
PE CiMP, IN PLATFORME

Santităfi cit mai mari 
de îngrășăminte naturale!

Acțiuni rodnice
în raionul Salonta

tratul gros de zăpadă așternut peste cîmpia Crișu- 
rilor a creat condiții favorabile ca în acțiunea de 
transportare a îngrășămintelor naturale să fie folo
site săniile. Tinerii din raionul Salonta, mobilizați de 
organizațiile U.T.M., s-au angajat să transporte la 

1 cîmp întreaga cantitate de îngrășăminte naturale 
existentă în fiecare gospodărie colectivă. Cu sania,

transportul se face mult mai ușor și mai repede.
Din discuțiile avute cu tovarășul Gh. Laza, președintele con

siliului agricol raional, a reieșit că în anul acesta s-a prevăzut 
să se fertilizeze o suprafață de 5 200 de hectare. Pentru aceasta 
sînt necesare circa 104 000 tone îngrășăminte organice. E vorba, 
deci, de un mare volum de muncă.

Colectiviștii de la G.A.C. „Drapelul roșu" din Salonta lu
crează din plin la transportul gunoiului de grajd. Este și firesc 
deoarece ei au prevăzut ca în 1964 să fertilizeze, administrînd 
doze moderate, 290 hectare pentru care sînt necesare circa 
5 800 tone de îngrășăminte. Folosind atelajele de care dispun 
în exclusivitate numai la această lucrare, ei au reușit să trans
porte pînă acum peste 4 000 tone de gunoi de grajd. O contri
buție importantă la obținerea acestui succes au adus-o tinerii 
colectiviști. Organizația U.T.M. i-a mobilizat la această acțiune 
pe toți tinerii conductori de atelaje, precum și un mare număr 
de alți tineri colectiviști care să lucreze ca încărcători și stivui- 
tori de platforme. Repartizîndu-se cîte doi și chiar trei tineri la 
fiecare sanie, s-a mărit viteza de lucru cu cîte trei drumuri 
zilnic.

O atentă preocupare pentru scoaterea în cîmp a gunoiului de 
grajd am întîlnit și la gospodăria colectivă din Batăr. Cele 45 
de atelaje existente sînt folosite cu întreaga lor capacitate. 
Ținînd seama de faptul că e prevăzut să se încorporeze în 
sol, anul acesta, o mare cantitate de îngrășăminte naturale — 
3 400 tone — la propunerea comitetului U.T.M. pe gospodărie 
consiliul de conducere a hotărît să fie repartizate la transport 
și cele 2 remorci. S-a cerut și ajutorul mecanizatorilor de la 
S.M.T. Ghiorac. Pentru ca toate aceste mijloace de transport 
să fie folosite cu maximum de randament, organizația U.T.M. a 
mobilizat un mare număr de tineri care să ajute la încărcat, 
descărcat și stivuit. Astfel deservite, cele șapte remorci de la 
S.M.T. fac zilnic 6-7 transporturi de la grajduri la platformele 
ce se clădesc la capătul tarlalelor. Viteza de transport a crescut 
simțitor : zilnic se scoate în cîmp cu 120—150 tone mai mult 
gunoi de grajd decît atunci cînd se lucra numai cu forțele pro
prii ale gospodăriei. Pînă în prezent au fost transportate și clă
dite 1630 tone de îngrășăminte organice. Utemiștii s-au angajat 
să transporte prin muncă patriotică îngrășămintele necesare 
pentru fertilizarea a 20 de hectare. Angajamentul a fost în
deplinit.

MIRCEA DAN

(Continuate în pag. a IV-a)

Proletari Sin toate țările, unițLvăf

IScînteia 
tineretului

Rolul pe care-1 ău îngrășămintele naturale în 
obținerea de producții sporite la hectar este 

binecunoscut celor ce lucrează pe ogoare. O dova
dă este și faptul că pînă acum a fost transportată 
pe cîmp o cantitate de gunoi de grajd dublă față 
de aceeași perioadă a anului trecut. Timpul fiind 
prielnic, este bine ca acțiunea să se desfășoare în 
continuare cu mai multă intensitate.

Tineri colectiviști,

muncitori din G. A. S.

mecanizatori din S.M.T. I
Contribuiți cu toate forțele voastre la 

transportul îngrășămintelor naturale pe 
cîmp! Asigurați în felul acesta îndeplinirea 
în întregime a planului de fertilizare a solu
lui și, totodată, posibilitatea mai bunei folo
siri a atelajelor la lucrările din perioadele 
de vîrf ale campaniilor agricole.
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Așa cum recomandă
agrotehnica

De cîteva zile e 
un du-te vino pe 
drumurile care duc 
spre tarlalele gospo
dăriei colective din 
Jugureni, raionul 
Găești. Toate care
le sînt repartizate la 
transportul gunoiu
lui de grajd. Iniția
tiva aparține organi
zației U.T.M., care 
s-a angajat în fața 
organizației de par
tid și a consiliului 
de conducere să-i 
mobilizeze pe tinerii 
colectiviști la trans*

portul pe cîmp, în 
această perioadă, al 
întregii cantități de 
îngrășăminte natura
le depozitate la graj
duri. Munca a fost 
de la început bine 
organizată. O parte 
din tineri încarcă 
gunoiul în căruțe, 
care sînt cîntărite a* 
poi pe basculă pen
tru ca să se știe 
exact ce cantități 
de îngrășăminte re
vin la hectar. Alții 
clădesc platformele 
la marginea tarlale-

lor ce urmează să 
fie fertilizate. Fac a- 
ceastă operație cu 
multă atenție, așa 
cum au învățat la 
cercul „Cultura 
plantelor de cîmp" 
din cadrul învăță' 
mîntului agrozooteh
nic. Toți lucrează cu 
mult spor. Numai în 
cîteva zile au dus pe 
cîmp cîteva sute de 
tone de îngrășămin-

I. MARCOVICI
(Continuare 

In pag. a IV-a)

Arta plastică rominească
peste hotare

Anul trecut, colectiviștii din 
comuna Gaiseanca, raionul Fău- 
rei, au fertilizat cu gunoi de 
grajd o suprafață de 60 de hec
tare. Au cultivat aici porumb 
și au scos o recoltă de 5 000 kg 
boabe la hectar. (Producția me
die pe întreaga suprafață a fost 
de 4 000 kg la ha). Firește, este 
rodul aplicării unui complex 
de măsuri agrotehnice în cadrul 
căruia însă folosirea îngrășă
mintelor a avut un rol deosebit 
de important. Iată de ce a- 
cum, în perioada iernii, o acți
une căreia ei îi acordă toată 
atenția și la care participă ma
joritatea tinerilor colectiviști, 
mobilizați de organizația 
U.T.M., este transportul pe 
cîmp și clădirea în platforme a 
cantității de 4 500 de tone 
de gunoi de grajd necesar 
pentru fertilizarea întregii su
prafețe planificate.

Pămînturile de aici se înveci
nează cu cele ale gospodăriei 
colective din comuna Surdila- 
Greci. Condițiile de sol și de 
climă sînt asemănătoare. To
tuși... Anul trecut colectiviștii 
din Surdila-Greci au recol
tat de pe fiecare hectar cu a- 
proape 1 000 de kilograme de 
porumb boabe mai puțin decît 
cei din Gaiseanca. Din analiza 
cauzelor care au determinat a- 
ceasta diferență, rezultă că și 
preocuparea slabă față de fer
tilizarea solului a făcut să se 
piardă cantități importante de 
boabe.

Era cazul, deci, să se tragă 
concluziile necesare. Iată însă 
că în timp ce drumurile de la 
Gaiseanca sînt colindate zilnic, 
într-un neîntrerupt du-te vino, 
de zeci de atelaje încărcate cu 
gunoi de grajd, la Surdila- 
Greci colindă numai vîntul. 
Sînt și aici importante rezerve 
de îngrășăminte naturale ; ate
lajele sînt libere ; organizația 
U.T.M. și-a luat angajamente 
privind mobilizarea tinerilor la 
această acțiune de sezon. Un 
singur lucru, foarte simplu de 
altfel, trebuie să se mai facă : 
să se înceapă neîntîrziat lucra
rea. Altfel, se vor înregistra în 
continuare producții mai mici 
decît cele posibile.

Arta. plastică rominească -va 
fi bogat reprezentată peste 
hotare în acest an, prilejuind 
publicului din numeroase țări 
contactul cu valoroase opere 
de artă.

La apropiata expoziție inter
națională de la Lugano vor fi
gura lucrări de grafică, iar la 
Bienala de la Veneția, opere 
ale unor cunoscuți pictori și 
sculptori iomîni. Arta decora
tivă va constitui obiectul altor 
expoziții care se vor deschide 
în R. P. Bulgaria și R. P. Un
gară. In R. S. Cehoslovacă și 
R.S.F. Iugoslavia se vor orga
niza expoziții cu lucrări repre
zentative din creația lui Ale
xandru Ciucurencu, artist al 
poporului, și Vida Geza, mae
stru emerit al artei, iar în Bel
gia o expoziție consacrată pic
torului Corneliu Baba, artist 
al poporului.

Expoziții de artă plastică ro- 
mînească vor mai fi deschise în 
Anglia, Belgia, R. S. Cehoslova
că, R. P. Chineză, S.U.A., Uni
unea Sovietică.

Un aspect din secția decor 
manual de la Complexul de 
faianță și sticlă-Sighișoara

V. CIRJALIU

FIUL RĂSPUNDE
LA SCRISOAREA
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La 1 jnartie, mii, zeci de mii de tineri din țara noastră 
vor lua startul în întrecerile ediției inaugurale a Sparta- 
chiadei Republicane.

Cele aproape șase luni de pa sionate întreceri oferă masei 
largi a tineretului un minunat prilej de a închina noi și va
loroase performanțe sportive marii sărbători a poporului 
nostru, a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub ju
gul fascist.

STADIUL REPARAȚIILOR
IN SJWL

Și în timpul iernii, la G.A.C. 
Bradu de Sus, raionul Pitești 
munca e în toi. Una din lu
crările importante la care 
participă colectiviștii de aici 
este transportul pe cîmp și 
depozitarea în platforme a 

îngrășămintelor naturale

Foto : N. STELORIAN

matură a
> răspunderilor 

tineretului

Vă mai amintiți? Cu cîtva timp în 
urmă la rubrica noastră, am publi
cat scrisoarea mamei lui Marin 

Paul Dan, adresată organizației U.T.M. a 
șantierului de construcții din București, 
unde lucrează fiul ei. Am revenit apoi cu 
o amplă relatare a adunării generale 
U.T.M. deschise în care s-a dezbătut ca
zul lui Marin Paul Dan. Eforturile de
puse de mamă ca să-și ajute fiul să ajun
gă în viață un om întreg, și apoi de co
lectivul de muncă al lui Dan, se pare că 
nu au fost în zadar. O primă dovadă este 
seriozitatea cu care s-a apucat de muncă, 
seriozitate atestată și de scrisoarea pe care 
a trimis-o redacției și pe care o publi
căm în rindurile ce urmează :

„Dragă redacție. 
In urma adunării 

generale U.T.M. din 
data de 16-I-1964, 
în care s-a discutat 
cazul meu, am fost 
înconjurat cu multă 
atenție și mi s-au 
creat toate condițiile 
pentru a mă îndrep
ta. Echipa în care 
lucrez dă lucru de 
bună calitate și în 
termen scurt. Tova
rășul Dumitru 
buică este un 
coordonator al 
crărilor, un șef de

echipă priceput, un 
om ordonat, corect, 
capabil și cu elan ti
neresc. El depune 
tot efortul pentru a 
mă pune, cum spu
ne dinsul, „pe roa
te" și a deveni la 
fel ca el. Mă îndru
mă și ajută să-mi 
ridic calificarea și 
mă sfătuiește să mă 
înscriu la liceul se
ral. Se interesează 
personal de timpul 
meu liber; mă con
trolează atît la ser
viciu cît și acasă.

Voi căuta ca în ter
menul cel mai scurt 
să se bucure . de 
munca depusă pen
tru îndreptarea mea. 
Dragostea cu care 
mă înconjoară cole
gii de muncă îmi dă 
puteri depline și îmi 
sporește încrederea 
in forțele mele. To
varăși ca Ion Dumi
tru, Ștefan Cirțan și 
Elena Mari mă ajută 
cu multă bunăvoință. 
Mulțumesc tovară
șilor Ghițescu, Lun- 
gu. Popa și celorlalți 
din organizația 
U.T.M. Le-am ascul
tat sfatul și am in
trat în echipa de 
dansuri a întreprin
derii, petrecindu-mi 
timpul liber mult 
mai frumos. Aș vrea 
să mulțumesc aces
tor tovarăși prin 
ziarul „Scînteia ti
neretului", la rubrica 
„Să discutări despic 
tinerețe, educație, 
răspunderi".

Vă mulțumesc.

u este o taină pentru noi : cu uritul mai avem 
de luptat. A mai rămas ici și colo, strecurîndu-se 
printre aparițiile superbe impămintenite de via
ța cea nouă a patriei. Ca niște buruieni încă 
nesmulse, din cind in cind, cîte o mentalitate 
înapoiată, cîte un gest rușinos, cîte o atitudine 
revoltătoare ne mai ies in drum, crispîndu-ne

de indignare și silă. Dar noi nu sîntem obișnuiți să răminem 
numai la indignare, Ia silă. Dimpotrivă, ne stă în obicei să 
ne aplecăm neșovăitor pentru a smulge buruiana din cîmpul 
nostru înflorit. Puterile noastre unite reprezintă o forță 
uriașă, experiența îndelungată ne-a învățat s-o folosim așa 
cum trebuie. Conștiința opiniei publice plivește ogoarele 
moralei noastre.

Rindurile de mai jos sînt nevoite să facă portretul egois
mului crîncen, iresponsabili
tății. Este vorba de ultima 
treaptă sau, in orice caz, una 
dintre cele mai de jos la care 
poate coborî cineva : părăsi
rea la voia intîmplării a celor 
pe care i-ai adus pe lume. O 
abandonare de care aceștia 
din urmă nu sînt cu nimic 
vinovați, dar de urmările că
reia ei suferă cumplit. Sufe
rința aceasta, cu nimic com
parabilă, i-a silit să facă apel 
la ajutorul opiniei publice : i 
s-au adresat, prin intermediul 
ziarului.

Sînt trei scrisori ce nu pot 
fi citite fără strîngere de ini
mă. Căci nu le-a fost ușor co
piilor, puteți crede că nu le-a 
fost ușor, să-și spună amarul, 
cind acest amar venea din 
partea propriilor părinți. Dar 
ce părinți!

Potrivit datelor Trustului 
central S.M.T. pînă la începu
tul acestei luni, mecanizatorii 
din stațiunile de mașini și 
tractoare au reparat și pregă
tit pentru lucrările agricole de 
primăvară 76 la sută din nu
mărul tractoarelor planificate, 
83,3 la sută din pluguri, 86,7 
la sută din semănătorile de 
porumb, 73,4 la sută din semă
nătorile pentru cereale.

