U

La toate acțiunile 
de muncă patriotică 
din orașul Drăgănești- 
Olt, participă și elevii 
școlii medii. Cei peste 
350 de elevi și-au a- 
dus contribuția la a- 
menajarea unui parc, 
la plantarea de pomi 
fructiferi și ornamen
tali, la colectarea de 
fier vechi. Pentru 
rezultatele obținute, 
recent, organizația 
U.T.M. a școlii a fost 
distinsă cu Diploma 
de onoare a C.C. al 
U.T.M. (GEORGE STĂ- 
NESCU — elev). ~

Colaborare

L 
II
I

I UâH n a<^unarea generală a organizațiilor U.T.M. ale cla- 
j selor a X-a — Școala medie nr. 1-Brăila — s-a
Ianalizat situația la învățătură pe trimestrul I. Cu 

lcest Prilei 6_a făcut bilanțul rezultatelor -pozitive 
]^h| , - obținute de mulți elevi, s-a vorbit despre metodele 
M» iii lor bune de muncă făcîndu-se în acest fel un rod

nic schimb de experiență. Dar în adunare s-a vor
bit și despre elevii care — deși capabili — depun eforturi mini
me la învățătură. Aceștia și-au luat angajamentul să învețe 
mai bine și... trimestrul al II-lea a început. Iar în catalog, în 
dreptul multora dintre ei, se adună în continuare note la limită. 

Mulți dintre elevii care fac parte din această categorie sînt 
conștienți că pregătirea lor este mediocră, că nu-și fac datoria ; 
dorind, însă, să justifice de ce își cer și se mulțumesc cu atît de 
puțin, au „descoperit** fel de fel de „teorii** pe care le afișează 
cu dezinvoltură și cu lipsă de răspundere. Iată cîteva „autopor- 
tretizări" de acest gen. Eufrosin Stoiceanu — clasa a X-a B 
reală:

— De fapt, în comparație cu unii elevi cu o pregătire slabă 
eu am foarte multe cunoștințe. Nu-i destul ? Obișnuiesc să ci
tesc lecția atît cît să știu despre ce este vorba. Asta îmi ajunge 
să mă... descurc. La ce-mi place, însă, învăț temeinic. Așa se 
întîmplă cu limba engleză. (In paranteză fie spus, prima notă 
de 5 luată în trimestrul II a fost la engleză). Elisabeta Coman 

— clasa a X-a A reală:
— Cînd găsesc cîte o carte interesantă, las la o parte învă

țătura. Și cum cărți interesante sînt destule... Dar învăț cînd 
„presimt" că voi fi ascultată. La matematică am avut ghinion: 
am fost ascultată cînd nu învățasem. Așa am luat nota 5. Am 
crezut că am scăpat. Dar am fost ascultată și la lecția urmă
toare și am luat un 3. S-a repetat încă o dată, și am mai pri
mit un 4. Mi-am „salvat" situația la teză pentru care am mun
cit serios. Media însă tot mică a rămas. Vasile Dima — clasa a 
X-a. A reală :

— Nu am timp pentru studiul individual din cauza sportului. 
Așa că mă limitez la ce „prind" în clasă. Dar din trimestrul II

între Școala mâdie 
ți Școala profesională 
de mecanici agricoli 
din comuna Ianca, ra
ionul F&urei. există o 
strînsă colaborare. E- 
leyii celor două scoli 
organizează împreună 
frumoase acțiuni cultu- 
ral-artistice și sporti
ve. în trimestrul I ei 
au participat la o reu
șită duminică sportivă, 
s-au întrecut în cadrul 
unui concurs „Cine 
știe, răspunde4* și al 
unui concurs literar.

De curind, a avut loc 
o reuniune comună. 
Programul, la realiza
rea căruia au contri
buit deopotrivă elevii 
școlii medii ca și vii
torii mecanizatori, a 
cuprins ; spectacol de 
brigadă, jocuri distrac
tive, concursuri de re
citări, cîntece și dan
suri (BĂJAN DRAGO- 
MIR — elev).

Preocuparea
colectivului

Elevii anului Iii al 
Școlii profesionale de 
mecanici agricoli din 
Ciulnița, alcătuiesc un 
colectiv puternic. Pe 
trimestrul 1, cei 37 de 
elevi au obținut la În
vățătura, în majorita
te, rezultate bune și 
foarte bune. Doi elevi 
însă — Enescu Vale- 
riu și Vetu Mircea — 
au rămas corijenți la 
cite un obiect. Iată de 
ce o dată cu începerea 
noului trimestru, acești 
elevi s-au situat în a- 
tenția întregului colec
tiv. In cadrul unei a- 
dunări generale U.T.M. 
le-au fost ardtete lip
surile din munca lOr, 
cil și ce trebuie să fa
că pentru a le înlătură. 
Totodată utemiștii au 
hotărît să fie mai a- 
proape de acești elevi, 
să-i ajute să-și înlătu
re lacunele din pregă
tire și să-și însușească 
fiecare lecție temeinic. 
Roadele au și început 
să apară : și cei doi 
elevi se pregătesc te
meinic și dau acum 
răspunsuri bune la lec
ții, obțin note frumoa
se (TOMA MARIN, 
elev).

Pe adresa școlii
Pe adresa Școlii pro

fesionale de construc
ții din Deva a sosit o 
scrisoare : „în perioa
da 7 octombrie — 21 
decembrie 1963 pe șan
tierul nostru, în echi
pa lui Ioan Filip, au 
lucrat, printre alții, și 
Eugenia Heins, Ana 
Rentes, Maria Cerchi- 
dan, Maria Cirnaț, Te
rezia Hening, Moț Cră
ciun și Martin Romu
lus — elevi ai școlii 
dv în toată perioada 
de practică ei au do
vedit multă seriozitate, 
o comportare ireproșa
bilă. Pentru felul cum 
au muncit și calitatea 
lucrărilor executate de 
acești elevi aducem 
mulțumiri conducerii 
școlii, organizației de 
partid și organizației 
U.T.M. care știu să 
crească asemenea ti
neri de nădejde".

Scrisoarea este sem
nată din partea Trus
tului regional de cons
trucții Hunedoara — 
Șantierul 2 Brad — de 
către : Vladimir Bor 
lea, secretarul organi
zației de partid. Carol 
Hertl inginer, șeful 
șantierului și Floarea 
Emilian, secretarul or
ganizației U.T.M.

...Poate că nu mă gindeam 
atît de mult la Nelea Oprea, 
colegul nostru, dacă in ultimul 
timp nu ne dădea atîta de 
furcă.

Și, totuși, Nelea nu e un bă
iat rău; mai bine zis, nu era 
un băiat care să nu se poată 
îndrepta. Era, însă, foarte ciu
dat. I se părea că el este CI
NEVA, iar noi, ceilalți, prea 
mărunți ca să ne amestecăm in 
treburile lui... Pînă și pe mine, 
prietenul lui cel mai bun, 
mă privea cîteodată de sus. 
De fapt, de la sport i se trag 
multe. E dintre cei mai buni 
jucători de tenis din oraș. La 
concursuri ia întotdeauna unul 
din primele trei locuri. I s-a 
dus vestea. Și, de aici, îngîm- 
farea. Nu-și mai pregătea lec
țiile, lipsea de la ore. Dacă îl 
căutai, îl găseai întotdeauna la 
casa de cultură, la tenis. Sea
ra batea străzile. Ajunsese să 
creadă că a devenit celebru. 
La școală, cite unul din noi 
încerca să discute cu el, dar 
era repezit: „Ce știți voi. ha
bar n-aveți ce-ș alea perfor
manțe !a

Și „performanțele" s-au vă
zut : pe trimestrul I a rimat 
corijent la două obiecte.