Mecanizatorii din regiunea 
Brașov au reparat 90,5 la sută 
din numărul tractoarelor pla
nificate, iar cei din regiunea 
Dobrogea au terminat repara
țiile la 85,4 la sută din trac
toare, 92 la sută din semănă
tori pentru cereale, 93,6 la 
sută din pluguri.

Au terminat complet repa
rațiile la tractoarele și mași
nile agricole cu care vor lu
cra în primăvară mecanizato
rii din S.M.T. Castelu, 23 Au
gust, Biled, Tg. Neamț iar in 
alte 15 S.M.T.-uri printre care 
cele din Fetești, Agnita, Pan- 
telimon, Podul Turcului și Se- 
garcea reparațiile se apropie 
de sfîrșit.

Deoarece în multe regiuni 
ale țării starea timpului per
mite să se treacă de îndată la 
efectuarea arăturilor pe su-

prafețele ne arate în toamna 
anului trecut, este necesar ca 
unitățile S.M.T. și în special 
cele din regiunile Iași, Sucea
va și Maramureș, care sînt 
mult rămase în urmă cu exe
cutarea reparațiilor, să gră
bească ritmul de lucru pentru 
a putea pune în stare de func
țiune la termenul stabilit în
tregul parc de mașini și trac
toare.

(Agerpres)

In Delta Dunării se desfă
șoară în aceste zile o vie acti
vitate cultural-artisțică^De la 
cele 17 biblioteci comunale și 
sătești peste 30 000 de pescari, 
marinari, mecanizatori stufi- 
coli, colectiviști au împrumu
tat în ultimele două luni di
verse cărți. Filmele artistice 
și documentarele prezentate la 
12 cămine culturale din Deltă 
au fost vizionate de un număr 
aproape dublu de spectatori, 
față de iarna trecută.

La căminele culturale au 
loc cu regularitate conferințe, 
recenzii și prezentări de cărți, 
seri literare, concursuri pe di
ferite teme economice și cul
turale, întîlniri cu muncitori 
și colectiviști fruntași, specta
cole oferite de cei 2 000 de ar
tiști amatori din Deltă. La ma
nifestările cultural-artistice 
organizate în iarna aceasta în 
Deltă au participat pînă acum 
peste 100 000 de oameni ai 
muncii — cu 20 000 mai mulți 
decît anul trecut.

(Agerpres)

Concursul tinerilor forestieri
SUCEAVA (de la corespon

dentul nostru)
In aceste seri de iarnă, 

muncitorii multor întreprin
deri forestiere din regiunea 
Suceava au avut prilejul să 
fie invitați și să participe la 
un interesant concurs „Cine 
știe meserie, cîștigă“ organi
zat de către organizațiile 
U.T.M. cu tema „Creșterea 
productivității muncii și îm
bunătățirea calității produse
lor — sarcină a fiecărui tî- 
năr“, concurs inițiat de către 
Comitetul regional U.T.M. Su
ceava pentru tinerii forestieri. 
Pînă în prezent, asemenea 
concursuri au fost organizate

și se desfășoară în 36 organi
zații U.T.M. de la întreprin
derile forestiere, la ele parti- 
cipînd peste 800 de tineri. La 
întreprinderea Forestieră Făl
ticeni, comitetul U.T.M. a or
ganizat concursul în 13 orga
nizații U. T. M. de la sec
toarele și gurile de ex
ploatare ale unităților de 
industrializare a lemnului. 
In aceste zile, la între
prinderea forestieră Fălticeni 
și în alte întreprinderi fore
stiere din regiunea Suceava 
s-a organizat de către comi
tetul U.T.M. faza pe întreprin
deri a concursului 
forestieri.

tinerilor

Orfani cu părinți
în viată

zdrobească. Să nu 
prea tîrziu pentru 
cînd instinctul matern va bi
rui criza aceasta de egoism. 
Să nu se rupă toate punțile 
aruncate încă, azi, de întrebă
rile îndurerate ale copiilor. 
Să-și dea seama *' 
vreme ce rupe, 
cel mai sensibil, 
țesut din cîte există — dra
gostea filială.

fie însă 
ea ziua

cit mai este 
ce distruge : 
cel mai fin

Scrisul acesta rotund, aș
ternut cu grijă pe două foi 
dictando, aparține unei eleve 
în clasa a IX-a. Semnătura ei 
și a celor trei frați mai mici 
încheie niște rînduri patetice. 
E un patetism indirect, naiv

și cu atît mai dureros, rezul- 
tind din întrebările pe care 
copiii le adresează mamei lor.

Pur și simplu ei nu pot în
țelege (și probabil că nu vîrs- 
ta este de vină că nu pot înțe
lege) cum s-a putut întîmpla 
așa ceva. De la o vreme, 
mama a început să vină pe 
acasă rar, din ce în-ce mai 
rar. Și-a lăsat soțul, bolnav, 
fără nici o îngrijire. A refuzat 
să mai vadă de copii. A ridi
cat darurile destinate acestor 
copii de la pomul de iarnă al 
întreprinderii, dar ele n-au 
ajuns în mîinile lor. Iar sala-

riul, ei bine, de salariu nimeni 
altcineva din casă nu se poate 
atinge.

Copiii întreabă.
Trei copii au stat împreju

rul sorei mai mari, din clasa a 
IX-a, urmărind cum întrebă
rile ce le striviseră inima sînt 
așternute pe foaia dictando, 
cu scris rotund, școlăresc. De 
ce l-ai părăsit pe tata — și 
tocmai acum, cînd stă cu 
mîna în ghips ? De ce ne lași 
pe noi în voia valurilor? De 
ce ți-am pierdut dragostea,, 
mamă ? Crezi că... ? Și ar vrea’ 
să mai întrebe ceva, referitor

la alte lucruri, dar se opresc, 
se zgîrcesc de rușine, de umi
lință pentru rușinea mamei 
— și nu vor, nu pot să mărtu
risească chiar totul.

E bine s-o spunem, cu con
vingerea că lucrurile vor a- 
junge sub ochii acestei femei: 
viitorul copiilor nu va fi, în 
nici un caz, compromis. Ori și 
cum s-ar purta aceea care 
le-a dat viață, societatea va 
ști să intervină cînd și cum 
trebuie, pentru a-i îndruma 
pe calea cea dreaptă. Rănile 
pe care o astfel de purtare 
le-a pricinuit nu vor reuși să-i

A doua scrisoare
Ne-a trimis-o un tînăr mun- ' 

citor. După unele date, tre
buie să aibă vreo douăzeci și 
doi—douăzeci și trei de ani. 
Este, așadar, la vîrsta la care 
nu mai poate fi vorba de ra
porturile de dependență ma
terială față de părinți; în ori
ce caz nu aceasta este situa
ția acum.

Dacă ar avea cuvîntul a- 
mintirile, atunci, da : tînărul 
ar putea evoca niște zile și 
niște ani cînd se simțea orfan 
de tată, fără ca, legalmente,

ȘTEFAN IUREȘ
(Continuare în pag. a Il-a)
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de mobilă

I
lllllllli'ttllll n ma8azine^e deI sPec’a^tate a aPă“

MJ|| rut un nou tip de 
'1111 : «Cormo-
|| II ran". E frumoasă.

II MU III ill Cumpărătorii o a- 
praciază :

— Are o linye modernă, ele
gantă.

— ...Și ce hine e finisată !
Firesc, se naște întrebarea: „cine 

o produce ?" Eticheta de pe una 
din garnituri ne dă adresa exac
tă : „Fabrica de mobilă-Focșani". 
E numele unei întreprinderi noi.

...La marginea orașului, acolo 
unde șoseaua națională leagă Foc
șanii cu Capitala, se înalță silue
ta unei clădiri impunătoare. E 
„locuința" „Cormoranului". Con
strucția noii fabrici de mobilă se 
întinde pe o suprafață de 8 hec
tare. Clădirea este împărțită în 
hale moderne și spațioase. De la 
secția uscătorie și pînă la cea de 
montaj este un drum lung — de 
700 m- Este drumul pe care-I par
curg? „Cormoranul" pînă cînd, la 
recepție, primește avizul de expe
diție.

Primul popas — secția I pregă
tire. Aici materialul lemnos este 
tăiat la diferite dimensiuni și apoi 
uscat. Te impresionează în această 
hală gradul înalt de mecanizare. 
Transportul materialului din de
pozit și tăierea lui la diferitele di
mensiuni se fac mecanizat. Atenția 
ne este atrasă de mersul unui fie
răstrău circular — multiplu — cu 
avans mecanic. Este una din cele 
mai moderne mașini din secție. 
O apăsare pe buton și fierăstrăul 
prelucrează, în același timp, șase 
piese diferite.

De aici cheresteaua este trans
portată automat la cuptoarele de 
uscare. Totul este bine orînduit. 
Cuptoarele au în permanență o 
temperatură constantă și asigura 
materialului lemnos o uscare per
fectă.

Ne continuăm vizita în secto
rul mașini II. Unul din procesele 
cele mai importante ce se efec
tuează aici este prelucrarea panou
rilor masive. Tîmplarul Mitică 
Nica este unul din cei doi mun
citori care deservesc cel mai mo
dern utilaj ^jn fabrică : agregatul 
de prelucrări multiple. Aici, pa
noul suferă nu mai puțin de 32 de 
operații într-o singură trecere 
prin agregat. La prima vedere s-ar 
putea crede că aceasta este o trea
bă simplă. Pînă să facă această 
operație, tînăryl Mitică Nica s-a 
pregătit luni de zile. Acum el ma
nevrează cu pricepere complicatul 
agregat. La fel ca Nica s-au pre
gătit și alți 150 muncitori ai fa
bricii care timp de 6 luni au fost 
în schimb de experiență la cele 
mai mari combinate de mobilă 
din țară : la Tg. Mureș, Iași, Mă
gura Codlei. Aici ei au avut crea
te toate condițiile pentru a-și îm
bogăți cunoștințele profesionale. 
Preocuparea pentru ridicarea cali
ficării este aici o acțiune în plină 
desfășurare. Recent, în cadrul în
treprinderii au fost organizate 5 
cursuri de ridicare a calificării 
profesionale la care participă un 
număr de 120 de muncitori.

...Trecem în altă secție. E o hală 
lungă și spațioasă. Plafoanele de 
sticlă și instalațiile de aer condi
ționat, la fel ca în toate secțiile 
fabricii, asigură muncitorilor con
diții optime de lucru. Intr-o par
te a halei îmbinarea panourilor se 
face automat cu ajutorul unor u-

prezentăm

Artiști amatori în întrecere

din

care 
pre-

Fabrica de mobilă din Focșani, vedere exterioara (sus): Hala 
de pregătire (stingă).

Foto : O. PLEC AN

tilaje moderne, care asigură o ca
litate superioară. Tot în această 
hală sînt montate două mașini 
care ne atrag atenția. La ele lu
crează tinerii Grigoie Roșu și Gri- 
gore Condruț. Mașinile mînuite 
de ei efectuează operații de șle
fuit și lustruit ale panourilor. Ma
nual aceste operații durează ore 
întregi. Mașinile, însă, fac aceste 
operații în cîteva minute. Privim 
panourile lustruite. Te vezi în ele 
ca într-o oglindă. Tinerii sînt 
bucuroși de munca lor. Nu uită 
însă să spună că la obținerea a- 
cestei calități au contribuit și to
varășii de la laboratorul de ana
lize. De curînd s-a introdus un 
nou procedeu de finisare a mobi
lei cu poliesteri. Tehnicienii labo
ratorului au efectuat o serie de 
experiențe stabilind cu exactitate 
regimul optim de lucru.

Am intrat într-o secție care 
pare mai degrabă un atelier de 
creație. Este atelierul de prototi
puri. Cele mai frumoase proiecte 
de mobilă prind aip viață. Ingi
nerul M. Vulpescw ți maistrul 
Petre Ruță, utemiști, ne informea
ză ca zilele trecute au fost exe
cutate și expediate Ia o expoziție 
din Capitală, trei ripun nm <L» 
mobilă : „Cormoran II-. 
și „Milcovul-. Imediat 
omologate, se va trece 
carea lor în serie.

După citeva „halte"

iri
„F< 
ce vor fi 
la fabri-

făcucc pc 
parcursul celor 700 m. atît cit re
prezintă drumul „Cormoranului", 
ne-am oprit la recepție. Aid am 
aflat că de fapt o garnitură de 
mobilă „Cormoran- parcurge a- 
cest drum lung în numai 15 mi
nute. Este un succes care dovedeș
te că focșenenii vor să 
miți nu numai pentru 
vinurilor de Odobești 
du, d și prin realizarea 
bile modeme, apredate de cump 
rători.

fie rgnu- 
calitatea 

sau Pan- 
unei mo-

PETRE TOACA

ll

POSTO
ULMEANU VASILE — Iași, 

POPOVÎCI VASILE — comuna 
Flămînzi, raionul Hîrlău :

La examenul de admitere în 
anul I la facultățile de chimie 
industrială, metalurgie, geolo
gie tehnică (secția geologie 
tehnică), mine (secția prepara
rea cărbunilor și minereurilor), 
tehnologia produselor alimen
tare și tehnica pescuitului, teh
nologia și chimizarea țițeiului 
șt gazelor se dau probe la :

— matematici (scris și oral) ; 
fizică (scris și oral) ; — chimie 
(scris și oral). La facultatea de 
medicină veterinară se dau 
probe la: științele naturale 
(bazele darwinismului și zoo
logie) — scris și oral, chimie 
(scris și oral).

ANY PETRESCU — S.M.T. 
Ti mă veni:

De curind în Editura muzi
cală au apărut mai multe bro
șuri cu cintece de muzică u- 
șoară. Vă amintim doar citeva: 
„Cintecele festivalului Mamaia 
1963“, „Melodii alese', „Con
cert în pădure", „Ochii verzi", 
„Te recunosc după glas“ etc. 
pe care le puteți procura de la 
librăriile din oraș sau scriind 
Librăriei „Cartea prin poștă', 
str. Biserica Enei nr. 16 Bucu
rești

B. DUMITRU — Bocșa I: 
Institutele pedagogice de trei 

ry ecent, în trei centre din raio- 
nul Caransebeș s-au desfă
șurat întrecerile din faza a 

Il-a a celui de-al Vll-lea concurs 
artistic de amatori. La centrul 
Obreja, pe lingă echipele satelor 
aparținătoare s-au prezentat și cele 
din comuna Glimboca. Programul 
variat și bun a satisfăcut pe cei 
aproape 1 000 de spectatori 
au ținut să vadă roadele unei 
gătiri perseverente și intense.