*
Nelea începuse să se fră- 

minte.
...Odată, într-o oră de chi

mie, ne-a uimit pe toți. Fu
sese pus să răspundă. La lec
ția de zi a știut bine. I s-a 
pus întrebări și din materia 
parcursă la lecțiile trecute. N-a 
știut nimic. Tovarășul profe
sor i-a dat 4. Nelea și-a mani
festat zgomotos nemulțumi
rea. Ce mai, profesorul era 
rău, avea ce-avea cu el. In 
zadar i-am explicat noi că 
n-are dreptate: Nelea o ținea 
pe-a tui. S-a plins șt tovarășu
lui director. In pauză n-a vrut 
să discute cu nimeni. Ne dove

disem colegi răi — spunea el. 
Și-a luat cărțile și-a plecat...

★
...Cină a ieșit din sediu era 

roșu ca un rac. Fusese discu
tat in cadrul comitetului 
U.T.M. al școlii. Tovarășul Ni- 
colae Ciobanu, secretarul, i-a 
amintit toate așa-zitele 
„fleacuri", cum le numea Ne
lea. I s-a cerut, apoi să vor
bească, să răspundă pentru 
tot ce-a făcut. La început 
a căutat el să ocolească fap
tele, dar pînă la urmă a tre
buit să recunoască, fi crăpa 
obrazul de rușine. Era însă 
mulțumit că nu erau prea 
mulți martori la discuție. Nu 
i-ar fi convenit să-l vadă co

urmărit pe mine. Eu n-am reu
șit să scot nici un cuvint. To
varășul profesor a constatat, 
apoi, că nu era adevărat. Ne
lea a plecat, după ce mi-a rîs 
In nas: „E bine? Ți-am fă
cut-o !'

Seara, pe la 11. mă pome
nesc cu el bătînd la ușă: 
„Iartă-mă. Marian. Mi-era 
ciudă pe tine, voiam să ți se 
înfunde și (ie odată. Iar
tă-mă". L-am iertat. Ne-am 
certat rău și, apoi, l-am iertat. 
De atunci, venea des pe la 
mine, ba să mă întrebe ceva, 
ba să mai stăm de vorbă. Mă 
duceam șt eu pe la el.

★
—In pauze, după ore, tot

COLEGII
Din jurnalul unui elev

legii. Cum a închis ușa, a ie
șit plonț din școală.

★
...De data asta intrecușe 

orice măsură. Aproape că nu 
mai știam ce să cred despre el. 
Totul a pornit de la extempo
ral. Nu știfl. nimic. A vrut să 
copieze după mine. Nu i-am 
dat voie. Mi-a reproșat că 
nu-i sînt prieten. Nu puteam 
atunci sâ-i explic ce înseamnă 
prieten, ce înțelege el prin no
țiunea aceasta și ce-ar trebui 
să înțeleagă. Mi-a cerut, apoi, 
cartea să copieze. Nu i-am 
dat-o. La sjîrșit, cînd să pre
dăm lucrările, a avut loc fap
tul care m-a dezamăgit. M-a 
reclamat tovarășului profesor 
că aș fi copiat, iar el n-a avut 
timp să scrie, pentru că m-a

timpul discutam cu el. Eu, 
Pencu Petre. Chirimbu Sorin. 
Nedea Constantin eram mereu 
în preajma lui. De ce nu în
văța ? Ne-a argumentat că 
n-are tirQp,.jace sport, trebuie 
să-și mlh$nă performanța. 
L-am luat să-și pregătească 
lecțiile cu noi. La început cre
dea că o să-i fie ușor, că o să 
copieze după noi lecțiile. Cind 
a văzut că trebuie să învățăm 
separat și apoi să recapitulăm 
in coleetiv, să ne confruntăm 
părerile, s-a codit. Dar n-area 
încotro, îi era rușine de noi. 
S-a apucat de treabă. Pînă și 
matematica începuse să-l inte
reseze. Uneori, de două, trei 
ori pe sâptămină, după pregă
tirea lecțiilor mergeam și noi 
cu el la antrenament. Intr-o

duminică dimineața, spre mi
rarea mamei sale ne-a spus: 
„Azi nu mai merg la tenis. 
Trebuie să mă apuc de chimie. 
V-aș ruga să mă ajutați".

La școală nu-i plăcea să se 
știe nimic despre aceste lu
cruri. Colegii, însă, știau tot. 
Sfatul lor, al organizației 
U.T.M., fusese să-l ajutăm, să 
fim mereu în apropierea lui. 
Dar nici unul dintre colegi nu 
arătau a ști ceva. Mai răspun
dea el, Nelea, obraznic la cite 
o fată, se mai uita de sus la 
cîte un coleg, dar se vedea cît 
de colo că se petrece ceva cu 
el. Colegii se făceau Ca nu ob
servă, și discutau mult cu el 
despre sport, despre plimbări, 
pînă cind o dată Nelea mi-a 
spus supărat: „Oare ei numai 
despre sport știu să vorbească 
cu mine ?“

★
De curind, a avut loc o adu

nare generală U.T.M. Nelea a 
luat și el cuvîntul. Voia să-și 
convingă colegii că pe el îl in
teresează mai întîi învățătura 
și apoi sportul.

...Pe drum, spre casă, tot 
timpul mă întreba, frămtntîn- 
du-se: „Oare, m-au crezut ? 
Ce zici tu ?“

— Da. te-au crezut. Cînd 
spui adevărul oamenii te cred.

★
...Nu zic că de-acum Nelea 

Oprea s-a schimbat cu totul. 
Mai are încă multe de făcut. 
A pășit însă pe drumul cel 
bun, alături de colectiv. Nu 
mai lipsește de la ore, se pre
gătește. Pe trimestrul II ia 
note bune. Colegii fi privesc 
cu încredere. El, de asemenea, 
e mereu alături de noi, ne 
cere sfatul, ajutorul, ori de 
cîte ori are nevoie.

Face și sport, dar așa cum 
trebuie, rațional. Iar noi, co
lectivul, sîntem tot timpul a- 
lături de el.

STANCU MARIAN 
elev, clasa a Xl-a A Școala 

medie nr. 1 Caracal

MATEMATICĂ 

DISTRACTIVĂ
ÎNOTĂTORUL

Uft înotător a sărit diMt-o bar
că, dusă de curentul apti, a înotat 
un timp împotriva curentului, apoi 
s-a Întors fi a ajuns barca din ut- 
mă.

Pentru ce i-a trebuit mai mult 
timp : pentru a mată Împotriva cu
rentului sau pentru a ajunge bar
ca î Sau, poate. In ambele cazuri 
timpul este același ?

Sd presupunem că el a Înotat 
tot timpul In același ritm.

Răspunsul care va venit in 
minte din primul moment a fost 
confirmat de raționamentele ulte
rioare 1

Răspunsul corect este : pentru a 
ajunge barca Înotătorului i-a tre
buit exact otita timp cit a pierdut 
Inotlnd împotriva curentului.

Intr-adevăr, curentul rîultil duce 
la vale cu aceeași viteză și barca, 
Si înotătorul. Deci, curentul nu in
fluențează distanța dintre înotător 
și barcă, ei fiind, ca să spunem 
așa, inexistent. Prin urmare, cu 
toată prezența curentului, înotăto
rul a ajuns barca în tot, atît timp, 
cît a cheltuit ea să se îndepărteze 
de ea.

Ucenicii au elaborat prima lor șarjă. Împreună cu inginerul 
Popa Nicolăe, ei urmăresc analiza chimică venită de la

laborator»

Un maistru

ne vorbește

despre

ucenicii săi
Lecție practică: topitorul Bălan Florea explică elevilor tainele 

aparatelor de măsurat de la cuptorul 3.

Ștafeta meseriei —pe mîini bune!

m-am hotărît să învăț. (Rezultatul ? 7 la romînă, 6 la economie 
politică, 6 la fizică...)

Am luat la întîmplare două clase a X-a, cu un efectiv ase
mănător de elevi, ale căror colective — cu cîteva excepții — 
Sînt cam aceleași din clasa a VIII-a. Despre mediocritate au dis
cutat în adunările generale utemiștii acestor două clase încă de 
pe cînd erau elevi în clasa a VIII-a, au făcut-o și în a IX-a și 
o fac și acum, în clasa a X-a. Nu s-a plictisit nimeni citîndu-i 
pe Cireașă, Rădulescu, Stoiceanu, Ciocan, Căpităneanu, Perianu 
și alții. Și nici n-au obosit ascultîndu-le angajamentele de la 
trimestru la trimestru, de la an la an, că vor învăța mai bine.

De fapt, cum a fost combătut fenomenul mediocrității și de 
ce rezultatele sînt încă minime ?

Să luăm, de pildă, colectivul clasei a X-a A. Aci există obi- 
celui ca după fiecare notă proastă, cel în cauză să fie discutat 
într-o ședință fulger, după ore. Și cum la elevi ca Vasile Dima, 
Horia Căpităneanu, ori Elisabeta Neta notele la limită și uneori 
și sub această limită se întîmplă să fie destul de dese, ei devin 
tot de atîtea ori „eroii" acestor ședințe.

Și pentru biroul U.T.M. a devenit evident că eficaci
tatea acestor ședințe s-a tocit de mult, că pe asemenea elevi 
care s-au obișnuit să-și ceară puțin, să-și ia angajamente for
male nu cu o întrebare pusă în recreație — „de ce ai luat o 
notă proastă ?“ — îi poți determina să-și schimbe radical atitu
dinea față de învățătură. Atunci biroul U.T.M. a apelat la o 
altă metodă. Este vorba de grupa de întrajutorare la învățătură. 
Lucrurile se prezintă așa : Coman nu învață pentru că citește 
multă literatură, Dima pentru că se ocupă cu sportul, Căpită
neanu pentru că n-are deprinderea de a munci, acasă ocupîn- 
du-se doar de acordeon. Remediul ? Un elev fruntaș la învăță
tură are obligația să le explice lecția (deși lecția a fost predată 
pentru toată clasa de tovarășul profesor), eventual să le pună 
la dispoziție chiar propriile sale teme rezolvate, să-l viziteze 
acasă și să-l ajute.

Altul ar fi fost rolul unui coleg fruntaș la învățătură 
în aceste cazuri. In loc să le împrumute caietele de teme, 
să rezolve la tablă problema de matematică ori de fi
zică pentru a putea fi copiată mai ușor, ar putea să le arate 
cum își organizează timpul liber, cînd, cum și cît învață, cum 
își organizează studiul individual, cum îmbină învățătura cu 
alte activități educative, recreative. Desigur, nu simple vorbe 
despre programul individual de lucru, ei ajutor în organizarea 
și respectarea lui.

Colectivul clasei a X-a B a obținut însă unele rezultate în 
ceea ce privește convingerea unor elevi că numai de ei depin
de să obțină rezultate bune la învățătură, determinîndu-i să 
înceapă să muncească ordonat, cu răspundere. O elevă care 
memoriza lecția a fost ajutată încă din clasa a VIII-a să în
vețe cum să... învețe, și primele rezultate i-au mărit încrederea 
în propriile-i forțe. Astăzi obține rezultate bune la matematică, 
fizică și la alte discipline. Se mai află încă în atenția colecti
vului care o ajută să-și ridice nivelul cultural, să muncească 
constant, pentru însușirea cunoștințelor prevăzute la toate dis
ciplinele.

Din păcate, însă, și în această clasă se mai combate medio
critatea la modul general. Așa, de pildă, „teoria" lui Stoiceanu 
(„am mai multe cunoștințe decît elevii cu o pregătire slabă") 
n-a fost combătută de colectiv. Stoiceanu — și cei care gîndesc 
la fel — n-au fost ajutați să înțeleagă ce pericol prezintă su*» 
ficiența, automulțumirea, ce stavilă reprezintă ea pentru un 
tînăr la vîrsta în care se pregătește pentru viață.

Așa cum arătam mai sus, rezultatele obținute în primul tri
mestru au fost discutate într-o adunare generală. Deși aceasta 
s-a făcut mai mult sub raport statistic, ea are meritul de a fi 
adus la cunoștința colectivului situația reală la învățătură. Dar 
adunarea trebuie urmată de măsuri educative menite să ducă 
la creșterea răspunderii personale a elevilor față de propria lor 
pregătire.

In primul rînd trebuie acționat pentru dezvoltarea unei pozi
ții ferme împotriva acelor elevi care dovedesc lipsă de răspun
dere față de învățătură.

Ar fi foarte util dacă birourile U.T.M. ar discuta cu fiecare 
elev care a obținut rezultate mediocre la învățătură și ar afla 
exact ce gîndește, ce-și cere de la propria persoană, ce idealuri 
de viață are. O asemenea cunoaștere a fiecărui elev, a preocupă
rilor lor zilnice, oferă posibilitatea unei munci educative de 
conținut. Inutil să-l tot întrebi pe un elev de ce a luat nota 5, 
să-l critici în recreație, dacă el n-a ajuns să dorească să ia 10. 
Sînt elevi care au rezultate slabe la învățătură pentru că în- 
tîmpină greutăți în activitatea școlară. Aceștia trebuie ajutați 
eu grijă, îndrumați să ceară sprijinul tovarășilor profesori, să 
participe la meditații și consultații, să ceară ajutorul elevilor 
fruntași.

Dar sînt elevi, așa cum am mai arătat, care nu învață pentru 
că nu au ajuns să înțeleagă ce îndatoriri au în anii de școală. 
Cu aceștia trebuie procedat altfel; să se discute individual cu 

ei. Comitetul U.T.M. să invite 
la aceste discuții pe tovarășii 
profesori, părinții și gâ anali
zeze împreună activitatea ele
vilor în cauză, să-i determine 
să înțeleagă că nimeni nu le 
acceptă superficialitatea, in
disciplina, că trebuie să învețe 
bine.

carte de vizită. 
Dumitru Niță, 
maistru oțelar, to- 
pitor șef la Com
binatul siderur- 
gic-Reșița. Din 930 
de muncitori cît 

numără această importantă 
secție a combinatului, aproape 
300 i-au fost elevi în cei 20 de 
ani de activitate. Mai mult de 
150 au învățat meseria în ulti
mii cinci ani, dc cînd maistrul 
Niță se ocupă în mod nemij
locit de practica elevilor școlii 
profesionale în secția oțelărie. 
Acum, alți 20 de elevi din anul 
II și 19 din anul III, prezenți 
trei zile pe săptămînă la cup
toarele Martin, își însușesc, 
sub îndrumarea sa, tainele 
meseriei de oțelar.

L-am rugat pe maistrul Du
mitru Niță să ne vorbească 
despre elevii săi. Ca-ntotdeau- 
na, a început cu cei care de 
mult nu-i mai sînt elevi.

„Bartel Francisc, Voicu Ni- 
colaie, Stenghel Gheorghe sînl 
dintr-o serie. O dată cu ei 
i-am avut ucenici și pe Albu 
Păun, Trăilescu Alexandru, 
Tulbureanu Gheorghe. Nu-i

nevoie, cred, să vă spun unde 
lucrează. întrebați care sînt 
cei mai buni topitori și veți 
afla locul de muncă al celor 
dinții. Numele celorlalți le-ați 
fi putut întilni pînă de curind 
la panoul evidențiaților din 
hala de turnare. De ce am 
spus „pînă de curînd“ ? Fiind
că acum sînt la Școala teh
nică de maiștri. Au rezultate 
bune la învățătură".

— Vă amintiți, desigur, cum 
arătau ei ca ucenici. Ce cre
deți că i-a ajutat să-și însu
șească bine meseria ?