Corul din Obreja, compus 
150 de membri, condus de profe
sorul Fiat Hie, a impresionat prin 
execuția lucrărilor interpretate. De 
asemenea, echipa de dansuri a co
munei Boca, formată din trei 
generații, a demonstrat multă 
măiestrie. Dintre formațiile sa- 

Secții de istorie-geo- 
functionează numai in 
institutelor pedagogice 

Iași, Craiova,

ani din Bacău, Baia Mare, 
București, Cluj, Constanta, Cra
iova, Galați, Iași, Pitești, Timi
șoara, Tg. Mureș. Suceava au 
și secții de limba și literatura 
ronrînă.
grafie 
cadrul 
din Timișoara, ] 
Cluj și București.

ANTOANETTA SIMION 
București :

într-una din scrisorile 
mise redacției ne-ați scris 
mai mulți elevi din clasa 
dumneavoastră s-au hotărît să 
urmeze cursurile Facultății de 
arhitectură și urbanism, dar nu 
știți materiile la care se vor da 
probe. Pentru a vă ajuta pu
blicăm mai jos răspunsul do
rit. La examenul de admitere se 
dau probe la matematici (al
gebră, trigonometrie, calcul di
ferențial și geometrie plană) 
— scris și oral ; fizică — oral ; 
desen — două probe practice.

T. PETRE — Slobozia :
La facultățile de agricultură 

și horticultura la examenul de 
admitere în anul I se dau pro
be la : bazele darwinismului, 
botanică sau zoologie (la alege
re) — scris și oral ,• chimie — 
scris și oral ; matematici (arit
metică, algebră, trigonometrie 
și geometrie plană) — oral. 

tului Var s-au evidențiat în mod 
deosebit echipa de dansuri și so
liștii Iconia Sîrbu și Pavel Panfi- 
lescu. Nici satele Iaz și Ciuta nu 
s-au lăsat mai prejos cu brigăzile 
de agitație, soliștii vocali și for
mațiile de dansuri. La centrul Bor- 
lova au participat formațiile din 
Tr. Rueni, Zlagna, Dalei și Zer- 
vești, cu toate genurile de forma
ții. La fel și la centrul Copăcele

Cu acest prilej au ieșit în evi
dență și unele lipsuri. Ele se re
feră atît la nivelul artistic scăzut 
de data aceasta al unor formații 
bune în prima etapă, cit și la lipsa 
de prezență continuă a unor for
mații în activitatea concursului pe 
toată durata lui. De pildă, forma
țiile căminului cultural din Zor- 
lencior — numeroase și cu activi
tate susținută în anul trecut — la 
această etapă nu s-au prezentat 
(excepție făcînd doar soliștii vo
cali). Sînt deficiențe de remedierea 
cărora va trebui să ne ocupăm cu 
toată răspunderea.

ION BUCUR 
președinte al Comitetului 

de cultură și artă 
raionul Caransebeș

înainte de intrarea în scenă 
(bngada artistică de agitație a că
minului cultural din comuna 
Obreja).

Foto: AGERPRES

(Urmare din pag. I)

trebuit să vadă ce 
de ani în șir, 

De zece ani,

șă fie- Par cum altfel putea 
să judece lucrurile băiatul a»- 
flat la școala profesională, de
parte de casă, cînd nici un 
semn nu-i vestea măcar o tre
sărire în conștiința omului 
matur al cărui nume îl poar
tă ? Și mai tîrziu, în timp ce 
tînărul își făcea datoria față 
de patrie, ce putea gîridi osta
șul căruia nu-i era înmînată 
niciodată — gîndiți-vă : nici
odată de-a lungul întregului 
stagiu militar — vreo scrisoa
re din partea tatei ?

Și totuși, totuși nu despre 
aceasta a vrut să ne scrie. 
Dacă ar fi fost numai atît, ar 
fi îngropat durerea în el.

Numai că ceea ce poți să 
înduri tu devine de nesupor
tat cînd se răsfrînge și asupra 
altora, pe cape-i iubești și-i 
vezi lipsiți de apărare. Băiatțil 

rabdă, 
maică-sa. _ __
locujnd în aceeași casă 
și în aceeași încăpere, 
bătrînul nu-i spune bă- 
trînei nici un cuvînt. 
Greșim. I se adresează 
uneori. Dar singurele 
cuvinte, învățate în cine 
știe ce dicționar al gro
solăniei, sînt înjurătu
rile, amenințarea cu 
bătaia și cu omorul, 
porunca de a părăsi 
casa. De față fiind o 
fată, sora mai mică a 
tînărului nostru.

Și asta nu este totul. 
Cînd cumpără ceva de 
mîncare, tatăl, șeful familiei, 
are o comportare pentru care 
ornul cavernelor l-ar privi cu 
uimire. Se duce să încuie cu 
grijă kilogramul de zahăr, 
Sticla de ulei și celelalte, spe- 
cificîndu-i soției sale, mamei 
copiilor lui, că el, și numai el 
are dreptul să le folosească.

Iar fata știe, vede, și... în
vață. Despre primele semne 
îngrijorătoare, despre primele 
lecții de comportare în viață, 
despre „imitarea tatii" scrie, 
cutremurat, fratele ei. Iată, 
cînd mama dă un sfat, fata se 
face că n-aude. Cînd mama 
vine, în noaptea anului nou, 
în clădirea școlii unde soțul 
și fata ei petrec revelionul, 
fata este aceea care, ieșindu-i 
în prag, o poftește afară : 
„N-ai ce căuta și tu aici".

Sînt lovituri care pot mutila 
sau ucide fără să lase urme 
aparente. Violența, destrăbă
larea, egoismul monstruos al 
unui om îmbătrînit în năra
vuri mucegăite tind să-și ara
te efectele nocive peste ani și 
ani, în diagrama vieții unui 
om tînăr, prea lipsit de dis- 
cernămînt. Conștient de acest 
pericol și-a scris chemarea 
tînărul muncitor, coresponden
tul nostru. Căci scrisoarea lui 

este o chemare, un strigăt de 
alarpă.

Trebuie să răspundem, tre
buie să-i sărim în ajutor, cu 
cuvîntul nostru ferm de îm
potrivire, cu unitatea rînduri- 
lor noastre, condamnînd defi
nitiv asemenea cazuri, cu atît 
mai odioase cu cît.sînt mai 
rarisime.

scrisoare
14 ani are băiatul care a 

povestit educatoriloi' săi de la 
școala profesională unde în
vață, întâmplarea, tragică pen
tru el, relatată mai jos. Ei, 
profesorii și educatorii lui, 
oamenii care vor scoate din el 
un muncitor bun, un cetățean 
destoinic, un om adevărat — 
ei sînt aceia care ne-au scris. 
Ni s-au adresat și vi s-au a- 
dresat ca unor tovarăși, adînc 
preocupați de ceea ce se în- 

ORFANI

ÎN VIAȚĂ
CU PĂRINȚI

tîmplă cu un tînăr tovarăș.
Acum treisprezece ani tatăl, 

părăsindu-și căminul, soția și 
copilul, se recăsătorește și 
pleacă din comună într-o altă 
localitate. Băiatul a rămas cu 
mama. După cursurile ele
mentare, iată-I elev la școala 
profesională. E înzestrat, toți 
sînt mulțumiți de el, și dacă 
n-ar fi nostalgia greu de 
definit după ceva ep-i lipsește 
(și nici nu are nume pentru 
el) totul ar fi în ordine.

Vine vacanța școlară, băia
tul se pregătește să plece 
acasă. Pe peronul gării face 
cunoștință cu un om vîrștnic 
car.e-1 întreabă cu prietenie 
cum îl cheamă și de unde e. 
Și al cui. „Pe mama o cheamă 
cutare", răspunde cu sfială 
puștiul, ca întotdeauna, de 
cînd se știe, la această ultimă 
întrebare. Vîrstnicul tresare, 
schimbă o privire plină de în
țeles cu soția, căreia îi comu
nică, în șoaptă : „E fiul văru
lui meu, îl știi, acela care s-a 
recăsătorit și locuiește acum 
la C. Să luăm pe băiat la noi 
în seara asta“.

In noaptea aceea copilul a 
auzit pentru prima dată vor- 
bindu-se despre tatăl lui, i-a 
aflat numele și adresa. Hîrtia 
pe care erau scrise aceste pu
ține cuvinte n-ar fi dat-o 
pentru tot aurul din lume. A

casă, mama, asaltată de între» 
bările lui, i-a confirmat totul. 
Și fără să stea mult pe gîn- 
duri, cu toată dragostea re
vărsată din sufletul lui, băia
tul s-a așternut pe scris: 
„Dragă tată...“

Nici un răspuns.
„O fi poșta de vină, cine 

știe" și-a zis băiatul. Și după 
vacanță i-a scris tatii și a 
doua scrisoare, prin care-i 
cerea îngăduința să vină să-l 
vadă. Cu inima la gură a aș
teptat răspunsul. O zi, două, 
trei — iată-1 răspunsul, în 
sfîrșit.

Dar ce răspuns ! Ca și edu
catorii băiatului, ne simțim 
datori să-l transcriem cuvînt 
cu cuvînt.

„Tovarășe,
M a surprins foarte mult 

primirea pljcului de la tine, 
la fel și a cărții poștale și 
mă întreb cu ce drept îmi 

scrii tu mie așa ? Mă 
cunoști de undeva, m-ai 
văzut vreodată ? Cu data 
de azi, 10 ianuarie, 1964, 
îți interzic categoric de 
a mai scrie vreo scri
soare. Nu mă cunoști, 
nu te cunosc și te rog 
bagă-ți mințile în cap de 
așa chestiuni pe care mi 
le-ai scris în cele două 

" scrisori pe care mi le-ai 
trimis. Nu are nici un 
rost să te intereseze fa
milia mea și deci cu a- 
ceste rînduri din partea 
mea îți interzic categoric 
de a-mi mai scrie și să-ți 
iasă din cap ce ți-a in
trat. Nu am nevoie să-mi 

deranjezi liniștea familiei 
mele. Te rog frumos 
să termini cu asemenea 
chestiuni căci soția mea 
este bolnavă și nu vreau să 
pățească eeva din cauza 
prostiilor voastre.

Vczi-ți de școală și nu te 
mai ocupa cu asemenea 
chestiuni.

Noroc I- 
(Urmează semnătura)

Seurt și cuprinzător.
Acest butuc de nesimțire 

„interzice" unui copil să aibă 
suflet. „Interzice" să fie deran
jat de o privire, de o mînă, de 
un cuvînt tandru. Vrea „liniș- 
teA“- Ca s-o capete, nu ezită s-o 
sfîrtece pentru multă vreme pe 
aceea a unui băiat de 14 ani, 
căruia îi zvîrle în obraz un cu
vînt distrugător ca o bombă.

Ei bine, ne pare rău, dar o 
să cam fii deranjat, dumneata. 
Nude băiatul sfios, cu inima 
arsă. Ci de mulțimea prietenilor 
Iui, vîrstnici cărora n-ai să le 
poți „interzice" nimic. In capul 
acestor oameni nu poți să in
troduci și nu poți scoate nimic 
la poruncă. Este însă de presu
pus că ei nu vor răbda să ni
micești dintr-o singură trăaătu- 

de condei tot ce au clădit ei 
răbdare, 

întrun 
Este de 
te arate 
ce ar fi

vreme de 14 ani, cu 
înțelegere și dragoste, 
caracter în formare, 
presupus că vor ști să 
cu degetul, — ceea 
puțin și neesențial — că vor ști 
Să~ttkSil©ască a curăța din con
știință mîzga groasă a indivi
dualismului — ceea ce ar fl 
major și esențial.

★
Iată trei scrisori, deci.
Țipătul de durere al copiilor 

nu poate lăsa indiferent uria
șul nostru colectiv, unit într-o 
țesătură unică, indestructibilă. 
Nu putem asista nepăsători să 
le fie înjunghiată încrederea. 
Nu vrem și nu putem tolera 
să le fie ucisă capacitatea de a 
iubi și, în locul ei, să li se îm* 
plînte cinismul, desconsiderarea 
rece a oamenilor, grosolănia.

Cazuri izolate ? Firește. Dar 
urîtul e și mai urît prin con
trast. De aceea, părinți, voi car© 
vă prelungiți bucuriile muncii 
și vieții voastre de azi prin 
bucuriile muncii și vieții de 
mîine, cele ale copiilor voștri, 
spuneți*vă cuvîntul aspru, la 
judecata dreaptă a „părinților" 
fără dragoste, fără răspundere, 
fără viitor.

0 DEZBATERE MATURA
A RĂSPUNDERILOR TINERETULUI

| n primele două
I zile ale lui februa

rie, mandatarii 
celor aproape 
150 000 de utemiști 
din regiunea Clui 
s-au întrunit în

conferința organizației regio
nale a Uniunii Tineretului 
Muncitor. In sala Casei Uni
versitarilor, sutele de delegați 
au realizat o cuprinzătoare 
trecere în revistă a muncii 
organelor și organizațiilor 
U.T.M., au desprins concluzii
le^ esențiale, experiența poziti
vă ce trebuie generalizată și 
au scos la iveală lipsurile ce 
trebuie înlăturate. în sala 
inundată de lumină a răsunat 
cîntecul tineresc, a fost stăpî- 
nă voioșia și bucuria de viață. 
Delegații utemiștilor din regi
une au vădit o remarcabilă 
maturitate în analiza propriei 
munci, în sesizarea a ceea ce 
trebuie întreprins pe viitor 
pentru ca organizațiile U.T.M. 
să se ridice la înălțimea cerin
țelor partidului, pentru ca a- 
portul generației tinere la de
săvârșirea construcției socialis
mului să fie pe măsura resur
selor sale de energie, talent, 
cunoștințe și entuziasm.

Privim pe harta patriei re
giunea Cluj. O regiune bogată, 
cu oameni harnici, o regiune 
în care noul socialist își cro
iește drum impetuos. în ulti
mii doi ani, plahul producției 
industriale a fost realizat în 
proporție de 104 la sută și s-a 
înregistrat un ritm mediu a- 
nual de creștere a producției 

globale de 13 7 la sută. în a- 
ceastă perioadă, s-au obținut 
economii peste plan care în
sumează 124 000 000 lei. îm
preună cu toți oamenii muncii, 
zecile de mii de tineri au adus 
partea lor de contribuție la 
aceste înfăptuiri. Tov. Maxim 
Berghianu, prim secretar al 
comitetului regional al P.M.R., 
arăta în cuvîntul de salut : 
„Recenta Conferință a orga
nizației regionale de partid a 
dat o înaltă prețuire contri
buției tineretului la realiză
rile importante din industrie, 
agricultură, știință și cultură" 
Salutul comitetului regional de 
partid a fost primit cu multă 
căldură, cu angajamentul ferm 
de a duce la îndeplinire sarci
nile trasate de părintele iubit 
al tineretului — partidul.