Aș putea să vă spun, firește, 
multe lucruri despre ceea cei 
se cere unui ucenic pentru a 
ajunge un bun muncitor. Dar, 
știu eu, cred că-i deajuns să 
vă vorbesc cu ajutorul exem
plelor. Iată, mă gîndesc la Dă- 
nilă Pîrvu. Acum e maistru. 
Un topitor cu experiență. Este 
și secretarul organizației 
U.T.M. pe secție.

Nu era lucru pe care să 
nu-1 facă cu conștiinciozitate, 
cu plăcere. Tainele procesului 
de producție i se dezvăluiau 
cu repeziciune. Și asta, fiind- 
tă la elaborare ca și la tur
nare, la pregătirea ansamble-

lor de turnare șt la orice sec
tor de lucru unde era reparti
zat, el căuta și se străduia să 
învețe cît mai mult.

Am dat acest exemplu, pen
tru ca, prin ei. să demonstrez 
că meseria se învață cu pasiu
ne. Nimeni nu ți-o poate „băga" 
în cap, trebuie s-o înveți sin
gur, să ți-o însușești cu 
curiozitate și dăruire, nu îm
pins de la spate de maistru 
sau de colegi. Trebuie să fii
— așa cum spune o înțeleaptă 
vorbă bătrînească — „numai 
ochi și urechi", să pui mîna și 
să lucrezi cît poți mai mult. 
Să nu-ți închipui că în meserie 
sînt lucruri importante, pe 
care merită să le înveți, și lu
cruri mărunte pe care le poți 
neglija... pentru că, chipurile, 
nu-i de demnitatea ta de uce
nic să pui mîna — să zicem
— să faci curățenie în fața 
cuptorului. Mi se întîmplă 
uneori să-l întreb cîte ceva pe 
un ucenic și acesta să-mi răs
pundă : „nu știu". De ce ? 
Pentru că nimeni nu i-a spus, 
argumentează el. Dar de ce 
așteaptă să-î spună cineva ? 
Să întrebe, să nu se lase pînă

nu află răspunsul. Așa se în
vață meseria!

— Despre cei 39 de elevi pe 
care-i aveți acum putem ști 
cum vor fi la terminarea 
școlii ?

— Cum să nu! Cei mai 
mulți dintre ei vor fi oțelari 
destoinici. Garantez. Dar par- 
că-i nevoie de așa ceva? Cea 
mai bună garanție sînt rezul
tatele lor la învățătură și în 
producție. Aceste rezultate 
sînt dintre cele mai bune. 
Unul e cît se poate de semni
ficativ. La 18 ianuarie, elevii 
anului III, lucrînd în schimbul 
II, sub conducerea maistrului 
Bojin Ion și a topitorului Bă
lan Florea, au elaborat la cup
torul II o șarja de oțel, calita
tea OL 38, avînd o durată de 
elaborare de 6 ore 45 minute 
și greutatea totală de 132,6 
tone. ;

Prin acest succes, căruia i 
se vor adăuga și altele, Mînz 
Ion, Bozun Șandru, Jorjoniță, 
Bran și ceilalți colegi ai lor 
dovedesc că fac „pași mari* 
spre stăpînirea temeinică a 
meseriei. E și firesc. Acești 
elevi sînt disciplinați și conș

tiincioși. Pun sîrguință și pa
siune în tot ce fac, în lucru
rile cele mai simple, ca și în 
operațiile de cea mai înaltă 
calificare — cum ar fi luarea 
probelor din cuptor.

Oprea Gheorghe e un alt 
exemplu de hărnicie. In tim
pul celor 8 ore de practică, nu 
stă o clipă locului. Chiar și 
atunci cînd alții se odihnesc 
el găsește ceva de lucru. Ba 
cerne granulație, ba face cu
rățenie în fața cuptorului, 
strînge dolomita și-o aruncă 
în cuptor, împreună cu ceilalți 
muncitori. Cred că acestea ex
plică de ce reușește să obțină 
la practică doar note de 10. Și 
cîți alții ca el nu sînt și în 
anul al II-lea !

De acești băieți nu te poți 
plînge niciodată.

— Sînt unii și altfel?
— Cârpaci Crăciun — e 

unul. Cît am stat de vorbă cu 
băiatul ăsta ! Și nu numai eu. 
Avea un obicei. întotdeauna 
venea tîrziu la lucru, zicînd 
că nu se poate scula. Acum, 
„s-a vindecat". L-au ajutat 
colegii lui. Sînt însă și alte 
cauze care-1 fac pe Crăciun să

învețe mai greu meseria. îi 
lipsește pasiunea. Vine la 
practică doar ca să fie prezent. 
Dacă-1 pui să facă un lucru, 
se codește de fiecare dată, sau 
îl face de mîntuială. Mărgi- 
neanțu loan îi seamănă. Amîn- 
doi sînt Ia fel de pasivi.

Așa nu se poate învăța me
serie. Poți deveni cîrpaci, dar 
nu muncitor. Ce-și spun cei 
doi elevi : „Mare lucru că în- 
tîrzii puțin dimineața și mai 
mă plimb puțin prin secție. 
Doar n-au intrat zilele în sac ! 
în trei ani, să tot învăț mese
ria !" Da, e mare lucru. Este 
doar vorba de disciplină, iar 
alfabetul meseriei începe cu 
respectarea disciplinei. Chiar 
dacă ești elev și nu produci, 
ci înveți, trebuie să prețuiești 
minutele. Le spun uneori uce
nicilor mei: „Noi, vîrstnicii 
predăm „ștafeta" generației 
tinere, și știm c-o dăm pe 
mîini bune". Am repetat aces
te cuvinte acum, pentru că aș 
dori ca toți ucenicii mei să 
fie receptivi la ele, să le în
țeleagă sensul lor profund.

NICOLAE ARSENIE

MARIETA VIDRAȘCU
----- •------

Pe agenda activității 
cultural-artistice

Elevii școlii noastre au o â- 
devărată pasiune pentru acti
vitatea culturală. O primă 
mărturie o constituie cele 
peste 9 500 de volume citite pe 
trimestrul I din biblioteca 
școlii. Dar nu numai atît. în 
prezent, pregătim o suită de 
dansuri populare, o formație 
de recitatori pregătește un 
program din cele mai frumoa
se poezii, iar textierii scriu un 
nou program, adecvat situației 
trimestrului al II-lea, pentru 
brigada de agitație. Conti
nuăm, de asemenea, viziona
rea filmelor îq colectiv, pe 
marginea cărora purtăm discu
ții interesante, instructive.

MILITARU FLORIAN 
elev

Școala profesională de mecanidl 
agricoli — Roșiorii de Vede
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Negru Vodă, Marin Jingoiu. 
inginer șef al S.M.T. Budești I 
regiunea București, Gh. Bila. |
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Vizita în R. P. Romînâ 
a vicecancelarului Austriei 

dr. Bruno Pittermann
Vicecancelarul Austriei, dr. Bruno Pittermann, va face o vi

zită oficială în Republica Populară Romînă, la invitația guver
nului romîn, între 23 și 28 februarie 1964.

Primirea de către tovarășul Mihai Dalea
a ambasadorului

Tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.M.R., pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a primit la 28 
ianuarie în audiență protoco-

R. P. Bulgaria
Iară de prezentare pe ambasa
dorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare 
Bulgaria, Gheorghi Bogdanov.

(Agerpres)

Lucrările ședinței lărgite
a Secției de cereale și plante

tehnice a C. S. A

pentru dezarmare

Lucrările Comitetului 
0. N. U. pentru locuințe, 

construcții 
și sistematizare

Vizita secretarului general
al O. N. U. în Africa

GENEVA 29 — De la trimi
sul special Agerpres, C. Benga: 
O delegație a Consiliului Mon
dial al Păcii, condusă de Isa
belle Blume, membru în Pre
zidiul Consiliului Mondial al 
Păcii, a sosit la Geneva pen
tru a remite tuturor șefilor 
delegațiilor țărilor participan
te la tratativele 
zarmare textul 
saj al Consiliului 
Păcii, precum și

Miercuri dimineață au înce
put în Capitală lucrările șe
dinței lărgite a Secției de ce
reale și plante tehnice a Con
siliului Superior al Agricultu
rii consacrată culturii porum
bului și sfeclei de zahăr.

Iau parte membrii secției de 
cereale și plante tehnice, pre
ședinți și șefi de secție ai Con
siliilor agricole regionale, di
rectori și ingineri șefi ai trus
turilor Gostat, specialiști din 
institutele de cercetări și 
învățămînt agricol 
din G.A.S., S.M.T. 
conducători ai unor instituții 
centrale și organizații obștești.

La ședință participă, de a- 
semenea', tovarășul Mihai Da- 
lear secretar al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

în cuvîntul de deschidere, 
tovarășul Nicolae Ionescu, vi
cepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, a subli
niat importanța cunoașterii și 
aplicării în practică a celor 
mai noi rezultate ale cercetă
rilor științifice și experienței 
avansate, în scopul obținerii în 
acest an a unei recolte bune 
de porumb.

Tov. Nicolae Giosan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, di
rectorul Institutului central de 
cercetări agricole, a prezentat 
apoi referatul „Comportarea 
celor mai valoroși hibrizi du
bli de porumb și agrotehnica 
lor în lumina noilor rezultate 
experimentale".

în continuare, tov. Bucur 
Schiopu, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Superior al A- 
griculturii, a expus referatul 
cu privire la „Rezultatele obți
nute în cultura porumbului de 
către gospodăriile agricole de 
stat în anul 1963“.

Au urmat apoi discuții. Au 
luat cuvîntul Ion Călin, direc-

torul Trustului Gostat-Fetești. 
Ion Negoiță, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele G.A.C. 
Pechea, regiunea Galați, Ale
xandru Bărboi, ] 
Consiliului agricol

de 
superior, 

și G.A.C,

directorul G.A.S. Izvoru Mare, 
regiunea Dobrogea, Dănilă 
Chirilă, președintele GAC 
Mirăslău, regiunea Cluj, Ga
bor Samoilă, inginer la GAC. 
Mireșit Mare, regiunea Mara
mureș, Adrian Crețu, șeful 
Secției cereale și plante teh
nice a Consiliului agricol ra
ional Huși, Victor Cremenescu, 
inginer la G.A.C. Miloșești, 
regiunea București, Nicolae 
Gojocaru, inginer la G-A.C. 
Berești-Băstrița, regiunea Ba
cău, Ileana Sălceanu, inginer 
la G.A.C. Băilești, regiunea 
Oltenia, Vasile Popa, pre
ședintele Consiliului agricol 
regional Galați, Eugen Florea, 
directorul G.A.S. Clarii-Vii, 
regiunea Banat, Radu Vitan, 
inginer la G.A.C. Scornicești, 
regiunea Argeș, și Constantin 
Parpalete, președintele G.A.C. 
Brădeanu, regiunea Ploiești. 
Vorbitorii au împărtășit ex
periența dobîndită în cultura 
porumbului, și-au expus păre
rile asupra recomandărilor cu
prinse în referatele prezentate 
și au făcut propuneri pentru 
sporirea producției în 1964.

Lucrările ședinței
★

Seara. în cinstea 
panților la lucrările ședinței 
lărgite a Secției de cereale și 
plante tehnice a Consiliului 
Superior al Agriculturii, An
samblul de cîntece și dansuri 
al C.C.S. a prezentat selecți- 
uni din spectacolul „Cîntă țara 
mea”.

pentru de- 
unui me- 

Mondial al 
. apelul în

favoarea dezarmării, adoptat 
la sesiunea de la Varșovia a 
Consiliului din 28 noiembrie 
— 2 decembrie 1963. Apelul 
poartă semnătura lui John 
Bernal, președintele executiv 
al Consiliului Mondial al 
Păcii.

Isabelle Blume a vizitat, la 
29 ianuarie, și sediul misiunii 
permanente a R. P. Romîne 
de pe lingă Oficiul european 
al Națiunilor Unite din Ge
neva unde a remis ambasado
rului extraordinar și plenipo
tențiar al R. P Romrr.e la 
Berna, Vasile Dumitrescu, 
conducătorul delegație: ro- 
mine la lucrările Comitetului 
celor 18 state pentru dezar
mare, mesajul și a perul amin
tite mai sus.

Adresîndu-se 
celor 18 state 
mare, mesajul 
reluarea lucrărilor acestui co
mitet la începutul anului 1964 
are loc într-o atmosferă nouă, 
favorabilă, creată în primul 
rînd de încheierea Tratatului 
de la Moscova, cu privire la 
interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară și 
de realizarea altor măsuri tin- 
zînd spre menținerea păcii.

După ce relevă contribuția 
importantă a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare 
în crearea unei atmosfere mai 
favorabile pentru tratative, 
mesajul cere participanților la 
conferința pentru dezarmare 
să rezolve de urgență și cu 
mai multă hotărire obiectivele 
cuprinse în preambulul Trata
tului de la Moscova, între care 
realizarea unui acord cu pri
vire la dezarmarea generală 
și totală. încetarea tuturor ex
periențelor cu arma nucleară.

In încheierea mesajului se 
subliniază că organizațiile din 
lumea întreagă care luptă 
pentru pace iși vor intensi
fica activitatea pentru a crea 
o presiune puternică a opiniei 
publice in vederea realizării 
dezarmării generale și totale.

Comitetului 
pentru dezar- 
subliniază că

• Proiect de rezoluție 
propus de delegația 

R. P. Romine

NEW YORK 29 (Agerpres).- 
In cadrul lucrărilor celei de-a 
doua sesiuni a Comitetului 
O.N.U. pentru locuințe, con
strucții $i sistematizare, la 
punctul de pe ordinea de zi 
..finanțarea locuințelor și a 
serviciilor colective", delegația 
romînă a propus un proiect de 
rezoluție care recomandă uti
lizarea unei părți din resur
sele care vor fi eliberate prin 
dezarmare pentru satisfacerea 
nevoilor de locuințe în lume.

La acest proiect s-au alătu
rat în calitate de coautori Gre
cia $i Japonia.

Proiectul de rezoluție, pro
pus de delegația romînă, reco
mandă Consiliului Economic și 
Social și grupului special care 
va fi format pentru studierea 
problemei folosirii pașnice a 
resurselor eliberate prin de
zarmare să ia în considerare 
necesitatea alocării unei părți 
corespunzătoare din aceste re
surse pentru satisfacerea ne
voilor din domeniul locuințe
lor. construcțiilor și sistemati
zării.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— După cum s-a anunțat, se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a plecat la 28 ianuarie 
intr-o călătorie prin Africa, 
care va dura pînă la 20 fe
bruarie.

Aceasta este prima călătorie 
a secretarului general in țări 
africane. In anul trecut el in
tenționase să participe la con
ferința șefilor de state și gu
verne ale țărilor independente 
din Africa, dar nu a putut e- 
fectua această călătorie din 
cauza stării nesatisfăcătoare a 
sănătății sale. Programul ac
tualei sale vizite cuprinde și 
tratative in capitala Etiopiei, 
Addis Abeba, unde se află Co
misia economică a O.N.U. pen
tru Africa și sediul provizoriu

afri-

presă 
de a

al Organizației unității 
cane.

La o conferință de 
care a avut loc înainte 
părăsi' New Yorkul, U Thant
a declarat că scopul călătoriei 
sale este de a discuta cu con
ducătorii țărilor africane pro
blemele internaționale și pro
blemele care stau în fața Afri
cii și de a examina modul în 
care O.N.U. ar putea contribui 
la soluționarea 
bleme.