*
Darea de seamă prezentată 

de tov. Costică Chirilă, prim- 
secretar al Comitetului regio
nal Cluj al U.T.M., a abordat 
pe larg cele mai importante 
aspecte din munca organizației 
regionale. Clujul fiind o regiu
ne în care ponderea produc
ției industriale este în conti
nuă creștere, darea de seamă 
cît și discuțiile care au avut 
loc pe marginea ei au dezbă
tut profund problemele parti
cipării tineretului la eforturile 
pentru realizarea și depășirea 
planurilor de producție, pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor. realizarea de economii 
și beneficii peste plan, crește
rea productivității muncii și 
reducerey prețului de cost.

26 000 tineri muncitori au 
luat parte în anul 1963 la în
trecerea socialistă. Rezultate 
bune în antrenarea tinerilor 
la întrecerea socialistă au ob
ținut organizațiile U.T.M. din 
orașele Cluj, Turda și Dej. 
8 410 tineri au fost declarați 
evidențiați în întrecere. Este 
un bilanț pozitiv.

Tov. Ion Andreica, prim-se
cretar al Comitetului orășe
nesc U.T.M. Cluj, sublinia ne
cesitatea unei munci perma
nente, plină de răspundere, 
pentru mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Vorbitorul înfățișa ex
periența pozitivă acumulată în 
acest domeniu de comitetul 
orășenesc Cluj. Numeroase or
ganizații U.T.M. au fost aju
tate concret, sistematic, să-și 
stabilească măsuri organizato
rice, ca de pildă, la întreprin
derea „Libertatea". Astfel, în 
adunările generale s-a dezbă
tut problema participării tine
rilor la realizarea sarcinilor 
de producție, s-au analizat 
sarcinile ce revin organizații
lor U.T.M. pentru a stimula pe 
tineri în ridicarea calificării 
lor profesionale — condiție 
esențială a obținerii de produ
se de bună calitate. împotriva 
manifestărilor de indisciplină 
în producție a fost creat un 
puternic curent de opinie co
lectivă. Posturile utemiste de 
control și-au făcut simțită pre
zența prin raidurile întreprin
se, mai numeroase și mai efi
ciente. Vorbitorul remarca 
marea influență pe care o 

exercită opinia colectivului, 
forța sa. în privința aceasta 
s-au amintit în conferință nu
meroase exemple. Organizații
le U.T.M. de la Fabrica de pie
lărie și încălțăminte din Cluj, 
Exploatarea minieră Roșia 
Montană, Depourile C.F.R. 
Cluj și Jibou au discutat în 
adunări generale și in ședințe 
de grupă pe acei tineri care 
absentează de la lucru, care 
au dat dovadă de lipsă de

Conferința organizației 
regionale Cluj a U. T. M.
respect față de muncitorii vîr
stnici. De asemenea, în adu
nări generale au fost dezbătute 
asemenea teme ca: „Atitudinea 
socialistă față de muncă"; „în 
fața colectivului trebuie să 
răspunzi"; „Cu aceleași utilaje 
— producții sporite' și al
tele. Acțiunile întreprinse cul
tivă la tineri răspunderea față 
de muncă, dragostea și mîn- 
dria față de „marca fabricii", 
disciplina muncitorească.

în cuvîntul a numeroși de
legați printre care Fulop La- 
dislau de la Uzinele „Unirea" 
din Cluj, Octavian Brașoveanu, 
de la Uzinele de produse sodi
ce din Ocna Mureș etc. s-a re
levat că construcția de între
prinderi noi, moderne, lărgirea 
și reutilarea la un înalt nivel 

tehnic a celor existente, intro
ducerea unor procedee tehno
logice noi, fac necesară crește
rea continuă a gradului de ca
lificare a tinerilor muncitori și 
tehnicieni. Ridicarea nivelului 
calitativ al produselor, asimi
larea și punerea în fabricație 
a unor produse cu caracteris
tici tehnico-economice superi
oare, nu sînt de conceput fără 
îmbunătățirea calificării pro
fesionale a muncitorilor.

Despre preocupările pe acea
stă linie ale organizației U.T.M. 
din întreprinderea „Industria 
Sîrmii" din Cîmpia Turzii a 
vorbit tov. V. Popa. El a ară
tat că în 1963 în întreprindere 
au funcționat 37 cursuri de ri
dicare a calificării pe specia
lități. Experiența din anul tre
cut a fost temeinic studiată 
de un colectiv înființat în a- 
cest scop. După consultarea 
inginerilor, maiștrilor și șefi
lor de secții, precizîndu.se ne

cesitățile și posibilitățile în ra
port direct cu cerințele pro
ducției, s-au recomandat o se
rie de măsuri. Astfel, peste 
1 000 de tineri au fost cuprinși 
în 47 cursuri pe 15 speciali
tăți. Cursurile vor avea o du
rată de zece luni. O zi specia
lă — cea de luni — a fost afec
tată învățămîntului profesio
nal. Dac ce facem cu tinerii 
care nu sînt încadrați la 
cursuri? — întreba tov. Popa. 
Pe aceștia îi putem ignora ? 
Firește, nu. La „Industria Sîr
mii" s-au pus în studiu (iar 
unele măsuri au fost de acum 
aplicate) unele forme de spe
cializare a acestor tineri. 58 
conferințe și comunicări teh
nice au și fost prezentate mun
citorilor. Un concurs „Cine știe 

meserie, cîștigă 1“ completează
— printr-o acțiune atractivă
— măsurile de acum aplicate.

Din păcate, în unele între
prinderi ca „Tehnofrig" din 
Cluj, organizațiile U.T.M. .nu 
stimulează în măsura cuvenită 
dorința tinerilor de a-și îmbo
găți pregătirea profesională, 
nu le dezvoltă interesul față 
de problemele tehnicii noi.

Cu puternice aplauze au fost 
subliniate cuvintele acelor vor
bitori care aduceau la cuno
ștința angajamentele pe care 
tinerii muncitori, împreună cu 
toți tovarășii lor de muncă, și 
le-au luat în întîmpinarea glo
rioasei aniversări a eliberării 
patriei.

★
în lucrările conferinței pro

blemele muncii tineretului de 
la sate, activitatea organiza
țiilor U.T.M. din gospodăriile 
agricole colective și de stat și 
din S.M.T, au ocupat un loc 
de seamă. De la tribuna con
ferinței s-a exemplificat con
vingător dezvoltarea sectoru
lui socialist al agriculturii, 
creșterea și întărirea economi- 
co-organizatorică a gospodării
lor agricole colective. După 
cum s-a subliniat și în salutul 
comitetului regional de partid, 
în multe gospodării colective, 
S.M.T. și G.A.S., tinerii au 
stat și stau în primele rînduri 
ale luptei pentru creșterea pro
ducției agricole, vegetale și a- 
nimale. Ei dovedesc disciplină 
și hărnicie, grijă deosebită 
pentru dezvoltarea și apărarea 
avutului obștesc, preocuparea 
crescîndă pentru însușirea a- 
grotehnicii înaintate. Tov. 
Gherasim Tămaș, de la G.A.C. 
Dăbîca (raionul Gherla), Ion 
Tilincă, prim-secretar al Co
mitetului raional Turda, Pavel 
Cîmpeanu, prim-secretar al 
Comitetului raional Zalău și 
Hădate Nicolae, secretarul co
mitetului U.T.M. din G.A.C. 
Buciumi au relevat participa
rea tineretului la munca din 
gospodăriile colective, care — 
în pofida secetei — au obținut 
producții sporite la hectar. La 

G.A.C. Aiud, producția medie 
la hectar la grîu a fost de 
2 046 kg, iar la porumb de 
2 589 kg boabe. Pe bună drep
tate, s-a subliniat, însă, că a- 
portul organizațiilor U.T.M. la 
creșterea producției agricole și 
la consolidarea gospodăriilor 
colective nu s-a ridicat încă la 
nivelul posibilităților actuale.

în agricultura regiunii o 
pondere importantă o are sec
torul zootehnic. împreună cu 
ceilalți colectiviști, peste 3 500 
de tineri muncesc în zooteh
nie. Tov. Drăgan Ștefan, se
cretarul comitetului U.T.M. 
din comuna Frata, raionul 
Turda, a înfățișat interesanta 
experiență dobîndită în gospo
dăria în care muncește. Orga
nizația U.T.M., sub conduce
rea organizației de partid și 
cu sprijinul conducerii gospo
dăriei, s-a ocupat sistematic 
de munca tinerilor din secto
rul zootehnic, de educarea și 
perfecționarea cunoștințelor 
lor profesionale. Preocupările 
în privința aceasta au îmbră
țișat un cîmp mai larg : cei 51 
de tineri participă la învăță- 
mîntul agrozootehnic, sînt în
drumați spre cunoașterea și 
studierea literaturii zootehni
ce, sînt antrenați la concursuri 
și manifestări menite să ducă 
la folosirea utilă și plăcută a 
timpului liber.

Preocupări similare au sem
nalat și tovarășii Emilia Isti- 
dor, inginer zootehnist la 
G.A.C. Bistrița, Balogh Elisa- 
beta, secretara comitetului 
U.T.M. din G.A.C. „Unirea", 
raionul Aiud etc. Experiența 
pozitivă din munca organiza
țiilor U.T.M. și a tinerilor din 
sectorul zootehnic trebuie ge
neralizată. în raioanele Gherla, 
Turda și Aiud au avut loc — 
în acest sens — consfătuiri cu 
tinerii crescători de animale. 
Dap în unele gospodării — mai 
ales din raioanele Huedin și 
Zalău — organizațiile U.T.M. 
s-au ocupat mai puțin de dez
voltarea la tineri a dorinței și 
hotărîrii de a deveni zooteh- 
niști.

Trebuie luate în continuare 
măsuri în vederea creșterii 
numărului tinerilor care mun
cesc în sectorul zootehnic și 
aplicării unor măsuri înaintate 
de creștere rațională a anima
lelor.

★
Un student amintea că în 

1938 Clujul avea doar două in
stitute de învățămînt superior 
cu 3 000 de studenți. începutul 
lui 1964 găsește orașul de pe 
Someș cu șapte institute pe 
care le frecventează 12 400 
studenți (cărora li se adaugă 
cei 3 000 tineri care urmează 
cursurile fără frecvență). Uni
versitatea clujeană, pe vremea 
cînd purta numele unuia din 
Hohenzolerni, dispunea doar 
de două cămine și o cantină. 
Acum, studenților clujeni le 
stau la dispoziție 22 cămine și 
șapte cantine. Un orășel uni
versitar cu blocuri elegante, 
zvelte, își desenează siluetele 
pe spinarea unuia din dealu
rile atît de familiare peisaju
lui clujean. Departe, în trecu
tul pe care poporul nostru l-a 
îngropat pentru totdeauna, se 
află anii cînd mulți studenți 
din Cluj alergau între două 
cursuri ca să lucreze măcar o 
oră ca hamali în gară. „Nu a- 
vem dreptul să uităm trecutul 
— spunea, pe bună dreptate, 
loan Leicu, președintele Con
siliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților din centrul uni
versitar Cluj. Nu uităm ! Ne 
reamintim mereu că tot ceea 
ce ne stă la dispoziție este ro
dul muncii poporului, condus 
de partid, și că trebuie să răs
pundem cu demnitate și cinste 
condițiilor ce ni s-au creat".

Darea de seamă ca și vorbi
torii care s-au urcat la tri
bună în cele două zile ale 
conferinței au arătat că majo
ritatea studenților muncesc cu 
simț de răspundere pentru a 
se forma ca specialiști nece
sari construcției noastre socia
liste. Cifrele sînt convingă
toare în acest sens : la sfîrși- 
tul anului universitar 1962— 
1963, examenele au fost pro-
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iscuția de față nu 
a avut nevoie de 
nici o introduce
re. Atmosfera era, 
cum s-ar spune, 
pregătită dinain
te. Tovarășul A-

postol Chirulescu — secretar 
cu problemele organizatorice 
la clubul sportiv „Rapio“ al 
raionului Grivița Roșie din 
Capitală — lucra tocmai la o 
situație centralizatoare în le
gătură cu întrecerile prilejui
te de Spartachiada de iarnă a 
tineretului.

— Tineretul din raion a ma
nifestat un interes deosebit —- 
ne-a spus tovarășul Chirules
cu —• pentru această com
petiție sportivă de masă, 
fapt reflectat în numărul 
mare de participanți — pește 
38 000 — din care aproape
10 000 fete. Cifra aceasta în
trece cu mult succesele obți
nute în Spartachiada prece
dentă. Dacă ne gîndi-m la fac
torii care le-au determinat, a- 
tunci trebuie spus că la bază 
a stat aplicarea în practică- a 
măsurilor prevăzute în planul 
de acțiune elaborat în colabo
rare cu comitetul raional 
U.T.M. Foarte importanțe sînt 
activitățile desfășurate la locu
rile de muncă de către orga
nizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive.

— Ne-ar interesa §ă cunoaș-

PE SCURT
© SaU sparturilor de la Fioreas- 

ca a găzduit aseafă meciul interna
țional masculin de baschet dintre 
echipele Steaua și Spartak Brno 
(R. S, Cehoslovacă) din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni*. Baschet- 
baliștii bucureșteni au repurtat o 
frumoasă victorie cu scorul de 
94—92 (50—48). Returul se va dis
puta la 19 februarie la Bmo.

de
5-a 
de orașului

• Astăzi în sala sporturilor 
la Floreasca începe cea 
ediție a competiției masculine 
handbal pentru „Cupa 
București".

Programul de astăzi din sala 
Floreasca ește următorul : R. P 
Romînă—U.R.S.S^ (orele 19.1$) li 
R. P. Romînă (tineret) — R. P. 
Ungară (orele 19,30). Competiția 
continuă sîmbătă și duminică.

• Ieri au continuat pe teren aco
perit întrecerile din cadrul compe
tiției de tenis pentru „Cupa 
Steaua". C. Popovici l-a învins cu 
4—6 ; 6—4 ; 3—2 (abandon) pe C. 
Năstase. G. Bosch a cîstigat cu 
4—6 ; 6—4 ; 6—2 întîlnirea cu V. 
Serester, iar AI. Bardan l-a eliminat 
cu 6—4 ; 6—2 pe I. Năstase.

Astăzi de la ora 14 începe tur
neul fina). De asemenea, sînt pro
gramate primele meciuri din ca
drul probei de șimplu feminin.

• Echipa de fotbal 
a orașului Moscova 
a obținui a treia 
victorie consecutivă 
in turneul interna’ 
tional de ia Mexico 
City. Fotbaliștii so
vietici au învins cu 
scorul de 2—1 (0—1)

echipa Guadalajara, campioana 
Mexicului.

In clasament conduce seJ. ora
șului Moscova cu 6 puncte urma
tă de Necaxa și Partizan Belgrad 
cu cite 4 puncte din 4 jocuri. Gua
dalajara — 3 puncte, America — 
2 puncte și Sao Paolo — 1 punct.