Puțin înainte 
lui U Thant din
Organizația Națiunilor Unite 
s-a anunțat că la cererea pri
mului ministru al Congoului, 
Cyrille Adoula, secretarul ge
neral va vizita și Leopoldville. 
Agențiile de presă pun aceas
tă vizită în legătură cu tulbzi- 
rările din provincia Kwilu.

acestor pro-

de plecarea
New York la

Raportul comitetului juridic
al O. I. M

GENEVA 29 (Agerpres). — 
La 29 ianuarie a fost dat pu
blicității raportul comitetului 
juridic al Organizației inter
naționale a muncii. Comitetul, 
care s-a întrunit între 14—20 
ianuarie sub președinția lui 
Oksnes. Norvegia, a elaborat

continuă.

partici-

(Agerpres)

documentare

Pe
SCHI'

MOSCOVA. — înainte de a 
părăsi capitala Uniunii Sovie
tice, Giscard d’Estaing, mini
strul de finanțe și afaceri eco
nomice al Franței, a făcut o 
declarație pe aeroport in care 
a subliniat că tratativele pe 
care le-a dus la Moscova s-au 
desfășurat cu succes și că ele 
„vor contribui fără îndoială la 
îmbunătățirea relațiilor comer
ciale dintre Franța și Uniunea 
Sovietică";

în aceeași zi, el a sosit la 
Paris.

Studioul „Al. Sahia" a rea
lizat în ultimul timp noi filme 
documentare, de știință popu
larizată, jurnale de actualități 
agricole, sportive.

Aspecte de pe mari șantiere 
de construcții și din întreprin
deri, progresele realizate în 
introducerea tehnicii noi, în 
asigurarea protecției muncii 
în unități industriale, prezin
tă documentarele „Cetățile 
chimiei”, „O noapte la Casa 
Scînteii" și „Oameni și măști”.

Două documentare sînt des
tinate colectiviștilor și mun
citorilor din G.A.S. : „în
semnări din G.A.S.-Odo-

bești” și „Dușmanii culturi
lor", filme care aduc o contri
buție prețioasă în învățămîn- 
tul agrozootehnic.

Filmele de știință populari
zată „Relații între spațiu, vite
ză, timp și accelerație”, 
chestra ultrasunetelor", 
moara” se adresează

„Or-
„Co- 
celor 

dornici să afle noi lucruri din 
diferite

Fapte 
oameni 
noastră, 
constituit, de asemenea, temele 
documentarelor: „Fapt divers", 
„Pasiune”, „Galeria națională".

domenii ale științei, 
deosebite săvîrșite de 
ai muncii din patria 
opere de seamă, au

I 
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RE PESTE HOTARE

Aspect de pe șantierul barajului de ia

jrtlt

CIUDAD DE PANAMA. - 
La. Ciudad de Panama s-a în- 

marți» intr-o ședință 
extraordinară. Consiliul națio
nal al economiei Republicii 
Panama la care au participat 
reprezentanți ai guvernului și 
ai cercurilor de afaceri. După 

transmite agenția UJ’.L, 
in cursul ședinței, care a fost 
rr—^-3 examinării proble
mei reiațnl-or comerciale ale 
țârii, s-a recomanda; guvernu
lui să Kabuească asemenea 
relațn eu ma'-e țările lumii, 
rncîusr ca țările socialiste.

Intr-o cuvurtare televizată, 
rosriiă cupă încheierea lucră
rilor, Ruben Dario Carles, di

CINEMATO&MAFE
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 
Antarcticei — film pentru 
ecran panoramic : Patria (9,30; 
11,45: 14; 1615; 18,45; 21). Pri
vește înapoi cu mînie: 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 
loc 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 ! : 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 
strîmbe : Timpuri Noi (de Ia 
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; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
Parașutiștii: înfrățirea între 
popoare (15,30; 17,45; 20). Po
vestirile lui Drda: Dacia (10- 
11,45; 13,30; 15.30; 17,15; 19; 21). 
Balada husarilor : Buzești (15; 
17,45; 20,30). Arhiva secretă de 
pe Elba: Crîngași (16; 18,15; 
20,30). Medicamentul care uci
de (ambele serii) : Bucegi (9; 
12,30; 16- 19,30), Arta (15,30; 
19). Lira (15,30; 19). Ucigașul 
și fata : Unirea (16; 18; 20). 
Tudor (ambele serii): Vitan 
(15,30; 19), Moșilor (16; 19,30). 
Qivitoq : Aurora (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 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: 20,30),
Pacea (16; 19,30). Ucigașul
plătit — cinemascop : Drumul 
Sării (16; 18; 20).

Televiziune
JOI 30 IANUARIE

19,00 : Jurnalul televiziunii ; 
19,10 ; Pentru școlari ; Constru- 
iți-vă singuri o săniuță cu 
cîrmă ; 19,30: Filmul „Tintin 
și misterul Linei de aur"; 21,10: 
Agenda muzicală, de Jack 
Bratin și Boris Stegărescu. In 
încheiere: Poșta televiziunii, 
buletin de știri, buletin meteo
rologic.
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rectorul filialei din Panama a 
băncii „Chase Manhattar 
Bank", a declarat că se pro
nunță în favoarea stabilirii de 
relații comerciale cu toate ță
rile socialiste.

două amendamente la statutul 
O.I.M., care, pe de o parte îm
puternicesc conferința O.I.M., 
organul suprem al acestei or
ganizații, să excludă sau să 
suspende din O.I.M. orice 
membru exclus sau suspendat 
din O.N.U., al cărei organ este 
O.I.M., și pe de alta îi dă 
dreptul să suspende pe orice 
membru „care duce în mod 
flagrant și persistent o politi
că de discriminare rasială, 
cum este apartheidul”.

în forma sa actuală statutul 
O.I.M. nu prevede 
sau suspendarea 
membru.

In afară de cele 
mandări, comitetul a elaborat 
propuneri amănunțite privind 
lichidarea discriminării rasia
le în domeniul folosirii brațe
lor de muncă. Aceste propu
neri sînt menite să garanteze 
muncitorilor sudafricani drep
tul de organizare, libertatea de 
asociere, posibilități egale cu 
muncitorii albi la plasarea în 
locurile de muncă și să împie
dice ca aceștia să fie folosiți 
la munci forțate.

La Secretarul General al Or
ganizației Națiunilor Unite a 
fost depus instrumentul de a- 
derare a R.P. Romîne la A- 
cordul european referitor la 
semnele rutiere, încheiat la 
Geneva la 19 decembrie 1957.

Textul Acordului amintit 
este publicat în Buletinul Ofi
cial al M.A.N. nr. 
tembrie 1963.

16 din 5 sep-

(Agecpres)

— Ministerul

excluderea 
vreunui

două reco-

LEOPOLDVILLE.
Apărării al Congoului a dat pu
blicității primul său comunicat cu 
privire la operațiunile trupelor 
congoleze împotriva partizanilor 
din provincia Kwilu. In comunicat 
se arată că în această provincie 
au fost trimise întăriri. Avioane 
ale forțelor aeriene au putut ate
riza pe aerodromul din Idiofa (lo
calitate aflată, cu excepția cîtorva 
puncte, sub controlul partizanilor) 
unde de mai multe zile se află 
încercuită de detașamentele de 
partizani o unitate a jandarmeriei.

După cum se știe, acțiunile 
partizanilor din provincia Kwilu 
au luat o deosebită amploare în 
ultimele zile. Detașamentele de 
partizani, 
apreciat la 
controlează 
vinciei.

al căror efectiv este 
cîteva mii de oameni, 
o întinsă parte a pro-

— Ministerul Edu-PARIS.
cației Naționale al Franței a 
hotărît înființarea unui nou 
centru universitar în orașul 
Saint-Etienne. în acest scop, 
s-a cerut autorităților orașului 
să achiziționeze 40 hectare de 
teren, unde se vor construi 
clădirile pentru un colegiu 
științific universițar, pentru 
colegiul literar și pentru un 
colegiu juridic. Pe o suprafață 
de 20 hectare, care au fost 
deja achiziționate, se vor con
strui clădirile colegiului știin
țific și reședința universitară, 
cuprinzînd aproximativ 540 
camere. în noul centru univer
sitar, care va fi situat la 
aproximativ 4 kilometri de 
centrul orașului Saint-Etienne, 
vor învăța circa 10 000 de 
studenți.

de vedere că recurgerea la 
forță nu rezolvă problemele și 
considerăm că toate guvernele 
trebuie să ajungă la un acord 
privind renunțarea la folosi
rea forței pentru reglementa
rea divergențelor teritoriale 
sau a problemelor de frontie
ră. Un acord în această pro
blemă, încheiat între state, ar 
duce, după convingerea noas
tră la o anumită slăbire a în
cordării și ar constitui un 
nou pas spre crearea încrede
rii internaționale, care este 
absolut necesară pentru un 
progres consecvent pe calea 
spre acordul cu privire la de
zarmarea generală și totală”.

In încheiere, premierul 
J. Nehru salută inițiativa cu
prinsă în mesajul lui N. S. 
Hrușciov și își exprimă spe
ranța că principalele țări in
teresate vor da exemplu, în- 
treprinzînd măsuri ca în ca
zul tratativelor între marile 
puteri care au ajuns la acor
duri asupra interzicerii expe
riențelor cu arma nucleară și 
demilitarizării spațiului cos
mic.

DELHI 29 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Delhi a 
fost dat publicității răspunsul 
primului ministru al Indiei, 
Jawaharlal Nehru, la mesa
jul lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al UJR.S.S., din 31 de
cembrie 1963.

„Problema cea mai acută, 
de importanță vitală, care stă 
in fața omenirii — se arată 
în răspunsul primului minis
tru indian — este problema 
menținerii și consolidării 
păcii”. „Sînt de acord cu dv„ 
domnule președinte — se 
spune în răspuns — că diver
gențele în legătură cu fron
tierele și teritoriile de stat 
duc la o încordare serioasă și 
intensifică riscul de război. 
Indiferent dacă aceste litigii 
se referă la state mici sau 
mari, orice încercare de a Ie 
rezolva cu ajutorul armelor 
constituie un pericol real pen
tru pacea și securitatea inter
națională”.

„Guvernul Indiei este de 
acord cu propunerile dv. Am 
sprijinit totdeauna punctul

'USUMBURA' — Primul ministru 
al statului Burundi, Pierre Ngen* 
dandumwe, a adresat la 28 ianua
rie Organizației Națiunilor Unite și 
Organizației unității africane note 
în care cere! intervenția lor pentru 
a opri acțiunile forțelor armate 
ruandeze la frontiera dintre cele 
două tărf. Primul ministru a adre
sat. de asemenea, unui număr de 
37 de țări ale lumii copii ale tele
gramei de protest trimise guvernu
lui ruandez în legătură cu inciden
tele de la graniță. El afirmă că 
forțele armate ale Ruandei au vio. 
lat în repetate rînduri teritoriul 
regatului Burundi și avertizează că 
trupele acestui regat vor riposta 
dacă asemenea incidente se vor 
repeta'.

Incidentele sînt o urmare a gra
velor tulburări care au avut loc în 
ultima vreme în Ruanda, în cursul 
cărora se crede că și-au pierdut 
viața peste 15 000 de oameni.

prindă. Neobișnuitul reflex al 
lui Vadin se datorește înde
lungatului antrenament pentru 
fotbal și hochei — sporturi pe 
care le practică.

Natașa a fost transportată 
de urgență la spital și supusă 
unui consult Spre marea 
surprindere a medicilor, feti
ța nu are nici o leziune, sta
rea sănătății ei fiind perfectă.

mai bun. 
tată.

CerceMi n ea pre-
cosizat dxerite procedee de exci
tație a senucoodaciorilc: — partea 

a aestercloarelcr cuantice, 
aserzer.ea proce- 

t incă la siirșitul 
realizeze primele 

ta sere cu semiconduc-

Ascensiune nocturnă 
pe timp de iarnă

esare Maestri, cunoscutul 
„păianjen al Dolomiți- 
lor“, a reușit să facă 

prima ascensiune nocturnă pe 
timp de iarnă, de unul singur, 
a muntelui Crozzon di Brenta. 
La căderea serii, el a pornit 
de la baza Crozzon di Brent a 
a urcat pînă in rirful munte
lui înalt de peste 3100 m și 
înainte de revărsatul zorilor a 
fost înapoi la bază. Ascensiu
nea a putut fi urmărită de 
jos datorită armei cu semnale 
luminoase folosită de alpinist. 
Uyicul precedent celebru de 
ascensiune nocturnă a fost în
făptuit acum aproximativ 20 
de ani de Hermann Bhull pe 
muntele Watzmann, în Ger
mania.

Construcția unui nou tip 
de generator cuantic 

(laser)
moscului savant fizician acad.
Dmitri Skobelțîn a acordat 
imui corespondent al agen- 

TASS un interviu, în care 
informat despre o nouă 

izare a cercetătorilor de la in- 
tul de fizică al Academiei de 
i!e c C.R.S.S., care au pus la 
:t construcția unui generator 
tiic flaser) de tip nou. Acad. 
Itelfin a arătat că, cu ajutorul 
*ui laser de fabricație sovieti- 
omul poate vedea razele inira- 
. Intensitatea razelor de obicei 
tfbile, emise de acest aparat, 

este alit de mare, incit ele sînt 
percepute de ochiul uman ca o lu
mină roșie. Laserele de noul tip 
siRt deosebit de eiiciente. Randa
mentul lor se poate apropia de 
100 la sută. în timp ce la vechiul 
tip el nu reprezintă. In cazul ce!

Abstracționiștii 
tăcuți de rușine

de

•.recul, caracteristicile la
ie acest tip au fost Jmbu- 
considerabil. a fost mărită 
radiată de ele, a fost ridi-vzerea

a! randamentul. Tocmai laserul cu 
emi conduc tori emite raze infra-

roșii vizibile.
Acad. Skobelțin a arătat că, pe 

bază de semiconductor!, se pot rea- 
liza amplificatoare cuantice de lu
mină. de mici dimensiuni, avînd 
sensibilitatea maximă cu putință. 
Calculele teoretice au arătat, de 
asemenea, că, cu ajutorul unor 
aparate de tipul laserelor cu semi
conductori, este posibilă transfor
marea cu pierderi mici a energiei 
radiante în curent electric. Aceasta 
va permite să se soluționeze în 
chip nou problema transmiterii 
energiei la distanță.

Reierindu-se la domeniile de uti
lizare a laserelor, acad. Skobelțîn 
a citat, printre altele, explorarea 
cu Faze luminoase a corpurilor 
cosmice. El a amintit că în U.R.S.S. 
s-au efectuat, cu ajutorul unui la
ser, experiențe în „sondarea* Lunii, 
In cursul cărora un fascicul dirijat 
îngust a iluminat numai cîțiva ki
lometri pătrați din suprafața lu
nară.

în prezent, sînt în curs de ela
borare tipuri noi de generatoare 
optice cuantice, iar cele existente 
se perfecționează. Aceasta va per
mite ca în viitor să se sporească 
precizia și raza lor de acțiune, va 
contribui la rezolvarea multor pro
bleme interesante în Cosmos.

Organizatorii unei expoziții 
pictură modernă din orașul Boras, 
situat în sudul Suediei, au cerut 
vizitatorilor ca din tablourile ex
puse în expoziție să selecționeze, 
prin completarea unor formulare, 
două, socotite cele mai valoroase. 
Organizatorii au și stabilit un test 
„valoric”, vizitatorii trebuind să 
precizeze care dintre cele două ta
blouri merită un premiu de 10 000 
de coroane și care merită un pre
miu de 5 000 de coroane.