(Agerpres)

movate de 94,6 la sută din stu- 
denți. Trei sferturi din notele 
obținute sînt peste 7. Rezulta»- 
tele cele mai bune s-au obți
nut la Facultatea de medicină 
generală, Facultatea de ști
ințe juridice și Conservatorul 
„Gh. Dima“. Tov. Ion Puia, 
prorector al Institutului agro
nomic din Cluj, sublinia 
preocuparea viitorilor ingineri 
agronomi de a se pregăti te
meinic, seriozitatea cu care ei 
învață. Succesele la învăță
tură sînt și un rezultat al ac
tivității organizațiilor U.T.M. 
care îndrumă studenții să a- 
corde mai multă atenție stu
diului individual, frecventă
rii regulate a cursurilor, par
ticipării active la seminarii si 
lucrări practice, care dezvoltă 
la tineretul universitar pasi
unea față de profesiunea a- 
leasă, preocuparea pentru un 
înalt nivel de pregătire. Dar 
în centrul universitar Cluj se 
mai manifestă și unele feno
mene negative. Tov. Zirbo 
Gheorghe, secretar al comite
tului U.T.M. pe centru, amin
tea de rezultatele slabe la în
vățătură ale unor studenți de 
la Institutul politehnic, Insti
tutul pedagogic și Facultatea 
de medicină veterinară. Acești 
studenți vădesc lipsă de răs
pundere față de propria pregă
tire, se împacă cu mediocrita
tea, sînt mulțumiți cînd cu 
„chinuri" depășesc granița co
ri jențeî sau repetenției. Nota 
5 nu-i un certificat bun pen
tru viață ! — spunea tov. Zir
bo. Organizațiile U.T.M. și a- 
sociațiile studenților din ace
ste institute n-au reușit să 
dezvolte la toți studenții în
țelegerea cerințelor înalte pe 
care viața, realitatea socială, 
le are de la un absolvent uni
versitar. „împotriva celor care 
fac casă bună cu mediocrita
tea trebuie să declanșăm pu
ternic focul criticii colective” 
— se exprima studentul Her-

tem mai îndeaproape modul 
în care a sprijinit elubul „Ra
pid” prima etapă a competi
ției ?

— Antrenorii și instructorii 
sportivi ai clubului au fost 
repartizați pe lingă asociații, 
așigurîndu-se astfel asistența 
tehnică necesară desfășurării 
în bune condiții a întrece
rilor. Au fost cazuri cînd din 
inventarul clubului s-au dat 
cu împrumut unele materiale 
sportive — haltere spre exem
plu — asociațiilor U.M.G., 
I.D.E.B., Grivița Roșie și al
tora. Ba, mai mult, pentru a- 
ceastă disciplină mai puțin cu
noscută, s-au organizat, înain
tea întrecerilor 
demonstrative de 
tivi fruntași ai 
haltere a clubului.

— V-am ruga să ne spuneți 
ce discipline s-au bucurat de 
o mai largă participare din 
partea tinerilor și tinerelor și 
ce organizații U.T.M. și aso
ciații sportive s-au evidențiat 
în prima etapă ?

— Răspunzînd la prima în
trebare aș putea afirma că, a- 
tît gimnastica, șahul, tenisul 
de masă, tirul și celelalte 
discipline prevăzute în pro
gramul Spartachiadei au atras 
mii de participanți. Și aceasta, 
pentru că tineretului din raio
nul nostru îi place ca, după 
orele de program, șă practice 
pultura fizică și sportul. Aș 
vrea să scot în evidență înșă 
altceva cu privire la patinaj. 
La spartachiadeie trecute, a- 
feia ăm avut clteva sute de 
concurenți, în timp ce Ia pri
ma etapă, recent încheiată, 
am înregistrat peste 5 000 de 
participanți.

— Așadar, sportul cu pău
ne începe &ă placă ?

— Chiar a devenit foarte 
captivant. Patinoarele natura
le amenajate la stadittMle 
din Giulești. „Parcul Copilu
lui" și 
cu 
au 
te 
Și

concursuri 
către spor- 
secției de

dențierea organizațiilor U.T.M. 
și a asociațiilor sportive, no
tați în ordine pe cele de laU- 
zinele „Grivița Roșie” (cu 
3 000 participanți), Ministerul 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor (cu peste 4 000 de 
participanți), G.A.S. Mogoșoaia 
și altele. Demnă de evidențiat 
este și participarea a 5 000 de 
tineri din diverse organizații 
și întreprinderi locale, unde 
nu exiștă asociații sportive, 
care au fost mobilizați de eă- 
tre organizațiile U.T.M. res
pective.

— O ultimă întrebare. Cum 
Sînt pregătite întrecerile din 
cadrul celei de a doua etape ?

— Și de data aceasta, îm
preună cu comitetul raional 
U.T.M. s-a alcătuit un plan ju
dicios, stabilindu-se zilele și o- 
rele de concurs cit și cele trai 
centre unde vor avea loc în
trecerile pe grupe și asociații 
— ..Stadionul Giulești”, „Par
cul Copilului" și ..Laminorul“- 
Măsurile organizatorice pri
vind asigurarea materialelor 
pentru concurs sînt in curs de 
desfășurare. De
pină la data cind se va 
da startul în cea de a 
IJ-a etapă a Spartachiadei, in
structorii și antrenorii care 
răspund de asociații vor ur
mări ca tinerii campioni să șe 
pregătească în așa feL Incit 
întrecerile ce vor urma șă se 
ridice la un nivel mai înalt. 
Este un fapt dovedit că Spar-» 
tachiada și*a cucerit un renu
me — acela de a scoate Ia 
iveală elemente talentate care 
pot obține o anumită clasifi
care în sport. Aș da doar două 
exemple. în prezent. Uzinele 
,X»rivița Roșie' au o echipă 
masculină de handbal in 
care activează in campîor.a 
orășenesc, iar întreprinde 
de Construcții si Transportur 
o echipă de fotbal in ca 
natul raional — ambele 
ființă ă afim 
cu prilejul

aseme;

LA SAT
if'.

JOCURILE OLIMPICE
DE IARNĂ

INNSBRUCK 6 (Agerpres). — 
Cea de a 9-a ediție a Jocurilor 

Olimpice de iarnă se apropie de 
sfirșit. Sportivii participanți la 
marea întrecere iși dispută ulti
mele medalii din cele 34 atribuite 
la aceste jocuri.

Joi, la Innsbruck, timpul s-a 
schimbat brusc. Dimineața a nins, 
apoi s-a lăsat un ger puternic. Cu 
toate acestea, peste 16 000 de 
spectatori s-au înșirat de-a lungul 
pirtiei de pe muntele Hoadl unde 
s-a disputat proba de coborire fe
mei. După eșecurile suferite la 
slalom, senioarele austriece și-au 
luat o strălucită manșă in fața 
celor franceze. Toate cele trei me
dalii au revenit reprezentantelor 
Austriei. Confirmind pronosticuri
le, Christ! Haqș s ciștigat detașat 
această probi, desfășurată pe o pir- 

ți de 2 430 m cu o diferen- 
noel de 623 m și 24 de

In fotogiaiia de sus : Ditu- 
zor voluntar al cărții (învă
țătorul Mircea Leonte din 
comuna Strunga, raionul 
Pașcani). In fotograiia de 
jos: La biblioteca sătească 
au venit cărți noi (comuna 

Mircești, raionul Pașcani)

în raionul Pașcani
îrnine&ța zilei dg 
4 februarie 1964. 
Lucrătorii biblio
tecii raionale din 
Pașcani se pregă
tesc să plece pe 
țeren. Ne alătu

răm și noi cețor care pleacă 
pe traseul Mircești — Strun
ga — Tg. Frumos. Planul ac
țiunilor prevăzute să fie în
treprinse în raion în cadrul 
„Lunii cărții la sate" ne reține 
ațenția. Este un plan bogat, 
cpncret, cuprinzător. întâlniri 
și consfătuiri tematice, sim
pozioane și seri literare, re
cenzii și prezentări de cărți 
por fi organizate în aceste zile 
la fiecare din cele 106 biblio
teci existente în satele și co
munele raionului. Un scurt bi
lanț. In bibliotecile din satele 
raionului se găsesc 230 000 de 
cărți. Raportîndu-le la numă
rul familiilor rezultă ca re
vin cite 5 cărți pe flecare fa-

preferate. In această lună ci
titorii de la Mircești par mai 
avea prilejul să participa la 
două consfătuiri pe tema con
solidării economico-organiza- 
torice a gospodăriei colective, 
la o seară de întrebări și răs
punsuri „Cartea ‘ “
— sprijin prețios 
noastră" și glia 
prietena noașțră",_________
terare „Viață nouă la Mir- 
dești“ și „Frumusețea muncii 
îp vigța omului, acțiuni or
ganizate cu sprijinul membri
lor cercului literar din co
muna învecinată — Haidu
cești.

La Strunga, biblioteca era 
deschisă. In rafturile biblio
tecii de lq §trunga se gă
sesc 6 400 de volurție, Ip 
comună sînt, de așemgneg, 
200 de biblioteci personalei 
Cei 6 difuzori 'volunțqrj 
poposesc deseori acqșă, ta. 
Colectiviști, învifîndu-i șă-și 
aleagă cartea pe eare o consi
deră mai folositoare. Elena 
Bacalu, bibliotecara, e pfecață 
pentru o oră, două, să-i ajute 
în my-ncă pe difuzorii volun
tari Eugen Bulanqea și Mir
cea Leonte. A plecat însă, și 
cu alt scop. Peste citeva zile 
va avea loc medalionul lite
rar „George Coșbuc". Tinerele 
colectiviste Rodica Sorodoc, 
Didina Bacalu, Aurica Măciu
că, Viorica Lascarschi și Ele
na Roșea o așteaptă la școală 
pentru „repetiția generală" a 
medalionului. In același drum 
Elena Bacalu trebuie sa con
troleze la sediul gospodăriei 
colective in ce stadiu șe află 
pregătirea conșfâțuirji cu gitf 
torii pe tema „Tăierile de pri
măvară la pomi".

In sala de festivități de la 
brigada Buznea a gospodăriei 
colective din Tg. Frumos șe 
adunaseră peste 100 de colec
tiviști tineri și mai în vîrșță, 
membri ai celor 5 brigăzi de 
cîmp.

Veniseră să participe la 
discuția organizată de biblio
tecă, cu sprijinul inginerului 
agronom Constantin Pavel pe 
tema „Cum ne ajută cartea 
să obținem producții mari lq 
hectar". Discuția a fost inte
resantă, instructivă. Pârtiei* 
panții și-au dat seama că și în 
condițji de secetă se pot 
obține 2 700 kg griu la ha, 
cum a obținut anul trecut bri
gada de la Războieni, sau 

de ?ahâr 
calultate 'obținută de brigada 
de la Prigorenii Mari. Cu o 
condiție însă. Să aplice în 
pracțică indicațiile științei .aț 
grotehnice, îmbinîndude ar
monios cu experiența proprie 
a celor mai destoinici eolecti-

Seara ne-a prins pe drum, 
revenind la Pașcani. Am vizi» 
tal- doar trei comune. In ori* 
care sat și comună din raion 
te vei duce, însă, vei găsi zil
nic activități atrăgătoare, in
teresante, bine organizate, 
care permit cărților să gă
sească noi priețeni, să-și facă 
drum tot mai mult spre x''i- 
ma fiecărui colectivist.

agrotehnic# 
in munea 
„Știința — 

la serile M-

duri) patinatorii de vitază s-au 
întrecut pe distanța de r. sap me^- 
tri. Cel mai rapid, a fost tînqrul 
concurent sovietic Antș Antson, 
student din Tallin, în vîrstă de 
2^ ani. El cîștigase recent titlul 
de campion european absolut la 
Oslo. De data aceasta cel mai 
periculos adversar nu a fost un 
scandinav ci, surprinzător, olande
zul Verkerk care de altfel a ocupat 
locul al Il-lea. Campionul olimpic 
la ediția precedentă, Evgheni Gri- 
șin, care are acum 33 ani, n-a 
putut rezista asaltului tinereții și 
a ocupat doar locul 11. El este 
totuși fericit că titlul în această 
proba a revenit unui reprezentant 
al U.R.S.S.

Clasament : 1. Ants Antson
(UJL$.$t) 2 10**3/10 1 Cornelius 
Verkerk (Olanda) z'^’ă/io ; 3. 
Willy Haugen (Norvegia) 2*nn 
2/10; 4. Juko Launonen (Finlan
da) l'iVyho ; 
(U.RSS.) ‘ ‘ 
Matușevid 
Cu victoria 
U.R.S.S. are 9 medalii de aur, 8 
de argint și 3 de bronz ceea ce 
constituie deia o performanță ne- 
maiintflniti la Jocurile Olimpice 
de iarnă.

După trei coboriri, la bobul de 
4 persoane, conduce echipajul Ca
nadei (condus de John Emery) cu 
un total de 3'ion4shoo. Urmea
ză Austria — 3'11*"33/100 ; Italia 
3’ii”32) 100. Edripajul romîn con
dus de Panțuru ocupi locul 14 ai 
3*14'64J100. De remarcat totuși 
d intre locul 8 și locul 14. dife
rența este de numai o secundă.

ir
Aseară în grupa B a turneului 

olimpic de hochei pe gheață echi
pa Japoniei a reușit să învingă cu 
4—3 (o—o ; 1—1 ; j—2) echipa 
R. P. Polone. Iugoslavia a între
cut cu 4—2 (2—2; 1—O; 1—o) 
selecționata R. P. Ungare,-Har Aus- : 
tria a dispus cu 3—3 (1—1 ; 1—1; 
3—1) de Italia.

i.

un
pe

.Laminorul” încadrate 
instructori de specialitate 
fost in permanentă asalta* 
de tineri de diverse virste 
ocupații- Cit privește evî-

Vu, Încă nu participă Ia 
Olimpiadă. Deocamdată, se 

pregătește doar.-

5. Lev Zaițev 
2’i2nifio ; 6. Eduard 

(U.R.S.S.) z'i^z/io. 
lui Antson, echipa

foto: prof. V. ORZ A

dean Nicolae. O opinie de 
masă trebuie formată împo
triva celor care s-au obișnuit 
an de an să promoveze exa
menele la limită.

Lupta pentru întărirea dis
ciplinei universitare a format 
obiectul intervențiilor mai 
multor delegați. De la tribuna 
conferinței s-au relatat unele 
metode de muncă încetățenite 
de acum în activitatea orga
nizațiilor U.T.M. din institu
tele clujene de învățămînt su
perior. Printre acestea s-au a- 
mintit discuțiile săptămînale 
în grupe pe marginea rezul
tatelor la învățătură, discuții 
bilunare cu cei care obișnuiesc 
să absenteze, punerea în dez
baterea adunărilor generale a 
studenților care neglijează 
studiul, consfătuiri cu studen
ții rămași în urmă la învăță
tură sau repetenți. Nu-i vorba 
numai de a da ..sfaturi”, ci de 
a lua 
crete, 
zultat 
fiilor
buie să fie eficient — de la 
indicarea unor metode de stu
diu și pînă 
matic.

Viitorul 
poate izola
al profesiunii lui. Tov. Lau- 
rențiu Hodorog, directorul ca
sei de cultură a studenților, 
pleda în cuvîntul său pentru 
un larg orizont cultural și po
litic al studentului. Inginerul, 
medicul sau profesorul de 
mîine trebuie să intre în viață 
cu un bagaj de cunoștințe bo
gat. El nu are voie să fie indi
ferent față de domeniile esen
țiale ale activității umane. 
Dragostea față de meseria a- 
leasă trebuie să fie dublată de 
conștiința necesității unei cul
turi temeinice. Vorbitorul 
sublinia activitatea în acest 
sens a casei de cultură a stu-

măsuri practice, con- 
care să aibă drept re
tinal remedierea situa- 
negative. Ajutorul tre-

la controlul siste-

specialist nu se 
în turnul de fildeș

ioană olimpici este 
o de ani și locuiește 

ra stațiune de 
și fostul cam- 

S oiler. Concu- 
elle Goitschel,

uriaș, n-a 
Dar cu «- 

t titlul de 
le combinata 

tzne nu a luat 
i in ultimul 
: Boehataj. 
? o pistă de 

(ceea ce 
de recor-

Astăzi, în cadrul Jocurilor O- 
limpice de iarnă se vor desfășura 
următoarele probe : patinaj viteză 
— 10000 m : bob (ultima cobo- 
rîre a echipajelor de 4 persoane) ; 
schi ștafeta feminină 3X5 km ; 
slalom special masculin (calificări 
la care participă 109 concurenți. 
Finala va avea loc sîmbătă) ; ho
chei pe gheață : Elveția—Germa
nia ; S.U.A.—Finlanda ; Suedia— 
U.R.S.S. și Canada— R. S. Ceho
slovacă.

Fqîo: O. PLECAN

Maghera, 
raionul Oorohoi
SUCEAVA (de la corespondentul 

nostru). •— Duminica, la căminul 
cultural din Maghera, raionul Do- 
rohoi, peste 300 de colectiviști au 
participat la deschiderea festivă a 
„Lunii cărții la sate". Despre im
portanța acestei acțiuni a vorbiri 
tov. Ilie Țurcanu, directorul cămi-'4 
nului cultural, iar bibliotecara co
munală Georgeta Cocriș a făcut 
cunoscute numeroasele manifestări 
care vor avea loc în această lună. 
Astfel, în ziua cărții politice se va 
organiza o seară literată ye tema'6 
„In frunte, comuniștii”. In cadrul 
manifestărilor din ziua cărții a- 
grozootehnice se va organiza 
concurs „Cine știe, cîștigă" 
tema „Cultura legumelor” și se va 
prezenta cartea „Solul și însușirile 
lui". Cu cititorii căiții agrozoo
tehnice se va organiza și o con
sfătuire pe tema „Creșterea vacilor 
cu lapte — sursă de mari ve
nituri”.

Manifestări interesante au fost 
anunțate și în săptămîna cărții 
științifice: prezentarea cărților : 
„Știința și religia" și „Supersti
țiile sînt dăunătoare vieții omu
lui". In zilele cărții beletristice se 
va organiza seara de poezie „Poe
ții antă partidul", recenzia roma- 
nuioi „Cordovanii” etc. In ziua 
deschiderii „Lunii cărții la sate" 
la Maghera s-a organizat o primă 
manifestare culturală : seara lite
rară pe tema: ^Ce fi cum *ă

milie. Cartea are în raionul 
Pașcani nenumărați prieteni. 
Anul trecut au fost citite în 
medie cite 3 cărți de fiecare 
colectivist, iar peste 3 000 
dintre ei au bogate biblioteci 
personale. Anul acesta, 1 524 
cititori noi. au împrumutat a- 
proape 2 OoO de cărți. De ase
menea, librăriile din satele 
raionului au vîndut în pri
mele 4 zile din luna februarie 
darți în valoare de aproape 

■ j000 lei.
întreprinse în 
cărții la sate“ 
mult interesul colectiviștilor 
pentru cartel

t Și iață-ne la Mircești. Ute- 
rhisțulGheorghe Pintilie, bi
bliotecarul comunal s-a în
tors de la raion. Abia deschide 
biblioteca și cele două încă- 
peri se umplu cu cititori- 
Pentru astăzi era prevăzută 
vizitarea în colectiv a casei 
merporicile „Vasile A-lecsandri". 
înainte de vizită, cititorii con
sultă expoziția de la intrare 
cu noutățile literare intrate 
în bibliotecă. Da. Au sosit 
cărți noi, aproape două raf
turi. Numărul volumelor a 
crescut acum la 7 020. Cititorii 
se așează la rînd și așteaptă 
fiecare să împrumute cărțile

din luna februarie 
l-oare de aproape 
Acțiunile de masă 

cadrul „Lunii 
sporesc și. mai

C. SLAVIC 
corespondentul 

„Șcînteii tineretului' 
pentru regiunea Iași

CINEMATOGRAFE

denților. Exigențele studenți- 
lor cresc neîncetat Avem un 
tineret universitar instruit 
căruia trebuie să-i oferim o 
activitate cultural-educativă 
profundă plină de originali
tate. Munca educativă trebuie 
să fie dusă cu fermitate, în- 
chizind drumul oricăror in
fluențe >le ideologiei bur
gheze.

în Cluj, centru cultural și 
științific de prestigiu, desfă
șoară o rodnică activitate nu
meroși tineri intelectuali. — 
scriitori, artiști, oameni de 
știință, profesori etc. In nu
mele acestora a vorbit la con
ferință scriitorul Vasile Re- 
breanu. Cuvîntul său, plin de 
căldură, a exprimat năzuința 
de a dărui constructorilor so
cialismului opere valoroase 
inspirate din realitatea patriei 
noastre, care să zugrăvească 
cu măiestrie chipul omului 

al tînărului format în 
noștri.

*
încheierea dezbaterilor a 
cuvîntul tov. Octavian 

al C.C. al

nou, 
anii

In 
luat 
Nister, secretar 
U.T.M. Vorbitorul a transmis
felicitări utemiștilor, întregu
lui tineret din regiunea Cluj 
pentru aportul adus la impor
tantele succese pe care oame
nii muncii din regiune, con
duși de partid, le-au obținut 
in toate domeniile. Tov. O. 
Nistor a apreciat că lucrările 
conferinței s-au desfășurat la 
un nivel ridicat, că dezbate
rile au fost concrete, profun
de, axate pe problemele esen
țiale

Vorbitorul și-a consacrat a- 
poi expunerea celor mai im
portante sarcini actuale ce re
vin organelor și organizațiilor 
U.T.M. A mobiliza tineretul 
la îndeplinirea sarcinilor tra
sate de partid, pentru reali-

zarea planului inoicn.
creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea calității 
produselor, realizarea de eco
nomii — iată îndatorirea prin
cipală a organizațiilor U.T.M.

Vorbitorul a subliniat nece
sitatea cunoașterii competente 
de către activiștii U.T.M. a 
problemelor economice. Nu 
poți îndruma și ajuta organi
zațiile U.T.M. dacă nu cunoști 
problemele economice, ponde
rea lor locală, dacă nu ești ca
pabil să stabilești o diferen
țiere precisă a muncii organi
zațiilor U.TJ®. din feluritele 
ramuri. Fiecare tînăr muncitor 
trebuie antrenat în întrecerea 
socialistă. Problema nu se re
zumă insă la aspectele stati
stice. la numărarea celor ce 
iau parte la întrecere. Este 
vorba mai întîi de a urmări 
permanent munca tinerilor, 
de a-i stimula în îndeplinirea 
angajamentelor, de a ridica 
permanent nivelul calitativ al 
produselor pe care le reali
zează. de a utiliza economicos 
materia primă, de a-și însuși 
tehnica nouă, metodele înain
tate de muncă. Tinerii munci
tori trebuie să-și îmbunătă
țească nivelul de calificare 
profesională, înțelegînd că 
tehnica și știința avansează cu 
pas de gigant, iar cine ră- 
mîne în urmă se condamnă la 
o muncă mediocră, de proastă 
calitate. In regiunea Cluj mai 
există destule disponibilități 
pentru antrenarea tinerilor la 
cursurile de ridicare a califi
cării. Aceste cursuri trebuie 
urmărite și sub aspectul efi
cienței lor, a rezultatelor ulte
rioare ale tinerilor în produc
ție. Problema nu poate fi li
mitată la cursurile de califi
care. Pot și trebuie să fie fo
losite forme cît mai largi, cît 
mai atractive.

Ocupindu-se de problemele 
finerefului de ia sate, tov. 
O. Nistor scotea In relief fap
tul că și pe viitor tinerii tre
buie să-și dăruiască energia 
întăririi gospodăriilor colecti
ve. Fiecare tînăr colectivist 
să participe la muncă in tot 
timpul anului, să apere avutul 
obștesc. Să dezvoltăm la tineri 
conștiința colectivistă, dra
gostea pentru avutul comun, 
răspunderea pentru „al no
stru". In mod deosebit, organi
zațiile U.T.M. trebuie să acor
de atenție tinerilor care mun
cesc în sectorul zootehnic, să-i 
ajute în îmbunătățirea activi
tății lor.

Organizațiile U.T.M. din re
giunea Cluj au îndatorirea de 
a contribui la formarea pasiu
nii studenților și elevilor pen
tru studiu, la stimularea do
rinței de a-și forma un larg 
orizont de cunoștințe politice, 
culturale și științifice. Pregă
tirea de mîntuială, concesiile 
făcute mediocrității trebuie 
combătute. Nu poate fi un 
bun medic, un bun agronom, 
un bun constructor sau un 
bun artist cel care an de an 
nu reușește să depășească li
mitele notei 5.

Vorbitorul a subliniat că o 
latură esențială a muncii 
U.T.M. este educarea patrio
tică a tineretului, cultivarea 
dragostei nemărginite față de 
patria socialistă, față de Parti
dul Muncitoresc Romîn, for
marea trăsăturilor moral-poli- 
tice caracteristice tînărului 
constructor al socialismului. 
Organizațiile U.T.M. trebuie, 
totodată, să se preocupe per
manent de întărirea frăției ti
nerilor romîni și de 
ționalitățî.

In încheiere, tov. 
Nistor s-a referit la
muncă al organelor U.T.M.

Vorbitorul a arătat că trebuie 
îmbunătățit conținutul instru
irilor, al pregătirii activiștilor 
U.T.M., secretarilor de organi
zații de bază, că trebuie lăr
gită aplicarea unor forme și 
metode de muncă care și-au 
demonstrat eficiența. Defici
tar este încă controlul propri
ilor hotărîri.

Lucrările conferinței — a 
spus vorbitorul — au dovedit 
hotărirea utemiștilor, a tineri
lor romîni, maghiari, germani 
și de alte naționalități din re
giunea Cluj de a răspunde cu 
entuziasm chemării partidului, 
muncind neobosiți pentru a 
înfăptui mărețele obiective pe 
care partidul le-a pus în fata 
poporului nostru.

*
Intr-o atmosferă de puter

nic entuziasm, delegații la 
conferință au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
tovarășului Gh. Gheorghiu- 
Dej în care se spune : „Ne 
luăm angajamentul solemn, în 
fața Comitetului Central al 
partidului ca și pe viitor să 
depunem toate eforturile, în
tregul nostru entuziasm, în 
munca neobosită pentru înde
plinirea obiectivelor stabilite, 
privind dezvoltarea continuă 
a industriei și agriculturii, 
pentru creșterea producției și 
productivității muncii, redu
cerea prețului de cost, îmbu
nătățirea continuă a calității 
produselor, pentru însușirea 
și mai temeinică a științei și 
culturii".

Inculpatul 1040: rulează la 
Patria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 

I 21), Flamura (10; 12 14; 16; 18; 
20). Viața sportivă: Republica 
(9; 12; 15 18; 21), București
(9,30; 12,15; 15; 18; 20,45), Gri- 

' "'i 12; 15; 18; 21), Modern
(9; 12; 15; 18; 21). Hoțul din 
San .Marengo: Carpați (10; 12; 
14; 16; 19), Capitol (9,45; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Excel
sior (10; 12,15; 14,30; 16,30;
18,45; 21), Feroviar (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30): Atențiune, pă
rinți !: Festival (9,45; 11,45; 14; 
16,15: 18,30; 20,45), Adesgo
(15,30; 18; 20,15), Aurora (10; 
12: 14; 16; 18,15; 20,30). Hara- 
kiri : Victoria (10,15; 12,45;
15,30; 18; 20,30), Qivitoq: Cen
tral (9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45), Bucegi (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). Iurta de aur: Lu
mina (10—14; 16; 18,15; 20,30). 
Placido : Cosmos (16; 18; 20). 
Tudor: Union (16; 19,30), Uni
rea (15; 19,30). Program pentru 
copii: Doina (10). Medicamentul 
care ucide: Doina (11,30; 16;
19.30) , Progresul (15,30; 19). îm
părăția oglinzilor strîmbe: Tim
puri noi (10—21). Magazin film: 
Giulești (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Floreasca (16; 18,15;
20.30) . Podul: înfrățirea între 
popoare (14; 16; 18,15; 20,15), 
Arta (15; 17; 19; 21), Melodia 
(10, 12, 15,30; 18; 20,30); Agatha,

I
1(9.30, 1! 

vita (9: 
(9; 12:

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

lasă-te de crime; Cultural (15| 
17; 19; 21), Cotroceni (14,30» 
16,45; 19; 21,15). Cavalerul Par- 
daillan: Dacia (9; 11; 13; 15» 
17; 19; 21). Vară și fum: Bu- 
zești (15,30; 17,45; 20). Nu ești 
singur: Crîngași (16; 18; 20). 
Pisica de mare: Tomis (10,15» 
12; 14,45; 16,30; 18,30; 20,30)| 
Lira (15; 17; 19; 20,45). Privește 
înapoi cu mînie: Flacăra (10; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Volga 
(10; 12,15; 16; 18,15; 20,30).
Pompierul atomic: Vitan (15;

17; 19; 20,45); Jurnalul Alinei 
Frank: Miorița (10,15; 13,15;
16,15; 19,45), Drumul Serii (16; 
19). Primul reportaj: Munca 
(15,30; 18; 20,30). Cu toții acasă: 
Popular (10; 18,15; 20,30). Val
sul nemuritor: Moșilor (15; 17; 
19; 21). Uraganul: Viitorul (16; 
18,15; 20,30). Parașutiștii: Colen- 
tina (16; 18; 20), Luceafărul (16; 
18,15; 20,30). Gol printre lupi: 
Ferentari (1Q; 18;1£;; 20j39).
A treia repriză: Pacea (16; 
18; 20).

alte na-

Octavian 
stilul de

★
Conferința a ales noul co

mitet regional al U.T.M. și 
comisia de revizie. In prima 
ședință a comitetului regio
nal, tov. Costică Chirilă a fost 
ales ca prim secretar.