Peste jumătate din numărul vizi
tatorilor expoziției au apreciat că 
tabloul prezentat de o pictoriță 
necunoscută, Lotta Martenson, me
rită premiul de 5 000 de coroane. 
Ba mai mult, 100 de vizitatori au 
fost' de părere că tabloul pictoriței 
merită premiul cel mare de Î0 000 
ăe*coroane. In orice caz, mulți din
tre pictorii abstracționiști care au 
expus, inclusiv un „clasic” al artei 
abstracte francezul Fernand Leger 
(1881—1955), au fost lăsați la mare 
distanță în urmă de Lotta.

Vă închipuiți însă, care a fost 
surpriza organizatorilor cînd, cer- 
cetînd lucrurile mai îndeaproape, 
au descoperit amănuntul că picto
rița era în vîrstă de... 4 ani. O 
persoană din grupul organizatori
lor a fost cea mai surprinsă dintre 
toate și anume bunica micuței 
Lotta, care a' declarat că și-a per
mis o mică glumă prezentînd ta
bloul spre expunere. Ea nu se aș
tepta cițuși de puțin ca gluma să 
aibă asemenea rezultate. Pînă una 
alta, mica pictoriță a ajuns repede 
celebră, operele sale fiind popu
larizate prin tipărirea de reprodu
ceri, emisiuni la televiziune etc. 
Nu se știe încă în ce mod au reac
ționat și ce concluzii au tras, dacă 
au tras vreo concluzie, 
artei abstracte.

întrevederi anglo - greco - turce
cu privire la situația din Cipru

WASHINGTON. — După 
cum transmite agenția U.P.I., 
ministrul de justiție al S.U.A., 
Robert Kennedy, a declarat că 
în prezent el nu intenționează 
să-și prezinte candidatura la 
postul de vicepreședinte al 
Statelor. Unite, din partea 
Partidului democrat. Ministrul 
american a indicat că în mo
mentul de față el se preocupă 
numai de postul său și nu are 
alte planuri.

STOCKHOLM. — După cum 
relatează Agenția Telegrafică 
Suedeză, o firmă suedeză a 
încheiat un contract pe termen 
lung cu Cuba prevăzînd li
vrarea de utilaj pentru între
prinderile din industria ci
mentului care urmează să fie 
construite în Cuba. în același 
timp firma contractantă va a- 
corda Cubei ajutor tehnic la 
instalarea utilajului și în pre
gătirea de specialiști cubanezi 
în domeniul industriei cimen
tului.

LONDRA 29 (Agerpres), — 
Marți a avut loc la Londra o 

ședință extraordinară a Cabi
netului britanic, sub președin
ția primului ministru Douglas 
Home, care a analizat posibi
litățile de a împiedica între
ruperea conferinței asupra Ci
prului.

După această ședință, mi
nistrul de externe britanic, 
R. A. Butler, l-a convocat de 
urgență pe ministrul afaceri
lor. externe al Turciei, Cemal 
Erkin, cu care a avut o lungă 
întrevedere. La sfîrșitul con
vorbirii 
trui de 
rat că 
„pentru 
a părăsi conferința și că 
aștepta rezultatul consultări
lor întreprinse de guvernul 
britanic în vederea trimiterii 
în Cipru a unei forțe interna
ționale de poliție care ar urma 
să fie furnizată de către une
le țări membre ale N.A.T.O. 
Se relatează din surse infor
mate că Erkin a acceptat pro
punerea britanică privind tri
miterea în Cipru a acestor 
forțe, cerînd însă două modifi
cări importante care, după 
cum a declarat Butler, vor fi 
studiate de guvernul britanic. 
Agenția U.P.I. anunță că Er
kin a refuzat să precizeze co
respondenților de presă care 
sînt cele două modificări ce
rute de el.

Paralel cu întrevederea Er
kin—Butler, s-a desfășurat și 
o întrevedere între ministrul 
afacerilor externe al Greciei, 
X. Palamas, și ministrul de 
stat britanic pentru probleme
le Commonwealthului și colo
niilor, Duncan Sandys. La dis
cuții, după cum transmite a- 
genția France Presse, a parti
cipat lordul Carrington, mi
nistru de stat la Ministerul A- 
faeerilor Externe al Angliei. 
La sfîrșitul întrevederii nu a 
fost dată publicității nici o

dintre cei doi, minis- 
externe turc a decla- 
delegația sa nu 
moment” intenția de

are

va

Eroina unei întimplări 
neobișnuite
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VT atașa, locuitoare în. vîrstă 
de doi ani a orașului 
Gorki, a fost eroina u- 
întîmplări neobișnuite, 
despre ce este vorba, 
lăsată singură de părin-

nei 
Iată 
Fiind 
ții săi, ea s-a urcat pe perva
zul ferestrei de Ia etajul IV, 
unde locuia și de unde se ve
dea foarte bine animația de 
pe stradă. Pe neașteptate, gea
mul în care se sprijinea, a 
crăpat și ea a căzut. în cădere 
ea s-a lovit de cornișa de ci
ment a magazinului de la par
ter, iar de acolo direct în bra
țele tînărului muncitor Vadin 
Glazunov, care a reușit

pontifii

declarație, dar, după cum re
iese din relatările cercurilor 
politice, ele s-au referit la 
propunerea britanică de a se 
trimite în Cipru forțe de poli
ție internaționale. Sandys a 
avut, de asemenea, o întreve
dere cu ministrul de externe 
cipriot Spyrios Kyprianu.

în ultimele zile Anglia a fă
cut demersuri pentru a obține 
sprijinul american la proiec
tele britanice privind Ciprul. 
Generalul britanic G. H. Ba
ker, șeful adjunct al Statului 
major imperial al Angliei, a 
sosit la Washington, unde va 
avea o serie de întrevederi cu 
experții Pentagonului în legă
tură cu proiectata forță inter
națională de poliție destinată 
a fi trimisă în Cipru.

Se știe, însă că guvernul ci
priot cere crearea unei forțe 
de poliție internațională sub 
controlul Consiliului de Secu
ritate care să supravegheze 
armistițiul din Cipru. Presa 
cipriotă a publicat miercuri 
numeroase editoriale în care 
se pronunță împotriva unei in
tervenții americane și a creă
rii forțelor de poliție furniza
te de țări ale N.A.T.O.

în cursul zilei de 28 ianua
rie, la Atena, regele Paul al 
Greciei I-a primit pe primul 
ministru Paraskevopoulos. în 
aceeași zi, acesta a discutat 
din nou cu ambasadorul S.U.A. 
la Atena, Henri Labouisse, as
pectele evoluției problemei ci
priote.

Un apel la „cea mai extre
mă moderație” a fost adresat 
guvernelor Greciei, Turciei și 
Ciprului de către secretarul 
general al O.N.U., U Thant, 
înainte de plecarea sa într-o 
serie de țări din Africa. El a 
cerut celor trei guverne să 
depună eforturi pentru „întă
rirea păcii în această regiune” 
și să se abțină de la orice ac
țiuni de natură să agraveze o 
situație deja încordată.

BONN. — Prezidiul Partidului 
Uniunea germanilor care luptă 
pentru unitate, pace și libertate 
(R.F.G.) a adresat președintelui 
Lubke o scrisoare în care îi cere 
să acorde amnistie cetățenilor 
vest-germani condamnați pentru 
convingerile lor politice.

In scrisoare se relevai că mo
mentul actual este cel mai potri
vit pentru amnistie, întrucît în 
ultimele luni s-a reliefat dorința 
generală de a se contribui la asi
gurarea păcii. Aceasta și-a găsit 
expresia în Tratatul privind inter
zicerea parțială a experiențelor cu 
arma nucleară, care a contribuit la 
îmbunătățirea generală a atmos
ferei politice.