EUGENIE OBREA
IOAN RUS
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I

Universitatea tehnică 
la televiziune: 19,00: Jurnalul 
televiziunii: 19,10: Aspecte de 
la întîlnirea de handbal dintre 
echipele masculine ale R.P. Ro
mine și U.R.S.S. Transmisiune

din Sala sporturilor Floreasca. 
în jurul orei 19,40: Jocurile O- 
limpice de iarnă — Transmisiu
ne de la Innsbruck; 20,00: Săp- 
tămîna: 20,45; Jocurile Olimpi
ce de iarnă — Transmisiune de 
la Innsbruck; 21,00: Reportaj la 
Uzina „1 Mai" din Ploiești; 
21,30: Muzică, populară . ronjîr , 
nească; In jurul orei 22,15; 
Jocurile Olimpice de iarnă — 
Transmisiune de la Innsbruck; < 
In încheiere; Buletin de știri, 
buletin meteorologic.



Joîjc 6 februarie 1964, vice
președintele Consiliului de Mi
niștri ©1 Republicii Populare 
Romîne, Alexandru Drăghici, 
a primit în audiență protoco-

lară pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Fin
landei la București, Martti Sa- 
lomies.

(Agerpres)

în zilele de 5 și 6 februarie 
au avut loc lucrările sesiunii 
anuale de referate științifice a 
Institutului de cercetări pen
tru mecanizarea agriculturii.

La sesiune au participat 
specialiști din Consiliul Supe
rior al Agriculturii, reprezen
tanți ai Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
și ai unor unități agricole so
cialiste, cadre din învățămîn- 
tul superior.

La deschiderea sesiunii au 
participat prof. Nicolae Gio- 
san, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agri
culturii, directorul Institutului 
central de cercetări agricole și 
ing. Petre Moldovan, vicepre
ședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii.

Au fost prezentate nume
roase referate de specialitate. 
In cuvîntul de închidere a lu
crărilor sesiunii, ing. Toma 
Dragoș, directorul Institutului 
de cercetări pentru mecaniza
rea agriculturii a scos în evi
dență sarcinile de viitor ce 
stau în fața cercetătorilor ins
titutului pe linia dezvoltării 
mecanizării agriculturii în țara 
noastră.

★
Joi diipă-amiază s-a deschis în 

aula Academiei R. P. Romîne ci
clul de manifestări „Creație și in
terpretare în artă“, destinat tine
rilor cercetători din institutele 
Academiei. Despre „Creație și in
terpretare" a conferențiat acad, 
prof. Tudor Viami. A urmat un 
program susținut de artiști de la 
Teatrul'Național „I. L. Caragiale", 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulaudra“ 
$i Teatrul „C. I. Nottara“.

Tinerii cercetători vor mai audia 
în acest an un ciclu de expuneri 
în cadrul căruia academicieni vor 
prezenta viața și activitatea unor 
mari savanți din țara noastră, 
contribuția pe care au adus-o la 
afirmarea științei romînești pe 
plan mondial. Prima expunere ce • 
va fi ținută de acad. Miron Nico- 
lescu este dedicată unor figuri de 
matematicieni. .

Joi Ia amiază s-au înapoiat 
în Capitală venind din Grecia 
acad. Em. Condurachi, secre
tarul general al Asociației in
ternaționale de studii sud-est 
europene, Virgil Cîndea, di
rectorul secretariatului Aso
ciației, și prof. univ. Mihai 
Berzas directorul Institutului 
de studii sud-est europene al 
Academiei R. P. Romîne. Ei 
au participat la lucrările Bi
roului Asociației internaționa
le de studii sud-est europene, 
care au avut loc la Atena.

★
Cîntăreața Petula Clark din An

glia, și-a început joi seara, în sala 
Palatului R. P. Romîne, turneul de 
concerte pe care de va susține în 
țara noastră. Acompaniată de o 
formație orchestrală cîntăreața, 
care este deținătoarea Marelui 
premiu al discului francez pe anul 
1962, a interpretat un bogat pro
gram de muzică ușoară.

★
In cadrul colaborării știin- 

țifice inițiate de Asociația in
ternațională pentru chimia 
cerealelor, un grup de cerce
tători de la Institutul pentru 
controlul de stat al medica
mentelor și cercetări farma
ceutice au efectuat în ultimul 
timp studii pentru determina
rea cantitativă a vitaminelor 
Bl, B2, PP din boabele și fă
ina de grîu.

Determinările au fost efec
tuate atît după metode indi
cate de Asociația internațio
nală, cît și după metode ela
borate de cercetătorii romîni. 
Ei au întrebuințat pentru do
zarea vitaminei Bl și B2 me
tode fluorometrice, pentru vi
tamina PP metode colorime- 
trice, iar vitamina B2 a fost 
determinată și microbiologic.

Aceste lucrări au fost apre
ciate favorabil de către Aso
ciația internațională pentru 
chimia cerealelor, care solicită 
în continuare o 
permanentă cu 
noștri.

colaborare 
cercetătorii

(Agerpres)

Acțiuni rodnice
în raionul Salonta

(Urmare din pag. 1)

Acțiunea continuă cu aceeași intensitate.
Ne apropiem de comuna Ghiorac. Un convoi de sănii încăr

cate cu gunoi de grajd se îndreaptă spre cîmp. Lâ fiecare atelaj 
— cîte unul sau doi tineri. La platforme — grupuri de 10—15 
tineri care se întrec clădind îngrășămintele aduse. Convoiul era 
'organizat de tinerii din brigada a IlI-a de cîmp. Președintele 
gospodăriei ne-a informat că această brigadă este pînă acum 
fruntașă în acțiunea despre care vorbim. Din cele 1 740 tone de 
îngrășăminte clădite pînă acum în platforme, numai brigada a 
IlI-a a transportat peste 500 de tone.

Organizațiile U.T.M. din Arpășel, Mădăras, Holod, Sînnicolau- 
Romîn, Tăut și altele mobilizează zilnic un mare număr de 
tineri la această acțiune. Se desfășoară o adevărată întrecere 
între brigăzile de cîmp și rezultatele obținute sînt foarte bune.

Situația nu este însă peste tot la fel. La Petid, de pildă, ate
lajele nu sînt folosite la această lucrare decît sporadic și în nu
măr mic. Din acest motiv, din cele 3 000 tone de îngrășăminte 
cît e planificat să se transporte, au fost duse în cîmp, pînă 
acum cîteva zile, abia 30 de tone. Exemple asemănătoare am 
mai întîlnit la Husasău de Ținea, Ianoșda și Ciumeghiu — gos
podării care deși au forțe și mijloace suficiente, au scos în 
cîmp între 5—15 la sută din cantitățile planificate de în
grășăminte.

Organizațiile U.T.M. din aceste gospodării și-au luat și ele 
angajamente privind mobilizarea tineretului la acțiunea de 
fertilizare a solului, dar n-au trecut nici pînă acum la tradu
cerea lor în fapt. Se știe însă că perioada cea mai potrivită 
pentru această lucrare este acum, în iarnă. Este, deci, necesar 
să se pornească neîntârziat la.acțiune. Există o experiență bună 
(așa cum am arătat) care este bine să fie din plin folosită. Ate
lajele' sînt libere, tinerii au mai puține treburi. Aceste posibili
tăți trebuie mai bine valorificate. Cuvîntul dat să devină faptă.

Așa cum recomandă
agrotehnica

(Urmare din pag. I)

te naturale, fiecare ■ 
atelaj transportînd, 
în medie, la o dis
tanță de 5—6 km, 
cite 6—8 tone de 
gunoi de grajd pe zi 
și chiar mai mult.

„Această acțiune 
am programat-o în 
sezonul de iarnă — 
ne relatează ingine
ra Felicia Călinescu

— pentru a evita a- 
glomerarea lucrări
lor în vară și în 
toamnă. Atelajele 
sînt acum libere, iar 
terenul fiind înghe
țat putem pătrunde 
ușor în cîmpuri. O- 
perativitatea cu care 
se lucrează acum — 
și trebuie să apre
ciez în mod deosebit 
contribuția tinerilor 
noștri colectiviști —

ne oferă garanția că 
anul acesta vom 
reuși să fertilizăm 
întreaga suprafață 
planificată și că lu
crarea va fi de un 
nivel calitativ cores
punzător, adică în
grășămintele natu
rale vor fi încorpo
rate în soi la arătu
ra adîrică de vară 
sau de toamnă, așa 
cum recomandă a- 

■ gr o tehnica".

UE PESTE HOTARE
Vizita unor oameni

de știință rominj 

la Salonic
'ATENA 6 Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite :

După încheierea lucrărilor 
Biroului Asociației internațio
nale de studii sud-est europene, 
care s-au desfășurat Ia Atena, 
delegația de oameni de știință 
romîni a făcut o vizită la Sa
lonic. Cu prilejul șederii în a- 
cest oraș, membrii delegației 
au prezentat mai multe comuni
cări științifice. Astfel, prof, 
univ. Mihai Berza, directorul 
Institutului de studii sud-est 
europene al Academiei R. P. 
Romîne, a vorbit la Institutul 
de studii balcanice despre „Sta
diul actual al cercetărilor ro
mînești în domeniul istoriei 
Evului Mediu", precum și des
pre sarcinile institutului pe 
care îl conduce.

Acad. Emil Condurachi a 
prezentat luni și marți în fața 
studenților și cadrelor didac
tice de la Facultatea de litere 
și filozofie două comunicări cu 
temele: „Coloniile grecești din 
Dobrogea" și „Cercetări arheo
logice din epoca greco-romană 
pe teritoriul Romîniei", iar 
miercuri a ținut o conferință 
publică la Institutul de studii 
balcanice cu tema „Influențe 
grecești în regiunea balcanică 
în antichitate".

Comunicările oamenilor de 
știință romîni au fost urmărite 
cu viu interes. Ele vor apare 
în publicațiile Universității din 
Salonic și ale Institutului de 
studii balcanice din același 
oraș.

Rabat: Seară consacrată
petelor romînești

RABAT. — Asociația maro
cană „Prietenii artelor" a or
ganizat la unul din marile ci
nematografe din. Rabat o sea
ră consacrată artelor . romî
nești. Cu această ocazie, Va- 
sile Georgescu, atașatul cul
tural al.ambasadei R. P. Ro
mîne din Rabat a vorbit des
pre artele plastice în R. P. 
Romînă. Au fost apoi prezen
tate filmele documentare ro
mînești „Theodor Aman", „Ni
colae Grigorescu" și „Ștefan 
Luchian", care au fost aplau
date îndelung.

Au fost prezenți: Moulay 
Ahmed Alaoui, ministrul in
formațiilor, turismului și ar
telor, reprezentanți ai autori
tăților locale, șefi ai misiuni
lor diplomatice și alți membri 
ai corpului diplomatic, acredi
tați la Rabat, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

în preajma acestei manifes
tări, presa marocană a înserat 
mai multe articole despre pic
tura romînească. în holul ci
nematografului au fost expuse 
reproduceri ale unor remarca
bile lucrări ale pictorilor ro
mîni, precum și publicații și 
albume consacrate reprezen
tanților de seamă ai picturii 
romînești.

Expoziție de artă 
populară romînească 

la Osaka
TOKIO. — Sub auspiciile 

firmei comerciale japoneze 
Kuwamura, la marele maga
zin Daimaru din Osaka a fost 
organizată o expoziție de artă 
populară romînească.

PARIS 6 (Agerpres). — A- 
genția France Presse anunță

(că guvernele Franței și Marii 
Britanii s-au declarat de a- 

jcord asupra construirii unui

Peisaj de iarnă în împrejurimile Moscovei.
Foto A.P.N. — Moscova

Geneva: Lucrările Comitetului celor
18 state pentru dezarmare

GENEVA 6. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Benga trans
mite : La 6 februarie a avut 
loc la Palatul Națiunilor din 
Geneva o nouă ședință a Co
mitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, prezidată de 
Marian Naszkowski, reprezen
tantul R. P. Polone. Ședința a 
fost consacrată discutării mă
surilor colaterale menite să 
contribuie la destinderea în
cordării internaționale și la 
găsirea căilor spre realizarea 
unui acord în problem^ dezar
mării generale și totale.

Primul a luat cuvîntul Wil
liam Foster, reprezentantul 
Statelor Unite ale Americii, 
care a subliniat că răspîndirea 
armelor nucleare reprezintă 
un peribol pentru toate state
le lumii și că orice creștere a 
numărului statelor care pose
dă arma nucleară adîncește 
acest pericol.

Reprezentantul S.U.A. s-a 
străduit să convingă pe parti- 
cipanții la tratativele pentru 
dezarmare că proiectul privind 
crearea așa-numițor „forțe 
nucleare multilaterale" ale 
N.A.T.O. nu ar duce la răspîn
direa armelor nucleare.

A vorbit apoi Semion Ța- 
rapkin, șeful delegației sovie
tice, care în calitate de. copre
ședinte, a prezentat recenta 
declarație a guvernului R. D. 
Germane, adresată Comitetu
lui celor 18 state pentru de
zarmare, în care se propune, 
printre altele, încheierea unui 
acord cu R. F. Germană în 
vederea renunțării reciproce 
la armele nucleare.

în continuarea intervenției 
sale vorbitorul a prezentat 
Comitetului nota de protest a 
guvernului sovietic adresată 
R. F. Germane, în legătură cu 
fabricarea pe teritoriul aces
teia a unor rachete capabile

să transporte încărcătură nu
cleară.

Au luat, de asemenea, cuvîn
tul Marian Naszkowski, repre
zentantul R. P. Polone și 
L. Simovic, șeful delegației 
R. S. Cehoslovace, care au a- 
rătat că propunerile prevăzute 
în recentul Memorandum al 
guvernului sovietic adresat 
Comitetului, creează o bază 
serioasă de discuție, dacă bine 
înțeles există bunăvoință și 
hotărîre de a se ajunge la o 
adevărată destindere. Ei au 
declarat apoi că sprijină pe 
deplin declarația guvernului 
R. D. Germane.

Următoarea ședință a Comi
tetului va avea loc marți, 11 
februarie, în care vor conti
nua discuțiile în problema de
zarmării generale și totale.

In legătura cu situația
din Cipru

Declarațiile 
lui U Thant

O producție a studiourilor din Barrandov

Ecranizarea după opera lui ANTONIN DVORAK

tunel feroviar pe sub Canalul 
Mînecii.

Știrea a fost anunțată atît 
de către ministrul transportu
rilor al Angliei, Ernest Mar
ples în Camera Comunelor, cît 
și printr-un comunicat al Mi
nisterului Lucrărilor Publice 
al Franței.

Tratativele pentru încheie
rea acestui acord au durat 
doi ani și jumătate.

★
Din relatările agenției 

France Presse, referitoare la 
proiectatul tunel reiese că a- 
cesta va consta din două ga
lerii — cîte una pentru fieca
re sens de circulație — situa
te la o adîncime medie de 50 
m sub fundul mării. Cele două 1®*galerii vor fi protejate de un 
înveliș de beton în grosime de 
38 cm. Construcția tunelului 
se va efectua în decurs de 
cinci ani.

Pe coasta franceză, cele două 
galerii vor ieși la suprafață la 
sud-est de portul Calais, la o 
distanță de un kilometru unul 

Ide celălalt, iar pe coasta en
gleză tunelul va ieși la lumi
nă în apropiere de Folkestone. 

I Tunelul va fi exclusiv de 
utilitate feroviară. Autoturis
mele împreună cu pasagerii 
lor, vor fi transportate pe va- 
goane^platformă, cu două eta
je și vor putea traversa ca- 

I naiul în circa 45 minute. Se 
prevede că ruta Paris—Londra 
se va, putea parcurge cu tre- 

Inul în aproximativ 4 ore și 
jumătate, în loc de aproape 7 
ore și jumătate cît durează în 
prezent.

KATMANDU.
Nepalului a sosit o expediție de 
alpiniști japonezi care intențio
nează să escaladeze vîrful Ching- 

în masivul Himalaia,

LONDRA 6 (Agerpres). — 
Guvernul englez a remis con
trapropunerile sale la răspun
sul guvernului cipriot la pla
nul anglo-american de trimi
tere a forței N.A.T.O. în Ci
pru. Referindu-se la surse 
bine informate din capitala 
Angliei, agenția France Presse 
relatează că la cererea ciprio
tă ca forța internațională de 
poliție să f 
Consiliului de Securitate al 
O.N.U., guvernul englez pro
pune ca observatorul O.N.U. 
din Cipru să înainteze rapoar
te secretarului general al 
O.N.U., dar se împotrivește ca 
acest observator să aibă auto
ritate asupra forței N.A.T.O. 
Contrapropunerile engleze pre
văd ca comandantul forței in
ternaționale de poliție — un 
englez — să aibă instrucțiuni 
de a respecta suveranitatea 
Ciprului.

In contrapropuneri se pre
cizează că dacă se va primi 
consimțămîntul cipriot, prime
le unități ale N.A.T.O. vor fi 
trimise în insulă săptămîna 
viitoare.

fie subordonată

PARIS 6 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat la sfîrșitul 
ședinței Consiliului de Miniștri 
al Franței care a avut loc 
miercuri, ministrul informațiilor 
și purtătorul de cuvînt al gu
vernului Alain Peyrefite a fă
cut cunoscut că Franța respinge 
propunerea Angliei și S.U.A. 
de a participa la crearea forței 
internaționale a N.A.T.O., care 
ar urma să fie trimisă în Cipru.

In Consiliul
de Securitate

NEW YORK. — Consiliul de 
Securitate a reluat la 5 februa
rie discutarea problemei Kaș- 
mirului. Dezbaterile în această 
problemă au început la 3 fe
bruarie cînd Zulficar Aii Bhutto, 
ministrul de externe al Pakis
tanului, țară la cererea căreia 
a fost convocat Consiliul de 
Securitate, a prezentat poziția 
guvernului său. în ședința de 
miercuri a luat cuvîntul repre
zentantul Indiei, ministrul edu
cației, Mohamedali Currim 
Chagla, care a expus punctul 
de vedere al guvernului indian 
în problema Kașmirului și a 
răspuns declarațiilor delegatu
lui pakistanez.

Viitoarea ședință va avea loc 
la 7. februarie.

NEW YORK 6 (Agerpres). 
— Referindu-se la hotărîrile 
guvernului francez de a res
pinge planul Angliei și S.U.A. 
privind trimiterea în Cipru a 
unei forțe internaționale de 
poliție a N.A.T.O., ziarul 
„New York Herald Tribune" 
scrie că refuzul lui de Gaulle 
„este un act nu numai inexpli
cabil, dar și neliniștitor".

Afirmând că „Ciprul este o 
afacere de familie, familia 
fiind membrii N.A.T.O.", zia
rul reproșează Franței că nu 
a căutat să găsească o soluție 
problemei Ciprului împreună 
cu aliații ei.

„De Gaulle, scrie „New 
York Herald Tribune", a ales 
momentul să spună „nu" pen
tru a dovedi că el nu are ni
mic, sau practic nimic, identic 
mai ales cu S.U.A. și Anglia. 
Această comportare a sa este 
gravă, nu numai pentru că 
este un act inamical, ci și pen
tru că pune, de asemenea, pro
blema participării viitoare a 
Franței la N.A.T.O A.

Răspunsul lui 
la mesajul lui

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
Jozef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al
R. P. Polone, a trimis lui N.
S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
răspunsul la mesajul adresat 
de acesta șefilor de state și 
guverne. Guvernul Republicii 
Populare Polono — se spune 
în răspuns — „sprijină mesa
jul dv. și propunerile valoroa
se cuprinse în el". „Ele cores
pund pe deplin principiilor și 
țelurilor politicii externe ale 
Poloniei".

„Guvernul Republicii Popu
lare Polone consideră că în 
prezent, după încheierea Tra
tatului de la Moscova privitor 
la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare au apărut 
condiții mai favorabile pentru 
înfăptuirea unor noi măsuri 
îndreptate spre micșorarea 
încordării internaționale, că 
trebuie întărite bazele coexis
tenței pașnice. Una dintre cele 
mai importante măsuri de a- 
cest fel este respectarea invio
labilității teritoriale a statelor. 
Orice încercare de a schimba 
cu forța sau de a nu respecta 
frontierele de stat existente 
duce la conflicte armate, care, 
astăzi, într-o măsură mai ma-

6 (Agerpres). — Se* 
general al O.N.U., 
a ținut joi diminea-

TUNIS 
cretarul 
U Thant, , 
ța o conferință de presă la 
Tunis, înainte de a părăsi a- 
cest oraș pentru a se înapoia 
la New York.

Răspunzînd la o întrebare 
în legătură cu situația din Ci- 
pru și cu soluțiile pe care le 
consideră că ar putea fi găsite 
pentru reglementarea acestei 
probleme, U Thant a declarat 
că „aceasta este o problemă 
care privește în primul rînd 
guvernul cipriot".

întrebat în legătură cu ulti
mele propuneri ale guvernului 
sovietic în problema dezarmă
rii, U Thant a spus că, după 
părerea lui, acestea se înscriu 
pe linia destinderii încordării 
înregistrate în prezent între 
marile puteri.

In aceeași zi U Thant a 
plecat cu avionul spre New 
York.

J. Cyrankiewicz 
N. S. Hrușciov 
re decît în trecut, pot să se 
transforme în conflicte inter
naționale de natură să dezlăn
țuie un război mondial rache- 
to-nuclear".

Arătând că forțele ultraa- 
gresive ale imperialismului șî 
colonialismului folosesc și 
ațîță în scopurile lor neînțele
gerile și pretențiile teritoriale, 
guvernul Republicii Populare 
Polone atrage atenția asupra 
caracterului deosebit de pri
mejdios al politicii forțelor 
reacționare vest-germane. El 
arată că‘ „frontierele occiden
tale ale Poloniei sînt definiti
ve și indiscutabile. Aceasta 
este poziția Poloniei și a tutu
ror statelor socialiste".

Subliniid că „în epoca ac
tuală folosirea forței pentru 
rezolvarea litigiilor teritoria
le este un anacronism care vi
ne în contradicție cu interese
le vitale ale tuturor popoare
lor", mesajul exprimă convin
gerea profundă a guvernului 
R. P. Polone că „încheierea u- 
nui astfel de acord sau tratat 
ar întări considerabil bazele 
coexistenței pașnice și ar u- 
șura soluționarea problemelor 
internaționale arzătoare, în 
primul rînd, realizarea dezar
mării generale și totale“.

Aspect de la un mare miting al oamenilor muncii din Japo
nia pentru dezarmare și pace.

Ia o altitudine 7 992 metri.
Conducătorul expediției, Kajuyoshi 
Kohara, a declarat că grupul alpi- 
niștilor a plănuit să instaleze pe 
parcurs șapte tabere înainte de 
asaltul final. în același, timp, gu
vernul nepalez . a anunțat că a 
acordat permisiunea unui alt grup 
de alpiniști japonezi, membri ai 
Clubului alpin al Universității 
Rykku, de a efectua o ascensiune 
pe vîrful Barunlse, avînd o altitu
dine de 7 184 metri.

DAKAR — Miercuri s-a 
deschis la Dakar o conferință 
consacrată problemelor folosi
rii resurselor fluviului Sene
gal. La lucrările conferinței 
participă delegați din Senegal, 
Mauritania, Mali și Guineea. 
La consfătuirile care au pre
cedat conferința, reprezentan
ții celor patru țări au adoptat 
o (serie de măsuri concrete în 
această problemă. Printre al
tele au fost întocmite o serie 
de proiecte tehnice în valoare 
de 100 miliarde franci. afri
cani. Aceste . proiecte. prevăd 
construirea a două hidrocen
trale, adîncirea albiei fluviu
lui, construirea unui sistem 
de canale pentru irigare și. al
tele.

rALGER. — Tribunalul din Alger 
a pronunțat la 5 .februarie sentin
ța în procesul asasinului fostului 
ministru de externe al Algeriei, 
Mohammed Khemisti. Acuzatul a 
foșt condamnat la moarte. Tribu
nalul a respins concluziile unor 
experți medicali' care afirmaseră 
că. asasinul, ar fi iresponsabil, din 
punct de vedere mintal. După cum 
se- știe, Khemisti, a fost rănit mor
tal la 11 aprilie,, anul trecut, în 

, fața clădirii Adunării naționale 
algeriene. Ancheta a stabilit că 
el a fost asasinat de Mohammed

— In capitala . Zenadi, • In iqța. tribunalului acuza
tul și-‘a recunoscut vina.

WASHINGTON. — Camera Re
prezentanților . S.U.A. a .adoptat 
miercuri cu 153 voturi contra 68

capitolul din proiectul de lege cu I 
privire la drepturile civile care ■ 

............... si
I 

■I 
itului de ■ 
drepturile ■

LONDRA. — Președintele Socie-1 
tății britanice pentru comunicații | 
interplanetare dr. L. R, Sheperd, 
a înmînat cosmonautei sovietice I 
Valentina Nikolaeva Tereșkova, I 
Medalia de aur a societății. Me- ■ 
dalia a fost înmînată cosmonautei ■ 
sovietice în cadrul unei ședințe I 
speciale a acestei societăți, la in- | 
vitația căreia Valentina Nikolaeva _ 
Tereșkova, face o vizită în Marea I 
Britanie.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

scoate In afara legii discriminarea 
rasială în hoteluri, teatre, restau
rante și în majoritatea altor locuri 
publice. Încercările unor membri 
ai Camerei reprezentanților de a 
bloca adoptarea acestui capitol nu 
au avut rezultat. După cum subli
niază agenția U.P.I., în felul aces
ta, s-au încheiat dezbaterile asu
pra unuia din cele mai controver
sate capitole ale proiectului 
lege cu privire la <’ 
civile.

TUNIS. La Tunis a fost inau
gurat miercuri un institut național 
pentru pregătirea de experți și 
tehnicieni în domeniul industriei. 
La ceremonie au participat preșe
dintele Burghiba și secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, care se 
afla în vizită în Tunisia. Organi
zația internațională a muncii va 
pune la dispoziția institutului spe
cialiști pentru predarea cursurilor.

Pe.scut1

Acorduri comerciale intre Polonia șiS. P. A.

VARȘOVIA 6 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
P.A.P., presa poloneză a pu
blicat la 4 februarie un comu
nicat, în legătură cu semnarea 

■ la Washington în ziua de 3 
februarie 1964 a două acor
duri între Polonia și Statele 
Unite ale Americii cu privire 
la vînzarea de produse agro- 
alimentare americane Polo
niei. Primul acord prevede 
vînzarea către Polonia a unor 
produse agroalimentare în va
loare de 30,7 milioane dolari 
în condiții avantajoase pe 
credit de lungă durată și fără 
dobîndă, adică cu amânarea 
plăților pe timp de 10 ani și 
amortizarea creditului în de
curs de 30 de ani. Acesta este 
al șaptelea acord de acest fel, 
începînd din 1957.

Al doilea acord prevede vîn
zarea către Polonia a produ
selor agroalimentare america
ne în condiții de credit în va
loare de aproximativ 30,2 mi-

Ziua de solidaritate cu

PRETORIA 6 (Agerpres). — 
La chemarea Comitetului sin
dical internațional de solida
ritate cu oamenii muncii și cu 
poporul Africii de Sud, în fie
care an, la 7 februarie, se 
sărbătorește Ziua de solidari
tate internațională cu oamenii 
muncii și cu poporul Africii 
de sud.

Simbol 
crîncene, 
woerd a atras atenția opiniei 

. publice progresiste din întrea-

al teroarei rasiale 
regimul lui Ver-
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lioane dolari. Creditul fără 
dobîndă urmează să fie ram
bursat în decurs de 3 ani.

In afară de aceasta sînt pre
văzute pentru anul 1964 mari 
achiziții de produse agricole 
din 
aproximativ 
lari. Aceste achiziții se __
efectua în special în numerar, 
dar vor putea fi realizate de 
asemenea, în condițiile unui 
credit bancar de un an și ju
mătate.

Atît achizițiile pe bază de 
credit cît și alte tranzacții co
merciale care le completează, 
vor contribui la dezvoltarea 
continuă și normalizarea rela
țiilor economice între Polonia 
și Statele Unite ale Americii.

Acordurile recente au fost 
semnate: din partea poloneză 
de locțiitorul ministrului 
comerțului exterior, F. Modr- 
zewski, iar din partea S.U.A. 
de secretarul de stat adjunct, 
George Ball.

S.U.A. în valoare de
30 milioane do-

vor

poporul Africii de Sud
ga lume, stîrnindu-i indigna
rea legitimă.

Exprimînd voința opiniei 
publice mondiale, numeroase 
organizații internaționale au 
înfierat practicile segregațio- 
niste ale guvernului rasist al 
Iul Verwoerd. Ziua de 7 fe
bruarie constituie unul din 
prilejurile de afirmare a soli
darității oamenilor muncii din 
întreaga lume cu lupta po
porului din Republica Sud- 
Africană.


